
När skogen är mörk och stigen är slingrig.
I dimman där borta det glittrar och rör sig.

Dansen är vacker men var på din vakt.
Väsen finns många med förtrollad makt.

Vilka väsen trodde man på förr? Vad rörde sig i skogen och vad hände om du gick för nära?

VÄSEN
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När min mage är full ska jag ruva på guld. 
Att slåss mot riddare gör mig vaken, ingen besegrar den mäktiga draken!

Det sägs att drakar gömmer sig i hålor eller stenrösen där de vaktar skatter och guld.
Det finns en berättelse om riddaren Sankt Göran som vann över en drake som hade tagit en flicka som fånge.

DRAKEN



Vättar är små väsen, som bor nära gårdar och hus.
Om bonden och vätten är vänner så sker inget bus. 

Men retar man vätten kan han bli sur och stjäla och bråka med människor och djur.

Det är vättarna som senare blev till vår tids jultomte. Om du är god vän med tomten, så får du också fler gåvor. 

VÄTTEN



Var inte ensam i natten och håll dig borta från vatten.
Om du ser en vacker vit häst vid en å så spring därifrån och hoppa inte på!

Bäckahästens rygg kan bli längre ju fler som sätter sig upp på den.
Har du otur dyker den ner i vattnet och sen kommer du inte upp igen…

BÄCKAHÄSTEN



Du kan se mig vid ditt torp och jag är en korp. 
Förr i tiden hade jag ett annat namn, då hette jag nämligen Nattramn. 

Korpar kan vara lite lömska men också kloka.  
Förr ansågs korpen med sitt kusliga läte vara mer som ett spöke än en vanlig fågel.

NATTRAMN



Näcken är gubben som spelar så fint.  
Gå ej för nära för då slår det slint. 

Han hittas vid bäcken och vacker han är,  
men allt kan förändras och gubben blir tvär.

Näcken vill gärna att du går till honom för att lyssna när han spelar fiol.
Men akta dig för att gå för nära. Näcken vill inget hellre än att fånga dig med den 

vackraste melodin du hört.

NÄCKEN



Långt nere i djupet bor hungriga kraken, så sitt ner i båten, se upp och var vaken!
Hans långa tentakler är sjömännens skräck, får han tag i skeppet, då är det snart väck!

Kraken var ett legendariskt havsmonster av enorm storlek som kunde dyka upp vid havets kuster.
Att dras ned i djupet av kraken var många sjömäns stora fasa.

KRAKEN



På äng och i skog dansar älvan så lätt.
Hon lockar dig dit så stegen blir rätt.

Men tiden försvinner och du kan bli fast,
i en evighetsdans utan minsta rast.

Älvor ska du akta dig för.  
Att dansa med älvan kan innebära fara och sjukdom.

ÄLVAN



Havsfrun sjunger sin vackraste sång 
och lovar att stanna när natten blir lång. 
Den ensamme sjöman som hon tar i famn
 glömmer snart allt och missar sin hamn.

Havsfrun var en vacker kvinna med fiskstjärt.  
Man trodde att hon kunde locka sjömän i fördärvet  

med sin vackra sång.

HAVSFRUN



Under havets yta finns mitt vackra rike,
där styr jag ett kungadöme utan dess like.
Jag spanar när sjömännen åker sin kos,  

och lockar deras fruar som förklädd matros.

När en sjöman gett sig ut på havet kunde havsmannen förklä sig 
till honom och leta upp hans fru.

Några månader senare kunde sjömanshustrun föda ett barn med 
havsgröna ögon och sälfenor till fötter.

HAVSMANNEN



Jag är en jätte, så stark och stor
som inne i mörkaste grottan bor. 

 Jag vill inte störas av klockors klang,
 då kastar jag stenblock! Brak och pang! 

Jättar tycker inte om kyrkklockor och kastar stora stenar  
mot kyrktornen för att ljudet skall tystna.

De är inte särskilt pricksäkra och missar alltid målet. Akta dig för stora 
stenblock när kyrkklockan ringer!

JÄTTEN



Du ser mig vid granen om du har tur, 
det är där som jag bor med skogens djur.

Jag ger dig lycka om du är snäll
eller lockar dig vilse en kall och mörk kväll.

Skogsrået kan ha horn, klövar och svans. Hon kan vara mycket vacker men när 
hon vänder sig om ser du att hennes rygg liknar en rutten trädstam. Den som 

följer med rået in i skogen kanske aldrig hittar ut igen. 
Det sägs också, att om du är på jakt och ser ett skogsrå, så ger det jaktlycka. 

SKOGSRÅET



Lägg dig på kudden, blunda en stund, 
då träffas vi kanske, i mardrömmens lund.

Maran är vanligtvis en kvinna  
som besöker dig på natten  
och skapar mardrömmar.

MARAN



Rys och Mys är ett samarbete mellan Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs kommun, Varberg Energi, Varbergs Fastighets AB,  
Statens Fastighetsverk, Region Halland, Varbergs besöksnäring och Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen.



VÄSEN


