
Sagobygdens Sagotävling 2021 

- För alla elever i årskurs 5 i Ljungby kommun! 

Nu är det äntligen dags för Sagobygdens årliga Sagotävling! I år vill vi att alla 
sagor ska utgå från den lista över landskapsväsen som folklivsforskaren Ebbe 
Schön lät göra i sin bok Svenska sägner.  

Låt eleverna välja ett landskap och väsen som de intresseras av eller kanske vill 
ni välja några landskap att fokusera lite extra på? På sidan 2 bifogar vi förutom 
listan över alla landskap och väsen även tips på hemsidor och litteratur. 

Sagan ska innehålla det valda väsendet och får gärna ha andra kopplingar till 
landskapet! 

 

Viktiga datum och regler för Sagobygdens sagotävling: 

• MAX tre sidor lång med teckenstorlek 12, normalt radavstånd 
• Varje klass utser ETT bidrag 
• Bidragen ska vara Sagobygden tillhanda senast torsdag 29 april 2021 via 

e-post: ellen.sjomalen@sagobygden.se  
• Prisutdelning sker på Sagomuseet (alt utomhus) torsdag 27 maj kl 18:00 

1:a pris 3 000 kr 

2:a pris 1 000 kr 

3:e pris 1 000 kr 

• En jury från Sagobygden utser det vinnande bidraget. Pengarna hamnar 
då i er klasskassa. 

Prispengarna är ett återkommande stipendium från Ljungby Kommun. 

 

Lycka till!  

/Ellen, Tine & Camilla, berättarpedagoger Sagobygden 

 
 

  



 
Lista över landskapsväsen: 

Lappland – Saivo 

Norrbotten – Bergkärringen 

Västerbotten – Varulven 

Jämtland – Puken 

Härjedalen – Manbjörnen 

Ångermanland – Berghunden 

Medelpad – Maran 

Hälsingland – Vittra 

Gästrikland – Sjörået 

Dalarna – Råndan 

Västmanland – Gruvrået 

Värmland – Lyktgubben 

Närke – Vättarna 

Uppland – Gårdstomten 

Sörmland – Älvorna 

Dalsland – Jättarna 

Öland – Havsfrun 

Gotland – Bysen 

Östergötland – Drottning Omma 

Västergötland – Näcken 

Småland – Trollen 

Bohuslän – Havspojken 

Halland – Flygande Holländaren 

Blekinge – Skeppstomten 

Skåne – Bäckahästen  

Litteraturtips kring väsen: 
Väsenologi - Ingela Korsell 
Mer väsenologi -  Ingela Korsell 
Nordiska väsen - Johan Egerkrans 
Troll, älvor, vättar och andra 
mystiska väsen - Tora Wall 
Lyktgubben, skogsfrun och andra 
väsen - Jan Jäger, Tor Jäger  
 

 

Hemsidetips kring väsen: 

Unga fakta 
http://www.ungafakta.se/naturvasen/ 

SO rummet  
https://www.so-
rummet.se/kategorier/overnaturliga-vasen 

Fakta om väsen i folktron 
https://sverigesradio.se/grupp/25599 


