
Ormgranen – bland skogsrån och trollsmör 

Enligt gammal folktro är det inte bara män-
niskor och djur som rör sig i skogen. Här 
finns också mängder av olika väsen, goda 
som onda. Och inte heller alla växter och 
djur är att lita på – en del för med sig död 
och olycka...

Ormgranen...
... som står invid skylten, med sina märkligt 
slokande grenar, kan säkert ha haft magiska 
krafter, enligt gammal folktro. På den tiden 
det var ont om läkare förlitade man sig mer på 
naturens helande krafter – och en gnutta magi. 

Läketräd och värkträd användes för att bota 
värk och sjukdomar. Ofta var det ett träd med 
lite annorlunda utseende, som ormgranen 
här. Man utförde olika ritualer vid trädet, som 
skulle läka den sjuke och ta bort värken.

Trollsmör och vargmjölk...
... är egentligen slemsvampar. Och de kan röra 
på sig – ett par centimeter om dagen! Som 
man anar av namnen skapade dessa svampar 
oro när man stötte på dem i skogen. Här hade 
kanske trollen eller vargen varit framme!

Björnmossa eller ”pukhavre”
I gamla tider undvek man helst de delar av 
skogen där det växte mycket mossa. Man 
trodde att det var ”den ondes” tillhåll. Därför 
kallades björnmossa för pukhavre – puk 
betyder nämligen ”den onde”.

Korpen (Corvus corax) har 
genom tiderna fått sym-
bolisera såväl det kloka 
och modiga, som det 
olycksbådande och onda.

Skogsråets gäckande skratt 
klingade genom skogen 
och lockade människor på 
villovägar. Så trodde man i alla 
fall förr...

Björnmossa
Polytrichum commune

Trollsmör
Fuligo septica

Vargmjölk
Lycogala epidendrum

Ugglans rop har i gammal 
folktro förebådat olycka 
och död. Och anar man 
”ugglor i mossen”, så är 
det något lurt på gång.
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