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Abstract 

 

Angelica Svensson 

Men, women and the Swedish folklore creature Näcken 

Stories about Näcken during the 1800s from a gender perspective  
Antal sidor: 46 
 

This study examines stories from the 1800s about the Swedish folklore creature Näcken with the purpose to 

define what kind of view on gender they are presenting. The geographical area in focus is the Swedish south 

province Småland. The ambition is to see how the stories describe the thinking, acting and meaning about 

gender and authority. This will also be studied in relation to the norms and ideals of gender that dominated 

in the 1800s. Former studies has shown that the view of folklore and gender interacted and carried each 

other in the 1600s and the 1700s. There are also research that indicate that the creature Näcken maintained 

gender patterns in the 1800s. This research determines more general patterns concerning gender and has 

not done a more firmly analysis in relation to the change in the view on gender which took place between 

the 1700s and the 1800s, which this study intend to do by using Yvonne Hirdman’s gender system as a 

theoretical framework.  

The result has shown that the understandings of Näcken had a role to play in the context of social control, 

seeing as the understandings affected the behavior of people. The most clear message the stories expresses 

is that men had more capacity to act than women, which is in line with the 1800s ideals about gender that 

derived from a polarization norm. This can also be seen in the context in which the meeting with Näcken 

took place, namely the in the context of work and other activities, but not in connection to physical places 

in line with the polarization norm, in which the women should have met the creature closer to the farm and 

the men’s meeting should have more distance from the farm. The stories also expresses a valuing of char-

acteristics which were highly valued as norms in the 1800s. The characteristics also have a moral dimension. 

Men with highly valued characteristics were more likely to succeed with their attempts and had bigger 

chances of escaping Näcken. Within the moral spectrum one can find a Christian motive as well, since 

warnings about neglecting the religion takes place. For women though, the stories’ moral dimension spoke 

about precepts and the negative consequences which could follow if the women did not practice restraint 

and carefulness. From the 1600s and 1700s to the 1800s Småland, there is also a continuity regarding sexual 

relationships between women and Näcken to be found. Those kinds of relationships are rare to find in the 

sources. 
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1. Inledning 
Tron på och föreställningarna kring övernaturliga väsen, ting och handlingar som går utanför offi-

ciell religion och etablerad vetenskap är det man brukar benämna som folktro. Vad gäller innehålls-

mässigt så kan folktron delas in i olika kategorier som exempelvis folkmedicin, åtgärder för per-

sonlig lycka eller föreställningar som syftar till att upprätthålla normer och värderingar i ett sam-

hälle. Folktron har särskilt aktualiserats i kritiska lägen där andra handlingar inte ansetts tillräckliga, 

så som vid sjukdom eller för att säkra den materiella tillvaron. Den senare kan handla om ingripan-

den vid fiske, jakt eller odling. På grund av detta måste man ta hänsyn till ekonomiska och ekolo-

giska bakgrunder vid analyser och tolkningar av folktron, men även samhällets kulturella och soci-

ala förhållanden.1 Denna studie ämnar särskilt ta till vara på det senare perspektivet med fokus på 

samhällets genusrelationer. 

 

Begreppet folktro avser framförallt föreställningar om supranormala väsen och krafter.2 Ofta hand-

lar det om väsen med olika typer av krafter och sådana har vi haft gott om inom den svenska 

folktron. Den föreliggande studien kommer att fokusera på berättelser om ett sådant väsen, näm-

ligen näcken. Synen på och föreställningarna kring både genus och folktro har skiftat genom år-

hundradena. De har påverkats av olika och ibland samma saker. De har heller inte varit isolerade 

från varandra, utan det ena har präglat eller satt spår i det andra. Tidigare forskning har kommit 

fram till hur folktro och genus interagerade och bar upp varandra på 1600- och 1700-talet. Histo-

rikern Mikael Häll har visat att föreställningar om naturväsen hade mening för människorna och 

bar på centrala moraliska normer, samt ett försanthållande om varats natur. Föreställningarna fast-

slog traditionella normer i berättartraditionen vid den aktuella tiden, och de samtida domboksbe-

rättelserna är formade utifrån dåtidens genuskonstruktion i relation till roller och upplevelser som 

var kopplade till kön.3 Det finns också forskning som pekar på hur föreställningar om näcken 

upprätthöll könsmönster på 1800-talet.4 Den senare forskningen fastställer emellertid generella 

mönster i fråga om genus och har inte gjort en grundligare analys i förhållande till den förändring 

som skedde i synen på genus mellan 1700-talet och 1800-talet. Det ämnar denna studie att göra. 

 

Ur ett historiedidaktiskt perspektiv erbjuder denna studie ett förnyat perspektiv på genusrelation-

erna på 1800-talet. Detta ligger i linje med historieundervisningens syfte att elever ska utveckla sin 

historiska bildning och förmåga att använda historien som referensram för att förstå sin egen sam-

tid,5 eftersom just 1800-talets syn på genus har fortlevt ända till våra dagar,6 men även för att ana-

lysera historiska förändringsprocesser utifrån olika perspektiv. Studien bidrar även med en fördju-

pad kunskap och förståelse för 1800-talets levnadsvillkor och värderingar, vilket är aspekter som 

historieundervisningen ska syfta till.7 

 

                                                      
1 Nationalencyklopedin. (u.å.) Folktro 
2 Nationalencyklopedin. (u.å.) Folktro 
3 Häll, M. (2013) s.516, 521, 537 
4 Stattin, J. (2008) s.103f 
5 GY11. s.66 
6 Ekenstam, C. (2000) s.59 
7 GY11. s.66 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka småländska berättelser om folktroväsendet näcken 

kring 1800-talet ur ett genushistoriskt perspektiv. Ambitionen är att se hur texterna framställer den 

småländska 1800-talsmänniskans tänkande, handlande och meningsskapande kring genus och 

maktrelationer. Detta ska också undersökas i förhållande till genusnormer på 1800-talet.  

 

Huvudfråga: Hur framställs genusrelationerna på 1800-talet i småländska berättelser om näcken 

från samma tidsperiod? 

 I vilka sammanhang framträder näcken? 

 Vilka moraliska och sedelärande aspekter framkommer i berättelserna? 

 Vilka spår finns det av 1800-talets idealbild av manligt och kvinnligt genus i berättelserna? 

2. Material och metod  
Källmaterialet som används i studien är hämtat från Nordiska museets Folkminnessamlings ex-

cerptsamling. Det rör sig om ca 75 olika dokument som går att finna under olika kategoriseringar 

under huvudtemat Näcken i arkivet. Detta innebär inte att det är 75 olika personer som uttalar sig i 

materialet, utan ibland kan samma person eller källa uttala sig vid ett flertal tillfällen, men behandlar 

då olika berättelser varje gång. Källorna är även avskrivningar av primärmaterialet. Primärmaterialet 

om folktro började att dokumenteras och samlas in av museet på 1890-talet. Vid mitten av 1940-

talet satte Nordiska museet emellertid igång ett projekt med att göra avskrifter på detta uppteck-

ningsmaterial, vilket sedan kategoriserades efter ämne och topografi.8 Här finns alltså ett samlat 

material där majoriteten utgörs av individuella människors egna berättelser, men där även tryckt 

material, såsom exempelvis hembygdsföreningars årsskrifter och liknande återfinns. Det finns möj-

lighet att ta del av primärmaterialet i Nordiska museets arkiv, men eftersom sekundärmaterialet 

sannolikt är korrekt avskrivet anser jag det överflödigt att gå till primärmaterialet. 

 

Dessa källor innehåller både sägner och memorat. För att kort definiera dessa begrepp så handlar 

memoraten om sagesmannens egna upplevelser eller upplevelser som någon i sagesmannens närhet 

har varit med om. En sägen däremot handlar om berättelser som tycks ha funnits i trakten under en 

längre tid, då man ibland inleder med exempelvis: det berättas om… och benämner aktörerna som 

pigan, bonden, pojken, prästen m.m. istället för direkta hänvisningar med namn. Det vill säga, det finns 

en större distans till innehållet. Till skillnad från en saga så är en sägen en berättelse som har mer 

historisk förankring, medan en saga är mer poetiskt lagd utan verklighetsbakgrund. Det finns ingen 

klar gräns, båda kan ha inslag av varje, men lutar mer åt det ena eller andra hållet. En sägen berättas 

även med anspråk att bli trodd.9 Det som är viktigt i sammanhanget är dock att det inte är autenti-

citeten i innehållet som ligger i fokus, utan snarare vad texten förmedlar gällande synen på genus. 

När det kommer till sägner om folktro så uppbär de ofta en eller flera funktioner. Ett syfte kan 

vara att bekräfta den kollektiva folktron, vilket är mycket vanligt. Sägnerna kan också ha en peda-

gogisk funktion, i dessa är det tydligaste syftet att inpränta lärdomar och levnadsregler, vilka både 

                                                      
8 Nordiska museet. (u.å.) Arkivet, Tro och sed.  
9 af Klintberg, B. (1972) s.11f, 16ff 
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kan vara kristna eller profana. En kategori som ligger nära den förra är varnande sägner, som be-

skriver följderna av en syndig handling.10 Detta gör att sägnerna, tillsammans med memoraten, kan 

säga oss något om de tankemönster som fanns i 1800-talets Småland.  

 

Vad gäller personerna i materialet så kommer dessa inte att nämnas vid namn, utan de kommer att 

kallas sagesmannen. Några av sagesmännen uttalar sig i början av 1900-talet, vilket gör att det finns 

en möjlighet att det finns nära släktingar vid liv idag. Av respekt för detta så kommer alla personer 

som uttalar sig i materialet att vara anonyma. Det kommer emellertid att finnas personer som be-

nämns vid namn och det är namngivna aktörer som figurerar i berättelserna som utspelar sig på 

1800-talet. Detta är också namn som sagesmännen själva valt att delge vid nedtecknandet. 

 

Metoden som har används i den föreliggande studien är en kvalitativ textanalys. I närläsningen av 

materialet har fokus dels legat på det som uttrycken skrivs, dels på underliggande meningar. Båda 

dessa angreppssätt är viktiga för att komma åt synen på genus i berättelserna. Genom att ta till vara 

på det som uttryckligen sägs kan man komma åt retoriken för hur man talade om män och kvinnor 

i sammanhanget. Men för att tränga ännu djupare i texten och komma åt outtalade idéföreställ-

ningar och spåra känslouttryck krävs dock också det senare angreppssättet. Även kontexten kom-

mer att tas i beaktning, vilket innebär att tolkningen kommer att ta hänsyn till det sammanhang 

mot vilket textens utsagor ska tolkas.11 Det betyder att textens egen beskrivning av miljön eller 

kontexten har utgjort en ram för tolkningen, men även den tidigare forskningens resultat och den 

aktuella tidens syn på genus. 

 

Eftersom denna studie har ett fokus på att rekonstruera en tankevärld, det vill säga synen på genus, 

så ser det metodologiska förhållningssättet och tolkningen lite annorlunda ut än vad det kan göra i 

andra historiska arbeten. Det kan vara svårt att komma åt att rekonstruera den vanliga människans 

tankevärld i förfluten tid och därför kan det krävas en typ av gränsöverskridande tolkning eller 

inlevelse. Detta ligger nära det som Clifford Geertz kallar thick description, eller tjock beskrivning på 

svenska. Syftet med den tjocka beskrivningen är att reda ut avsikter, att studera meningar, innebör-

der och budskap som ligger under det direkt observerbara i materialet. Synsättet innebär att hand-

ling och mening är förbundet med varandra. I rekonstruktionen av en tankevärld eller en tanke-

struktur bestäms människors upplevelser, reaktioner och reflektioner av språkspelet. En viktig 

punkt i sammanhanget är att det handlar om att språkspelet är kollektivt och inte individuellt. Upp-

giften har varit att kartlägga spelet och dess regler, att rekonstruera begreppsvärldar och normsy-

stem. Objektet blir därför något som existerat utanför människornas hjärnor och blir därigenom 

möjligt att utforska. Språket är därför centralt, men detta bör inte förstås för begränsat, utan hit 

räknas även sådant som handlingar. Ambitionen har varit att försöka se kulturen som begriplig, 

sammanhängande och rationell utifrån kulturmedlemmarnas perspektiv. En central del i förhåll-

ningssättet är att se människorna som subjekt, vilka tänker och handlar, men inte som helt fria 

tänkare, utan inom de ramar som kulturen sätter och språkspelet tillåter. Något annat som är viktigt 

i sammanhanget, för att inga missförstånd ska uppstå, är att tjock beskrivning är en tolkningsform, 

inte en framställningsform.12 

                                                      
10 af Klintberg, B. (1972) s.54ff 
11 Florén A. och Ågren, H. (2006) s.51f  
12 Winberg, C. (1988) s.301-305, 308, 312 
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En anmärkning som vissa historiker har riktat mot detta förhållningssätt handlar om källkritiken. 

Emellertid har exempelvis etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren pekat på att det naturligtvis 

finns falska påståenden i memoarer lika väl som i andra dokument eller källor. Det är dock inte av 

intresse att reda ut just den aspekten eftersom man genom metoden främst söker kunskap om 

tanke- och värdekategorier. Även lögn är information där en förfalskning av verkligheten kan säga 

lika mycket om kulturen som sanna påståenden. Resonemanget liknar historikernas funktionella 

förhållningssätt till källor,13 vilket tidigare konstaterades vara den lämpligaste ansatsen för den fö-

religgande studien. Syftet är inte att reda ut sanningshalten i berättelserna om näcken, utan istället 

komma åt vad de förmedlar angående synen på genus. 

 

Eftersom det främsta syftet med studien är att belysa berättelserna ur ett genusperspektiv så har 

bearbetningen av materialet först och främst utgått ifrån en kategorisering av berättelsernas aktörer 

utifrån kön. Detta är också tematiseringen i undersökningens upplägg för att lättare kunna urskilja 

manligt från kvinnligt och sedan tydliggöra relationen däremellan. I praktiken har detta inneburit 

att en analys av näckenberättelser där en man eller flera män figurerar som huvudaktörer, utöver 

näcken, har skett i förhållande till frågeställningarna. Därefter har näckenberättelser med en kvinna 

eller flera kvinnor som huvudaktörer behandlats på samma sätt. Sedan har berättelser som innefat-

tar både män och kvinnor i en och samma utsaga analyserats. Näcken har till viss del också be-

handlats utifrån ett genusperspektiv utifrån berättelser där denna uppträder i mänsklig mansgestalt. 

Att näcken inte hela tiden analyseras utifrån ett genusperspektiv har att göra med att denna utöver 

mänsklig gestalt uppträder som antingen ett föremål eller ett djur, vilket gör det svårt att vid dessa 

tillfällen tillskriva näcken ett genus, även om sagesmannen refererar till näcken som han eller honom.  

 

2.1. Urval och avgränsningar 

Vad gäller urvalet av källor så har materialet först valts ut efter landskap, det vill säga Småland. 

Genom att avgränsa sig till ett specifikt område så får man ett s.k. traditionsområde, som etnologen 

Bengt af Klintberg kallar det. Han menar att denna term visserligen inte säger något om den all-

männa karaktären på ett område, eftersom traditionsområdets utseende växlar beroende på studi-

eobjekt. Det finns emellertid traditionsgeografiska termer, vilket innebär att man anlägger ett hi-

storiskt perspektiv på kulturen i ett visst område. Folktron fördelar sig ofta på flera kulturområden, 

där var och ett har en tydlig särprägel i förhållande till de angränsande kulturområdena. Sägnerna å 

sin sida har karaktären av ett överskikt i traditionen, där kulturgränserna spelar mindre roll. Det går 

dock konstatera att det finns vissa tydliga kulturgränser även vad gäller sägnerna, enligt af Klintberg. 

Dessa sammanfaller ofta med gränser i naturgeografin. Man kan också se geografiska skillnader i 

sägnernas agerande personer beroende på kön, vilket har en näringsgeografisk koppling. Det kan 

handla om att en sägen som berättats i södra Sverige med en man som huvudaktör har ändrat 

innehåll och utformning när den berättats i norra Sverige och har en kvinna som huvudaktör. Om-

kastningen av kön beror på näringsgeografiska bakgrund i och med att det i söder varit män som 

haft anledning att vistas och arbetat ensamma i skogen under en längre tidsperiod, medan det i norr 

varit kvinnorna som haft denna anledning i och med fäbodsystemet.14  

 

                                                      
13 Winberg, C. (1988) s.313f 
14 af Klintberg, B. (1972) s.47ff 
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När det kommer till avvikelser mellan olika variationer av en spridd sägen, så handlar det ofta inte 

bara om olika detaljer som orter, personer och olika namn på väsen, utan själva innehållet kan ha 

fått ett särskilt utseende. af Klintberg beskriver att det har bildats en ekotyp, vilket innebär att en 

särform av t.ex. en sägen som uppstår när denna blir accepterad inom ett traditionsområde och 

slutligen präglas av områdets närings- och kulturgeografiska förhållanden. Ekotypen kan alltså skilja 

sig gällande innehåll, men även funktion.15 Eftersom det framförallt är innehållet och funktionen i 

förhållande till genus som ligger i fokus för den föreliggande studien, så blir det naturligt att av-

gränsa sig till ett specifikt område eftersom ekotypen skiljer sig mellan olika geografiska områden. 

 

Den geografiska avgränsningen bygger på att vi får ett traditions- och kulturområde i södra Sverige, 

vari man särskilt har sett skillnader i sägnernas agerande personer i relation till kön. Anledningen 

till att den föreliggande studien inte undersöker geografiska områden söder om Småland har att 

göra med att det främst inte är näcken som figurerar i berättelser från Skåne och Blekinge, utan ett 

väsen som kallas bäckahästen.16 Vissa menar att näcken och bäckahästen är samma väsen och andra 

menar att de är skilda väsen.17 De har många likheter, men eftersom denna studie är fokuserad på 

att undersöka berättelser om det väsen som benämns som näcken så har detta inneburit dels en 

avgränsning till Småland och dels att källor under kategoriseringen Bäckahästen på arkivet i Nordiska 

museet har valts bort. 

 

Anledningen till den tidsmässiga avgränsningen grundar sig på tidigare forskning. Den forskning 

som har behandlat näckenberättelser från 1800-talet har indirekt belyst genus genom andra fokus-

områden, eller belyst genus på ett mer generellt plan och då utifrån material som representerar delar 

från hela landet. Forskning som har bedrivits kring väsen, däribland näcken, i förhållande till genus 

på 1600- och 1700-talen är emellertid mer särpräglad. Denna har en mer utpräglad teoretisk ansats, 

förhåller sig till den tidigmoderna genusdiskursen och belyser dessa ur många perspektiv, vilket ger 

en bättre helhetsbild. En ambition med den föreliggande studien är att få en djupare förståelse för 

relationen mellan genus och näckenberättelser på 1800-talet och då med fokus på Småland. 

 

I materialet har det även funnits sådana källor som af Klintberg beskriver som trosutsagor. De har 

inte sägnernas eller memoratens berättande form. Hit hör beskrivningar om väsens utseende och 

verksamhet, förklaringar till ursprung och uppgifter om olika slags trolldom. De har ofta ett gene-

raliserat påstående och bygger många gånger på en lokal eller individuell tradition. Bland trosutsa-

gorna kan det också finnas beskrivningar för hur man ska agera i övernaturliga situationer, vilka 

han menar är ritbeskrivningar. Det kan handla om hur man får kontakt med ett väsen, hur man 

skyddar sig från dem eller hur man tar lärdomar av dem. Den sistnämnda kan exempelvis handla 

om hur man går tillväga för att för att lära sig att spela fiol av näcken. Författaren menar att det går 

att se på trosutsagorna som teori och memoraten som praktik.18 Trosutsagor, så som de beskrivits 

ovan, har valts bort i bearbetningen av materialet eftersom dess innehåll är generaliseringar av be-

skrivningar, förklaringar och råd utan koppling till genus. Med det sagt så kommer vissa aspekter 

av trosutsagornas innehåll att finns representerade i memoraten och sägnerna. 

                                                      
15 af Klintberg, B. (1972) s.53 
16 af Klintberg, B (1972) s.23 
17 Schön, E. (2010) s.126 
18 af Klintberg, B. (1972) s.18f 
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3. Forskningsläge  
I Erotiska väsen19 av etnologen Ebbe Schön skriver författaren om både folktro generellt men sär-

skilt om erotiska naturväsen med störst fokus på skogsrået. Ett kapitel i denna bok handlar emel-

lertid om näcken. Ebbe Schön har forskat om folktro i många decennier och detta verk är hans 

senaste utgivna bok.20 Boken är ett facklitterärt verk och är ganska deskriptiv till sin karaktär, men 

kommer med några resonemang. Hans källor är främst uppteckningar som är insamlade kring se-

kelskiftet 1900 och ger information om denna tid och 1800-talets senare hälft. Emellertid rör han 

sig även kring 1700-talet vid vissa ställen.21 Resonemangen handlar mycket om vad det var männi-

skorna egentligen kunde tänkas ha sett eller hört när de menade att de upplevt möten med väsen. 

Han pekar också på omständigheter som möjliggjorde olika antaganden och synvillor m.m. Till 

största delen berättar han emellertid om väsendenas utseende och verksamhet utifrån vad männi-

skor berättat efter egna upplevelser eller sägner. Hans framställning beskriver också kvinnornas 

relation till näcken och han pekar på geografiska skillnader. 

 

När han skriver om näcken så berättar han att när människor hörde näcken spela så fasade de, 

eftersom de visste att han försökte lura till sig människor för att dränka dem. Viktigt att notera är 

att Schön pekar på att det framförallt var kvinnor som behövde akta sig för näckens dragningskraft 

eftersom han var ett farligt erotiskt naturväsen. Ingen kunde dock känna sig säker för näcken ef-

tersom han kunde byta gestalt och kunde då uppträda som både människa, djur eller ett föremål.22 

Eftersom föreliggande studie har avgränsat området till Småland är det också av vikt att notera att 

det främst var i södra och mellersta Sverige som näcken sågs som ett erotiskt väsen, medan han 

var en duktig spelman i hela landet, enligt Schön. Han beskriver också näcken som ett ensamväsen, 

vilket innebär att han inte lever med något annat väsen i sin närhet. Emellertid kan han inte få nog 

med människor kring sig i sitt vattenrike och tycker bäst om kvinnor.23 Både genom sin musik och 

sitt vackra yttre lockade han kvinnor till förrädiska sexuella förbindelser. När han hade dem i sitt 

våld drog han ner dem under vattnet där de andra kvinnorna som han samlat på sig under årens 

lopp fanns. Särskilt farligt var det för kvinnor som just fött barn och ännu inte hade blivit återin-

förda i kristenheten av prästen och fått ta del av kyrkans beskydd. Hon hade då hedna hud och både 

rovdjur och övernaturliga väsen hade makt över henne. Helst skulle hon stanna inne, men om hon 

var tvungen att gå ut skulle hon bära stål som skydd och det kunde räcka med en nål. Hon kunde 

också bära något av makens plagg som beskydd. Vad gäller kvinnans partner så kunde näcken också 

visa sig i fästmannens gestalt.24 

 

I Svenska folksägner25 av etnologen Bengt af Klintberg presenterar författaren ett urval av svenska 

sägner med fokus på folktro från olika platser i landet. Dessa är avskrivningar utan kommentarer 

för att synliggöra ett stycke svensk berättartradition. Inledningsvis har han emellertid en diskussion 

om just sägner. Han beskriver att nästan alla sägner i boken har upptecknats på 1900-talet, men att 

                                                      
19 Schön, E. (2010) 
20 Författarcentrum. Ebbe Schön. (u.å.) 
21 Schön, E. (2010) s.25, 142 
22 Schön, E. (2010) s.7 
23 Schön, E. (2010) s.7, 125 
24 Schön, E. (2010) s.127 
25 af Klintberg, B. (1972) 
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de kan upplevas som mycket äldre. Detta för att sägendiktning var den största delen i bondesam-

hällets berättartradition. I dessa går det att se dagliga levnadsförhållanden men deras egentliga in-

nehåll handlar om hur människor uppfattade omvärlden, det förflutna och hur det övernaturliga 

tog gestalt i vardagen.26 

 

Bland de väsen som man förr tänkte sig levde i naturen så går det att skilja på ensamväsen och 

kollektiva väsen. I kategorin ensamväsen finner man alla rån, såsom skogsrå eller sjörå. Benäm-

ningen rå kommer från råda och det centrala i tron är just att de råder över naturen. Han skriver 

att näcken uppträder som ett farligt erotisk naturväsen redan i medeltidsballaderna, där han upp-

träder som en vacker adelsman som lockar unga kvinnor till sitt vattenrike. I den yngre folktron 

omtalas hans erotiska karaktär endast i Sveriges sydligaste delar, vilket även Schön pekade på. af 

Klintberg beskriver också att desto större är spridningen om hans musikaliska egenskap och att 

han vållar drunkning. Många memorat handlar om att man hör honom spela, men af Klintberg 

pekar på att verklighetsbakgrunden är att det är rinnande vatten som man har misstolkat för musik. 

I mycket som handlar om hans musikaliska förmåga, som att man ska offra blod för att få lära sig 

att spela eller att musiken tvingar folk att dansa, går det att spåra en viss påverkan från folktron om 

djävulen. Traditionerna om hans musikalitet har främst utbredning i södra Sverige, medan man i 

norr talar om strömkarlen som en musikant. af Klintberg menar att den sida av näcken som dränker 

folk inte har lockat till någon större sägendiktning, utan istället hittar man olika skyddsriter kring 

detta. Ett annat inslag om näcken i folktron är att han ibland kan uppträda som häst. Slutligen finns 

en annan sida av honom, som författaren menar går tillbaka till medeltida kristna spekulationer om 

att näcken är en av de fallna änglarna. I denna sägen spelar han om förlossning och salighet på 

domedagen.27 

 

En relevant avhandling i sammanhanget är Näcken – Spelman eller gränsvakt?28 av Jochum Stattin från 

1984. Han vill visa hur berättartraditionen om övernaturliga väsen kan spegla en samhällsordning, 

i detta fall bondesamhällets under 1800-talet, och hur denna har kunnat användas som verktyg i 

människors försök att upptäcka, benämna, förklara och legitimera sin omvärld. Han utgår ifrån att 

föreställningar om övernaturliga väsen fungerar som tankeredskap vid den kognitiva bearbetningen 

av människans relationer till hennes sociala och rumsliga omgivning. Han menar att han dock inte 

främst är intresserad av den kulturella formen, utan hans intresse riktas mot föreställningarnas 

samhälleliga och idémässiga bakgrund och den koppling som han menar fanns mellan människors 

livssituation och den föreställningsvärld som berättelserna ger uttryck för. Även om han ställer 

detta mot samhällsordning inom det idéhistoriska området så ger han ändå uttryck för en typ av 

funktion som berättartraditionen som folktrons väsen har haft, vilket möjligtvis skulle kunna ap-

pliceras inom kontexten kultur/kulturer och sociala sammanhang. Undersökningens huvudsakliga 

syfte är att försöka hitta en bakomliggande struktur i allmogens berättartraditioner om det överna-

turliga.29 

 

Det som Stattin slutligen kommer fram till redovisar han i sista delen av avhandlingen där han 

ställer det som han har hittat i tidigare kapitel mot symboliska värden. När han tolkar bakgrunden 

                                                      
26 af Klintberg, B. (1972) s.5f 
27 af Klintberg, B. (1972) s.21ff 
28 Stattin, J. (2008) 
29 Stattin, J. (2008) s.9f 
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till dessa berättelser så försöker han här reda ut i vilken mån berättelserna kan ses som symboliska 

representationer av idéer om t.ex. vad som är natur och vad som är kultur, vad som är kvinnans 

värld och vad som är mannens.30 Näcken hjälpte vissa och var farlig för andra och Stattin menar 

att det här fanns en skillnad beroende på om personen i fråga var man eller kvinna. Allmänt var 

näcken inte någon tillgång, han var farlig och oberäknelig för båda könen.31 Viktigt att notera är 

emellertid att Stattin pekar på att män i jämförelse med kvinnor lättare att undkomma honom och 

kunde ibland dra nytta av näcken. Stattin menar att poängen är att näcken oftast blir lurad på sin 

betalning, vilket styrker hans antagande om att näcken i flera avseenden existerade på männens 

villkor. I kvinnans värld var näcken däremot alltid ett hot och man var medveten om att näcken 

gjorde skillnad på man och kvinna.32 Som en generalisering av detta vill Stattin sammanfatta näcken 

olika roller för män och kvinnor i denna hypotes: ”Näcken kunde vara mannen behjälplig och lotsa 

honom från naturen mot kulturen. För kvinnan var han alltid ett hot och han kunde förvilla henne 

bort från kulturen ut i naturen.”33 

 

En annan viktig aspekt att ta med sig inför föreliggande studie är att Stattin menar att näcken var 

ett väsen som upprätthöll köns- och arbetsrollerna, genom att uppträda på olika sätt och på olika 

platser, vilka var sammankopplade med könens olika sfärer. Kvinnorna mötte näcken närmare 

gården och männen utanför gårdens område. Näcken agerade också på männens villkor. Det var 

kvinnorna som inte kunde beträda männens värld, aldrig tvärtom. Näcken utgjorde ett skydd och 

en hjälpare för männen att överbygga gränser och avstånd. En annan förklaringsbakgrund till de 

olika mötena kan ligga i synen på könsskillnaderna menar Stattin. Uppfattningen om manligt och 

kvinnligt kan ha fungerat som en tankemässig omvandling av temat kultur och natur. Liksom kul-

turen, som var skapad och kontrollerad av människorna och överordnat den kaotiska naturen är 

det möjligt att det manliga överordnades det kvinnliga. Stattin menar att gränsdragningen mellan 

manligt och kvinnligt kanske går att förklaras av att kvinnan, som stod närmare naturen, skyddas 

och skärmas av från naturens hotande kaos. Medan mannen som kulturvarelse kunde vara i naturen 

utan att det hotade denna tankemässiga kategorisering på samma sätt. Man kunde förhindra en 

sammanbindning av tankestrukturer, vilket annars skulle riskera undergräva den rådande världsbil-

den som människorna delade.34 

 

Näcken kunde också locka och förföra när han uppträdde i manlig eller fiolspelande gestalt. Han 

kunde därigenom påverka kvinnors sinnen, men även andra kunde spela hans farliga musik efter 

att ha blivit undervisade av honom. Stattin menar att förklaringen borde ligga i att näckens egen 

musik var ett kultiverat handlande av ljudet. Det bröt mot den normala ordningen där kultur och 

natur blandades. Grundorsaken till att musiken var farlig låg i att den var övernaturlig och i musiken 

fanns även en makt som påverkade och berusade människorna. Möjligtvis sågs musiken, liksom 

sexualiteten, kunna leda till okontrollerbara sinnliga hängivelser som stod i kontrast till hur männi-

skorna borde leva. Både sexualitet och musik är saker som bryter givna strukturer och öppnar upp 

för det okända.35 

                                                      
30 Stattin, J. (2008) s.101 
31 Stattin, J. (2008) s.102f 
32 Stattin, J. (2008) s.102f 
33 Stattin, J. (2008) s.103 
34 Stattin, J. (2008) s.103f 
35 Stattin, J. (2008) s.107ff 
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Det han slutligen skriver är att berättelserna hade en konstnärlig utformning med ett intresseväck-

ande innehåll. Detta är också förutsättningen för att de skulle kunna överleva olika åskådningar 

och samhällsskick. De flesta i allmogen kände till berättelserna om näcken och för många innehöll 

de ett kunskapsstoff som kunde aktualiseras i vissa situationer.36 En viktig slutsats som framförs av 

Stattin och som bör noteras är att föreställningen gav möjlighet att påverka människors beteenden. 

Föreställningen hade även en instrumentell roll, som i kontexten av social kontroll.37 

 

Mikael Hälls avhandling Skogsrået, näcken och djävulen – Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 

1600- och 1700-talens Sverige38 har syftet att undersöka tidens föreställningar om erotiska naturväsen, 

samt deras koppling till Djävulen och demonisk sexualitet. Hälls fokus ligger på att få fram den 

mening föreställningarna hade för individer och grupper inom olika kulturella kontexter och dis-

kurser. Han använder sig av ett teoretiskt ramverk som utgår ifrån analyskategorierna kultur(er), 

gränser, liminalitet och tankefigurer.39 För att komma åt alla aspekter vad gäller föreställningarna 

så beskriver Häll att han anlägger tre infallsvinklar som överlappar varandra genom hela studien. 

Dessa infallsvinklar är: (1) folkligt/inofficiellt och lärt/officiellt inom ramen för tidens magisk-

religiösa kultur. (2) genus, utanförskap och strategier. (3) ontologi och epistemologi.40 

 

Han kommer fram till att de undersökta föreställningarna bar på centrala moraliska normer och 

försanthållande om varats natur. När föreställningarna sätts in och analyseras utifrån sitt kulturella 

sammanhang blir de begripliga, menar Häll. De hade mening för människorna i undersökningspe-

rioden. När det kommer till sagor, sägner och visor som uppträdde på 1600- och 1700-talen i 

Sverige som innehöll erotiska naturväsen så kan dessa delas upp i två kategorier gällande budskap 

och funktion: (1) Varnande och sedelärande (2) etiologiska och genealogiska.41 Den första kategorin 

framställer väsen som farliga förförare och förförerskor med övermänskliga egenskaper. Som per-

sonidentifikationer av den ambivalenta naturen tänktes deras sexualitet som hotfull och okontrol-

lerbar. Den vilda naturen blev det Andra: en mot- och hotbild i förhållande till ordning och kultur. 

Dessa väsen var färgstarka varningsgestalter som formulerade normer och känslor kring männi-

skornas tvåsamhet. Både vad gäller sexualitet och fortplantning, könsroller och främst äkten-

skapet,42 vilket är en viktig aspekt att bära med sig inför föreliggande undersökning. Förhållandet 

mellan väsen och människa är också alltid heterosexuellt och befäster i hög grad traditionella nor-

mer. En genre verkar uttrycka manlig ängslan och en aggression gentemot en kvinnlig förföriskhet, 

gestaltad av ett kvinnligt naturväsen. Häll menar att en orsak till detta kan ligga i att den patriarkala 

kulturen som rådde drog kopplingar till okontrollerad sinnlighet, kroppens lustar, Djävulen, den 

okontrollerbara naturen och det kvinnliga könet:43 ”det sexualiserade hotet mot en manlig norm 

förkroppsligades i ett kvinnligt naturväsen”44. Manliga väsen, som näcken, var lika farliga för kvin-

nor. Manliga erotiska naturväsen förekommer dock inte lika ofta i Hälls källor. En viktig aspekt 

                                                      
36 Stattin, J. (2008) s.111f 
37 Stattin, J. (2008) s.112 
38 Häll, M. (2013) 
39 Häll, M. (2013) s.19, 33 
40 Häll, M. (2013) s.20 
41 Etiologi är läran om sjukdomsorsaker och genealogi handlar dels om släktvetenskap, samt dess praktiska re-
sultat i form av släktregister. Nationalencyklopedin, etiologi. och Nationalencyklopedin, genealogi. 
42 Häll, M. (2013) s.520f 
43 Häll, M. (2013) s.521 
44 Häll, M. (2013) s.521 
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som Häll framför är att i sägnerna och balladerna framställs kvinnan som hjälplös och lyckades 

hon att komma undan var det främst genom en mans hjälp.45 

 

När det kommer till hur samlag med naturväsen blev ett brott mot naturens ordning, så spelade 

prästerskapet och speciellt kyrkoherdarna här en central roll, menar Häll. De flesta hade vuxit upp 

på landsbygden och var därmed insatta i allmogens föreställningsvärld. Detta kunde sedan tolkas 

utifrån teologin och dess underavdelning demonologin. Inom denna blev skogsrået en succubus 

och näcken en incubus, det vill säga en kvinnlig och en manlig demon. Väsendenas erotiska sidor 

utgjorde ett hot mot tre grundpelare i den protestantiska ideologin: äktenskapet, fortplantningen 

och själva naturens sexualontologiska ordning. Djävulen och hans demoner var Guds verktyg och 

människan behövde i dessa situationer använda sin fria vilja till att välja det goda eller det onda. 

Präster och andra lärda förargade sig över att vanligt folk trodde att naturväsendena var kroppsliga 

skapade varelser som föddes och levde i naturen. Enligt kyrkans lära om demoner och änglar var 

näcken och andra väsen falska kroppar. Dessa skenkroppar var onaturliga eftersom de inte existe-

rade i naturen fast de framställdes genom manipulation av elementen. Gestalten anpassades också 

till syftet, den var en liknelse; en typ av formgiven metafor eller synlig språkfigur, exempelvis 

näcken som en stilig adelsman. Som andliga och icke-organiska väsen saknade de även alla kropps-

liga drifter. De kände ingen lust eller sexuell njutning, utan kunde endast uppleva stolthet och av-

und. Förförelsen syftade endast till driva människan till synd och fördärv.46 

 

Individuella världsbilder ute i allmogens verklighet verkar ha varit mer föränderliga, anpassnings-

bara och situationsrelaterade än den som den religiösa överheten föreskrev. När det kom till att 

påverka naturen kunde Gud uppfattas som avlägsen. Här kunde väsen vara mer effektiva bunds-

förvanter eftersom de som rådare hade makt över olika naturgeografiska områden, vilket även af 

Klintberg beskrev dem som. Både deras tjänster och uppenbarelseformer har vanligen anknytning 

till den fysiska omgivningen. I domboksmaterialet benämner man mäns samlag med naturväsen 

som en förbundsbeseglande handling. Liksom Stattin talar Häll om temat natur och kultur, men 

här i kontext av man och kvinnligt väsen, istället för man och kvinna. Häll menar att det blir en 

slags pakt med naturen47 – ”i termer av en manlig överlevnadsstrategi: en transaktion mellan natur 

och kultur”48. Dessa rådarinnor hade magiska egenskaper som männen endast hade begränsade 

möjligheter att avvärja. Här bröt verkligheten med sägnerna där hjälten ofta undkom eller beseg-

rade det kvinnliga väsendet. I verkligheten hamnade mannen lätt i råets våld och detta bröt även 

mot den patriarkala normens förväntningar på ett förhållande mellan man och kvinna,49 vilket är 

värt att ta fasta på inför föreliggande studie. Dessa män befann sig dock redan utanför normen, 

eftersom det i källorna oftast handlade om män som sedan tidigare var anklagade för andra brott. 

Häll menar att här framträder naturens väsen som utanförskapets ambivalenta förkroppsliganden. 

Det bör även noteras att det är väldigt få domstolsberättelser där kvinnor bekänner sexuell beblan-

delse med väsen i Hälls undersökning. De som finns har dock vissa likheter med männens berät-

telser. Skillnaden ligger i den tidigmoderna kvinnas verklighet, som problem med utomäktenskaplig 

graviditet och en hotfull manlig sexualitet. Även kvinnliga folkmagiker, menade sig ha naturväsen 

                                                      
45 Häll, M. (2013) s.516, 520f 
46 Häll, M. (2013) s.524ff 
47 Häll, M. (2013) s.532ff 
48 Häll, M. (2013) s.534 
49 Häll, M. (2013) s.534f 
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som näcken till bundsförvanter och läromästare. Här var förhållandet mer ömsesidigt och givande. 

Häll har inte funnit något svenskt exempel på att samlag ingick i en sådan relation.50 

 

Berättelser om erotiska naturväsen kunde fungera som en strategi inom rättslig kontext: såsom 

försök att skylla sina synder på onda magiska makter. Strategierna var knutna till upplevelser av 

utsatthet, utanförskap, förtvivlade sinnestillstånd och gränsöverskridande erfarenheter. Berättel-

serna är också formade utifrån dåtidens genuskonstruktion i relation till roller och upplevelser som 

var kopplade till kön. Ur rättsligt perspektiv började man att tvivla på berättelser om kontakt med 

naturväsen allt starkare från slutet av 1600-talet och framåt. Under 1700-talet började jurister och 

teologer uppfatta det hela som vanföreställningar till följd av en bristfällig kristendomsundervis-

ning. Man såg det som okunskap gällande naturens ordning, sjukliga sinnesvillor eller rena påhitt. 

Det betyder inte att man tvivlade på att Djävulen kunde uppbringa syndiga fantasier eller tankar, 

men man förhöll sig kritisk till att han antastade folk i gestalten av skogsrået eller näcken. Häll 

menar att så långt stämmer hans resultat överens med tidigare forskning gällande en demonologisk 

och moralisk förklaringsmodell på 1600-talet till en medicinsk och psykologisk under 1700-talet. 

Man tvivlade som sagt inte på Djävulens närvaro i världen, men man förstod att sådana hisnande 

berättelser kunde dölja ganska vardagliga saker. Emellertid var teorin om incubi och succubi tänk-

bar som förklaring till erotiska möten med väsen en bra bit in på 1700-talet.51  

 

Sambanden mellan väsen och liminalitet syns i att de oftast visar sig i skymning eller gryning, vid 

övergångsfaser i människors liv osv. Under 1700-talet var de även liminala i mer än en fundamental 

mening. Manliga väsen kunde uppträda som stiliga friare, men likväl i djurisk gestalt. Båda attribu-

ten blir gränsöverskridande i föreningen med den mänskliga parten. Samlag med en halvdjurisk 

varelse lutar mot tidelag och en förvridning av naturen genom demoniska makter, vilket leder till 

både ett moraliskt och ett ontologiskt sexualbrott. Samlag med älvakungen i guldkläder blir, till de 

yttre motiven, snarare en föreställd social gränsöverträdelse, som skulle kunna vara inspirerad av 

tidens högmodsdiskurs. De drängar och skogsmän som framkommit i Hälls domboksmaterial fick 

ju inte ha sådana förbindelser med en adelsdam.52 ”I egenskap av skepnadsskiftare speglade skogs-

råets, näckens och Djävulens föreställda uppenbarelser sin tids normer och gränser – och deras 

överskridande.”53 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det går att se ett samband mellan berättelser om 

näcken och genus i den tidigare forskningen. Det verkar också finnas en viss samstämmighet kring 

vissa faktorer som kommer till uttryck i förhållande till detta. För det första handlar det om olika 

aktörers auktoritet som också hänger samman med mäns och kvinnors handlingskapacitet. För det 

andra finns det en känslomässig dimension där moraliska ställningstaganden kring rätt och fel fram-

kommer. För det tredje så tycks berättelserna alltid bära på en social funktion. Detta handlar dels 

om bl.a. sägnernas varnande och sedelärande funktion eller om personliga berättelser vari den 

funktionen hänger samman med den sociala kontexten. Den forskning som har behandlat detta 

under tidigmodern tid har sett kopplingar till den aktuella tidens genusdiskurs och därigenom fått 

mer utpräglade resultat i frågan gällande relationen om näckenberättelser och genus. Det är därför 

                                                      
50 Häll, M. (2013) s.535ff 
51 Häll, M. (2013) s.536f 
52 Häll, M. (2013) s.538ff 
53 Häll, M. (2013) s.540 
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av intresse att fördjupa forskningen ur ett 1800-talsperspektiv för att se om man även där kan finna 

en förankring i samtidens genussyn. 

 

3.1. Teoretiskt ramverk 

Det finns inom forskningen en samstämmighet i att det blev en omsvängning i synen på manligt 

och kvinnligt vid sekelskiftet 1800, vilket går att se i både attityder, ideal och lagstiftning. Den 

traditionella hushållsekonomin började försvinna mer och mer och ersattes av marknadsekonomin, 

vari kvinnor inte fick tillträde att delta, vilket sammanfaller med de polariserade idealen.54 Sedan 

antiken har man lyft de fysiologiska skillnaderna, men nu började man att understryka dem och 

poängtera deras betydelse. Vad gäller fysiologin så hade man tidigare sett på kvinnan som en ofull-

ständig och mindre värdig man, nu hävdade man med stark betoning att de istället var varandras 

motsatser. Istället för skillnad i grad började det handla om en närmast artskillnad.55 Genusrelat-

ionerna under 1800-talet56 avspeglas och stämmer tydligt överens med Yvonne Hirdmans Genus-

system där isärhållandet och hierarkin fungerar som två bärande principer. Därför kommer Hirdmans 

Genussystem att fungera som teoretiskt ramverk för den föreliggande studien. 

 

Inom detta genussystem menar Hirdman att genus kan förstås som föränderliga tankefigurer män 

och kvinnor som ger upphov till eller skapar föreställningar om sociala praktiker, vilka får till följd 

att också biologin kan påverkas. Härigenom blir genus en mer symbiotisk kategori än vad begrep-

pen könsroll och socialt kön erbjuder. I denna definition av genus finns systematiserande drag. För 

att understryka och problematisera detta blir begreppet genussystem användbart. Genussystemet 

bör förstås som en dynamisk struktur vari processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, 

genom interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemet 

är alltså en ordningsstruktur av kön, där den grundläggande ordningen är förutsättningen för andra 

sociala ordningar. Det som gör att man kan tala om ordningen på ett abstrakt plan är systemets två 

bärande logiker eller principer:57 

 

1. Den ena principen är isärhållandet: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 

2. Den andra principen är hierarkin: det är mannen som är normen för det normala och det 

allmängiltiga.58 

 

Om man tänker sig en uppspaltning av könen av praktisk och existentiell natur, så kommer den att 

få genussystemkaraktär genom att samhällen växer och blir mer sofistikerade. Annorlunda uttryckt: 

ju mer differentierat ett samhälle blir, desto mer subtila och mer komplexa blir isärhållandets ut-

tryck och konsekvenser, varigenom den andra principen, den manliga normen, aktualiseras. Hypo-

tesen blir alltså att det är ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras. Hirdman menar 

även att genusskapandet, historiskt och geografiskt lagrande föreställningar om man och kvinna är 

de mest djupgående sociala och kulturella gemensamhetsgods som finns i varje integrerat socialt 

system. Detta gör det möjligt att ha gemensamma erfarenheter, hävda normativa ståndpunkter och 

                                                      
54 Göransson, A. (2000) s.8f 
55 Ekenstam, C. (2000) s.64. 
56 Se vidare om manligt och kvinnligt genus på 1800-talet under Bakgrund 
57 Hirdman, Y. (1988) s.51 
58 Hirdman, Y. (1988) s.51 
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göra andra delaktiga i subjektiva upplevelser. Detta sker på tre nivåer som också är tre reprodukt-

ionsprocesser:59 

 

 Kulturell överlagring = tankefigurerna, exempelvis de Aristoteliska genusfigurerna. 

 Social integration = institutioner, artefakter eller arbetsdelningen mellan könen. 

 Socialisering = direkt inlärning.60 

 

På alla tre nivåer finns det meningsskapande och maktformande. Dessa finns som kulturell över-

lagring, tankefigurernas makt, vilka även konkretiseras på den sociala integrationsnivån för att till 

sist starkt verka på det individuella planet. I samband med detta kan man också se att varje samhälle 

tycks ha ett kontrakt mellan könen, ett genuskontrakt, vilket även uppdagas på de tre olika nivåerna.  

De finns mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på det sociala planet 

och på den kulturella överlagringen finns föreställningarna om hur relationen mellan man och 

kvinna bör vara, det vill säga idealtypsrelationen. Genuskontrakten innehåller konkreta föreställ-

ningar på de olika nivåerna för hur könen bör interagera: i arbetet – vilka redskap som tillhör vem, 

i ett kärleksförhållande – vem får göra vad, i språket – hur de ska tala och vilka ord som får använ-

das, i gestalten – vilka kläder som är tillåtna m.m. Alltså finns genusprincipernas teori och praktik 

i genuskontraktet. Begreppet genuskontrakt blir därför ett slags operationalisering av genussystem-

begreppet. Kontraktet i sig är de ömsesidiga föreställningarna och kan uttolkas från olika tider, 

samhällen och klasser. Systemet är den process som via kontrakten skapar ny uppdelning och hie-

rarkisering.61 

 

De två principerna ligger som bas för den teoretiska ansatsen, men eftersom genusskapandet också 

sker och reproduceras på tre olika nivåer i samhället så kommer även de att ingå i den teoretiska 

ramen. Det finns en enighet i den tidigare forskningen gällande den idealiserade genussynen, vari 

polariseringen med alla dess konsekvenser är en grundläggande aspekt. Detta gör det möjligt att 

jämföra denna studies resultat med den kulturella överlagringen, tankefigurerna, som dominerade 

på 1800-talet. Detta gör det i sin tur möjligt att besvara frågan om vilka spår det finns av 1800-

talets idealbild av manligt och kvinnligt som i berättelserna om näcken. Det har också visat sig att 

platser har en tydlig genusuppdelning under det aktuella århundradet, också i enlighet med polari-

seringen, vilken gör en stark uppdelning mellan det privata och det offentliga. I den tidigare forsk-

ningen om näcken har även Stattin pekat på att näcken upprätthöll könsrollerna, genom att upp-

träda på olika platser, vilka var sammanlänkade med könens olika sfärer som kopplade till köns- 

och arbetsrollerna. Kvinnorna träffade näcken vid gården och männen träffade honom längre ifrån 

gården. Undersökningen kommer därför också att förhålla sig till den nivå som framhåller den 

sociala integrationen eftersom denna poängterar könens arbetsfördelning. Detta kommer även att 

fungera som den tematiska dispositionen i undersökningen för att på ett strukturerat sätt kunna 

besvara frågan om i vilka sammanhang näcken framträdde. Andra aspekter i sammanhangen än 

just den geografiska platsen kommer att tas i beräkning, men dessa kommer att fungera som ut-

gångspunkt. Slutligen kommer den direkta inlärningen bli en naturlig del av undersökningen genom 

                                                      
59 Hirdman, Y. (1988) s.51f 
60 Hirdman, Y. (1988) s.53 
61 Hirdman, Y. (1988) s.53f 
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analysen av språket och dess underliggande meningar. Vari man även kan finna svar på vilka mo-

raliska och sedelärande aspekter det är som framkommer, vilka i sin tur även kan ha en koppling 

till de två övre nivåerna. Studiens resultat kommer att diskuteras inom ramen av detta i den avslu-

tande diskussionen.  

4. Bakgrund  
Fram till slutet av 1700-talet var den dominerande uppfattningen att män och kvinnor var variat-

ioner av det samma, där mannen var den fulländade människan och kvinnan var en mindre utveck-

lad variant. Vad gäller den sexuella aspekten i detta hänseende så ansåg den tidigmoderna männi-

skan att både könen hade sexuella begär, även om mannens var större och kvinnans begär kunde 

bara väckas genom mannen. Uppfattningen om kvinnan som asexuell är av yngre karaktär.62 Vid 

slutet av 1700-talet upplevde emellertid manligheten en kris. Enligt ett tal som ekonomen Johan 

Fischerström höll inför Kungliga Vetenskapsakademien 1794 så berodde den manliga nedgången i 

landet på allmänt sedefördärv och brister i uppfostran. Detta anknöt till de skribenter under 1700-

talet som sammankopplade begrepp som kvinnovälde, förvekligande och sinnlighet med de ut-

ländska seder, särskilt franska, som det svenska folket hade anammat och som försvagade de unga 

männen. Det var dock inte för sent, för man menade att de fortfarande hade mod och tapperhet 

och dessutom kunde en förnuftig uppfostran reparera skadan. Vid sekelskiftet 1800 hade männen 

ett förhöjt medvetande om sin könsmässiga identitet och detta tycks vara ett av flera symtom på 

framväxten av den moderna maskuliniteten. Detta manliga föreställningskomplex lånade bestånds-

delar från äldre förlagor med kristet och aristokratiskt ursprung, men hade också förutsättningar 

rent idémässigt i upplysningen. Konstruktionen av modern manlighet kan sammankopplas med 

det borgerliga samhällets framväxt, vilken bars fram av en annan social klass än den tidigare domi-

nerande adeln. Det fanns visserligen spår av den senare, eftersom dess dygder var lojalitet, rättfär-

dighet, tapperhet, måttlighet och uthållighet. De aristokratiska idealen förändrades dock eftersom 

man tog bort våldsamheten som tidigare kunde förknippas med dygderna och istället lindade in 

dem i moraliska imperativ i samklang med medelklassens sensibilitet. Det finns tendenser som 

tyder på att det förindustriella samhället hade drag som frambringade eller befrämjade våldshand-

lingar. Det var män som stod för merparten av våldet och det hela kan ses som ett uttryck för den 

betydelse som ära och heder hade för dessa män, snarare än att se dem som överdrivet aggressiva. 

Även om dessa begrepp främst är kopplade till aristokratin så fanns liknande föreställningar i 

bonde- och hantverkarmiljöer som tvingade dem att försvara sin heder och ära till varje pris. Man-

ligheten fick nu också skarpare konturer med ett tydligare avstånd till vad som betecknades som 

kvinnligt.63 

 

När den moderna manligheten föddes under slutet av 1700-talet väcktes också ett nytt intresse för 

mannens kropp. Manlig skönhet kom att symboliseras med både moraliskt och fysiskt värde. Enligt 

samtidens vetenskap kunde en människas karaktär igenkännas av personens yttre. Därtill var också 

kärlek till arbete, passionernas underkuvande, renlighet och måttlighet bestämmande för både häl-

san och kroppslinjerna. Den ideala manskroppen skulle utstråla både styrka och återhållsamhet.64 

Här uppkommer ett helt annat förhållningssätt till en människas yttre och vad det säger om dennes 
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 15 

personlighet och egenskaper än hur man såg på det under tidigmodern tid. Under tidigmodern tid 

visade människan sin sociala position, sitt civilstånd och sin ära genom sina kläder. Kroppen och 

ansiktet var inte någon man lade vikt vid för att fastställa en människas karaktär eller personlighet. 

Kläder sade heller inget om en människas karaktär, utan plaggen fungerade snarare som en markör 

för att visa vilken samhällsgrupp man tillhörde och vilket civilstånd man hade.65 Vad gäller kvin-

norna i detta sammanhang under 1800-talet så tillskrevs de egenskaper som männen ansågs ha 

mindre av. Hon antogs vara emotionell, ömsint och kysk. Mannen sågs visserligen som överlägsen 

kvinnan i förstånd och status, men hon var också hans oersättliga partner. För att uppfylla den 

rollen måste hon vara helt och hållet feminin. Agerade hon som en man eller övergav sitt kall som 

mor och hustru så stöttes hon ut. För lika skarpa som konturerna blev för vad som var manligt 

blev det också för det som var kvinnligt, samt relationen däremellan.66 

 

Den kvinnliga sexualiteten omdefinierades kring sekelskiftet 1800 och kvinnorna sågs istället som 

passiva partners utan större sexuell lust. Det var männen som förväntades ha det sexuella behovet 

och ta initiativet. Mannen fick emellertid inte ha för mycket behov eller ta för många initiativ. 

Föreställningar om att hälsan kunde skadas av en för stor njutningslystnad blev starkare när man 

trodde att mannen hade naturliga och svårkontrollerade lustar, vilka han måste hålla tillbaka. Andra 

känslor man skulle hålla tillbaka på 1800-talet var ilska. Att bli arg var att förlora sin självkontroll 

och bli oförnuftig. Man hade en föreställning om att kunna utrota ilska helt och hållet. Detta gällde 

både män och kvinnor, med den skillnaden att män ändå kunde känna ilska, något annat hade varit 

omanligt, även om han inte skulle ge uttryck för den. Kvinnor å andra sidan kunde inte ens känna 

ilska antog man. Detta trots att hon samtidigt ansågs emotionell. Hon fick emellertid gråta, något 

som inte bara var accepterat även för män att göra på 1700-talet, utan rent av värderades högt. En 

man som grät på 1800-talet blev förknippad med passivitet och nederlag.67 

 

Denna idealiserade bild är inte entydig, utan det finns motsägelser. Ändå var det den mest genom-

gripande förändringen i manlighetens historia. En del menar också att skillnaderna mellan medel-

klassen och arbetarklassen är väsentlig. Det finns överlappningar och klasserna påverkar varandra, 

men kan inte helt definieras med varandra eftersom definitionen av medelklassens manlighet sker 

i direkt polemik mot arbetarnas. Den senares ses som för grov, våldsam och okontrollerad. Hos 

medelklassen finns också en koppling mellan manlighet och rationalitet, vilken inte har samma 

betydelse för arbetarklassen på 1800-talet. Grunden till skillnaden har med deras olika roller i sam-

hället att göra. Hos arbetarna spelade den fysiska styrkan en central roll i definitionen av manlighet 

eftersom det var en väsentlig del för deras arbete. Hos medelklassen fanns också en mer individu-

aliserad tendens, medan arbetarklassen kopplade sin könsidentitet till kollektivet. På så sätt kunde 

arbetarklassen bygga vidare på äldre traditioner. En annan skillnad mellan klasserna var förhåll-

ningssättet till våld, sexualitet och alkohol. Det var inte ovanligt att det uppkom subkulturer hos 

de unga manliga arbetarna, vari dessa aspekter sågs som en del av manligheten. På olika sätt gjorde 

arbetarna motstånd mot medelklassen för att visa att de inte kunde kontrollera dem. Därför ställdes 

båda klasserna inför nya utmaningar genom framväxten av det moderna samhället. Trots att det 

funnits komplexiteter i de patriarkala uppfattningarna om manlighet i tidigare århundraden, så hade 
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de ändå haft mer sammanhängande och allmänt accepterade värderingar. Vid 1800-talet var det 

även viktigare att leva upp till föreställningarna, vilken klass man än tillhörde.68 

 

De nya idealbilderna fick emellertid en inverkan på olika delar i samhället. I det gamla hushålls- 

och släktbaserade jordbrukssamhället kunde både män och kvinnor företräda hushållet och delta i 

dess olika verksamhetsområden. Formellt sett var kvinnorna underordnade sina män, men sällan 

ifrågasatte man kvinnornas kompetens. Det hela var snarare en fråga om behörighet och att kunna 

behålla resurserna inom hushållet och släkten. Det var mannen som bestämde över arbetet, resur-

serna, barnens äktenskap och var sin hustrus målsman. Hustrun kunde emellertid företräda honom 

i hans frånvaro eller på uppdrag av husbonden. En änka kunde överta sin avlidne makes rättigheter, 

vilka hon dock förlorade om hon gifte om sig. Några nyckelbegrepp som blev manligt monopol i 

början av 1800-talet är professionalitet, handlingsförmåga, auktoritet och rätten till det offentliga rummet, 

vilka alla var centrala i det framväxande moderna samhället och sågs som oförenliga med kvinnlig-

heten. Dessa företeelser dök upp i olika skepnader, och hade olika effekter på olika områden i 

samhället.69 Tidigare ansatser att se på kvinnor som förnuftiga individer försvann när romantikens 

idéer fick fäste i Sverige runt 1810. Den 1700-talslitteratur som menade att kvinnans brister inte 

låg i biologiska faktorer utan kunde repareras med utbildning och personlig utveckling förkastades 

nu. Man drev istället tanken om att kvinnans sfär var hushållet och hennes främsta dygder var 

blygsamhet, ödmjukhet och underkastelse inför mannen. Hon var inte en individ och medborgare, 

utan var en del av familjen och hade reproduktiva uppgifter. Hemmet och hushållet blev mer privat, 

eftersom dess verksamhet stod i kontrast till det offentliga. Kvinnorna kopplades till den tjänande 

sfären, samtidigt som allt fler av hushållets tidigare uppgifter flyttades till andra marknadsbaserade 

och offentliga rum, såsom fabriker och butiker. Det institutionella övertaget som mannen hade 

ledde till att de dominerade den snabbt växande marknaden och borgerliga offentligheten. Man 

försökte legitimera och renodla detta genom ideologier gällande könens olikheter.70 

5. Undersökning 
Undersökningens upplägg och kapitel är främst utformat efter kön och i varje kapitel kommer 

upplägget att tematiserat i förhållande till frågeställningen om i vilket sammanhang näcken uppträ-

der. Frågeställningen som handlar om vilka sedelärande och moraliska aspekter som framkommer, 

samt den fråga som behandlar vilka spår av 1800-talets idealbild av manligt och kvinnligt genus 

som går att urskilja, är så övergripande till den grad att de inte kommer att tilldelas en egen kategori 

i undersökningens disposition. Analyseringen som kopplar till dessa frågor kommer istället att be-

handlas löpande inom ramen för den huvudsakliga tematiseringen som utgår ifrån de olika sam-

manhangen vari näcken framträder. Det som här har betecknats som sammanhang är dels den 

fysiska platsen och dels den aktuella handlingen eller sysselsättningen som står som central i berät-

telsen. Eftersom tolkning och analys har skett utifrån både text, undertext och kontext så kommer 

stora delar av berättelserna att redogöras för att tydliggöra dessa aspekter i förhållande till efterföl-

jande argument och slutsatser.  
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Redan vid grovindelningen av materialet, som utgick ifrån kön, stod det klart att berättelser vari 

män står som huvudaktörer är fler till antalet än berättelser med kvinnor och berättelser med både 

män och kvinnor. Analyserna kommer att ske löpande genom hela undersökningen, men eftersom 

undersökningsdelen med män är större till omfånget så kommer de viktigaste analyserna att sam-

manfattas i slutet av varje avsnitt i kapitlet om män. De viktigaste analyserna i berättelserna med 

kvinnor som huvudaktörer kommer istället att sammanfattas i slutet av tillhörande kapitel, för att 

undvika upprepningar. Av samma anledning kommer kapitlet om berättelser med både män och 

kvinnor inte att ha någon sammanfattning av analyser eftersom detta kapitel utgör en mycket kort 

del av undersökningen.  

 

5.1. Berättelser med män som aktörer  

Detta första kapitel i undersökningsdelen kommer alltså att handla om berättelser där en man eller 

flera män står som antingen ensamma aktörer eller utpekade som centrala i berättelser tillsammans 

med andra aktörer. Något som kanske har varit underförstått i det som vi fått veta om näcken i 

denna studies inledande kapitel är att dessa berättelser främst utspelar sig på landsbygden. Även i 

detta källmaterial kommer vi att röra oss i trakter som hör landsbygden till och vi kommer att börja 

med människornas främsta vistelseplats: gården och dess närliggande marker. I samband med detta 

kommer ett specifikt arbete som skedde kring gården att ligga i fokus, nämligen slåttern. Därefter 

kommer berättelser som utspelar sig i vattnet att presenteras, vilka ofta, men inte alltid, ligger i 

anslutning till gården. Dessa berättelser handlar om både fiske, badning eller att aktörerna i fråga 

befinner sig på stranden. Sedan kommer vi att röra oss länge bort från gården och berättelser som 

utspelar sig på kvarnar eller sågar kommer att behandlas. I den sista delen handlar det om scenarion 

där näcken framträder efter att människa har åkallat honom. Människan har således bestämt platsen 

och i vilket sammanhang som näcken ska framträda. 

 

5.1.1. På fasta land vid gården 

Ibland var första åsynen av näcken uppe på torra land. Vid sådana tillfällen kunde han uppträda på 

gårdens marker, på vägar eller till och med inne i byggnader. En sagesman, född 1853, berättar att 

denne har hört talas om en bonde som hade byggt sin ladugård så nära sjön att näcken brukade 

hålla till inne i ladugården. Denna näck liknade en fullvuxen pojke och man brukade ofta se honom 

sitta ute på dynghögen. När man ville köra bort honom så försvann han. Men det som sagesmannen 

menar var det värsta var att han inte lät korna vara ifred, utan han hade umgänge med dem på 

nätterna. Han hade ridit en ko så mycket att hon var krokryggig som en båge och lika tunn som två 

hopslagna brädor. Så fort man släppte ut henne på morgonen så ville hon springa ner till sjön. Till 

slut fick de slå ihjäl och gräva ner henne.71 Denna näck verkar inte vara speciellt farlig för männi-

skorna eftersom han försvann på deras villkor. Här var det snarare djuren som var utsatta för 

näcken. Detta är också den enda källan vari näcken faktiskt utför en sexuell handling. Enligt Häll 

så handlade det alltid om ett heterosexuellt förhållande mellan människa och väsen under tidig-

modern tid och därför bör det ha varit kvinnor som näcken skulle haft ett förhållande med. Emel-

lertid har det visat sig att sådana förhållanden var ovanliga även under tidigmodern tid och det 

verkar alltså finnas en kontinuitet av detta in på 1800-talet. Enda gången en sexuell handling utförs 

är alltså genom tidelag och i en berättelse med en man som ensam mänsklig aktör. 
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Vid ett annat tillfälle uppträdde inte näcken som en pojke, utan som en häst, vilket af Klintberg 

pekade på var vanligt. I källan berättas det att en häst som en dag plötsligt dök upp på prästgården 

i Hjorteds socken. Ingen hade någonsin sett en sådan stor och vacker häst. Det samlades en skara 

folk för att se den och alla undrade vart den kunde vara ifrån. De flesta trodde att det var en 

husarhäst från någon av de närliggande socknarna. Samtidigt kom en dagverkardräng som varit ute 

och slått på prästgårdsängarna för att bege sig hemåt för lördagskvällen. Det berättas att han var 

en dumdristig man som inte var rädd för något. Han gick sällan till kyrkan och om han gjorde det 

så satt han antingen och sov eller tittade på flickorna istället för att lyssna på prästen. Efter att ha 

stått och lyssnat en stund på vad de andra pratade om så sade han att prat inte skulle leda någon 

vart. Istället menade han att de skulle betsla upp och spänna för hästen för att veta om den är van 

vid att dra. Drängen spände för hästen på en harv som stod på åkern och ställde sig sedan på 

harven. Det hela gick bra en stund men så fort kyrkklockorna började att ringa så började hästen 

att gnägga, för att sedan skena ner mot sjön så fort att det såg ut som en blixt, enligt sagesmannen. 

Drängen skrek och det verkade som att han skulle hoppa av men förmodligen kunde han inte det. 

Hästen sprang ut i sjön med både harv och dräng och det syntes inte mer än några bubblor efter 

dem. Hästen var ingen annan än näcken som hade tagit en annan gestalt och drängen var heller 

inte den förste som han tagit.72 Här kommer alltså näcken till självaste prästgården och verkar 

således inte bry sig om människornas sociala statusmarkörer. Trots att han uppträdde på prästgår-

den och på så vis kunde vistas där, så finns det ändå en konflikt mellan näcken och kyrkan eftersom 

han inte tål att höra kyrkklockorna. Enligt Stattin ska män haft lättare att undkomma näcken på 

1800-talet, men inte denna dräng. Det påpekas dock att han var dumdristig, oförsiktig och omora-

lisk genom sitt beteende i kyrkan, eller genom sitt uteblivande. Detta sista tyder på en moralisk och 

sedelärande aspekt för att visa på vad sådana karaktärsdrag kan leda till. 

 

Ett annat tillfälle som utspelar sig på en prästgård vittnar emellertid inte om någon motsättning 

eller konflikt mellan näcken och kyrkan. Sagesmannen berättar att dennes far en gång blev förföljd 

av en vit häst, vilket var den skepnad näcken var känd för att ta i trakten. Det var en söndagsefter-

middag och istället för att gå till kyrkan så hade fadern gått till hjortronmossen som låg på präst-

gårdens ägor vid sjön Toen. När han gick där och åt sina hjortron så hade han hela tiden hästen 

över axeln. Han började slutligen att springa men hade ständigt hästen hack i häl. Till sist kom han 

till en bäck som han hoppade över och där hästen blev kvar på andra sidan. Detta för att hästen 

inte kunde korsa vattendrag.73 Liksom den förra berättelsen verkar det här finnas en sedelärande 

aspekt i förhållande till religionen. Denna man utsattes för näcken vid ett tillfälle när han borde ha 

varit i kyrkan, och inte bara det, han åt också av prästens hjortron. Det verkar dock inte finnas 

något agg mellan näcken och kyrkan. Antingen passar näcken bara på vid just detta tillfälle, eller så 

skulle det kunna tolkas som att näcken faktiskt dömer mannen för att han inte är i kyrkan. Detta 

sistnämnda är inte helt osannolikt eftersom näcken själv många gånger sjunger om att han vill bli 

salig och få komma till himmelriket. Ett exempel på detta var när en präst en gång frågade näcken 

varför denna var så glad när han spelade. Näcken svarade att han tänkte sig att han kommer att bli 

salig på domedagen. Prästen svarade att näcken aldrig skulle bli salig. Näcken började gråta och 

slog sönder sin fiol. Prästen gick hem och sökte sedan i alla sina böcker, för att sedan vända tillbaka 
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till ån och ropa till näcken att det kanske inte var helt omöjligt ändå. Näcken blev glad igen och 

började åter att spela i ån.74 

 

Kristna ord eller symboler kunde dock hjälpa männen när de stötte på näcken. En man vid namn 

Jonas hade en dag på 1860-talet gått och slått på sin äng. Det var en varm dag och Jonas bestämde 

sig för att gå ner till sjön för att ta sig ett dopp. När han kom till sjökanten fick han se ett stort 

fickur med kedja som låg på en platt sten ett stycke ute på sjön. Han stod förvånad och betraktade 

den stora och säkert dyrbara klockan som låg där ensam och övergiven. Han undrade vem ägaren 

kunde vara och hur det kom sig att den låg därute på stenen. Han ville titta närmare på den och 

tog därför av sig strumpor och stövlar och började vada ut mot stenen. När han var en bit ifrån 

klockan så gled den plötsligt ner i vattnet och försvann ner under ytan. Jonas förstod då att det 

måste vara näcken som velat locka ut honom i sjön för att omkomma. Förskräckt gjorde han kors-

tecknet och skyndade sig tillbaka till fast mark igen. Han vågade inte berätta om händelsen förrän 

dagen efter. Det ansågs farligt att tala om sådana saker innan man hade sovit på dem.75 Denna gång 

klarade sig mannen undan näcken när denna ville lura ner honom i vattnet, till skillnad från dags-

verkardrängen med de negativa karaktärsdragen. De få karaktärsdrag man kan utläsa kring Jonas 

person är att han hade ett arbete, som han utförde. Han undrade också vem som var ägaren till 

klockan, men om han hade tänkt att lämna tillbaka den eller behålla den är svårt att säga. Han 

hinner också falla för tricket innan han inser att det är näcken som han har att göra med. Emellertid 

får han denna insikt och lyckas på så vis undkomma näcken, men han gör ändå korstecknet innan 

han skyndar sig tillbaka, vilket skulle kunna vara ett skydd som verkar tills han kommit i land igen. 

Kristna begrepp verkar också kunna hjälpa. En man som kallades Näcka-Svennen hade på 1800-

talet i Göteryds socken varit nära att bli tagen av näcken, men hade enligt berättelsen räddats i sista 

sekund vid nämnandet av Jesus.76 

 

Det arbete som Jonas hade utfört var att slå hö och näcken dyker upp i fler sammanhang som har 

med denna syssla att göra. En sagesman berättar att dennes far en gång hade hjälpt en vän med 

slåtter vid en liten göl som låg vid gården. Plötsligt fick de höra ett tungt suckande nerifrån gölen. 

Sagesmannens far sade till de andra att näcken förmodligen var ledsen för att de tog så mycket gräs 

ur gölen. En av de andra männen menade att detta skulle han inte ha sagt. När fadern sedan skulle 

gå över en bäck på väg hem om kvällen så hade han tydligt hört hur någon knäppte på fiolsträngar 

nere i bäcken. Han brukade inte vara mörkrädd, men den kvällen tyckte han att det var kusligt att 

hemåt.77 Här hör sagesmannens far näcken tillsammans med andra män, men ingen av dem verkar 

till en börjas speciellt rädda. Näcken uppträder heller inte som hotfull i berättelsen, men mannen 

blir ändå rädd när han är ensam och ska gå hem i mörkret. Emellertid kan knäppandet på strängarna 

ha förvissat honom om att musiken närsomhelst kunde dra igång och förvilla honom, möjligtvis 

som hämnd. Hämndaktioner var nämligen något som näcken ibland utförde och ibland kunde det 

bli riktigt hotfullt och våldsamt. En sagesman, född 1876, berättar att det under 1800-talet fanns 

en näck i Djurabäcken i Virestad. Han bodde i stora hålor som fanns vid kanten av bäcken. Folk i 

trakten var rädda för honom och man aktade sig för dessa hålor eftersom näcken var mycket argsint 
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av sig. Det berättas emellertid att den modiga och starka smeden Nyberg en gång var nere vid 

bäckstranden och slog hö och man började att tala om hålornas djup. Ingen hade vågat ge sig på 

att mäta djupet men Nyberg bestämde sig för att göra ett försök. Han stack ner en lång stång i det 

största hålet varpå det från djupet steg upp hemska morranden och rytanden. Nyberg skyndade sig 

att snabbt dra upp stången. Samma natt när han låg hemma och sov så kom näcken för att hämnas. 

När näcken kommit till förstugan började han ryta och vråla så högt att det skallrade i hela huset. 

Nyberg fick tag i ett järnspett och var därmed beredd när näcken kom in i sovrummet. Det blev 

ett slagsmål som varade ända till morgonen då näcken begav sig. Detta fortsatte sedan varje natt 

tills att Nyberg tillgrep utvägen att be prästen läsa ut näcken, vilket så skedde och fick åsyftad 

verkan.78 I denna berättelse uppträder näcken som hotfull i samband med att mannen hade förargat 

näcken. Näcken är således inte hotfull med sina egna syften som utgångspunkt, vilket han skulle 

kunna sägas vara när han drar ner människor till sitt vattenrike, utan här blir han egentligen provo-

cerad till att uppträda hotfullt. Mannen beskrivs som modig och stark, vilka är typiska manliga 

egenskaper som värderas högt. Att han var orädd kopplas inte samman med dumdristighet, liksom 

man gjorde i samband med dagsverkardrängen som red på näcken vid prästgården. Där fick man 

dock veta andra anledningar till att drängen inte var den mest respekterade mannen i trakten, någon 

sådan information delges inte här. Här handlar det snarare om en man som, tillsammans andra, 

utförde sitt arbete. Något som, som tillsammans med styrka och mod, värderas högt i synen på 

mannen i arbetarklassen. Det kanske inte därför är så förvånande att han lyckas hålla stånd mot 

näcken varje natt denna återkommer, men för att slutligen besegra honom så behövs en präst, det 

vill säga en man med en högre social status och med religionen som sitt verktyg. 

 

En slåtterhistoria som skiljer sig från den förra utspelar sig i Stenbrohults socken. Dit kom det en 

dräng till en gård och sökte arbete. Han fick stanna kvar hela skörden och hjälpte till med arbetet. 

Folk undrade om honom, för han var inte som alla andra. Varje kväll gick han iväg långt bort och 

sov ute. Ingen visste vart han var förrän han kom tillbaka på morgonen när de skulle ut på åkern 

igen. När skörden var slut och drängen skulle ge sig av så frågade bonden vad han ville ha i lön för 

sitt arbete. Drängen svarade att han inte ville ha något förutom att få behålla den gamla lien som 

han haft på ängen att slå hö med. Bonden menade att den gamla lien inte var värd något och 

undrade vad han skulle ha den till. Drängen svarade att han inte var som annat folk, utan han var 

en vattuman och var hemmahörande ute i sjön Möckeln. Han berättade vidare att när hans far hade 

dött så hade hans bror kört iväg honom från riket och nu ville han återvända för att slåss mot 

honom. Han sa att de skulle veta ifall han vunnit, för då skulle vattnet bli grönt, men om brodern 

vann skulle vattnet bli rött. Han gick sedan sin väg. Plötsligt hördes ett dånande från sjön så att 

vattnet började att brusa och bölja upp på land. Bonden och de andra gick dit för att se vilken färg 

vattnet hade och såg att det var grönt. De trodde då att vattumannen hade slagits med sin bror och 

därmed haft nytta utav lien.79 Även denna gång ser vi en arbetsam dräng, som trots det faktum att 

han också är näck inte tilldelas några negativa egenskaper. Han har arbetat, förtjänat sin lön och 

man ifrågasätter valet av att ta lien istället för att gå med på det och komma billigt undan. 

Drängen/näcken har också velat förtjäna sin lie, istället för att bara stjäla den. Det finns ingen 

antydan till rädsla kring att drängen är näck, och texten ger heller inget uttryck för rädsla för att 

man skulle ha varit rädd för att gå ner till vattnet vid slagsmålet. 
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Sammantaget kan man se att även män mötte näcken vid gården och dess ägor, vilket Stattin me-

nade oftast hände kvinnor. Det går också att se att motiven och utgången av berättelserna ofta är 

sammankopplade med männens karaktärsdrag och handlingar, vilket tyder på moraliska och sede-

lärande aspekter. Sådana aspekter går också att finna kopplat till religionen. Avslutningsvis är det 

också vid gården, i en berättelse med en man som huvudaktör, som den enda sexuella handlingen 

utförs i dessa källor och då genom tidelag. Detta kan ses som överraskande eftersom näcken, enligt 

Schön, generellt var ett farligt erotiskt väsen i Sveriges södra delar och att det framförallt var kvin-

nor som var utsatta. Emellertid var sådana förbindelser ovanliga under tidigmoderntid, enligt Häll, 

och man kan därigenom se en kontinuitet av detta i 1800-talets Småland. 

 

5.1.2. Vid vattnet 
Det kanske är föga förvånande att männen även stötte på näcken vid vattnet, eftersom det är vä-

sendets huvudsakliga hemvist. Ett möte vid detta element kunde dock se ganska olika ut. Några 

gånger handlade det om att en man var ute för att fiska och hade vid dessa tillfällen ganska korta 

möten med näcken. Vid ett tillfälle kom näcken simmande i gestalten av en hund som liknade 

mannens egen och han tänkte därför ta upp djuret i båten. Mannen uttalade då, medvetet eller 

omedvetet är svårt att utläsa, näckens namn. Hunden rusade då utåt sjön.80 Vid flertalet tillfällen 

verkar det som att uttalandet av just begreppet näck i olika böjningar är ett knep för att undkomma 

honom, vilket vi även kommer att se fler exempel på längre fram. Det verkade dock inte alltid 

fungera fullt ut. En gång på 1820-talet var det en bonde vid namn Magnus som fiskade upp näcken 

när denna hade gestalten av en gädda. Mannen tyckte den var så stor så att han utbrast att det måste 

vara näcken. Gäddan började då att följa honom med blicken vart han än flyttade sig. Bonden blev 

kuslig till mods och tog slutligen upp gäddan varpå han placerade den på en sten i sjön och rodde 

sedan snabbt hemåt. Så länge han kunde se gäddan låg den orörlig kvar på stenen och följde honom 

med blicken. Dagen efter var den dock borta och syntes inte sedan till mer.81 

 

I en källa berättas det om att näcken brukade hålla till i Åsnen. Nära sjön fanns också gården 

Sundslätt där en bonde bodde som var mycket duktig när det kom till både skytte och fiske. En vår 

var det dock slut med hans fiskelycka. Han tog sig ut på vattnet för att fiska och fick se näcken på 

en av stenarna i sjön, varpå det var så gott som att vända hem igen eftersom han inte fick någon 

fisk den gången.82 Han ger inte uttryck för rädsla, men blotta åsynen av näcken räcker och mannen 

vet att han inte längre har någon makt över sin uppgift. Detta utan att vare sig han eller näcken 

utförde någon specifik handling gentemot varandra. Samma situation skedde flera gånger om. Bon-

den tog illa vid sig och blev harmsen, så han bad näcken att sluta vara i vägen för honom. Det 

hjälpte inte och bonden blev då så arg att han inte oroade sig för vad han gjorde när han sade till 

näcken att slåss mot honom.83 Han försöker alltså först med dialog innan han övergår till ett våld-

samt förhållningssätt. Bonden sade till näcken att möta honom nästa dag vid soluppgången. Där-

efter gick bonden hem och laddade sin bössa med en silverkula. Han gick sedan för att möta upp 

näcken vid den sagda tiden och behövde inte vänta länge förrän han dök upp. Han hann knappt 

komma utom vassen med båten innan näcken kom farande mot honom som en stor häst och 

kunde ha skrämt vem som helst, enligt källan. Bonden lade an med bössan och sköt. Det plaskade 
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tungt i vattnet och näcken syntes inte till mer. Några dagar senare flöt han emellertid upp vid ett 

sund. Hans kropp låg där hela sommaren och vältrade. Men efter den dagen fick bonden tillbaka 

sin fiskelycka.84 Om näckens lik fick ligga hela sommaren för att man inte vågade gå nära kroppen, 

för att man ansåg att denna inte förtjänade en begravning eller för att kroppen skulle representera 

någon slags bevis eller trofé framgår inte. Vad vi vet är att mannen gick vinnande ur denna situation 

genom en våldshandling. Att ta till skjutvapen, liksom slåss, att göra korstecken eller att uttala vissa 

ord, tyder på att männen kan ses som aktiva i form av att de hade handlingskapacitet när det kom 

till att skydda sig mot näcken.  

 

Ett annat tillfälle som innefattar våld med skjutvapen beskriver inte en lika tydlig utgång i fråga om 

vem som gick segrade ur konflikten. En sagesman berättar hur denne har hört talas om en man i 

Örkened socken som en gång fick se näcken i gestalt av en kalv som låg vid en sjö. Mannen gick 

hem och laddade sin bössa, för att därefter krypa inom skotthåll och skjuta på kalven. Kalven blev 

illa sårad, bytte skepnad till att likna en människa och började springa efter skytten. Mannen sprang 

allt vad han kunde men näcken hann ikapp honom. Näcken tog ifrån honom bössan och tryckte 

ner honom på marken med bössan hållandes tvärs över ryggen på mannen så att pipan blev krokig. 

Näcken sade att om mannen inte hade haft vad han hade i bössan så skulle mannen ha fått mista 

sitt liv lika väl som näckande kunde mist sitt. Detta sade han eftersom skyttar brukade borra ett hål 

i kolven på bössan, vari de stoppade in något som skyddade mot trolltyg, enligt källan.85 På ett sätt 

skulle man kunna se det som att näcken gick vinnande ur striden. Han gick dock kanske inte helt 

och hållet vinnande ur striden eftersom han egentligen haft avsikten att ta livet av mannen. På så 

vis blev det en liten seger för mannen, eftersom han tillgripit försiktighetsåtgärder i förväg. 

 

En annan berättelse som istället för rädsla och våld, handlar om rädsla och empati utspelar sig i 

Locknevi socken. En Lars Törneberg hade en solig dag gett sig ut för att fiska. Han skulle ro över 

en av de största fjärdarna i sjön Yxern, vari det fanns en mindre berghäll i mitten som höjde sig lite 

över vattnet. Där fick han med oro se en liten pojke stå på den lilla klippan som omslöts av böljande 

vatten och skum. Det fanns ingen båt i närheten, så Törnberg trodde att båten hade sjunkit och att 

pojken måste ha räddat sig genom att klättra upp på berghällen. Han skyndade att ro dit för att 

rädda pojken. När han var framme vid pojken som såg mycket orolig ut så sade Törnberg till ho-

nom att vara lugn och att han skulle föra hem pojken till sina föräldrar, om pojken bara berättade 

vart de bodde. Med detsamma hoppade pojken, med huvudet först, ner i vattnet och försvann i 

djupet. Den förståndiga Törnberg förstod nu att det var näcken i människoskepnad som han sett.86 

Denna berättelse tillsammans med den första berättelsen i undersökningen, där näcken uppträdde 

som en pojke som brukade hålla till i ladugården, är de enda berättelserna när näcken tar denna 

gestalt. Detta sker i berättelser med män som huvudaktörer vilket kan ses som anmärkningsvärt 

utifrån 1800-talet idealbild, där den känslomässiga kvinnans kall är att vara mor och hustru. Utifrån 

näckens perspektiv hade han möjligtvis vunnit på att anta denna gestalt inför kvinnor, men utifrån 

en sedelärande aspekt kan det handla om att män inte bör vara för känslomässiga.  
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När det kommer till hjälpsamhet så kunde även näcken stå till tjänst i vissa fall. Denna sagesman 

berättar att Jonas i Fiskarhemmet skulle gå och meta abborre tidigt en vintermorgon. När han 

kommit ett stycke på vägen så möte han en främmande man som gick ifatt honom och frågade 

vart han skulle. Jonas svarade och det visade sig att mannen skulle göra detsamma. Jonas föreslog 

att de skulle ta sällskap, vilket han gick med på. Jonas frågade om mannen brukade ha fiskelycka, 

och han svarade att Jonas skulle få allt få se att han hade tur. Jonas undrade hur det skulle gå till 

när mannen inte hade något mete med sig. Mannen svarade att det inte gjorde något för han hade 

några råd för detta. De fortsatte att gå tills de kom till sjön. Där högg de hål i isen och skulle börja 

meta. Därpå förklarade den främmande mannen hur de skulle göra, en av dem skulle krypa ner och 

hänga på fisk och den andra skulle sitta och dra upp. Jonas svarade att i så fall fick mannen gå ner 

och hänga på fisken och att han själv skulle dra upp. Mannen kröp ner genom hålet och Jonas 

släppte ner metet och började dra upp. Så fort han släppte ner så var det en stor abborre på. Jonas 

hivade och drog tills svetten rann, enligt källan. I början fick han väldigt stora fiskar, men sedan 

blev de mindre och mindre tills de till slut var som yngel. Han fortsatte ändå att dra upp, för Jonas 

var snål och tyckte att de kunde gå an de också. När han slutligen hade fått upp alla abborrar i sjön 

så fick han istället en gädda när han drog upp. Han häpnade, en sådan stor gädda hade han aldrig 

sett. Gäddan var också så varm att det fräste i hålet när han drog upp. Nu förstod han att det var 

näcken han hade att göra med och att han måste ha hängt på sin egen farmor när abborrarna tog 

slut. Han lämnade gäddan därhän, men abborrarna behöll han. Från den stunden aktade han sig 

från att meta med näcken, för nästa gång kanske det skulle vara hans tur att hänga på. Han behövde 

heller inte gå och meta mer, för nu hade han fisk i alla sina dagar.87 Här framstår näcken inte som 

speciellt hotfull, han är snarare hjälpsam, vilket ligger i linje med Stattins slutsats att näcken kunde 

vara mannen behjälplig. Ändock blev Jonas rädd när han förstod att mannen i själva verket var 

näcken som han fick hjälpen av.  

 

Förutom att fiska så är en annan vanlig aktivitet vid vattnet att bada. Flera källor har emellertid 

beskrivit hur man brukade vidta flera försiktighetsåtgärder innan man gick i vattnet. Man utförde 

någon typ av ritual eller sade en viss formel, vilket skulle utgöra ett skydd mot näcken. Företeelsen 

kallades att binda näcken. Det gick helt enkelt ut på att man osynligt band fast honom vid marken 

eller sjöbottnen för att han inte skulle kunna komma åt människorna och dra ner dem i djupet 

medan man badade. En fiskare vid namn Jösse brukade exempelvis göra detta genom att sticka ner 

en kniv i sanden vid sjökanten innan han gick i vattnet.88 En sagesman beskriver att han brukade 

sätta en kniv i sjöbotten.89 I Hallingebergs socken brukade pojkarna ända in på 1900-talets början 

roa sig med att binda och lösa näcken. Här band man näcken genom att kasta en rund sten högt 

upp i luften som sedan slog i med ett plums i vattnet. Om man däremot tog en tunnare sten eller 

en stenflisa och antingen kastade den längre eller efter vattenytan, utan att det åstadkom ett plums 

så löste man näcken. Sagesmannen berättar att denna och en vän brukade kastade växelvis, där den 

ena band och den andra löste näcken. Man kunde inte på förhand vilket av dem som det blev, men 

man slutade alltid med att binda näcken.90 Här går det alltså att återigen se männen som aktiva i 
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form av att de har makten att utföra vissa handlingar för att skydda sig för näcken i förebyggande 

syfte.  

 

Vissa använde sig som sagt även av en formel. En sagesman berättar att om man satte stål i vattnet 

när man badade så hade näcken ingen makt. När sagesmannen var liten hörde denne hur drängarna 

brukade säga, innan de vågade gå i vattnet, ”Neck, neck, nåla-tjuf, far din var en ståla-tjuf”91 för att 

näcken inte skulle röra dem.92 En annan sagesman, född 1862, berättar att människorna i Bergs 

socken och Moheda socken hyste både beundran och ängslan inför väsen som näcken. När han 

själv som ung pojke skulle bada i sjön Stråken förmanade hans föräldrar honom till att ta några 

droppar vatten i handen och stänka ut dem på marken. Detta för att slippa ha ont av näcken medan 

han badade. Han menar att detta var ett uråldrigt bruk och några människor brukade även mumla 

formeln ”Näck i bann, jag i vann”93 samtidigt som de stänkte ut vattnet.94 En liknande formel 

berättas det även om att man använde i Almundsryd socken på mitten av 1800-talet. Där läste man 

dock även ”Näck, näck va i vann mens vi ä på lann”95 när man steg upp ur vattnet, för att vara 

säker för honom.96  

 

Några pojkar i Nässjö som inte hade utfört någon ritual eller sagt en formel innan de gick i vattnet 

för att bada gick det emellertid inte lika bra för. En bit från stranden fanns en stor sten som hade 

formen av en häst och en av pojkarna begav sig dit för att klättra upp den. När han kom dit fattade 

han tag i stenen för att börja klättra. Han misslyckades dock och ropade tillbaka till de andra poj-

karna att han inte ”’näcke’ (räcker)”97 och plötsligt så försvann både han och stenen ner i djupet.98 

Näckens förmåga att dra människor till sig genom att anta skepnaden av något som lockade dem 

var inte ovanligt. En sagesman hade fått berättat för sig av sin far (samme far som hade hört näcken 

spela vid bäcken efter slåttern) att det en gång hade varit två män som gick utmed västra gölen i 

Spjutaretorp. Plötsligt fick de se en kopparbunke som låg och flöt nära stranden. Den ena mannen 

lade sig ner och sträckte ut armen för att ta upp den. Den andra mannen greppade då tag om hans 

fot och sade till honom att låta bli. Kopparbunken försvann och de fick istället se näcken i en annan 

skepnad. Han liknade en gubbe som hade en vanlig fot, medan den andra var en hästhov. Näcken 

hade kunnat lura någon av männen att röra kopparbunken och då hade denna hamnat i näckens 

våld, menar sagesmannen.99 Båda dessa berättelser präglas av faror och skräck. Skillnaderna i be-

rättelserna är att i den förra så undkommer pojken inte näcken. Detta skulle kunna vittna om att 

det finns en sedelärande aspekt att ta hänsyn till i förmedlingen till barn. De vuxna undkommer 

näcken, men den ena av dem blir ändå lurad till en början. Det ska dock påpekas att det förekom-

mer berättelser där även barn undkommer och andra där vuxna män inte göra det. 

 

En annan man som undkom näcken gjorde det utan att någon som helst rädsla framställs i berät-

telsen. Denna berättelse handlar om en dräng som en gång gick vid en sjökant och plötsligt kom 
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det en stor vit häst fram till honom. Drängen hoppade upp på hästen eftersom han tyckte att det 

skulle vara intressant att få rida på en sådan präktig häst. Direkt när han kommit upp på hästryggen 

bar det av ner mot sjön och drängen förstod då att det var näcken som han råkat ut för, varpå han 

sade att näcken skulle ha tack för sällskapet. Hästen försvann då och drängen lyckade genomvåt 

rädda sig i land.100 Liksom i andra historier så framstår drängen som orädd, även efter han upptäckt 

att det är näcken som han rider på. Beskrivningen kring att han genomvåt lyckades att rädda sig i 

land antyder att han varit nära att inte undkomma.  

 

Än så länge har det inte handlat speciellt mycket om berättelser kring näckens musikaliska förmåga, 

men en f.d. snickare och kvarnägare, född 1865, berättar han vill delge en berättelse om en underbar 

fiolspelare som hette Modig. Modig var en duktig fiolspelare, men han hade inte låtit näcken 

stämma sitt instrument. En sommarkväll rodde han hem på sjön efter att ha spelat i en lekstuga. 

Klockan var vid 01.00 på natten när han fick höra en härlig polska. Han började ro runt tills han 

kom till platsen varifrån musiken spelades. Han såg här en naken man stå i vattnet som roade sig 

med att ösa vatten över huvudet med händerna. Musiken hade då tystnat. Mannen hade långt vitt 

hår och skägg och såg sorgens ut. Modig frågade mannen om det var han som hade spelat den 

underbara musiken. Mannen svarade att det stämde, men att det inte tjänade någonting till ”ty jag 

får aldrig Guds nåd”101. Modig var upprymd av spriten han hade tagit del av i lekstugan och sade 

att om han hade kunnat spela som mannen så skulle han inte bekymra sig om vad han kunde göra 

för mannen. Näcken svarade att Modig skulle ge honom tre droppar av sitt blod, för på så sätt 

skulle han komma närmare himlen. Modig svarade att näcken kunde få det han frågade efter, men 

inte hans kropp och själ. Ett annat villkor var att han skulle kunna spela fiol lika bra som honom. 

Modig skar sig därefter i foten och lät blodet flyta ut i vattnet. När han tittade upp var mannen 

borta, men plötsligt klang det till i Modigs fiol och en röst ur vatten sade till honom att spela. Ljudet 

var en indikation på att näcken hade stämt fiolen. Han spelade och var sedan den natten en troll-

musikant. Det fanns ingen som kunde stå still när Modig spelade sin polska, men det fanns heller 

ingen som kunde spela lika tjusigt som honom.102 Här finner vi alltså ytterligare en berättelse där 

näcken framstår som hjälpsam gentemot männen, dock inte helt utan betalning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån berättelser som utspelar sig vid vattnet ta med oss att näcken 

kunde vara mannen behjälplig. Trots detta uttrycker männen oftast rädsla inför näcken och det var 

heller inte alla som klarade sig undan honom, vilket vi även sett tidigare. Det är emellertid också 

återigen drängen som framstår som den orädde. Samtidigt som det fanns en rädsla kan man även 

se att männen ofta framställs som aktiva genom sin handlingskapacitet. Genom fysiska handlingar 

och verbala åtgärder kunde de undkomma näcken både under pågående möte eller i förebyggande 

syfte.  

 

5.1.3. Vid kvarnen och ute på vägarna 

Det var inte bara kring gården och ute på sjön som man kunde möta näcken, utan det kunde även 

ske ute på vägarna runt om i trakten eller vid kvarnarna. Det berättas exempelvis att det enligt 

gammal sed i Wärend socken är förbjudet att mala på Thomasmässonatten, det vill säga den 29 
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december, eller under nätterna före jul, eftersom näcken under dessa nätter går fram i alla ström-

mar. Om han vid dessa tillfällen finner en kvarn som är igång blir han så förargad att han håller 

kvarnhjulet, bryter sönder hjulstocken eller maler så argt att kvarnstenarna briser. De mjölnare som 

försökte jaga bort honom från kvarnen genom att kasta en ”lågande eldbrand”103 på honom fick i 

detsamma en örfil så att de föll till marken.104 I en annan berättelse så uppfattade en mjölnare, som 

skötte kvarnen i trakterna kring Öggestorp, de förtrollade tonerna utifrån sjön och blev nästan 

förlamad. För om man lät sig förledas till att lyssna kunde man bli lockad ner till sjön mot sin 

vilja.105 En annan sägen berättar om en mjölnare som en natt tydligt kunde höra näckens lockande 

toner. Hastigt ryckte han till sig kvarnnyckel ur dörren för använda stålet som skydd. Eftersom 

även han var rädd för att han skulle dansa rakt ner i sjön. Han fick dock dansa hela natten med 

skäppan i famnen,106 med andra ord så hjälpte alltså inte stålet alla gånger. 

 

En man vid namn Emanuel, född på 1820-talet, har berättat att en kväll när han gick hem från 

kvarnen så fick han höra vacker musik. Musiken kom från sjön som låg vid det gärde som han var 

vid. Han menade att det var mycket frestande att börja stampa i takt till musiken, men han förstod 

snart att det var näcken som spelade och sprang därför därifrån med fingrarna i öronen.107 Samma 

sak hände en hemmansägare vid namn Johan när han en dag på 1890-talet gick över en bro och 

han reagerade likadant.108 De flesta aktörer ville inte lyssna till näckens musik, eftersom de var 

medvetna om konsekvenserna. Det berättas emellertid även om en mjölnare vars namn var Velam 

som under 1800-talet förra hälft varit nyfiken på att få höra näcken spela, trots att musiken var 

farlig. Man kunde bli så betagen av musiken att man började dansa till man stupade. Därför band 

mjölnaren fast sig med rep kring en fura. Man fann honom sedan död vid furan, han hade hört 

näcken spela och hoppade tills han dog.109 Han var alltså medveten om vilka konsekvenser som 

musiken kunde leda till, men utsatte sig ändå för detta på grund av sin nyfikenhet gällande musiken. 

Detta skulle kunna anses som dumdristigt eller i alla fall oförsiktigt, speciellt i efterhand när man 

har utgången klar för sig. Som vi sett tidigare så verkar det inte gå bra för män, vars handlingar kan 

beskrivas som dumstridiga.  

 

Eftersom näcken var ett känt väsen, så fanns det också de som ville lura andra till att tro att näcken 

var i närheten. Ett exempel på detta är den fiolspelande snickaren i Nye som en gång kröp ner i 

vattenhjulet på en gammal kvarn för att sitta där och spela. Folk trodde att detta var näcken och 

underrättade prästen Ståhl. Prästen tog på sig kappan och tog med sig handboken och gick sedan 

till kvarnen. Han vågade emellertid inte gå ner och se efter, utan ropade tillbaka att det bara var en 

vattensnurra som lät.110 Denna präst var alltså rädd för näcken och erkänner därigenom tron på 

hans existens. Det har visat sig tidigare i undersökningen att det vid vissa tillfällen tycks finnas en 

konflikt mellan näcken och religionen på olika sätt. Det har även funnits andra präster represente-

rade i undersökningen vilket vittnar om att det inte ansågs ovanligt att en präst trodde på näcken. 
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Frågan är hur näcken platsade in i 1800-talsprästers världsbild och om han även här sågs såg som 

en manlig demon som Häll har påvisat att man gjorde under tidigmodern tid. Det faktum att sme-

den Nyberg fick ta hjälp av en präst för att läsa ut näcken som varje natt kom hem till honom tyder 

på detta. Detta stämmer visserligen inte med det faktum att teologer under 1700-talet började att 

uppfatta berättelser om väsen som vanföreställningar till följd av en bristfällig kristendomsunder-

visning. Som Häll beskrev så tvivlade man inte på Djävulens knep men man förhöll sig kritisk till 

att han antastade folk i gestalten av näcken. Prästernas närvarande i berättelserna vittar dock om 

att deras tro på honom inte var osannolik och deras rädsla tyder på att inte helt ansett sig ha makten 

och övertaget i förhållande till näcken. Även om det hela var ett skämt så trodde ändå prästen att 

näcken var närvarande vilket går att utläsa i hans reaktion. 

 

Att råka ut för ett skämt om att näcken var närvarande utsattes även en dräng för. En 91-årig 

sagesman berättar på 1940-talet att dennes far var mjölnare och en gång hade han spelat sin dräng 

ett spratt. Fadern hade varit i Gislaved, där han förutom att leverera säd också hade köpt ett mun-

spel. Fadern och en vän till honom bestämde sig för att den förra skulle smyga ner till kvarnens 

underrede och därifrån spela några melodier. Vännen gjorde sedan drängen uppmärksam på musi-

ken. Drängen sade att han hade varit mjölnardräng på ett par stycken kvarnar, men aldrig förr hade 

han fått höra näcken spela.111 Denna dräng verkar inte ha varit lika rädd som den föregående präs-

ten, utan verkade mest tycka att det var en rolig upplevelse. Detta ger ytterligare ett belägg för att 

just drängar framstår som modiga.   

 

Det berättas att en bonde i Almundsryds socken vandrade hem en vacker söndagskväll ifrån kyr-

kan. Efter mässan hade han suttit en stund och druckit med vänner och grannar, så som sagesman-

nen menar att man brukade göra, och han var därför förmodligen lite påverkad av alkoholen. På 

vägen hem fick han se en liten gubbe vid Hakeqvarn som satt på en rot vid ån och spelade fiol. 

Bonden stod en stund och lyssnade på denna ljuvliga musik, och han förstod att det var näcken 

som spelade. Rätt som det var började den lilla gubben att stämma in med sång till sin musik. Hans 

visa handlade om att han trodde och hoppades på att få förlossning på domedagen. Bonden ropade 

och svor att det skulle gubben inte få. Näcken började att gråta och slog sin fiol mot en stubbe så 

att den gick i bitar. Han försvann därefter ner i vattnet. Bonden kom hem och ångrade sig sedan 

resten av livet att han hade talat så hårt till den stackars näcken.112 Likt prästen som givit samma 

svar till näcken, det vill säga att han inte kunde bli salig, så uppkommer det ånger och antydan till 

empati hos bonden. Näcken å sin sida uppträder aldrig som hotfull. Mannen blir inte rädd utav 

bara åsynen av näcken. Näcken verkar inte ens bry sig om mannen till en början, utan sitter och 

sköter sitt, efter mannens ord blir han sorgsen, vilket kan vara orsaken till mannens respons. Präs-

ten hade gått tillbaka för att ta tillbaka sina ord, vilket resulterade i att näcken blev glad igen, bonden 

å andra sidan fick leva med sin ånger resten av livet. Detta tyder på ett moraliskt och sedelärande 

inslag med kristna undertoner kring att man bör behandla andra efter hur man själv vill bli behand-

lad. Att det är ett kristet motiv i budskapet är inte helt osannolikt eftersom denna sida av näcken 

som sjunger om salighet redan framkom i medeltida kristna spekulationer om att näcken skulle 

vara en av de fallna änglarna enligt af Klintberg.  
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Sammantaget kan vi återigen konstatera att aktörernas olika karaktärsdrag kan sammankopplas med 

berättelsernas motiv och utgång. En dumdristig eller oförsiktig person klarar sig inte undan näcken, 

medan den arbetsamme drängen framstår som orädd. Ännu en gång syns även både prästers och 

religionens medverkan i berättelserna. Detta tyder dels på att också män med en högre social status 

kunde känna rädsla och maktlöshet i förhållande till näcken och dels att det finns en antydan om 

kristna budskap i berättelser med män som huvudaktörer.  

 

5.1.4. Framträdande på människornas villkor 

I de tidigare avsnitten har det varit näcken som satte premisserna för i vilket sammanhang hans 

och människornas vägar skulle korsas. I detta avsnitt ska vi emellertid titta på tillfällen där det 

istället var människorna som bestämde i vilket sammanhang de ville möta näcken. Just begreppet 

ville blir här en viktig aspekt. Att näcken framträdde på männens villkor förutsätter att de ville träffa 

honom och hade ett syfte med det. 

 

Vi har sett hur näcken ibland kunde dyka upp när männen var ute och gick på vägarna, exempelvis 

på väg hem från arbetet eller kyrkan. Oftast var detta oönskade möten, men det finns en berättelse 

om en man som åkallade näcken vid sådana tillfällen och utnyttjade honom. Sagesman berättar att 

bondgubben skulle ha varit kunnig i svartkonst. När han körde hem från staden sent på nätterna 

och kom fram till en sjö som låg en bit från hans hem så befallde han näcken där att lysa upp vägen 

för honom. Näcken löd och lyste bra, men han försökte att förvilla bonden så att han inte skulle 

komma hem. Näcken vände om synen för bonden så att han trodde att han såg vägskäl och vägar 

på ställen där det inte fanns några. Bonden lät sig dock inte luras, utan lät hästen gå som han ville, 

för näcken kunde inte vända synen på djuret. Därav kom bonden alltid hem säkert. Men den natt 

som bonden dog så hade man hört någon köra därifrån, men ingen såg vem detta var.113 Detta sista 

antyder en misstanke om att det var näcken som varit uppe och tagit livet av mannen. Personen i 

fråga hade även kört därifrån och om det var näcken bör det ha inneburit att han stal hästen och 

vagnen. Kanske var det av den anledningen han förvrängde bondens syn från första början? Utifrån 

tidigare berättelser verkar det dock inte vara det mest sannolika eftersom han helst av allt ville ha 

antingen människorna med ner i djupet eller tillgång till deras blod. Berättelsen beskriver emellertid 

att mannen hade dött, vilket tyder på att han var kvar i huset och det nämns inte något om att han 

skulle ha varit tömd på blod. Kanske var det bara en hämndaktion från näckens sida för att bonden 

hade utnyttjat honom, vari han både tog livet av mannen och stal hans häst och vagn. 

 

En annan berättelse med en vagn som ett centralt inslag är näcken mer behjälplig. Kanske på grund 

av att han här blir rådfrågad istället för utnyttjad. Detta skedde i Asa socken, där man enligt en 

sägen menade att Odens guldvagn skulle ligga på botten av sjön Lången. Det berättas att det en 

gång var en bonde som var ute och fiskade på sjön, men det gick dåligt med fångsten. När han 

hade kommit till mitten av sjön så kastade han en blick ner i djupet och fick syn på något som 

glimmade och glänste. Bonden blev förvånad och lutade sig över båtens kant för att kunna se 

bättre. Han såg då att det liknade en stor vagn av guld. Han undrade vad det kunde vara för en 

vagn. Denna bonde var förtrogen med näcken, så han beslöt sig för att fråga honom. Näcken skulle 

även kunna ge honom råd om hur han kunde få upp vagnen. När han tänkt denna tanke så hörde 

han plötsligt ett plaskande bakom sig. Han vände sig och om fick se näcken uppkrupen på en sten. 
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Bonden hälsade och berättade för näcken vad han sett. Näcken berättade att det var Odens guld-

vagn som bonden hade haft turen att upptäcka. Den visade sig bara en gång vart hundrade år och 

endast om det var fullmåne. Men det skulle inte bli lätt att få upp vagnen. Bonden fick rådet att 

han skulle föda upp två mjölkvita tvillingoxar, vilka inte fick äta något annat än oskummad mjölk 

till dess att de var tolv kvarter. Bonden begav sig glatt hemåt och tänkte att det hela var genomför-

bart. Han följde instruktionerna och ingen i bygden hade någonsin sett ett par sådana oxar förr, 

men bonden vågade inte tala om för någon vad han skulle ha dem till. Han var rädd att någon 

skulle förkomma honom. En sommardag när solen stod som högst på himlen tog bonden med sig 

sina oxar till sjön. Det var lugnt och stilla men plötsligt hörde han hur det började att bubbla och 

koka ute i vattnet. Han såg hur vagnen började att komma mot honom. Den stannade vid stranden 

och var nära nog för att han skulle kunna spänna för oxarna. Oxarna drog och efter en kort stund 

stod vagnen på torra land. För att bonden skulle få glädje av vagnen så var ett villkor att han skulle 

köra ner oxarna i sjön och dränka dem. Han var dock girig och tyckte att han kunde få behålla både 

vagn och oxar. Bonden hann dock inte tänka klart tanken innan både vagn och oxar sattes i rörelse 

och drogs ner mot sjön av en osynlig makt. Det fanns inget han kunde göra för att hindra detta 

från att hända och snart var allt försvunnit ner i djupet. Det berättas emellertid att man på Asa 

herrgård har förvarat en guldbit som föll av vagnen när allt åkte ner i sjön.114 Bonden och näcken 

kände varandra sen innan, men man får inte veta vad det var för typ av relation de hade. Näcken 

verkade emellertid dyka upp utan att bonden behövde göra mer än att tänka tanken och näcken 

uppträdde egentligen bara som behjälplig. Han verkade personligen inte ha något med vagnen att 

göra, utan kunde bara erbjuda information om den. Det som sedan hände bonden var ett resultat 

av hans girighet, och var på så sätt sedelärande. I sammanhanget finns det även ett inslag av egoism 

eftersom han inte ville berätta om syftet med oxarna därför att det skulle kunna finnas en risk med 

att inte själv få behålla vagnen. 

 

Ett motiv som kanske inte är så förvånande i sammanhanget, eftersom det uppkommit tidigare, är 

att man gärna kontaktade näcken i syfte att lära sig spela fiol lika bra som honom. Enligt en sages-

man, född 1822, så skulle den som ville bli skicklig på att spela fiol låta näcken stämma instrumentet 

under timman efter midnatt på midsommarnatten. Det fanns dock risker förenat med att låta 

näcken stämma fiolen men när det väl var gjort så kunde man spela den djärva Älvadansen, som 

hade elva repriser. Det gick att spela till nionde reprisen, men gick man in på den tionde så började 

även borden och stolarna att dansa. Gick man vidare till den elfte reprisen så kunde spelmannen 

därefter inte sluta spela. Även om han kastade fiolen ifrån sig så fortsatte den att spela i alla fall. 

Folk dansade tills de stupade, men om det var någon som inte lyssnat från början så kunde denna 

springa in och kapa strängarna och därmed få musiken att sluta. Den som ville få fiolen stämd av 

näcken skulle gå ner till ån på midsommar och offra antingen en slant eller en svart kattunge. 

Därefter skulle han gjuta tre droppar av sitt blod på ett synligt ställe på fiolen och sedan hänga upp 

den någonstans i närheten. Näcken ville gärna ha kristet blod eftersom han trodde att han därige-

nom skulle få förlåtelse på domedagen. Om någon drunknade så passade han därför på att suga ut 

blodet genom deras näsor. Det var därför de drunknades kroppar var bleka menade man. Kort 

innan soluppgången på midsommar skulle man gå tillbaka för att hämta sin fiol. Det hängde då två 

likadana fioler på platsen och det gällde att ta sin egen. Ofta var blodmärket honom till hjälp, ett 

sådant märke hade inte näckens fiol. Hade man tagit näckens fiol så hade näcken dragit ner honom 
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i vattnet och dödat honom.115 Även här vill man träffa näcken för att man vill ha något i utbyte 

från honom och liksom den första berättelsen så handlar det snarare om ett utnyttjande. Visst, man 

ger några droppar blod i utbyte, men det kan knappast ses som en större förlust. Till skillnad från 

de andra två berättelserna beskrivs det också hur man kan lura och undkomma näcken, genom att 

vända hans önskan till sin egen fördel. Mannen hade dock inte hela makten eftersom det fanns 

risker med både musiken och mötet med näcken.  

 

Sammanfattningsvis kunde män alltså åkalla näcken när de ville ha något i utbyte från honom, vilket 

i dessa fall har handlat om vägledning i mörkret, information och musikalisk förmåga. Vid de till-

fällen vari man snarare kan tala om ett utnyttjande än ett utbyte har situationerna inneburit fara för 

männen. Det har antingen lett till en risk att bli nerdragen i vattnet eller till vad som förmodas vara 

en hämndaktion, vilket inte är helt osannolikt eftersom vi sett i tidigare berättelser att näcken kunde 

hämnas när någon förargat honom. I berättelsen där näcken endast tillhandahåller information och 

på så sätt framställs som behjälplig kan man emellertid återigen se hur negativt laddade karaktärs-

drag, i detta fall egoism och girighet, utmynnar i en förlust för mannen.  

 

5.2. Berättelser med kvinnor som aktörer 

I detta andra kapitel i undersökningsdelen kommer fokus att ligga på berättelser där en kvinna eller 

flera kvinnor uppträder som ensamma aktörer eller utpekade som centrala i berättelserna. Även 

denna gång kommer vi att börja med att titta på platser som tillhör gården eller som ligger i dess 

närområde, för att sedan se hur mötena som skedde vid vattnet kom till uttryck, vilket även här 

kunde handla om badning eller bara vistelse vid vattnet. Sedan kommer ett specifikt arbete som 

skedde i samband med vatten att ligga i fokus, nämligen tvättningen. Därefter kommer vi att röra 

oss lite längre bort från gården, arbetet och vattnet för att då behandla berättelser som utspelar sig 

på vägar eller andras ägor. 

 

5.2.1. På fasta land vid gården 

I berättelserna om kvinnornas möten med näcken så är det aldrig på gården i den mening att det 

är vid huset eller exempelvis ladugården som detta inträffar. Det är snarare ute på åkrarna och vid 

vattnet som ligger i anslutning till markerna som mötet utspelar sig. Det berättas exempelvis om 

en piga som gick och harvade med en häst på ett gärde vid en sjökant. Medan hon gick där dök det 

upp en mycket vacker herre och tilltalade henne. Hon hade aldrig sett en vackrare man i hela sitt 

liv, så hon stod och pratade med honom en stund. Efter ett tag ropade någon uppifrån gården att 

hon skulle komma upp och äta. Den främmande herren frågade om hon inte ville ta och rida upp? 

Hon svarade att hon ville det och mannen försökte hjälpa henne upp på hästryggen. Hur hon än 

försökte så lyckades hon inte att komma upp och sade ”jag necker inte”116, det vill säga jag räcker 

inte. Därpå bar det av med honom, så att stickor och strån flög omkring, rakt ner i sjön, varifrån 

det sedan blev ett väsen med böljande och blåsande, enligt källan. Genom att nämna ordet näcken, 

vilket han inte tålde att höra, fick hon se vad det var för en vacker man hon hade talat med.117 I 

denne berättelse uppkommer det ett värdesättande av skönhet, eftersom näckens vackra utseende 

poängteras. Det finns också en antydan till att detta även är anledningen till att hon talar med 
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honom en längre stund. Näcken i mänsklig skepnad verkar här visserligen inte uppträda som ett 

hot eller som besvärande för kvinnan. Det faktum att de pratade en längre stund och att hon ac-

cepterade hans erbjudande att hjälpa henne upp på hästen antyder att det handlar om ett ganska 

positivt möte. Emellertid är han ju ändå näcken, vilket skulle kunna tyda på att det finns en sede-

lärande aspekt vad gäller att även vackra drag och en gott uppförande kan dölja en sämre karaktär, 

vilket inte ligger i linje med 1800-talets ideal och synsätt. 

 

I trakterna kring Göteryd, Forserum, Flisby och Virestad kunde näcken anta många skepnader. 

Han kunde förvandla sig till människa, hund, pärlhalsband, tjur eller en häst. Det sistnämnda var 

det vanligaste och han kunde gå på bete med de andra djuren utan att man märkte någon skillnad 

mellan dem. Om man misstänkte att man hade råkat ut för näcken så kunde man uttala hans namn, 

för då försvann både han och hans makt. Värre var det om man inte förstod att det var näcken 

som man hade att göra med, vilket hände en piga. Hon skulle ha en häst till att dra harven, så hon 

hämtade en från betet. Hela dagen harvade hon med den vita hästen som hon hämtat, utan att ana 

hur nära faran hon var. På kvällen släppte hon tillbaka hästen på betet vid en sjökant, men då högg 

hästen tag i hennes förkläde med ett par händer. Bandet på förklädet gick emellertid sönder så att 

hon kom loss. Hade det inte hänt så hade hon varit förlorad, menar källan. Med förklädet i munnen 

skenade hästen ner vattnet och försvann och det var först då som hon insåg att det var näcken.118 

Kvinnan hade således befunnit sig i en fara hela dagen, men det var inte förrän på kvällen som 

näcken agerade. Möjligtvis berodde detta på att det först var då de var nära sjökanten. Det var även 

nära att hon inte undkom. Det var dock inte på grund av hennes egen handling som hon kom 

undan, utan det handlade snarare om tur eftersom bandet råkade gå av. 

 

5.2.2. Vid vattnet 
Även kvinnorna mötte näcken vid dennes huvudsakliga element, vattnet. Det skedde oftast i andra 

sammanhang än vid fiske, vilket kan bero på att fiske till största del sågs som en manlig syssla. Det 

finns emellertid en berättelse om en änka som tillsammans med sina barn fick se näcken under sitt 

kräftfiske. Änkan bodde i en backstuga i Skede socken och en kväll var hon ute med sina barn för 

att fånga kräftor i Emån. De fick då se något ute i ån som liknade en gråvit häst som hade en 

järnkedja som skramlade mot stenarna i ån. När den kom närmare fick änkan se att det inte var 

någon häst och de förstod att det i själva verket var näcken. Han fortsatte sedan att skramla uppåt 

ån.119 Denna gång uppträdde inte näcken hotfullt i den mening att han attackerade människorna 

eller ens försökte göra det. Det är visserligen svårt att avgöra om han faktiskt lade märke till änkan 

och hennes barn. Det som uppträder som hotfullt i situationen är kedjan och dess skramlande mot 

stenarna, vilket för tankarna till spökhistorier där liknande beskrivningar finns med för att uppbåda 

en känsla av obehag. 

 

En annan gång där näcken faktiskt gick mot attack var när några barn badade i en å i Väckelsångs 

socken kring år 1870, enligt en sagesman född 1859. De hade de i vanlig ordning bundit näcken 

genom att kasta en sten i vattnet och sagt att medan de är i vattnet så ska han vara på land och att 

han kunde gå tillbaka ut i vattnet när de sedan kommit upp på land. Men den här gången hade 

formeln inte verkat. När flickorna just hade kommit i vattnet fick en av dem se en stor stock som 
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kom flytande mot dem, vilket hon underrättade de andra om. En annan flicka svarade tillbaka att 

hon var dum, för inte kunde en stock flyta mot strömmen. I samma ögonblick förvandlades 

stocken till en stor röd tröja, vilken kom mot dem med utbredda armar. Flickorna blev förskräckta 

och skyndade fort upp på land där de skulle vara säkra, för de förstod att det var näcken de hade 

sett.120 Även flickor kunde alltså ha makten att binda näcken, dock är denna berättelse enda gången 

där detta uppenbarar sig och då verkade inte formeln. I den tidigare forskningen så beskriver både 

af Klintberg och Schön om skyddsriter utifrån ett könlöst perspektiv121, men i Småland under 1800-

talet verkar sådana handlingar främst tillhöra mannens värld. Schön pekade också på att kvinnor 

med hedna hud kunde bära stål eller makens kläder i förebyggande syfte för att skydda sig från 

näcken, dock förekommer inga sådana uppgifter i denna undersökning. 

 

När det kommer till badning så kunde det ibland finnas vissa tidpunkter som flickor skulle undvika 

att göra detta på. En sagesman, född 1822, berättar att ingen flicka förr vågade bada i sjön eller ån 

under en solig kväll på midsommarafton av fruktan för näcken.122 En annan sagesman, född 1870, 

berättar att man aldrig bör bada i sjön efter att solen har gått ner för att då kan näcken ta personen. 

Sagesmannen vet en flicka som gjorde det. När flickan var ute i sjön så tyckte hon plötsligt att det 

kändes som att ett fint nät snarades om henne. Nätet drog henne längre och längre ut på sjön, men 

hon lyckades till slut komma loss och tog sig tillbaka upp på land.123 Det hela blir ett exempel på 

vilka negativa konsekvenser som kunde följas av att man inte höll sig till reglerna utan tog egna 

initiativ. Både denna flicka och de badande barnen hade emellertid klarat sig undan näcken, trots 

att något i sammanhanget varit fel från börja, vare sig det handlade om en formel som inte verkade 

eller val av fel tidpunkt. Lika bra gick de inte för alla. En sagesman berättar att det var en flicka 

som vid mitten av 1800-talet bodde på gården Drevsnäs i Almundsryd. En varm sommardag hade 

hon gått ner till Drevsjön för att bada, men det slutade med att hon drunknade på ganska grunt 

vatten. När man hade tagit upp henne så såg man att hon hade ett litet hål på ena armen. Det såg 

också ut som att hon inte hade en enda droppe blod i sig. Man förstod då att det var näcken som 

hade varit framme vid badstället, bitit henne och sedan sugit ut allt hennes blod.124 

 

Det fanns alltså en överhängande risk för flickor och kvinnor att bada och vid Kidrons bäck var 

det särskilt en grupp kvinnor som var utsatta. Det berättas att man vid Kidrons bäck kunde få höra 

näcken spela så bedårande att man nästan blev förlamad. Man fick dock aldrig stanna och lyssna, 

eftersom man kunde man lockas ut i vattnet mot sin vilja. När man väl kommit över bron var faran 

inte längre lika överhängande. Men det berättas att det var särskilt farligt för gravida kvinnor att 

råka ut för näcken, av den anledningen att de hade mindre motståndskraft än andra.125 Här får vi 

för första gången höra en rent biologisk förklaring gällande handlingskapaciteten gentemot näcken.  

 

När det kommer till näckens handlingskapacitet visste den ibland inga gränser eftersom han vid ett 

tillfälle kunde locka till sig flera människor på en och samma gång. En sägen berättar om tre flickor 

en kväll var ute och rodde på Lenhovdasjön i närheten av en ö. Näcken hade vid detta tillfälle 

                                                      
120 Nordiska museets Folkminnessamling (1916) 
121 Schön, E. (2010) s.142. af Klintberg, B. (1972) s.23 
122 Nordiska museets Folkminnessamling (uppt.1939) 
123 Nordiska museets Folkminnessamling (u.å) 
124 Nordiska museets Folkminnessamling (uppt.1942) 
125 Nordiska museets Folkminnessamling (u.å) 



 33 

kommit upp ur vattnet och börjat spelat för dem. De blev förtrollade av musiken, steg ner i vattnet 

och drogs sedan ner i djupet av näcken. Ön som låg där i närheten ska ha fått sitt namn, Tärnö, 

efter dessa flickor.126 

 

Näcken har i mångt och mycket framställts som en elak och obehaglig figur med själviska motiv. 

Det har visserligen också uppkommit andra uppgifter, men i det stora hela tycks kvinnorna än så 

länge varit rädda för näcken. Men det fanns också de som verkade ha en del blandande känslor 

inför detta väsen. Det berättas om en göl vid namn Klockaresjö, denna hade kala mosstränder och 

dyig botten. En bit därifrån fanns en precis likadan göl som hette Skinnesjö. Det sades att det 

spökade kring dessa gölar och att man brukade se gastaljus här. Näcken trivdes också i båda dessa 

gölar, men han var inte ett av traktens mest omtalade mystiska väsen. Det fanns dock en gammal 

gumma som var specialist på honom och hon hade sett honom i Skinnesjö. Detta berättade hon 

stillsamt historier om med skakande huvud för sagesmannen och dennes vänner. Sagesmannen 

menar att i gummans inbillning var näcken närmast en sympatisk figur. Näcken brukade ibland 

lämna vattnet och uppträda som en elegant gentleman. Vid sådana tillfällen var hans största besvär 

att lyckas dölja sin ena fot som var en hästhov. När han sedan störtade i vattnet igen så hade han 

antagit hästgestalt. Denna näck spelade inte någon musik, men brukade ändå locka folk till sig och 

han föredrog kvinnor och barn.127 

 

Vi har fått vissa förklaringar till varför näcken ville dra ner människor i djupet. Det kunde exem-

pelvis handla om att han ville ha deras blod för att därigenom få salighet. Vad gäller just flickor så 

ges en annan förklaring från Älghults socken och Kråksmåla socken. Där sades det att näcken var 

pinkär i unga och vackra flickor, berättar en sagesman född 1822. Om en sådan flicka gick ner till 

ån på midsommarafton så passade han på att förvandla vattnets skum till en vacker silverskål. När 

flickan sedan sträckte sig för att ta upp skålen så passade han på att dra ner henne till sig i vattnet.128 

 

5.2.3. Näcken och tvätten 

Liksom männen kunde träffa näcken vid ett speciellt arbete, slåttern, så gjorde även kvinnorna det. 

Det hände flera gånger att han uppenbarade sig när de tvättade. Det kunde handla om ganska korta 

möten, där kvinnan direkt visste vem det var hon mötte. Det berättas exempelvis om en flicka som 

en dag stod vid sjön och klappade tvätt. Plötsligt kom en herre, klädd som en officer, som ställde 

sig och stirrade på henne. Flickan hälsade ”God dag, herr Näck!”129 och då försvann han.130 Här 

uppträde alltså näcken inte bara som en man, utan även som officer. Även om man inte får någon 

information om hans utseende så antyder klädseln om något gentlemannamässigt. Detta eftersom 

att vara iklädd en officersuniform utanför en militär kontext ofta är något som sker i en högtidlig 

eller officiell kontext. Hans uppförande är dock inte lika gentlemannamässigt, eftersom att stirra 

på någon ofta faller utanför ramen av vad som ses som ett accepterad socialt beteende. Kanske är 

det detta asociala beteende som avslöjar honom.  
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Även om kvinnan ovan inte lät sig luras så fanns det andra som inte lyckades att genomskåda hans 

knep. En dag när tre kvinnor stod och klappade tvätt vid Kölabodasjön så fick en av dem se ett 

vackert pärlhalsband som skiftade i regnbågens alla färger. Det skimrande och lockande halsbandet 

flöt nära intill stranden, så hon gick ut i vattnet för att få tag i det. Det var emellertid svårare sagt 

än gjort, för varje gång hon sträckte ut händerna för att ta upp halsbandet så flyttade det sig ifrån 

henne, så att avståndet mellan dem alltid var detsamma. Halsbandet lockade och drog och snart 

stod hon med vatten ända upp till armarna. Kvinnorna som var kvar på stranden upptäckte faran 

och började ropa till henne att det var näcken och att hon skulle akta sig. Därpå försvann halsban-

det och först då fick hon sin besinning tillbaka och skyndade sig upp till stranden. Om hon hade 

varit ensam så hade hon varit förlorad, för om man bara lät sig så lite lockas av näcken så var man 

fast i hans makt, enligt källan.131 Denna kvinna leddes av impulsivitet och svävade därefter i fara. 

Hon verkade heller inte kunna klara sig på egen hand, utan behövde de andra kvinnornas hjälp för 

att bryta förtrollningen. 

 

Det fanns också tillfällen där näcken inte verkade ha för avsikt att göra kvinnorna illa. Även denna 

gång var det några flickor som var nere vid en sjö och klappade kläder, och dessa skulle få träffa 

vad man skulle kunna kalla en mer humoristisk sida av näcken. Det var lugnt och stilla på sjön, 

men plötsligt kom något stort, långt och mörkt som rusade emot dem och in bland alla kläder så 

att det rykte efteråt. Flickorna blev förskräckta, kastade ifrån sig klappträna och började springa 

mot byn och matmodern. Matmodern var gammal och van vid näckens knep och konster så hon 

sade till dem att inte bry sig om det hela. De skulle inte vara rädda och hon försäkrade dem om att 

han inte skulle förstöra kläderna. Flickorna gick tillbaka till sjön och mycket riktigt så hade han inte 

rört något av plaggen, utan allt låg där de hade lämnat det.132 Matmodern menade alltså att detta 

var något som näcken brukade göra och att det inte var något farligt. Om han inte hade några onda 

avsikter med attacken så skulle man snarare kunna se på det hela som ett bus. Flickorna, som inte 

visste detta blev rädda, men hade ändå modet att gå ner igen efter att någon med högre auktoritet 

än dem hade försäkrat dem om att det inte fanns någon fara.   

 

5.2.4. Ute på vägarna 

Stattin menade att kvinnorna oftast mötte näcken vid gården och att han därför var ett väsen som 

upprätthöll köns- och arbetsroller. I denna studies källor finns det emellertid sådant som pekar på 

att detta inte alltid var fallet, utan mötet kunde ibland ske ute på vägarna eller på andras ägor. En 

sagesman, född 1854, berättar att det fanns en djup göl som inte låg långt borta från dennes hem 

och där bodde näcken. Det var många som hade blivit förvillade och ville springa ner i vattnet. 

Sagesmannen berättar att dennes mor en gång hade varit hemma hos en gumma med en spann 

mjölk. När hon gick hem så mötte hon en stor häst som stod mitt på vägen så hon inte kunde 

komma förbi. Den var så hög att hon inte kunde se dess rygg. Hon vände om och började gå 

tillbaka, men efter ha gått en stund så stod den framför henne igen. Hon gick tillbaka igen, stod 

stilla en stund och då försvann hästen sakta. Modern gick till en smed som bodde i närheten. När 

hon kommit in i smedjan så berättade hon vad hon sett. Smeden berättade att de ofta brukade se 

den hästen. Denna kommer upp ur gölen och ställer sig i vägen för folk där de ska gå.133 Även om 
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det kan ses som skrämmande med en stor häst som hela tiden ställer sig i vägen så att man inte kan 

ta sig förbi och verkar kunna förflytta sig på ett övernaturligt sätt, så uppträde näcken här inte 

hotfullt i den mening att han går till attack eller verka ha för avsikt att få med sig kvinnan till sjön. 

Informationen innan själva berättelsen om kvinnan och hästen beskriver visserligen att näcken 

brukade förvilla folk, men genom smeden får vi också informationen om att blockering av vägen 

var allt som hästen brukade göra. 

 

Näcken uppträder även i ännu en historia om handlar om att lämna mjölk. En fru skulle en gång 

gå och lämna mjölk till en gumma vid Björnbäcken. När frun kom dit så var det ingen hemma och 

hon tänkte att gumman kanske hade begett sig till Ernatorp. Medan frun stod och väntade så tyckte 

hon att hon hörde musik. Hon tänkte att gumman haft ungdomar med sig tillbaka och var på den 

plats som musiken hördes ifrån. Det var vanligt att fattiga brukade gå till gårdarna i närheten och 

be om mjölk, och gumman brukade vid sådana tillfällen följas av ungdomar som hjälpte henne att 

bära hem mjölken mot betalning. När gumman kom tillbaka så hördes musiken i alla fall. Både frun 

och gumman trodde då att det var näcken som spelade denna underbara musik. Frun fick ligga 

kvar hos gumman den natten, för hon vågade inte gå hem.134 Frun, som är berättelsens ursprungliga 

aktör, fick alltså uppleva näckens musik fast hon var på någon annans ägor.  

 
Ett annat möte med näcken skedde ute på vägarna och här antog även näcken en speciell gestalt. 

En sagesman berättar att när Bonudda-Kalles fru skulle gå hem sent en kväll så fick hon sällskap 

av en karl. Denna karl var så lik hennes egen man att hon först trodde att det var Kalle. Karlen var 

ganska närgången och ville att hon skulle gå med honom och lägga sig någonstans. Hon sade att 

han kunde vänta tills de kom hem. Kort därefter mötte hon sin riktiga man på vägen och då för-

svann karlen som hon hade tagit sällskap med. Hon förstod då att det var näcken som hade varit 

nära att lura henne.135 I början av undersökningsdelen, där män stod som aktörer, fanns en berät-

telse där näcken utförde en sexuell handling genom tidelag. Även om det inte går så långt som till 

att en sexuell handling utförs i berättelsen om Bonudda-Kalles fru, så är det enda gången i källorna 

som han gör ett konkret försök med en kvinna och där detta verkar vara syftet med mötet.  

 

Innan vi går in på nästa kapitel i undersökningsdelen som handlar om både män och kvinnor, så 

bör även en annan aspekt vad gäller det kvinnliga könet att behandlas. Under genomgången av 

källmaterialet så har det flera gånger visat sig att när näcken antog mänsklig gestalt, så gjorde han 

det i formen av en man. Det finns dock ett undantag där sagesmannen berättar att när det ska bli 

storm på sjön Möckeln så uppenbarar sig alltid näcken. Han kan då ta olika skepnader men ibland 

uppenbarar han sig som två kvinnor som går hand i hand på vattnet.136 Detta handlar således om 

när han antagit mänsklig gestalt, men det verkar faktiskt som att det förekommit kvinnliga näckar. 

En sagesman berättar att de gamla i dennes hembygd hade sett näcken vid forsar, vid en såg och 

under en bro. Vid denna bro hade man även hört näcken tala med sin käresta. Sagesmannen uppger 

att denne inte har hört om någon annan plats där näcken haft en käresta.137 En annan sagesman 

uppger att det fanns ett gammalt soldattorp vid en liten sjö som kallades Skärsjön. Enligt tron skulle 
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denna sjö ha behärskats av ”en s.k. näckika”138 vid namn Skärsjö-Annika. Vid slutet av 1800-talet 

var tron på henne ganska stark i de närliggande trakterna. Sagesmannen berättar att dennes skol-

kamrat, Magni Svensson, skulle gå hem från skolan en mörk höstkväll 1895. När han kommit till 

den nedre ändan av sjön så fick han se en krokig gammal tant precis i närheten. Han stannade i 

tron att det var Annika som han hade framför sig. Plötsligt reste sig tanten upp när hon fick se 

honom.139 Hon måste ha sett att pojken var rädd för självmant sade att hon till honom att hon inte 

var Skärsjö-Annika, fast att hon förmodligen inte såg mycket bättre ut. Då förstod Magni att det 

var Masse-Håkena-Svens-Inga som gick där och plockade lingon.140 Det finns alltså ett fåtal berät-

telser i materialet som vittnar om kvinnliga näckar. De verkar till största del vara ganska passiva, 

trots att det fanns en rädsla för stöta Skärsjö-Annika vilket tyder på att denna antogs kunna upp-

träda hotfullt. 

 

För att summera de viktigaste analyserna så kan man se att kvinnor aldrig mötte näcken på gården 

om man ser till boningshus, ladugård, trädgård m.m. Istället mötte man honom på markerna kring 

gården, vid vattnet, ute på vägarna eller på andras ägor. Ibland uppträdde näcken som hotfull och 

vid andra tillfällen gjorde han inte det. När det kom till hotfulla situationer saknade också kvinnorna 

handlingskapacitet. Om de kom undan berodde det inte på kvinnornas egna handlingar, utan deras 

handlingar var snarare det som resulterade i den hotfulla situationen. Det fanns regler som kvin-

norna skulle förhålla sig till, exempelvis olika tidpunkter för badning, och om man inte förhöll sig 

till reglerna eller handlade impulsivt kunde det leda till livshotande konsekvenser. Kvinnorna sak-

nade också en handlingskapacitet när de kommer till att skydda sig mot näcken i förebyggande 

syfte. När de försökte binda näcken verkade inte denna åtgärd, eller så fick pojkarna utföra hand-

lingen. Kvinnorna i berättelserna framstår dock inte alltid som rädda för näcken. Det framkommer 

också ett värdesättande av skönhet, vilket ligger i linje med 1800-talets normer. När näcken har 

beskrivits som vacker har det inte varit i en hotfull kontext, men det var som sagt ändå näcken, 

vilket skulle kunna tyda på ett budskap om att skönhet kan dölja en sämre karaktär, något som inte 

ligger i linje med 1800-talets idealbild. Vad gäller förförelse gör näcken endast ett tydligt försök till 

en sexuell handling, som han också misslyckas med. 

 

5.3. Berättelser med både män och kvinnor som aktörer  

I vissa berättelser uppträder både kvinnor och män som aktörer. Detta har även förekommit i 

tidigare berättelser, men där har det ena könet poängteras eller varit mer central än det andra. Ex-

empelvis som i berättelsen där näcken tog gestalten av kvinnans make. Där var kvinnan den cen-

trala aktören som berättelsen kretsade kring, trots att hennes man också uppdagades på slutet. I de 

föreliggande berättelserna kretsar berättelserna kring båda könen. Ibland kan det ändå vara så att 

det ena könet är mer centralt än det andra, men då på olika sätt, vilket kommer att diskuteras i de 

aktuella berättelserna. Sådana historier som kommer att behandlas i detta avsnitt är det ganska få 

av i källorna och alla utspelar sig vid vattnet. Därför har ingen underrubricering vidtagits såsom i 

de övre kapitlen i undersökningsdelen, utan berättelserna kommer att redogöras löpande.  
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I trakterna kring Wärend uppträdde näcken i många olika gestalter och visade sig i olika naturföre-

mål som förekom i sjöarna däromkring. Folket misstänkte hans närvaro vid varje synvilla eller 

ovanliga företeelser i vattnet. Sagesmannen berättar att man vid några tillfällen såg honom ligga 

och flyta som en silverskål i forsen eller kvarnbäcken. När en mjölnare en gång räckt ut handen för 

att plocka upp skålen så hade han varit nära att själv hamna i vattnet, samtidigt som skålen har 

förvandlats till vattenskum och fradga. Vid ett annat tillfälle hittade en flicka en gyllene kedja som 

hon stoppade i barmen. Strax därpå kom näcken och drog ner henne i djupet.141 Mjölnaren och 

flickan har egentligen inget med varandra att göra, men de kommer från samma källa, uppträder 

på samma ort och lockas av näcken på liknande sätt. Den stora skillnaden ligger i att mjölnaren 

klarar sig undan näcken, medan flickan inte gör det.  

 

Vid vissa tillfällen uppträdde flickor och pojkar tillsammans i en kontext som hade att göra med 

försiktighetsåtgärder i förhållande till näcken. Sagesmannen berättar att i dennes ungdom, men 

även dennes föräldrars ungdom, så hade Krokshult, Smedstorp och Krogstorp en gemensam fest-

plats tillsammans med byn Barkeby. Festplatsen hette Bazarberg och var belägen på en hög kulle 

med jämn och lövkransad topp. Pojkar och flickor brukade samlas där efter kl.12 på midsommar-

afton för att klä och resa midsommarstången. Efter detta gick de till en närbelägen sjö för att bada. 

Innan pojkarna gick i så var de dock tvungna att låsa näcken. Det gick till så att de spände bladen 

på sina fällknivar, satte dem i marken och sade ”Näck, du stygge nålasäck, bliv du i land, mens vi 

går i van´n”142. Sedan spottade de tre gånger i vattnet och därefter kunde man gå ut i vattnet.143 

Flickorna och pojkarna gick således tillsammans till sjön, men det är endast pojkarna som låser 

näcken, innan de går i vattnet. Detta antyder att det är pojkarna som har handlingskapaciteten, 

medan flickorna framställs som mer passiva. 

 

Denna tendens av könens uppdelning gällande handlingskapacitet och passivitet syns dock inte lika 

väl i berättelsen om fiolspelaren Måns Damgren och dennes vän. Måns Damgren skulle ha haft 

mycket samröre med näcken och även lärt sig att spela fiol av honom. En kväll, efter att ha druckit 

ett par öl, gick Damgren och en manlig vän längst med stranden vid sjön Åsnen. Damgren frågade 

sin vän om han någonsin hade hört näcken spela och vännen svarade att det hade han inte gjort. 

Damgren sade till honom att vänta en minut för snart skulle han få göra det. Han sprang ner till 

vattnet och lade handen platt på vattnet och det tog inte lång tid innan näcken började att spela i 

vasskanten. De båda männen satte sig ner och lyssnade till musiken. Om det nu berodde på alko-

holen eller annat, så glömde Damberg att be näcken att sluta spela medan han fortfarande kunde, 

menar källan. De båda vännerna blev så yra och betagna att de började ge sig ut i vattnet. De var 

långt utanför vassen när en kvinna kom gående förbi på vägen. Hon ropade till dem och undrade 

vart i Herrens namn de var på väg. Då tystnade näckens musik och Damgren och hans vän blev 

sig själva igen. Från den dagen vågade Damgren inte längre gå ner till sjön och be näcken spela.144 

Här uppträder männen som centrala eftersom att det är de som åkallar näcken och därigenom 

utsätts för hans makt. Kvinnan blir central eftersom att det är hon som räddar dem. Hon vet vis-

serligen inte helt vad hon gör eftersom hon bara frågar vad de gör, och har egentligen ingen kun-

skap om att näcken är i närheten och kan därför inte ha avsikten att rädda dem från honom. Det 
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påpekas även att Måns kunde haft makten att stoppa det hela, men att han glömde bort detta. I 

sammanhanget pekas också alkoholen ut som en möjlig orsak till att Måns gör detta misstag. En 

moralisk och sedelärande aspekt skulle på så vis kunna vara att visa på vilka konsekvenser som 

alkohol kan leda till, det vill säga förlorad handlingskapacitet och då framförallt i kritiska lägen. Om 

det beror på alkoholen eller inte så står faktum kvar att Måns tappade sin makt och handlings-

kapacitet genom förtrollningen och männen blev istället räddade av en kvinna. Att kvinnan står 

som hjälten, omedveten om det eller ej, när det är män som är i behov av räddning händer inte 

speciellt ofta i källorna. Detta är emellertid ett belägg för att det kunde förekomma. 

 

En annan berättelse där könen är centrala på olika sätt utspelar sig huvudsakligen i vid Helig sjö, 

där en torpare skulle ro över för att komma hem en kväll. När han kommit till mitten av sjön så 

fastnade han, det gick varken att ta sig fram eller tillbaka. Samtidigt märkte han att båten började 

att dras ner i vattnet och snart var kanten i jämnhöjd med vattenbrynet. Han började att se sig 

omkring och upptäckte att det var en hand på varje sida som fattat tag om båtkanten och tryckte 

ner båten i djupen. Det fanns ingen tid att tänka efter, utan i rädsla tog torparen upp sin yxa och 

började att hugga på båten båda sidor. Han gjorde detta så fort att trollets alla tio fingrar föll ner i 

båten. Båten lossades och torparen hörde ett sådant högt gny och buller från sjön att det slutligen 

blåste upp till storm. Han hann precis ta sig i land med livet i behåll och tog sig till byn. En tid 

senare hittade man liket till det dödade sjörået vid sjökanten. Sagesmannen menar att detta är en 

gammal historia, men likväl sann. För det berättas även att i början på 1700-talet så hade grevinnan 

Beata Märta Bonde, född Sparre, kvar ett revben från sjörået som hon gav till landshövdingen. 

Hon hade även kvar en tumme som drottning Ulrika Elonora begärt att få se, då denna var bekant 

med grevinnans son. Tummen hade sedan skickats, via Johan Hazelius145 till Kungl. Vetenskaps-

akademien år 1752.146 Det som är ett säreget inslag i denna berättelse är den klasskillnad som upp-

kommer i samband med könen. Torparen, det vill säga en man från en lägre klass, blir central i 

berättelsen eftersom det var denna som utsattes för näcken och som inte bara lyckades undkomma, 

utan dessutom oskadliggjorde honom. Kvinnorna, dels drottningen men också en grevinna, blir 

centrala för att det är de tog tillvara på kvarlevorna och såg till att de fördes vidare i vetenskapligt 

syfte. Mannen beskrivs alltså här med dygder som mod och den fysisk styrka, medan kvinnorna 

beskrivs som att de värdesätter bevis och är akademiskt lagda. Något som snarare tillhör den of-

fentliga arenan, än den privata. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Till att börja med så kan vi konstatera att källor som beskriver mäns möten med näcken är i majo-

ritet i jämförelse med kvinnors möten med samma väsen. Vad gäller variation kring vilka män det 

var som träffade honom så har det handlat om både bönder, drängar, unga pojkar, präster, mjölnare 

och smeder, medan det hos kvinnorna har handlat om fruar, änkor, matmödrar, pigor och unga 

flickor. Det är därför ingen stor skillnad mellan könen i sig när det kommer till mångfald om man 

ser till sociala positioner, vari både civilstånd, ålder och yrkesgrupp är inräknat. Det är dock bara 

en änka och en matmoder som uppträder i berättelserna om näcken och männen har en större 

variation om man endast talar om yrkesgrupper. Hos kvinnorna var det oftast pigor och unga 

flickor som mötte näcken, medan mötena var mer jämt fördelat mellan de olika männen. Detta 

skulle kunna bero på att det fanns en större utredning av manliga yrken i förhållande till kvinnliga. 

De vanligaste kvinnliga yrket på landsbygden bör ha varit piga och därför anledningen till att de är 

i majoritet i materialet.  

 

När det kommer till i vilka olika sammanhang näcken uppträdde så har platserna för detta presen-

terats löpande genom hela undersökningen. Det har dels handlat om platser som har med arbetet 

att göra, vilket många gånger också har varit den pågående sysselsättningen vid tidpunkten för 

mötet. I andra sammanhang har människorna varit på väg till eller från en specifik plats. Enligt 

Stattin så skulle näcken ha upprätthållit köns- och arbetsrollerna genom att uppträda på olika plat-

ser och på olika sätt, vilka var sammanlänkade med könens olika sfärer. Detta innebär att näcken 

härigenom skulle ha upprätthållit genusrelationerna på den sociala integrationsnivån. Därför borde 

kvinnorna ha mött näcken närmare gården, medan männen oftast bör ha stött på honom utanför 

gårdens område. I denna studies källor finns det emellertid sådant som pekar på att detta inte alltid 

var fallet. Kvinnornas möten kunde ibland ske ute på vägarna eller på andras ägor, samtidigt som 

männen ofta stötte på näcken på eller vid gården. Näcken dök emellertid upp vid flertalet tillfällen 

när kvinnorna tvättade eller lämnade mjölk, samt när männen slog hö eller fiskade, det vill säga 

sysslor som tillhör könens olika sfärer. Detta skulle kunna tyda på att han upprätthöll köns- och 

arbetsroller. Det är dock svårt att se hur det skulle kunna ha sett annorlunda ut eftersom det fanns 

en påtaglig genusdelning av arbetet. Utifrån källorna från Småland går det heller inte att stödja 

Stattins slutsats i detta avseende eftersom man där också har kopplat detta till olika platser. Enligt 

honom borde man alltså ha kunnat koppla kvinnornas möten till den privata sfären eftersom deras 

möten skulle ha skett vid huset och gården, och männens till den offentliga sfären genom att de 

mötte näcken längre ifrån hemmet. I denna undersöknings källor uppträdde näcken när kvinnor 

befann på åkrarna och utanför gårdens områden, samtidigt som män ofta mötte näcken på eller 

vid gården. I dessa källor har kvinnorna egentligen aldrig träffat näcken vid boningshuset eller 

ladugården. Enda gången det finns en större klasskillnad att ta fasta på så är det kvinnor som re-

presenterar den högre sociala klassen och mannen den lägre, vari kvinnorna också sammankopplas 

med en vetenskaplig kontext och därmed den offentliga arenan. Det finns emellertid ett polarise-

rande mönster att ta fasta på i detta sammanhang, nämligen att män och kvinnor nästan ytterst 

sällan stöter på näcken tillsammans. I majoriteten av källorna så har könen träffat honom antingen 

ensamma eller tillsammans med andra av samma könstillhörighet, vilket ligger i linje med den första 

principen i Hirdmans genussystem, det vill säga isärhållandet.  
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Enligt Stattin ska män haft lättare att undkomma näcken. Även i dessa källor har männen flera 

gånger lyckats klara sig undan, men det fanns också de som inte gjorde det. Om det resulterar i det 

ena eller det andra sättet verkar hänga samman med de olika männens karaktärsdrag. Männen i 

berättelserna ger uttryck för både rädsla, mod, styrka, dumdristighet, manipulation, girighet m.m. 

De som framstår som dumdristiga, omoraliska, oförsiktiga, giriga eller egoistiska verkar det gå 

sämre för än de män som tillskrivs positivt laddade egenskaper som styrka, mod och arbetsmoral. 

Detta tyder på att det kan finnas en moralisk och sedelärande aspekt att hämta i berättelserna ef-

tersom de vittnar om vad olika karaktärsdrag och egenskaper kan resultera i. Männen framstår ofta 

som modiga och starka. Framförallt är det drängen som tilldelas dessa karaktärsdrag. Där näcken 

uppträder i mänsklig gestalt får denna på sätt och vis representera ett mänskligt kön och något som 

är värt att ta fasta på är att även han framstår som en man med bra karaktär när han i en berättelse 

uppträder som dräng och erhåller dessa egenskaper. Styrka, mod och arbetsmoral stämmer väl 

överens med den borgerliga idealbilden av manlighet eftersom moraliskt värde sammankopplades 

med fysisk styrka. Tapperhet var också en borgerlig dygd, men denna var snarare inlindad i mora-

liska imperativ i linje med medelklassens sensibilitet. Ett sådant synsätt på mod eller tapperhet syns 

inte ofta i källorna, utan här ligger mod närmare arbetarklassen. Hos dem var ju fysisk styrka en 

central del av manligheten eftersom det var en väsentlig del i deras arbete. Eftersom deras könsi-

dentitet snarare var kopplat till kollektivet än individen så hade de också en större möjlighet att 

bygga vidare på äldre traditioner. Därav är det kanske det inte är så konstigt att den styrka och det 

mod som männen uttrycker i berättelserna också ofta är kopplade till våldshandlingar. I det förin-

dustriella samhället var våldshandlingar vanliga och kan ses som ett uttryck för hur viktig ära och 

heder var. Det är snarare detta sistnämnda man får intrycket av att modet och styrkan är samman-

kopplat med, eftersom det finns en del våld kopplat till berättelser där män uppträder som centrala 

aktörer. Det har då förekommit både slagsmål och skjutvapen i källorna. Näcken upplevdes ofta 

som hotfull i samband med att han utifrån egna syften förvillade och dränkte människor, men han 

uppträder även som hotfull genom att han reagerar på människornas handlingar. Handlingar som 

innefattar våld, men också ilska, vilket är något som inte är kompatibelt med 1800-talets ideala 

manliga egenskaper, men som visserligen framhåller mannen som aktiv. Trots detta går det alltså 

att spåra 1800-talets idealbild av manligt genus i berättelserna, med kopplingar till både de borger-

liga idealen och arbetarklassens ideal. Dessa kommer till uttryck genom dels den sociala integrat-

ionen eftersom den syns i arbete och beteende i grupp, men även genom socialiseringen eftersom 

det sker en inlärning av idealen via sedelärande och moraliska budskapen.  

 

Det har givits vissa förklaringar till varför näcken ville dra ner människor i djupet. När det kom till 

kvinnor eller flickor så har det funnits exempel på att näcken var svag för ungdom och skönhet. I 

förhållande till detta så har även näcken beskrivits som vacker vid flertalet tillfällen och det verkar 

finnas ett värdesättande av skönhet, vilket återigen överensstämmer med 1800-talets normer. När 

näcken beskrivs som vacker eller gentlemannamässig så är han oftast inte hotfull eller besvärande. 

Det kunde rent av handla om ett ganska positivt möte. Trots detta blev han alltid avslöjad och 

försvann. Det hela ger en antydan om att trots det positiva mötet så har flickan svävat i fara, vari 

det kan finnas en sedelärande aspekt att ta vara på, det vill säga att skönhet och uppförande inte 

alltid är sammankopplat med en god karaktär, vilket går emot 1800-talets ideala genussyn. Det 

fanns också de som verkade ha sympati för näcken gällande hans utseende. En gumma såg ju på 

näcken som en sympatisk figur och antydde att han hade besvär med att dölja sin hästhov när han 

uppträdde som en gentleman. 
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När det kommer till att män skulle haft det lättare att undkomma näcken, så hade de möjligheter 

till försiktighetsåtgärder som kvinnorna inte hade tillgång till. Det kunde handla om formler, riter, 

modifierade bössor eller stål i olika former. Kvinnorna visste uppenbarligen om vissa av dessa 

försiktighetsåtgärder, men antingen så har de i denna undersöknings källor inte verkat eller så har 

flickorna låtit pojkarna utföra dem. I den tidigare forskningen har man pratat om dessa företeelser 

utan att peka på kön, men i denna undersökning har det visat sig att det var männen som hade 

denna fördel. Kvinnors möjlighet och förhållningssätt till att undkomma näcken har snarare hand-

lat om tillfälligheter, att kvinnan uttalat näckens namn eller att kvinnorna skulle följa vissa riktlinjer 

som låg utanför deras egen handlingsförmåga. Tillfälligheterna har exempelvis handlat om att ban-

det på förklädet gick av precis i rätt stund och exempel på riktlinjer kunde handla om vilka tid-

punkter man kunde bada eller inte. Männen hade alltså en handlingskapacitet gentemot näcken 

under mötet och i förebyggande syfte som kvinnorna saknade, vilket gör att kvinnorna framhålls 

som mer passiva. Återigen går det att urskilja ett isärhållande av könen, men denna gång gällande 

handlingskapacitet, vari mannen står högst i hierarkin. Endast vid ett fåtal tillfällen har kvinnor 

lyckats stoppa näcken under dennes förvillande av människor. Vid ett tillfälle krävdes det flera 

kvinnor för att rädda en kvinna och vid ett annat tillfälle lyckades en kvinna rädda två män. Vid det 

senare tillfället verkade kvinnan dock inte medveten om sin egen handling, utan råkade komma 

förbi och avbryta förtrollningen genom att fråga vad männen höll på med när de vadade ut i vattnet. 

Kvinnan räddade dem av tillfällighet. Här ges också en anledning till männens minskade handlings-

kapacitet, nämligen att de var berusade. En moralisk och sedelärande aspekt skulle därför kunna 

vara att peka på vilka konsekvenser som alkohol kan leda till. Här handlar det om förlorad kontroll, 

vilket var något som skulle undvikas till varje pris enligt 1800-talets normer. Detta kan ligga i linje 

med Stattins resonemang gällande näckens musik. Han menade att det i musiken fanns en makt 

som påverkade och berusade människorna och därför kan musiken ha setts kunna leda till okon-

trollerbara sinnliga hängivelser, vilka stod i kontrast till hur människorna borde leva. Här hävdas 

alltså normativa ståndpunkter om handlingskapacitet och vikten av kontroll, sprungna ur tankefi-

gurerna, vilka kommer till uttryck genom både social integration och socialisering.  

 

Att det fanns budskap kopplat till hur man borde leva syns också i näckens koppling till kristendo-

men. Näcken hade makt på många sätt, exempelvis genom sin musik eller sin förmåga att byta 

skepnad. Även männen kunde dock ha makt över näcken. Ibland skedde detta med hjälp av kris-

tendomen, till och med den modige och starka smeden Nyberg fick till slut ta till prästens hjälp för 

att undkomma näcken. Han hade emellertid hållit stånd mot honom under flera nätter tack vare 

sina dygder. Emellertid räckte inte ens dessa till, utan en kyrkans man behövdes. Näcken verkade 

heller inte bry sig om landsbygdens sociala hierarki, vari präster oftast hade en hög position. Denna 

relation är också något komplicerad. I och med prästers förekomst i berättelserna och att även 

dessa män var rädda för honom blir slutledningen att det därigenom inte är helt osannolikt att de 

kunde erkänna hans existens. En annan aspekt i näckens relation till kyrkan syns också i att han vid 

ett tillfälle inte tålde höra kyrkklockorna, men det finns också en annan sida av myntet varpå han 

inte vill något annat än att bli salig och få komma till himmelriket. Vid ett tillfälle verkar det till och 

med som att näcken straffar en man som åsidosätter sin möjlighet att gå till kyrkan, något som han 

själv inte har möjlighet till. I samband med detta har vi också sett män som är sympatiska mot 

näcken i förhållande till detta. Det finns därför en moralisk aspekt att ta fasta på i sammanhanget, 

som handlar om att män inte bör försumma kristendomen.  
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Näcken är heller inte alltid hotfull gentemot männen. Han hjälpte dem med fiske, att bli bättre 

musikanter och erbjöd information. En del blir hjälpta utan att de vet att det är näcken som de har 

att göra med, andra blir hjälpta men måste också ge näcken något i utbyte. Vid dessa tillfällen har 

näcken varit hjälpsam självmant eller genom en förfrågan av en man. Därför kunde näcken vara 

männen till nytta. Vid de tillfällen där männen hade makten att åkalla näcken för att utnyttja honom 

brukade resultatet emellertid inte bli lika bra. Näcken brukade här tillta vissa knep och uppsökte 

mannen i efterhand för att hämnas. Det finns här en skillnad i att få hjälp av någon som självmant 

erbjuder sig eller genom förfrågan och via manipulation. Därav överensstämmer detta med Stattins 

slutsats att männen hade lättare att undkomma näcken och kunde dra nytta av honom på ett sätt 

som kvinnorna inte kunde. I denna undersökning verkar näcken dock inte ha existerat på männens 

villkor, vilket Stattin framhåller i sin undersökning, eftersom detta förutsatte att näcken oftast blev 

lurad på sin betalning. Sådana tendenser går inte att återfinna i det småländska materialet. Däremot 

är det möjligt att männen kunde dra nytta av näcken just för att de hade den handlingskapacitet 

som krävdes ifall näcken skulle vända sig emot dem, samt att näcken oftast hjälpte till med sådant 

som låg inom mannens sfär vad gäller sysslor och uppgifter. Utifrån dessa två aspekter kan man se 

det som att han upprätthöll könsrollerna, eller snarare genuskontraktet.  

 

Under tidigmodern tid skulle väsens gestalt ha varit anpassat till syftet, och vara en typ av formgiven 

metafor eller synlig språkfigur, exempelvis näcken som en stilig adelsman. Under 1800-talet har vi 

sett att han tog gestalten av en gentleman och det bör därför har funnit ett syfte med detta. Under 

tidigmodern tid var syftet förförelse som skulle leda till synd och fördärv. Men det är endast vid ett 

tillfälle som han försöker sig på en konkret sexuell handling med en kvinna. Han har då tagit ge-

stalten av hennes man, vilket skulle kunna ses som att en äktenskaplig norm upprätthölls. Bästa 

chans för näcken att uppnå sitt syfte skedde just genom att anta gestalten av maken, istället för en 

slumpmässig stilig man. Han skulle därigenom ändå ha lett kvinnan till synd, vilket Häll pekar på 

var syftet med sådana förbindelser var under den tid som man såg på näcken som en demon. Detta 

är dock som sagt enda källan med sexualitet i fokus, vari ingen handling hann genomföras. Utifrån 

det småländska materialet finns alltså en kontinuitet gällande sexuella relationer mellan näck och 

kvinna mellan tidigmodern tid och 1800-talet, det vill säga att det var högst ovanligt. Under tidig-

modern tid var sådana förbindelser också ofta förbundna med utomäktenskaplig graviditet och en 

hotfull manlig sexualitet. Sådana tendenser går inte att återfinna i undersökningen. Det har visser-

ligen funnits flera tillfällen där näcken tagit gestalten av en gentleman, varpå han har börjat att gå 

mot en flicka eller till och med börjat att inleda en konversation med henne, vari det skulle kunna 

finnas motiv som pekar på förförelse. Han blev dock alltid avbruten eller påkommen och man 

uttrycker inte att kvinnan varit i fara vid sådana möten. Liksom det faktum att män hade svårt att 

undkomma skogsrået under tidigmodern tid och att detta bröt den patriarkala normens förvänt-

ningar på en relation mellan man och kvinna, så gjorde även dessa möten det genom att näcken 

inte hade samma framgångar.  

 

Både Schön och af Klintberg menade att näcken hade en erotisk karaktär i landets sydliga och 

mellersta delar, men utifrån denna undersöknings material tycks sådana drag vara ytterst ovanliga i 

Småland under 1800-talet. Ett uttryckt erotiskt motiv går bara att finna i en källa och det närmast 

man kommer ett erotiska drag i näckens person i övrigt är i de källor vari han beskrivs som vacker. 

Schön menade att det framförallt var kvinnor som behövde akta sig för näcken på grund av att han 
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var ett farligt erotiskt väsen, samt att han föredrog att dra ner kvinnor till sitt vattenrike. Det ero-

tiska motivet är alltså svårt att fastställa, men däremot kan man i denna undersökning se att kvinnor 

var extra utsatta eftersom de saknade männens handlingskapacitet. Det går emellertid inte att an-

knyta dessa källor till slutsatsen att näcken helst ville dra ner kvinnor i djupet, eftersom det finns 

åtskilliga exempel på att han både försökte och lyckades dra ner män.  

 

I det stora hela verkar kvinnor och flickor varit rädda för näcken, men det fanns undantag. Trots 

att det förekommer många sedelärande varningar till hur kvinnor bör agera för att undvika näcken, 

eller hur det kan gå om man inte är försiktig så uttrycker alltså inte alla kvinnor rädsla inför näcken. 

Matmodern menade att näckens uppträdande snarare hade karaktären av ett busstreck, vilket också 

skulle kunna vara hans motiv vid det tillfälle han uppträdde som häst och ställde sig i vägen för 

förbipasserande på vägen utan att i övrigt vara hotfull. Även om kvinnorna uttrycker en rädsla för 

näcken så är det faktiskt fler kvinnor i källorna som klarar sig undan näcken än sådana som inte 

gör det. I sägner från tidigmodern tid har Häll funnit att kvinnan ofta framställdes som hjälplös 

och i de fall hon kom undan så berodde det på en mans hjälp. Kvinnorna i denna studies källor må 

uttrycker rädsla, framställs som hjälplösa på grund av bristande handlingskapacitet, men i de fall de 

klarar sig så beror det aldrig på en man. Det handlar snarare om tillfällighet, att näcken inte hade 

ett ont motiv eller att man uttalade hans namn. Det finns också flera källor pekar på att kvinnorna 

gjorde rätt i att vara rädda, utan ett konkret fall som exempel. Därav verkar det finnas tendenser 

som tyder på att ett budskap och funktion med syfte att skrämma upp kvinnorna. Med andra ord, 

det fanns en pedagogisk funktion som syftade till att inpränta vissa lärdomar och levnadsregler, 

som af Klintberg har pekat på. Dock kvarstår det faktum att kvinnor som klarade sig är i majoritet 

i jämförelse med kvinnor som inte gjorde det.  I detta kan man se försök till social kontroll vari 

kvinnor framställs som mer utsatta men mindre handlingskraftiga. Därmed återfinns det maktfor-

mande och meningsskapande med värderingar utifrån idealbilden, den kulturella överlagringen, om 

den återhållsamma och försiktiga kvinnan. Hon förordnades att förhålla sig till ett visst beteende 

som att akta sig för att vara impulsiv och ta initiativ, undvika att bada vid vissa platser och tidpunk-

ter, vilket gör att budskapet syns i den sociala integrationsnivån. Dessa aspekter står också uttryck-

ligen i källorna, vilket betyder att budskapet finns på socialiseringsnivån eftersom den sker via direkt 

inlärning.  

 

6.1. Avslutning 

Det ligger något i det Stattin skrev om att föreställningarna kring näcken hade en instrumentell roll 

i kontext av social kontroll eftersom föreställningen påverkade människornas beteenden. Vare sig 

det gällde vilka tidpunkter en kvinna kunde bada eller inte, eller vem som hade makten och hand-

lingskraften att agera i vissa lägen och vem som inte hade det. Men det har också visat sig att 

föreställningarna om näcken påverkades av den aktuella tidsandan gällande flera aspekter. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det går att se spår av 1800-talets idealbild av genus i berät-

telserna. Näcken uppträdde i sammanhang som låg i linje med polariseringen genom att träffa ett 

kön i taget vilket sammanföll med könens olika sysslor eller uppgifter. Dessa möten står dock inte 

i förbindelse med könens olika sfärer gällande det privata och offentliga, eftersom kvinnornas mö-

ten skedde vid sysslor, uppgifter och vistelse som låg utanför gårdens område, liksom männens 

möten skedde kunde ske både på och utanför gårdens område. Spåren av en förmedling och upp-
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muntran av idealbilden syns främst i ett värdesättande av samtida värderade egenskaper, karaktärs-

drag och yttre attribut, men även i ett budskap om att män har större handlingskapacitet än kvinnor. 

Männen framhålls alltså som aktiva och kvinnorna som passiva.  

 

De moraliska och sedelärande aspekterna som framkommit i berättelserna har för det första varit 

att framhålla vad mäns olika egenskaper och karaktärsdrag kan få för konsekvenser. De med högt 

värderade egenskaper och karaktärsdrag gick det bättre för än de med lågt värderade egenskaper 

och karaktärsdrag. Vad gäller männen så finns det också kristna motiv i de moraliska och sedelä-

rande aspekterna att hämta, vilka varnar om att försummelse av religionen kan få negativa konse-

kvenser. För kvinnor handlade det snarare om budskap kring levnadsregler som handlade om vilka 

negativa konsekvenser som kunde följa om man inte var återhållsam, försiktig eller följde vissa 

förhållningsregler.  

 

Utifrån det småländska materialet syns också en kontinuitet gällande sexuella relationer mellan näck 

och kvinna mellan tidigmodern tid och 1800-talet. Det var högst ovanligt. Han gjorde ett helhjärtat 

försök och misslyckades. I de övriga berättelserna vari han uppträder i mansgestalt så framgår det 

inte om hans motiv är att förföra. Om det var motivet så misslyckades han även där och kontinui-

teten gäller fortfarande. Om det inte var motivet så styrker det hypotesen om kontinuiteten än mer. 

Skulle vi räkna in det helhjärtade försöket och att de övriga faktiskt var försök till förförelse så bröt 

han också den patriarkala normens förväntningar i att han borde ha framstått som mer aktiv och 

handlingskraftig än han var. Emellertid var han också i slutändan en näck och inte en man. 
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