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Bergtagen 
 
En kvinna född i Torsåker, berättade om en flicka som blivit bergtagen i denna 
socken. Flickans mor hade av någon anledning blivit förargad på henne, och bad 
henne ”dra åt fanders”. Då gick flickan ut och kom inte tillbaka. Man började då 
ana att hon blivit bergtagen. 
 
I ett berg i närheten visste man att trollen hade sitt stamhåll. Folket körde upp 
kyrkklockan till detta berg och ringde i den. Så fort man börjat ringa kom en gris 
framspringande ur skogen, vid en sjö som ligger nedanför berget. Grisen fortsatte 
att springa fram och tillbaka efter stranden, så länge klockan ljöd. 
 
En trollgumma visade sig och bad att trollen skulle få behålla flickan. De hade i 
alla fall omskapat henne, och människorna förmådde inte återge henne hennes 
rätta gestalt. Folket begrep ej förrän senare, att det var flickan som i grishamn 
sprungit vid sjöstranden, utan tog med sig klockan utan att ha vunnit sitt syfte. 
 
Någon tid efteråt såg modern flickan ligga hemma i en säng, i färd med att föda 
barn. ”– Det är väl bra att du får ligga i en så fin säng”, sa modern. ”– Tycker ni 
att jag har det bra, när jag ligger mellan två stenar”, svarade flickan, sedan 
försvann synen. Den försvunna flickan avhördes aldrig mer. (Gästriklands 
folkhögskolas årsbok, 1928) 
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Sammanfattning 
 
Det här arbetet handlar om väsen i den gamla folktron. För att begränsa mig i ämnet om gammal 
folktro och sägner, så håller jag mig till det gamla bondesamhället på 1800-talet. Jag var 
nyfiken på vilka väsen som man kunde hitta i våra trakter, och vilka egenskaper de hade. Efter 
att ha samtalat med Ann Nilsén som är etnolog på länsmuseet i Gävle, så fick jag en klarare bild 
av vilka väsen man kunde hitta häromkring. 
 
Jag inriktade mig så på dessa, rået, vittran, trollen, tomten och vättarna. Det uppenbarade sig att 
de flesta av dessa väsen visade sig ha nästan identiska egenskaper. De förväxlades ofta med 
varandra, mycket beroende på om sägnen berättades i norra eller södra Sverige. Om man t.ex. 
hade en hustomte på en gård i Norrland, så kunde det vara en vätte med samma egenskaper, 
utseende och funktion på en gård i södra Sverige. Tomten och vättarna omnämndes många 
gånger i samma sägen, antigen var det tomten eller vättarna som förekom. 
 
Det finns mycket moral och pekpinnar för hur folk i allmänhet borde vara mot varandra. Detta 
tillskrev man istället ”småfolket”. Ofta var det säkert lättare att respektera deras åsikter än den 
närmaste grannens, eftersom det gick illa om man misshagade något väsen. 
 
Det finns många olika samlingsnamn för de här väsena. Jag har själv valt att kalla dessa varelser 
för ”småfolket”. De underjordiska eller de osynliga, är också populära titlar. Vad man än väljer 
att kalla dem, så beskrivs de ha samma egenskaper i hela landet. 
 
Det finns vissa teorier om hur dessa väsen uppstått. Man trodde i en medeltida sägen, att 
Lucifers änglar regnade ner i tre dagar på jorden. En del föll ner i skogen och blev skogsrån. De 
som föll ner i bergen blev bergstroll. Andra regnade ner på hus och tak och blev tomtegubbar. 
 

 3



Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning 3 

1. Inledning 5 

1.1 Bakgrund 5 
1.2 Syfte 5 
1.3 Problemformulering 5 
1.4 Historik 5 

2. Metod 7 

3. Resultat 8 

3.1 Sägner om hur våra väsen uppstått 8 
3.2 Samtal med Ann Nilsén, etnolog 8 
3.3 Våra vanligaste väsen 10 
3.4 Rået i skogen, vid milan och kvarnen 11 
3.5 Sägner om vittrans ursprung 11 
3.6 Vittrornas liv och arbete 12 
3.7 Några vanliga sägner om vittran 13 
3.8 Flickan och vitterkvinnan 14 
3.9 Trollens liv 15 
3.10 Stålet som skydd mot ont 16 
3.11 Tomtens betydelse för gården 16 
3.12 Vättarna hämnar eller belönar 17 

4. Diskussion 20 

Källförteckning. 22 

 

 4



1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag har alltid varit fascinerad av skogen och dess mystik, och använder mig gärna av egen-
uppdiktade historier, om vittror och tomtar i arbetet med barn. Därför faller det sig naturligt att 
ta reda på lite mer om dessa. När jag nu inledningsvis precis påbörjat läsandet av böcker om 
sägner och gammal folktro, inför mitt specialarbete, så slår det mig genast att den gamla 
berättartraditionen fortgår. Ta följande exempel: 
 
Två sexåringar berättade med bejublande förtjusning en historia för mig idag: ”– Det var 
Berätta och Berätta om som satt på ett tak, så ramla Berätta ner, vem var det då kvar?” Jag köpte 
konceptet och gjorde som de sa, skrattet klingade högt från två överlyckliga sexåringar, som 
lurat fröken till dumhet. 
 
Samma fenomen läser jag nu om i boken, Svenska Folksägner. ”– Det var två som hette Dum 
och Ingen, och en dag ramlade Ingen ut genom fönstret. Då ringde Dum till polisen och sa: – 
Ingen har ramlat ut genom fönstret. Då sa polisen: – Är ni dum? – Ja.” (Klintberg, 1993) 
 
Ingen-motivet kommer igen i många sägner och tros härstamma redan från Odysséen. En 
välkänd episod handlar om hur Odysseus och hans män blir fångar i en grotta hos den enögde 
jätten Polyfemos. För att rädda sig undan jätten stöter de en glödgad påle i dennes öga, så att 
han blir blind. Odysseus har tidigare sagt att hans namn är ”Ingen”. När de andra jättarna 
kommer till grottan ditkallade av Polyfemos vrål, så klagar jätten över att ”Ingen” försökt 
mörda honom. Odysseus och hans män lyckas fly ur grottan hängandes under jättens får. 
 
Denna episod har jämförts med en folksägen, som har upptecknats i en mängd varianter i den 
norra delen av Europa alltsedan 1600-talet. Den handlar om en man som råkat ut för ett 
övernaturligt väsen, i Sverige oftast ett skogsrå, och säger att hans namn är ”Själv”. För att freda 
sig bränner mannen väsendet, som flyr bort med ropet ”Själv brände mig!” Andra väsen hörs då 
svara, att det har sig själv att skylla. (a.a. 1993) 
 
1.2 Syfte 
 
Det finns många sägner om olika väsen i folktron. ”Småfolket” består av många varelser, som 
både hjälpte och stjälpte folket i bygden. Jag ska här gå in närmare på vad för slags väsen som 
fanns i våra trakter, Gästrikland, Hälsingland och försöka beskriva deras betydelse i det gamla 
bondesamhället. 
 
1.3 Problemformulering 
 
 Vilka väsen har haft mest betydelse för våra bygder, Gästrikland och Hälsingland. 
 
 Vad kännetecknar de väsen som funnits i våra trakter, och hur uppstod de. 
 
1.4 Historik 
 
Sägendiktningen var den i särklass största och viktigaste delen i bondesamhällets berättartra-
dition. I nästan varje sägen skymtar konturerna av de dagliga levnadsförhållandena. Arbetet på 
åkrarna, vid kolmilorna, i fäbodarna, när man gifter sig, skaffar barn och dör. Sägnernas 
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egentliga innehåll handlar om hur man uppfattade omvärlden och det förflutna, om hur det 
övernaturliga tog gestalt i vardagen. 
 
Tillsammans ger de en åskådlig bild av en föreställningsvärld, som levde kvar i landsbygden 
fram till folkbildningens tid. De individuella särdragen är sällsynta, istället slås man av hur 
enhetligt de har berättats. Anledningen är att de representerar en mycket enhetlig tradition, 
nämligen den som fanns i det förindustriella Sverige på 1800-talet. (Klintberg, 1993) 
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2. Metod 
 
Genom litteraturstudier samt besök i länsmuseets faktarum i Gävle, har jag fått mycket 
information. Jag har även intervjuat Ann Nilsén som är etnolog, och förtrogen med de väsen 
som man trodde på i det gamla bondesamhället. Efter vårt samtal växte genast mitt intresse för 
detta. Hon hjälpte mig mycket i arbetet med att begränsa mig i materialet, eftersom hon 
berättade om de väsen som var vanligast förekommande i våra trakter. Jag har utgått från de 
väsen som hon berättat om. Även om vissa sägner som jag använt mig av i arbetet kommer 
söderifrån. 
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3. Resultat 
 
3.1 Sägner om hur våra väsen uppstått 
 
När Jesus höll bergspredikan var det folk som gömde sig, han sa då att de skulle vara gömda till 
domedag. De blev vittrene. När herren ”rangerade”(rangordnade) de onda änglarna, nedstöttes 
en del av dem till jorden. De fanns i mycket större antal än nu, ty dels har åskan gjort slut på en 
mängd, dels har de egentliga trollen förlorat sin makt. Dessutom har den kristna läran tagit 
gadden av allt sådant otyg. Men ingen må därför tro att dylikt ”trask” inte funnos nu för tiden. 
Här är lite av varje i dessa bygder. (Höjeberg, 1985) 
 
I en medeltida sägen, sägs det att Lucifers änglar regnade ner i tre dagar på jorden. En del föll 
ner i skogen och blev skogsrån. De som föll ner i bergen blev bergstroll. Andra regnade ner på 
hus och tak och blev tomtegubbar. Här får de gå nåd till domedag, då de hoppas vinna för-
lossning. Trollens stammoder hette Lilit och hon var Adams första hustru. Lilit hade gjort 
utflykter utanför paradiset och hade ihop det med Hin. Därav blev hon förskjuten. Trollen är 
Adams barn med denna hustru. Gömde Eva kanske några barn för gud? Hon hade ju så många 
barn att sköta, och ville bara visa Gud de rena och fina. Därför fick barnen som Eva gömt för 
evigt vara gömda. (a.a. 1985) 
 
3.2 Samtal med Ann Nilsén, etnolog 
 
Nedan följer en sammanställning av det samtal som jag haft med etnologen Ann Nilsén. Jag bad 
henne berätta fritt om vad hon visste de olika väsen som man trodde fanns i våra trakter. Rået, 
Vittran, trollen, tomten och vättarna. 
 
De här övernaturliga väsena, de lever precis som människorna i det område där de finns. I våra 
trakter där man hade mycket fäboddrift och mycket djur som gick och betade i skogen är det en 
självklarhet att skogsråna och vittrorna, det finns olika benämningar på dem, de hade också kor. 
Dom var ju naturligtvis övernaturliga de här korna, som mjölkade väldigt bra och fet mjölk. Det 
bästa av allt var om man kunde komma över ett sådant här bra djur. Det finns olika metoder som 
man kunde använda. Man kunde kasta stål över den, så att man fick behålla den här kon. 
 
Det finns också väldigt mycket sensmoral i det här att om man hjälper de här övernaturliga 
väsena, då blir man rikt belönad. De är ju inte alla gånger onda. Man skall bete sig mot dem som 
mot sina grannar i största allmänhet, d.v.s. som goda grannar. I fäbodskogarna så har ju 
vittrorna eller råna kor och i gruvan så är det gruvrået som regerar, och i smedjan så kan det vara 
en tomte eller någonting liknande. 
 
Det är typiskt med kolarna som råkar ut för skogsrået. Det är ju ganska speciellt med deras 
situation där de sitter långt ut i skogen i en koja alldeles ensamma. De hade ju nästan ett 
dygnetrunt-arbete, att se till att milan inte började brinna och att hela arbetet skulle vara 
förgäves. Då får de ofta hjälp av skogsrået som kommer och knackar eller bultar på dörren. Om 
det är någonting som håller på att hända så hjälper de till och varnar. 
 
Sen är det ju en viss specialitet här, att ofta i de sammanhangen så är det här rået eller vittran en 
mycket vacker kvinna också. Då kan man ju förstå att det fanns en viss kvinnfolkslängtan. 
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Det fanns ju dem som blivit lite förälskade i det här, och som trånat efter dem, men sen så har 
man upptäckt att på baksidan så är de inte vackra, utan har de svans, eller ser ut som ett baktråg 
eller en trädstam. 
 
Man ser hur de här övernaturliga väsena på något sätt passar in i vardagslivet hela tiden. Ett 
slags personifierande av naturen och de har funnits som en del av naturen. Det finns väldigt 
dramatiska berättelser om t.ex. Storbergsgruvan i Torsåker. ”Det var två bergsmanslag som 
arbetade i gruvan, ett från Torsåker och ett från Ovansjö. Mellan de här två socknarna så fanns 
det en viss rivalitet. När de är nere i gruvan så hör de att det knackar, och då visste man att det 
var gruvfrun som varnande för att det kommer att hända någonting. Torsåkersborna, de 
lyssnade på hennes varning och gick därifrån upp ur gruvan, men Ovansjöborna, de skulle 
stanna kvar de. ”– Äh, vad är det där för någonting?” De brydde sig inte om hennes varningar 
utan stannade i gruvan och blev instängda av ett ras. Man ska alltså lyssna till de här figurerna 
och inte håna dem, för då går det illa. 
 
Bland de här varelserna finns det två olika rån, det kan vara gruvrån eller skogsrån. Även tomtar 
är sådana som man måste vara god mot, annars om man är ond mot dem och hånar eller gör narr 
utav dem, då kan de ställa till med mycket. Sen finns det ju troll, de är lite mer allmänt onda, de 
vill åt folk mera, stänga in dem, hålla kvar dem och ta till fånga, byta ut barn och sådana saker. 
Sen finns det ju mera spökartade saker, som gengångare som finns på speciella platser. Det är 
ofta galgbackar, där man hängde mördare en gång i världen. De här galgbackarna har ofta legat 
på sockengränserna, långt bort från socknarna. Så långt bort man har kunnat komma och det är 
ju ofta sådana områden som är ganska otydliga, inte uppodlade, utan med mycket skog. Där 
finns det berättelser om oförklarliga saker. Hästar som blir stående och inte kan komma vidare. 
 
Sen finns det ju självaste djävulsförbunden också. Det finns många berättelser som är ungefär 
samma som den här mycket kända Hårgaberättelsen från Hälsingland, om ungdomarna som är 
ute och dansar. Där finns det också dans från Torsåker och berättelser om vad som hände på en 
plats som hette Dansaberget. Det är alltså en typ av sägen som finns på många håll, om just det 
om hur man dansar och roar sig. Då kommer det alltid någon, det kan vara en spelman t.ex. som 
inte hör dit och som spelar och spelar så att de inte kan sluta dansa. Dansen drar dem i fördärvet 
och då är det djävulen som står där. 
 
I Torsåker så var det inte spelmannen som var djävulen, utan där kom det en känd bonddräng 
som inte hade varit med förut i det här, som naturligtvis grabbade tag i en av de vackraste och 
populäraste flickorna och dansade med henne så att de till slut försvann ner i någon mosse. 
 
Det här har ju också säkert med synen på religion och synd och sådana saker att göra. Om du 
lever lättfärdig på dans och sådant, så kan det gå illa. Det finns en slags didaktiska berättelser, 
som lär ut hur man skall göra och inte göra. Den kristna religionen ligger säkert bakom det hela, 
även om den kristna religionen inte har accepterat de här varelserna, men synen på rätt och fel 
finns ju där. 
 
Näcken har funnits som en annan spelande figur, men näcken är ju egentligen en djävulsfigur, 
och han fanns i huvudsak inte i våra trakter. Näcken lockade med sitt spel. Han lockade ned 
flickorna i vattnet så att de drunknade. Man kunde som spelman lära sig att spela av näcken, 
men då fick man ju ofta ge sin själ i utbyte. Man sålde alltså sin själ och gick in i en djävulspakt. 
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3.3 Våra vanligaste väsen 
 
De vanligaste väsena i våra trakter är råvarelserna. Ett rå det är ju alltså något som rår över 
någonting. Skogsrået rår över skogen och gruvrået rår över gruvan, det är de som äger det här. 
Eller kanske egentligen det är naturen själv. Hustomten är ju också lite vän av samma typ av 
väsen, fast de finns ju tätare, närmare inpå människorna. De finns på tomten och gården, det är 
så de har fått sitt namn. De är ju ofta också väldigt hjälpsamma, om man behandlar dem väl. De 
kämpar och de jobbar och drar till gården. Det är samma sak här, en tomte kräver ordning och 
reda på gården. Det får inte vara slarv osv. de värnar väldig mycket om djuren, att djuren ska tas 
om hand på rätt sätt. Sköter man inte det så kan man råka ut för tomtens straff. 
 
Det finns en berättelse om en bonde som varit ute vintertid och kört med sin häst i skogen, när 
han kom hem så ställde han hästen på gården och gick in och satte sig vid brasan. När han 
kommer ut så får han en örfil av tomten, så att han flyger långt upp på dyngstacken. Då har han 
ju inte brytt sig om hästen i första hand, och det skulle han ju göra. 
 
På något sätt så finns det här typiska svenska begreppet, ”lagom” med. Det skulle vara lagom, 
man skulle inte ge tomten en massa presenter, utan kanske någonting till jul. Det måste man ju 
respektera då, så att han skulle få sitt. Det finns berättelser om att man har lagt ut nya kläder till 
tomten till jul för att annars fick ju tjänstefolket klädespersedlar till jul, det ingick i lönen, så det 
är ju inte så konstigt att man gav tomten kläder också. Men även där skulle det vara lagom, de 
fick inte vara gamla, fula och slitna för då blev han sårad, men de fick inte heller vara för fina, 
för då kunde tomten bli mallig och strunta i att jobba. Det skull vara lagom. Där har man hela 
den arbetsmoralen som fanns då i bondesamhället. Väsenden är kanske de som håller i själva 
normerna för ett korrekt uppträdande. 
 
Tomtarna finns ju säkert på gården, men det är lite olika begrepp på det här med råer och vittror. 
Vittrorna kan dels vara ett skogsrå, men dels så är det ett eget litet släkte, som också bor tätt 
intill på gården, underjorden oftast. De är små varelser, och de måste man också hålla sig sams 
med. I Dalarna där jag växte upp så fanns det en äldre kvinna som berättade att när hon var på 
sin fäbod på somrarna, så sa hon alltid till innan hon slängde ut vatten på backen, ”– akta er nu, 
för nu slänger jag ut hett vatten.”, så att de skulle hinna flytta på sig. Där finns det också 
berättelser där kvinnor har blivit tillkallade som barnmorska hos vitterfolket. De levde precis 
som vanliga familjer och vittrerkvinnorna hamnade i barnsäng precis som alla andra och 
behövde hjälp. De som hjälpte till fick ofta väldigt fina belöningar. Folk påstås ha sett vitter-
folket och har till och med varit nere i deras bostad underjorden på gårdsplanen. 
 
Det finns ofta föreställningar om att varelserna kunde förvandla sig så att de liknade djur-
skepnader t.ex. kopparormar. Denna hybrid mellan orm och ödla har man sett som någon slags 
vittervarelse. Därför så har kopparormen blivit som en slags husande på gården. Hade man en 
kopparorm så skulle man vara försiktig med den. 
 
Hånade man vittrorna eller avsiktligt förstörde för dem så kunde de sätta på en sjukdomar. Det 
kan man ju förstå i en värld där man inte kunde förklara sjukdom. Man måste ha blivit påsatt en 
sjukdom av en varelse eller någon trollkunnig. Oftast finns den här förklaringen att man själv 
har gjort någonting fel. Man har inte hållit på reglerna. Det finns en väldigt tydlig sensmoral. 
Vidskepelse som lever kvar idag är kanske mera symboliskt, som en ritual än att man direkt tror 
på det. Som gruvarbetare är man som regel utsatt för omständigheterna. Man går ner i det här 
djupa berget där det kan hända farliga saker. Jag kan tänka mig att om man tvingades att bo i en 
liten koja i skogen i en månad, så kanske man kunde få syn på saker då också. (Nilsén, 1997) 
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3.4 Rået i skogen, vid milan och kvarnen 
 
Det finns många olika slags rån. Benämningen rå kommer av att dessa anses råda över speciella 
områden och lokaler. Rå visar sig ofta inte synligt. Där de kommer brukar det knäppa, knastra 
eller inträffa andra oförklarliga händelser. 
 
Starkt rå visar sig ofta i människo- eller djurgestalt. Skogsrået eller ”skogskärringa” härskade 
över skogen och dess djur. De var främst de jaktbara djurens skyddsande, men den som stod på 
god fot med skogsrået kunde få skjuta hennes största oxe, storgalt, älg, björn eller tjäder. 
 
Till gruppen skogsrå räknas även tron på rå vid kolplatserna. Detta rå är hjälpsamt och vakar 
över kolaren. Man hör det ofta arbeta på milan och om något är på tok så hör man sitt namn 
ropas. 
 
I Torsåker fanns det längre tillbaka många bäckkvarnar. Från en av dem, Hällstingstakvarnen, 
berättas att dess rå var mycket vänligt inställt till mälbönderna. När kvarnstuten var fylld och 
kvarnen var igång så kunde mälbonden lägga sig att sova, för han visste att skulle bli väckt av 
kvarnrået vid rätt tid. (Netterlund, 1984) 
 
Det finns ingen detaljerad beskrivning av skogsråets utseende, men det angavs som synnerligen 
vackert klätt. Däremot bergrået i likhet med andra orters skogsrå uppges vara skrudat i vitt. 
 
– Far min var en gång uppe i Storvika fäbodarna och kola. När han en kväll låg inne och vila 
fick han höra hur det knackade på dörren. Den öppnades, och in kom ett fruntimmer som var 
grann och guldbeslagen överallt. Hon fick se att fars klocka hängde på väggen ovanför sängen 
och bad att få den. Far tyckte att han inte kunde göra sig av med klockan så han sa ifrån. Hon 
bad ändå och sa att han skulle då inte bli obelönad, om hon fick klockan. Men far bara sa ifrån 
och då gick hon därifrån. När hon vände sig förstod far att det var skogsrå, för hon såg ut 
alldeles som en torr stubbe baktill. Sen ångrade han sig, tänk, han kunde ha fått mycket för 
klocka han. Men skogsrået kom aldrig igen. 
 
– Mor min kunde se mer än andra. Ofta när vi var ute tog hon mig i armen och frågade om jag 
inte såg någonting underligt. Men hon ville sällan tala om vad hon såg. En gång satt hon ensam 
hemma vi spinnrocken och sjöng en psalm. Då kom plötsligt ett ungt och vackert kvinnfolk in. 
Vad hon sa eller gjorde vet jag inte, men då hon gick såg mor att hon hade långt hängande hår 
och hästfötter, Då förstod mor att det var skogsrået som varit på besök. 
 
Som det verkar så är skogsrået av rätt fredlig natur. I likhet med de flesta väsen är hon syn-
nerligen vacker. En allmänt spridd sägen om skogsråna som är på dans, är att de belönar sina 
kavaljerer allt efter deras större eller mindre artighet i fråga om svansen. (Gästriklands folk-
högskolas årsbok, 1928) 
 
3.5 Sägner om vittrans ursprung 
 
Det väsen som levat längst kvar i folktron är vittra. De kallades även för de underjordiska eller 
de osynliga. Än idag finns det människor som berättar om att de har sett vittra. Det finns många 
olika sägner om vittrans ursprung men här nämns de vanligaste. 
 

 De är ett Lucifers släkte som blivit nedstörtat i berg och backar. 
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 Adam skulle före Eva haft en hustru som hette Lucia. Hon förkastades av gud, eftersom 
hon födde för många barn. Hon och avkomman skulle få bo på jorden, men skulle förbli 
osynliga. 

 Drusilla och Adam var fysiskt lika starka. Det utnyttjade Drusilla som ville råda över 
Adam. Gud ogillade detta och sa att hon skulle dö. Drusilla bad då gud att han skulle 
göra henne osynlig, och det fick hon bli. Hon var då gravid och blev därigenom 
stammoder till de osynliga. 

 Eva begår en synd genom att gömma några av sina barn. Kanske för att hon skäms över 
att de är så många, eller för att de är smutsiga. Herren kom på besök och frågade Eva om 
hon inte hade fler barn, och när hon svarade nej sa han att då må det vara så. Det som är 
gömt ska vara gömt. 

 Lucia, en dotter till Adam, var ful och blev retad av syskonen. Hon var bedrövad och 
bad därför Gud att göra henne osynlig, och från henne härstammar alla osynliga. (Net-
terlund, 1989) 

 
3.6 Vittrornas liv och arbete 
 
Vittrorna ägnar sig mest åt boskapsskötsel, och man kan säg att deras liv liknar människornas. 
När de blir synliga så liknar de människor. De är ofta klädda i vitt, men andra färger har också 
används, som t.ex. rött. Storleken varierar, men de är mindre eller lika stora som människorna. 
Vittra kan uppträda i djurgestalt, ofta i skepnad av en groda eller padda. Det ansågs farligt att 
skada en groda, för det kunde ju vara en vittra, och då skulle straff inte utebli. 
 
Deras boplats var underjorden, lagårdsgolv, logar, stall eller under stora stenar, bergsskrevor 
och vid berghällar. I skogarna är fäbodarna bästa tillhållet. Vittrorna lever i familjer, där män, 
barn och kvinnor omtalas. Brudpar och bröllopsskaror har många sett och hört. Även förloss-
ningar omtalas. 
 
Vittrorna ägnade sig uteslutande åt bostadsskötsel, de ”buför” (vallar) vid bestämda dagar. Då 
ville människorna helst inte släppa ut sina kor samtidigt, eftersom risken fanns att någon ko 
kunde komma bort bland vitterkorna. Vittrornas kor anses vara präktiga och mjölkar bra, och är 
oftast vita. Deras koskällor uppges ha en väldigt vacker klang. Korna sägs ibland ha stora 
utåtvända horn med guldknappar och ibland har man sett vitterkorna bära mjölkstävan på 
hornen. Eftersom en vitterko mjölkar stora mängder, så var den begärlig för människan. Om 
man kastar stål över kon så får man den. Allmänt sägs att en sådan ko mjölkar kärlet fullt, hur 
stort det än är, men om man byter kärl under mjölkningen så dör kon. Vitterkorna har olika 
namn och i en uppteckning från Sånga berättas namnen vara: Heilan, Lejlan, Hålan, Smålan, 
Ruåman, Ruåta, Hälla, Bella, Häga, Mota, Himfota, Kukku och Storlina (oxen). Vittrorna 
omger sig även med andra djur, får, getter, grisar, hästar och hundar. 
 
Den allmänna uppfattningen är att vittrorna är vänligt inställda till människorna, om man inte 
skadar eller förolämpar dem. Behandlar man dem vänligt så kan de till och med hjälpa män-
niskorna. Det var trots allt lätt att skada dem, även om det var oavsiktligt, eftersom de ofta 
uppträdde osynliga. Man skulle alltid hälsa vänligt när man gick in i ladugården eller ladan etc. 
När man kom till fäboden skulle man be att få låna hus, och när man åkte därifrån skulle man 
säga adjö och tacka för sig. Om man missat detta så kunde det bli oroligt i fäboden. 
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Man tror allmänt att vittrorna lämnade fäboden när människorna kom dit. Men de visste även 
när det var tid för människorna att vända tillbaka, och om de dröjer kvar har vittrorna åter-
kommit och kan ställa till med besvär. De kan retas genom att lösa kreaturen på nätterna. Efter 
solnedgången så vill vittrorna ha tystnad i fäbodarna. Hjälper man vittrorna med det så uteblir 
inte belöningen. Det kan bli silverskedar eller till och med en vitterko. 
 
Innan man lägger sig i skog och mark, eller innan man kastar ut hett vatten, bör man varna. Man 
kan som skydd spotta i tvättvattnet eller sticka ner eld i det Det gjorde man oftast när man 
ställde i ordning vatten till spädbarn. När man ville lägga sig på marken kunde man ringa in 
platsen med stål, eller lägga stål där. 
 
Om man inte varit nog försiktig utan råkat skada en vittra, gör hon ”efterkast” och man råkar ut 
för sjukdom, värk, vansinne eller i värsta fall invaliditet. Man talade också om vittervärk eller 
vitterbett. Ibland kan det botas genom att den sjuke själv, eller någon annan kastar ut några 
magiskt värkande medel där man trodde att händelsen utspelat sig. I svårare fall så får man 
vända sig till någon klok gubbe eller gumma. 
 
Man kan muta de underjordiska genom att kasta en slant och be dem hjälpa en eller låta stället 
vara i fred. Vita plagg och tygstycken vill vitterkvinnorna gärna ha. Om man byggt över vittrans 
väg eller bostad blir det olycka. Kreaturen kan bli sjuk och dö. Säkrast är att flytta byggnaden. I 
en del fall omtalas att man kunnat muta vittrorna med pengar så att de flyttat, eller genom att 
man kastat en sälskalle under golvet. 
 
De största farhågorna beträffande de underjordiska var bortbyting. Det är en allmän uppfattning 
att vittrorna försöker komma över odöpta barn, i vilkas ställe de lämnar sina egna. Ett sådant 
barn, är bytingsbarn och är vanskapt. Man har därför med olika medel försökt skydda barn 
innan dopet. Från Graninge berättas om en farmor som lade en kniv och en psalmbok i vaggan. 
När barnet väl var döpt så var det ingen fara, eftersom det då tillhörde Gud och vittran hade 
ingen makt över det. 
 
Vittrornas förmåga att bergtaga folk oroar människorna. Om man blivit bergtagen skulle man 
akta sig för att äta deras mat, för då var risken liten att man blev fri. För att återfå människor och 
djur som bergtagits ska man ringa i kyrkklockorna, stjälpa kokgrytan på en jordfast sten, 
skramla med grytor, nycklar och spjäll, ringa i hästklockan eller lägga något i kors. En form av 
vittertagning är då en man inlåter sig i ett kärleksförhållande med en vitterkvinna och kommer i 
hennes våld. Vittertagning kan också drabba den vid vars dop något ord utelämnats. Det enda 
som avhjälper är då omdop. 
 
Vittrorna narras också genom att förvilla de som letar kreatur i skogen. De tar också gärna 
föremål som man lagt i från sig eller tappat. Hur mycket man än letar så hittar man det inte. 
Tänker man då att det är vittrorna som tagit det försvunna och säger att de väl får behålla det då, 
så återkommer det om en stund. 
 
3.7 Några vanliga sägner om vittran 
 
Denna sägen inleds oftast med att en flicka stannar kvar i fäboden under eftersommaren, men 
hon behåller hunden. Snart får hon besök av de underjordiska, som vill att hon ska gifta sig med 
en vitterpojke. Hon släpper lös hunden som springer hem till gården och hämtar hjälp. Pappan 
kommer till fäbodvallen och kastar stål över flickan, då försvinner de underjordiska. 
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En annan vanlig sägen handlar om stallet, eller ladugården som är byggt över de underjordiskas 
bostad. Någon blir nedbjuden till vittrorna på mat, i vilken det rinner ner urin. Byggnaden 
flyttas då från stället i en hast. 
 
Den vanligaste vittersägnen är jordemodersägnen. Den handlar om en kvinna, som blir ombedd 
att hjälpa de underjordiska med en förlossning. Hon blir erbjuden stor belöning. Slutmotivet i 
sägnen är att kvinnan ombeds smörja sitt öga med en speciell salva, hon blir synsk på det ögat 
och kan se hur de underjordiska har det. När vittermannen upptäcker att hon ser honom blir han 
mycket förskräckt och gör henne blind på det synska ögat. (a.a. 1984) 
 
3.8 Flickan och vitterkvinnan 
 
En försommar när en norrländsk bondfamilj kom upp till fäbodvallen så upptäckte de att allting 
inte verkade stå rätt till. Det var en massa saker som hände runt omkring dem som de inte kunde 
se. På nätterna skramlade det i köket av kastruller och stekpannor och från fähuset hördes ko 
och getter råma, när bondens egen kreatur sov. 
 
Efter ett par dagar så måste bonden och hans fru lämna dottern ensam kvar på vallen. De hade 
mycket att göra nere på gården. Det var inte så farligt tyckte flickan, för hon var inte det minsta 
mörkrädd. Varje natt hörde hon hur någon föste ut sina kor ur fähuset och skurade mjölktråg. 
Hon förstod att det var vittra som arbetade och visste att de inte skulle ställa till med något 
förtret, bara hon inte lade sig i deras göranden och låtanden. 
 
Hon såg ingen av de mystiska grannarna på hela sommaren. Men den dagen som hon skulle 
flytta stod det en rödklädd kvinna och klappade hennes finaste ko, som var helt vit och 
mjölkade bättre än de andra. – Bli inte rädd, det är jag som har bott här med dig i sommar, sa 
vitterkvinnan. – Nu är det så att jag tycker så mycket om den här vita kon och skulle hemskt 
gärna vilja byta till mig henne. Jag ger dig sex riktiga mjölkgetter istället, så du förlorar inte på 
affären. Flickan funderade en stund. Vad skulle hennes föräldrar säga om ett sådant byte? 
 
Men vittras boskap hade gott rykte och hon trodde nog att de skulle acceptera. Så hon gick med 
på vittrans önskan. I samma ögonblick som hon sa ja, så försvann både vitterkvinnan och den 
vita kon och istället stod det sex vita getter på samma plats. Varje get hade dessutom med sig en 
liten killing. Det visade sig snart att getterna var otroligt duktiga på att mjölka. De mjölkade 
alltid kärlet fullt hur stort det än var, vid en enda mjölkning och det var bra mycket mer än en ko 
kunde åstadkomma. 
 
I två somrar till var flickan på vallen, och varje år hörde hon vittra arbeta. Hon kände också igen 
den vita kons råmande, men hon såg aldrig kon eller vittra. På julafton sista året återkom 
oväntat byteskon till gården och ställde sig på sin gamla plats. Flickan undrade vad som hänt 
och tog skidorna och åkte upp till vallen. Där fick hon prata med vittergubben själv som 
berättade att gumman hans nu var död. Då kunde hon inte trivas längre sa han. De tyckte så 
mycket om varandra. Därför skickade jag ner henne till er igen. Men getterna får ni behålla som 
tack för att ni låtit oss vittra vara i fred, och levat vårt liv som vi vill ha det. 
 
Det är endast norrut som folk har berättat om vittra. De kallas också för jordbyggare eller 
underjordiska och de har drag både av vättar (som ursprungligen är samma namn), och av troll 
och skogsrån. Vittra kan skifta klädsel beroende på i vilken sinnesstämning de befinner sig i. 
Vitt betyder att de är glada och vänliga, rött att de är ledsna eller arga. 
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En vanlig sägen handlar om att vittra går in på en fäbod och ber att få låna hus, varefter de håller 
en ordentlig fest där. Vitterfolket sluter upp i mängd. De bär in bänkar, stolar och bord. Sen 
bakar de och kokar en slags välling som är alldeles vit och ser mycket god ut. Det riktiga 
festandet börjar med att en vittergubbe går omkring med en skopa brännvin som han bjuder 
gästerna på. Fäbodstintan blir också bjuden men vågar oftast inte smaka. Festandet och larmet 
fortsätter länge, alltför länge, tycker stintan som önskar vittra all världens väg. Men har hon 
tänkt så, är det bäst att genast ropa guds namn eller hitta en stålbit eller annat skydd, för vittra 
kunde läsa tankar och tog mycket illa vid sig om någon tyckte illa om dem. (Schön, 1987) 
 
3.9 Trollens liv 
 
Trollen lever ungefär som vanligt flitigt bondfolk. De bor i bergen och har kreatur som: kor, 
getter, hundar och hästar, och de äger skogarnas vidder till betesmark. Utseendet har det 
lämnats olika beskrivningar av, men det som överensstämmer är att trollen uppges vara kortare 
till växten än människorna. En person i Ovansjö socken har sett att de är brunklädda, en annan 
att trollkvinnfolken har halsduk på huvudet och långt hår, som hänger efter ryggen och för 
övrigt är ”tjocka och säckuga”. 
 
Sällan har man sett trollen utan trollfä, som de lockat på. Ibland kunde locktonerna beskrivas 
som mycket vackra, men oftast heter det att trollen bara tjoade på sina kräk. Trollkorna uppges 
vara större än vanliga kor, oftast är de rödbrokiga och frodiga och när de går ute i skogen 
vandrar de alldeles rakt fram. Trollhundarna är svarta och skäller kort och hest. Kolarna hör 
dem ofta om vinternätterna. Trollens getter är lika som människornas fast trollaktiga. Troll-
hästarna tycks inte ha blivit sedda i Ovansjö socken, men däremot har många hört dem. 
 
Ett par ynglingar var ute i skogen och letade hästar. Bäst som de gick fick de höra klangen av 
hästklockor. De förstod genast att det inte var från deras egna hästar, för skällor med så vackert 
ljud hade de aldrig hört förut. Ljudet närmade sig, och snart fick de även höra trampet från 
hovar och frustandet av galopperande hästar, vilka tycktes bege sig nedåt sjön. Ynglingarna 
följde efter och nere vid sjöstranden hörde de plumsanden och märkte att sjön plötsligt började 
gå i svallvågor, som om tunga och stora föremål störtat i vattnet, under det klockklangen dog 
bort, som om den kvävts av vatten. Men ingenting såg de av trollhästarna själva. 
 
Det finns många historier om trollen. Alla människor har inte förmåga att se dem, kanske bara 
de som under sin barndom råkat krypa under en likkista, ty sådana personer kunde alltid se mer 
än andra. 
 
– Min karls morbror och hans gumma var ute i skogen. Bäst det var, gick han av stigen, för det 
kom en stor hop trollfä rätt emot honom. – Vart tog du vägen? frågade gumman som ingenting 
sett. – Jag gick bara och såg efter ”tuggkåa”, svarade han. Hustrun var nämligen havande och 
det hade varit farligt för henne att få veta något. 
 
Trollen är som synes beskedliga och fridsamma om man inte gör dem något ont. Tvärtom finns 
det berättelser om hur rikligt belönade de blivit som gjort dem välgärningar. I likhet med andra 
väsen som t.ex. rået och tomten, är de tämligen granntyckta av sig och straffar ofta den som 
gjort dem förnär. En kolare som härmat trollhunden blev illa sjuk osv. 
 
I sin relativa ofarlighet skiljer sig skogstrollen från de hemlighetsfulla vetskaper som männi-
skor, käringar och gubbar använder sig av till men för misshagliga medmänniskor. Dessa 
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trollkunniga käringar och gubbar kallas ibland felaktigt för troll. Därav förväxlingen att trollen 
skulle vara elaka. (Gästriklands folkhögskola årsbok, 1923) 
 
3.10 Stålet som skydd mot ont 
 
Rädda för människor tycktes skogstrollen inte vara. Ofta har de velat inlåta sig i bytesaffärer 
med dem. Uppåt Ockelbohållet fanns ett torpställe, som de kalla för Trollrike. Torparen hade en 
orimligt grann get, och varenda kväll hörde han hur det ropa från skogen. – Få jag byta ko i get, 
byta ko i get? Tillslut en kväll blev torpargubben trött på tjatet och skrek: – Nå, så byt då! 
Morgonen därpå stod en grann ko i fäjset. En sak var det dock, som trollen fruktade för, 
”stålet”, den i eld renade metallen. I vanliga fall utgjorde stålet människans enda skyddsmedel 
mot det övernaturliga, som ju alltid injagade en viss skräck. 
 
Ibland kunde trollen ställa till ont utan särskild anledning. Ibland tog de någon av fäbodflickans 
kor med in i berget, och sedan var kreaturet bergtaget och ohjälpligt förlorat för människorna, 
såvida man inte lyckades kasta knivar i kors över ryggen på henne, om hon lät sig tagas. 
 
Stålet var även det bästa skyddsmedlet mot annat ont, det som kunde tillfogas av elaka 
människor. Därför kunde aldrig en fäföljare gå till storskogen utan en kniv på sig. När korna 
skulle lägga sig att idissla på en kolbotten eller dylikt, borde man först kasta knivar eller yxor i 
kors över platsen, då kunde inget ont drabba dem. 
 
Trollens vägar då de vallade sina kreatur in i skogen var ibland besynnerliga. Där trollfäna hade 
sina stråk, där gick de utan att låta sig hindras. På ett ställe hade de ett stråk tvärs igenom 
lagården på fäbodvallen, på ett annat över taket på självaste stugan. Var dag hörde fäbodkullan, 
hur de trampade iväg. En gång damp en trollkilling ner genom skorstenen. Fäbodkullan hörde 
hur han sprattla kring väggarna och försökte komma upp, medan trollkäringen därute lockade: 
– Nickedocka, Sickesocka, Kruslock. Tillslut hittade killingen rätta vägen och lockropen 
tystnade. 
 
Uppe i Högbo fäbodar var det gott om trollfä. På morgnarna när vi kom ut, låg det fullt med 
stora feta kor på vallen. Men då vi kom försvann de. (a.a. 1923) 
 
”– Min mor hade en bekant i Årsunda. Han tala om, att en gång när han kom till bäcken, hade 
trollen dukat upp till kalas i bäckkanten. De hade tagit fram allt sitt silver och guld och höllo 
som bäst på att diska kärlen i bäcken. Då karlen kasta fällkniven över all grannlåten, börja de 
skrika och jämra sig och riva med sig allt vad de kunde då de sprungo bort. Men en guldkedja 
vart kvar. Den hör till brudstassen i Årsunda än idag.” (I. Nordin, sid 32, 1923) 
 
3.11 Tomtens betydelse för gården 
 
Nästan varje gård hade en tomte, han beskrivs på olika sätt. Tomten är kortväxt, har helskägg 
och är ofta klädd i grå vadmal och röd toppmössa. Det är mycket viktigt att hålla sig väl med 
tomten. Om man uppskattar hans arbete så förser han gården med olika förnödenheter. Han ser 
efter djuren och ser till att allt är som det ska vara i bodarna, Han bor hos hästarna i stallet och 
nattetid så flätar han manen på dem. (Netterlund, 1984) 
 
I det folkliga berättandet är det vanligt att man blandar ihop de olika väsendena. Särskilt nära 
till hands har det varit att blanda ihop tomtar och vättar. Tomten lever inte med någon familj. 

 16



Vättarna har till skillnad från tomten även andra namn såsom ”småfolket”, ”de underjordiska”, 
eller i Norrland ”Vittra”. 
 
I Dalby socken var djuren jämt oroliga. En kväll kom tomten in i huset och bad husbonden följa 
med honom och se hur han bodde. Det var halvmörkt, och man kan förstå att bonden kände sig 
lite ängslig, för tomten visade honom ner under stallet! Tomten bjöd på mat, men när de satt sig 
till bords och tagit för sig började det droppa från taket rakt ner i maten, – Här ser du, sa tomten 
hur jag har det. Var gång jag sätter mig till bords så stallar (urinerar) hästen din på mitt bord. 
Om du lovar att flytta stallet så ska du få hjälp och nytta av mig i all din tid. Bonden gjorde 
tomten till viljes och sedan blev allt lugnt. Bonden fick så feta och granna djur i fortsättningen, 
att ingen i trakten hade skådat maken. 
 
Samma sägen berättas nästan identiskt lika om vättarna. Vättarna hade bott på platsen först och 
bonden råkade slå upp stallet rakt ovanför deras matbord. Misstaget måste genast rättas! En 
annan sägen som handlar om en tomte, är också den ett typiskt vättemotiv. 
 
På Hellerup kom en gång en tomte och frågade fröken där, om de vela flytta en skuletunna som 
de samlade avfall i. – Vi plågas så av allt droppet, sa han. Hon såg då till att tunnan blev flyttad. 
En annan gång kom de i annat ärende, de ville att hon skulle stå fadder åt tomtens dotter. Det 
gjorde hon gärna och så fick hon sin lön i hyvelspån som hon lade i kakelugnen. Morgonen efter 
skulle pigan göra upp eld, och då var det guldsmycken. Det var sagt att den fröken aldrig skulle 
få skratta åt tomtarna, men en gång när de hade kalas ramlade en av deras betjänter omkull på 
en kvist, då kunde inte fröken låta bli att skratta. Men efter den dagen var de borta. 
 
Intressant, och ganska ovanlig är sägnens handling som här förlagts till högre ståndsmiljö. Att 
de övernaturliga betalar sina hjälpare med hyvelspån eller löv, som dagen efter visar sig vara 
guldmynt eller andra dyrgripar är ett välkänt motiv som finns i sägner om tomtar, jättar, troll 
och andra väsen. 
 
En ruskig sägen som har upptecknats handlar om en nyfiken dräng som inte kunde låta bli att 
titta på vad tomtarna har för sig. Han får se att tomtemor föder ett barn som en piga sedan badar 
ordentligt. Pigan frågar vad hon ska göra av badvattnet. – Släng ut det genom de där öppna 
gluggarna, blev svaret. Hon kastar vattnet rakt i de vidöppna ögonen på den nyfikne, som blir 
blind på kuppen. Sägnen passar rätt dåligt in på tomten, men desto bättre på vättarna som ofta 
sägs ha gjort folk blinda om de blev iakttagna allt för närgånget. 
 
Bonden får otur om han byggt rakt över en osynlig väg som de underjordiska använder. I 
Norrland kallades de ofta för ”vittervägar”, men på en del orter söderut kallades de ”tomtevä-
gar”. (Schön, 1996) 
 
3.12 Vättarna hämnar eller belönar 
 
På en gård i Halland hade barnen roligt varje gång föräldrarna var borta, för då fick de skojiga 
lekkamrater. Det kom upp små dockliknande varelser i golvet, och de var mycket pigga på att 
leka. Barnen brukade dansa med de där små, kasta boll och göra en massa andra roliga saker. 
Det dröjde länge innan föräldrarna visste något om detta. 
 
Men en dag berättade en av pojkarna om de glada vännerna under golvplankorna för mamman. 
Hon blev naturligtvis rädd, för hon begrep att det var vättarna som barnen lekte med. Hon 
trodde att de var farliga och ville därför jaga bort dem. Hon tog en skål med hett vatten och 
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hällde ned det i ett litet hål i golvet där vättarna hade tagit sig upp. Men då hördes det höga skrik 
och gråt nerifrån, och efter en stund ropade en röst: – Du brände mitt lår, nu ska ja bränna din 
går! Och ett par dagar senare började gården som förutspåtts mycket riktigt att brinna. 
 
Vättarna kunde bo under köksgolvet eller under lagården, eller i stora träd eller ute i markerna. 
När man någon gång fick se dem, var de mycket små, nästan som råttor. De bar grå kläder och 
hade långt skägg. De påstods ha sett ut som tomtar i miniatyr Till skillnad från tomten som ju 
levde ensam så levde vättarna alltid många tillsammans. 
 
I en del trakter påstod man att vättarna såg ut som paddor eller grodor. De var oerhört ömtåliga 
för hett vatten, så varje gång någon kvinna skulle hälla ut skurvatten eller diskvatten, var det 
bäst att ropa: – Huka er därnere! om man visade hänsyn och var vänlig mot dem så gjorde de 
aldrig något ont. De ingrep bara om de blev skadade, eller om de blev irriterade över något som 
hände på gården. 
 
Man kunde aldrig vara riktigt säker på var vättarna höll till. Det fick en tvätterska i Blekinge 
erfara när hon var oförsiktig med var hon hällde ut varmvattnet. Hon ställde sin tvättgryta vid en 
stor sten och började sitt arbete. Bäst hon hållit på en stund, behövde hon byta vatten; Hon tog 
grytan och slog det ännu ganska heta vattnet på marken lite längre bort. Hon slutade sin tvätt 
och gick till sina andra sysslor och märkte ingenting. Det blev kväll och hon gick till sängs och 
sov lugnt hela natten. 
 
Men på morgonen, när hon skulle stiga upp, hade hon en förskräcklig värk i ansiktet. Halva 
ansiktet var mörkblått och fullt av blåsor. Gumman blev mycket förskräck, ty hon förstod att 
hon råkat skålla någon vätte med sitt varma tvättvatten. Vättarna är ju som bekant små 
jordandar, som oftast uppenbarar sig i skepnad av små paddor. En klok gumma tillkallades. 
Denna gick nu från hus till hus och tiggde pengar, en och en halv styver kallades för halvannan 
peng och det var nio sådana hon skulle ha. Det dugde inte att hon fick dem på något annat sätt 
än genom tiggeri. När hon fått samman pengarna skulle den sjuka ut och skaffa mjölk av en 
alldeles röd ko. När nu mjölken var anskaffad skedde offret till vättarnas konung. Vid den sten 
där tvätten försiggick grävdes en grop, och i den kastades mjölken och pengarna. Sen fick den 
sjuke stanna inne i nio dygn utan att visa ansiktet för någon människa. Efter nio dygn var den 
sjuka mycket bättre, och sedan hon köpt för en tolvskilling bomolja och smort ansiktet med, 
blev hon snart återställd. 
 
Vättarna höll sig mest dolda för människorna. På vissa gårdar så var det endast till julen som 
man fick se dem, och då bara om de hade något viktigt själ att visa sig. Ett vanligt motiv är att 
vättarna kommer upp för att få be att hålla bröllop under en handkvarn, eller ibland till och med 
på julbordet. De kommer två och två som vid en vanlig brudprocession, och allt är högtidligt 
och vackert. Ibland händer något heltokigt, kanske någon av vättarna trillar ner i en mjölkbytta. 
Då kan det vara någon människa som inte förmår hålla sig för skratt, och genast försvinner 
synen. 
 
Den som gjort vättarna en tjänst brukar få en gåva som tack. Först kan den verka besynnerlig. 
Det verkar inte vara annat än löv och kvistar. Men vättarna uppmanar mottagaren att ta väl hand 
om gåvan. På morgonen visar det sig att den har förvandlats till guldpengar och smycken. 
 
Man skulle ha god grannsämja med vättarna. Det innebar bl.a. att människorna skulle låta dem 
få allt som föll på golvet, så det var verkligen ingen huslycka att städa ordentligt. På en del 
gårdar fick vättarna alla matsmulor, och de tog också pengar och ringar som gårdsfolket 
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tappade. Om man några år senare reparerade golvet på en sådan gård så fanns det vättastulet 
gods därunder. Om man blev ovän med vättarna ställde de till med förtretligheter. Det hände att 
de kom objudna till bondkalasen och åt och drack utan att synas. 
 
Vättarna ägde förmågan att göra folk både rika och fattiga. Allt bestämdes av hur de blev 
bemötta. På en gård fanns ett vårdträd, en stor ståtlig ask, som alltid skulle få vara ifred. Tillslut 
blev den dock så yvig att knappt något dagsljus förmådde tränga in i stugan. Gumman tyckte det 
var för mörkt inne och bad gubben hugga ned trädet. Men när han skulle börja sprang en vätte, 
liten som en gråsparv ut ur trädstammen och skrek: – Rör inte vid mitt hus. – Ha, du får flytta 
någon annanstans, sa bonden och höjde yxan. – I så fall ska ingen bonde någonsin bli rik på den 
här gården, skrek vatten och rynkade pannan och blev illröd i ansiktet. Bonden som var glad i 
pengar lade ner yxan, och rörde aldrig mer vårdträdet, hur mycket hans hustru än tjatade. 
 
Som ofta annars så bidrar folktron här till att upprätthålla gammal sed, och att vara aktsam med 
arvet från gångna generationer. Kring gamla källor som låg för sig själva i skog och mark, höll 
många olika väsen till, även vättar. Om man var oförsiktig kanske man irriterade dem när man 
hämtade vatten, och då kunde de sätta sjukdom på en. För att undvika den risken så var det bäst 
att spotta i vattnet och mumla: – Tvi för vätta, och tvi för allt ont! 
 
När vättarna var uppe på markytan om kvällarna och hade arbete att utföra, eller om de bara 
ville dansa och leka, så lyste de med ett konstigt ljus som man kunde hitta efteråt när vättarna 
återvänt underjorden. I själva verket är de föremål som man har kallat vätteljus ett slags 
förkalkade fossiler, som liknar gammaldags hemstöpta ljus. 
 
De betraktades förr med stor aktning, eftersom de troddes ha magiskt makt. Ordet vätte hade 
under forntiden en avsevärt vidare betydelse, än under senare århundraden. Det användes om 
övernaturliga väsen och gestalter i allmänhet, till och med om gudarna! Till vättarna räknades 
både asar och vaner, likaså jättar och dvärgar. De forntida alferna var också ett slags vättar som 
kunde vara antingen goda eller onda. När kristendomen kom fördömde den all kontakt med 
vättar av alla de slag. I Grågås, en isländsk handskrift från tidig medeltid heter det: ”– Man skall 
tro på en gud och på hans helga män och inte blota hedna vättar.” (Schön, 1987) 
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4. Diskussion 
 
Efter att under ett par veckors tid ha djupdykt i sägner om alla slags väsen i det gamla bonde-
samhället, så känner jag mig nöjd. Ämnet är långt ifrån uttömt efter mitt arbete, men jag har 
hunnit bekanta mig med de flesta väsen som ”levde” i våra trakter. Det som förvånar mig är 
faktiskt den slående likheten mellan de olika väsentyperna. De har alla en mycket stark 
koppling till varandra och är i många berättelser förväxlade, eller utbytbara mot varandra. Det 
finns även en i många fall avgörande betydelse om det är sägner berättade i södra Sverige eller 
i norra. 
 
Rået och Vittran står varandra nära i egenskaper och utseende, och kan variera beroende på var 
i landet det berättas om dem. Det vanligaste verkar dock vara att man blandar ihop tomtar och 
vättar. De flesta historier som berättas om tomten, kunde lika gärna ha varit om vättarna, eller 
vice versa. Till och med trollen kan förväxlas, då främst med vittrorna. Bergtagning var 
någonting som båda kunde använda sig av, kanske främst trollen, men det finns sägner som 
berättar om vittror som bergtagit. 
 
Det finns mycket moral och pekpinnar om hur man ska vara och bete sig gentemot andra, samt 
vad som är rätt och fel. Min egen koppling till religion är nog inte så lång borta, trots att man 
inom den kristna kyrkan tog avstånd från dessa väsens existens. Du skall älska din nästa och 
inte göra någon något ont, är ju ett tydligt bibelbudskap. Det stämmer även in på hur man ska 
vara mot de olika väsena. I bland var det säkert lättare att vara en god medmänniska mot 
”småfolket” som inte hade så mycket att invända, bara man respekterade dem och visade 
hänsyn. Med grannen kunde det säkert uppstå diverse konflikter. 
 
Nästan alla väsen har egna kreatur och lever sitt eget liv nästan identiskt med människans. 
Deras egenskaper beskrivs som mycket mänskliga. Sägner där människan begår oförrätt, och 
ställer stallet precis ovanför de underjordiskas matplats är ett typiskt exempel. Vilken människa 
som helst skulle väl bli förargad om hon fick urin maten. Denna sägen omtalas lika hos alla 
väsen, precis som många andra sägner. Rent moraliskt så handlar ju det här om att vara en bra 
medmänniska. Kanske var det lättare att ta hänsyn till ”småfolket”, än till sina egna grannar 
ibland. Höll man sig bara väl med dem så ordnade sig nog resten. 
 
Om jag hunnit få en intervju med Astrid Lindgren, så är jag säker på att hon skulle ha mycket att 
berätta om de väsen jag nu beskrivit. Hennes vildvittror är inte samma varelser som vittrorna, 
utan en fantasikoppling. För en koppling är jag helt övertygad om det är. Astrid måste ha hört 
om vittrorna och gett dem eget utseende och en alltigenom elak gestalt. Nils Karlsson pyssling 
är utan tvivel en vätte, men man undrar vart hans familj tagit vägen. 
 
Folk har i alla tider sökt svaren på sina frågor, man vill ha en förklaring och då skapar man en. 
Tänk vad mycket enklare det måste ha varit att förstå varför man t.ex. fått ett handikappat barn. 
Man har väl gjort en vittra förnär eller råkat få en bortbyting av trollen. Om man fick värk 
någonstans eller skadade sig, hade man alltid sig själv att skylla, för något väsen måste 
naturligtvis ha ”kastat det på en”. Och ingen straffar en oskyldig! 
 
Det skulle ha varit mycket intressant att få prata med en människa som verkligen sett ett väsen. 
Ofta visade sig de olika väsena inte, utan förblev osynliga. Några var dock förunnade att se 
dessa varelser. Min egen önskan att faktiskt få prata med en människa som sett eller språkat 
med dessa väsen, blir nog obesvarad. Om man går och pratar med gamlingar på något ålder-
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domshem, så kanske man får höra att någon sett något väsen. Jag får nog lov att göra det senare, 
nu är tiden knapp att färdigställa detta arbete. 
 
Jag ställer mig frågande till var alla väsen finns i dag. Har samhällsutvecklingen skrämt iväg 
dem. Mycket har vi nog elektriciteten att tacka för att våra vänner försvunnit. Det finns inte lika 
många mörka vrår och skrymslen att gömma sig i. Genom forskning och vetenskap har vi fått 
många svar och förklaringar till sjukdomar och naturlagar. Människor är mer allmänbildade, 
och genom infrastrukturens utbyggnad, samt rådande arbetsmarknad, så stannar inte många 
människor kvar på samma plats hela livet. Förr så kom många knappt utanför sockengränsen. 
 
Vi tror kanske inte på samma saker idag, men människan kommer alltid att ha en stark önskan 
att få olika saker och fenomen förklarade. Det finns t.ex. oerhört många fler sekter och 
religioner nu än under 1800-talet. Riter av alla de slag utförs både i Satans och i Guds namn. 
Där är kopplingen stark till alla de slags riter man måste utföra i det gamla bondesamhället, för 
att inte stöta sig med de olika väsen som fanns! 
 
Vem vet, det kanske fortfarande finns några väsen kvar långt in i de Hälsingska skogarna, och 
om ni någon gång hör talas om ett rå som sitter i skogen och gråter, så kanske det är jag som 
förvillat mig och råkat bli bergtagen. 
 
Min avsikt med detta arbete har inte varit att ha material att skrämma upp sexåringar med, men 
om vi vill att berättartraditionen som faktiskt är vårt kulturarv, ska fortgå, så gör vi klokast i att 
berätta vidare och trollbinda vår omgivning. Jag känner mig oerhört hjälpt av att ha studerat 
detta ämne. Mina fantasireserver har blivit påfyllda, och kommer förhoppningsvis många barn 
till glädje. Barnboksförfattare efter några år som förskolelärare kanske? 
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Bergtagen


En kvinna född i Torsåker, berättade om en flicka som blivit bergtagen i denna socken. Flickans mor hade av någon anledning blivit förargad på henne, och bad henne ”dra åt fanders”. Då gick flickan ut och kom inte tillbaka. Man började då ana att hon blivit bergtagen.

I ett berg i närheten visste man att trollen hade sitt stamhåll. Folket körde upp kyrkklockan till detta berg och ringde i den. Så fort man börjat ringa kom en gris framspringande ur skogen, vid en sjö som ligger nedanför berget. Grisen fortsatte att springa fram och tillbaka efter stranden, så länge klockan ljöd.

En trollgumma visade sig och bad att trollen skulle få behålla flickan. De hade i alla fall omskapat henne, och människorna förmådde inte återge henne hennes rätta gestalt. Folket begrep ej förrän senare, att det var flickan som i grishamn sprungit vid sjöstranden, utan tog med sig klockan utan att ha vunnit sitt syfte.

Någon tid efteråt såg modern flickan ligga hemma i en säng, i färd med att föda barn. ”– Det är väl bra att du får ligga i en så fin säng”, sa modern. ”– Tycker ni att jag har det bra, när jag ligger mellan två stenar”, svarade flickan, sedan försvann synen. Den försvunna flickan avhördes aldrig mer. (Gästriklands folkhögskolas årsbok, 1928)



Sammanfattning


Det här arbetet handlar om väsen i den gamla folktron. För att begränsa mig i ämnet om gammal folktro och sägner, så håller jag mig till det gamla bondesamhället på 1800-talet. Jag var nyfiken på vilka väsen som man kunde hitta i våra trakter, och vilka egenskaper de hade. Efter att ha samtalat med Ann Nilsén som är etnolog på länsmuseet i Gävle, så fick jag en klarare bild av vilka väsen man kunde hitta häromkring.


Jag inriktade mig så på dessa, rået, vittran, trollen, tomten och vättarna. Det uppenbarade sig att de flesta av dessa väsen visade sig ha nästan identiska egenskaper. De förväxlades ofta med varandra, mycket beroende på om sägnen berättades i norra eller södra Sverige. Om man t.ex. hade en hustomte på en gård i Norrland, så kunde det vara en vätte med samma egenskaper, utseende och funktion på en gård i södra Sverige. Tomten och vättarna omnämndes många gånger i samma sägen, antigen var det tomten eller vättarna som förekom.


Det finns mycket moral och pekpinnar för hur folk i allmänhet borde vara mot varandra. Detta tillskrev man istället ”småfolket”. Ofta var det säkert lättare att respektera deras åsikter än den närmaste grannens, eftersom det gick illa om man misshagade något väsen.


Det finns många olika samlingsnamn för de här väsena. Jag har själv valt att kalla dessa varelser för ”småfolket”. De underjordiska eller de osynliga, är också populära titlar. Vad man än väljer att kalla dem, så beskrivs de ha samma egenskaper i hela landet.


Det finns vissa teorier om hur dessa väsen uppstått. Man trodde i en medeltida sägen, att Lucifers änglar regnade ner i tre dagar på jorden. En del föll ner i skogen och blev skogsrån. De som föll ner i bergen blev bergstroll. Andra regnade ner på hus och tak och blev tomtegubbar.


Innehållsförteckning

3Sammanfattning



51. Inledning



51.1 Bakgrund



51.2 Syfte



51.3 Problemformulering



51.4 Historik



72. Metod



83. Resultat



83.1 Sägner om hur våra väsen uppstått



83.2 Samtal med Ann Nilsén, etnolog



103.3 Våra vanligaste väsen



113.4 Rået i skogen, vid milan och kvarnen



113.5 Sägner om vittrans ursprung



123.6 Vittrornas liv och arbete



133.7 Några vanliga sägner om vittran



143.8 Flickan och vitterkvinnan



153.9 Trollens liv



163.10 Stålet som skydd mot ont



163.11 Tomtens betydelse för gården



173.12 Vättarna hämnar eller belönar



204. Diskussion



22Källförteckning.






1. Inledning

1.1 Bakgrund

Jag har alltid varit fascinerad av skogen och dess mystik, och använder mig gärna av egenuppdiktade historier, om vittror och tomtar i arbetet med barn. Därför faller det sig naturligt att ta reda på lite mer om dessa. När jag nu inledningsvis precis påbörjat läsandet av böcker om sägner och gammal folktro, inför mitt specialarbete, så slår det mig genast att den gamla berättartraditionen fortgår. Ta följande exempel:


Två sexåringar berättade med bejublande förtjusning en historia för mig idag: ”– Det var Berätta och Berätta om som satt på ett tak, så ramla Berätta ner, vem var det då kvar?” Jag köpte konceptet och gjorde som de sa, skrattet klingade högt från två överlyckliga sexåringar, som lurat fröken till dumhet.


Samma fenomen läser jag nu om i boken, Svenska Folksägner. ”– Det var två som hette Dum och Ingen, och en dag ramlade Ingen ut genom fönstret. Då ringde Dum till polisen och sa: – Ingen har ramlat ut genom fönstret. Då sa polisen: – Är ni dum? – Ja.” (Klintberg, 1993)

Ingen-motivet kommer igen i många sägner och tros härstamma redan från Odysséen. En välkänd episod handlar om hur Odysseus och hans män blir fångar i en grotta hos den enögde jätten Polyfemos. För att rädda sig undan jätten stöter de en glödgad påle i dennes öga, så att han blir blind. Odysseus har tidigare sagt att hans namn är ”Ingen”. När de andra jättarna kommer till grottan ditkallade av Polyfemos vrål, så klagar jätten över att ”Ingen” försökt mörda honom. Odysseus och hans män lyckas fly ur grottan hängandes under jättens får.


Denna episod har jämförts med en folksägen, som har upptecknats i en mängd varianter i den norra delen av Europa alltsedan 1600-talet. Den handlar om en man som råkat ut för ett övernaturligt väsen, i Sverige oftast ett skogsrå, och säger att hans namn är ”Själv”. För att freda sig bränner mannen väsendet, som flyr bort med ropet ”Själv brände mig!” Andra väsen hörs då svara, att det har sig själv att skylla. (a.a. 1993)

1.2 Syfte

Det finns många sägner om olika väsen i folktron. ”Småfolket” består av många varelser, som både hjälpte och stjälpte folket i bygden. Jag ska här gå in närmare på vad för slags väsen som fanns i våra trakter, Gästrikland, Hälsingland och försöka beskriva deras betydelse i det gamla bondesamhället.


1.3 Problemformulering


· Vilka väsen har haft mest betydelse för våra bygder, Gästrikland och Hälsingland.


· Vad kännetecknar de väsen som funnits i våra trakter, och hur uppstod de.


1.4 Historik


Sägendiktningen var den i särklass största och viktigaste delen i bondesamhällets berättartradition. I nästan varje sägen skymtar konturerna av de dagliga levnadsförhållandena. Arbetet på åkrarna, vid kolmilorna, i fäbodarna, när man gifter sig, skaffar barn och dör. Sägnernas egentliga innehåll handlar om hur man uppfattade omvärlden och det förflutna, om hur det övernaturliga tog gestalt i vardagen.


Tillsammans ger de en åskådlig bild av en föreställningsvärld, som levde kvar i landsbygden fram till folkbildningens tid. De individuella särdragen är sällsynta, istället slås man av hur enhetligt de har berättats. Anledningen är att de representerar en mycket enhetlig tradition, nämligen den som fanns i det förindustriella Sverige på 1800-talet. (Klintberg, 1993)

2. Metod

Genom litteraturstudier samt besök i länsmuseets faktarum i Gävle, har jag fått mycket information. Jag har även intervjuat Ann Nilsén som är etnolog, och förtrogen med de väsen som man trodde på i det gamla bondesamhället. Efter vårt samtal växte genast mitt intresse för detta. Hon hjälpte mig mycket i arbetet med att begränsa mig i materialet, eftersom hon berättade om de väsen som var vanligast förekommande i våra trakter. Jag har utgått från de väsen som hon berättat om. Även om vissa sägner som jag använt mig av i arbetet kommer söderifrån.


3. Resultat

3.1 Sägner om hur våra väsen uppstått


När Jesus höll bergspredikan var det folk som gömde sig, han sa då att de skulle vara gömda till domedag. De blev vittrene. När herren ”rangerade”(rangordnade) de onda änglarna, nedstöttes en del av dem till jorden. De fanns i mycket större antal än nu, ty dels har åskan gjort slut på en mängd, dels har de egentliga trollen förlorat sin makt. Dessutom har den kristna läran tagit gadden av allt sådant otyg. Men ingen må därför tro att dylikt ”trask” inte funnos nu för tiden. Här är lite av varje i dessa bygder. (Höjeberg, 1985)


I en medeltida sägen, sägs det att Lucifers änglar regnade ner i tre dagar på jorden. En del föll ner i skogen och blev skogsrån. De som föll ner i bergen blev bergstroll. Andra regnade ner på hus och tak och blev tomtegubbar. Här får de gå nåd till domedag, då de hoppas vinna förlossning. Trollens stammoder hette Lilit och hon var Adams första hustru. Lilit hade gjort utflykter utanför paradiset och hade ihop det med Hin. Därav blev hon förskjuten. Trollen är Adams barn med denna hustru. Gömde Eva kanske några barn för gud? Hon hade ju så många barn att sköta, och ville bara visa Gud de rena och fina. Därför fick barnen som Eva gömt för evigt vara gömda. (a.a. 1985)

3.2 Samtal med Ann Nilsén, etnolog


Nedan följer en sammanställning av det samtal som jag haft med etnologen Ann Nilsén. Jag bad henne berätta fritt om vad hon visste de olika väsen som man trodde fanns i våra trakter. Rået, Vittran, trollen, tomten och vättarna.


De här övernaturliga väsena, de lever precis som människorna i det område där de finns. I våra trakter där man hade mycket fäboddrift och mycket djur som gick och betade i skogen är det en självklarhet att skogsråna och vittrorna, det finns olika benämningar på dem, de hade också kor. Dom var ju naturligtvis övernaturliga de här korna, som mjölkade väldigt bra och fet mjölk. Det bästa av allt var om man kunde komma över ett sådant här bra djur. Det finns olika metoder som man kunde använda. Man kunde kasta stål över den, så att man fick behålla den här kon.


Det finns också väldigt mycket sensmoral i det här att om man hjälper de här övernaturliga väsena, då blir man rikt belönad. De är ju inte alla gånger onda. Man skall bete sig mot dem som mot sina grannar i största allmänhet, d.v.s. som goda grannar. I fäbodskogarna så har ju vittrorna eller råna kor och i gruvan så är det gruvrået som regerar, och i smedjan så kan det vara en tomte eller någonting liknande.


Det är typiskt med kolarna som råkar ut för skogsrået. Det är ju ganska speciellt med deras situation där de sitter långt ut i skogen i en koja alldeles ensamma. De hade ju nästan ett dygnetrunt-arbete, att se till att milan inte började brinna och att hela arbetet skulle vara förgäves. Då får de ofta hjälp av skogsrået som kommer och knackar eller bultar på dörren. Om det är någonting som håller på att hända så hjälper de till och varnar.


Sen är det ju en viss specialitet här, att ofta i de sammanhangen så är det här rået eller vittran en mycket vacker kvinna också. Då kan man ju förstå att det fanns en viss kvinnfolkslängtan.


Det fanns ju dem som blivit lite förälskade i det här, och som trånat efter dem, men sen så har man upptäckt att på baksidan så är de inte vackra, utan har de svans, eller ser ut som ett baktråg eller en trädstam.


Man ser hur de här övernaturliga väsena på något sätt passar in i vardagslivet hela tiden. Ett slags personifierande av naturen och de har funnits som en del av naturen. Det finns väldigt dramatiska berättelser om t.ex. Storbergsgruvan i Torsåker. ”Det var två bergsmanslag som arbetade i gruvan, ett från Torsåker och ett från Ovansjö. Mellan de här två socknarna så fanns det en viss rivalitet. När de är nere i gruvan så hör de att det knackar, och då visste man att det var gruvfrun som varnande för att det kommer att hända någonting. Torsåkersborna, de lyssnade på hennes varning och gick därifrån upp ur gruvan, men Ovansjöborna, de skulle stanna kvar de. ”– Äh, vad är det där för någonting?” De brydde sig inte om hennes varningar utan stannade i gruvan och blev instängda av ett ras. Man ska alltså lyssna till de här figurerna och inte håna dem, för då går det illa.


Bland de här varelserna finns det två olika rån, det kan vara gruvrån eller skogsrån. Även tomtar är sådana som man måste vara god mot, annars om man är ond mot dem och hånar eller gör narr utav dem, då kan de ställa till med mycket. Sen finns det ju troll, de är lite mer allmänt onda, de vill åt folk mera, stänga in dem, hålla kvar dem och ta till fånga, byta ut barn och sådana saker. Sen finns det ju mera spökartade saker, som gengångare som finns på speciella platser. Det är ofta galgbackar, där man hängde mördare en gång i världen. De här galgbackarna har ofta legat på sockengränserna, långt bort från socknarna. Så långt bort man har kunnat komma och det är ju ofta sådana områden som är ganska otydliga, inte uppodlade, utan med mycket skog. Där finns det berättelser om oförklarliga saker. Hästar som blir stående och inte kan komma vidare.


Sen finns det ju självaste djävulsförbunden också. Det finns många berättelser som är ungefär samma som den här mycket kända Hårgaberättelsen från Hälsingland, om ungdomarna som är ute och dansar. Där finns det också dans från Torsåker och berättelser om vad som hände på en plats som hette Dansaberget. Det är alltså en typ av sägen som finns på många håll, om just det om hur man dansar och roar sig. Då kommer det alltid någon, det kan vara en spelman t.ex. som inte hör dit och som spelar och spelar så att de inte kan sluta dansa. Dansen drar dem i fördärvet och då är det djävulen som står där.


I Torsåker så var det inte spelmannen som var djävulen, utan där kom det en känd bonddräng som inte hade varit med förut i det här, som naturligtvis grabbade tag i en av de vackraste och populäraste flickorna och dansade med henne så att de till slut försvann ner i någon mosse.


Det här har ju också säkert med synen på religion och synd och sådana saker att göra. Om du lever lättfärdig på dans och sådant, så kan det gå illa. Det finns en slags didaktiska berättelser, som lär ut hur man skall göra och inte göra. Den kristna religionen ligger säkert bakom det hela, även om den kristna religionen inte har accepterat de här varelserna, men synen på rätt och fel finns ju där.


Näcken har funnits som en annan spelande figur, men näcken är ju egentligen en djävulsfigur, och han fanns i huvudsak inte i våra trakter. Näcken lockade med sitt spel. Han lockade ned flickorna i vattnet så att de drunknade. Man kunde som spelman lära sig att spela av näcken, men då fick man ju ofta ge sin själ i utbyte. Man sålde alltså sin själ och gick in i en djävulspakt.


3.3 Våra vanligaste väsen

De vanligaste väsena i våra trakter är råvarelserna. Ett rå det är ju alltså något som rår över någonting. Skogsrået rår över skogen och gruvrået rår över gruvan, det är de som äger det här. Eller kanske egentligen det är naturen själv. Hustomten är ju också lite vän av samma typ av väsen, fast de finns ju tätare, närmare inpå människorna. De finns på tomten och gården, det är så de har fått sitt namn. De är ju ofta också väldigt hjälpsamma, om man behandlar dem väl. De kämpar och de jobbar och drar till gården. Det är samma sak här, en tomte kräver ordning och reda på gården. Det får inte vara slarv osv. de värnar väldig mycket om djuren, att djuren ska tas om hand på rätt sätt. Sköter man inte det så kan man råka ut för tomtens straff.


Det finns en berättelse om en bonde som varit ute vintertid och kört med sin häst i skogen, när han kom hem så ställde han hästen på gården och gick in och satte sig vid brasan. När han kommer ut så får han en örfil av tomten, så att han flyger långt upp på dyngstacken. Då har han ju inte brytt sig om hästen i första hand, och det skulle han ju göra.


På något sätt så finns det här typiska svenska begreppet, ”lagom” med. Det skulle vara lagom, man skulle inte ge tomten en massa presenter, utan kanske någonting till jul. Det måste man ju respektera då, så att han skulle få sitt. Det finns berättelser om att man har lagt ut nya kläder till tomten till jul för att annars fick ju tjänstefolket klädespersedlar till jul, det ingick i lönen, så det är ju inte så konstigt att man gav tomten kläder också. Men även där skulle det vara lagom, de fick inte vara gamla, fula och slitna för då blev han sårad, men de fick inte heller vara för fina, för då kunde tomten bli mallig och strunta i att jobba. Det skull vara lagom. Där har man hela den arbetsmoralen som fanns då i bondesamhället. Väsenden är kanske de som håller i själva normerna för ett korrekt uppträdande.


Tomtarna finns ju säkert på gården, men det är lite olika begrepp på det här med råer och vittror. Vittrorna kan dels vara ett skogsrå, men dels så är det ett eget litet släkte, som också bor tätt intill på gården, underjorden oftast. De är små varelser, och de måste man också hålla sig sams med. I Dalarna där jag växte upp så fanns det en äldre kvinna som berättade att när hon var på sin fäbod på somrarna, så sa hon alltid till innan hon slängde ut vatten på backen, ”– akta er nu, för nu slänger jag ut hett vatten.”, så att de skulle hinna flytta på sig. Där finns det också berättelser där kvinnor har blivit tillkallade som barnmorska hos vitterfolket. De levde precis som vanliga familjer och vittrerkvinnorna hamnade i barnsäng precis som alla andra och behövde hjälp. De som hjälpte till fick ofta väldigt fina belöningar. Folk påstås ha sett vitterfolket och har till och med varit nere i deras bostad underjorden på gårdsplanen.


Det finns ofta föreställningar om att varelserna kunde förvandla sig så att de liknade djurskepnader t.ex. kopparormar. Denna hybrid mellan orm och ödla har man sett som någon slags vittervarelse. Därför så har kopparormen blivit som en slags husande på gården. Hade man en kopparorm så skulle man vara försiktig med den.


Hånade man vittrorna eller avsiktligt förstörde för dem så kunde de sätta på en sjukdomar. Det kan man ju förstå i en värld där man inte kunde förklara sjukdom. Man måste ha blivit påsatt en sjukdom av en varelse eller någon trollkunnig. Oftast finns den här förklaringen att man själv har gjort någonting fel. Man har inte hållit på reglerna. Det finns en väldigt tydlig sensmoral. Vidskepelse som lever kvar idag är kanske mera symboliskt, som en ritual än att man direkt tror på det. Som gruvarbetare är man som regel utsatt för omständigheterna. Man går ner i det här djupa berget där det kan hända farliga saker. Jag kan tänka mig att om man tvingades att bo i en liten koja i skogen i en månad, så kanske man kunde få syn på saker då också. (Nilsén, 1997)

3.4 Rået i skogen, vid milan och kvarnen


Det finns många olika slags rån. Benämningen rå kommer av att dessa anses råda över speciella områden och lokaler. Rå visar sig ofta inte synligt. Där de kommer brukar det knäppa, knastra eller inträffa andra oförklarliga händelser.


Starkt rå visar sig ofta i människo- eller djurgestalt. Skogsrået eller ”skogskärringa” härskade över skogen och dess djur. De var främst de jaktbara djurens skyddsande, men den som stod på god fot med skogsrået kunde få skjuta hennes största oxe, storgalt, älg, björn eller tjäder.


Till gruppen skogsrå räknas även tron på rå vid kolplatserna. Detta rå är hjälpsamt och vakar över kolaren. Man hör det ofta arbeta på milan och om något är på tok så hör man sitt namn ropas.


I Torsåker fanns det längre tillbaka många bäckkvarnar. Från en av dem, Hällstingstakvarnen, berättas att dess rå var mycket vänligt inställt till mälbönderna. När kvarnstuten var fylld och kvarnen var igång så kunde mälbonden lägga sig att sova, för han visste att skulle bli väckt av kvarnrået vid rätt tid. (Netterlund, 1984)

Det finns ingen detaljerad beskrivning av skogsråets utseende, men det angavs som synnerligen vackert klätt. Däremot bergrået i likhet med andra orters skogsrå uppges vara skrudat i vitt.


– Far min var en gång uppe i Storvika fäbodarna och kola. När han en kväll låg inne och vila fick han höra hur det knackade på dörren. Den öppnades, och in kom ett fruntimmer som var grann och guldbeslagen överallt. Hon fick se att fars klocka hängde på väggen ovanför sängen och bad att få den. Far tyckte att han inte kunde göra sig av med klockan så han sa ifrån. Hon bad ändå och sa att han skulle då inte bli obelönad, om hon fick klockan. Men far bara sa ifrån och då gick hon därifrån. När hon vände sig förstod far att det var skogsrå, för hon såg ut alldeles som en torr stubbe baktill. Sen ångrade han sig, tänk, han kunde ha fått mycket för klocka han. Men skogsrået kom aldrig igen.


– Mor min kunde se mer än andra. Ofta när vi var ute tog hon mig i armen och frågade om jag inte såg någonting underligt. Men hon ville sällan tala om vad hon såg. En gång satt hon ensam hemma vi spinnrocken och sjöng en psalm. Då kom plötsligt ett ungt och vackert kvinnfolk in. Vad hon sa eller gjorde vet jag inte, men då hon gick såg mor att hon hade långt hängande hår och hästfötter, Då förstod mor att det var skogsrået som varit på besök.


Som det verkar så är skogsrået av rätt fredlig natur. I likhet med de flesta väsen är hon synnerligen vacker. En allmänt spridd sägen om skogsråna som är på dans, är att de belönar sina kavaljerer allt efter deras större eller mindre artighet i fråga om svansen. (Gästriklands folkhögskolas årsbok, 1928)

3.5 Sägner om vittrans ursprung

Det väsen som levat längst kvar i folktron är vittra. De kallades även för de underjordiska eller de osynliga. Än idag finns det människor som berättar om att de har sett vittra. Det finns många olika sägner om vittrans ursprung men här nämns de vanligaste.


· De är ett Lucifers släkte som blivit nedstörtat i berg och backar.


· Adam skulle före Eva haft en hustru som hette Lucia. Hon förkastades av gud, eftersom hon födde för många barn. Hon och avkomman skulle få bo på jorden, men skulle förbli osynliga.


· Drusilla och Adam var fysiskt lika starka. Det utnyttjade Drusilla som ville råda över Adam. Gud ogillade detta och sa att hon skulle dö. Drusilla bad då gud att han skulle göra henne osynlig, och det fick hon bli. Hon var då gravid och blev därigenom stammoder till de osynliga.


· Eva begår en synd genom att gömma några av sina barn. Kanske för att hon skäms över att de är så många, eller för att de är smutsiga. Herren kom på besök och frågade Eva om hon inte hade fler barn, och när hon svarade nej sa han att då må det vara så. Det som är gömt ska vara gömt.


· Lucia, en dotter till Adam, var ful och blev retad av syskonen. Hon var bedrövad och bad därför Gud att göra henne osynlig, och från henne härstammar alla osynliga. (Netterlund, 1989)

3.6 Vittrornas liv och arbete


Vittrorna ägnar sig mest åt boskapsskötsel, och man kan säg att deras liv liknar människornas. När de blir synliga så liknar de människor. De är ofta klädda i vitt, men andra färger har också används, som t.ex. rött. Storleken varierar, men de är mindre eller lika stora som människorna. Vittra kan uppträda i djurgestalt, ofta i skepnad av en groda eller padda. Det ansågs farligt att skada en groda, för det kunde ju vara en vittra, och då skulle straff inte utebli.


Deras boplats var underjorden, lagårdsgolv, logar, stall eller under stora stenar, bergsskrevor och vid berghällar. I skogarna är fäbodarna bästa tillhållet. Vittrorna lever i familjer, där män, barn och kvinnor omtalas. Brudpar och bröllopsskaror har många sett och hört. Även förlossningar omtalas.


Vittrorna ägnade sig uteslutande åt bostadsskötsel, de ”buför” (vallar) vid bestämda dagar. Då ville människorna helst inte släppa ut sina kor samtidigt, eftersom risken fanns att någon ko kunde komma bort bland vitterkorna. Vittrornas kor anses vara präktiga och mjölkar bra, och är oftast vita. Deras koskällor uppges ha en väldigt vacker klang. Korna sägs ibland ha stora utåtvända horn med guldknappar och ibland har man sett vitterkorna bära mjölkstävan på hornen. Eftersom en vitterko mjölkar stora mängder, så var den begärlig för människan. Om man kastar stål över kon så får man den. Allmänt sägs att en sådan ko mjölkar kärlet fullt, hur stort det än är, men om man byter kärl under mjölkningen så dör kon. Vitterkorna har olika namn och i en uppteckning från Sånga berättas namnen vara: Heilan, Lejlan, Hålan, Smålan, Ruåman, Ruåta, Hälla, Bella, Häga, Mota, Himfota, Kukku och Storlina (oxen). Vittrorna omger sig även med andra djur, får, getter, grisar, hästar och hundar.


Den allmänna uppfattningen är att vittrorna är vänligt inställda till människorna, om man inte skadar eller förolämpar dem. Behandlar man dem vänligt så kan de till och med hjälpa människorna. Det var trots allt lätt att skada dem, även om det var oavsiktligt, eftersom de ofta uppträdde osynliga. Man skulle alltid hälsa vänligt när man gick in i ladugården eller ladan etc. När man kom till fäboden skulle man be att få låna hus, och när man åkte därifrån skulle man säga adjö och tacka för sig. Om man missat detta så kunde det bli oroligt i fäboden.


Man tror allmänt att vittrorna lämnade fäboden när människorna kom dit. Men de visste även när det var tid för människorna att vända tillbaka, och om de dröjer kvar har vittrorna återkommit och kan ställa till med besvär. De kan retas genom att lösa kreaturen på nätterna. Efter solnedgången så vill vittrorna ha tystnad i fäbodarna. Hjälper man vittrorna med det så uteblir inte belöningen. Det kan bli silverskedar eller till och med en vitterko.


Innan man lägger sig i skog och mark, eller innan man kastar ut hett vatten, bör man varna. Man kan som skydd spotta i tvättvattnet eller sticka ner eld i det Det gjorde man oftast när man ställde i ordning vatten till spädbarn. När man ville lägga sig på marken kunde man ringa in platsen med stål, eller lägga stål där.


Om man inte varit nog försiktig utan råkat skada en vittra, gör hon ”efterkast” och man råkar ut för sjukdom, värk, vansinne eller i värsta fall invaliditet. Man talade också om vittervärk eller vitterbett. Ibland kan det botas genom att den sjuke själv, eller någon annan kastar ut några magiskt värkande medel där man trodde att händelsen utspelat sig. I svårare fall så får man vända sig till någon klok gubbe eller gumma.


Man kan muta de underjordiska genom att kasta en slant och be dem hjälpa en eller låta stället vara i fred. Vita plagg och tygstycken vill vitterkvinnorna gärna ha. Om man byggt över vittrans väg eller bostad blir det olycka. Kreaturen kan bli sjuk och dö. Säkrast är att flytta byggnaden. I en del fall omtalas att man kunnat muta vittrorna med pengar så att de flyttat, eller genom att man kastat en sälskalle under golvet.


De största farhågorna beträffande de underjordiska var bortbyting. Det är en allmän uppfattning att vittrorna försöker komma över odöpta barn, i vilkas ställe de lämnar sina egna. Ett sådant barn, är bytingsbarn och är vanskapt. Man har därför med olika medel försökt skydda barn innan dopet. Från Graninge berättas om en farmor som lade en kniv och en psalmbok i vaggan. När barnet väl var döpt så var det ingen fara, eftersom det då tillhörde Gud och vittran hade ingen makt över det.


Vittrornas förmåga att bergtaga folk oroar människorna. Om man blivit bergtagen skulle man akta sig för att äta deras mat, för då var risken liten att man blev fri. För att återfå människor och djur som bergtagits ska man ringa i kyrkklockorna, stjälpa kokgrytan på en jordfast sten, skramla med grytor, nycklar och spjäll, ringa i hästklockan eller lägga något i kors. En form av vittertagning är då en man inlåter sig i ett kärleksförhållande med en vitterkvinna och kommer i hennes våld. Vittertagning kan också drabba den vid vars dop något ord utelämnats. Det enda som avhjälper är då omdop.


Vittrorna narras också genom att förvilla de som letar kreatur i skogen. De tar också gärna föremål som man lagt i från sig eller tappat. Hur mycket man än letar så hittar man det inte. Tänker man då att det är vittrorna som tagit det försvunna och säger att de väl får behålla det då, så återkommer det om en stund.


3.7 Några vanliga sägner om vittran


Denna sägen inleds oftast med att en flicka stannar kvar i fäboden under eftersommaren, men hon behåller hunden. Snart får hon besök av de underjordiska, som vill att hon ska gifta sig med en vitterpojke. Hon släpper lös hunden som springer hem till gården och hämtar hjälp. Pappan kommer till fäbodvallen och kastar stål över flickan, då försvinner de underjordiska.


En annan vanlig sägen handlar om stallet, eller ladugården som är byggt över de underjordiskas bostad. Någon blir nedbjuden till vittrorna på mat, i vilken det rinner ner urin. Byggnaden flyttas då från stället i en hast.


Den vanligaste vittersägnen är jordemodersägnen. Den handlar om en kvinna, som blir ombedd att hjälpa de underjordiska med en förlossning. Hon blir erbjuden stor belöning. Slutmotivet i sägnen är att kvinnan ombeds smörja sitt öga med en speciell salva, hon blir synsk på det ögat och kan se hur de underjordiska har det. När vittermannen upptäcker att hon ser honom blir han mycket förskräckt och gör henne blind på det synska ögat. (a.a. 1984)

3.8 Flickan och vitterkvinnan

En försommar när en norrländsk bondfamilj kom upp till fäbodvallen så upptäckte de att allting inte verkade stå rätt till. Det var en massa saker som hände runt omkring dem som de inte kunde se. På nätterna skramlade det i köket av kastruller och stekpannor och från fähuset hördes ko och getter råma, när bondens egen kreatur sov.


Efter ett par dagar så måste bonden och hans fru lämna dottern ensam kvar på vallen. De hade mycket att göra nere på gården. Det var inte så farligt tyckte flickan, för hon var inte det minsta mörkrädd. Varje natt hörde hon hur någon föste ut sina kor ur fähuset och skurade mjölktråg. Hon förstod att det var vittra som arbetade och visste att de inte skulle ställa till med något förtret, bara hon inte lade sig i deras göranden och låtanden.


Hon såg ingen av de mystiska grannarna på hela sommaren. Men den dagen som hon skulle flytta stod det en rödklädd kvinna och klappade hennes finaste ko, som var helt vit och mjölkade bättre än de andra. – Bli inte rädd, det är jag som har bott här med dig i sommar, sa vitterkvinnan. – Nu är det så att jag tycker så mycket om den här vita kon och skulle hemskt gärna vilja byta till mig henne. Jag ger dig sex riktiga mjölkgetter istället, så du förlorar inte på affären. Flickan funderade en stund. Vad skulle hennes föräldrar säga om ett sådant byte?


Men vittras boskap hade gott rykte och hon trodde nog att de skulle acceptera. Så hon gick med på vittrans önskan. I samma ögonblick som hon sa ja, så försvann både vitterkvinnan och den vita kon och istället stod det sex vita getter på samma plats. Varje get hade dessutom med sig en liten killing. Det visade sig snart att getterna var otroligt duktiga på att mjölka. De mjölkade alltid kärlet fullt hur stort det än var, vid en enda mjölkning och det var bra mycket mer än en ko kunde åstadkomma.


I två somrar till var flickan på vallen, och varje år hörde hon vittra arbeta. Hon kände också igen den vita kons råmande, men hon såg aldrig kon eller vittra. På julafton sista året återkom oväntat byteskon till gården och ställde sig på sin gamla plats. Flickan undrade vad som hänt och tog skidorna och åkte upp till vallen. Där fick hon prata med vittergubben själv som berättade att gumman hans nu var död. Då kunde hon inte trivas längre sa han. De tyckte så mycket om varandra. Därför skickade jag ner henne till er igen. Men getterna får ni behålla som tack för att ni låtit oss vittra vara i fred, och levat vårt liv som vi vill ha det.


Det är endast norrut som folk har berättat om vittra. De kallas också för jordbyggare eller underjordiska och de har drag både av vättar (som ursprungligen är samma namn), och av troll och skogsrån. Vittra kan skifta klädsel beroende på i vilken sinnesstämning de befinner sig i. Vitt betyder att de är glada och vänliga, rött att de är ledsna eller arga.


En vanlig sägen handlar om att vittra går in på en fäbod och ber att få låna hus, varefter de håller en ordentlig fest där. Vitterfolket sluter upp i mängd. De bär in bänkar, stolar och bord. Sen bakar de och kokar en slags välling som är alldeles vit och ser mycket god ut. Det riktiga festandet börjar med att en vittergubbe går omkring med en skopa brännvin som han bjuder gästerna på. Fäbodstintan blir också bjuden men vågar oftast inte smaka. Festandet och larmet fortsätter länge, alltför länge, tycker stintan som önskar vittra all världens väg. Men har hon tänkt så, är det bäst att genast ropa guds namn eller hitta en stålbit eller annat skydd, för vittra kunde läsa tankar och tog mycket illa vid sig om någon tyckte illa om dem. (Schön, 1987)


3.9 Trollens liv

Trollen lever ungefär som vanligt flitigt bondfolk. De bor i bergen och har kreatur som: kor, getter, hundar och hästar, och de äger skogarnas vidder till betesmark. Utseendet har det lämnats olika beskrivningar av, men det som överensstämmer är att trollen uppges vara kortare till växten än människorna. En person i Ovansjö socken har sett att de är brunklädda, en annan att trollkvinnfolken har halsduk på huvudet och långt hår, som hänger efter ryggen och för övrigt är ”tjocka och säckuga”.


Sällan har man sett trollen utan trollfä, som de lockat på. Ibland kunde locktonerna beskrivas som mycket vackra, men oftast heter det att trollen bara tjoade på sina kräk. Trollkorna uppges vara större än vanliga kor, oftast är de rödbrokiga och frodiga och när de går ute i skogen vandrar de alldeles rakt fram. Trollhundarna är svarta och skäller kort och hest. Kolarna hör dem ofta om vinternätterna. Trollens getter är lika som människornas fast trollaktiga. Trollhästarna tycks inte ha blivit sedda i Ovansjö socken, men däremot har många hört dem.


Ett par ynglingar var ute i skogen och letade hästar. Bäst som de gick fick de höra klangen av hästklockor. De förstod genast att det inte var från deras egna hästar, för skällor med så vackert ljud hade de aldrig hört förut. Ljudet närmade sig, och snart fick de även höra trampet från hovar och frustandet av galopperande hästar, vilka tycktes bege sig nedåt sjön. Ynglingarna följde efter och nere vid sjöstranden hörde de plumsanden och märkte att sjön plötsligt började gå i svallvågor, som om tunga och stora föremål störtat i vattnet, under det klockklangen dog bort, som om den kvävts av vatten. Men ingenting såg de av trollhästarna själva.


Det finns många historier om trollen. Alla människor har inte förmåga att se dem, kanske bara de som under sin barndom råkat krypa under en likkista, ty sådana personer kunde alltid se mer än andra.


– Min karls morbror och hans gumma var ute i skogen. Bäst det var, gick han av stigen, för det kom en stor hop trollfä rätt emot honom. – Vart tog du vägen? frågade gumman som ingenting sett. – Jag gick bara och såg efter ”tuggkåa”, svarade han. Hustrun var nämligen havande och det hade varit farligt för henne att få veta något.


Trollen är som synes beskedliga och fridsamma om man inte gör dem något ont. Tvärtom finns det berättelser om hur rikligt belönade de blivit som gjort dem välgärningar. I likhet med andra väsen som t.ex. rået och tomten, är de tämligen granntyckta av sig och straffar ofta den som gjort dem förnär. En kolare som härmat trollhunden blev illa sjuk osv.


I sin relativa ofarlighet skiljer sig skogstrollen från de hemlighetsfulla vetskaper som människor, käringar och gubbar använder sig av till men för misshagliga medmänniskor. Dessa trollkunniga käringar och gubbar kallas ibland felaktigt för troll. Därav förväxlingen att trollen skulle vara elaka. (Gästriklands folkhögskola årsbok, 1923)

3.10 Stålet som skydd mot ont


Rädda för människor tycktes skogstrollen inte vara. Ofta har de velat inlåta sig i bytesaffärer med dem. Uppåt Ockelbohållet fanns ett torpställe, som de kalla för Trollrike. Torparen hade en orimligt grann get, och varenda kväll hörde han hur det ropa från skogen. – Få jag byta ko i get, byta ko i get? Tillslut en kväll blev torpargubben trött på tjatet och skrek: – Nå, så byt då! Morgonen därpå stod en grann ko i fäjset. En sak var det dock, som trollen fruktade för, ”stålet”, den i eld renade metallen. I vanliga fall utgjorde stålet människans enda skyddsmedel mot det övernaturliga, som ju alltid injagade en viss skräck.


Ibland kunde trollen ställa till ont utan särskild anledning. Ibland tog de någon av fäbodflickans kor med in i berget, och sedan var kreaturet bergtaget och ohjälpligt förlorat för människorna, såvida man inte lyckades kasta knivar i kors över ryggen på henne, om hon lät sig tagas.


Stålet var även det bästa skyddsmedlet mot annat ont, det som kunde tillfogas av elaka människor. Därför kunde aldrig en fäföljare gå till storskogen utan en kniv på sig. När korna skulle lägga sig att idissla på en kolbotten eller dylikt, borde man först kasta knivar eller yxor i kors över platsen, då kunde inget ont drabba dem.


Trollens vägar då de vallade sina kreatur in i skogen var ibland besynnerliga. Där trollfäna hade sina stråk, där gick de utan att låta sig hindras. På ett ställe hade de ett stråk tvärs igenom lagården på fäbodvallen, på ett annat över taket på självaste stugan. Var dag hörde fäbodkullan, hur de trampade iväg. En gång damp en trollkilling ner genom skorstenen. Fäbodkullan hörde hur han sprattla kring väggarna och försökte komma upp, medan trollkäringen därute lockade: – Nickedocka, Sickesocka, Kruslock. Tillslut hittade killingen rätta vägen och lockropen tystnade.


Uppe i Högbo fäbodar var det gott om trollfä. På morgnarna när vi kom ut, låg det fullt med stora feta kor på vallen. Men då vi kom försvann de. (a.a. 1923)

”– Min mor hade en bekant i Årsunda. Han tala om, att en gång när han kom till bäcken, hade trollen dukat upp till kalas i bäckkanten. De hade tagit fram allt sitt silver och guld och höllo som bäst på att diska kärlen i bäcken. Då karlen kasta fällkniven över all grannlåten, börja de skrika och jämra sig och riva med sig allt vad de kunde då de sprungo bort. Men en guldkedja vart kvar. Den hör till brudstassen i Årsunda än idag.” (I. Nordin, sid 32, 1923)


3.11 Tomtens betydelse för gården

Nästan varje gård hade en tomte, han beskrivs på olika sätt. Tomten är kortväxt, har helskägg och är ofta klädd i grå vadmal och röd toppmössa. Det är mycket viktigt att hålla sig väl med tomten. Om man uppskattar hans arbete så förser han gården med olika förnödenheter. Han ser efter djuren och ser till att allt är som det ska vara i bodarna, Han bor hos hästarna i stallet och nattetid så flätar han manen på dem. (Netterlund, 1984)

I det folkliga berättandet är det vanligt att man blandar ihop de olika väsendena. Särskilt nära till hands har det varit att blanda ihop tomtar och vättar. Tomten lever inte med någon familj. Vättarna har till skillnad från tomten även andra namn såsom ”småfolket”, ”de underjordiska”, eller i Norrland ”Vittra”.


I Dalby socken var djuren jämt oroliga. En kväll kom tomten in i huset och bad husbonden följa med honom och se hur han bodde. Det var halvmörkt, och man kan förstå att bonden kände sig lite ängslig, för tomten visade honom ner under stallet! Tomten bjöd på mat, men när de satt sig till bords och tagit för sig började det droppa från taket rakt ner i maten, – Här ser du, sa tomten hur jag har det. Var gång jag sätter mig till bords så stallar (urinerar) hästen din på mitt bord. Om du lovar att flytta stallet så ska du få hjälp och nytta av mig i all din tid. Bonden gjorde tomten till viljes och sedan blev allt lugnt. Bonden fick så feta och granna djur i fortsättningen, att ingen i trakten hade skådat maken.


Samma sägen berättas nästan identiskt lika om vättarna. Vättarna hade bott på platsen först och bonden råkade slå upp stallet rakt ovanför deras matbord. Misstaget måste genast rättas! En annan sägen som handlar om en tomte, är också den ett typiskt vättemotiv.


På Hellerup kom en gång en tomte och frågade fröken där, om de vela flytta en skuletunna som de samlade avfall i. – Vi plågas så av allt droppet, sa han. Hon såg då till att tunnan blev flyttad. En annan gång kom de i annat ärende, de ville att hon skulle stå fadder åt tomtens dotter. Det gjorde hon gärna och så fick hon sin lön i hyvelspån som hon lade i kakelugnen. Morgonen efter skulle pigan göra upp eld, och då var det guldsmycken. Det var sagt att den fröken aldrig skulle få skratta åt tomtarna, men en gång när de hade kalas ramlade en av deras betjänter omkull på en kvist, då kunde inte fröken låta bli att skratta. Men efter den dagen var de borta.


Intressant, och ganska ovanlig är sägnens handling som här förlagts till högre ståndsmiljö. Att de övernaturliga betalar sina hjälpare med hyvelspån eller löv, som dagen efter visar sig vara guldmynt eller andra dyrgripar är ett välkänt motiv som finns i sägner om tomtar, jättar, troll och andra väsen.


En ruskig sägen som har upptecknats handlar om en nyfiken dräng som inte kunde låta bli att titta på vad tomtarna har för sig. Han får se att tomtemor föder ett barn som en piga sedan badar ordentligt. Pigan frågar vad hon ska göra av badvattnet. – Släng ut det genom de där öppna gluggarna, blev svaret. Hon kastar vattnet rakt i de vidöppna ögonen på den nyfikne, som blir blind på kuppen. Sägnen passar rätt dåligt in på tomten, men desto bättre på vättarna som ofta sägs ha gjort folk blinda om de blev iakttagna allt för närgånget.


Bonden får otur om han byggt rakt över en osynlig väg som de underjordiska använder. I Norrland kallades de ofta för ”vittervägar”, men på en del orter söderut kallades de ”tomtevägar”. (Schön, 1996)

3.12 Vättarna hämnar eller belönar


På en gård i Halland hade barnen roligt varje gång föräldrarna var borta, för då fick de skojiga lekkamrater. Det kom upp små dockliknande varelser i golvet, och de var mycket pigga på att leka. Barnen brukade dansa med de där små, kasta boll och göra en massa andra roliga saker. Det dröjde länge innan föräldrarna visste något om detta.


Men en dag berättade en av pojkarna om de glada vännerna under golvplankorna för mamman. Hon blev naturligtvis rädd, för hon begrep att det var vättarna som barnen lekte med. Hon trodde att de var farliga och ville därför jaga bort dem. Hon tog en skål med hett vatten och hällde ned det i ett litet hål i golvet där vättarna hade tagit sig upp. Men då hördes det höga skrik och gråt nerifrån, och efter en stund ropade en röst: – Du brände mitt lår, nu ska ja bränna din går! Och ett par dagar senare började gården som förutspåtts mycket riktigt att brinna.


Vättarna kunde bo under köksgolvet eller under lagården, eller i stora träd eller ute i markerna. När man någon gång fick se dem, var de mycket små, nästan som råttor. De bar grå kläder och hade långt skägg. De påstods ha sett ut som tomtar i miniatyr Till skillnad från tomten som ju levde ensam så levde vättarna alltid många tillsammans.


I en del trakter påstod man att vättarna såg ut som paddor eller grodor. De var oerhört ömtåliga för hett vatten, så varje gång någon kvinna skulle hälla ut skurvatten eller diskvatten, var det bäst att ropa: – Huka er därnere! om man visade hänsyn och var vänlig mot dem så gjorde de aldrig något ont. De ingrep bara om de blev skadade, eller om de blev irriterade över något som hände på gården.


Man kunde aldrig vara riktigt säker på var vättarna höll till. Det fick en tvätterska i Blekinge erfara när hon var oförsiktig med var hon hällde ut varmvattnet. Hon ställde sin tvättgryta vid en stor sten och började sitt arbete. Bäst hon hållit på en stund, behövde hon byta vatten; Hon tog grytan och slog det ännu ganska heta vattnet på marken lite längre bort. Hon slutade sin tvätt och gick till sina andra sysslor och märkte ingenting. Det blev kväll och hon gick till sängs och sov lugnt hela natten.


Men på morgonen, när hon skulle stiga upp, hade hon en förskräcklig värk i ansiktet. Halva ansiktet var mörkblått och fullt av blåsor. Gumman blev mycket förskräck, ty hon förstod att hon råkat skålla någon vätte med sitt varma tvättvatten. Vättarna är ju som bekant små jordandar, som oftast uppenbarar sig i skepnad av små paddor. En klok gumma tillkallades. Denna gick nu från hus till hus och tiggde pengar, en och en halv styver kallades för halvannan peng och det var nio sådana hon skulle ha. Det dugde inte att hon fick dem på något annat sätt än genom tiggeri. När hon fått samman pengarna skulle den sjuka ut och skaffa mjölk av en alldeles röd ko. När nu mjölken var anskaffad skedde offret till vättarnas konung. Vid den sten där tvätten försiggick grävdes en grop, och i den kastades mjölken och pengarna. Sen fick den sjuke stanna inne i nio dygn utan att visa ansiktet för någon människa. Efter nio dygn var den sjuka mycket bättre, och sedan hon köpt för en tolvskilling bomolja och smort ansiktet med, blev hon snart återställd.


Vättarna höll sig mest dolda för människorna. På vissa gårdar så var det endast till julen som man fick se dem, och då bara om de hade något viktigt själ att visa sig. Ett vanligt motiv är att vättarna kommer upp för att få be att hålla bröllop under en handkvarn, eller ibland till och med på julbordet. De kommer två och två som vid en vanlig brudprocession, och allt är högtidligt och vackert. Ibland händer något heltokigt, kanske någon av vättarna trillar ner i en mjölkbytta. Då kan det vara någon människa som inte förmår hålla sig för skratt, och genast försvinner synen.


Den som gjort vättarna en tjänst brukar få en gåva som tack. Först kan den verka besynnerlig. Det verkar inte vara annat än löv och kvistar. Men vättarna uppmanar mottagaren att ta väl hand om gåvan. På morgonen visar det sig att den har förvandlats till guldpengar och smycken.


Man skulle ha god grannsämja med vättarna. Det innebar bl.a. att människorna skulle låta dem få allt som föll på golvet, så det var verkligen ingen huslycka att städa ordentligt. På en del gårdar fick vättarna alla matsmulor, och de tog också pengar och ringar som gårdsfolket tappade. Om man några år senare reparerade golvet på en sådan gård så fanns det vättastulet gods därunder. Om man blev ovän med vättarna ställde de till med förtretligheter. Det hände att de kom objudna till bondkalasen och åt och drack utan att synas.


Vättarna ägde förmågan att göra folk både rika och fattiga. Allt bestämdes av hur de blev bemötta. På en gård fanns ett vårdträd, en stor ståtlig ask, som alltid skulle få vara ifred. Tillslut blev den dock så yvig att knappt något dagsljus förmådde tränga in i stugan. Gumman tyckte det var för mörkt inne och bad gubben hugga ned trädet. Men när han skulle börja sprang en vätte, liten som en gråsparv ut ur trädstammen och skrek: – Rör inte vid mitt hus. – Ha, du får flytta någon annanstans, sa bonden och höjde yxan. – I så fall ska ingen bonde någonsin bli rik på den här gården, skrek vatten och rynkade pannan och blev illröd i ansiktet. Bonden som var glad i pengar lade ner yxan, och rörde aldrig mer vårdträdet, hur mycket hans hustru än tjatade.


Som ofta annars så bidrar folktron här till att upprätthålla gammal sed, och att vara aktsam med arvet från gångna generationer. Kring gamla källor som låg för sig själva i skog och mark, höll många olika väsen till, även vättar. Om man var oförsiktig kanske man irriterade dem när man hämtade vatten, och då kunde de sätta sjukdom på en. För att undvika den risken så var det bäst att spotta i vattnet och mumla: – Tvi för vätta, och tvi för allt ont!


När vättarna var uppe på markytan om kvällarna och hade arbete att utföra, eller om de bara ville dansa och leka, så lyste de med ett konstigt ljus som man kunde hitta efteråt när vättarna återvänt underjorden. I själva verket är de föremål som man har kallat vätteljus ett slags förkalkade fossiler, som liknar gammaldags hemstöpta ljus.


De betraktades förr med stor aktning, eftersom de troddes ha magiskt makt. Ordet vätte hade under forntiden en avsevärt vidare betydelse, än under senare århundraden. Det användes om övernaturliga väsen och gestalter i allmänhet, till och med om gudarna! Till vättarna räknades både asar och vaner, likaså jättar och dvärgar. De forntida alferna var också ett slags vättar som kunde vara antingen goda eller onda. När kristendomen kom fördömde den all kontakt med vättar av alla de slag. I Grågås, en isländsk handskrift från tidig medeltid heter det: ”– Man skall tro på en gud och på hans helga män och inte blota hedna vättar.” (Schön, 1987)

4. Diskussion


Efter att under ett par veckors tid ha djupdykt i sägner om alla slags väsen i det gamla bondesamhället, så känner jag mig nöjd. Ämnet är långt ifrån uttömt efter mitt arbete, men jag har hunnit bekanta mig med de flesta väsen som ”levde” i våra trakter. Det som förvånar mig är faktiskt den slående likheten mellan de olika väsentyperna. De har alla en mycket stark koppling till varandra och är i många berättelser förväxlade, eller utbytbara mot varandra. Det finns även en i många fall avgörande betydelse om det är sägner berättade i södra Sverige eller i norra.


Rået och Vittran står varandra nära i egenskaper och utseende, och kan variera beroende på var i landet det berättas om dem. Det vanligaste verkar dock vara att man blandar ihop tomtar och vättar. De flesta historier som berättas om tomten, kunde lika gärna ha varit om vättarna, eller vice versa. Till och med trollen kan förväxlas, då främst med vittrorna. Bergtagning var någonting som båda kunde använda sig av, kanske främst trollen, men det finns sägner som berättar om vittror som bergtagit.


Det finns mycket moral och pekpinnar om hur man ska vara och bete sig gentemot andra, samt vad som är rätt och fel. Min egen koppling till religion är nog inte så lång borta, trots att man inom den kristna kyrkan tog avstånd från dessa väsens existens. Du skall älska din nästa och inte göra någon något ont, är ju ett tydligt bibelbudskap. Det stämmer även in på hur man ska vara mot de olika väsena. I bland var det säkert lättare att vara en god medmänniska mot ”småfolket” som inte hade så mycket att invända, bara man respekterade dem och visade hänsyn. Med grannen kunde det säkert uppstå diverse konflikter.


Nästan alla väsen har egna kreatur och lever sitt eget liv nästan identiskt med människans. Deras egenskaper beskrivs som mycket mänskliga. Sägner där människan begår oförrätt, och ställer stallet precis ovanför de underjordiskas matplats är ett typiskt exempel. Vilken människa som helst skulle väl bli förargad om hon fick urin maten. Denna sägen omtalas lika hos alla väsen, precis som många andra sägner. Rent moraliskt så handlar ju det här om att vara en bra medmänniska. Kanske var det lättare att ta hänsyn till ”småfolket”, än till sina egna grannar ibland. Höll man sig bara väl med dem så ordnade sig nog resten.


Om jag hunnit få en intervju med Astrid Lindgren, så är jag säker på att hon skulle ha mycket att berätta om de väsen jag nu beskrivit. Hennes vildvittror är inte samma varelser som vittrorna, utan en fantasikoppling. För en koppling är jag helt övertygad om det är. Astrid måste ha hört om vittrorna och gett dem eget utseende och en alltigenom elak gestalt. Nils Karlsson pyssling är utan tvivel en vätte, men man undrar vart hans familj tagit vägen.


Folk har i alla tider sökt svaren på sina frågor, man vill ha en förklaring och då skapar man en. Tänk vad mycket enklare det måste ha varit att förstå varför man t.ex. fått ett handikappat barn. Man har väl gjort en vittra förnär eller råkat få en bortbyting av trollen. Om man fick värk någonstans eller skadade sig, hade man alltid sig själv att skylla, för något väsen måste naturligtvis ha ”kastat det på en”. Och ingen straffar en oskyldig!


Det skulle ha varit mycket intressant att få prata med en människa som verkligen sett ett väsen. Ofta visade sig de olika väsena inte, utan förblev osynliga. Några var dock förunnade att se dessa varelser. Min egen önskan att faktiskt få prata med en människa som sett eller språkat med dessa väsen, blir nog obesvarad. Om man går och pratar med gamlingar på något ålderdomshem, så kanske man får höra att någon sett något väsen. Jag får nog lov att göra det senare, nu är tiden knapp att färdigställa detta arbete.


Jag ställer mig frågande till var alla väsen finns i dag. Har samhällsutvecklingen skrämt iväg dem. Mycket har vi nog elektriciteten att tacka för att våra vänner försvunnit. Det finns inte lika många mörka vrår och skrymslen att gömma sig i. Genom forskning och vetenskap har vi fått många svar och förklaringar till sjukdomar och naturlagar. Människor är mer allmänbildade, och genom infrastrukturens utbyggnad, samt rådande arbetsmarknad, så stannar inte många människor kvar på samma plats hela livet. Förr så kom många knappt utanför sockengränsen.


Vi tror kanske inte på samma saker idag, men människan kommer alltid att ha en stark önskan att få olika saker och fenomen förklarade. Det finns t.ex. oerhört många fler sekter och religioner nu än under 1800-talet. Riter av alla de slag utförs både i Satans och i Guds namn. Där är kopplingen stark till alla de slags riter man måste utföra i det gamla bondesamhället, för att inte stöta sig med de olika väsen som fanns!


Vem vet, det kanske fortfarande finns några väsen kvar långt in i de Hälsingska skogarna, och om ni någon gång hör talas om ett rå som sitter i skogen och gråter, så kanske det är jag som förvillat mig och råkat bli bergtagen.


Min avsikt med detta arbete har inte varit att ha material att skrämma upp sexåringar med, men om vi vill att berättartraditionen som faktiskt är vårt kulturarv, ska fortgå, så gör vi klokast i att berätta vidare och trollbinda vår omgivning. Jag känner mig oerhört hjälpt av att ha studerat detta ämne. Mina fantasireserver har blivit påfyllda, och kommer förhoppningsvis många barn till glädje. Barnboksförfattare efter några år som förskolelärare kanske?
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