
Det var en gång …
Halta-Cajsa berättade, en analys av småländska  
sägner.

Författare: Patrik Svensson

 

Examinator: Erik Wångmar
Handledare: Malin Lennartsson
Termin: VT 12
Ämne: Historia
Nivå:  61-90 hp
Kurskod: GI 1703



Once upon a time……

Halta-Cajsa told, an analysis of legends from the region of Småland.

Abstract

This essay is intended to illustrate the norms and values which can be deduced from the 

notifier Catarina Andersdotter and recorded by Gunnar-Olof Hyltén-Cavallius. Reflects the 

legends of the peasant culture and life during the later part of 1700´s and early 1800´s. 

In the background material, I have assumed the following conditions of life; faith, love, 

work and children. Since Hyltén-Cavallius is our filter between us and the notifier, I have 

examined his life and incorporated events that may be of interest of the essay. Catarina 

Andersdotter´s life is described in the essay to show the factors and living conditions in her 

life that influenced her choice of stories. 

The environment of the commons over time period is described for the purpose of the 

variables of the legends. Legends have been qualitatively and quantitatively investigated. 

The essay shows that most of the legends deal with mytical world and its creatures as well 

as the interaction with humans. People are described mainly in situation dealing with 

everyday task of the country. The essay shows the connection between folklore and Christian 

world view. 

To obtain deeper and more adequate pictures of the values and norms among the commons 

during the time period a wide range of sources need to be used.
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Inledning

Min uppväxt kantades av sagor från klassikerna insamlade av bröderna Grimm med Snövit 

och de sju dvärgarna, samt med Astrid Lindgrens fantastiska värld tillsammans med 

”Bröderna Lejonhjärta” vidare till inhemska skrönor från Härjedalen med brunnsgubbar och 

andra övernaturliga varelser. Troll från John Bauer varvades bilder och berättelser av Elsa 

Beskow. Mina barndomsår tillbringade jag med min mormor, Ragnhild Andersson. Hon var 

ursprungligen från Ytterhogdal, Härjedalen, men efter ett brokigt och innehållsrikt liv slutade 

hon sina dagar i Ljungby, Småland. Hon tillhörde den del av den äldre befolkningen i Sverige 

som var förankrade i den mystiska och magiska föreställningsvärlden.1 Då i början av 1970-

talet när televisionens utbud var ytterst begränsat och datorns intåg fjärran, blev det ett 

återkommande uppskattat tillfälle när mormor berättade sagor. Gunnar-Olof Hyltén-Cavallius, 

”den svenska etnologins fader” menade att sagans värde ligger i att den för oss ”öppnar 

folkfantasins hemliga verkstad”.2 Selma Lagerlöf hade farmodern på Mårbacka och Astrid 

Lindgren hade lagårdskarlens dotter Edit som trollband sina lyssnare och satte fantasin i 

gungning.3 Hyltén-Cavallius hade Halta-Cajsa från Agunnaryd som den som öppnade 

folkfantasins verkstad.

”I en mening är sägnerna sann, det berättar om människors drömmar, förhoppningar och livsuppfattningen. 

I sägnerna finner vi levnadsregler och moral.”4

1 Schön 2000, s 16.
2 Hyltén-Cavallius föreningens årsbok 1968. s 58.
3 Hellsing 2008, s 16.
4 Gustavsson 2009, s 11.

5



1.1 Syfte

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om texterna i form av sägner från Catarina 

Andersdotter, även kallad Halta-Cajsa,5 nedtecknade av Hyltén-Cavallius ger en bild av 

folkliga föreställningar och livsvillkor i 1800-talets Småland. Är det möjligt att utläsa och 

tolka värderingar och normer i allmogen under slutet av 1700-tal och tidigt 1800-tal genom en 

studie över hennes sägner.

De föreställningar och livsvillkor som kommer att diskuteras är följande:

- tro (kristendom/hedendom)

- landskap och bebyggelse

- kärlek och äktenskap

- yrken och arbete

- barn

Fallstudien i form av en biografi ger djupgående insikter över hennes liv och förväntats ge 

ökad förståelse över urvalet av sägnerna och dess innehåll.6 Halta-Cajsa är en representant för 

kvinnan i allmogen och vissa delar ur hennes liv blir en representant för allmogekulturen. 

Det är hennes bild av kärlek, äktenskap, barn och värderingar som undersöks. 

1.2 Uppsatsens disposition, metod och material.

Det första momentet var att försöka finna de sägner som fanns bevarade av Halta-Cajsa. 

Genom att läsa de sägner som var publicerade i en mer populär tolkning fick jag arbeta mig 

tillbaka till insamlaren med dess originalmanuskript från kungliga biblioteket. 

Nästa del handlar om mitt primära objekt, Halta-Cajsa. Jag har bifogat en kort översikt 

angående Hyltén-Cavallius eftersom det är han som delgett sägnerna från Halta-Cajsa. 

Han kan ses som det filter sägnerna passerat fram till läsaren. Det är viktigt att förstå 

människan Hyltén-Cavallius eftersom han är den enda insamlaren.

Hyltén-Cavallius ger en viss information angående Halta-Cajsa och för att komplettera 

informationen om min huvudperson har jag vänt mig till Agunnaryds socken kyrkoböcker. 

Genom att använda primärkällorna i en närstudie över Halta-Cajsa har jag funnit ytterligare 

information. Jag har använt mig av det svenska släktforskningssystemet ”Arkiv digital”, 

5 Catarina Andersotter kommer i uppsatsen benämnas som Halta-Cajsa.
6 Merriam 1994, s 9.
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genom vilket man via nätet kan ta del av bland annat äldre tiders folkbokföring, och det äldre 

systemet ”Genline”.

Jag har försökt att beskriva sägengenrens delar som är upptagna i informantens sägner för att 

förklara deras syfte i det samhälle de uppkommit. Jag beskriver kortfattat synen på sägner och 

de typiska svårigheterna med klassificering och syfte. Samhällets kontra kristendomens syn 

på sägner nämns för att åtskilja och särskilja dess influenser på sägnerna. I min undersökning 

har jag arbetat induktivt då jag studerat forskningsobjektet förbehållslöst och samlat in 

relevant information.7

Jag har deskriptivt använt mig av sägnerna för att belysa och beskriva det insamlade 

materialet.8 Jag har därefter katalogiserat kvantitativt de sägner jag funnit för att överskådligt 

se om det finns liknande och gemensamma variabler med en viss tolkning av sägnens syfte. 

Jag har därefter kombinerat angreppssätten. Jag har hermeneutiskt närmat mig informationen. 

Genom att tolka det talade och skrivna språket erhåller vi förståelse om andra människors 

handlingar och livsyttringar.9 Mitt syfte har varit att analysera textmaterialet kvalitativt för att 

få fram en djupare kunskap om hennes levnadsmiljö. Genom att analysera texterna ur ett 

djupare perspektiv försöker jag finna underliggande syften och helhetsmodeller.10 

I sista fasen av uppsatsen delges resultatet av frågeställningarna. En kort sammanfattning och 

tankar för fortsatt forskning delges sist i uppsatsen. 

1.3 Källor

Det empiriska textmaterialet är traditionsuppteckningar, sekundära källor där människor har 

berättat om gångna tider. Stoffet har delats in kvantitativt för att finna strukturer som passar 

min undersökning.11

Jag har tagit med de nedteckningar vars innehåll överensstämmer med epitetet sägen efter 

Halta-Cajsa. Sägnernas ursprung och dess rubriker redovisas nedan och sägnerna i fulltext 

finns som bilagor 1-13. Halta-Cajsa efterlämnade sig förutom sägnerna en stor mängd 

ballader, gåtor, fabler och signelser. Den person som samlade in Halta-Cajsas sägner var 

Hyltén-Cavallius som med sina stora epos Wärend och Wirdarna del I och II beskriver den 

svenska allmogen. Jag har i min tur använt mig av en skrift som utgavs 1968 

7 Patel & Davidsson 1994, s 21.
8 ibid, s 90.
9 Ibid, s 26.
10Ibid, s 99.
11Kjeldstadli 1998, s 277.
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Kronobergsboken där tolv av hennes sägner är nedtecknande med få korrigeringar från 

ursprungsmaterialet; Trollen i virvelvinden, Det bortrövade dryckeskärlet, Jordfolkets  

barnsöl, Jordfolket spinner och väver, Barndopet hos vättarna, Bortbyting, Bortbytingen  

tilltalas på väg till dopet, Den förbytta barnsängskvinnan, Kållan, Trollen i Ramsåsaklint,  

Ormen på degen och Trollsmeden.

Per Gustavsson, en lokal auktoritet12, letade upp primäranteckningar på kungliga biblioteket 

efter Hylten-Cavalius och fann ett antal opublicerade sägner. Jag har bifogat en fotostatkopia 

från ursprungsanteckningarna bilaga 14. En av sägnerna publicerade han i Småländska sagor, 

Rövarbrudgummen. Det är sex sägner som inte tidigare publicerats. Jag har med Pers tillåtelse 

publicerat de sex  i uppsatsen; Troll är Lucifers släkte, Sjörå på Möckeln, Näcken i sjön, Thor-

Gud och Frigge, Skogsnuvan och De rika trollen i Långhult.  Den information som existerar 

om Halta-Cajsa kommer från Hyltén-Cavallius och från kyrkoböckerna från Agunnaryds 

socken.  

1.4 Upptecknaren

I Vislanda socken på Hönetorp Vestregård, iförd segerhuva föddes 1818 den 18 maj Gunnar-

Olof Hyltén-Cavallius.13 Fader var den kända prosten Carl Fredrik Cavallius (1781-1857) och 

moder Anna Elisabeth Hylténius. Istället för att studera vid Lund som fadern studerade han 

och hans äldre bror vid Uppsala. Peter Wieselgren hade tagit på sig rollen som studierådgivare 

och manade, 

”Klassisk lärdom manligt allvar vare bildstoden...”14 

Fadern instämde, 

”Du vet att jag anser den gamla klassiska litteraturen för det bästa och käraste av alla bildningsmedel”.15 

I mars 1836 inträffade en händelse som skulle få en avgörande betydelse på den unge 

informatorn. Han kom över ett exemplar av Geijer-Afzelius Svenska folkvisor och säger: 

”Jag började fråga mig själv om icke hela vår moderna bildning, som nästan i allt lever på lån från utlandet, dock 

till sist befinner sig på en avväg. Finnes då ingenting, som är egendomligt svenskt, och som förtjänas att tagas till 

vara?”. 16

12Per Gustavsson, född 1951, författare och sagoberättare.
13Hyltén-Cavallius 1929, s 11.
14Bringéus 1966, s 16.
15Ibid, s 16.
16Ibid, s 16f.
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Under sommaren 1839 börjar Hylten-Cavallius att samla fornsaker, idoga uppteckningar av 

småländska ord, visor, sagor, sägner, folkseder och mytiska föreställningssätt från hednisk tid 

till medeltid.17 Den 21 oktober började Hyltén-Cavallius sin anställning vid det Kungliga 

biblioteket och han stannade i aktiv tjänst till 1856.  Kungliga biblioteket var en knutpunkt för 

Stockholms intellektuella och i den här miljön han träffar den engelska mångforskaren, 

litteratören och runforskaren George Stephens. 

Hyltén-Cavallius har den djupaste respekt för George Stephens och anser att efter sin far har 

ingen lärt honom så mycket. Tillsammans stiftar de nu Svenska Fornskriftssällskapet. I ett brev 

hem till fadern skriver han om talets konst och att ingen makt går upp emot ordets makt.18 

Kärleken till folket var inte en romantisk stämning som flyktigt övergick till något annat 

intresse utan folket var ett av de centrala begreppen livet ut.19 Afzelius nämner i ett brev till 

Wieselgren att han avser att skriva en svensk historia utifrån sagor, sägner bland folket, orters 

namn och folkvisor. Intentionerna påbörjades 1833 och 1839 utgavs den under ”Swenska 

folkets sago-häfder”.20

1841 publicerar Hyltén-Cavallius en uppsats under rubriken, ”Sägner om Wärends härad”.21 

Till julen 1844 utkom den första delen av ”Svenska folksagor och äfventyr” och den 

dedikerades till bröderna Grimm. Den andra delen utkom1849.22 Arbetsnamnet på detta epos 

var ”Den yngsta Eddan” en komplett översikt över landets folksagor, folkvisor och övriga 

kvarlevor från nordisk hedendom.23 Hyltén-Cavallius umgicks med Jakob Grimm under hans 

vistelse i Stockholm. Hyltén-Cavallius upplever att det fanns en ytterst vänskaplig beröring 

mellan han och Grimm.24 En händelse som satte ett djupt spår i Hyltén-Cavallius var när hans 

fader sade;

”Ja, du vet min käre Olof, att säga hvad man säga vill, så är dock menniskan född till att bruka jorden!”25

Efter en tid med pension från svenska staten flyttade han 1864 åter tillbaka till Småland, 

Moheda.26 Den första delen av arbetet ”Wärend och Wirdarne” kom ut 1868 och den andra 

delen året efter.27 

17Hyltén-Cavallius 1929, s 74.
18Bringéus 1966, s 19ff.
19Bringéus 1966, s 35.
20Ibid, s 43.
21Ibid, s 99.
22Ibid, s 107.
23Hyltén-Cavallius 1929, s 108.
24Ibid, s 114.
25Ibid, s 205.
26Bringéus 1966, s 120.
27Ibid, s 123f.
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1.5 Avgränsningar

Jag har forskat efter en urvalsstrategi28 där jag valt texter som härrör från en specifik kvinna 

från allmogemiljö i södra Sverige. Jag har endast med information som handlar om sägner och 

inga andra delar av folkloristiken såsom sagor, ballader och visor. Jag har avgränsat studien 

till att inte belysa sägnernas ursprung eller dess uppkomst.

1.6 Teoretiska perspektiv: Kultur, förmedling och tolkning

Kultur handlar om normer, värden och känslor. Kulturen delas av fler än individen och är 

något socialt. Den kan ses som något beständigt som traderas över tiden. Kulturen förmedlas 

kommunikativt och har en inre sammanhang.29 Det innebär att en studie över de sägner en 

kvinna förmedlar kan ge oss kunskap om ett större sammanhang en vidare kultur i hennes 

kontext av världen. För att kunna tolka sägnerna som etnografiska skildringar och 

kulturhistoriska dokument måste vi känna till när sägnen berättats, i vilket samhälle under 

vilken epok och av vem.30 

Vi måste också vara medvetna om de personliga tolkningar av källmaterialet vi genomför 

och den bakomliggande orsaken till tolkningen.31 Historia är att min subjektiva tolkning av 

allmogen är präglad av den värld jag lever och verkar i idag, dock dynamiskt.

Peter Aronsson menar att den betydelsefulla historien är den som förmår att ge mening och 

legitimitet. De enskilda bitarna i en historia måste sättas in i ett sammanhang såväl den 

fysiska världen som samspelet mellan människor. Berättelsen har en resonansbotten som ger 

en kosmologisk ram för dess innehåll och syfte. Berättelserna måste på något vis gestaltas för 

att levandegöras för att erfaras och subjektivt tolkas. För att skapa ett historiemedvetande bör 

enligt Bernard E Jensen vissa variabler användas. Det är strukturer som jag vill undersöka 

genom att analysera bakgrundsmaterialet och ställa frågor till källmaterialet. Identiteten och 

berättelsen ses som nyckelbegrepp i de kulturmöten som sker. I mötet finns sociokulturella 

lärdomsprocesser. Kollektiva egenskaper och värdefrågor tas upp i en kontext exempelvis 

genom berättelser.32 

2 Forskningsläge: Folksagorna och mötet med den folkliga kulturen

28Merriam 1994, s 61.
29Kjeldstadli 1998, s 87f.
30Herranen 1995, s 183f.
31Wikander & Hedenborg  2007, s 12ff.
32Aronsson 2004, s 49-69.
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2.1 Folksagorna

I bakgrunden och den tidigare forskningen kommer jag att belysa och utgå från följande 

områden; tro (kristendom/hedendom), landskap och bebyggelse, kärlek och äktenskap, 

yrken/arbete och barn. Folkloristiken analyseras ur den muntliga traditionen. 

Folkloren har två karakteristiska drag; del att den sker kommunikativt genom en artistisk 

utformning och att den sker i grupper med få deltagare och med en möjlighet till 

återkoppling.33 Den tidigare forskningen om människor i det agrara samhället kretsade främst 

runt mannen.34 I norden är det främst Antti Aarne och Stith Thompsson som klassificerat och 

undersökt folkloren. Den tidigare forskningen kring sägner i Sverige härstammar från1800-

talet huvudsakligen genom Hyltén-Cavallius. Han har nedtecknat materialet, sammanställt, 

analyserat och tolkat det nedskrivna materialet. 

”Sagoforskningen i Sverige sammanfattas i Rooth 1961….. Svenska Sagor och Sägner, utgivna av Kungl 

Gustavs Adolfs Akademien, offentliggjorde flera viktiga manuskript; därefter har bl.a. Wigström 1985 och 

Bergvall 1991 tillkommit….en god introduktion till svenska folksagor”.35 

Den idag som har delat in de svenska folksagorna är Bengt af Klintberg som med sitt 

senaste verk ”The Types of the Swedish Folk Legends” avslutat ett närmare 50 års arbete. 

Bengt af Klintberg har använt sig av sin kollega Carl-Herman Tillhagens modell (skapad 

1963) för klassificering av folksagor. Carl-Herman Tillhagen förespråkade en striktare och 

snävare gränsdragning för definitionen över vad som är en legend. Enligt Tillhagen var det 

viktigt att en specifik plats var nämnd och att legenden var dokumenterad i fler än en variant. 

Om vi följer denna definition försvinner de personliga paranormala 

upplevelserna/erfarenheterna, (memorates för att använda C. W von Sydows term). Likaså ska 

man skilja på trosuppfattningar och historiska legender, enligt Nordic scholars, ”belief  

accounts och chronicates”. Bengt af Klintberg följer Tillhagens rekommendationer och har 

uteslutit legender som handlar om ”memorates, belief accounts och chronicates”. Katalogen 

presenterar över 1800 sagor/sägner och spänner över en tidsrymd från 1500-talet fram till 

1850-talet. Det har gjorts ett flertal olika försök att definiera sagans/sägens essens. Sägnen 

anses vara en form av sanning och återspeglade värderingar som existerade i samhället. 

Sägnen har säkerligen förändrats under vilken tidsepok de insamlades och vem den 

insamlades samhällsposition/klass tillhörde. Troligtvis var det en återspegling på det 

33Arvidsson 1999, s 21.
34 Lövkronas I, Annika Larsdotter-kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige.
35Arvidsson 1999, s 67.
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kollektiva medvetandet som var rådande i samhället. Det finns ett antal faktorer som man kan 

använda för klassifikation; händelsen utspelas i det förgångna, gärna så nära samtiden som 

möjligt och att en geografisk plats nämns. En annan vinkling är att den skall vara av ”mono-

episodic” karaktär, dvs. den skall bara finnas i enstaka variationer. 

Eftersom det endast är ett fåtal av sägnerna som kan härledas till den muntliga traditionen som 

innehåller helgon och mirakler finns de med i de sekulariserade sägnerna.  En annan 

distinktion som görs är en uppdelning mellan mytiska, historiska och kulturella sägner.36 

Den första boken som trycktes i Sverige var, ”Dyalogos Creaturarum Moralitzatus” 

(Skapelsens sedelärande samtal) tryckt 1483 av den tyske boktryckaren Johan Schnell i 

klostret på Gråmunkeholmen i Stockholm. Det är alltså inget religiös skrift eller vetenskaplig 

avhandling utan en sedelärande berättelse om djur, en fabel.37 Bröderna Grimms berömda 

samling kom ut i början av 1800-talet och de kallade sin volym för ”barn- och hemsagor” men 

bröderna ansåg att de uttryckte folkets själsliga natur.

Aristokraten Chateaubriand skrev om folkets religiösa natur. Han menade att samspelet 

mellan naturen och religionen utspelades i den folkliga fromheten. 

Herder och bröderna Grimm menar att seder, bruk, sagor, vidskepelser och ballader är alla 

delar av en helhet och uttrycker en nations anda.

Överklassen såg folket som något mystiskt och annorlunda, allt de själva inte utgavs sig vara. 

Det fanns ett flertal olika skäl till varför man började intressera sig för folket i Europa; 

estetiska, intellektuella och politiska skäl. 

Upptäckten av folkkulturen var sammankopplat med nationalismen och en motreaktion 

mot upplysningen som förkastade traditionerna. Folkrörelsen likställde det primitiva, forna, 

avlägsna och det folkliga.38 

Folkberättelserna ålder är svårt att bestämma. Herder, Grimm och dess efterföljare kallar 

tidsepoken när folkloristiken uppkom för en ”primitiv period”. Ett annat problem var 

vem/vilka handlade folkhistorierna om. Grimm menade att det var ett kollektivt skapande där 

individen spelade en mindre roll och traditionen med det gemensamma förflutna en större roll. 

Vems är folkkulturen? Vilka är folket?  Geijers föreställning att 

”hela det svenska folket sjöng som en man”.39

36af Klintberg 2010, s 12ff.
37Dyalogos Creaturarum Moralitzatus. Faksimil 1983, s VII.
38Burke 1983, s 20ff.
39Ibid, s 36.
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stämmer inte eftersom upptäckarna ansåg att folket ”per excellence” var bönderna. De levde 

nära naturen, var inte influerade av utländska seder och hade bevarat primitiva seder och 

bruk.40

Socialantropologen Robert Redfield hävdade att det fanns två kulturtraditioner i vissa 

samhällen. De som var bildade hade den ”stora traditionen” och de övriga den ”lilla  

traditionen”. Den stora traditionen hade sitt ursprung i skolor och den lilla traditionen 

utvecklade sig i bondesamhällena.41 

Skillnaden mellan den lilla- och stora traditionen är främst att eliten tog del av den lilla 

traditionen men gemene man inte hade del i den stora. Den stora traditionen fördes vidare 

genom universiteten och formella läroverk. Det var en tradition för de exklusiva, de som 

talade och förstod språket. Den lilla informationen traderades på ett informellt sätt mellan 

folket i allmogen.42

Det är främst när överklassen intresserar sig för den analfabetiska allmogen som vi får 

folkloristiken på text. Hur originalhistorien förhåller sig till den skrivna texten vet vi inte, 

främst eftersom vi inte kan nedteckna själva framställningen eller intervjua den publik den 

riktade sig mot. Processen från insamlandet och det utgivna materialet vet vi lite om.

Att förmedla de obildade attityders historia ställer stora krav på den som förmedlar. Genom 

sin egen historiska bakgrund samt den som ger historien skall den förmedlade få fram en 

adekvat avbild av det förmedlade. Stora författare som Villon och Rabelais var förtrogna med 

den lilla- och den stora traditionen och var sofistikerade förmedlade mellan de två 

traditionerna.43

Insamlandet av den muntliga traditionen skedde genom en rad förmedlare innan det färdiga 

trycket. Uppsamlaren och utgivaren kan ha gett sig själv friheter med de insamlade texterna. 

Uppgiftslämnaren kan ha gjort vissa korrigeringar för att passa insamlaren eller överheten.44

Vi når inte meddelarna direkt men genom de mellanhänder som stod i kontakt med allmogen 

kan vi nå dem. Predikanter, handelsresande och ämbetsmän var mellanhänder mellan den 

lärda kulturen och folkkulturen.45

Under den tidigare delen av 1800-talet var det en romantiserande bild av folksagorna som 

var rådande och det är främst under 1800-talets mitt som en systematisk insamling startade. 

Det finns vissa orter och delar av Sverige där informationen har insamlats i en större mängd 

40Burke 1983, s 35f.
41Ibid, s 39.
42Burke1983, s 43.
43Ibid, s 82ff.
44Burke 1983, s 91.
45Ibid, s 96.
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men det beror inte av att dessa orter eller delar av Sverige hade ett större arv av folkloristik. 

Istället styrs det av människor med lokal förankring som med energi och medvetenhet samlade 

in det material som existerade. Därför kan man ibland påstå att det är lite av tillfällighet vad 

som är nedtecknat.46 

De första skrifterna vi har som visar nordbornas tro på övernaturliga väsen finns i den 

isländska sagolitteraturen och i folkvisorna, särskilt då i kämpavisorna. 47

Variabler som transportvägar d.v.s. geografiska förhållanden, mängden människor per 

kvadratmeter, utomkulturella kontakter och kulturarv bör ha en stor betydelse av vad som 

berättats och av vilka. Kyrkans roll som traditionsbärare och förkunnare kanske var olika i 

Sverige. Samspelet mellan allmogen och den kristna kyrkan kan förklaras genom Edwards 

Thompson när han beskriver hur vanliga kristna 

”bara tar emot så mycket av kyrkans lära som kan införlivas med den fattiges livserfarenhet”.48 

Texterna och ritualerna kan imiteras men blir oftast en form av parodi.49

I den stora samlingen ”Wärend och Wirdarne” beskriver Hyltén-Cavallius de olika 

formerna och gestalter som naturväsenden kan uppträda och förekomma i den mänskliga 

världen. 

Saga betyder något som är berättat.50 Ordet saga kan i vår kultur användas i flera sammanhang 

med en mycket skiftande innebörd. I ordet ingår en folklig och litterär berättarkonst.51 Efter 

bröderna Grimm i början på 1800-talet skiljer man på saga och sägen. 

Den obrutna folksagotraditionen upphörde i mitten av 1800-talet i Sverige.52

Folksagan försöker aldrig att påstå att det den berättar är en sanning en, verklighet, den är 

skild från plats, tid och rum. Sägen handlar liksom sagan om något overkligt och fantastiskt 

men attityden till det som utspelas är totalt annorlunda. Händelsen sker inte i ett sagoland utan 

träder in i vardagsmiljön och syftet är att bli trodd därför är det viktigt att platser och personer 

är beskrivna.53 Folksagan är en relativt lång berättelse där tid och plats är av sekundär 

betydelse. Sägen innehåller istället sakliga detaljer som förstärker intrycket av trovärdighet.54 

46Schön 1999, s 12.
47Ibid, s 10.
48Burke 1983, s 77.
49Ibid, s 77.
50Svenska Folksagor 1987 s 7.
51Swahn, Ehnmark MCMLXII,  s 18.
52Svenska Folksagor 1987, s 10.
53Schön 2000, s 15.
54Schön 2000, s 31.
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Sagan var det många som lyssnade till men få berättade för det krävdes en viss talang att likt 

spelmannen hantera instrumentet. De instrument sagoberättaren använde var rösten, ordet och 

språket utan att vara en skådespelare. Sägnerna var allas egendom och berättades av alla 

förutsatt att man inte förändrade innehållet. Plats och tid skulle användas för att minnas. 

Sägnerna ger en glimt av en förkristen världsåskådning, vi skulle kunna kalla det för små 

skärvor av en enhetlig världsbild från förr.55 Det var oftast mellan och under olika slags arbeten 

som sägner berättades och det var främst vid stora högtider som ex julen som människor satt 

stilla och lyssnade.56

2.2 Folkkulturen

Den svenska allmogens rötter går djupt ner i det förgångna och vår folktro visar släktskap 

med primitiva kulturers andeliv. Vår bondekultur har flera gemensamma likheter såsom tron 

på osynliga, övernaturliga väsen och dess kraft och makt att påverka den enskilda människans 

liv.57 I flera traditionella samhällen har man trott på andar, troll, häxor, gudomliga ingrepp och 

mystiska makter för att förstå och förklara världen och den ”lilla” människans plats och syfte i 

världen. Alltmer har vetenskapen erbjudit oss lösningar och förklaringar till varför vi blir 

sjuka och det är inte ”gårdstomten” vi är rädda för när vi ger oss ut på kvällen.  

När de traditionella dogmerna tappar inflytande återstår det upp till den enskilde människan 

att finna sin mening och tro.

”När man inte längre tror på någonting tror man till slut på allt”.58

Tron på en magisk dold värld som är ständigt parallell med den synliga kan på många vis 

skapa en oro och skräck för det okända och en av funktionerna i berättelserna är att skapa en 

sorts spänning i tillvaron. Tvärt emot kan även folktron skapa en sorts trygghet i tillvaron. Att 

spöken finns kan jag inte påverka men om jag bär ett föremål av järn eller läser en bön när jag 

träffar ett spöke så skyddar detta mig. En annan funktion som folktron fyller är att sudda ut 

gränsen mellan det levande och döden, genom folktrons uppfattningar blir inte gränsen så tvär 

och definitiv utan mer flytande. Om en död person kan återvända till de levande finns det 

uppenbarligen en bro mellan döden och livet och saknaden efter en kär vän kan därmed bli 

mindre svår. Det stora okända mörkret och att tillvaron skulle ha präglats av tomhet, kaos och 

55Höjjeberg 1985, s 105f.
56Ibid, s 15.
57Tillhagen 1983, s 13.
58Malinowski 1969, s 138.
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planlöshet är delar som människor tycks ha särskilt svårt att uthärda. En tro på en magisk 

föreställningsvärld och världsbild eller på religiösa föreställningar kunde skapa en förvisning 

om mening och sammanhang i verkligheten. Vi är inte ensamma i mörkret utan det finns alltid 

hemliga krafter och väsen som bryr sig om oss och lägger sig i människans tillvaro. Folktron 

har även uppfostrande funktioner på flera plan. Det moraliska planet manar till försiktighet, 

eftertanke, motverkar övermod och hybris. Den kan även vara handfast uppfostrande i 

vardagens miljöer exempelvis att inte gå närma vatten för det finns en farlig gubbe som drar 

ner en om man kommer för nära. Det ger en bättre effekt än endast en enkel förklaring. 

Folktron kunde få människor att känna sig ständigt iakttagna och ofria. Den sociala miljön och 

folktron har säkert haft en växelvis verkan på varandra under tidens gång.59 Det ansågs att 

trollen var ett instrument för människan att förklara sina egna tillkortakommanden och 

misslyckanden.  Allt från tjuveri exempelvis om ölet tog slut för fort var det trollen som 

smygdruckit, ”bergta” exempelvis om djuren försvann var det trollen som fört bort boskapen 

och trollens välkända vana att byta ut sina ungar mot människobarn.60 Rövare och andra 

personer som stått utanför det gängse samhället har fått en upprorisk menighet.61

3. Bakgrund: 1800-talets svenska landsbygd

3.1 Landsbygdens omvandling

Under 1800-talet fick vi en demografisk omvandling. Enligt biskop Esaias Tegnér var det 

freden, vaccinet och potatisen som var den bidragande orsaken till befolkningsökningen. 

Sekulariseringen gjorde att människan insåg att det inte var Gud som bestämde över liv och 

död utan det fanns mycket som föräldrarna kunde göra för att förhindra spädbarnsdödlighet. 

Nu skulle det finnas för pojkar och flickor i varje socken och stadsförsamling skulle en skola 

och en godkänd lärare finnas. Tidigare var det kyrkan som stod för folkundervisningen.62 I 

praktiken kunde speciella minimikurser ges till flickor, ”klent begåvade” och det allra 

fattigaste.63 1862 genomfördes en stegvis integrering av flickors utbildning i det statliga 

skolväsendet. Folkskolan och kyrkan hade ett kombinerat ansvar över undervisningen. 

Den var knuten till det Högre lärarinneseminariet som var en förberedelse för blivande 

lärarinnor.64 Tegnér var skeptisk till den nya skolformen och hävdade att allt utöver 

kristendom var;

59Schön 2000, s 33ff.
60Schön 1999, s 24.
61Arvidsson 1999, s 77.
62Åkerblom 2009, s 38
63Wikander  & Hedenborg  2003, s 64.
64Åkerblom 2009, s 39f.
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”mera skadligt än gagnande. Ty denna olycksaliga halvupplysning kväver eller förvillar det sunda modervett 

som fordom var ett utmärkande drag hos den svenska allmogen”.65

När skolundervisningen var bristfällig och undermålig hade det muntliga berättandet en stor 

plats för människans vetande. Vår världsbild kom till stora delar från den muntliga traditionen. 

Berättarstunderna betydelse på kvällarna förstår vi genom alla de olika, ofta i positiv 

bemärkelse, benämningar på dessa stunder, exempelvis;

”lura skumme, kura skymning, fira kvällud, sitta i tussmörkret”.66

Flertalet sagor och sägner handlar om förhållandet mellan modern och barnet. Genom 

attitydförändringarna hos befolkningen gav det nya handlingsmönster som kunde förklara de 

sjunkande siffrorna inom barnadödligheten.67 Kvinnornas medellivslängd ökade under 1800-

talet och gick om männens medellivslängd. Tidigare gjorde att männens högre dödlighet i krig 

kunde motvägas av kvinnors dödlighet i barnsäng började nu svänga till kvinnornas fördel. 

Vid svåra förlossningar kunde barnmorskorna åtminstone i nödsituationer rädda moderns liv 

även om barnet dog. Kvinnor på landsbygden födde det antalet barn som olika faktorer tillät; 

giftermålsålder, amningsvanor, sterilitet och sjukdom. I södra Sverige där barnen ammades 

längre föddes barnen med 2-3 års mellanrum. Vid dödsfödsel eller om barnet dog under tiden 

det ammades kortades intervallen med en ny graviditet inom ett år. Långt in på 1800-talet 

tjänade en tonåring fler familjer än den biologiska innan man satte upp sitt eget hushåll. 

Majoriteten av barn till obesuttna föräldrar lämnade familjens hushåll vid en ålder av 16 år. 

Vid dödsfall inom familjen var det en utflyttning av de unga av ekonomiska anledningar.68  

Det fanns flera starka skäl till att skaffa barn, som arbetskraft och genom att barnen utgjorde 

folkpensionen.69 

Jordbruksproduktionen ökade kraftigt genom att gamla betesmarker förvandlades till åker 

och att nyodlingar skapades. Jordbruksmarkerna låg mindre i träda eftersom det växlades 

mellan vårsådd och höstsådd. Genom att odla foderväxter mellan sädesväxterna ökade det 

jordens bördighet. Tåliga grödor som potatis och havre odlades i större utsträckning. 

Skiftesreformer möjliggjorde till större odlingsarealer och tekniska innovationer ökade 

65Kyle 1992, s 114.
66Schön 2000, s 24f.
67Wikander  & Hedenborg  2007, s 34.
68Wikander & Hedenborg  2003, s 62ff.
69Kyle 1992, s 59ff.
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produktionen inom jordbruket. Landsbygden proletariserades och mängder av arbetsdugligt 

folk stod till förfogande. Industrialiseringsprocessen gav på sikt en förändring för kvinnornas 

arbetsförhållanden på landsbygden ex genom framväxten av konsumtions varuindustrier och 

mejeriindustrialiseringen.70 Sverige genomgick en strukturell förvandling från jordbruks- till 

industrisamhälle. Det hemindustriella arbetet ökade, dvs. arbetet mellan industri och hantverk 

som mestadels bestod i att kvinnor utförde någon form av legotillverkning i hemmet. Städerna 

med sin brutala charm av hög dödlighet och dåliga levnadsförhållanden lockade till sig en del 

kvinnor som sökte arbetstillfällen och framförallt en frihet som inte existerade i 

bygemenskapen.71 Frida Stéennhoff ansåg att folkökningen var orsaken till fattigdomen och 

nöden. Hon har anammat den s.k. nymalthusianismen72 och hävdade att barnbegränsning var 

ett medel för att bekämpa de sociala problemen.73

3.2 Kvinnor inom jordbrukssamhället

I det svenska agrarsamhället hade kvinnorna en stark ställning i produktionen. I deras 

kompetensområden hade de exklusiva kunskaper där de kunde fördela och styra sin 

arbetsinsats utan att någon överordnad man. Kvinnans olika arbetsuppgifter i ett gårdshushåll 

kunde vara; jordbruksarbete, boskapsskötsel, livsmedelsförädling, textilframställning och 

sömnad.74 Kvinnornas arbetsuppgifter var till större del mer knutna till hemmet med 

inriktning mot förädling och konservering av olika livsmedel. De skötte även om de djur som 

fanns på gården för att ge föda. Kvinnan hade även hand om de vårdande arbetsuppgifterna 

genom att de tog hand om gamla, sjuka och barn i hemmet.75 Det fanns en tradition att utnyttja 

unga pigor till tungt grovarbete exempelvis gräva diken, hugga ved eller resa kolmilor. 

Könsrollerna på landsbygden hade lite gemensamt med de mönster som var i städerna eller 

hos överklassen. Inom det agrara samhället var den sociala kontrollen inom byn och familjen 

stor. Äkta paret arbetade under samma hushåll och övervakade hushåll och barn. Kvinnan 

styrde över hushållets verksamhetsområde där han inte hade tillträde eller makt.76 

Inackorderingssystemet som infördes på 1800-talet gav torparskiktets kvinnor en chans till 

försörjning genom att de fick ta emot föräldralösa barn, sjuka eller gamla. De kvinnor som var 

70Wikander, Manns 2005, s 249f.
71 Wikander & Hedenborg  2007, s 35ff.
72 Nymalthusianism, befolkningspolitisk rörelse, sambandet mellan stora barnkullar och fattigdom. Befolkningar 
tenderar att föröka sig snabbare än vad deras näringsunderlag kan bringas att växa tog nymalthusianerna det då 
radikala steget att förorda preventivmedel och började inrätta kliniker för rådgivning.
73 Wikander , Manns  2005, s 79.
74 Ibid, s 248.
75 Åkerblom 2009, s 52.
76 Kyle 1992, s 64f.
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ensamma i en backstuga med ett flertal barn var säkerligen tvungen att lönearbeta för att klara 

av tillvaron. Problemet är att i husförhörslängderna står det inte vad de sysslade med för 

arbete, bara om de ingått äktenskap och att de inte levde på fattigvård.77 

En familjs relationer bygger ofta på blodsband men i 1800-talets Sverige omfattades 

styvföräldrar, svärföräldrar och fosterbarn. En familjs historia handlar inte bara om blodsband 

utan om de personer som levde tillsammans i hushållet. Hushållet kan ses som en 

produktionsenhet med husbondfolk och tjänstefolk under samma tak. I början av 1800-talet 

finner man att fadern i familjen sågs som den fostrande och modern som den vårdande parten 

och ansvarsfördelningen för de mindre barnen låg på modern medan fadern ansvarade för de 

större barnen. Mannen representerade både sig själv och kvinnan utåt och samhället. Kvinnan 

stod under mannens ”husbondevälde” men kvinnan hade en egen maktsfär där hennes 

arbetsinsats var oumbärlig och likvärdig, ansvaret för ”lås och nycklar”. Hushållet utgjorde 

den vanligaste produktionsenheten och lagstiftningen var kopplad till produktionen och till 

produktionens bästa. Under jordbrukssamhället var familjen och hushållet samhällets kärna. 

Kvinnans arvsrätt bestämdes ur stadsrätten och landsrätten. Anledningen till förfarande var att 

man inte ville sprida jordägandet i för små lotter.78 Kvinnorna hade därför en stor makt inom 

hushållet och även utåt med de kontakter som berörde hushållets sfär. Om kvinnans make 

skulle avlida var kvinnan tvungen att sköta kontakterna med den offentliga förvaltningen.79

3.3 Överheten och folkets syn på kärleken

När det gäller kärleken mellan man och kvinna hade överheten, stat och kyrka och folket 

delade meningar. Prästerskapet syn på äktenskapet skilde sig från folket eftersom de ansåg att 

paret skulle fungera som en enhet tillsammans. Folket å sin sida ansåg att äktenskapet och 

kärleken skulle vara byggt av tycke, kärlek och ömsesidig attraktion mellan individerna. 

Överheten med giftermål och äktenskap var en sak och tycke och sammanlevnad en annan. 

Prästen gjorde klokt i att rätta sig efter bygdens sed och inte komma med förmaningar i otid.80

Beata Losman skriver om förhållanden under 1800-talets första hälft:

”Både bonddöttrar och jordlösa kvinnor var medvetna om vilket viktigt steg vigseln var. De verkar ha haft stor 

valfrihet i fråga om make. Även ogifta hemmadöttrar, som verkligen var helt utan myndighet, agerar påfallande 

självständigt”.81

77 Ibid, s 76.
78Åkerblom 2009, s 19ff.
79Losman  & Sjöstedt 1993, s 77.
80Kyle 1992, s 70.
81Kyle 1992, s 42.
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Ur kvinnans synpunkt var det naturligtvis inte av ondo om möjligheten till en försörjning var 

god.82 En förutsättning för att kvinnan skall vara mannens jämlike är att hon själv väljer när 

och om hon vill ha barn. Inom de medicinska vetenskapliga teorierna om människans kropp 

ansåg man att kvinnan var avvikande; hon var svag, skapad att föda och fostra barn. Det var 

främst kvinnor från de högre bemedlade samhällsgrupperna som var av den uppfattningen. I 

de lägre samhällsgrupperna arbetade man efter sin förmåga och tillsammans samtidigt som 

kvinnan skulle sköta hushållsuppgifterna och barnen. 

3.4 Föräktenskaplig kärlek, moderskap och äktenskap.

Under första hälften av 1800-talet förändrades synen på ett utomäktenskapligt barn. Ett 

utomäktenskapligt barn var inte längre en social katastrof för modern. Undersökningar visar 

att den ensamma modern hade stora möjligheter att försörja både sig själv och barnet på 

landsbygden och en stor andel av kvinnorna gifte sig senare med den biologiska fadern eller 

annan man. Om kvinnan fick flera utomäktenskapliga barn blev det svårare för kvinnan men 

främst då av ekonomiska än etiska anledningar. Socknen hade ansvar för familjens försörjning 

och ville inte få familjen skriven på fattigvården. Det förefaller att de par som beslutat sig för 

giftermål startade det sexuella samlivet före vigningen. Det kan självklart också ses som att 

när ett barn skulle komma till världen gifte man sig. Om den ogifta moder kunde försörja sig 

och sitt barn minskade fördömandet. Under 1800-talet ökade försörjningsmöjligheterna för 

den ogifta modern.83 I Sverige fastslogs 1734 att sexuellt samliv mellan ogifta personer var 

straffbart. Det förändrades 1864 med dess strafflag då det blev tillåtet för ogifta personer att 

ha sexuellt umgänge under förutsättning att inget barn avlades.84

Vart nionde barn som föddes i Sverige under 1800-talet föddes som oäkting. Döttrar till 

storbönder eller till föräldrar med en viss samhällsställning och inkomst kunde sändas bort 

under havandeskapet. Det fanns andra möjligheter som att adoptera bort barnet eller att ett 

lämpligt äktenskap arrangerades. De som drabbades värst var de kvinnor som själva var 

oäktingar. De kunde stämplas som horor och var tvungna att bära horhättor och horklut för att 

varna andra människor. De blev uteslutna från ungdomens gemensamhetsnöjen, utsatta för 

plumpa skämt och ofta blev de av med tjänsten, eftersom löndahoror85 var farliga för både 

folk och fä. 

82Ibid, s 42.
83 Kyle 1992, s 44f.
84 Ibid, s 207f.
85 ”Löndahora” en kvinna som i hemlighet begår äktenskapsbrott.
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Den sedeslösa kvinnan hade visat ringaktning mot den gängse moralen och var ett hot mot 

husmodern. I flertal fall skyllde man barnsjukdomen rakitis86 på löndahororna. Den 

väsentligaste orsaken till hennes farlighet var att hon hade ”onda ögon” på grund av sitt 

sedeslösa liv och de sexuellt magiska föreställningarna runt henne. Fick kvinnan stanna i 

tjänst fick hon utföra de enformigaste och tyngsta sysslorna i hushållet. Om hon inte fick 

stanna kvar i tjänsten fick hon återvända till sitt föräldrahem eller vända sig till fattigstugan. 

Fattighusen var skyldiga att ta emot de ”fallna” där de kunde få tak över huvudet och förlösas. 

Om de hade tur kunde de sedan få tjänst hos en bonde eller torpare som hade anmält att han 

ville ha arbetshjälp. De blev då utackorderade till honom med stränga förmaningar att göra 

rätt för sig. Andra utvägar var att lämna socknen och gå tiggarens stråk, försöka finna en 

kvinnolös karl för att leva tillsammans med honom och som troligen inte var nogräknad med 

vad för kvinna han fick eller att leva som sockenhora.87 

I mitten av 1850-talet började kvinnor ge sig iväg för att ta arbetspass utomsockens. De 

kvinnor som ger sig av från hembygden är oftast utan familj eller ogifta.88 Det fanns de som 

begav sig till de stora städerna för att slippa vidkännas skammen inför släkt och grannar. I 

Stockholm fanns Allmänna barnsjukhuset, grundat på 1600-talet, dit den unga modern kunde 

vända sig. Barnet blev sedan adopterat till fosterfamiljer och i de fall då barnen blev kvar 

sändes de till s.k. arbetsinrättningar. För de som försökte lösa sitt problem med privata 

alternativ fanns det en stor möjlighet att råka ut för änglamakerskor som tog emot barnet för 

en avgift och sedan tog ihjäl barnet antingen direkt genom strypning, drunkning eller genom 

vanvård.89  

Det var en hederssak för familj- och husfadern att inget otillbörligt hände med barnen eller 

tjänstefolket. Det fanns förbud och strafförelägganden för att varna de unga. Samtidigt fanns 

det en social kontroll för att undersöka om hedern var kvar hos de unga flickorna, den 

kallades att ”gå gåsagång”. De gifta kvinnorna gick tillsammans och kontrollerade att 

flickorna hade sin dygd kvar i första hand undersöktes flickans bröst för att få veta om de 

väntade barn. Kontrollen och även mödomskontrollen växte sannolikt fram ur behovet att 

finna fällande bevis för den som lagt barn på lönn90. I en uppteckning från Våmbs socken i 

Västergötland 1885 heter det: 

86 Rakit , sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen. Orsaken är vanligen brist på vitamin D 
eller en störning i metabolismen av vitamin D.

87Tillhagen 1983, s 99ff.
88Kyle1992, s 66.
89Tillhagen 1983, s 104.
90 Efter det dolda havandeskapet med förlossningen gömdes barnet.
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”De dagar i oktober, då husmödrarna plockade gässen, var det oro bland pigor och hemmadöttrar, för då 

undersökte mororna dem, om de hade sin mödom kvar.”91

Kvinnans uppgift i det svenska jordbrukssamhället har varit trefaldig; maka, mor och som 

husmor. Kvinnans omsorgsarbete har haft en stor betydelse i ett samhälle med en hög grad av 

självhushållning.92 I början av 1800-talet kom moderns roll som maka och mor betonas främst 

från läkarskrået som påpekade att spädbarnsvården. Även i skönlitteraturen, 

tidningslitteraturen och i den religiösa litteraturen betonas modern ansvar för barn och hem. I 

de svenska rådgivningsskrifterna förmodades att mödrarna skulle amma sina barn. Detta efter 

att befolkningsstatistiken i de områden där barn föddes upp med dihorn93 visade på en högre 

spädbarnsdödlighet. Den biologiska modern hade ansvaret för skötseln av barnet och faderns 

roll var av mer övervakande och stödjande karaktär. Mathilda Langlet beskrev kvinnans roll 

1892:

”Det är husmoderns oeftergiveliga skyldighet att vaka över att hennes make av alla i huset blir ansedd som den 

förste och förnämste”.94

Förmyndarskapet över barnen låg under faders vingar ända fram till 1950-talet. Döttrarna 

kunde i princip hamna under faders förmyndarskap hela livet.95 

Antalet utomäktenskapliga födslar ökade och antalet dömda för löskaläge sjönk. Det kan 

ses som en paradox men trots att lagstiftningen var hård mjukades praxis i rättsväsendet upp 

under slutet av 1700-talet. En förklaring är att kyrkan inte såg den folkliga traditionen som 

trolovningen innebar som tidigare ansett som äkta om barnet tillkom under trolovningen nu 

innebar att de var oäkta i kyrkans och lagens mening. Synen på sexualiteten ansågs också ha 

betydelse på de ökade utomäktenskapliga födslarna. En tredje förklaring kan vara att det 

lokala bondesamhället bröts sönder och att människorna inte längre levde under samma starka 

informella, sociala kontroll som de tidigare gjort. De som förlorade på liberaliseringen vad 

kvinnorna och främst de obesuttna kvinnorna. De kvinnor som levde genom självförsörjning 

fick arbeta tillsammans med sina barn men om de gick ihop med en annan kvinna bedrev de 

handel och det var förbjudet.96 Ett av de vanligaste yrkena på landsbygden var mångleri, en 

typ av försäljning för gifta kvinnor för att underlätta försörjningen för familjen. Denna typ av 

91Tillhagen 1983, s 65ff.
92 Kyle 1992, s 36.
93 Dihorn ett kohorn som hängdes över vaggan och som med jämna mellanrum fylldes med mjölk.
94Wikander  & Hedenborg  2003, s 48.
95 Ibid, s 49f.
96 Göransson 1992, s 106.
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försäljning fanns reglerat i behovsregeln men den var svår att överblicka och kontrollera, 

därför kom den även att inkludera ogifta kvinnor.97

Flera forskare har ställt sig frågande till den höga barndödligheten i Sverige. Det är få som 

tror att den skulle bero på att mödrarna inte älskade sina barn. Självklart är reaktionen 

annorlunda om det i samhället förekommer att det ”normala” är att förlora 2-3 barn i 

spädbarnsdödlighet än i nutidens samhälle där det är ytterst ovanligt. Något som bevisar 

föräldrarnas omsorg om sina barn är den rika folkliga traditionen med försiktighetsåtgärder 

till barnens skydd. Riter och besvärjelser visar att föräldrarna ansträngde sig till det yttersta att 

barnen skulle överleva och ge det välgång. 

En av faktorerna som påverkade barnens chans att överleva var moderns arbetssituation. Om 

det fanns utrymme i hennes arbetssituation ammade modern barnet. Bristande kunskap om 

amningens betydelse bidrog säkert till alternativa och sämre uppfödningsmetoder. Kunskapen 

om amning och spädbarnsvård kom med barnmorskorna på 1800-talet. Kvinnans 

arbetsinsatser var säkert livsnödvändig i vissa trakter, perioder och förhållanden.98  

Barnamordet karakteriserades av att barnet föddes av en ogift kvinna som hemlighållit 

graviditeten och födsel. Under perioden 1730-1864 uppskattas 2000 fall av barnamord 

anmälts till Svea och Göta hovrätt. Under denna period var straffet för 

barnamord/fosterfördrivning döden.99 Dödsstraffet försvann men mellan 1860-1890 dömdes 

2000 kvinnor för barnamord. Det är först på 1900-talet som barnamorden minskade. I vissa 

fall verkar det ha handlat om vårdslöshet och i dem fallen dömdes den misstänkte till 

lägersmål100 där eftergiften var lindrigare genom kyrkoplikt och böter. Suicidalmorden var en 

styggelse och de avlidna fick inte begravas i vigd jord och familj med släkt stigmatiserades. 

För att undvika de konsekvenser som nämns ovan utförde man istället ett brott som var belagt 

med dödsstraff och på det viset fick man sin vilja igenom. Tidelagsbrotten101 utfördes av män 

och barnamorden av kvinnor. Vissa av barnamorden var barnakvävning eller ihjälliggning. 

Det är svårt att bevisa att det verkligen berodde på att barnet hade kvävts av modern eller om 

det var fall av plötslig spädbarnsdöd. 102 Barnadödligheten var högre för barn födda utom 

äktenskapet än för de som var födda inom äktenskapet. Anledningen till detta var troligtvis att 

ingen skonade en piga i slutet av sin graviditet och snart efter barnsängen måste hon arbeta 

97 Wikander & Hedenborg  2003, s 74.
98 Kyle 1992, s 52f.
99 1643-1863 straffet för fosterfördrivning är döden.
100 Lägersmål, äldre benämning på allt könsumgänge utanför äktenskapet, vare sig parterna var ogifta eller gifta 

var och en på sitt håll, straffbart.
101 Tidelag, könsumgänge mellan människa och djur.
102 Wikander  & Hedenborg  2003, s 59f.
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igen. De regler som omgav en havande kvinna verkade bara gälla gifta kvinnor enligt 

traditionsuppteckningar.103 Flera av de kvinnor som gifte sig var gravida eller hade fött barn. 

Frida Stéennhoffs skrift feminismens moral kom ut 1903 och bygger på tankar som hade 

sitt ursprung i 1800-talets kvinnorörelse. Tvångsäktenskap och prostitution var en konsekvens 

av ekonomiska orsaker. Kärleken kunde därför ses som en handelsvara.104 

”Den som för att leva måste sälja sig på gatan eller i hemmet står på ofri grund”. 105

3.5 Agunnaryd

Malin Lennartssons prosopografiska studie över kvinnor födda i Agunnaryd 1790/191. 1825 

och 1860 ger kunskaper om förhållandena, framför allt för kvinnor, i Agunnaryd under Halta-

Cajsas tid.

De flesta kvinnorna gifte sig i Agunnaryds socken. Det gemensamma hos några av 

kvinnorna som inte gifter sig är att familjerna har sjunkit på den sociala stegen från 

frälsebönder till backstugusittare och de får alla utomäktenskapliga barn.106 Det var de 

besuttna som fick flest barn. Bilden av den obesuttna107 kvinnan med ett barn i magen, ett 

hängande vid kjolen och ett ammandes vid bröstet är således inte sann. Barnen föds i princip 

med två och ett halvt års intervaller utom de fall då ett barn dör i tidig ålder.108 

I Lennartssons uppsats nämns tre barn som dör genom kvävning. Det finns endast 

protokoll från två av mödrarna och båda fallen visar det att mödrarna skall undgå lagens straff 

dvs. hemlig kyrkoplikt. Socknen lade ner stor omsorg att utreda fallen och såg inte barnens liv 

som betydelselösa. Mödrarnas kärlek och omsorg och den förtvivlan de visar stärker 

hypotesen att det var en tragisk händelse utan avsikt.

Det är inga unga kvinnor som får barn innan äktenskapet och de flesta gifter sig kort efter 

med barnets fader. De som inte gifter sig gör det av anledningen att det är utomäktenskapliga 

barn. Det innebar ingen social degradering, möjligen att den sociala degraderingen kvarstod. 

De oäkta barnens liv och situation skiljer sig inte från andra obesuttnas barns liv. Den oro som 

visas är att sockenstämman ger uttryck för att det kan bli en ekonomisk belastning för socknen 

103 Kyle 1992, s 71.
104Göransson 1993, s 57.
105Wikander , Manns  2005, s 63.
106 Lennartsson, 1992, s 12.
107 Personer som levde i icke skattlagda mindre hus på en jordägares mark eller en bys allmänning, 

exempelvis backstugesittare.
108 Lennartsson 1992, s 22.
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om inte fader kan uppvisas och man påtalar att fadern skall ta sitt ansvar. Kvinnans sexualitet 

och lustar påtalas.

 ”…en liderlig qvinna ohejdat sina köttsliga lustar, och kastar barnen på församlingen…”.109

3.6 Biografi över Halta-Cajsa

Ända sedan A W Schegels och Walter Scotts tid har den enskilda traditionsbäraren betydelse 

understrukits. Det fanns de traditionsbärare som var kända till namn och åtnjöt ett högt 

anseende.110 Bröderna Grimm hade sin speciella kvinna ”die Frau Viehmännin” en 

skräddaränka från Kasselregionen.111 En känd fransk insamlare Montaigne fattade tycke för en 

obildad italiensk kvinna Divizia.112 Hon var obildad i den mån hon inte kunde läsa och skriva 

utan lärde sig dikta genom att lyssna på berättelser.113 

Halta-Cajsa föddes den nittonde maj 1792 på gården Kalvnäs i Agunnaryds socken.114 Hennes 

mor var Ingjerd Samuelsdotter född den 20 september 1761 och vid Halta-Cajsas födelse 

ogift.115 Halta-Cajsa och hennes storebror Johan Gustaf116 var födda utanför äktenskapet, s.k. 

”oäktingar”. Det finns uppgifter att bonden Anders Pettersson var fader men dessa källor går 

inte att verifiera i kyrkoböcker därför kan de ses som otillförlitliga eller obekräftade.117 Vi vet 

inget om faderskapet för honom men troligen bör det vara samma bonde som påstås vara 

fader till Halta-Cajsa. Därav hennes efternamn Andersdotter. Halta-Cajsas mor arbetade som 

piga på gården Kalvsnäs från 1785-1789 där även morföräldrarna levde, Samuel Svensson 

och Karin Nilsdotter.118 Den sociala kontrollen fanns främst inom det egna samhällsskiktet. 

Det är därför inte omöjligt att bonden Anders Pettersson kan vara fader till Halta-Cajsa och 

hennes bror Johan. Vem vet om Ingjerds föräldrar såg det som en utväg till ett gott parti för 

henne eller om det hade utgått lysning men man inte hade vänt sig till prästen. Det var ganska 

vanligt att samlivet startade innan man besökt prästen och att giftermålet kom senare än det 

första barnet. I Lennartssons studie ser vi att det inte var ovanligt. Angående bonden Anders 

Petterssons äktenskapsstatus finns ingen information. Om han var gift är det en självklar orsak 

109 Lennartsson 1992, s 30.
110 Burke 1983, s 132.
111 Ibid. s 109.
112 Ibid. s 316.
113 Ibid. s 123.
114Agunnaryd C:4 s 255.
115Agunnaryd C:3 s 129.
11607 Agunnaryd AI: 1 20592 4/6
117Jonsson 1967, s 546.
118Agunnaryd C:3 s 129.
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varför det inte blev giftermål men om han var änkling var det kanske hans legala arvingar som 

inte samtyckte till ett äktenskap. Om han var ogift tyckte han kanske att ungkarlslivet passade 

honom. Jordbrukarsamhället styrdes av en husbondes välde där kvinnan var mannen 

underordnad. Oavsett alla hypotetiska anledningar föddes Halta-Cajsa som oäkting. Det var 

flera generationer som levde tillsammans under samma hushåll i Kalvsnäs och som flyttade 

tillsammans till torpet Målensås. Under Halta-Cajsas levnad flyttade hon nio gånger. De allra 

flesta gånger hon bytte levnadsplats så var det från ett torp till ett annat torp. I Lennartssons 

studie visar hon att de flesta personer som flyttade gjorde det antingen inom socken eller till 

grannsocknen. Det stämmer väl överens med Halta-Cajsas familj som de flesta gångerna 

flyttade inom Agunnaryds socken eller till grannsocknen Ryd. Under större delen av sitt liv 

ingick hon i olika hushåll och mötte säkerligen en mängd människor. Vi kan inte med 

säkerhet påstå att Halta-Cajsa föddes halt utan vi vet bara att hon nämns som halt i vuxen 

ålder. Föddes hon halt kanske hennes arbetsuppgifter var av den sort att hon fick mindre 

betungande arbetsuppgifter än de normala pigsysslorna som kunde vara nog så fysiskt 

ansträngande. Hade hon då mer stillasittande arbetsuppgifter fanns det kanske utrymme och 

möjligheter för samtal, diskussion och berättande. Det påpekas att berättandet går genom 

modermjölken och Halta-Cajsa hade förmånen att leva tillsammans med mor och mormor 

under en längre tidsperiod. Det är mycket möjligt att hennes mor och mormor var 

traditionsbärare. Sageskvinnan kunde vara deras egen mor eller en amma. Därför brukar man 

säga att sägnerna kom med modersmjölken.119 Hennes sägner handlar främst om de miljöer 

hon själv upplevt och som rör kvinnornas sfär.  De flesta människor som var födda in ett 

samhällsskikt stannade oftast i detta skikt. Ett fåtal kvinnor gifter sig uppåt i samhällsstegen 

exempelvis torpare med en bonde.

Ingjerd flyttar från Kalvnäs till Målensås säteri 1794 och 1799 flyttar även hennes föräldrar 

till Målensås. Barnen återknöt därmed kontakten med sina morföräldrar till deras bortgång i 

början av 1800-talet. Ingjerd gifte sig den 12 februari 1809 med änkeman Magnus 

Ingeversson.120 Vid den här tidpunkten är Ingjerd 46 år och hennes make 54 år. Det var flera 

familjer som levde under samma hushåll på torpet Tjuveboda.121 Under tiden fram till 1819 

står det att Ingjerd var änka och att Johan Jönsson var torpare på Tjuveboda.122 Halta-Cajsa 

och modern flyttade från Tjuveboda till gården Karhult. Under tiden har troligtvis Ingjerd 

make Magnus dött och brodern Johan lämnat socknen.123 Under december månad 1822 gifter 
119Höjeberg 1985, s 107.
120Agunnaryd C:4 s 414.
121Genline 810.3 AI:3 1812-1819 Husförhörslängder Agunnaryd 810.3.5.54600
122Agunnaryd A:1 s 105.
12307 Agunnaryd AI: 4 20595 3/5
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sig Halta-Cajsa med den åtta år yngre Johan Jönson som var med i flytten från Tjuveboda.124 

Halta-Cajsa nedkommer med ett barn tre månader efter vigseln men barnet dör endast åtta 

månader efter födseln.125  Det innebär att Halta-Cajsa var gravid vid giftermålet och att det 

kan vara av betydelse när det gäller giftermålet. Det kanske inte var så illa att Halta-Cajsa 

hade varit tvungen att bära horklut men det är ingen som vet hur det påverkade hennes 

barndom att hon själv föddes som oäkting. Kanske blev hon stigmatiserad som barn och ville 

undvika att bygden såg ner på henne.  I vigsellängden har Halta-Cajsa efternamnet 

Samuelsdotter, troligtvis efter modern eftersom fadern var okänd. Det naturliga förfarandet 

under denna tidsperiod att två människor från samma klass fattar tycke för varandra och gifter 

sig. John Jönsson är även han torpare på Tjuveboda. John Jönnson och Halta-Cajsa flyttar till 

Södergård då han är registrerad som hemmansägare. Från att ha levt under andras hushåll och 

gårdar äger nu Halta-Cajsa och Johan en egen gård. Jag har försökt att finna gården men det 

kan inte säkerställas vilken av gårdarna som John Jönsson ägde. Oavsett kan man anta att 

gården bestod av mark och ett antal djur, som kor, grisar och kanske även en häst. Under tiden 

på gården Södergård får Halta-Cajsa fyra döttrar varav en dör tidigt. Hur barnet dog vet vi 

inget eftersom dödsorsaken inte är nämnd i kyrkoböckerna. Vi kan utgå att det skett av 

naturliga orsaker eftersom man i allmogen och samhället inte såg på spädbarnsdöd med blida 

ögon om det var något otillbörligt skulle det finnas någon notering hos socknens präst. Det 

var inte alls ovanligt med spädbarnsdödlighet och i Lennartssons uppsats kan vi utläsa att det 

skett vid flertal tillfällen. Vissa menar att det var en form av medveten barnbegränsning för 

fattiga men de flesta moderna forskare anser nog att de flesta dödsfall var av olyckshändelser 

eller av naturliga orsaker. Vi får beakta hur det såg ut med modern och den lilla babyn i 

samma trånga säng kanske även med andra familjemedlemmar. Barnafödandet sker sedan 

med ett normalt tidsintervall a tre år. Det enda anmärkningsvärda är att det dröjer fem år 

mellan den första flickan och den andra, kanske Halta-Cajsa var rädd eller orolig, deprimerad 

eller att hon och maken sparade pengar. Barnafödandet var långt ifrån riskfritt för barnet och 

modern och det dröjer innan den moderna barnmorskan har sitt inträde för allmogen.

Samma år 1822 flyttar Halta-Cajsa med sin make och moder till Århult gården Södergård.126 

Efter husförhörslängderna äger Halta-Cajsas man Johan gården och står registrerad som 

hemmansägare.127 Det står skrivet i husförhörslängderna att inom hushållet hade man goda 

kunskaper i läsning och att alla döttrarna var konfirmerade. Den allmänna folkskolan infördes 

124KGF:s databas 70805
125Genline 810.24.93500
126Agunnaryd C:5 s 31.
127Genline 810.4 AI:4 1819-1825 Husförhörslängder Agunnaryd 810.4.71700
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inte förrän 1842 så det var kyrkan som stod för folkundervisningen och då gavs det 

minimikurser för flickor att lära sig läsa och skriva så chansen att Halta-Cajsa kunde läsa och 

skriva var liten. Troligtvis förvärrades hennes möjligheter till undervisning tack vare alla de 

flyttningar hon gjorde och hennes samhällsposition. Kanske kunde hennes döttrar läsa och 

skriva eftersom de levde under samma hushåll en längre tidsperiod samt att de var 

hemmansägare.

Hennes moder Ingjerds närvaro vid husförhör och gudstjänster nämns som goda.128 Från 

Södergård flyttade familjen till torpet Udden på ön Marsholm. I torpet levde sedan tidigare en 

änka med sin dotter.129 Året 1840 står Johan registrerad som torpare. Två år senare dör Johan 

av upprepade feberattacker.130 Nu är det första gången som Halta-Cajsa nämns som halt i 

husförhörslängderna.131 Under den här perioden måste det varit svårt för Halta-Cajsa att 

försörja sig. Kanske försökte hon sig på som månglerska eller med andra diversearbeten som 

hon kunde utföra åt andra. I sägnerna tas spinneriet upp och kanske var detta en av hennes 

sysslor som hon var duktig att utföra. Hennes lyte påverkade kanske hennes rörliga 

arbetsförmåga så det passade henne att spinna och väva.

Ännu en gång går flyttlasset och den här gången till backstugan Hagastugan under Ryds 

Storegård. I stugan lever det redan en familj med sju barn och nu står det i husförhörslängden 

att Halta-Cajsa är fattig.132 Den 14 juni 1843 träffades Halta-Cajsa och Hyltén-Cavalilius för 

första gången. Han beskriver henne som en fattig änka boende i Hagastugan. Han påstår att 

han aldrig har träffat en kvinna med rikare poetisk uppfattning. Ur sitt minne hade hon en 

outtömlig skatt av gamla visor, sagor och sägner.133 Enligt Hyltén-Cavallius var Halta-Cajsa 

hans viktigaste meddelare.134

Han beskriver hennes utomordentliga kvalifikationer som traditionsbärare135. I september 

skriver han utförliga anteckningar om småländska jul- och bröllopseder. I november finns det 

fler anteckningar efter henne. I ett brev hem till fadern skriver Hyltén-Cavallius att han och 

”Gamla-Kajsa” ägnat en månad att gå igenom hans småländska samlingar och han hoppas att 

lämna ifrån sig ett utmärkt arbete.136       

128Genline 810.5 AI:5 1826-1830 Husförhörslängder Agunnaryd 810.5.11400
129Genline 810.18 AI:7 1836-1840 Husförhörslängder Agunnaryd 810.18.56300
130KGF:s Databas 167925
13107 Agunnaryd AI: 8 20609 6/2
132Genline 810.19 AI:8 1841-1845 Husförhörslängder Agunnaryd 810.19.72200
133Hyltén-Cavallius 1929, s 103.
134Hyltén-Cavallius 1968, s 49.
135Traditionsbärare är de personer som har mycket goda kunskaper om folkliga traditioner och skickliga 

berättare.
136Bringéus 1966, s 114.
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Tyvärr finns det bara ett fåtal primäranteckningar som berör henne.137 Efter sin period som 

barnflicka hos Hyltén-Cavallius, 1848 flyttade hon tillbaka till Hagastugan. Halta-Cajsa levde 

med sin dotter Anna till sin död den 29 december 1857. Hon dog som sin make av 

feberattacker.138

4. Frågeställningar

Kan vi genom att tolka och analysera Halta-Cajsas sägner få information om rådande normer 

och värderingar i allmogen i slutet av 1700-talet början av 1800-talet?

Underfrågor/följdfrågor blir således.

Vilka variabler togs upp i sägnerna och deras syfte?

Hur beskriver Halta-Cajsa relationen mellan prästerskapet och allmogen?

I vilken utsträckning, genom att studera Halta-Cajsas liv kan vi få en ökad förståelse över 

sägnernas innehåll? 

5. Undersökning: Halta-Cajsas sägner

5.1 Kristendom och religion i Halta-Cajsas sägner

Folktron har spridits bland de breda folkskikten genom en muntlig tradition från person till 

person samtidigt har kristendomen förkunnats med en stor auktoritet uppifrån och ner från en 

skriftspråkligt baserad lära. Den hedniska folktron har alltid motarbetats av den kristna kyrkan 

eftersom kyrkan ansåg naturmystiken som ”djävulens redskap” och tron på naturväsen 

innebar avgudadyrkan.139 På 1500-talet stod prästerskapet på samma sociala och kulturella 

nivå som sina församlingsbor.  Prästerna började universitetsutbildas och med utbildningen 

kom en högre social status.140

Den kristna kyrkans inställning till folktron är överlag negativ, ändå är inte skillnaden mellan 

trossystemen så annorlunda. I bibeln berättas det mycket om magi och genom Jesus roll som 

undergörare var det enklare att implementera religionen hos det breda folklagret. Jesus 

framställdes som en trollkarl och de under han utförde var emot naturens ordning men 

sanktionerades av Gud och var därför syndfria. En av de mest genombrytande betydelserna för 

vår världsbild som kristendomen medförde var ett helt nytt väsen, djävulen som var motpol till 

137Ibid, s 277.
138Genline 810.25 CI:5 1821-1861 Döda Agunnaryd 810.25.17100
139Toijer-Nilsson, Ying 1988, s 7.
140Burke 1983. s 302. 
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den goda Guden. Kristendomen är trosexklusiv till sin natur och accepterar inga andra 

konkurrenter och folktrons väsen blev demoniserade.141 Det fanns ett ständigt samspel mellan 

trossystemen i människornas medvetande. Flera folkliga föreställningar är otänkbara utan 

inspiration från kristendomen. Kristna tecken och symboler är ett starkt medel mot trolldom 

och särskilt korset. När det gäller jordiska spörsmål kunde personen ta hjälp av både kristna 

och hedniska makter för att vara på den säkra sidan.142 För att skydda det lilla barnet lade man 

bibel och psalmbok i bädden men samtidigt lade man dit stål. Människorna levde i en kluven 

värld; ena sidan den kristna världen med gudstjänstritualer bakom kungliga Majestäts lagar 

och förordningar och andra sidan folktrons osynliga värld befäst och erkänd av generationers 

erfarenhet.143 

”En prest i Agunnaryd hade två söner som hade varit åt städerna för att bli prester och som väntades hem på 

selfva julafton…. hade de unga presterna frågat hvarför de voror så glada derinne. ”Jo” svaraders det: ”det är för 

att vi skola få nåd på domedag”. ”Hej det fån I aldrig”, svarde presterna. …De må gerna ha sin tro; ingen utom 

Gud vet hvad som kan ske”. Ja de unge presterna vände om, redo till berget och ropade: ”Ni får nåd på 

domedag”. Straxt tändes der ljus och blef spel och dans och lek och glädje såsom tillförene”.144 

Prästerna kunde liva upp sina predikningar med en historia med sensmoral och för att väcka 

en sovande publik kunde fabelhistorier berättas. Predikan kan ses som folklig eftersom den 

riktade sig till hantverkare och bönder.145

Att ringa i kyrkklockorna var ett särskilt starkt medel att mota trollen och övernaturliga väsen. 

Speciellt vid de tillfällen då en människa hade blivit bergtagen så var det ett effektivt medel 

att få trollen att släppa personen fri. I vissa kyrkor fanns det speciella klockor som man kunde 

bära med sig till den plats där man trodde den försvunne hade tagits. Prästen i sig hade stor 

makt mot det övernaturliga med ceremoniella riter eller att prästen läste ur den helige skrift 

eller psalmboken.146 För den protestantiska folkkulturen var katekesen en väsentlig 

informationskälla för religiösa lärosatser.147

Djävulen blev ett mycket omhuldat väsen inom folktron och ett stort antal sägner skall ha 

uppstått kring hans person. Vid alla mänskliga svagheter och synder dyker djävulen upp 

141Schön 2000, s 37f.
142Schön 2000, s 41.
143Tillhagen1983, s 15f.
144Bilaga 9. Trollen i Ramsåsaklint, s 58.

145Burke 1983, s 154.
146Schön 2000, s 112f.
147Burke 1983, s 253.
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såsom kortspel och dryckenskap. Prästerna ansågs ha makt över det onda och främst djävulen 

själv. Prästerna levde säkerligen i en skymningszon mellan folktron och sin kristna roll och 

levde nog i praktiken i bägge trosvärldarna.148 Samspelet mellan kyrkan och allmogen visas på 

flera olika plan. Kyrkoherden fick första dansen med bruden vid lantliga bröllop. Vid 

festmåltiden skar han upp steken. Prästkläderna lånades ut till brudgummen inför vigseln. 

Prästerskapet deltog starkt och aktivt i allmogekulturen.149 

Prästerna försökte säkert efter sin förmåga att bekämpa folkets hedniska tro och de kunde 

använda sig av penningböter, skamstraff och svavelosande predikningar. 

”…… En präst i Agunnaryd sade att ”man bör inte helga ThorGud och Frigge” för det är synd”.150 

Dessa instrument som prästerna använde sig av var i mångt och mycket verkningslösa eftersom 

de själva i sin förkunnelse kluvna.  De beskrev djävulen målande och som fienden till själen 

som lockade till synd men ur folkets synvinkel var ”fan” bra lik deras egna övernaturliga 

väsen. När prästen pratade om ondskans andemakter i himlarymderna var detta de samma som 

de som levde med och runt omkring människan.151 

”Trollen ser ut som människor, både ofantligt stora och mycket små….. De är af Lucifers slägte, de blefvo 

nedstötta”.152 

Hyltén-Cavallius ansåg att kristendomen blott låg som en tunt bindningslager över den djupa 

hedniska grunden.153 I Europa började det lärda prästerskapet på 1700-talet samla in 

information om sedvänjor och vidskepelser från allmogen 

”… de kan ha en viss sanning och nytta som kan bringas i dagen..”.154

5.2 Småfolk och det övernaturliga i Halta-Cajsas sägner

Troll, vättar och alver är tre övernaturliga varelser som har liknande drag men det finns typiska 

särdrag på varje art. I hela Sverige existerade det övernaturliga väsen som levde i familjer och i 

större kollektiv och i folkmun kallades de troll. I samma områden levde varelser som var 
148 Schön 2000, s 42f.
149 Burke 1983, s 42.
150Bilaga 13. Thor-Gud och Frigge, s 64.

151 Tillhagen 1983, s 16f.
152Bilaga 12. Troll är Lucifers släkte, s 63.

153 Hyltén-Cavallius 1929, s 94.
154 Burke 1983, s 314.
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mindre i storlek och som levde närmare människoboningarna och i folkmun kallades dessa för 

vättar. I de flesta sägnerna beskriv troll och vättar som att de är ungefär lika stora som 

människorna. Båda kan göra sig osynliga och båda kan föra bort människor mot deras vilja. En 

stor skillnad mellan människorna och dessa övernaturliga väsen är att de inte är kristna och 

därför är allt som har med kristendomen ett starkt skydd mot deras magi speciellt då korsets 

makt. De stora skillnaderna var att trollen levde i bergen och skogarna medan vättarna levde i 

det öppna landskapet. I norr sysslade trollen och vättarna med skogsbruk och boskapsskötsel 

och i söder livnärde de sig inom jordbruk. En företeelse som både troll och vättar sysslade med 

var att byta sitt barn med ett människobarn och det skedde över hela Sverige. En av orsakerna 

att till att detta är så förankrat inom sägnerna är att föräldrarna ansåg att ett psykiskt- eller 

fysiskt handikappat barn inte var deras eget. En annan grupp som är närsläktade med trollen 

och vättarna är älvorna (feminin form) av alver. De levde i jordbrukssamhället i kollektiv och 

ansåg som mycket farliga. Det var främst sjukdomar speciellt då hudåkommor. Folktron säger 

att de var små som dockor men kunde förvandla sig till djur och insekter. Det var därför som 

människorna oavsiktligt skadade älvorna när de slängde ur vatten eller satte sig ner. De få 

sägner som finns bevarade handlar främst om deras dans runt i en ring.155 

En annan viktig källa till människans syn på trollen är de medeltida kyrkomålningar där 

exempelvis Sankt Olofs seglats. Vi har spår efter troll i ortsnamn exempelvis Trollhättan. 

Från 1500-talet är det främst den landsflyktige ärkebiskopen Olaus Magnus som behandlade 

folktron och ger bergatrollen ett helt kapitel. Sedan dröjer det ända till trolldomsprocesserna på 

1660-talet då de anklagade under tortyr fick beskriva sin trosvärld och som finns bevarat 

nedtecknat i protokoll.

Trollen förekommer främst i den mellersta och södra delen av Sverige och i vissa 

sammanhang kan det vara svårt att urskilja en artskillnad på namnet väsendet hade och dess 

motiv. Därför uppstår svårigheter att klassificera vad man specifikt menar är troll, vättar eller 

underjordiska.156 Trollens härkomst finns det otaliga sägner om.  En medeltida sägen är att i tre 

dagar regnade Lucifers änglar ner på jorden och en del föll i sjön och blev sjörån, en del föll i 

skogen och blev skogsrån, de som föll i bergen blev troll och de som landade på människans 

boningar blev tomtegubbar/småfolk. En annan sägen lyder att Adams första fru Lilit var på 

utflykt utanför paradiset och där blev havande efter samkväm med Hin.157 

155af Klintberg 2010, s 169f.
156af Klintberg 2010 , s 11ff.
157Höjebberg 1985, s 29f.
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Forskaren Sven Nilsson försökte komparativt etnografiskt visa att lapparna var SydSveriges 

urinvånare. Då han tolkar folktron på dvärgar, troll och alfer som människor av samma stam 

som samerna. Han framför nio parallella huvudteser; utseende, klädsel, språkbruket och uttalet, 

egenskaper som feghet och karaktärsdrag som listiga/tjuvaktiga, händiga, glänsande metaller 

och magi.158 Folksagorna och folkvisornas troll är storvuxna och hemska. Genom sin 

förfärlighet ger dem sin motståndare, hjälten en värdighet som motståndare. Därigenom blir 

hjältens bragd desto större för desto värre troll desto större ära för den som fäller trollet. I 

sägnerna är trollen mer anspråkslösa och mänskliga eftersom det i sägnens natur skall vara en 

form av verklighet. Enligt folktron tillhör trollen ett övernaturligt släkte som lever i berg, 

skogar, gravhögar och under marken. Trollens tillvaro kan sägas vara en spegelbild av 

människans och det är främst trollkvinnans liv som beskrivits. Det är de normala hushållsnära 

sysslorna som att tvätta, baka, kärnar, brygga så som alla kvinnor på landsbygden utförde. 

Livets skeende med födslar, giftermål, barn och död finns med i folktron. Vissa ägnade sig 

av åkerbruk och hade betesdjur i skogen och umgås med människorna i bygden och uppför sig 

ungefär som vanliga människor fast lite mer tjuvaktiga. I undantagsfall uppstod det kärlek 

mellan troll och människa som resulterade i äktenskap.159 

Trollens utseende har förändrats över tid, plats och rum. I de senare sägner som 

nedtecknades under 1800-talet var det inte vanligt att trollen visade upp några groteska drag. 

Det fanns de som var blåsvarta, hängande bröst, enögda, etc. men i allmänhet sågs trollen som 

listiga och var måna av att göra ett gott intryck. En tydlig skillnad mellan människan och 

trollen var att de är mycket flottare och finare. Träffade man på två människor i högtidsdräkt i 

skogen så visste man att det var troll.160

Trollens värld kan ses som avig till människans värld och de står utanför den kristna 

gemenskapen. Den gud de fruktade mest var den fornnordiska guden Tor. För att skydda sig 

mot trollen var det kristna korset och den fornnordiska hammaren verksamma symboler och 

fetischer. I vissa fall kunde även stål, vassa eggar, lök och svavel skydda mot trollen.

De finns sägner och sagor som menar att trollen var så präglade mörkervarelser att de 

sprack i solen och därför kunde solsken hålla dem borta. Andra sägner visar tvärtemot att solen 

och dess strålar inte påverkade trollen märkbart.

Trollens inre väsen speglas av hur vi människor beter oss mot dem. Om vi bemöter dem 

med respekt och aktning får vi tillbaka samma bemötande. Det finns de som påstår att 

158Bringéus 1966, s 233f. 
159Schön 1999, s 16.
160Schön 1999, s 32.
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trollsägnerna speglar de dunkla sidorna i människans inre och sägnerna då är projektioner av 

själsegenskaper som det vilda, anarkistiska, ursprungliga och det animalistiska.161 Folktrons 

väsen vandrade mellan den verkliga och den magiska världen som en slags förmedlare och då 

underlättade det för väsen att uppträda i mänsklig gestalt, antropomorfa.162

Trollen hade rykte av sig att inte vara några fattiglappar och förvarade skatter av guld, silver 

och ädelstenar i berg, rösen eller under marken.

”I Långhult, Ryssby socken, uppehöllo sig fordom en hop troll i berget. ….

Gå du hem med hittorna du hittat. Det var bara guld alltihop”.163 

I flera sagor och sägner beskrivs skatterna som löv. En småländska som gick för att hämta 

vatten i en källa fick med sig vissna löv i vattnet upp och när hon kom hem hade löven 

förvandlats till guldmynt.164

Ända in på 1900-talet lät bönderna sina kreatur vandra fritt i markerna och då kunde man 

höra bräkandet, bjällerklangen, hundarnas skall och lockropen från de övernaturliga till 

boskapen. Trollens valkulla sjöng och lockade så vackert att det har beskrivits som en 

hänförande upplevelse. 

Ibland kunde man få en skymt av trollen och då såg de ut precis som människorna. Trollens 

djur skilde sig oftast från människornas genom storlek eller färg, de hade oftast något drag som 

visade att de var övernaturliga.165

”…Stundom ses på Möckeln vid vackra soldagar, stora haf-oxar och haf-kor. De kommer upp ur vattnet och 

ofantligt stora och vackra”.166 

Trollen umgicks på olika vis med människorna och den vanligaste umgängesformen var att 

man behövde låna hushållsredskap.  I sägner från mellersta och södra Sverige var det inte 

ovanligt att trollen utförde arbeten till människorna. I Halland var det vävning som 

trollkvinnan hjälpte till med och garnet var så fint spunnet att bondmoran inte kunde väva 

garnet utan det fick trollkvinnan utföra. Vävnaden blev ett mästerverk. Spinneri och vävnad 

var utbytesarbete som var omtalade och en orsak till detta var att på vissa gårdar kunde man 

finna textilier så fantastiska att man tvivlade att det var gjort av människohänder.
161 Ibid, s 17ff.
162 Ibid, s 39.
163Bilaga 13. De rika trollen i Långhult, s 64.
164 Ibid, s 42f.
165 Schön 1999, s 47ff.
166Bilaga 12. Sjörå på Möckeln, s 63.
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”Det hände sig i en gård i Hamneda …jag har kommit för att fråga efter spånad, ifall du har några tågor som du 

vill ha spunna”. ….När det gått en liten tid om kom den främmande qvinnan hem med garnet. Men se, då var det 

så farligt fint ”som ett hängandes hår” bara en tåga efter en annan….”.167 

I bergen fanns det särskilt skickliga trollsmeder som både utförde arbete åt människorna och 

bad om hjälp. I de fall då människan uppförde sig orätt mot trollen, svek ett löfte, skadade 

trollen eller deras egendom blev repressalierna kännbara och ibland grymma. Högtidsfester var 

det bäst att bjuda trollen annars blev det allvarligt kränkta. Samtidigt bjöd trollen ibland in på 

bröllop och dop.

”... Några dagar derefter kom der en liten gubbe gångandes till gården och bad att få tala vid hustrun. Hon frågade 

om hans ärende, ”Jo”, sade gubben ”jag har kommit för att be dig göra mig den hedern att bära mitt barn till 

christnings…… när hustrun kom hem, hade hon hela förklädet fullt med hvita pengar”.168 

Trollen ansågs inte harmlösa och det vanligaste var att de hade kraft att sätta sjukdomar och 

lidande på folk.169

Trollens magiska förmågor kan förklaras om man tittar på människans förhållande till magi. 

Trollen var som människor bara mycket mäktigare så ur den ståndpunkten kan vi jämföra 

scenariot. Magi kan förklaras med att människan kan påverka sin omvärld på ett övernaturligt 

vis. Magin förknippas med farliga sysslor och av psykologiska orsaker för att bemästra 

situationen. Magin ger människan en fast tro på sin makt och framtida framgång. Den förser 

henne med en mentalitet och en viktig teknik då hennes egen kraft misslyckas. Den har även 

en social funktion som ett aktivt element i en arbetsorganisation. Enligt Malinowski består 

magin av uppträdande med speciella ord och ceremonier.170 Det finns ofta ett förhållande 

mellan den som utövar och den som blir drabbad. Oavsett vad som händer är det ett slags 

upprätthållande av ”status quo” en metod att uttrycka de gängse olikheterna och att motverka 

uppkomsten av nya avarter.171

Ur Eddan kan vi läsa hur Oden offrade ett öga och fick dricka ur vishetens brunn och lärde sig 

konsten att tolka runorna. Runorna var starkt förknippade med magin. 172 Enligt Bruce Lincoln 

167Bilaga 4. Jordfolket spinner och väver, s 53.
168Bilaga 5. Barndopet hos vättarna, s 54.
169 Schön 1999, s 57ff.
170 Malinowski 1969, s 123f.
171 Malinowski 1967, s 98.
172 Eriksson 2007, s 249.
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och Stefan Arvidsson är religion en kulturform som får sin trovärdighet genom en hänvisning 

till en övernaturlig auktoritet.173

Horn och pipor finns det ett antal sägner om hur människor på olika vis har förskansat sig 

genom list och kvickhet.

”…. När han ridit ett stycke kom han till ett berg. Då var der lika som ett stort hus och der inne var det ljus och 

dans och glamm och en liten qvinna gick omkring med ett horn och skänkte i för gästerna…. Men Herren tog 

hornet och kastade drycken bakom sig; men hvar det stänkte på hästländen gick allt håret af…..Ja, ryttaren red 

upp på åkern som var ård i korss, och der kunde inte trollen räcka honom.”.174 

I östra Skåne finns en sägen hur en hovman kom över ett horn från trollen som han absolut inte 

fick dricka ur. Rådet fick han av en kvinna som troligen var tillfångatagen av trollen. När han 

flydde från trollen fick han instruktioner att rida på åkern eftersom den var plöjd av järnplog 

kunde inte trollen förfölja honom. Pysslingarna/trollen bad att få tillbaka sina klenoder med 

löfte om välstånd men hovfrun bad de ”dra åt helvete”. Istället hotade de henne med svåra 

olyckor som med tiden besannades. Under senare varianter av sägnen har hornet ersatts av en 

bägare/kalk.175 Horn som dryckeskärl finns i ett flertal kultsammanhang.176

5.3 Kvinnan och folktron i Halta-Cajsas sägner

Folktron om kvinnor uttrycker främst sig runt kvinnans domäner och det är främst härden och 

tröskeln som ses som parametrar. Utanför hemmet var det främst vid arbeten som krävde både 

mannen och kvinnas hjälp ex vid slåttern då kvinnan gick bakom mannen och räfsade. 

” Det var en gång en qvinna……Hände sig så om skjuren, när de höllo på med att taga af sin säd”.177

”En qvinna hade fått barn rätt vid skjurden, som de skulle till med att taga af säden, och hade så ingen annan råd 

än att taga det späda barnet med sig ut på åkern när hon gick och skar”.178

 

173 Arvidsson 2006, s 61.
174Bilaga 2. Det bortrövade dryckeskärlet, s 50.
175 Schön 1999, s 78f.
176 Biederman 1991, s 183.
177Bilaga 5. Barndopet hos vättarna, s 54.
178Bilaga 6. Bortbyting, s 55.
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Under sommartid var de unga ogifta kvinnorna tvungna att bege sig utmarkers med boskapen 

och under denna tid var det stor chans för de att stöta ihop med övernaturliga varelser och 

främst då trollen.179 

En av kvinna största och viktigaste uppgifter var att föda och vårda barn och den första 

förlossningen var det första provet. För förstföderskan var hennes ”närkvinnor” av yttersta 

vikt. Främst jordgumman180 hade stor betydelse. Det finns otaliga sägner om havandeskap, 

förlossning och barnsängstid.

5.4 Barn i Halta-Cajsas sägner

I alla kulturer har barnet varit i centrum för människans intresse det är då naturligt att det kring 

barnets har samlats en rik flora av folkliga föreställningar.181 Ett nyfött barn gav glädje åt 

föräldrarna och släkt men av erfarenheter visste man att det kunde gå illa. Oron var främst över 

barnets utveckling, friskhet och förstånd. Den medicinska kunskapen var obefintlig hos 

allmänheten och därför ansåg man att det var magiska förklaringar när det verkade vara något 

fel med barnet. Det var allmänt vedertaget att trollen försökte byta ut sina egna barn mot 

människobarn av flera anledningar; trollens ungar var mycket fulare, det hade en större aptit 

och de kunde förskansa sig föremål, mat och dryck som trollen inte kunde röra vid.182 

”..Det ena trollet sade till det andra: ”nu skall du fram till gården. När karlen kommer hem i afton, 

får han gröt och färsk tjärnmjölk. Då skall du lägga dig i gröten; men inte i den första skeden han äter, 

utan i den andra ….”.183 

”Vid de nu hade som allra kammast (brådast) med sitt arbete, kom karlen att få se hvar en troll-kona kom och tog 

hans barn och kastade istället dit sitt eget barn; ..” .184

Trollbarnets utseende kunde vara likt människobarnet men efterhand utvecklades det mer och 

mer mot trollens natur. Det hade stort huvud och en liten kropp med långa armar och fingrar 

och dess tänder var svarta.185 Det fanns många knep för att skydda barnet; järn-, silverföremål, 

svavel, lök och kristna artefakter exempelvis psalmboksblad i närhet av barnet. En annan viktig 

åtgärd var att så snabbt som möjligt kristna barnet genom dop.
179Höjebberg 1985, s 15ff.
180 Äldre benämning på barnmorska.
181 Tillhagen 1983, s 12.
182 Schön 1999, s 80ff.
183Bilaga 8. Kållan, s 57.
184Bilaga 6.  Bortbyting, s 55.
185 Höjeberg 1985, s 111.
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”När nu gomorn kom ridandes på kyrkovägen med bytingen i famnen och 

skulle fara och låta christna honom..…..”.186 

För att se att barnet inte blivit utbytt knöt man ett band runt halsen på barnet. Ett annat skydd 

var elden och många lät familjehärden brinna dygnet runt för att skydda sina barn. Även 

barnens namn skulle hållas hemliga och om barnet blev märkligt kunde man byta till det andra 

dopnamnet eftersom de övernaturliga blev förvirrade och lämnade då barnet i fred. Utomhus 

var det extra viktigt att vara vaksam över sitt barn eftersom det rådde oberäkneliga makter 

särskilt under ”andtiderna”.  Barnens placering var då extra viktig, att placera barnet på 

marken var nästan detsamma som att ge barnet till trollen.

”Der lade hon barnet i en mantel eller blöja som hon hängt upp i ett träd på åker-renen, såsom bondqvinnorna 

ännu har för sed”.187 

För att få tillbaka sitt barn eller kontrollera att barnets var ens eget fanns det flera knep; att elda 

under vagn och korg, behandla barnet vårdslöst eller ouppmärksamt gav snart besked och 

trollmor ställde allt till rätta.188 Inom folktron skulle man behandla det förbytta barnet så dåligt 

man kunde för att trollbarnens mor skulle komma och byta tillbaka.189 Att elda i spisen och 

lägga barnet på brödspaden och högt utbrista att man skall steka trollungen. 

”Då mente alla att der inte var bättre råd till, än att elda ugnen och att bränna troll-ungen. 

Ja de eldade ugnen och när glöden var som allra rödast lade de bytingen på grisslan och loto (låtsades) de ville 

kasta in honom. Men i detsamma kom troll-konan in, nappade undan bytingen och kastade det rätta barnet 

handlöst ifrån sig i ”grufvan”.190 

Genast kommer trollmor att stå i dörren med människobarnet och säga. 

”Här har du ditt! Aldrig har jag varit så elak mot ditt barn som du tänkte vara mot mitt!”191

186Bilaga 6. Bortbytingen tilltalas på väg till dopet, s 55. 
187Bilaga 6. Bortbyting, s 55.
188 Schön 1999, s 97.
189 af Klintberg 2010, s 170.
190Bilaga 6. Bortbytingen tilltalas till dopet, s 55.

191 Schön 1999, s 98.
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Om man inte var uppmärksam och gav det bortbytta barnet di var det en magisk bekräftelse på 

byteshållningen som var svår att bryta. det var inte bara barnen som var utsatta för risk, även 

modern kunde bli utsatt för byte, ofta genom att trollen täljde till ett barn eller en kvinna som 

avbild till människobarnet och kvinnan. 

” Då hörde han huru det högg in i berget. Så sade det: ”hugg långa armar, för så har Thora! Hugg långa ben, för 

så har Thora”! Då begynte han grundas vid hvad det kunde hafva att betyda. Pass på, mente han, om inte trollen 

tänka förbyta qvinnan för mig. ….låg der inte mer någon qvinna, utan bara en ale-stock…”.192 

Vid misstanke om ett byte kunde man använda en orm och lägga framför barnen. Om barnet 

talade till ormen eller inte blev rädd för den var det ett trollbarn.

”En qvinna var ute på ängen och hade sitt lilla barn med sig. Så kom der ett troll och ville byta bort hennes barn; 

men qvinnan kom på henne, så hann inte mer än bara lägga dit sin egen troll-unge. Qvinnan fick på det viset två 

barn….Som då det andra barnet kom in, begynte det stryka ormen på ryggen och sade; ”ja så, ligger du här, bror 

lille…….”.193 

Om bortbytingen var kvar kunde den växa upp som ett stort och starkt eller litet och otympligt 

barn.  I vissa delar av Sverige ex Sörmland kan vi läsa om bortbytingarna. 

”Dessa äro barn af troll, hafva stort hufvud, tala sent och oredigt och äro, så vidt man kan märka, slöa till 

förståndet”.194

Bortbytingens fysiska styrka och språkbegåvning är också ett omtalat ämne i sägnerna. Flera 

sägner visar hur bortbytingen i späd ålder hjälper pigorna eller drängarna med att bärga hö. En 

omtalad variant av sägner är när bortbytingen skall kristnas då han far över vatten och en röst 

ropar och den lille svarar.  

”Bytingen som låg på hustruns knä, svarade:

”Jag skall fara till kyrkes och bätte man vara…..”.195 

192Bilaga 7. Den förbytta barnsängskvinnan, s 56.

193Bilaga 9. Ormen på degen, s 58.

194 Schön 1999, s 92.
195Bilaga 6. Bortbytingen tilltalas på väg till dopet, s 55.
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Drastiska och ovanliga åtgärder kunde få bortbytingen av förvåning avslöja sig. Exempel på 

märkliga händelser som fått bytingar att avslöja sig är; att brygga i äggskal, att koka en gris 

med borst, att röra gröten genom skorstenen och att flå katter och hundar. Elisabeth Hartman 

nämner i sin avhandling att tron på bortbytingarna hänger samman med barnaföderskornas 

skräck och dess naturliga ängslan att barnet inte skulle utvecklas normalt. Särskilt i 

Skandinavien har man skyddat barnet på samma sätt och använt likartade metoder för få 

tillbaka barnet. Det nämns så tidigt som i den medeltida isländska litteraturen och i Sverige 

finns kyrkomålningar från 1400-talet.196

Ett annat vanlig företeelse som kunde inträffa var att människor försvann ute i markerna 

ibland en kortare tid men ibland för gott. Om de återvände var de ofta förvirrade och 

oförmögna att återge var dem varit.

”När trollen fara fram i vädret, uppstår horsvindar eller väderhvirflar..…Någon tid derefter hade samma bonde 

ärande utåt skogen till att söka rätt på sina kreatur. Då blef han förvillad, så han inte råkade hvarken fram eller 

tillbaka…. När han så hade gått hela dagen och hvarken ätit eller druckit, träffade han slutligen på en liten 

koja....”.197 

”I Långhult, Ryssby socken, uppehöllo sig fordom en hop troll i berget. De togo både folk och fä, villade folk och 

gjorde mycken skada…”.198

Det fanns flera begrepp över denna typ av händelse men bergtagning var den vanligaste. Andra 

benämningar kunde vara jordtagning, skogstagning eller skytagning. Det var inte bara 

människor som försvann även människornas boskap kunde bortföras av trollen och andra 

övernaturliga varelser.199

Det var inte bara tjänster inom hushållet som byttes mellan trollen och människor. Det 

förekom erotiska förbindelser mellan trollen och människorna, ibland frivilligt och ibland 

ofrivilligt. I vissa fall gifte sig trollen med den utvalda flickan utan hennes och familjens 

godkännande och innan bortförandet var ett faktum. 

Oavsett om människan hade tagit ett troll avsiktligt eller oavsiktligt till äktenskapspartner var 

det av största vikt att behandla trollet och dess släkt med respekt annars slutade det illa. Det 

var främst ekonomiskt som det gick dåligt för människosläktet och ett flertal sägner visar på 

196 Schön 1999,s 83ff.
197Bilaga 1. Trollen i virvelvinden, s 49.
198 Bilaga 13. De rika trollen i Långhult, s 64.
199Schön 1999 , s 100ff.

40



hur det blir fattigdom och elände på gården i flera generationer.200 Om det blev avkomma efter 

samspelet mellan troll och människa fanns det dunkla minnen som levde kvar hos barnet och 

kunde blomma upp och väcka en outhärdlig längtan till något ouppnåeligt.201 

Malinowski tar upp att sedan tidernas begynnelse har ett regelsystem upprättas för att icke 

tillåtna äktenskap skall kunna genomföras.202 

Skogsråa var fruktad för hon försökte förvilla och vilseleda människor. Om skogsrået hade 

fått makt över en räckte det att personen var i närheten av skogsrået så var personen fången och 

var tvungen att följa med henne. Där behöll rået honom i skogen och använde honom till att 

ligga med tills att solen gått upp på morgonen.203 

”Skogsnufvan kan ”locka folk till samlag”….. En karl hade barn med skogsnuvan. ….När barnet var 15 år kom 

det till fadern ……När de kom hem, åt ungen upp all kålen och all slagtmaten”.204

Enligt folktron var det endast ”spinnerskan” som visste hur många barn som skall gå genom 

hennes sköte ner på jorden. Havandeskapet var på så vis ödesmättat och laddat med en speciell 

kraft.205 Ända sedan den fornnordiska myten att de tre nornorna satt och spann på människans 

livstrådar. Urd som var den främsta av dessa tre valde den fylgja, vård, (skyddsanden) som 

skulle följa den levande från födsel till död. Urd valde vilken kvinna som skulle föda och 

nornen Skuld var den som klippte av tråden i dess livslängd. Om någon dog tidigt eller 

oförklarligt sa de gamla förr:

”Det är spunnet så”.206

Den hedendom som nämns ovan fanns kvar tusen år efter Ansgar och frodades i Småland 

under 1800-talet. Det finns många drag i sägen och folktron angående helgandet av torsdagen 

som levande folksed. 

”I gamla tider spann man aldrig på Thorsdagsqvällarna och sopade då alltid sin stuga. Om thorsdagsnätterna hörs 

THorgud och Frigge spinna. Och man hör hur det spinna: ”Nu spinner Thorgud och Frigge.”……”.207 

200 Ibid, s 122ff.
201 Höjeberg 1985, s 32.
202 Malinowski 1969, s 158.
203 Höjeberg 1985, s 63f.
204 Bilaga 13. Skogsnuvan, s 64.
205 Höjeberg 1985, s 53.
206 Ibid, s 32.
207Bilaga 13. Thor-Gud och Frigge, s 64.
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Du ska inte kamma barn, klippa naglarna och när kvällningen infaller skall stugan vara sopad, 

skurad och fejad. Man skall vara tyst och viska fram det man vill säga. Inte framföra vagn 

eller, nysta tråd, svepa hö men framför allt inte spinna, ty rocken är Thore-gud och Frigges på 

torsdagen.208 Järnets magnetiska egenskaper sågs som ett bevis på dess övernaturliga 

egenskaper.209 

”I Nåckarp i Agunnaryd stod en smed ….det en gubbe in. Han var inte mycket hög, men så vid och grof… ”Hör 

du” sade gubben, ”får jag smida detta jernet hos dig?” ….jern plägar bli. Derefter tog han ut det, fattade det med 

bara händerna och stod och älte det”.210 

6. Resultat  

Genom analysen av Halta-Cajsas sägner utmärker främst följande variabler hos sägnerna.

För att läsa sägnerna i sin helhet hänvisar jag till bilaga 1-10. Jag har utförligt beskrivit 

sägnerna i en tabell, se bilaga 11. Det är sammantaget nitton sägner som är upptecknade efter 

Halta-Cajsa.

Eftersom vi inte har några anteckningar från Halta-Cajsa kan vi inte utesluta att Hyltén-

Cavallius egna uppfattningar har färgat hans nedteckningar. Oavsett infallsvinklar kan sägnen 

ses som en återspegling av hennes liv och ett medel att påverka sin framtid. Halta-Cajsas 

sägner handlar just om det vardagliga livet. Flertalet av sägnerna är ”rites de passage” som 

sådd, skörd och med initiationsriter som dop. Därför är hennes sägner sedelärande som sagan. 

Det drag som återfinns inom sägnen är den vägledande aspekten. Sägnernas essens är 

föränderlig i den mån det gäller de instrument som används för att uppnå syftet. Vi kan följa 

Hyltén-Cavallius tänk i ett flertal av sägnerna genom att de återspeglar väsen ur en 

naturåskådning och genom den dualism i exempelvis ”Sjörå på Möckeln” där en man och en 

kvinna visar sig tillsammans som rå.

De flesta sägnerna handlar om det vardagliga livet och dess möten med mytiska varelser. 

I sägnerna beskrivs det vardagliga livet för allmogen. I sjutton av hennes nitton sägner handlar 

det om relationen mellan människan och de mytiska varelserna. 

208Tillhagen 1983, s 17.
209Biederman 1991, s 210.
210Bilaga 10. Trollsmeden, s 59.
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Endast en sägen tar upp förhållandet mellan de fornnordiska gudarna Tor och Freja och 

människorna. Syftet med sägnen är att helga vilodagen som är torsdagen och kanske det är en 

influens av den kristna tron. 

Trollen beskrivs i de former som ursprungstrollen är beskrivna av Hyltén-Cavallius. De ser 

ut som människor men storleken kan variera. När trollen försökte byta sina barn mot 

människornas barn var det inte främst utseendet som särskiljer de från människobarnen utan 

beteendet och barnets utveckling. Eftersom mödrarna inte kunde skilja sitt eget barn från 

trollens bör också då föräldrarna till trollbarnen haft ett människolikt utseende. I tre sägner 

nämner hon specifikt vilket sorts troll det handlar om och det är näcken, sjö- och skogsrå. 

Dessa tre kan kategoriseras under troll i en vidare mening men de är mer landskapsbundna till 

en speciell miljö. 

I sju av hennes sägner handlar det om avkomman från människor och troll och i ett fall det 

förbjudna resultatet av samlag mellan människa och troll. Likväl som det sociala skyddsnätet 

var viktigt i människornas samhälle vet vi att det var olagligt med tidelag. En form av samliv 

mellan människa och troll skulle kunna jämföras med tidelag som var belagt med dödsstraff. 

Vi kan även utläsa att det var viktigt att skydda sitt barn för om ett barn uppvisade en 

onaturlig utveckling när det gäller tal, aptit, kroppsform så var barnet utbytt till en trollunge. 

Tyvärr finns det ett flertal exempel på hur man försökte påverka trollmor att komma tillbaka 

genom att behandla barnet illa och därmed hämta sitt barn. I vissa undantagsfall föranledde 

behandlingen till döden för barnet. Jag anser att detta måste visa på hur viktigt det var med 

barnen och att ständigt ha en uppsikt över sin avkomma så den inte blev skadad eller bortbytt. 

En form av folkloristisk skyddstro. I de sägner som handlar om tagning eller att man byter 

barn handlar det om att de mytiska varelserna tror att deras avkomma skall få ett mycket 

bättre liv eftersom deras barn är mer krävande än ett människobarn och därför byter man 

under en viss tidsperiod. I den enda sägnen där det enbart ingår människor är syftet oklart. 

Det kan vara att man skall visa aktning och lyda sina föräldrar annars kan det sluta olyckligt.

Hon beskriver vårens, sommarens och höstens olika arbetsuppgifter främst då genom sådd 

och skörd. Hon nämner även de arbetsuppgifter som sträcker sig till skogsbruket som var en 

viktig del under hennes levnad. Alla hennes sägner är förknippade med det naturliga 

landskapet. De handlar alla om det agrara landskapet. Vi får stifta bekantskap med åker-, 

43



skogs-, ängs- och bergslandskapet. Väg och sten nämns men endast i det syfte att rinnande 

vatten var en stark motkraft mot trollens magi och sten eftersom trollen oftast levde i dessa 

miljöer. 

De bebyggelser som nämns är boningshus, gårdsplan och en smedja. Två av sägnerna 

förklarar uppkomsten av väderfenomen som oväder, storm och åska. Detta är inget ovanligt 

inom myten att man försöker förklara fenomen som man inte förstår med att någon 

övernaturlig makt skulle vara ansvarig för fenomenet. De sägner som inte är publicerade 

handlar främst om väderskifte och att man skall akta sig för vattendrag, en form av 

skrämselpropaganda för människor. 

Ett av sägnens absolut viktigaste kriterier är att det skall vara lokalt förankrat till en fysisk 

plats och i åtta fall nämns ett ortsnamn. Ett exempel är Hamneda. Se bilaga 15.

I sexton av nitton sägner nämns vilket yrkeskategori de inblandade tillhör. I elva fall handlar 

det om lantbrukare. Det kan förknippas med den yrkessfär som finns i lokalsamhällen i 

landsbygden som Halta-Cajsa levde inom. De övriga yrkena som nämns i sägnerna är smed 

och präst. 

De flesta sägnerna handlar om ett utbyte mellan trollen och människorna. I den första sägnen 

är det respekt för varandra. När människan handlar orätt mot naturen eller de mytiska 

varelserna kan de se till att man inte hittar hem eller att man inte finner sina kreatur. I den 

andra sägnen är syftet att man inte skall lita obetingat på vem som helst utan alltid vara 

vaksam mot det okända. Jag trodde att sägnerna mer skulle handla om kärleken mellan man 

och kvinna. Istället upptäckte jag att det främst handlade om resultatet, avkomman.

Hur beskriver Halta-Cajsa relationen ut mellan prästerskapet och allmogen?

Prästerna ses med en sorts makt och visdom som vanliga människor inte besitter. Prästernas 

exklusiva kontakt med den kristne Guden gör att deras tjänster och de attribut som tillhör 

kristenheten är speciellt åtråvärda för de mytiska varelserna. Även för skydd mot illasinnade 

krafter var kyrkans föremål till stor hjälp. De högtider som tas upp är dopet och julen. Dopet 

för att det var ett starkt skydd mot mörkervarelser och de mytiska varelserna trodde sig bli 

befriade från helvetet om de blev döpta. Vi kan se att den präst och prästfru blev rikligt 

belönade för sitt värv. Jultiden var en stor högtid både för människor och de mytiska 

varelserna. Vid juletid var skiljeväggen mellan den naturliga och övernaturliga världen 
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speciellt tunn. I båda sägnerna ”Jordfolkets barnsöl” och ”Barndopet hos vättarna”, visas 

samspelet och utbytet tydligt genom att prästen kristnar småfolkets barn och belönas med 

guld, silver och pärlor. De mytiska naturväsenden uppvisar både goda och onda egenskaper 

när de stöter på prästerskapet. Vi kan se att hedendomen låg under ytan av den kristna tron. 

Tron på osynliga väsen med onaturliga krafter skapade en fruktan och en trygghet för det 

okända och det oförklarliga. Folkloren traderades som den lilla traditionen. Det finns flera 

exempel på samspelet mellan allmogen och prästen. I vissa socknar bar brudgummen prästens 

prästkappa och kläder vid giftermålet. Prästen var den första att skära steken vid middagar och 

den förste att bjuda upp till dans vid festligare tillställningar. 

Djävulen blir det nya folkväsendet som man kan lägga skulden på när inte saker eller livet går 

som man förutser.

I vilken utsträckning, genom att studera Halta-Cajsas liv kan vi få en ökad förståelse över  

sägnernas innehåll? 

Följande variabler kan ses som betydelsefulla för att förstå hennes urval bland sägnerna. 

Halta-Cajsa föddes som oäkting. Hon var gravid innan giftermålet men gifte sig tre månader 

innan barnet föddes. Hennes första barn dog åtta månader. Hon gjorde en klassresa inom 

allmogen från torpare, hemmansägare och till slut som backstugusittare. Kanske spelade 

hennes lyte en stor roll i hushållet och Halta-Cajsas arbetsuppgifter mer var av den karaktären 

att man kunde samtala och berätta för varandra.   

7. Sammanfattning av uppsatsen och fortsatt forskning
I denna uppsats har jag utifrån 19 sägner upptecknade av Hyltén-Cavallius och berättade av 

Halta-Cajsa försökt ge en bild av de värderingar och normer som fanns i allmogen. Då man 

kan förmoda att vilka sägner som sprids och vidareförmedlas är beroende av vilka 

förmedlarna är har jag tecknat Hyltén-Cavallius liv samt genom den kyrkliga folkbokföringen 

kartlagt Halta-Cajsas liv. 

Personligen anser jag att mängden sägner är för få för att ge en klar bild av de värderingar och 

normer som fanns i allmogen tidigt 1800-tal. Avgränsningarna har varit för snäva och jag 

borde ha undersökt allt efterlämnat material av Halta-Cajsa. 

 Min tolkning är sägnerna mer återspeglar den kultur Halta-Cajsa levde i än hennes personliga 

erfarenheter.  För en vidare och djupare forskning vore det intressant att ta med allt nedskrivet 

material från Halta-Cajsa. Vi vet att Halta-Cajsa förmedlade, enligt Hyltén-Cavallius en stor 
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skatt av folklore i form av sagor, sägner, visor, ballader, gåtor och seder kanske vi hade haft 

en större möjlighet att finna gemensamma variabler för att förklara bondesamhället 

utförligare. Härvid skulle man som forskare finna ett underlag som möjligtvis kunde besvara 

min uppsats syfte.

Avslutningsvis vill jag bara säga-”Kille Kopp hvart skall du fara?”.
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6.4 Bilagor 1-15.

Trollen i virvelvinden

När trollen fara fram i vädret, uppstår horsvindar eller väderhvirflar. De visa sig mest om 

våren, när bonden sår sitt korn. Det kan då ofta hända, att något troll går framför bonden på 

åkern och håller fram sitt förkläde, när han sår. Häraf uppkommer tunnsäd och lönda-fjärgrar. 

Det hände sig en gång att en bonde, som gick och sådde, blef vild på en horsvind, som jemmt 

höll sig framför honom. När han så inte kunde bli af med honom på annat vis, tog han till sin 

täljebuss (kniff) och kastade. Ja horsvinden for af i luften och blef inte mer synlig den dagen. 

Men när bonden skulle söka rätt på sin knif, var han inte i stånd att hitta honom, huru han ock 

letade på åkern. Någon tid derefter hade samma bonde ärande utåt skogen till att söka rätt på 

sina kreatur. Då blef han förvillad, så han inte råkade hvarken fram eller tillbaka, utan allt 

kom han igen på samma ställe. När han så hade gått hela dagen och hvarken ätit eller druckit, 

träffade han slutligen på en liten koja. I kojan bodde der en kärring, och bonden bad henne så 

gerna, hon ville gifva honom en bit mat. Ja, käringen satte fram mat åt honom och lade en knif 

bredvid. Men när bonden tittade på knifven, så var det hans egen knif, som han miste på 

åkern. ”Jag tror du kännes vid knifven?” sade käringen. Bonden svarade: ”ja, men gör jag så.” 

”Ja”, sade käringen, ”med den knifven högg du mig ett svårt styng i det venstra låret, när jag 

sist var ute och samlade säd. Låt bli en en annan gång att kasta något skadligt på horsvinden, 

att det inte må gå dig värre än det nu har gått”. Ja bonden kom dän och kom hem igen. Men 

alltsedan är det ingen som gerna bryr sig om horsvinden när han visar sig; antingen det nu är 

på åkern eller annars ute.
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Bilaga 2

Det bortrövade dryckeskärlet

Wid Woxtorp skulle Herren till Ed rida till kyrkan jul-otte. Som han kom på vägen var det 

kallt om natten, och så kom der ett troll farandes i vädret och pustade och sade: ”hu, jag 

fryser!” Då tyckte Herren att det var synd om trollet och kastade åtét sina vantar. När han ridit 

ett stycke kom han till ett berg. Då var der lika som ett stort hus och der inne var det ljus och 

dans och glamm och en liten qvinna gick omkring med ett horn och skänkte i för gästerna. 

Men när någon af trollen ville dricka ropade de till henne: ”lilla vif kom hit!” och strax kom 

hon. När Herren hörde det, ropade han också: ”lilla vif, kom hit!” Straxt kom qvinnan till 

honom och blöd att dricka. Men Herren tog hornet och kastade drycken bakom sig; men hvar 

det stänkte på hästländen gick allt håret af. Derefter spände han ås stad till att rida; men allt 

kom der en sådan faslig mängd med troll ur berget och ville ha hornet tillbaka. Då ropade det 

till honom:

”du dåre, rid åkern, den korssårde och inte vägen den hårde!”

Ja, ryttaren red upp på åkern som var ård i korss, och der kunde inte trollen räcka honom. Men 

hornet hängde en lång tid derefter i Woxtorpa kyrka.
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Bilaga 3

Jordfolkets barnsöl

Det var en gång i en prestgård, att der kom en liten gubbe in i köket och bad att han skulle få 

tala vid presten. Gubben var inte större än som ett sex års barn men så vid och grov att han 

knappt kunde gå in genom dörren. Ja, pigan gick in till presten och sade honom besked och 

presten kom ut. När de nu hade helsat på hvarandra frågade prästen hvad gubben hade för 

ärende. ”Jo”, sade gubben, ”jag har kommit hit för att be dig att komma till mig och christna 

barn. Och så ville jag fråga om din hustru ville göra mig den hedern att bära barnet”. ”Är det 

inte annat”, svarade presten, ”så går det väl an. Men hvar är du hemma”? ”Åh”, svarade 

gubben, ”det är inte långt borta. Jag vill komma på den tid du bestämmer och visa dig vägen”. 

Dermed skildes de åt. På utsatt tid kom den lille gubben tillbaka¸presten och prestafrun gingo 

med honom och deföljdes åt nedanför gården. Der lyfte gubben upp en stor flat sten som låg 

på jorden, under stenen var en trappa och de stego ned. När de kommit ned i jorden voro der 

många och granna rum, och mycket folk samladt, men alla små och svarta; och på bädden låg 

qvinnan som fått barnet. När presten och prestafrun kommo in tackade de hon de varit så goda 

och velat göra henne den tjensten att komma dit. Hon vore sjelf en christen menniska och 

tyckte det det var roligt att få sitt barn christnadt. Ja presten christnade barnet, som han hade 

lofvat och der var mycket smått folk till fadders; och en otalig hop små, svarta barn lupo fram 

och tillbaka på golfvet. Som nu christningen var gjord skulle gästerna till bords att undfägnas. 

Då kommo de svarta barnen omkring prestafrun och begynte klena någonting hvitt likasom 

talg på hennes kjortel och klenade så i hvar fåll, lika långt emellan hvar fläck. Prestafrun 

tyckte mycket illa vara att de förderfvade hennes kjortel; men hon var rädd, så hon tordes inte 

snubba dem. När så barnsölet var drucket ville presten och prestafrun taga afsked och gå sina 

färde. Då frågade den lille gubben hvad presten skulle ha för omaket han hade gjort sig. Åh, 

Prsten ville ingneting ha. Så sade qvinnan i sängen till sin man: ”de har fyra barn der hemma. 

Gif barnen hvar sitt horn till att leka med!” Ja, presten tackade och fick hornen. Dermed togo 

han och hans hustru farväl; gubben följde dem uppför trappan och lyfte upp stenen för dem 

och dermed kröp han ned i sitt rum igen. När prestafrun kom till sitt igen, blef hon mycket 

förundrad; ty se hennes kjortel var öfversådd med guld och perlor, så aldrig någon har sett så 

grannt. Men när presten tog fram hornen som hans barn skulle ha att leka me, så vore alla fyra 

hornen af klart gull. Men stenen nedanför gården var försvunnen och den lille gubben syntes 

aldrig mer.
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Bilaga 3
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Bilaga 4

Jordfolket spinner och väver

Det hände sig i en gård i Hamneda att en qvinna var hemma ifrån kyrkan en söndag. Så kom 

der en främmande qvinna gåendes. ”Hvar är du hemma och hvad har du för ärende?” frågade 

hustrun. Qvinnan svarade: ”åh, jag är hemma inte så långt borta, och jag har kommit för att 

fråga efter spånad, ifall du har några tågor som du vill ha spunna”. ”Nej”, svarade hustrun, 

”jag har inga tågor”; detta sade hon för ville inte vexla eller ha någon handel med främmande. 

”Jo”, sade gångeqvinnan, ”du har ett helt pund tågor hängande ute på din bakhus-vägg”. Ja, 

när hustrun hörde att den främmande visste så mycket, kunde hon inte neka utan gick efter 

tågorna i bakhuset och lät henne dem. Gaf henne så en stor kaka och ett stycke sofvel dertill. 

När nu den främmande qvinnan skulle gå, frågade hon huru hustrun ville ha garnet spunnet; 

Om det skulle spinnas tvåfaldt eller enfaldt. ”Nej, jag vill ha det enfaldt” svarade hustrun. 

Dermed gick gångqvinnan, och hustrun i gården kunde väl förstå, ”att det var någonting”, fast 

hon inte var rätt glad vidét. När det gått en liten tid om kom den främmande qvinnan hem med 

garnet. Men se, då var det så farligt fint ”som ett hängandes hår” bara en tåga efter en annan. 

Då blef hustrun både ked och ledsen och sade: ”ja det kan ingen nyttja; det är så fint, så det 

kan ingen väfva”. ”Ja”, svarade spångqvinnan, ”du sade du ville ha garnet enfaldt. Men vill du 

att jag skall väfva det åt dig, så skall jag”. Ja, härom blefvo de öfverens och den främmande 

tog garnet och vof det och kom hem medét. Men der så väl gjordt och så fint, så när de bredde 

väfven på jorden ”syntes gräset tvärs igenom” och ändock var han så tät, så ”när det regnade 

stod vattnet qvar på duken”. Då blef hustrun så glad, och gaf den främmande granna kakor 

och sofvel och lönnte henne på allt vis. När de så skulle skiljas åt sade den främmande: ”jag 

skall nu flytta ifrån den backen der jag bor och till en annan backe längre bort, Men du har 

lönat mig så väl, så det lofvar jag, att i all verldsens tid skall här aldrig bli fattigt på denna 

tomten”. Och det har också slagit in. Men af lärftet fanns en bit qvar ännu för få år sedan och 

Brita på Ryd hade sett det hos sin mormor, tills slutligen tjufvar stulo bort det.
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Bilaga 5

Barndopet hos vättarna

Det var en gång en qvinna, som inga barn hade; men som var skickelig och beskedlig på allt 

vis, så att alltid var hon bjuden i gästabud och alla litade henne till att hon skulle göra dem 

den hedern att bära deras barn till christnings. Till slut blef hon ked af allt detta fadderskapet 

och dessa barns-ölen. Hände sig så om skjuren, när de höllo på med att taga af sin säd, att om 

söndagen var hon borta på barns-öl, såsom det aldrig annat var, och om måndagen var hon ute 

på åkern att skära säd. Men det var mycket kammt och brådt om; ty säden stod mogen och 

höll på att stupa för dem. Bäst hon skar, fick hon se en stor padda, som låg och vältrade ibland 

säden. Då sade qvinnan på skämt: ”Se här ligger en bukoter stackare. Nu får jag väl snart ut 

och bära barn igen”. Men hon talde blott för luft och menade inte alfvar med hvad hon sade. 

Några dagar derefter kom der en liten gubbe gångandes till gården och bad att få tala vid 

hustrun. Hon frågade om hans ärende, ”Jo”, sade gubben ”jag har kommit för att be dig göra 

mig den hedern att bära mitt barn till christnings. Nej, det ville hon då inte. ”Jo”, menade 

gubben ”det skall du göra, för det har du lofvat min hustru när du gick på åkern och skar säd”. 

Ja, qvinnan blef illa vid sig; men när hon en gång hade lofvat måste hon hålla sitt ord, det var 

tvunget. Hon frågade så gubben hvar han var hemma. ”Åh” svarade gubben, ”följ bara med. 

Det är inte så mycket långt borta”. Qvinnan följde nu med den lille gubben och det bar af inåt 

berget; det var så många rumm och grannt, och i ett rum låg hon som hade fått barnet. När 

hustrun kom in sade barn-sängsqvinnan: ”det var beskedligt, att du höll ord med att bära mitt 

barn, som du lofvade när jag låg i säden. Då gick jag och plockade ax till detta gillet”. Ja 

barnets döptes. Der var mycket folk, alla små. Så var det en grebba, som lagade till maten, 

hon hade ärmarne uppkaflade och hade så brådt om. Hon sade till hustrun: ”ät ingenting här, 

för då kommer du aldrig hädan. Jag är en christen menniska, jag som du, fast de ha tagit mig 

in i berget. När de fråga hvad du vill har för ditt besvär, så begär bara en skoffa sopor”. När 

nu barnet var döpt, så satte sig gästerna till bords och de begynte ett ståtligt gille; men 

qvinnan såg sig före och åt inte af maten, ehuru mycket man bad henne. Slutligen skulle hon 

då gå. Då frågade gubben hvad hon ville ha för sitt stora omak och besvär. Qvinnan savarde 

som gräbban hade lärt henne: åh rätt ingenting; men är det så, att du vill ge mig något, så gif 

mig en skoffa sopor”. Ja, gubben tog en stor dråsaskofvel och öste ur en stor binge i hennes 

förkläde, så mycket hon ville ha. Dermed följde han henne ur berget. Men när hustrun kom 

hem, hade hon hela förklädet fullt med hvita pengar.

55



Bilaga 6

Bortbyting

En qvinna hade fått barn rätt vid skjurden, som de skulle till med att taga af säden, och hade 

så ingen annan råd än att taga det späda barnet med sig ut på åkern när hon gick och skar. Der 

lade hon barnet i en mantel eller blöja som hon hängt upp i ett träd på åker-renen, såsom 

bondqvinnorna ännu har för sed. Vid de nu hade som allra kammast (brådast) med sitt arbete, 

kom karlen att få se hvar en troll-kona kom och tog hans barn och kastade istället dit sitt eget 

barn; men hans qvinna varsade ingenting. I detsamma hördes troll-ungen skrika. Då ville 

hustrun springa till och se om sitt barn; men hennes man hindrade henne med våld och sade 

att han skulle öda henne om hon rörde barnet, det måtte skrika huru det ville. Så gick det 

dagen om, och allt skrek troll-ungen där han låg under trädet. När så sol gick i skog kom troll-

konan tillbaka, och bytte om barnen igen. Vid hon så lade dit det rätta barnet och tog sin unge 

igen vände hon sig till hustrun och sade; tvy dig vare! Jag har lögat ditt barn och svept och 

gifvit di och hyddar mitt barn så illa.

Bortbytingen tilltalas på väg till dopet

En qvinna fick oförvarandes sitt barn bortbytt, innan de hunno låta christna det. Ja, de 

skickade och bådo ”Gomor” som skulle bära barnet till kyrkes och bjödo faddrar och redde till 

barns-öl såsom de bäst kunde. När nu gomorn kom ridandes på kyrkovägen med bytingen i 

famnen och skulle fara och låta christna honom, så satt der en liten trollunge på en sten vid 

vägen. Som de foro forbi sade troll-ungen: Kille Kopp, hvart skall du fara?

Bytingen som låg på hustruns knä, svarade:

”Jag skall fara till kyrkes och bätte man vara.” men när hustrun hörde att barnet som låg på 

hennes knä begynte tala, trodde hon att det var illa och blef rädd och vände om igen. När hon 

så kom hem talade hon om alltihop och att barnet måtte vara en bortbyting. Då mente alla att 

der inte var bättre råd till, än att elda ugnen och att bränna troll-ungen. Ja de eldade ugnen och 

när glöden var som allra rödast lade de bytingen på grisslan och loto (låtsades) de ville kasta 

in honom. Men i detsamma kom troll-konan in, nappade undan bytingen och kastade det rätta 

barnet handlöst ifrån sig i ”grufvan”. 
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Bilaga 7

Den förbytta barnsängskvinnan

En karl var ute i skogen och hade lagts sig på berget att hvila. Hans qvinna hette Thora och 

hon skulle snart till att barna (föda barn). Då hörde han huru det högg in i berget. Så sade det: 

”hugg långa armar, för så har Thora! Hugg långa ben, för så har Thora”! Då begynte han 

grundas vid hvad det kunde hafva att betyda. Pass på, mente han, om inte trollen tänka förbyta 

qvinnan för mig. Men det skola vi allt bli två om. Ja, qvinnan föll i barnsäng och allt var 

karlen så aktsam att der alltid skulle vara ”tändt” (eld) i spiseln och att hon inte skulle få gå ut 

ensam, och två grannhustrur voro tillmed och aktade på henne. Men huru det var kom hon 

ändock ut sjelf, utan att qvinnorna blefvo det varse. Men mannen vakade bättre på henne och 

som hon öppnade dörren följde han med, tog henne vid handen, ledde henne in i den nadra 

stufvan och der fick hon sitt barn såsom det skulle vara. Karlen läste nu dörren och vände igen 

till stora stufvan. Der låg det en i sängen och gaf sig och allt såg det ut som det varit hans 

hustru. Då frågade karlen sina grannqvinnor, om de inte tänkte att der snart skulle bli någon 

ändskap. ”Nej, Gud nå´s så visst” menade hustrurna. Då sade karlen: ”ja, blir här ingen annan 

ändskap, så lär det väl bli jag som får göra ändskap medét!” Dermed nappade han yxan och 

sprang bort och högg i hufvudet på liknelsen som låg i sängen. Kantro, då skreko qvinnfolken 

till och menade att karlen hade blifvit alldeles vilder och galen, som ville öda sin hustru. Men 

när de kommo fram, låg der inte mer någon qvinna, utan bara en ale-stock. Men karlen tog 

grannhustrurna med sig in i den andra stugan, der hans rätta qvinna låg, och så fingo trollen 

ingenting för sitt omak den gången.
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Bilaga 8

Kållan

Kållan  (frossan) är ett troll, som skickats ut ifrån bergen af berga-trollen och som rystar och 

far illa med folk. Det hände sig en gång att en karl gick och högg på ett berg i en fällbacke. 

När det hade varit en stund, lade han sig för att hvila på marken. Då hörde han hur trollen 

talades vid i berget. Det ena trollet sade till det andra: ”nu skall du fram till gården. När karlen 

kommer hem i afton, får han gröt och färsk tjärnmjölk. Då skall du lägga dig i gröten; men 

inte i den första skeden han äter, utan i den andra”. Ja, det gick som sagdt var; när karlen kom 

hem om qvällen, fick han gröt och tjärnmjölk. Han åt en sked; men när han skulle föra den 

andra skeden till munnen, var han qvick och kastade gröten till sin ”skinnfrax” (matpåse af 

skinn) och band så väl till. Derpå hängde hann skinn-fraxen på väggen. Men på vissa tider för 

hvarje dag begynte skinn-fraxen att skaka och rysta som om kållan hade farit med honom; då 

gick karlen efter sin plägel (tröskeslaga) och begynte bulta och slå på fraxen, så för 

jämmerligen, så trollet hade väl aldrig varit så illa utkommet i all sin tid. När det så hade gått 

en tid om och karlen tycket att trollet hade fått så mycket det kunde tåla vid, knöt han upp 

skinn-faxen och gick bort till berget och lade sig att lydas. Det hade inte varit en liten stund, 

så hörde han huru trollet kom hem. Då sade de andra trollen: ”huru är det med dig? Du ser så 

skrinn (mager) och usel ut, så det var ömkeligt. Huru kan det vara!” ”Jo”, svarade trollet; ”det 

är väl inget under. Jag har legat i en skinn-frax och der har jag farit så illa och för hvareviga 

dag har jag fått stryk”. Ja kan tro de andra trollen tyckte det var mycket illa. Men efter den 

dagen tordes de aldrig mer ställa ut kållan till den gården der karlen var hemma.
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Bilaga 9

Trollen i Ramsåsaklint

En prest i Agunnaryd hade två söner som hade varit åt städerna för att bli prester och som 

väntades hem på selfva julafton. Men det dröjde både långt och länge på qvällen. Slutligen 

kommo de. Då frågade fadren, hvarföre de hade väntat så länge. ”Jo” svarade sönerna, ”vi 

blefvo uppehållna vid Ramsåsa-Klint”. De talade så om, att när de redo förbi stod hela berget 

på silfverstolpar, och der var så ljust och grannt och sådant spel och dans och svingande. Då 

hade de unga presterna frågat hvarför de voror så glada derinne. ”Jo” svaraders det: ”det är för 

att vi skola få nåd på domedag”. ”Hej det fån I aldrig”, svarde presterna. Då släcktes ljusen 

och der blef en sådan jemmer och gråt och uslande, så det var en ynk att höra det. Allt detta 

omtalade de unge presterna för sin fader den gamle presten i Agunnaryd. Men när den gamle 

presten hörde deras tal blef han högeligen misslynt och sade: ”hvarföre gjorden I så? Det hade 

ni inte bordt göra. Nu innan vi sätta oss till vårt julabord, skolen I rida tillbaka till berget och 

säga dem återbud. De må gerna ha sin tro; ingen utom Gud vet hvad som kan ske”. Ja de unge 

presterna vände om, redo till berget och ropade: ”Ni får nåd på domedag”. Straxt tändes der 

ljus och blef spel och dans och lek och glädje såsom tillförene.

Ormen på degen

En qvinna var ute på ängen och hade sitt lilla barn med sig. Så kom der ett troll och ville byta 

bort hennes barn; men qvinnan kom på henne, så hann inte mer än bara lägga dit sin egen 

troll-unge. Qvinnan fick på det viset två barn istället för ett och hon visste inte hvilketdera 

som var hennes barn och hvilket som var trollets. Så gick det ända till barnen voro sju år. Då 

frågade qvinnan den kloke till råds, hvad hon skulle göra för att kunna skilja bytingen från det 

rätta barnet. Den kloke lärde henne så att hon skulle slå en orm och sedan skulle göra deg och 

lägga ormen på degen. Ja, qvinnan gjorde så och när allt var tillreds, visade hon det ena barnet 

in att se om degen var pöster (hade gäsit). Men barnet kom strax ut igen och skrek; ”mor, mor 

det ligger styggt djur på degen”. Då sade qvinnan till det andra barnet; ”nu kan du gå in och se 

huru det är med degen”. Barnet gick och qvinnan ställde sig att lydas. Som då det andra barnet 

kom in, begynte det stryka ormen på ryggen och sade; ”ja så, ligger du här, bror lille”. Men 

när qvinnan hörde det visste hon huru det stod till. Hon sprang så in, fick fatt i bytingen och 

sade; ”ja är detta din bror, så vill jag inte längre vara din mor”. Då for bytingen ut genom 

dörren och hördes sedan aldrig af mera.
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Bilaga 10

Trollsmeden

I Nåckarp i Agunnaryd stod en smed sent på vinterqvällen i sin smedja och smidde. Så kom 

det en gubbe in. Han var inte mycket hög, men så vid och grof, att han knappt kunde komma 

in genom dörren; så smeden förstod på stunden att han fått att göra med en ovanlig gäst. ”Hör 

du” sade gubben, ”får jag smida detta jernet hos dig?” och dermed tog han fram ett jernstycke, 

så stort som två hederliga kakämnen. ”Ja det får du” svarade smeden. Dermed lade gubben sitt 

jern i härden, och begynte draga bälgen och det belf glödrödt som jern plägar bli. Derefter tog 

han ut det, fattade det med bara händerna och stod och älte det. Slutligen vred han det i tu, 

lade ena hälften på städet och sade: ”Se der skall du ha, för det jag smidit hos dig”; dermed 

gick han sin väg och hördes inte af vidare. Smeden tänkte inte mera på hvad händt, utan 

kastade klumpen han fått, i en ”skrålåda” (skrylla), sådana som man hade i gamla tider, 

fästade vid bordskrabben och der låg han i flera år och ingen vårdade sig att se på honom. 

Hände sig så att en guldsmed från Vexiö kom farande vägen fram och kom som gäst till 

smeden. Bästa han satt fick han ögon på klumpen i skrålådan och frågade genast hvad det var 

och hvar smeden fått den ifrån. Smeden förtäljde allt såsom det tilldragit sig. Guldsmeden 

återtog: ”vill du ge mig den klumpen, så skall jag göra en grann guldkedja åt din hustru”. 

Smeden svarade: ”ja, gerna, för han lärer ingahanda duga till”. Guldsmeden tog så klumpen 

och smedens hustru fick sig en grann guldkedja såsom lofvadt var. Men hade smeden visst 

hvad det var, så hade der blifvit mer än tjuga sådana guldkedjor; för så stor var klumpen.
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Rövarbrudgummen

Det var en gång en fattig och föräldralös sju års flicka som gick omkring och tiggde. En dag 

kom hon till ett herrskap och de bad henne stanna kvar på gården. Flickan var arbetsam och 

beskedlig och herrskapet fattade tycke för henne. Hon blev snart hållen som deras egna barn. 

En dag när flickan var vuxen skulle herrskapet bort. De förmanade henne att inte låta 

tjänstefolket ge sig iväg till lekstugan för att dansa och roa sig. För lekstugan var illa 

beryktad, löst folk brukade dyka upp och det sades att det var rövare som bodde på gården. 

Flickan lovade detta. Men när lördagskvällen kom och tjänstefolket var fria bad de att få gå 

till lekstugan. Hon kunde väl inte ha något emot att de fick roa sig en ledig kväll? De bönade 

och bad och till slut gav flickan med sig och tjänstefolket lämnade henne ensam på gården. 

När det blivit mörkt knackade det på porten. Flickan öppnade och en främmande karl bad om 

mat och husrum. Han sa att han hade gått långt och var trött och hungrig. Den godhjärtade 

flickan förbarmade sig över honom. Hon bjöd främlingen mat och dryck. Han fick sova i 

köket vid spisen.

Flickan gick och lade sig. Hon vakande av att dörren till hennes rum gick upp och in kom den 

främmande karln. Han gick fram till hennes säng för att förvissa sig om att hon sov. Flickan 

låtsades sova och mannen skyndade sig ut på trappan och blåste i sitt horn. Snart kom rövarna 

som var hans kamrater. 

Under tiden hade flickan smugit upp, letat rätt på en yxa och gömt sig bakom en lönndörr. 

Rövaren letade överallt efter flickan och till slut fann de lönndörren. När den första rövaren 

stack in sitt huvud i den trånga dörröppningen höjde flickan yxan och högg huvudet av 

honom. Likadant gick det med de andra rövarna och till slut fann sig anföraren det bäst att fly.

-Du ska få ångra det här, även om det så dröjer i sju år, ropade mannen när han försvann.

Lång tid därefter kom han förklädd till en förnäm herre till gården och friade till flickan. Det 

blev bestämt att flickan skulle besöka honom på hans gård om några dagar. Men flickan 

begav sig dit dagen före den bestämda. På gårdsplanen mötte hon två utsvultna hundar som 

skällde något förskräckligt. Hon kastade till dem bröd och gick in i huset. I förstugan satt en 

papegoja och gol. Hon gav fågeln sockerbitar för att den skulle hålla tyst. Hon kom in i ett 

gruvligt grant rum. På väggarna hängde det bara karlkläder. I nästa rum hängde bara granna 

kvinnokläder. I det tredje rummet var det en så stor säng att tio personer kunde ligga 

uppbäddade i den. Hon såg sig omkring men upptäckte inga människor.

Hon öppnade en ny dörr. Mitt på golvet var det en fallucka. Där gick en pojke och eldade 

under en stor kittel. Hon såg på honom.
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-Jaså, sa han, jungfrun kommer nu. Här har jag eldat under denna kittel för hennes räkning i 

sju år. 

-Hjälp mig, bad flickan, hur ska jag göra för att komma härifrån.

-Det blir inte lätt svarade pojken. Går ni härifrån skäller hundarna så högt att alla rövarna 

kommer sättandes. Jungfrun får lov att lägga sig under sängen och vänta tills det bllir kväll 

och både rövare och hundar sover.

Rätt som det var hördes röster och buller på trappan. Ytterdörren for upp och steg närmade sig 

rummet. Flickan kröp fort under sängen och låg alldeles tyst och stilla. Rövarna hade med sig 

ett fruntimmer, som skrek och jämrade sig. De slet av henne alla hennes kläder så hon var 

alldeles naken. När de hade lekt och roat sig med henne högg de av henne huvudet och 

kastade ner de t genom falluckan. Så slet de av guldringarna från hennes händer. En ring fick 

de inte av. En av rövarna lyfte sin yxa och högg av fingret. Det for under sängen där flickan 

gömde sig. När rövaren skulle böja sig ned och ta upp det sa en annan:

-Låt fingret ligga. Vi hittar det lättare imorgon när det är ljust. Rövarna lämnade rummet. 

Flickan drog till sig fingret med guldringen. När både rövare och hundar sov smög flickan ut 

ur huset och kom lyckligt hem. Nästa dag väntade rövaren på att flickan skulle komma till 

honom. När dagen gick utan att hon kom blev han vred, sökte upp henne och frågade varför 

hon svikit sitt löfte. Flickan sa att hon hade tänkt att komma men fått förhinder. 

Flickan berättade vad som hade hänt för herrskapet och de beslöt att bjuda till gästabud under 

förevändning att de unga tu skulle få möjlighet att lära känna varandra och vara tillsammans. 

Mycket folk var bjudna och de åt och drack och pratade hjärtligt. Så sa flickan:

-Får jag tala om en dröm jag haft inatt?

-Gör det! Ropade alla.

Flickan klappade friaren på knät och sa:

-Jag drömde att jag var hos dig inatt. Jag tyckte det var två stora hundar utanför gården.

-Ja, så är det hos mig, svarade friaren.

-I förstugan satt en papegoja och pratade, fortsatte flickan.

-Ja, så är det hos mig, svarade friaren.

-Jag kom in i ett rum med bara karlkläder och sedan i ett rum med bara kvinnokläder, sa 

flickan.

-Nej, så är det inte hos mig, sa rövaren och ruskade på huvudet.

Han steg upp och klappade henne på knät och sa:

-Drömmar far som strömmar, de är inget att rätta sig efter.

-Nej vänta, sa flickan, det var blott och bart inte en dröm.
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Hon berättade vidare och till slut höll hon upp fingret med guldringen.

-Store Gud, ropade en man, det är min flickas ring och då måste det också vara hennes finger. 

Hon gav sig av för några dagar sedan för att besöka några vänner långt borta, och hon har 

ännu inte kommit hem.

Så rusade alla upp och grep rövaren. Sedan skyndade de beväpnade gästerna till 

rövarhövdingens gård och grep alla rövare som låg och sov. De hittade fullt med guld och 

silver som rövaren lagt beslag på. När de lyfte på luckan i golvet fann de kvinnolik i källaren 

inunder.

Flickan tog gossen som hade hjälpt henne med sig hem och efter en tid gifte de sig med 

varandra. Som tack för att de avslöjat rövarna fick de behålla allt dyrbart rövargods.
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Troll är Lucifers släkte

Trollen ser ut som människor, både ofantligt stora och mycket små. De visar sig ofta när 

åskan begynna går. Åskan slår efter dem. Horfvindar och trolltyg: ”Nu är trollen ute, nu 

begynna det snart åska.” När trollen red ut ur från bergkulor begynna åskan snart, de 

förvandlar sig då till klot och dylikt, som flyr undan åskan.

De är af Lucifers slägte, de blefvo nedstötta.

Sjörå på Möckeln

Mot väderskifte visar sig sjörån på sjön Möckeln. Där rinner upp liksom två vackra 

människor, en karl och en kvinna, klädda i fotsida kläder och med håret hängande utåt ryggen. 

De är mycket långa, stundom som träd. De står och tittar på vattnet, ibland böjer de sig och 

häller vatten över sig. När man ser dem randas storm och oväder. ”Nu är sjöråt ute” heter det 

när det stormar. Likaledes ses små vitklädda barn vandra jämte stränderna. Stundom ses på 

Möckeln vid vackra soldagar, stora haf-oxar och haf-kor. De kommer upp ur vattnet och 

ofantligt stora och vackra. De står och vrider sig och blänker så rart, sedan går de ned igen.

Näcken i sjön

Necken är i sjön. Visa sig som häst, karl. En qvinna hittade en kedja, stoppade den i barmen. 

Kedjan var necken, som drog af med henne. Om någon lyss på neckens spel tar han dem och 

de vinna ej låta bli att gå i sjön. När han spelar hörs det i vattnet, stundom i ängsladorna. 

Ingenting ses. Går någon ett fjät efter spelet kunna de ej låta bli att gå efter den. Han suger 

blodet ur människan på de han tar. Barnen och hästarna. När han tar folk sker de genom 

handspel. Han spelar en lek som heter Elfvaleken som har tolv repriser. Då han spelar dansar 

allting i stugan, ingen kan stanna förrän man skar af strängarna. Han spelar till och med 

psalmer. I Granhults qvarnström hördes en gång spelas de psalmer i gamla psalmboken som 

började: ”Andens helga Nåde”. Han spelar fiol.
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Thor-Gud och Frigge

I gamla tider spann man aldrig på Thorsdagsqvällarna och sopade då alltid sin stuga. Om 

thorsdagsnätterna hörs THorgud och Frigge spinna. Och man hör hur det spinna: ”Nu spinner 

Thorgud och Frigge.”-Man säger sig hafwa fordom hört huru en gubbe och en gumma sutto 

om Thorsdagsnätterna och spunno vid spinnrocken. För deras räkning bör spinnrocken stå 

ledig. Orsaken hvarför man sopar stugan är följande: En qvinna hade ej sopat sin stuga. Då 

kom en thorsdagsqväll ThorGud och Frigge in och mannen soptea en liten fläck på golfvet, 

hvarpå qvinnan födde sitt foster. En präst i Agunnaryd sade att ”man bör inte helga ThorGud 

och Frigge” för det är synd.

Skogsnuvan

Skogsnufvan kan ”locka folk till samlag”. Då får hon makt med dem och de kan inte afhålla 

sig från skogen utan (måste rätt som det är gå dit).

En karl hade barn med skogsnuvan. Hon ville att han skulle ha det 15 år först, men han ville 

ej. När barnet var 15 år kom det till fadern vid kyrkan och sade: Mor skickade mig hit till er, 

ni skall ha mig i 15 år. När de kom hem, åt ungen upp all kålen och all slagtmaten.

De rika trollen i Långhult

I Långhult, Ryssby socken, uppehöllo sig fordom en hop troll i berget. De togo både folk och 

fä, villade folk och gjorde mycken skada. Folket sökte den kloke. han sade att de skulle gå dit 

alla Långhultsboarne en viss qväll och säga till dem, I får inte vara där längre. ”Sen skall ni 

härefter, den qvällen ni fått dem flytta, så får I höra hur de dundra och köra. ”De gingo dit 

mellan 11 och 3 på natten, fingo de höra ett förskräckligt dundrande och mummel och dån, 

såsom det hade kört och dundrat, så högt och så grufligt så.

Om morgonen var det en dagsverkare som skulle till Hjelmsänga och göra dagsverke. Då 

hittade han ett hjul och en halfv axel på vägen. Och han tycket det var som alltihop. Han tog 

det på ryggen och bar det fram till gården om morgonen. Då talade han om för herremannen, 

som ägde gården, och undrade hvem som hade lagt det på vägen. När herremannen fick se det 

sade han, nu behöfver du inte gå och dagsverka mer. Gå du hem med hittorna du hittat. Det 

var bara guld alltihop.
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Titel Människor
Mytiska 
varelser Avkomma av Föremål

Landskap/Bebyggels
e Året/Dygnet/Tidpunkt Lokalnamn Yrke

Trollen i 
virvelvinden Människa Troll  Kniv Åker/skog Vår/sådd  Lantbrukare
Det bortrövade 
dryckeskärlet Människa Troll  Dryckeshorn Berg/hem Julottan Woxtorp Herreman
Jordfolkets 
barnsöl Människor Småfolk Småfolk Horn av guld. Prästgård/Gårdsplan Dop/kristnande.  Präst/Prästfru
Jordfolket spinner 
och väver Människa Trollkvinna  Garn/väv Hem söndag Hamneda/Ryd Bondkvinna
Barndopet hos 
vättarna Människa Trollgubbe Småfolk Sopor Berg Höst/skörd  Bondkvinna

Bortbyting Människor Trollkona
Människa/Trol

l  Åker/Skog Sommar/skörd  Bondkvinna
Bortbytingen 
tilltalas på väg till 
dopet Människor Trollbarn

Människa/Trol
l Ugn Väg/Sten Dop  Bondkvinna

Den förbytta 
barnsängskvinnan Människor Troll  Aleträ Hem   Lantbrukare

Kållan Människa Troll  Skinnfrax Hem/Berg   Lantbrukare
Trollen i 
Ramsåsaklint Människor Troll   Berg Jul Ramsåsaklint Präst

Ormen på degen Kvinna Troll/Orm
Människa/Trol

l Deg Hem   Bondkvinna

Trollsmeden Människa Troll  Jerntacka Smedja  Nockarp Smed
Rövarbrudgumme
n Människa   Guldring Bondgård Sommaren  Lantbrukare
Troll är Lucifers 
släkte  Troll   Atmosfären Oväder/Åska   

Sjörå på Möckeln  Rå/vuxna-barn Rå  Sjö Storm/Oväder Möckeln  

Näcken i sjön
Människor/Bar

n Näcken Människa
Violin/Handspe

l Sjö  Granhult  
Thor-Gud och 
Frigge Människa ThorGud/Frigge  Spinnrock Hem Torsdag Agunnaryd Lantbrukare

Skogsnuvan Människa/Man Nuvan
Människa och 

Rå  Skog   Skogsbrukare
De rika trollen i 
Långhult Människor Troll  Hjul/Axel Berg Natt/Morgon Långhult Lantbrukare
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