
När den folkliga kunskapen 
finner nya vägar

Marlene Hugoson

När jag var liten tillverkade min morfar och jag små troll av sten. De fick lin eller trädlav till 
hår och när vi gick i skogen på jakt efter material var morfar noga med att berätta vilken 
trädlav man fick ta och vilken som var sällsynt och fridlyst. De äldre släktingarna Lydia och 
Gunnar lärde mig ungefär samtidigt att ’tala’ med ekorrar (vilket i ärlighetens namn gick 
mer ut på att fånga ekorrarnas uppmärksamhet genom att härma deras läten än att språkas 
vid). Min mamma berättade om folktron kring ljungen och min moster berättade om den lite 
läskiga Mörksuggan som livnärde sig på människors rädslor och som i skymningen kunde stå 
vaggande i skogsbrynet och vänta på den som var ute sent.

På en internetsajt för geocaching (en slags skatt-
jakt med hjälp av GPS, mer om detta några sidor 
fram) möter jag många år senare Mörksuggan 
igen. Där berättas åter om detta folkloristiska 
väsen och det slår mig att traderingen av denna 
typ av kunskap har förändrats i takt med ökad 
urbanisering och teknisk utveckling − för vad 
händer med den folkligt traderade kunskapen 
om naturen och dess folklore när människor 
i allt större utsträckning lever separerade från 
platserna, fenomenen och varelserna det berät-
tas om?

Äldre släktingar, som antingen bodde på lan-
det eller hade närhet till skogen, överförde kun-
skap om natur och folklore till mig när jag var i 
förskoleåldern. Det var på 1970-talet, långt före 
internet och mobiltelefoner. Sedan dess har långt 
fler hunnit flytta till städerna, och när närheten 
till land och skog inte längre är vardag sker inte 
heller överföringen på plats i samma utsträck-
ning. Kunskapen finner istället nya vägar: berät-
telser som tidigare överförts mellan generatio-
nerna från föräldrar och andra äldre släktingar 
till barn har börjat ersättas av naturguider, 
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webbsidor och appar i smartphonen. Den munt-
liga traderingen av sägner kopplade till väsen 
och platser i naturen har börjat professionali-

seras och teknologiseras. I den här artikeln vill 
jag ge några exempel på detta. Jag använder mig 
bland annat av den nätundersökning och de del-
tagande observationer jag gjort inom projektet 
Naturen för mig, där jag i Stockholm ägnat mig 
åt geocaching och under Naturnatten i Uppsala 
varit på guidade naturvandringar.

Naturguiden och skogens folklore

Något särskilt händer under Naturnatten den 5 
juni. Då pågår aktiviteter över hela landet med 
syfte att ”förmedla positiva upplevelser i natu-
ren” och med det väcka viljan att skydda det man 
bryr sig om. Initiativtagare är Naturskyddsför-
eningen i samverkan med lokala organisationer.

En av Upplands naturguider, Miriam Grön-
roos, guidar en grupp i Stadsskogen i Uppsala 
där hon på Naturnatten ska berätta om olika 
växter och skogsväsen. Titeln för turen är ”Säg-
ner och mystik i Stadsskogen”. Tio vuxna och 
fyra barn som vill gå på turen har samlats lite 
före klockan 19.00 och efter en presentations-
runda leder Miriam gruppen in i skogen via en 
smal skogsstig. Ljudet av fågelsång, rasslet av 
vindjackor och trampet av gymnastikskor och 
regnstövlar mot den mjuka stigen omger oss. Då 
och då knäcks en torr kvist under våra fötter. Ett 
stycke in i skogen kommer vi till en skogsväg och 
Miriam stannar till bland blåbärsriset och bör-
jar berätta om blåbär, liljekonvalj, vildväxande 
vinbär, brännässla, groblad och deras egenska-
per som läkeväxter.

En stund in på turen ber hon oss att hålla ögo-
nen på varandra och inte tappa bort varandra 
för nu ska vi kika efter troll. Vi går av stigen 

Naturguiden Miriam Grönroos berättar om sägner 

och mystik i Stadsskogen i Uppsala.  

Foto: Marlene Hugoson.
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och in i den snåriga skogen. Det blir svårare att 
följa med. Vi skjuter undan grenar, hoppar mel-
lan vattensamlingar, över stockar och djupare 
in i skogen. Nära några stora stenar stannar hon 
och berättar om växterna i en vattensamling 
vi samlats runt. Det är ormbär. Trollbär kallas 
de också. Hon berättar inte bara om växternas 
egenskaper utan även om trollens karaktär och 
att vackra jungfrur fick akta sig eftersom trol-
len kunde ta dem, men att pojkar fick vara ännu 
försiktigare eftersom de kunde bli uppätna. Men 
man ska inte tro trollen om alltför onda saker 
berättar Miriam eftersom de har en annan kul-
tur och egentligen inte vill något ont, bara att 
få samla sina skatter och slippa oljud. Fast de 
kunde ta nyfödda barn och lägga dit ett troll 
istället förstås. Föräldrar som råkade ut för det 
var tvungna att försöka få trollungen att tala för 
först då skulle förtrollningen brytas.

Vi tar oss tillbaka till stigen och Miriam stan-
nar vid en ormbunke och berättar att när hon 
var liten läste hon på baksidan av ett mjölkpaket 
att den som plockade ormbunkens blomma på 
midsommarnatten kunde bli osynlig. Hon har 
sökt blomman sedan dess. Sedan berättar hon 
om både kungsbräken och örnbräken, om natur 
och folklore. Vi fortsätter längs stigen och plöts-
ligt tittar Miriam upp och lyssnar. Hon undrar 
om vi känner igen fågelsången. Det är Sveriges 
nationalfågel koltrasten som sjunger så vackert, 
berättar hon. Den som har riktig tur kan få se 
en vit koltrast, de finns på riktigt, men är väldigt 
ovanliga. Bara den som har ädel vilja får se den.

Vi går åter in i snåren mot en större vatten-
samling och Miriam ber oss vara extra tysta. 

När vi kommer fram tittar Miriam mot vattnet 
och säger att vi visst råkat skrämma älvan Lilia 
som bor där, så att hon blivit osynlig. Miriam 
tar fram en näsduk och lockar på älvan. I pan-
tomim visar hon hur den sätter sig på hennes 
finger likt en fågel och försiktigt försiktigt för 
att inte skada älvans vingar stoppar hon in den 
i näsduken hon nu vikt några gånger. Älvan är 
fortfarande osynlig, men vi kan se hur det rör 
sig i näsduken. Alla får titta, men strax säger 
Miriam att hon inte vågar reta älvan genom att 
hålla den fången längre, för då kan hon få en för-
kylning som straff. Miriam blir plötsligt allvar-
lig och uppmanar oss att vara rädda om natu-
ren och skydda skogarna för utan dem försvin-

Naturpedagogen Anna Lagerqvist tar i skymningen med 

en grupp på fladdermusvandring i centrala Uppsala. 

Foto: Marlene Hugoson.
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ner magin varpå alla små och stora väsen måste 
flytta. Då skadar vi även oss själva.

Naturpedagogen och djuret

Ett par timmar senare på Naturnatten tar en 
av Uppsalas naturpedagoger, Anna Lagerqvist, 
med en grupp om 30 personer på fladdermus-
vandring. Hon guidar oss från Biotopia (före 
detta Biologiska museet) i Vasaparken via par-
ken i kvarteret Rinda ner till Fyrisån i Uppsala. 
Vi befinner oss i en grön korridor i staden där 
fladdermöss kan leva och röra sig mellan olika 
typer av biotoper.

Det är en blandad skara som samlats för att 
vara med på vandringen: biologer, botaniker, 
intresserad allmänhet inklusive föräldrar som 
trots den sena timmen har tagit med sina barn i 
olika åldrar. Anna berättar för gruppen om flad-
dermusen i Sverige, om deras frekvenser, vilka 
som hörs med blotta örat och inte, och deras eko-
logi. Hur de flyger, att de parar sig på sensom-
maren, men att honan inte blir gravid förrän till 
våren. Fast man så sällan ser den utgör fladder-

musen den största gruppen däggdjur i vårt land 
med hela 19 arter, men eftersom det är en ljus 
kväll är det inte säkert att vi kommer att få se 
några fladdermöss.

Vi delas in i grupper där varje grupp får en 
ultraljudsdetektor. I vår grupp om fem per-
soner får det enda barnet i gruppen, en pojke 
på cirka elva år, sköta ultraljudsdetektorn, en 
Pettersson Ultrasound Detector med frekvens- 
och volymknapp. Han förstår genast hur den 
fungerar och blir också den som först får in 
en fladdermus på sin frekvens. Samtliga grup-
per stannar upp och spejar mot himlen i Vas-
aparken. Det knattrar i detektorerna när flad-
dermössen svischar förbi ovanför oss. Frekven-
sen på ultraljudsdetektorn är 30 kilohertz och 
när vi kikar i tabellen över fladdermusljudens 
karaktäristik ser vi att det är en nordisk flad-
dermus. Innan kvällen är över kommer vi även 
att ha pejlat in vattenfladdermusen och dvärg-
fladdermusen.

Anna lägger tyngdpunkten på att upplysa om 
själva djuret, men ger även folkloristisk infor-
mation om hur fladdermusen använts i kärleks-
magi och för andra magiska åtgärder: för att 
fånga det andra könets uppmärksamhet och för 
att avsluta ett förhållande, men också att bön-

Morfar Staffan och barnbarnet Felix har med hjälp av 

GPS funnit en cache nära ”Snibe Stuga”. I cachen får 

de information om att detta är en klippformation på 

Hallandsås som använts som gömställe av snapphanar. 

Foto: Christina Lindvall-Nordin.
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der kunde surra fast den på sin lie för att garan-
tera en god skörd!

Gemensamt för både Miriam och Anna är 
att de tagit över en del av kunskapstraderingen: 
under båda visningarna befinner vi oss i staden 
och kunskapen överförs genom att professio-
nella naturguider effektivt pekar ut växter och 
djur och berättar om väsen och andra typer av 
äldre folktro för visningsdeltagarna.

Skattjakt i naturen

En annan form av kunskapstradering sker lek-
fullt via Geocaching, en slags skattjakt med 
hjälp av modern teknik, där man ledsagas av 
en smartphone med GPS. Många cacher (skatt-
gömmor) placeras tillgängligt i städerna medan 
andra placeras ute i naturen. De kan vara stora 
eller små och innehålla olika saker: ett föremål, 
information eller ett uppdrag. Fenomenet är glo-
balt och cacherna skapas av både enskilda och 
organisationer.

På individnivå är det en rolig aktivitet som 
omgärdas av visst hemlighetsmakeri och där 
innovativa användarnamn används, men det 
är samtidigt en aktivitet som är öppen för alla 
som vill vara med. Det finns också en miljömed-
vetenhet och på geocachingsajterna uppmanas 
de aktiva bland annat att plocka upp skräp när 
de befinner sig på skattjakt. Svenska turistför-
eningen, Friluftsfrämjandet, Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen i Stockholm med flera stödjer akti-
viteten eftersom den för människor ut i naturen 
och är ett tillfälle att göra reklam för områden 
man vill locka människor till, till exempel ett 
naturreservat eller ett landskap.

Den estniska folkloristen Mare Kalda visar 
i föredraget ”The Integration of Legends into 
Geocaching” från 2006 hur de aktiva även kopp-
lar sägner till platser såsom jättekast, något som 
även sker i Sverige. På de svenska geocaching-saj-
terna berättar privatpersoner om både sägenom-
spunna väsen och naturfenomen. Ett exempel är 
den earthcache (det vill säga att skatten är en 
lektionen om vår planet) som geocaching-delta-
garen Mr. Ofi har skapat: ”Dödisgrop: Jättens 
handfat” i Skirtorpssjöns naturreservat i Söder-
manland. Loggar man in på cachens webbsida 
kan man läsa både vad Mr. Ofi skrivit om detta 
naturfenomen som uppstod när inlandsisen drog 
sig tillbaka och om sägenförklaringen till dödis-
gropen:

Enligt gamla historier bodde här i området jätten 
Glysa. Det hände att hon då och då vandrade till 
Kolmården. Hon fann dock att Djulösjön låg i 
vägen för hennes färd. En dag bestämde hon sig 
därför att göra något åt saken; hon skulle dricka 
upp allt vatten ur sjön. Men innan hon var klar 
fick trollen vid Gatstuberg nys om vad hon höll 
på med. Detta var inget som på något sätt upp-
skattades och de började genast jaga Glysa. 
Trots att hon hade arga troll i hasorna kände 
hon att hon var tvungen att stanna för att kissa. 
Det som går in måste komma ut, och resultatet 
av denna paus blev Skirtorpssjön. Denna dödis-
grop är lokalt känd som Jättens handfat.

Kultursammanslutningar och kulturinstitu-
tioner placerar också ut cacher. Sagomuseet i 
Ljungby är ett av de museer som sprider kunskap 
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genom aktiviteten. De 23 cacher som museet 
placerat ut bygger på sagoberättaren Mickels i 
Långhults liv 1778–1860, hans sagor och säg-
ner, dåtidens folktro och Långhults historia. I en 
av cacherna, en multicache (det vill säga en cach 
som innebär att man måste gå till flera platser för 
att finna ledtrådar som leder till skatten), döpt 
till ”Näcken” får man lära sig något om faran 
med både Näcken och bottenlösa sjöar:

Var försiktig! I gölar och vattenhålor spe-
lar näcken. Mickel berättar om brudföljet 
som var på väg hem från kyrkan. När de kom 
förbi en liten göl hördes musik från djupet. 
– Ge näcken en polska igen, ropade några kar-
lar till spelmännen. Och så började spelmännen 
spela. I samma stund for både brud och brud-
gum och deras hästar ner i gölen. Hur gick det? 
Ja, brudgummen fann man, men inte ett spår av 
bruden. Några år senare la en fiskare nät i en sjö 
en bit från gölen. I nätet fick han brudkronan. 
Ja, vattensamlingar kan vara bottenlösa och stå 
i förbindelse med varandra.

På Kulturvägen, Ekomuseum Västergötlands 
webbplats, visas flera besöksmål där det finns 
cacher att söka efter. En av attraktionerna är 
Sägnernas Hus utanför Mullsjö som på sin webb-
sida visserligen inte anger gps-koordinaterna till 
en cache, men väl till själva museet: ”Här kan 
du uppleva våra förfäders fantasivärld, troll, jät-
tar, vättar, skogsfrun, den grymme näcken och 
många många fler.”

Plats, natur, historia och kultur är med andra 
ord av vikt för placeringen av cachen. Engage-

manget hos individer och organisationer visar 
samtidigt på intresset för kombinationen av 
aktivitet och kunskapsöverföring med hjälp av 
ny teknik.

Kunskapen finner nya vägar

Geocaching-appen som används under geo-
cachingen är inte den enda mobil-appen för 
denna typ av kunskapsöverföring. På flera muse-
ers webbplatser kan man läsa om olika appar 
som erbjuds och som planeras. En av de mest 
spännande är den som erbjuds av Sagomuseet 
i Ljungby, på deras webbplats kan man läsa att 
”Appen guidar dig till 40 magiska platser i Sve-
riges Sagobygd” och att:

Reklam för 

iPhone App på 

Sagobygdens 

webbplats. 

©Sagomuseet.

– 326 –

Institutet för språk och folkminnen 
Artikel ur boken "Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv"



En upptäcktsfärd i Sagobygden bjuder på 
utflyktsmål för hela familjen. Besök trollberg 
och drakskatter, jättestenar och näckens sjö. 
När du väl nått målet för din resa, kan du lyssna 
på platsens berättelse och se bilder som levande-
gör vad som en gång har hänt just där du står. 
Naturligtvis kan du också sitta hemma i sof-
fan och med hjälp av appen resa i Sagobygden 
fantastiska värld. Du kan lyssna på historierna 
på svenska, engelska eller tyska. Med hjälp av 
appen kan du också leta skatter i Sagobygden. 
Skatten du finner är förstås en spännande his-
toria.

Genom digitalisering kommer allmänheten att 
ges ökad tillgång till informationen i de omfat-
tande samlingarna som finns i landet, något 
som tidigare bara varit möjligt genom ett besök. 
Genom att koppla sägner till plats, väsen eller 
djur blir materialet samtidigt också mer levande. 
En framtida hologram-app som gestaltar olika 
naturväsen, fenomen och djursägner ter sig inte 
längre så avlägsen − för visst vore det fantastiskt 
att se Näcken spela en polska i bäcken där man 
står, att titta ner i en bottenlös sjö eller kanske 
att låta sig skrämmas när Mörksuggan plötsligt 
uppenbarar sig i skogsbrynet med blicken fäst 
rakt på en? Redan nu kan man i midsommar-
tid se skymningsspelet Huldrans natt iscensatt 
i Åkersberga av Nina Nu med ensemble. Spe-
let gestaltar svenska sägner och utspelas på plats 
i skogen, där ensemblen låter väsen lösgöra sig 
ur skogens skuggor och vatten. ”Vi vill erbjuda 
människor kontakten med den gamla sägenom-
spunna urskogen. […] Sveriges befolkning har 

ännu till stor del sina rötter i ett skogslandskap. 
Skogen är viktig och bortom orden får vi tillsam-
mans uppleva hur skogen vaknar till liv i skym-
ningen” berättar Nina Nu.

Maria Blomqvist är en av de privatpersoner 
som lagt ut folkloristisk information på sin pri-
vata hemsida. Även här får Mörksuggan fung-
era som exempel eftersom berättelserna om 
detta väsen har begränsad spridning i ett land-
skap, Dalarna, men ändå figurerar på både hem-
sidor och geocachingsajter där kunskapen blir 
tillgänglig för alla. Där står:

Mörksuggan är ett mycket lokalt väsen i gräns-
trakterna mellan folktro och barnpedagogisk 
fiktion. Ingen vet hur gammal hon är. Kanske 
är hon äldre än skogen hon lever i men alltid i 
närheten av människornas boningar. Hon före-
kommer talrikast i Rättviksbygden men hon har 
varit synlig i byarna runt Leksand och Gagnef 
och så långt bort som Bjursås. Många har sett 
en hastig skymt av henne, oftast utan att veta 
vad de såg.

Mörksuggan har således använts som skrämsel-
väsen innan barnuppfostringen utvecklats i en 
humanare riktning. Som sådant är hon besläk-
tad med näcken, forskarlen och på långt håll 
den sydsvenska bäckahästen. Ett avskräckande 
väsen för att hålla barnen borta från vattendrag, 
brunnar och djupa skogar.

En rikskänd rättviksprofil, berättar:
 ”Hon ruvade på oss när kvällen kom och hon 
kunde dyka upp var som helst, där mörkret var 
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som tätast. Mörksuggan åt upp vägen för en om 
man inte skyndade sig hem. Hon livnärde sig 
visserligen på att äta mörker och själva skuggan 
men vi var allt väl medvetna om att favoriträt-
ten var små barn.”

Mörksuggan jagade helst kvälls- och nattetid 
men i vanligt mörker kunde hon dröja sig kvar 
även på dagen. I synnerhet ödehus med trasiga 
fönsterrutor, gamla lider, gistna timmerlador 
och fähus var utmärkta gömslen för en dris-
tig mörksugga. Inget barn gick säkert där skug-
gorna fanns.

Mörksuggan idag har andra kvaliteter än tidi-
gare. Den som har en ruggande Mörksugga i sitt 
hem behöver aldrig vara rädd för mörkrets mak-
ter. Dem äter den lilla beskyddaren upp!

Maria återger i korthet vad som är känt om 
Mörksuggans ursprung, men också sägnens geo-
grafiska utbredning, den barnpedagogiska funk-
tionen (det vill säga att skrämma barn från att 
vara ute i skymningen då de kan gå vilse i sko-
gen) samt dess förändrade nutida funktion. År 
1955 började nämligen Janersgården i Gisselbo, 
Dalarna, att tillverka små mörksuggor av trä och 
metall. De blev till turistsouvenirer och kan nu 
återfinnas balanserande på hyllor där de har som 
syfte att äta upp mörkret och på så sätt skydda 
hemmet.

Mörksuggan återfinns även på officiella webb-
platser. Rättviks kommun och Dalarnas museum 
har vikt varsin sida åt Mörksuggan. Varje hem-
sida och webbplats vinklar informationstexten 

på sitt vis, men det är tydligt att de komprime-
rade texterna baseras på samma källa och att de 
influerats av varandra.

Hembygdsföreningar tillhandahåller på ett 
liknande sätt folkloristisk kunskap kopplad till 
platser: på Ilsbo hembygds- och fornminnesför-
enings webbplats berättas till exempel om ett 
trollbröllop i Sniverbergsgrottan i Hälsingland. 
Under festen i grottan spelade Näcken så fort på 
sin fela att tre trollungar måste hålla vakt och 
ösa vatten på stråken för att den inte skulle fatta 
eld! Plats och berättelse länkas och skapar på så 
vis en upplevelse utöver vad bara platsen eller 
bara berättelsen skulle kunna åstadkomma.

Framtiden

Urbanisering och teknisk innovation har lett till 
en förändring av hur kunskap om naturen och 
dess folklore överförs. I viss utsträckning kan 
traderingen fortfarande betecknas som folklig 
genom att privatpersoner publicerar informa-
tion på hemsidor och på geocaching-sajter, men 
parallellt med detta syns en ökad professionali-
sering av vem som förmedlar kunskaperna och 
vilken teknik de använder för att göra det.

Av vem och hur kunskaperna förmedlas 
påverkar också själva naturupplevelsen. Där 
skogspromenaderna med morfar gav tillfälle 
till utsträckta berättelser är informationsöver-
föringen under en vandring med en naturguide 
komprimerad, och därigenom kanske också 
mer anpassad till det strida informationsflödet 
som är kännetecknande för vår tid. Teknologin 
erbjuder också en ny sorts upplevelse där man 
hör fladdermusen innan man ser den och vet att 
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en spännande cache finns där vid tjärnen i sko-
gen innan man faktiskt funnit den.

Oavsett teknik kommer traderingen även i 
framtiden att vara delvis beroende av att denna 
typ av folklig kunskap samlas in, bevaras och 
tillhandahålls av arkiv och museer för att sedan 
återanvändas i både officiella och privata sam-

manhang. För den som inte själv besitter kun-
skapen är delar av den redan nu bara några 
knapptryck bort via internet och smartphones, 
samtidigt som pågående digitalisering av arkiv-
samlingar och litteratur kontinuerligt ökar till-
gången till en källa till kunskap om platser, väx-
ter, djur, folkloristiska väsen och fenomen.
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