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Inledning

I dagens litteraturvetenskapliga forskning är medeltida ballader ett försummat ämne. Möjligen 

beror detta på att den medeltida balladen inte helt kan begränsas till någon enskild vetenskap. 

Studiet av den medeltida balladen blir alltid tvärvetenskapligt, den hör hemma inom både 

etnologi och litteraturvetenskap och måste studeras med detta i bakhuvudet. Denna uppsats 

strävar efter att undersöka den naturmytiska balladen, specifikt mötet med naturväsen i denna 

typ av ballad. Jag har koncentrerat min studie till sex representativa ballader som jag 

undersöker ur en antropologisk synvinkel. För att nå ny förståelse om mönstren i dessa 

balladers möte med naturväsen använder jag antropologen Edmund Leachs teorier kring 

gränser och gränstillstånd som han redogör för i sin bok Culture and communication.1 Mina 

frågeställningar är:

- Kan man finna exempel på gränser och gränstillstånd i de sex utvalda balladerna? 

Vilka gränser och gränstillstånd kan man finna?

- Vad har dessa gränser och gränstillstånd för funktion? Vad tillför de balladerna?

- Kan man finna likheter mellan balladernas skeende och övergångsriters olika 

stadier? Vad har detta i så fall för funktion?

Eftersom mitt ämne kan anses vara tvärvetenskapligt finns flera vetenskapliga fält att ta hänsyn 

till samtidigt som ingen tidigare forskning gjorts inom mitt speciefika ämne. Mycket tidigare 

forskning har gjorts om ballader, men denna har oftast koncentrerats till balladernas historia 

och form, sällan till specifika balladtyper och -teman. Den etnologiska forskning jag tagit del 

av i arbetet med denna uppsats behandlar således i första hand folktrons väsen. Men på grund 

av att forskningen om folktrons naturväsen oftast baserar sig på sägenmaterialet och endast 

undantagsvis behandlar medeltida ballader, kan detta material inte utgöra någon stabil grund 

för min uppsats. Detta material har jag således endast använt parallellt med den närläsning av 

balladerna som har varit min främsta källa till information om balladernas naturväsen. Även i 

övrigt har jag använt närläsning som min främsta metod. Jochum Stattins bok Näcken: spelman 

                                                
1 Edmund Leach, Culture and communication: the logic by which symbols are connected. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1976.
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eller gränsvakt? har varit den viktigaste källan till information om näcken, samtidigt som han 

för att studera detta folktroväsen även har använder sig av Edmund Leachs teorier.2 Jag har 

därför använt denna bok som en utgångspunkt i min diskussion om naturens väsen som 

gränsvarelser. Även andra böcker om naturväsen har varit till nytta och bidragit med kunskap, 

bland annat Erotiska väsen av Ebbe Schön.3 Samt även Varulven i svensk folktradition av Ella 

Odstedt.4 I övrigt har jag använt en del etnologisk forskning för att förstå de seder och bruk 

som kommer till uttryck i balladerna. De ballader jag ska analysera återfinns i ett samlingsverk 

i flera delar, Sveriges medeltida ballader, där första bandet är helt ägnat åt de naturmytiska 

balladerna.5 Jag kommer även att använda mig av Den levande balladen av Sven-Bertil Jansson 

som är en av få nutida svenska balladforskare som skrivit om naturmytiska ballader.6

Teori

Edmund Leachs bok Culture and Communication fokuserar på studiet av människans 

användning av symboler. Leach menar att all mänsklig kommunikation är beroende av 

signaler, tecken och symboler.7 Hur vi människor uppfattar vår omvärld påverkas av vårt 

språk och de kategorier vi språkligt indelar den i. Ett föremål definieras och förstås 

genom att det ges ett ord, ett individuellt namn. Det är alltså genom sådana symboliska 

namn som människan förstår sin omvärld. Men Leach skriver också: ”When we use 

symbols (either verbal or non-verbal) to distinguish on class of things or actions from 

another we are creating artificial boundaries in a field which is naturally continuous.”8 Vi 

människor skapar alltså, genom vår kategorisering av omvärlden, även gränser mellan 

kategorierna. För att förstå och följa tidens lopp delar vi in den oändliga tiden i mindre 

bitar, sekunder, dagar, år. På samma sätt delar vi in rummet, det finns gränser mellan 

olika länder, mellan stad och land, mellan bebodda områden och vildmark och mellan 

                                                
2 Jochum Stattin, Näcken: spelman eller gränsvakt. Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1984. 
3 Ebbe Schön, Erotiska väsen. Carlsson bokförlag, Stockholm, 2010.
4 Ella Odstedt, Varulven i svensk folktradition. Lundequistska, Uppsala, 1943.
5 Sveriges medeltida ballader. Bd 1, Naturmytiska visor: (nr 1-36), Bengt R. Jonsson, Margareta Jersild och 
Sven-Bertil Jansson (red.). Svenskt visarkiv, Stockholm, 1983. Kommer hädanefter för enkelhets skull 
förkortas SMB.
6 Sven-Bertil Jansson, Den levande balladen: Medeltida ballad i svensk tradition. Bokförlaget Prisma, 
Stockholm, 1999.
7 Leach, 1976, s. 9. 
8 Leach, 1976, s. 33.
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sakrala byggnader och sekulära. Dessa indelningar förutsätter alltså gränser, synliga eller 

osynliga. Dessa gränser upptar oftast ingen yta men därmed finns inte heller någon säkert 

bestämd plats för dem, de måste markeras på ett eller annat sätt och genom detta får de en 

yta, det bildas ett gränsområde. Medan de områden som avgränsas är normala, sekulära, 

tidsbundna, entydiga och centrala så är gränsområdet onormalt, sakralt, tidlöst, tvetydigt 

och ”på gränsen”. Gränsmarkörerna, gränsområdet, ges stor betydelse, de får ett speciellt 

värde som ofta är sakralt, heligt eller tabubelagt.9

Leach skriver: ”Our whole social environment is map-like.”10 Med detta påstående 

försöker han förklara människans begåvning för att förstå en tvådimensionell 

representation av en tredimensionell verklighet. Människan har lätt för att genom 

symboler representera sin omvärld men hon har också lätt för att genom symboler ladda 

sin omvärld. Genom att använda symboler skapas situationen att en företeelse ofta har 

både en bokstavlig och en symbolisk betydelse. En gräns mellan två områden kan vara 

helt enkelt ett gränsområde, men i en redan symboliskt laddad situation kan gränsområdet 

få en sakral eller tabubelagd mening.

Med dessa tankar om gränser i minnet kan vi övergå till övergångsriter, ofta kallade 

”rites de passage”. Leach menar att de flesta riter markerar en passage över samhälleliga 

gränser, en övergång från en social status till en annan. Enligt Leach har dessa 

övergångsriter generellt tre faser, eller så kan man säga att en övergångsrit egentligen 

utgörs av tre olika riter. I den första riten måste först personen som genomgår riten 

separeras från sin tidigare roll, sin initiala status, han eller hon avskiljs från sin normala 

värld. Denna avskiljning kallar Leach för en separationsrit. Den andra riten utgörs av 

social avskildhet, utanför samhället, utanför tiden. Leach kallar detta för ett marginellt 

stadium, eller en marginalrit, andra forskare har kallat detta ett liminalt stadium. Detta 

marginella skede kan vara av varierande längd, karaktäriseras av statuslöshet och 

tillbringas ofta i fysisk isolering. Speciella regler gäller för den aktuella personen, regler 

som kan gälla bland annat föda och klädedräkt. Personen befinner sig alltså i ett 

gränstillstånd, han eller hon är onormal och detta är ett både heligt och tabubelagt 

tillstånd. Den tredje riten utgörs sedan av en rit som återför personen till det normala 

                                                
9 Leach, 1976, s. 33ff.
10 Leach, 1976, s. 51.
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samhället och fogar in honom eller henne i en ny roll, det är en återgång till det normala 

men till en ny status. Detta kallar Leach för ”rite of aggregation” men för enkelhets skull 

kommer jag kalla detta för en integrationsrit. Den första riten och den tredje riten, 

separation och integration, liknar ofta varandra, det som gjordes i den första riten görs 

igen men tvärtom i den tredje riten.11  

Den medeltida balladen 

Det är numera allmänt vedertaget att de medeltida balladerna härstammar från den 

höviska kulturen som på 1100-talet utvecklas vid de sydfranska hoven. Denna kultur 

spred sig småningom över Europa och nådde under 1200-talet förmodligen även upp till 

Norden. Balladerna tycks ha sin början i chanson d’historie, en typ av berättande 

visdiktning som liksom riddarromaner, trubadursång och chanson de geste hörde till den 

höviska rörelsens litterära uttryck.12

Det anses idag för sant att balladen uppstått vid de franska hoven och det har tagits 

för givet att balladen främst har varit en underhållningsform i de högre stånden. Men det 

har även presenterats teorier enligt vilka balladerna skulle ha skapats och framförts, av 

professionella kringresande marknadssångare, för en bredare publik. Därmed kan en bred 

folklig tradition ha uppstått där folksångare reproducerade balladernas stil och innehåll. 

På grund av balladernas förmedling genom muntlig tradition är deras exakta ursprung 

dock höljt i dunkel. På något sätt måste ändå genren ha nått ut till alla samhällsskikt, då 

en stor del ballader har ett innehåll som antyder att de inte tillkommit i högreståndsmiljö.

De medeltida balladerna har alltså främst förmedlats muntligen, men från och med 

1500-talet finns likväl skriftliga källor. Från 1600- och 1700-talet finns nedskrivningar av 

ballader i visböcker tillhörande adliga personer, och under denna tid väcktes även ett 

antikvariskt intresse för de gamla balladerna och en professionell insamling tog sin 

början. Men de enda ballader som förmedlades i tryck under dessa århundraden var de 

som publicerades i så kallade skillingtryck. Insamlandet tog verklig fart först under 1800-

talets senare del, då nyromantik och göticism väckte ett nytt starkt intresse för medeltida 

                                                
11 Leach, 1976, s. 77ff. 
12 Jansson, 1999, s. 15. 
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ballader. Någon utgivning av alla Sveriges medeltida ballader samlade i en utgåva har 

dock inte funnits förrän Svenskt visarkiv under 1980-talet publicerade Sveriges medeltida 

ballader (SMB), ett samlingsverk i flera volymer. I SMB finns hela det svenskspråkiga 

balladmaterialet representerat, detta innebär att samlingen, namnet till trots, även 

omfattar material från finlandssvenska områden.13

Balladgenren kännetecknas vanligtvis av att visorna är berättande, saknar berättarjag och 

uppbyggs av återkommande språkliga element eller formler. Till sin form kännetecknas 

balladen av sina korta strofer med återkommande omkväden, ofta av naturlyrisk karaktär, som 

även kan bidra till att skapa en passande stämning.14 De ballader jag här skall studera närmare 

följer vanligtvis följande mönster ur balladen ”Varulven”.

Jungfrun  hon skulle sig åt vakerstugan gå
– Linden darrar uti lunden –

Så tog hon den vägen åt skogen den blå
– Ty hon var i vildskoga vånda  –15

Varje vers i balladen är uppbyggd på detta sätt, en berättande rad och sedan ett omkväde, sedan 

en ny berättande rad följt av ett nytt omkväde, omkvädena återkommer sedan i samma form i 

övriga verser. En ballad kan dock även vara uppbyggd med två eller fyra berättande rader följt 

av ett omkväde på slutet, utan omkväden i mitten av stroferna. Kännetecknande för den 

medeltida balladen är även dess uppbyggnad av återkommande formler, upprepningar samt 

fasta ord och uttryck. Dessa språkliga element är knutna till genren som sådan och inte till 

enskilda texter.16

Balladen har förmodligen ursprungligen haft funktion som en dansvisa och framförts 

under ring- eller kedjedanser. En försångare sjöng troligen den berättande texten och dansarna 

stämde in i omkvädet. Det är alltså då fråga om ett kollektivt framförande.17 De nordiska 

medeltida balladerna brukar nuförtiden delas in i sex olika typer, naturmytiska visor, 

legendvisor, historiska visor, riddarvisor, kämpavisor och skämtvisor. I den naturmytiska 

                                                
13 För mer information kring insamling och utgivning av ballader i Sverige se SMB, 1983, s. 1–6.
14 Jansson, 1999, s. 21ff.
15 SMB, 1983, s. 39.
16 Jansson, 1999, s. 216.
17 Jansson, 1999, s. 23f.



- 8 -

balladen, som denna uppsats skall studera närmare har folktrons väsen och föreställningar en 

stor roll, näcken, havsfrun, bergamannen och älvorna är vanliga aktörer i dessa ballader.18

Sex naturmytiska ballader

Bland de naturmytiska visorna i Sveriges medeltida ballader anträffas ungefär ett dussin 

ballader som på ett eller annat sätt berör möten med övernaturliga väsen. Av dessa har jag 

valt att inte analysera de ballader där mötet är i handlingens periferi. Ballader som endast 

finns upptecknade i en eller två versioner har jag också valt bort, då jag inte kan se dem 

som representativa för hela det svenska balladområdet. Kvar att studera finns då sju 

ballader varav två, ”Agneta och havsmannen” samt ”Den bergtagna” har så stora likheter 

att jag valt att av dem endast analysera ”Den bergtagna”. Av de kvarvarande sex 

balladerna har tre en ung kvinna i huvudrollen och tre en ung man. 

I ”Varulven” beger sig jungfrun ensam ut i skogen, i de flesta fall för att möta sin käraste 

vän, sin fästman.19 I en variant är jungfrun vid sin fästmans dörr och vill bli insläppt, men han 

vägrar eftersom det är natt.20 I en annan variant har jungfrun just bäddat sin far i säng för natten 

för att sedan, måhända i smyg, gå för att möta sin fästman.21 I skogen möter hon i varulven, i 

form av en vanlig varg, dock med talets gåva. Med ulven försöker hon sedan köpslå om sitt liv. 

Hon erbjuder honom sina värdesaker men ulven vägrar och vill endast ha henne. I de flesta av 

varianterna häver den unga kvinnan sedan i dödsögonblicket upp ett skrik. Skriket når då 

hennes fästman som rusar åstad för att hjälpa henne. När fästmannen kommer fram till platsen 

finner han henne död. I några av versionerna möter han ulven som bär ett foster i munnen, i 

dessa var alltså den unga kvinnan gravid.22

”Den bergtagna” finns i två huvudsakliga varianter.23 I den ena upptäcker modern att den 

unga jungfruns bröst läcker mjölk och jungfrun bekänner sedan att hon lockats av bergakungen, 

ett naturväsen som bor i berget. Hon har alltså barn med bergakungen. Efter detta avslöjande 

kommer bergakungen och hämtar jungfrun. Medan jungfrun bönar och ber sin mor om hjälp 

                                                
18 Jansson, 1999, s. 36f.
19 SMB, 1983, s. 39–51.
20 SMB, 1983, s. 43f. 
21 SMB, 1983, s. 47f.
22 SMB, 1983, s. 41; 45f; 47f; 49f. 
23 SMB, 1983, s. 331-360.
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förs hon bort till berget där hon av bergakungen ges en dryck som får henne att glömma 

världen utanför.24 I den andra varianten söker den unga kvinnan oftast själv upp bergakungen. 

Hon är på väg till kyrkan en morgon och tar vägen förbi berget. Av en eller annan orsak 

knackar hon på dörren till berget och blir bergakungens maka. Hon lever ett relativt rikt liv i 

berget och föder bergakungen många barn. Efter åtta år drabbas hon dock av längtan efter sin 

far och mor och ber bergakungen om lov att få fara hem. Hon får lov på villkor att hon inte 

talar om var hon har varit. Detta löfte klarar hon dock inte av att hålla och hon blir hämtad av 

en vred bergakung. På denna ballad finns huvudsakligen två olika slut, i det ena så bjuder 

bergakungen eller barnen henne att dricka en glömskedryck som i den tidigare nämnda 

varianten av balladen.25 I det andra dricker den unga kvinnan, oftast självmant, förgiftat mjöd 

och dör därav.26

I ”Näcken bortför jungfrun” är det inte den unga jungfrun som självmant går ut i 

markerna.27 Denna ballad berättar istället om att en greve eller herreman hade tre döttrar, varav 

den ena hade lovat att aldrig ta någon man. Näcken hör ryktas om detta och byter hamn och 

klär sig till en fin herreman varefter han i de flesta versioner beger sig till den unga jungfruns 

hem. Där står oftast jungfrun på gården och kammar sitt hår. När hon får se den vackra 

herremannen önskar hon i många versioner att hon, trots sitt löfte, fick honom till make. I vissa 

versioner ber näcken sedan om jungfruns hand och de beger sig till kyrkan för att gifta sig, i 

andra ber han enbart om att få skjutsa henne till kyrkan i sin vagn. I flera versioner varnar 

prästen jungfrun för den främmande mannen. När gudstjänsten är slut lockar näcken återigen 

upp den unga kvinnan i vagnen. Näcken kör snabbt och hårt, varpå jungfrun blir rädd och ber i 

flera versioner om att få släppas av, hon köpslår utan framgång. Näcken säger att hon aldrig 

mer ska släppas ur vagnen, eller att hon aldrig mer ska gå på gröna land, för nu hör hon honom 

till.28 Slutet kommer i nästan varje version i och med att vagnen når fram till en bro och kör ner 

i vattnet. I flera versioner är det här som den unga kvinnan köpslår och lovar näcken alla sina 

världsliga ägodelar bara hon får komma upp på land, men näcken har fått det han ville ha, 

                                                
24 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 338f. 
25 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 335.
26 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 332f. 
27 SMB, 1983, s. 229–259.
28 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 236f.
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jungfrun. Till slut antingen dör den unga kvinnan eller så stannar hon för evigt i vattnet med 

näcken. 29

I början av balladen ”Herr Olof och älvorna” rider den unge herr Olof ut i skogen och 

stöter på älvor.30 I vissa versioner är det en ensam älvakvinna han träffar men i de flesta är det 

flera älvor som dansar. En av älvorna försöker locka Olof till att dansa men den unge mannen 

avböjer med ursäkten att han har en fästmö som han dagen därpå skall ingå äktenskap med. I de 

flesta versioner skildras sedan hur älvan blir så förnärmad av hans vägran att hon slår honom 

med olycka och sjukdom. Detta får till påföljd att herr Olof sjuk och svag rider hem till sin gård 

och lägger sig för att dö. Nästa del av balladen förtäljer hur Olofs fästmö kommer till gården 

inför det stundande bröllopet. I många varianter möter bruden sin blivande svärmor och frågar 

efter sin fästman. Svärmodern försöker dölja den hårda sanningen, att Olof är död, genom att 

framföra diverse ursäkter, oftast att unge herr Olof är i skogen och jagar. Då förebrår bruden 

sin fästman för att han tycks älska jakten mer än sin fästmö, varvid svärmodern bekänner att 

Olof ligger död.31 I en del av versionerna frågar den unga kvinnan istället brudsätan, 

brudkläderskan, var Olof befinner sig och får olika svävande svar. Därefter frågar hon varför 

klockorna ringer och får till svar att de ringer för att fira brudens ankomst, men sedan 

informeras bruden om den unge herr Olofs död.32 Så gott som alla versioner av denna ballad 

slutar på samma tragiska sätt, när nästa dag gryr finns tre lik på gården, herr Olofs lik, fästmöns 

och moderns. 

Av ”Ungersven och havsfrun” finns endast drygt tio uppteckningar, varav endast sex är 

någorlunda fullständiga. Men jag har ändå valt att studera denna ballad, då den innehåller för 

ämnet intressanta element. I de flesta versioner av denna ballad kommer havsfrun till den unge 

mannens hem. I ett par versioner ber hon att få komma in men när hon blir förvägrad detta 

utkräver hon istället ett möte nästa morgon. Mötesplatsen är en bro, men när ungersven 

kommer ut på bron snavar hans häst och den unge mannen ramlar ner i vattnet och visan slutar 

i och med att den unge mannen sålunda hamnat i havsfruns rike.33 I två andra versioner tar sig 

havsfrun enkelt in i den unge mannens sängkammare och talar till honom där han ligger och 

sover. I sömnen lovar den unge mannen att ta havsfrun till sin fästmö och att möte henne nästa 

                                                
29 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 233. 
30 SMB, 1983, s. 414–427. 
31 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 415. 
32 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 416f. 
33 Se SMB, 1983, s. 266.
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dag. Även i dessa versioner upprepas samma olycka vid mötesplatsen och ungersven hamnar i 

vattnet och vaknar upp i havsfruns famn. I en av dessa versioner frågar havsfrun igen om han 

vill ta henne till fästmö och när han vägrar ger hon honom en dödande dryck.34 I den andra 

versionen räddar sig den unge mannen genom att spela på en magisk guldharpa.35 I ytterligare 

två versioner inleds balladen med att den unge herremannen själv rider ut och genom olycka 

eller frivilligt hamnar hos havsfrun. Havsfrun frågar ut den unge mannen om var han är född, 

var han har sin familj, sitt land och sin fästmö. När den unge mannen berättat detta ger havsfrun 

honom en dryck som får honom att glömma sitt tidigare liv. När havsfrun sedan igen frågar 

samma frågor svarar den unge mannen att han är född i havet och där har han sin familj och sitt 

land och havsfrun är hans fästmö.36

”Herr Magnus och havsfrun” handlar, trots namnet, sällan om ett möte med havsfrun.37 I 

de flesta versionerna av denna ballad kallas det naturväsen som Magnus möter för bergatroll 

och då ordet troll kan användas för att beskriva vilket naturväsen som helst så är det här säkert 

fråga om naturväsen med hemvist i ett berg, snarare än sagans stereotypa troll. Denna ballad 

inleds med att Herr Magnus rider eller går ut i naturen, där han möter antingen ett eller tre 

bergatroll som önskar trolova sig med honom. I flera fall omtalas bergatrollen som vackra 

jungfrur, eller i varje fall lockande och med ljuvlig, om än falsk, röst. I nästa del av balladen 

bjuder bergatrollet, eller bergatrollen, den unge mannen en mängd olika storslagna, och ofta 

magiska, gåvor – kläder av silke, präktiga hästar, magiska skepp, kvarnar av guld, svärd som 

aldrig förlorar en strid – allt i syfte att locka honom till giftermål. Dock anar den unge herr 

Magnus i så gott som alla versioner oråd och han tackar dem för deras erbjudande, men nekar 

då de inte är kristna kvinnor. I många versioner slutar balladen i och med herr Magnus nekande 

svar, men i andra följer ännu en eller ett par strofer. En del av dessa avslutas med att trollet 

efter Magnus vägran flyr alltmedan hon jämrar sig och säger att om hon hade fått den unge 

mannen så hade hennes plåga tagit slut.38 I en del andra versioner avslutas balladen med en 

strof som berättar att Magnus räddades från trollen genom att hanen flaxar med vingarna, det 

vill säga att tuppen vaknar och det blir morgon.39  För att undvika förvirring och eftersom det är 

                                                
34 SMB, 1983, s. 262.
35 SMB, 1983, s. 264f.
36 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 261.
37 SMB, 1983, s. 362–389.
38 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 383.
39 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 376.
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viktigt för min uppsats att hålla isär olika typer av naturväsen kommer jag hädanefter att kalla 

denna ballad för ”Herr Magnus och bergatrollen” eftersom denna titel på bästa sätt beskriver de 

vanligaste versionerna av denna ballad. 

Man kan konstatera att alla dessa ballader innehåller ett möte mellan en ung människa 

och ett, eller flera, övernaturliga väsen. I alla fall utom ”Näcken bortför jungfrun” befinner sig 

den unga människan ensam ute i obygden, och möter där naturens väsen. I alla balladerna 

representerar de övernaturliga makterna en stor fara och mötet med dem leder i de flesta fall till 

att den unga människan råkar i olycka. I alla ballader utom ”Varulven” är naturens väsen –

näcken, havsfrun, bergakungen, älvorna – lockande, vackra och förrädiskt mänskliga, i många 

fall upptäcker den unga människan inte den fara dessa naturväsen utgör förrän det är för sent. 

Vilken slags fara det övernaturliga utgör varierar, i vissa fall vill de helt enkelt åt den unga 

personens liv men i de flesta fall önskar de äga den unga människan, i giftermål eller för annat 

syfte.

Jungfru och ungersven

Balladernas huvudpersoner är genomgående unga, deras ungdom betonas ofta genom 

användningen av ord som jungfru och ungersven. Ordet jungfru står för den ogifta kvinnan, 

som förutsätts vara oskuld, och på motsvarande sätt står ordet ungersven för den ogifte unge 

mannen. Både jungfru och ungersven ger dessutom antydningar om högreståndsmiljö.40 Där 

den unga kvinnan inte omtalas med ordet jungfru används istället ofta ett kvinnonamn i 

kombination med ordet liten, till exempel ”liten Kerstin”, för att antyda kvinnans ungdom. 

Ungersven används mer sällan än ordet jungfru, men där det inte används ges andra

antydningar om huvudpersonens ålder och livssituation. 

I äldre tider föregicks bröllopet av trolovning, länge var det rent av så att ett par flyttade 

samman efter trolovningen och barn som föddes i detta förhållande var likställda med barn som 

föddes inom äktenskapet. De trolovade var i princip redan gifta och det var ovanligt att en 

trolovning bröts. Till äldre bröllopstraditioner hörde även att äktenskapet måste föregås av 

lysning, det vill säga att det stundande äktenskapet kungjordes i kyrkan tre söndagar i rad med 

avsikt dels att välsigna föreningen och dels att upptäcka om något hinder mot äktenskapet 

                                                
40 Jansson, 1999. s. 48f.
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förelåg. Sådana hinder kunde till exempel vara att paret var för nära besläktade.41 I folktron 

ansågs allmänt att det unga paret var särskilt utsatta för övernaturliga hot under tiden mellan 

trolovningen och giftermålet och särskilt under lysningstiden.42

I några av balladerna är det också helt tydligt att ett bröllop stundar. I balladen 

”Varulven” är jungfrun i många versioner på väg för att möta sin käraste som förmodligen 

också är hennes fästman. I ett par versioner av ”Ungersven och havsfrun” har den unge mannen 

en fästmö hemma.43 Herr Olof i ”Herr Olof och älvorna” ska rent av gifta sig nästa dag, och 

han vägrar därför delta i älvornas dans. 

Elfkungens dotter räcker ut sin hand
Lyster herr Olof träda dans ibland

Ej trådar jag i dans med dig
Kär fästemön min har det förbudit mig

Intet så vill jag ej heller jag må,
Imorgon så skall mitt bröllop stå44

I ”Herr Magnus och bergatrollen” är det tydligt att den unge herr Magnus är giftasvuxen men 

ännu ogift. Bergatrollen vill trolova sig med honom och han skulle gärna vilja bli trolovad, men 

nog med en kristen kvinna och inte ett bergatroll. I ”Den bergtagna” söker ofta den unga 

kvinnan självmant upp bergakungen och blir hans brud. Däremot vill den unga kvinnan i 

”Näcken bortför jungfrun” i flera versioner inte alls gifta sig med någon man och näcken söker 

upp henne, kanske för att han ser hennes vägran som en utmaning, kanske för att han inte är 

någon man och just därför en lämplig make i hennes fall. I många fall lyckas ändå näcken, 

utklädd som han är till en vacker herreman, få den unga kvinnan att vilja ha honom.

Den ena var så däjelig, den andra var så grann,
den tredje bedyrande att aldrig taga man

En dag så kom en herre på sköna jungfruns gård,
hon uppå den herren så innerligen såg

                                                
41 All information i denna uppsats om äldre bröllopstraditioner är tagna ur: Bondeson, Lars. Seder och bruk 
vid bröllop. Stockholm: Verbum förlag, 1988. Om trolovning berättas på sidorna 19-20. Om lysning 
berättas i kapitel 6, s. 65–71. 
42 Schön, 2010, s. 45; 96; 128.
43 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 261. 
44 SMB, 1983, s. 427.
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Och herren han spatsera i jungfruns kammar in.
»Krist give, Krist give den herren vore min. »45

Alla balladerna rör alltså giftasvuxna ungdomar och problematiserar ofta deras situation. 

Huvudpersonerna är i en övergångsperiod i sina liv, de är unga vuxna men ännu inte gifta, de 

har alltså inte ännu tagit på sig sin vuxna roll och sitt vuxna ansvar. De står inför ett bröllop, en 

övergångsrit som kommer att förändra hela deras liv. Men varför är naturens väsen speciellt 

hotande just vid denna övergång? Det tycks som om balladernas naturväsen speciellt inriktar 

sig på dessa unga människor som snart skall gifta sig. Det tycks dessutom att ju närmare 

giftermålet kommer desto större lockelse utövar de unga människorna på naturens väsen. 

Gränsvarelser

Näcken, havsfrun, bergatrollen och bergakungen är alla typiska folktroväsen. De är 

personifikationer av naturen och naturens krafter. De är farliga och hotande liksom naturen är 

farlig och hotande. Vart och ett naturväsen har sin specifika sfär av makt. Näcken styr främst 

över sjöar och vattendrag, men i förlängningen över allt vatten. Havsfrun styr främst över 

havet, men också hon i förlängningen över allt vatten. Bergatrollen och bergakungen är i 

princip samma typ av väsen, de styr speciellt över bergen men även skogen är i förlängningen 

deras domän. I sin domän har de absolut makt, de är personifikationer, alltså är de i någon mån 

sin domän.

Alla dessa väsen kan dock röra sig utanför sin domän. Näcken och havsfrun kan helt klart 

röra sig på land. I ”Näcken bortför jungfrun” möter näcken ofta jungfrun på hennes gård, sedan 

färdas de i vagn på allmän väg och besöker ofta kyrkan. Den unga jungfrun är dock i säkerhet 

hemma på gården, i kyrkan och på kyrkbacken. På dessa platser kan näcken bara locka henne, 

inte förgöra eller fysiskt infånga henne. Det är först när näcken har lockat henne upp i vagnen 

och kört med vagnen ner i vattnet som hon är helt i hans våld. På liknande sätt handlar 

havsfrun, hon använder hela sin list och förtrollningskraft för att locka de unga männen ner i 

havets djup. Bergakungen kan också röra sig utanför sitt berg, som synes i ”Den bergtagna” där 

bergakungen i flera versioner färdas till den unga kvinnans familjs hem för att hämta hem 

                                                
45 SMB, 1983, s. 249.
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henne till berget. Bergakungen tycks i dessa fall ha makt över jungfrun även på hennes gård, 

vilket kan förklaras med att hon redan har givit sig i hans våld, antingen är hon gravid med 

hans barn, eller så har hon redan fött honom många barn. Bergatrollen i ”Herr Magnus och 

bergatrollen” tycks inte ha lika mycket makt över sin ungersven som de övriga balladernas 

väsen, deras lockelser fungerar nämligen inte, av outgrundlig anledning. De genomskådas av 

Magnus och verkar ha varit på väg att ta till våld när morgonen plötsligt kommer och deras 

makt bryts. 

Typiska drag för alla dessa väsen är att de kan förklä sig och uppträda som mänskliga. 

Speciellt i balladen ”Näcken bortför jungfrun” kan man se exempel på detta.

Necken han kläder af sin stygga sjöa-hamn,
Så kläder han sig till en Herreman.46

Övriga naturväsen uppträder på liknande sätt ofta som lockande, vackra och rika unga herrar 

och jungfrur. Havsfrun tycks med sitt vackra utseende ha makt över män som hon förtrollar och 

drar ner i sitt rike. Bergakungen kan heller inte se avskräckande ut när han får den unga 

kvinnan att frivilligt ge sig i hans våld. I många fall betonas dock, som i fallet ovan med 

näcken, att detta är förklädnader och att varelsernas verkliga gestalt är ful och stygg att se på. I 

”Herr Magnus och bergatrollen” nämns sällan hur bergatrollen ser ut, men de försöker locka 

Magnus med sina rikedomar snarare än sitt utseende och herr Magnus igenkänner dem också 

som ”leda bergatroll”. Man kan därför anta att de inte är alldeles fagra att skåda, eller i varje 

fall på ett tydligt sätt omänskliga. Speciellt för bergets väsen är föreställningen om deras 

rikedomar, från berg får man ju nämligen malm. Även i flera versioner av ”Den bergtagna” 

framhålls bergakungens rikedomar genom beskrivningar av hans ägodelar och i några versioner 

har den unga kvinnan blivit med barn med bergakungen efter att han lockat henne med furstliga 

gåvor.47

En annan likhet mellan dessa naturväsen är att de ofta sammankopplas med onda makter 

och med djävulen. Speciellt näcken kallas flera gånger vid namn som även används för 

djävulen, han kallas ”den Onde”, ”Skam”, ”den lede fule hunden” och ”frestaren”.48 I flera 

versioner av ”Näcken bortför jungfrun” visar det sig också att fast näcken kan beträda 

                                                
46 SMB, 1983, s. 232.
47 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 340.
48 SMB, 1983, s. 244; 247; 232; 249.
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kyrkorummet så har han svårt att stå ut med att lyssna på själva gudstjänsten, speciellt 

välsignelsen verkar vara svår för näcken att utstå. I flera fall inser även prästen att den rike 

herren inte är vad han ser ut att vara och försöker varna den unga kvinnan. 

Å när som prästen välsignelsen sa
Den Herren han sprang sig ur kyrkan med hast

Å prästen han rådde den jungfrun för sann
Wakten eder för den fremmande man49

Även i ”Herr Magnus och bergatrollen” är det i flera versioner tydligt att trollen betraktas som

företrädare för onda makter, även om det här inte är fråga om jämförelser med själva djävulen. 

Bergatrollen beskrivs bland annat som varande ”utaf den ondas parti”, ”utaf de helvetes-

stämmo”, ”af Neckens och djefvulens stämma”.50 I ett par varianter vägrar herr Magnus att 

trolova sig med bergatrollen inte för att de är uttalat djävulens anhang, men för att de 

representerar hedniska makter.51 Det hedniska och det onda är vad naturens väsen tycks 

representera, och i en värld som var dominerad av den kristna tron utgjorde de därför ett hot 

inte bara mot den enskilda människans liv och frihet, utan också mot hennes tro.

Älvorna skiljer sig från väsendena här ovan genom att de inte kan anses vara 

personifikationer eller ha makt över en viss typ av natur. Däremot är de i folktron förknippade 

främst med dimma, sena kvällar och tidiga morgonstunder, och har makt under sådana 

betingelser.52 Till skillnad från övriga naturväsen så uppträder de sällan ensamma, utan så gott 

som alltid många tillsammans i dans. Att de är lockande råder nog inget tvivel om men herr 

Olof tycks genast inse att de är älvor. I några versioner av denna ballad verkar älvorna i någon 

mån ha förvänt synen på Olof, då han i dessa fall uppfattar den tidiga gryningen som full 

dagsljus.53

Alla naturväsen som hittills berörts är också till sin natur mycket oberäkneliga och 

temperamentsfulla. De kan tyckas behagliga och vänligt sinnade men de blir lätt arga vid 

minsta förolämpning eller olydnad. I ”Herr Olof och älvorna” drabbas Olof av sjukdom och 

död bara för att han vägrat dansa med älvorna. Ibland tar älvan även till fysiskt våld och herr 

                                                
49 SMB, 1983, s. 234.
50 SMB, 1983, s. 363; 381; 383. 
51 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 376.
52 Schön, 2010, s. 172. 
53 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 427.



- 17 -

Olof dör av sviterna av detta mäktiga slag.54 När den unga kvinnan i ”Den bergtagna” trotsar 

bergakungen och berättar var hon har varit för sin familj, då dyker en mycket vred bergakung 

upp och slår henne så att blodet skvätter.

Då slog han nu henne på snöhvitan kind,
Så blodet det sprutade på fina klädningen.

Och packa dig på dörren, och låt det blifva fort:
Du aldrig mer kommer inför din moders port.55

Förr eller senare visar naturväsendena sitt verkliga sinnelag, när de med lockande behaglighet 

fått sin vilja fram förbyts de. I ”Näcken bortför jungfrun” verkar näcken till en början vara en 

fulländad gentleman men i flera versioner anar den unga kvinnan oråd när hon sitter i vagnen. 

Näcken kör så fort att hon blir rädd men när hon ber om att få lämna vagnen så vägrar näcken 

henne det. Även när hon vill ge honom sina värdesaker vägrar han.56

Varulven skiljer sig från balladernas övriga naturväsen i och med att en varulv i svensk 

folktradition ursprungligen är en människa. Enligt Ella Odstedt finns det i svensk tradition tre 

typer av varulv. Den första typen är den självförvandlade varulven som genom trolldom själv 

förvandlat sig.57 Den andra typen är den förgjorda varulven som av någon annan trollkunnig 

person ofrivilligt förvandlats till varulv. Denna typ ansågs behålla sitt eget sinnelag och var inte 

farlig för folk.58 Den tredje typen av varulv är alltid en man och han förvandlas på grund av att 

hans mor innan hans födelse genom trolldom ville försäkra sig om en smärtfri förlossning. 

Eftersom Bibeln säger att kvinnan skall föda barn med smärta som en del av arvsynden så 

straffas kvinnans högmod med att barnet blir en varulv. Denna typ av varulv blev endast 

förvandlad vid vissa tidpunkter, oftast på nätterna, och var särskilt farlig för människor, 

speciellt kvinnor och i synnerhet havande kvinnor.59 I ”Varulven” är det med största 

sannolikhet fråga om den sista typen av varulv eftersom den unga kvinnan i denna ballad ofta 

är gravid. Varulvar av denna typ ansågs nämligen kunna bli fria från sin förbannelse om de åt 

upp ett foster. Varulven är inte i mänsklig gestalt, inte heller har han förmåga att locka eller 

förtrolla den unga kvinnan. För övrigt har han inget intresse av att locka henne, det enda han 

                                                
54 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 425.
55 SMB, 1983, s. 348.
56 Se exempelvis: SMB, s. 242. 
57 Odstedt, 1943, s. 30–44.
58 Odstedt, 1943, s. 58–72.
59 Odstedt, 1943, s. 115–134. 
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bryr sig om är att döda och äta henne, och i vissa fall hennes foster. Ofta beskrivs scenen när 

jungfruns fästman finner hennes döda kropp på ett brutalt sätt.

Och när som han kom uti rosendelund,
Så möter han ulfven med fostret i mund.

Och när som han kom till platsen fram,
Så var der inte mer än en blodiger arm.60

Varulven kan sägas delvis representera rädslan för vargen, men folktron gör vargen ännu 

mer bestialisk och ger den talets gåva. Samtidigt är varulven inte en varg, det som gör 

varulven speciellt skrämmande är kanske att den på dagen är människa. Varulven finns 

mitt ibland oss, han är människa men ändå inte, han är varg, men ändå inte. 

I Jochum Stattins bok finns en diskussion om näckens status som gränsmarkör och 

mediator. Stattin anser att näcken genom sin status som förmänskligad naturkraft utgör en 

förmedlande länk mellan natur och kultur. I människors medvetande bebor näcken 

gränsområdet mellan dessa två motsatta tankevärldar, naturen och kulturen. Stattin menar 

att det är just på grund av sin status som mitt emellan eller både och som näcken är farlig, 

han är tabu och detta tabu ger honom makt.61 Jag vill mena att övriga naturväsen i lika 

hög grad befolkar gränsområdet mellan natur och kultur. De är gränsvarelser, både 

mänskliga och ickemänskliga. Även varulven är helt klart en gränsvarelse. Trots att 

varulven inte är ett naturväsen så som de andra, så är han ändå på gränsen mellan 

människa och icke-människa och därmed på gränsen mellan kultur och natur. 

Gränsland

Människan skapar ordning i sin tillvaro genom att förvandla naturens slumpmässighet till 

geometrisk logik.62 På så sätt avgränsas natur från kultur och ett gränsområde uppstår. 

Denna gräns får självfallet en symbolisk laddning, den är gränsen mellan det trygga 

hemmet och den hotande omvärlden. I de flesta av balladerna jag har valt att analysera 

lämnar den unga människan hemmets trygghet och beger sig ut i naturen. I äldre tider var 

                                                
60 SMB, 1983, s. 50.
61 Stattin, 1984, s. 49f.
62 Leach, 1976, s. 51f. 
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naturen ett allvarligt hot mot människan. Naturen var inte alls så exploaterad och 

människoformad som den är idag. Där odlad mark tog slut blev skogen en stiglös 

vildmark som till stora delar var outforskad. Under den ljusa årstiden var skogen 

ypperligt resursrik, men trots att man gärna njöt av vad naturen gav så var man tvungen

att ge akt på de hot som fanns.

I ”Varulven” sker mötet omväxlande i ulvaskog öde, vildskogen, skogen den blå och 

villande skog, men det allra vanligaste rummet är rosende lund. Sven-Bertil Jansson skriver i 

sin bok Den levande balladen om begreppet rosende lund.63 Han menar att rosen symboliserade 

den älskade kvinnan och att lunden var en plats för kärlek och kärleksmöten. Men i ”Varulven” 

är rosende lund en farlig plats. Den unga kvinnan lämnar hemmet för att möta den unge man 

hon har kär, men i rosende lund möter hon istället ulven.

Jungfrun hon bad sin moder om lof:
att hon till sin käraste få gå

[…]
Jungfrun hon går sig åt Rosende Lund

Då möter hon den lilla ulfven grå.64

Även på en vacker plats som gjord för kärleksmöte kan faror hota. Att det ödesdigra mötet med 

varulven sker just här, i rosenlunden, på en plats laddad med symboler för kärleken får nog 

förklaras med att många av versionerna av denna ballad skildrar kärleken som något farligt. 

Som jag redan nämnt är ju kvinnorna i flera fall havande. Att kärlekens plats kan hysa en 

blodtörstig ulv bildar en symbol för att den fysiska kärleken kan resultera i en oönskad 

graviditet.

Även i ”Herr Magnus och bergatrollen” sker mötet oftast i rosende lund. Ofta är herr 

Magnus på väg någonstans men väljer att stanna i rosenlunden för att vila en stund. Det är en 

skön och vilsam plats tycks det. Även i ”Herr Olof och älvorna” är den unge mannen på väg 

någonstans men råkar hamna i rosenlunden där älvorna dansar. Rosenlunden kan sägas utgöra 

ett gränsland mellan kultur och natur, det är en plats som ligger avskiljt från gårdar och byar 

men som ändå inte är den otämjda vildmarken. Kanske är rosenlunden just därför den 

självklara platsen för ett möte mellan människan och skogens vilda naturväsen.

                                                
63 Jansson, 1999, s. 51f.
64 SMB, 1983, s. 41.
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Liksom skogen i allmänhet tycks berget i balladerna stå för något hotande och okänt, 

kanske i än högre grad än skogen. Delvis bottnar väl detta i att berg är ofruktsam mark dit man 

sällan har någon anledning att bege sig. Lägg därtill att malmbrytning ledde till att berg 

förknippades med rikedom så har man en utmärkt grogrund för folktroföreställningar. Man 

tycks även ha haft en föreställning att berg var ihåliga och därmed var det möjligt att de var 

bebodda. Om man gick runt berget ett visst antal varv så skulle, enligt folktron, en dörr visa sig, 

denna dörr ledde till bergakungens salar. I de flesta versioner av ”Den Bergtagna” omtalas 

berget som det höga berget eller det blå berget. I en balladversions omkväde antyds att den 

unga kvinnan kommit vilse, i en annan version antyds att berget ligger mitt i skogen.65 Berget 

är alltså avlägset beläget, skiljt från all mänsklig närvaro. I ”Herr Magnus och bergatrollen” 

möter den unge herr Magnus som sagt för det mesta trollen i skogen eller i rosenlunden men 

ofta nämns det i den sista versen att Magnus hade tur som inte hamnade i berget. Hade inte 

gryningen kommit så hade bergatrollen tagit honom dit, han hade blivit bergtagen. 

Förutom skogar, lundar och berg så bebos även vattnen av naturens väsen. Att vattnen ses 

som hotande är nog självklart, samtidigt med drunkningens reella fara är deras djup dessutom 

okända och osedda. På vattendrags, sjöars och havs botten kan mycket väl hända att 

hemligheter döljs. Precis som bergen avgränsas från omgivande skogar så avgränsas också hav 

från land och sjö från skog. Vattendragen är i sig en naturlig gränsdragning i landskapet och är 

därmed särskilt heliga/tabubelagda, eller för att enklare utrycka det, de har en magisk eller 

mystisk laddning som kan kopplas ihop med gränssymboliken. Av naturliga skäl sker inte 

möten mellan naturväsen och människor i vattnet, däremot är stränder ett tydligt gränsområde 

där möten kan ske. I de två versioner av ”Herr Magnus och bergatrollen” där naturväsendet är 

en havsfru är det på stranden som mötet sker. 

Det var så tidigt en Söndags morgon
Innan lärkan hon rörde sin tunga

Det var en ungersven, som hvilade på strand
Der hörde han Hafsfrun sjunga:66

Bron, som ju i allmänhet går över ett vattendrag, är en kraftfull gränssymbol, vattendraget är 

gränsen och bron överbryggar denna gräns, således får bron ett speciellt magiskt värde. Det är 

                                                
65 SMB, 1983, s. 358; 335.
66 SMB, 1983, s. 368. 
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därmed inte överraskande så att bron är en vanlig komponent i ballader som handlar om näcken 

eller havsfrun. En bro förutsätter att det finns vatten, alltså är den lika förknippad med vatten 

som stränder är, trots att den inte är en del av naturen. I flera versioner av ”Ungersven och 

havsfrun” stämmer havsfrun möte med den unge mannen just vid en bro, och när ungersven 

kommer till mötesplatsen är det oftast så att hans häst snubblar så att han hamnar i vattnet. 

Samma mönster finns också i slutet på flera versioner av ”Näcken bortför jungfrun”, hästarna 

som drar vagnen över en bro snubblar och vagn och allt åker ner i vattnet. 

Och när som de kommo der midt oppå bro
Så staplade Hästen på röda gullsko

När som de kommo alt midt uppå ström
Så staplade hästen på röda gullsöm

I Hållfast i Hållfast i hjelpen mig i land
för eder vill jag gifva mitt röda gullband

Ert röda gullband det kan jag väl få
Men aldrig skön jungfrun på gröna jorden går67

På samma sätt som bron får en magisk laddning genom att den är så nära förknippad med 

en gräns får likaså alla andra gränsövergångar eller gränsmarkörer det. Det kan vara en port, en 

dörr eller en tröskel, eller en ingång till en gård eller by. Exempel på alla dessa finns i överflöd 

i balladerna. Ett exempel som tidigare berörts är bergadörren i ”Den Bergtagna” som tydligt 

markerar gränsen för bergakungens domän. Jungfrun i balladen hittar en dörr som hon knackar 

på. Om hon är ovetande om vart dörren leder eller om hon medvetet vill komma in i berget 

tycks variera. Ett annat exempel är ordet borgareled, med varianter borgere-led och borgare led. 

Betydelsen av detta ord är något oklar men Sven-Bertil Jansson menar i sin bok Den levande 

balladen att borgeled betyder borgport medan han menar att formen borgareled kan betyda en 

ingång till en stad.68 I Svenska Akademins ordboks Internetversion fann jag uppslagsordet 

borgaled med betydelsen slottsport eller borgport. Under uppslagsordet skidgård, betydande 

gärdesgård eller stängsel men även i förlängningen palissad eller borg, skrivs att ingången till 

en sådan kan kallas borgarled. Detta ord förekommer i alla fall i tre versioner av ”Herr Olof 

och älvorna”, i dessa varianter av denna ballad möter Olof en älva, inte i rosende lund, utan vid 

                                                
67 SMB, 1983, s. 233.
68 Jansson, 1999, s. 51.
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just borgareled.69 Han har sålunda lämnat gårdens eller borgens område, och är inte längre på 

trygg mark. Ett annorlunda fall, som ändå bör tas upp är vägar, de är mänskliga skapelser, de är 

helt klart en del av kulturen men de genomkorsar naturen och kan på så sätt omges på båda 

sidor av vild natur. På sätt och vis är en väg samtidigt en gräns, på liknande sätt som ett 

vattendrag delar den ett fält från ett annat. Vägen, där den går genom naturen, får nog ses som 

ett gränsområde, ett ”mitt emellan” eller ett ”varken eller”, mitt emellan natur och kultur och 

varken natur eller kultur och därmed definitivt en gräns laddad med symbolisk kraft.

I balladernas värld finns trygga områden, farliga områden och områden som är neutrala. 

De trygga områdena är kulturens områden, gården och dess nära omgivningar, kyrkan och 

kyrkbacken, dessa områden är säkra under alla omständigheter. Farliga områden är den vilda 

naturen, skogen, bergen, vattnen. Åkrar, ängar, lundar, stränder och vägar är alla platser som är 

neutrala. Farliga områden är aldrig riktigt säkra, där kan saker alltid hända. Neutrala områden 

är trygga vid vissa tillfällen och otrygga vid andra. Trygga områden karaktäriseras av att de är 

en beständig del av kulturen, medan de farliga områdena kännetecknas av att de är orörda av 

människohand. Neutrala områden är både natur och kultur och samtidigt varken natur eller 

kultur och det är här som möten med det övernaturliga vanligen sker. På stranden eller vid bron 

möter människan näcken eller havsfrun. I rosende lund möter man skogens eller bergens väsen. 

Naturens väsen härskar i naturen, människan härskar i kulturen och gränserna mellan dessa 

områden är logiska mötesplatser.

Gryning och skymning

Människan behöver ordning i sin omvärld, precis som vi företar en indelning av rummet så 

utför vi även en indelning av tiden. Precis som passagen genom olika typer av rum tilldelas sin 

symboliska mening, så får även olika tider sin symboliska laddning. 

En överväldigande majoritet av mötena mellan människa och naturväsen sker i gryningen eller 

i skymningen. I nästan alla varianter av ”Herr Olof och älvorna” är det i ottan som Olof rider ut 

och möter älvorna. I ”Den bergtagna” är jungfrun på väg till ottesång eller aftonsång. I ”Herr 

Magnus och bergatrollen” förekommer, som redan sagts, ofta en sista strof vari Magnus blir 

räddad från bergatrollen genom att hanen flaxar med vingarna, det vill säga att tuppen vaknar 

                                                
69 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 414.
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och det blir morgon. Många gånger inleds denna ballad också med en angivelse att händelserna 

sker innan soluppgången. I ”ungersven och havsfrun” är det däremot oftast natt när havsfrun 

först söker upp den unge mannen. I ett par versioner talar havsfrun till honom medan han sover, 

i ett par fall vägrar den unge mannen släppa in havsfrun eftersom det är natt. I båda dessa 

varianter stämmer havsfrun träff med den unge mannen tidigt nästa morgon. Det första mötet 

med naturväsendet sker alltså på natten, men det andra, och oftast fatala mötet sker på 

morgonen, innan soluppgången. Även i de olika varianterna av balladen ”Varulven” får man 

intrycket att den händelsen som där omtalas äger rum i skymning eller natt. I ett par versioner 

berättas att när dagen kom var både jungfrun och hennes fästman döda.70 I en version har den 

unga kvinnans far just gått till sängs när jungfrun smyger ut, förmodligen för att möta sin 

käraste.71 I en annan har jungfrun just vägrats tillträde till sin fästmans hus för att det är natt.72 I 

ett par versioner är jungfrun på väg till vakerstugan, som enligt Jansson är en plats för nattliga 

gillen.73 I dessa versioner med vakerstugan finns även en effektfull beskrivning av skogen, som 

genast ger en känsla av skymning:

Jungfrun hon skulle sig åt vakerstugan gå
Så tog hon den vägen åt skogen den blå

Och när som hon kommer till skogen den blå
Där möter henne en ulf så grå74

Kanske har dessa ord, ”vakerstugan gå” och ”skogen den blå”, valts för att det är ett enkelt rim, 

men denna formel återkommer även i en version av ”Den bergtagna”, jungfrun är på väg till 

vakerstugan när hon passerar berget det blå.75 Hur det än är så markerar ordet vakerstugan att 

det är kväll, på liknande sätt som ordet otte eller ottesång markerar att det är morgon. 

Vilken tid som har valts för de olika balladerna verkar bero på balladens stämning och 

innehåll. ”Varulven” är kanske den brutalaste och mest tragiska av balladerna och kanske är det 

därför som skymning och natt valts, kanske fanns en föreställning om att det var på natten som 

vargen hotade. I ”Herr Olof och älvorna” gör älvorna att gryningen är det mest naturliga valet 

                                                
70 Se exempelvis: SMB, 1983, s. 41.
71 SMB, 1983, s. 47f.
72 SMB, 1983, s. 43.
73 Se exempelvis: SMB, s. 39.
74 SMB, 1983, s. 39.
75 SMB, 1983, s. 358.
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för tidpunkt. ”Näcken bortför jungfrun” har jag hittills inte berört i detta avsnitt, för den utgör 

ett undantag. I ”Näcken bortför jungfrun” anges ingen specifik tidpunkt och händelserna sker 

tillsynes mitt på blanka dagen, kanske för att det ska bli så begripligt som möjligt att jungfrun 

litar på den stilige herren trots att han är en främling.

Det är dock inte enbart gryning och skymning som tillmäts en symbolisk laddning. 

Jochum Stattin diskuterar i ett stycke i sin bok om näcken om olika laddade tidpunkter. Han 

nämner bland annat midnatt, söndagar och midsommar.76 Jag nämner dessa tre bland hans 

exempel eftersom jag funnit exempel på speciellt dessa tidpunkter i flera ballader. I den enda 

versionen av ”Varulven” där det finns en mer specifikt angiven tid, är det midsommaren som 

anges. Jungfrun skall gå ”till midsommarlek”, förmodligen under midsommarkvällen eller 

natten.77 I den enda versionen av ”Herr Magnus och bergatrollen” där en närmare tidpunkt 

anges, är det söndagsmorgon.78 Ord som ottesång eller aftonsång kan naturligtvis antyda att 

händelserna äger rum på en söndag, men sådana sammankomster skedde enligt SAOB:s 

Internetversion, under uppslagsordet ottesång, inte bara på söndagarna utan även på andra 

kyrkliga högtider. Man får alltså inte utgå ifrån att det är söndag bara för att mannen eller 

kvinnan är på väg till kyrkan. I en enda version av ”herr Olof och älvorna” anges att 

händelserna utspelar sig, inte i ottan eller sent om aftonen, utan specifikt vid midnatt.79

Tolvslaget är speciellt i och med att denna tidpunkt är gränsen mellan två dagar, och ännu idag 

har denna tidpunkt en speciell magisk laddning, vi ser det som en kuslig tid, en spöktimma, och 

likadana föreställningar fanns naturligtvis även förr i tiden. 

Gränstider är kusliga, de uppfattas som farliga. Här handlar det inte om fysiska gränser 

mellan natur och kultur, men dock om mentala gränser. Dagen är människans tid, på dagen 

känner sig människan trygg. Människans mest dominanta sinne är synen och denna syn är 

anpassad till dagen, på natten är denna syn dock värdelös. Människans dåliga mörkerseende gör 

henne hjälplös och därför är natten naturens tid och människan håller sig inomhus. Gränstider 

som gryning och skymning kan sålunda också kategoriseras som gränser mellan kultur och 

natur. Dagen är kulturen och natten är naturen. Därför är det naturligt att möten mellan 

människor och naturväsen sker på gränsen mellan dag och natt, i gryningen eller i skymningen. 

                                                
76 Stattin, 1984, s. 52f.
77 SMB, 1983, s. 45f.
78 SMB, 1983, s. 368. 
79 SMB, 1983, s. 426. 
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Gränser och gränstillstånd

Den naturmytiska balladen är helt tydligt fylld av gränser och gränstillstånd. Denna 

uppsats hade lika gärna kunnat ha titeln ”gränsfall”, för allt i balladerna bygger på 

gränsfall. Balladerna använder gränsfallens onormala status för att skapa spänningar. 

Gränserna och gränstillstånden tycks tjäna syftet att förstärka hotbilden. Vi människor 

uppfattar undermedvetet gränserna som hotande genom deras ambiguitet. Mötet mellan 

naturväsen och människor uppfattas som hotande genom dessa gränser. Ett möte på en 

normal plats, mellan normala människor, vid en normal tidpunkt skulle samma möte 

knappast uppfattas som dramatisk och hotande. Genom att avlägsna en eller flera typer av 

gräns mildras hotbilden, så som i ”Näcken bortför jungfrun” där händelserna sker på 

dagen och inleds på kvinnans gård. Detta är dock fortfarande en bedrägligt mildrad 

hotbild. Näcken är fortfarande en gränsvarelse, åhöraren är medveten om näckens status 

men den unga kvinnan är omedveten. Kvinnan blir dock medveten om hotbilden när de 

lämnar trygga områden som gården och kyrkan och färdas ut mot näckens domäner, när 

de lämnar kulturen och färdas över gränsen mot naturen. 

Balladernas handling är sålunda beroende av gränserna. Vad gränser och 

gränstillstånd tillför skulle svårligen kunna åstadkommas på annat sätt. Man kan se

samma mönster även i nutida skräckfilmer eller skräckromaner, samma saker skrämmer 

oss nu som när balladerna sjöngs. Precis samma metod för att skapa en skrämmande 

stämning används. Naturen är visserligen mindre okänd för oss idag när den mänskliga 

kulturens påverkan har spritt sig ut i även den mest avlägsna natur. Men samtidigt har en 

majoritet av människorna flyttat in till städerna. Många av oss är därför vana bara vid helt 

människoformade omgivningar och ständigt ljus därför skräms vi fortfarande av 

gränserna mellan natur och kultur. Naturen representerar fortfarande det vilda, det 

otämjda och gränsen mellan natur och kultur är fortfarande kategoriserad av tvetydighet 

och tidlöshet. Natur och kultur är fortfarande diametralt motsatta och gränsen dem 

emellan är fortfarande magisk, kuslig, tabubelagd och sakral. 
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Mönster av marginalitet i den naturmytiska balladen

Gränser och gränstillstånd i den naturmytiska balladen innehåller dock ytterligare en 

symbolisk nivå. Funktionen av att den unga mannen eller kvinnan själv är i ett 

gränstillstånd kan inte förklaras med att det tjänar till att förstärka någon hotbild. 

Visserligen finns i folktron en föreställning om att den unga människan är speciellt sårbar 

för naturens väsen, men det finns ju även andra tillfällen i livet när man sägs vara mer 

sårbar för övernaturligt inflytande eller speciellt tilldrar sig naturväsens intresse. Varför 

handlar inte dessa ballader till exempel om kvinnor som nyss fött barn? Kvinnor som fött 

barn men ännu inte blivit ”kyrktagna” ansågs särskilt hotade av det övernaturliga.80 I 

sägenmaterialet ser vi också att ogifta ungdomar på intet sätt var ensamma om att hotas 

av naturens väsen, det kunde vilken människa som helst råka ut för. Alltså kvarstår 

frågan, varför just giftasvuxna unga män och kvinnor? 

Den unga människan står inför en övergång i sitt liv. Ungdomen i sig kan sägas 

vara i ett marginaltillstånd, det är en tid mellan konfirmation, som förr var en 

övergångsrit som markerade barndomens slut, och giftermål som slutligen fastställer 

människans status som vuxen. Man kan kanske se konfirmationen som en separationsrit 

och bröllopet som en integrationsrit, med ungdomen däremellan som en period av 

marginalitet. Förmodligen förekom, precis som idag, en viss social avskildhet bland

ungdomarna. Till exempel var det vanligt att unga kvinnor om somrarna vistades i 

fäbodarna.81 Målet för alla dessa ungdomar var dock att gifta sig och bilda en egen familj. 

Genom konfirmationen ansågs man vuxen, men innan giftermålet hade man oftast inget 

eget hem. Den unga människan kan alltså i någon mån sägas vara en gränsvarelse, hon är 

på väg att korsa sociala gränser, hon är på väg att genomgå vad som förmodligen är den 

största förändringen i hennes liv, men ännu är hon inte en del av de vuxnas samhälle. 

Som gränsvarelse är den unga människan ett möjligt hot, hon är statuslös, ett gränsfall 

som kan vara ett hot mot samhällets ordning. Vad ungdomar gör har ju alltid setts med 

skepsis från vuxnas och samhällets sida. 

                                                
80 Schön, 2010, s. 127f. 
81 För mer information om ungdomstiden i äldre tider se: Bondeson, 1988, s. 41ff.
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Handlar dessa ballader kanske egentligen i grunden om den unga människan och 

hennes situation? Att den unga människan är ansiktslös, på alla sätt standardiserad och 

lika i alla ballader kan tyda på detta. Jungfrun och ungersven är avklädda alla 

kännetecken, om de ens tilldelas ett namn så tilldelas de ett genretypiskt sådant, som till 

exempel Olof eller Kerstin. Jungfrun och ungersven är symboler för alla unga män och 

kvinnor. Kanske är det också så att alla gränser och gränstillstånd i balladerna är 

symboler för den gräns som den unga människan står inför att korsa. Samtidigt kan 

gränsernas hotbild vara en symbol för den unga människans osäkerhet inför framtiden. 

Den unga människan i balladen möter som så gott som alltid naturens väsen på egen 

hand. Och på samma sätt är den unga människan för det mesta ensam om att välja sin 

framtid. Passagen från kulturen ut i naturen kan stå för den sociala gränsövergång som 

den unga människan skall göra. Naturens väsen skulle då stå för framtidens hot, de val 

som måste göras för att hon ska kunna bli sant vuxen. Den död eller den olycka som de 

unga i balladerna gjuter skulle då vara de konsekvenser som den unga människan drabbas 

av om hon väljer fel. 

Balladens unga människa är avskiljd från samhället, isolerad och ”avklädd” 

befinner hon sig i ett gränsområde. Därmed är den unga människan i balladerna en 

gränsvarelse, som befinner sig i ett gränsland, i en gränstid. Allt detta följer mönstret i en 

marginalrit. En marginalrit karaktäriseras som bekant ofta av att människan som 

genomgår den befinner sig utanför normal tid och normalt rum. Men den unga människan 

i balladen ges inte möjlighet till någon initiationsrit, hon gör fel val och hamnar utanför 

samhället. I detta verkar balladerna ha moraliserande funktion, de predikar vad som är 

rätt och fel genom sedelärande exempel. I balladerna är motsättningen på ytan en 

motsättning mellan natur och kultur, men på djupet är det istället en motsättning mellan 

känsla och förnuft. Endast herr Magnus i ”Herr Magnus och bergatrollen” klarar sig 

oskadd ur sitt möte eftersom han väljer rätt. I de flesta balladerna råkar den unga 

människan i olycka om hon inte följer sitt förnuft. Ibland ”Som i ”Herr Olof och älvorna” 

ligger det oförnuftiga i att befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Ibland handlar 

ungdomarna oförnuftigt och utan att tänka på konsekvenser. Till exempel jungfrun i ”Den 

bergtagna”, när hon knackar på bergakungens dörr och ber om att få komma in gör hon 

fel val, hon lockas av bergakungens makt och rikedom och tänker föga på 
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konsekvenserna. Ungersven i ”Ungersven och havsfrun” lockas av havsfrun och går för 

att möta henne, trots att han inte borde. Jungfrun i ”Näcken bortför jungfrun” gör ett 

liknande misstag, hon lustar efter den stilige främlingen och bryr sig inte om 

konsekvenserna bara hon får honom till man. Jungfrun i ”Varulven” låter inte locka sig 

av något naturväsen men däremot försätter hon sig, på grund av oförnuft, i en farlig 

situation. Hon har inte tålamod, hon vill träffa sin käraste fastän det är kväll. Alla utom 

Magnus väljer de känsla före förnuft.  

Sammanfattning

Är detta då vad mötet med det övernaturliga i den naturmytiska balladen är? 

Skräckförstärkt moralpredikan? Av allt att döma tycks det vara så. Gränserna och 

gränstillstånden tjänar ett dubbelt syfte, de förstärker spänningen, deras ambiguitet skapar 

hotbilder som läsaren eller åhöraren genast reagerar på. Gränstillstånden uppfattas 

undermedvetet som farliga, kusliga, magiska eller tabubelagda. Samtidigt tycks 

ungdomens gränstillstånd inte tjäna samma syfte som övriga gränser. Att balladerna 

handlar om en ung människa bidrar inte tvunget till att förstärka hotbilden. Därför anser 

jag att ungdomens gränstillstånd förmodligen har en annan funktion än övriga gränser 

och gränstillstånd. Balladernas ungdomar är närmast arketypiska, beskrivningen av dem 

skiljer sig föga från ballad till ballad, därför kan man anta att dessa ballader handlar om 

ungdomar i allmänhet, deras situation och problem. Övriga gränser och gränstillstånd kan 

då tänkas spegla den gränsövergång som ungdomen står inför. De hotande gränserna i 

balladen varnar för de reella hot som ungdomens gränstillstånd innebär. Naturens väsen 

tycks i sådana fall reduceras till verktyg för att bibehålla samhällets ordning. De står för 

de felaktiga val som kan hota ungdomarnas framtid, de står för känsla och oförnuft. Det 

som på ytan är en kamp mellan natur och kultur är således snarare en kamp mellan känsla 

och förnuft. Balladernas skräckexempel uppmanar följaktligen ungdomen till att välja 

förnuft framom känsla. De visar vad som händer om ungdomen inte fogar sig efter 

samhällets ordning. Den unge man eller kvinna som inte handlar förnuftigt, som inte 

tänker på konsekvenserna, riskerar att hamna utanför samhället, så enkel är varningen. 
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Bilagor:

Varulven

Jungfrun hon skulle sig åt vakerstugan gå
– Linden darrar uti lunden –

Så tog hon den vägen åt skogen den blå
–  Ty hon var i vildskoga vånda   

Och när som hon kommer till skogen den blå
Där mötte henne en ulf så grå

Och kära du Ulfver du bit inte mig
Dig vill jag gifva min silkessydde särk

Din silkessydde särk passar jag inte på
Ditt unga lif och blod det måste nu gå

Kära du Ulfver du bit inte mig
Dig vill jag gifva mina silfverspända sko

Dina silfverspända skor passar jag inte på
Ditt unga lif och blod det måste nu gå

Och kära du Ulfver du bit inte mig
Dig vill jag gifva min röda Guldkrona

Din röda guldkrona passar jag inte på
Ditt unga lif och blod det måste nu gå

Och jungfrun hon steg sig så högt upp i ek
Och Ulfven han gick på backen och skrek

Och Ulfven han grafde den eken till rot
Och jungfrun gaf till ett hiskelit rop

Och ungersven sadlar sin gångare grå
Han red litet fortare än foglen han flög

Och när som han kom till platsen fram
Så var det inte mer än en blodiger arm

Gud trösta Gud bättra mig ungersven
– Linden darrar uti lunden –
Min jungfru är borta min häst är för ränd
–  Ty hon var i vildskoga vånda82   
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Näcken bortför jungfrun

      Det bodde en herre på Östervalla ö,
Han hade tre döttrar och granna voro de.
– Med all ära. 

Den ena var så dejelig, den andra var så grann,
Den tredje har förlofvat att aldrig taga man.

       Det spordes öfver vatten, det spordes öfver land,
Det spordes till Necken i Elfvabo-strand.

Och Necken han gångar sig på Elfvabo-strand,
Så kläder han sig till en rasker herreman.

Och Necken kom farande till Östervalla gård,
Och ute står skön jungfru och kammar gult hår.

Och jungfrun hon gångar sig i stensalen in
Gud gifve den herren han måtte blifva min

Och lyster sköna jungfrun åt kyrkan fara
Och sjelfver så ville jag den kusken vara

Och kära Ni, min Herre, ni kören ej så fast
Mina tömmar är åf silke och inte utåf bast

Och kära Ni, min Herre, Ni fören mig ur vagn
Och Eder vill jag gifva mitt rödaste gullband. 

Ditt röda gullband jag passar inte på
Men aldrig skall du utur vagnen min gå.

Och kära Ni, min Herre Ni varen mig ett stöd
Och eder vill jag gifva min gullkrona så röd

Din röda gullkrona jag passar inte på
Men aldrig skall du utur vagnen min gå.

Och hemma gråter fader, och hemma gråter mor
Och hemma gråter syster, och hemma gråter bror

Och hemma får di gråta, så mycket som di kan,
Men nu så är du gifter, nu hafver du fått man.

De oko öfver vatten, de oko öfver land
De oko fram till Elfvabo-strand.

De oko öfver vatten, de oko öfver spång.
Men nu så åker jungfrun allt för den sista gång
– Med all ära.83
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Den bergtagna

Jungfrun hon skulle sig till Ottesången gå,
– Tiden görs mig lång; –
Så gick hon den wäg, der höga berget låg,
– Jag wet att sorgen är tung.

Hon bultade på dörren med sina fingrar små,
Och hur du store bergskung, skjut låsarna ifrå,

När hon hade gått tre runda slag omkring,
Så öppna hon sin salsdörr, bad henne stiga in.

Men när hon hade warit der i åtta runda år,
Då föder hon sju söner och en dotter så bold.

Den jungfrun hon beder sin bergskung om nåd
Till att få resa hem till sin ömma far och mor.

Ja nog får du resa till din ömma far och mor,
Men hwar du har warit, det talar du ej om.

God afton, god afton, kära dottren wår,
Hwar har du warit i åtta långa år.

Inte har jag warit åt den rosende lund,
Men jag har bott i berget, hos bergets kung.

Bergskungen kommer uti fullande fart,
Hwad är detta för samtal ni håller här om mig?

Han klappade henne på rödwitan kind,
Så bl[o]sdroppar neder på gullsnöret rann.

Så tager han henne med ifwer och med hast,
Och henne för i berget, liksom en blåst de for’.

Dess dottersätter fram en förgyllande stol,
War god och sitt neder, min ömma far och mor.

Hon blandade sig ett gifte-glas mjöd,
Deri hon ville dricka sig sielfwer till döds.

Och första drycken hon utaf gifteglaset drack,
– Tiden görs mig lång –
Hennes ögon de runno och hjertat det sprack,
– Jag wet att sorgen är tung.84
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Ungersven och havsfrun

Herr Olof han sadlar sin gångare grå,
Så rider han sig till Hafsfruens gård.
– Men Linden gror väl! – Men Linden gror väl!

Herr Olof han red, men gullsadelen flöt,
Herr Olof han sjunker till Hafsfruens sköt.

Och när som han kommo på Hafsfruens gård,
Där ute mot honom Hafsfruen står.

»Välkommen! Välkommen! ung Olof till mig –
»I femton år hafver jag väntat på Dig.

»Men hvar är Du född, och hvar är Du buren?
»Och hvar hafver Du dina hofkläder skuren?

På Kejsarens gård är jag födder och buren,
Och der hafver jag mina hofkläder skuren.

Och der hafver jag min Fader och Mor,
Och der har jag Syster och der har jag Bror.

Och der har jag åkrar och der har jag äng,
Och der står uppbäddad min Bruaresäng.

Och der hafver jag min Fästemö tro,
Med henne mig lyster att lefva och dö.

»Och hör Riddar Olof! Kom följ nu med mig,
»Drick ur min Sölfkanna det klaraste vin.

»Hvar är Du nu född? och hvar är Du buren? –
»Och hvar har Du nu dina hofkläder skuren? –

Jo, här är jag född och här är jag buren!
Och här hafver jag mina hofkläder skuren!

»Hvar har Du nu Fader? och hvar har Du Mor?
»Och hvar har du Syster och hvar har Du Bror?

Jo, här har jag Fader, och här har jag Mor!
Och här har jag Syster, och här har jag Bror!

»Hvar har Du nu åkrar? och hvar har Du äng? –
»Och hvar står nu bäddad din Brudesäng? –

»Och hvar har Du nu Din fästemö tro,
»Med den Du vill lefva, med den Du vill dö?

Här har jag min åker, här har jag min äng!
Här hafver jag bäddad min brudesäng! –
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Och här hafver jag min fästemö tro,
Med Dig vill jag lefva, med Dig vill jag dö! –
– Men Linden gror väl! – Men Linden gror väl!85

Herr Magnus och havsfrun

Herr Magnus han gångar sig åt rosendelund
Han tänkte sig litet till att hvila,
Då kommo till honom de bergatrollen tre
De ville med honom litet tala:
– »Min gode Herr Magnus trolofwen er med mig,

Ty eder jag bjuder så gerna
I swaren mig ej nej, utan jo, ja!

Den ena hon var utaf hjertat så glad,
Den andra hon hviskad’ i hans öra,
Den tredje hon hade så ljufveliger ton,
Att berg och dalar kunde röras.

För eder vill jag gifwa en skjorta så ny,
Som någon riddare skulle bära,
Ja hon skall hwarken wara virkad eller sydd,
Utan stickad med silket det hvita. 

För eder vill jag gifwa en klädning så ny,
Som någon konungason skulle bära,
Ja hon skall hwarken wara virkad eller sydd,
Utan stickad med gullet det röda.

För eder vill jag gifwa det swärdet så blankt,
Som någon konungason månde bära,
I skolen få slåss uti kungariken sju,
I skolen aldrig tappa, utan vinna.

För eder vill jag gifwa de fålarna tolf,
Som gånga uti rosendelunden;
Ja aldrig har det warit sadel uppå dem,
Ej eller betsel uti deras munnar.

För eder vill jag gifwa min gångare grå,
Som ståndar uppå stallet den höga;
Ja sadeln den är utaf rödaste gull,
Och betslet utaf ädla stenar.

För eder vill jag gifwa de oxeparen sju,
Och alla skola vara snöhvita;
Och om I viljen söka i kungariken sju,
I skolen aldrig finna deras likar.

För eder vill jag gifwa de qvarnarne twå,
Som stånda mellan Tiljo och Tärnam,
De skola icke wara utaf jern eller stål,
Utan wara utaf gullet det röda.
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Dessa gåfwor woro wäl goda att ha,
Endast I woren christliga qvinnor;
Men nu ären I utaf de fule bergatroll,
Och utaf de hedniske qvinnor.

Om intet Herren hade varit mig så huld,
Att hanan hade blaskat sina vingar,
Så hade jag varit bland de fule bergatroll,
Och ibland de hedniske qvinnor.
– »Min gode Herr Magnus trolofwen er med mig,

Ty eder jag bjuder så gerna
I swaren mig ej nej, utan jo, ja!86

Herr Olof och älvorna

Herr Olof rider om otte tid
– drifver dagg faller regn –
Han vill hämta sina brudmän till sig
– Jag lofvar eder tro min

Herr Olof han rider både frusen och blek
Så fick han se en elfvelek

Elfven hon räckte snöhvit handen från sig
och lyster Herr Olof  trå dansen med mig

och intet lyster mig tråda dansen med dig
ty jag skall hämta mina brudmän till mig

och lyster dig inte trå dansen med mig
sorger och sjukdom skall följa med dig

Herr Oloff han kastar sin häst omkring
och sjuker månde han rida hem

och när som han kom på sin moders gård
ute för honom hans moder står

välkommen hem Herr Olof till mig
mjöd och vin har jag blandat till dig

ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin
men mig lyster mera åt sängen min

jungfrun hon rider på sin svärmoders gård
ute för henne hennes svärmoder står

välkommen hit kära dotteren min
åt dig har jag blandat både mjöd och vin

ej lyster mig mjöd ej lyster mig vin
men huru mår Herr Olof kär Herren min
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Herr Olof sitter i buren
Och matar de små djuren

Jungfrun hon sprang up för loftets bro
med silkesstrumpor och silfverspända sko

hon knackar på dörren med fingrarne små
stig upp Herr Olof drag låsen ifrå

Jungfrun hade fingrar båd mjuka och små
och sjelf drager hon den låsen ifrå

och jungfrun la’ sitt hufvud till Herr Olofs bröst
/:Herr Olof:/ hvi sofven i så tyst

och Jungfrun hon tog sin silfverbodda knif
och den stack hon uti sitt unga lif

och när det var dager och dager var ljus
så var där tre lik i Herr Olofs hus

det ena var Herr Olof det andra var hans mö
– drifver dagg faller regn –
det tredje var hans moder af sorgen var död
– Jag lofvar eder tro min87
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