
Ur Sagan om Träsktrollen 

Det var en gång ett träsktroll som hette Skräcklan. Hon tyckte mycket om att klättra i träd i skogen. Hennes mamma 
och pappa var inte så förtjusta i det. ”Vi är träsktroll” sa de ”och inte ska du vara i träden upp på torra land, du sliter 
ut simhuden mellan tårna”. Skräcklan fick en idé, hon skulle plantera träd nere i träsket för då kunde hon ju klättra 
där! Hon försökte med olika trädplantor men ingen planta överlevde på sin nya plats. När Skräcklan nästan gett upp 
ramlade ett ekollon ner på hennes huvud.” Aj-aj-aj” tjöt Skräcklan. Ekollonet glittrade grönt och vackert i solljuset. 
Skräcklan tryckte ner det i en liten jordfylld skreva på stenhällen och sen lade hon sig för att ta en tupplur. När 
Skräcklan vaknade igen hade det gått 78 år och över henne reste sig en präktig ek med de allra härligaste 
klätterträdsgrenar. Äntligen kunde hon klättra i träd utan att gå upp i skogen och det är flera hundra år senare som 
nedanstående berättelse fortsätter… 
 
Gyttje berättar om eken och ugglan 
Det var en varm sommardag och solen stod högt på himlen när jag kom fram till eken. Trädet var jättestort. Jag gick 
närmare och tittade. Plötsligt kände jag någonting röra vid mitt ena ben. Jag tittade ner. Där stod en grön, liten 
varelse med stora ögon och knotiga knän. Den tittade nyfiket på mig. Det var ett litet troll. ”Hej” sa jag. ”Hej själv” 
sa trollet ”Jag är Gyttje och jag är ett träsktroll. Han berättade att han bodde där på Ekholmen tillsammans med 
sina släktingar och vänner och att de hade gjort det så länge han kunde minnas. ”Det är jag som vaktar och skyddar 
den här eken förstår du. Jag och min vän ugglan.”Åh, vad spännande!! sa jag ”. I nästa ögonblick for han upp som 
om han hade eld i svansen! ”Hjälp!” ropade han ”Jag har glömt bort att väcka Bröttje! De små mössen måste vaktas 
och skyddas! Kom fort!” Gyttje skumpade iväg längs stigen så snabbt benen bar honom och jag följde efter.  
Gå vidare på stigen… 

Bröttjes fladdermöss 
Framför en död ek tvärstannade Gyttje. På marken låg ett träsktroll och sov. ”Bröttje!” sa Gyttje och skakade det 
lilla träsktrollet. ”Du måste titta till småmössen!” Bröttje for upp och gnuggade sig i ögonen.”Oj, jag har visst 
försovit mig”. Han vände sig mot det döda trädet. Det fanns ett hål i stammen och det fanns något där inne. Det var 
fladdermöss!”Kom ska du få se, de är så fina! Har du sett deras små trynen? De ser ut som smågrisar! Jag lutade mig 
fram och tittade in i stammen igen. Nog kunde jag se trynena alltid. Som på smågrisar, fast …fast med tänder! 
Blixtsnabbt tog jag ett steg bort från trädet. ”Kan de bitas?” frågade jag Bröttje. Han tittade undrande på mig. ”Så 
klart de kan bitas” svarade han. Men bara i väldigt små saker förstås. ”Kom med mig” sa Bröttje och skuttade iväg 
längs stigen… 

Bröttje berättar om Abrahams källa 

”Den här stenen har en mycket märklig historia” sa Bröttje. ”En gång i tiden låg det en källa här på Ekholmen. Den 
hette Abrahams källa. Alla djur, troll och människor i trakten samsades om källan. Skogstrollen tyckte inte om att 
människorna använde källan eftersom de i hemlighet hade gömt en stor guldskatt i den. Därför brukade de kasta 
sten på människorna som kom dit. Skogstrollen var dåliga på att sikta och en kväll när människorna hade samlats vid 
källan tog trollet Gorr upp en jättestor stenbumling och slungade iväg men som  vanligt missade han och stenen föll 
rakt ner i Abrahams källa och täppte igen den. Allt vatten försvann och alla blev jättearga på skogstrollen för att de 
förstört källan. Det slutade med att självaste Bergakungen fick komma till trakten för att skapa ordning.” 
Bergakungen bestämmer över alla troll” förklarade Bröttje. Bergakungen förvisade skogstrollen från trakten och 
lovade att skydda Siggesta från skogstroll för all framtid. Som bevis på att han vaktar Siggesta Gård, satte han sitt 
märke på den här stenen. Det liknade en kungakrona.” Men vad hände med guldskatten?” frågade jag. ”Ingen vet” 
svarade Bröttje. Kom! Du ska få träffa min syster” sa han och skumpade iväg längs stigen… 

Plaskemossas igelkottar 

En bit längre bort dök Bröttje rakt in i de taggiga snår som omgav stigen.”Det här är min syster Plaskemossa” sa 
han. Hon är 256 år gammal och jättesnäll”, fortsatte han. Plaskemossa hade gröna ögon och på huvudet satt en 
peruk av grön mossa och slingrande växter.”Hej” sa hon och blinkade åt mig med sina stora ögon. ”Kom ska du få 
se vad jag har här.” Jag gick närmare. Något litet svart stack upp ur byltet. Det var en nos. I byltet fanns ett djur av 
något slag. Sekunden efter hade djuret trasslat sig ur tygstycket och slunkit in i buskarna.”Såg du igelkotten? Det 
bästa djuret i hela världen!” ”Plaskemossa”, sa Bröttje, ”följer du vår vän bort till stenröset så han får träffa Skårr och 
hans vänner?” ”Skårr?” frågade jag ”Vem är det?” ”Det är vår morbror” sa Plaskemossa. Gå vidare på stigen… 
 
 
 
 
 
 
 



Skårrs ormar 
Uppe i ett stenröse satt ännu ett träsktroll som var äldre och knotigare .”Hejsan morbror!” sa Plaskemossa. ”Vi har 
besök här på Ekholmen idag.” ”Åhå” sa han ”Ett människobarn. En gång för länge sen träffade jag ett 
människobarn här ute på Ekholmen. Han hette Bagge och hade en fruktansvärd tandvärk som jag hjälpte honom att 
bota”. ”Vill du träffa mina vänner?” frågade Skårr och stack ned handen mellan stenarna. När han tog upp den igen, 
krälade tre små ormar på den. De var grå och svarta och över ryggen löpte ett svart, sicksack-format band. Jag 
svalde. Huggormar. ”Är de inte farliga?” frågade jag. ”Nä” sa Skårr bestämt. ”Men man ska inte ta upp dem i 
handen om man inte känner dem, för då kan de bitas. Vandringen fortsatte längs stigen … 

 
 
Mofflans fjärilar 
Strax därpå kom vi fram till en äng där färgglada fjärilar tumlade runt i luften.”Hej lilla Mofflan” sa Plaskemossa. 
”Sitter du och spelar?” ”Hej Plaskemossa” sa det lilla trollet ”Jag spelar flöjt för fjärilarna. De blir så glada då. Du 
har visst ett människobarn med dig idag” fortsatte hon sedan. ”Det vet jag för jag har träffat sådana förut. Hon 
stoppade tummen i munnen. ”Mofflan”, sa Plaskemossa ”ta ut tummen ur munnen. Vi hör inte vad du säger”. ”Det 
är gott med tumme” morrade Mofflan trotsigt, men tog ändå ut den ur munnen. ”Många människobarn suger på 
napp istället för tumme” sa hon sedan. När de ska sluta suga på sina nappar brukar de ge dem till mig, så att jag 
kan hänga upp dem i mitt nappträd.. ”Om du har några kompisar som suger på napp kan de få hänga upp dem i 
mitt träd om de vill.” Vad bra!” sa jag.  
Plötsligt hördes ett högt skratt. Vi stod stilla och lyssnade alla tre. Någon höll på att storkna av skratt en bit bort. 
”Nu är Bröttlan i gång igen. Kom, det här måste du se!” sa Plaskemossa och började springa nedför stigen… 

Bröttlan berättar om myrorna 

Bara en liten bit bort skuttade ett träsktroll omkring som om hon hade eld i byxorna. Det var Bröttlan. Skrattet 
hördes över hela Ekholmen och fick de andra trollen att komma skumpandes nedför slänten. ”Vad i hela friden håller 
hon på med” frågade jag Bröttje, som börjat skratta han med. ”Hon leker med sina vänner” svarade han ”Bröttlans 
bästa kompisar är myror och ibland brukar de kittla henne.” Då såg jag att det kryllade av myror på Bröttlans ben 
och armar. De hade klättrat upp på henne och nu kittlade de henne så mycket de bara orkade. Plötsligt skrek hon 
”Stopp! Jag ger mig!” Då lugnade sig myrorna och kröp ned från Bröttlans ben. ”In med er i stacken” sa Bröttlan till 
myrorna som lydigt marscherade tillbaka till stacken. Vi fortsatte stigen fram och kom in i en liten träddunge… 

Fnöskes fåglar 
Överallt på träden satt fågelholkar i olika storlekar. På marken nedanför ett av träden stod Fnöske. ”Kom hit ska ni 
få se och höra något roligt. Jag håller på att lära gulsparvens ungar att sjunga, men de är helt hopplösa. Gulsparvar 
ska räkna till sju när de sjunger”, förklarade han ”men det är svårt för ungarna att veta hur mycket sju är. ”Lyssna!” 
En av de små gula fåglarna som satt i trädet gav full hals: ”En-två-tre-fyr-fem…åtta” flöjtade den lilla fågeln. ”Nää, 
du Gulsköna” skrattade Fnöske ”Det där var visst inte riktigt rätt. Så här ska det låta”. Fnöske visslade gulsparvens 
melodi: ”En-två-tre-fyr-fem-sex-sjuuuu”.   ”Elva-förtitvå-femtisex” svarade Gulsköna tjurigt och vände ryggen åt 
Fnöske. De andra trollen hade kommit efter till träddungen och satt sig i en ring runt Fnöske. När månen sakta steg 
upp över skogsbrynet, stämde trollen upp i en vacker sång om längtan och äventyr. Jag gick långsamt vidare längs 
stigen… 

Skräcklans hälsning 

Vid den stora eken stannade jag till. Jag lade handen mot trädets skrovliga bark och när jag tittade upp såg jag 
ugglan sitta på en gren. Den stirrade på mig med sina gula ögon. Då hörde jag någon komma springande på stigen 
bakom mig. Det var Gyttje. ”Vänta!” ropade han. ”Du ska få veta en hemlighet innan du går” viskande han när han 
kom fram. ”Kommer du ihåg Skräcklan?” Jag nickade och Gyttje fortsatte ”En del tror att hon lever fortfarande. Det 
ryktas att man vissa nätter kan få se ett urgammalt träsktroll sitta högt uppe på en knotig gren i eken” sa han och 
drog mig med runt, till andra sidan av eken. Sida vid sida stod vi och tittade upp mot trädkronan. Kunde det 
verkligen vara möjligt att Skräcklan bodde kvar där uppe? Då kände jag något svida till uppe på huvudet och när jag 
tittade ner såg jag ett ekollon ligga framför mig. Jag tog upp det i handen. Det skimrade vackert i kvällssolen. ”En 
hälsning från Skräcklan” viskade Bröttje och blinkade åt mig. Sekunden därpå var han borta. Jag knöt handen hårt 
om ekollonet och kikade upp mot trädkronan. Var det ändå inte något som rörde sig långt där uppe…? 
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