
The land and museum of legends
The municipalities of  Alvesta, Ljungby and Älmhult form a genuine Land of  
Legends. Here you can visit trolls’ mountains and giants’ rocks, holy springs and 
the waters of  the Necken, dragons’ treasures and magic trees, places of  tragic 
death and haunted country manors. When you have found your way to one of  
the magic destinations you can use your telephone, call a certain number, and 
get the whole story right to your ear. In Ljungby, at the very heart of  the Land 
of  Legends, you will find the Museum of  Legends. It is an exciting and amusing 
museum both for children and adults.

The museum is open 1/5-31/8 Tuesday-Sunday 12.00-16.00,  
1/9-30/4 Thursday 12.00-16.00

Das märchenland und museum
Die Gemeinden Alvesta, Ljungby und Älmhult sind zusammengenommen 
ein regelrechts Märchenland. Sie können Trollberg und Riesenwurf, Neckens 
Wasserhöhle, Drachenschatz und Trollbaum besuchen! Mitten im Märchenland 
liegt das Märchenmuseum in Ljungby! Fantastische Märchen und Sagen über 
Kobolde und Trolle, den Neck und die Waldfrau, Hexen und Gespenster haben 
zu allen Zeiten Leute unterhalten und erschreckt. Es ist ein Museum für große 
und kleine Besucher! 

Das Museum ist von 1/5-31/8 Dienstag-Sonntag 12-16 Uhr,  
1/9-30/4 Donnerstag 12-16 Uhr geöffnet. 

Führungen auf  Deutsch: 14-15/6 um 13 Uhr. Woche 27-33 jeder Mittwoch und 
Freitag um 13.00 Uhr, 

Woche 34-35 am Freitag um 13.00 Uhr.

Välkommen 
Till den magiska Sagobygden och Sveriges enda Sagomuseum.

Sagobygden
Alvesta, Älmhult och Ljungby kommuner utgör en riktig Sagobygd. Här levde 
och verkade några av vårt lands mest betydelsefulla sagoberättare. Här finns idag 
60 sägenomspunna besöksplatser. Att göra en resa i Sagobygden är ett spännan-
de utflyktsmål för hela familjen. Den går till trollberg och jättekast, offerkällor 
och näckens vattenhål, drakskatter och trollträd, platser för ond bråd död och 
herrgårdar med spöken. 

En resa i Sagobygden är en färd i ett landskap där det överallt finns oknytt och 
lortaty. Det är också en färd till natursköna platser, glömda sevärdheter och ett 
sätt att lära känna människors liv och leverne förr i tiden. Smaka på källans kalla 
vatten! Kryp in i Trollbergets gångar! Njut av utsikten från Blodberget! Försök 
ta dig upp på Karins sten. 

Karta till sägenplatserna finns på www.sagobygden.se/sagenplatser, 20 av  
platserna är i form av s.k. geocacher.

Sagomuseet
Fantastiska sagor och sägner om tomtar och troll, näcken och skogsfrun, maror 
och gastar har i alla tider roat och förskräckt folk. Berättelserna gick från mun 
till mun, från släktled till släktled.

Sagomuseet levandegör den muntliga berättartraditionen i Sverige. Sagomuseet 
är ett roligt och spännande museum för både barn och vuxna. Du kan följa med 
en berättarguide runt i museet och lyssna på spännande berättelser eller upp-
täcka på egen hand. 

Sagomuseets butik
Här hittar du ett stort urval av litteratur inom muntligt berättande, folktro, sagor, 
sägner och skrönor men också förunderliga ting som drakskinn, grodor med 
kronor, spel, pyssel och presenter.

Öppettider
Maj-Augusti: tisdag-söndag kl 12-16 obs stängt 21-22/6 
September-April: torsdagar kl 12-16 
30/10-2/11: Se info om Smålands Kulturfestival

Entré 60 kr för de stora, 30 kr för de små.

Övrig tid öppnar vi efter överenskommelse.

v.27-v.33:
Svensk berättarguidning kl 12.00 och 14.00 
Tysk berättarguidning onsdagar och fredagar kl 13.00 
Berättande för barn: tisdagar och torsdagar kl 11.30

v.34-v.35 
Tysk berättarguidning fredagar kl 13.00

Sagomuseet året runt!
Sagomuseet erbjuder aktiviteter året runt! Vi har en stor pedagogisk verksamhet 
som riktar sig till förskolor och skolor i södra Sverige. För personalen erbjuder 
vi fortbildningar. Vi berättar på företagsevent, kalas och olika evenemang. Vi 
utbildar även personer och organisationer i berättande samt föreläser på univer-
sitet. För dementa med anhöriga har vi specialvisningar som heter ”Möten med 
minnen”. För de riktigt små, från 8 månader erbjuder vi sagostunder i samarbete 
med Ljungby kommunbibliotek. För barn, ungdomar och vuxna gör vi sägen-
resor där bygdens berättelser träder fram och får nytt liv. Under 2014 har vi ett 
regionalt uppdrag att arbeta med berättandet i hela Kronobergs län. Har du 
tankar på uppdrag, projekt eller samarbeten, tveka inte, hör av dig till oss!

 

Ljungby berättarfestival 25 år,  
13-17 juni!
Festivalen har funnits sedan 1990. Varje år strax före  
midsommar samlas ett 50-tal berättare från hela världen för 
att under några dagar dela med sig av sina bästa berättelser. 
Festivalen bjuder varje år på ett 70-tal föreställningar, kurser, 
seminarier, vandringar och utflykter. 

Du kan lyssna till allt från lokala berättare till den internationella berättar- 
världens mest lysande stjärnor. Du kan höra roliga berättelser och sorgliga  
berättelser, hisnade, rysansvärda och erotiska berättelser. Du kan lyssna på ny-
skrivna berättelser och berättelser från tusentals år tillbaka. 

Här finns mycket att välja på för både barn och vuxna. Vi gör denna fest till-
sammans med Musik i Sagobygden som lyfter fram den berättande musiken. 
Så välkommen detta jubileums år när vi firar 25 år att uppleva hur ord och ton 
hänger ihop i sagolikt samspel.

Unesco
FN-organet Unesco arbetar för att skydda det immateriella kulturarvet. Med 
det immateriella kulturarvet menas det kulturarv som handlar om levande 
traditioner. I alla generationer har människor berättat, dansat, sjungit och firat 
högtider mm. Kunskapen om detta vill man bevara. 2011 ratificerade Sverige 
Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Föreningen 
Berättarnätet Kronoberg, som driver Sagomuseet, har som en av två svenska 
kulturorganisation erhållit Unesco-ackreditering för sitt arbete med att lyfta fram 
berättelser som alltså tillhör vårt immateriella kulturarv. 

Sagomuseet  
och  

Sagobygden

Höstlov - Smålands  
kulturfestival 30/11-2/11
2012 var det premiär för Smålands kulturfestival. Sedan dess  
har den växt för varje år. I år är Sagomuseet med! Festivalen vill  
rikta ljuset mot Smålands unika landsbygdsmiljöer genom att bjuda 
 in långväga gäster, internationella stjärnor och hemvändande smålänningar i ett stort 
och variet program som rymmer något för alla!

På Sagomuseet sker följande: 
Torsdag 30/10 
- Så ska en saga berättas.... 
kl. 14.00 (barnföreställning fr 3 år),  
kl. 18.00 (vuxenföreställning)
När två av skådespelarna ur karismatiska Romeo 
& Juliakören från Dramaten i Stockholm tar hand 
om Riddare Blåskägg, då blir berättelsen lika ny och 
levande som när den skrevs. Kryddat med musik 
blir detta en saga att minnas. 

Museet öppet för ordinarie besök kl. 15-17

Fredag 31/10  – museet öppet 12-17

11.30 Barnberättande 
12.00 Berättarguidning 
14.00 Berättarguidning

Nattens skuggor 
- Mörkervandring för modiga på Fylleskogs säteri kl. 21.00
Törs du höra berättelser om gengångare och glosoar, om kyrkogrimmen och andra ondskefulla 
väsen som döljer sig i natten? Då är du välkommen att anmäla dig till en ruggig vandring! Varma 
kläder och grova skor. Varm fika serveras utomhus. 

Lördag 1/11 
Sprid! 
-Berättelse, samtal och musik om översättandets betydelsefulla roll, kl. 13.00
Mikael Thomasson, Sagomuseets berättare inleder med en berättelse. Därefter delar Nasrin 
Madanizad, Växjös fristadsförfattare och Mizgin Bingol, journalist/författare med sig av sina 
erfarenheter om att arbeta med att översätta litteratur och varför det är så viktigt att berättelser 
sprid över världen. Karin Hansson, projektsamordnare Det fria ordets hus modererar.

Museet öppet för ordinarie besök kl. 14 - 17

Söndag 2/11 
Himmelstrand och Lejonhjärta, kl. 14.00
Möt succéförfattaren John Ajvide Lindqvist tillsammans med hustrun och författaren Mia  
Ajvide på Sagomuséet. Efter megasuccén med Låt den rätte komma in släpps i höst boken 
Himmelstrand. Dessutom är Ajvide aktuell med manuset till nya filmen om Bröderna Lejon-
hjärta. En berättandets mästare delar sina ord och historier med oss!

Museet öppet för ordinarie besök kl. 15-17

För bokning av biljetter kontakta Sagomuseet,  
eller besök www.smalandskulturfestival.se Sommar/höstprogram 2014

Gäller i hela Kronoberg

Under berättar- 

festivalen extra tysk 

berättarguidning  

14 och 15 juni  
kl 13.00
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Sagomuseet
Märta Ljungbergsvägen 1, 341 35 Ljungby. Tel 0372-148 55

www.sagobygden.se   kontakt@sagobygden.se



BERÄTTELSER OCH MUSIK I SOMMARKVÄLL
Gamla torg, Ljungby, måndagar kl 19.00

23 juni  – Berättar- och allsångskväll
Saga Alexandersson berättar på temat ”Om en grusväg kunde berätta”. Hennes 
framförande varvas med dragspelsmusik av Hans Ericsson. Du får gärna sjunga 
med, allsångshäfte delas ut! 

30 juni  –  Ljungby Brunnsorkester
”Godsherrarna” i Ljungby Brunnsorkester spelar dansmusik och marscher som 
en gång ljöd i de gamla brunnssalongerna i Sverige samt berättar om blåsmusiken 
i Ljungby. 

7 juli – En glasantikvaries favoriter
Björn Arfvidsson från Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum berättar om 
några favoriter ur glassamlingen som finns i Växjö. Björn tar även med ett antal 
glasföremål.

14 juli – Från Adams äpple till himmelens stjärnor         
Om människans strävsamma liv på jorden och försöken att leva ihop både med 
vilda djur och oknytt. Ett berättarprogram som bygger på folkliga legendsagor 
med Per Gustavsson.

21 juli – Svensk-irländska visor
En kväll med en av Sveriges främsta företrädare för irländsk traditionell folkmu-
sik, med genuin känsla berättar Dag Westling dessa historier med hela sin själ. 
Med på scen är Maria Misgeld som ofta ger röst åt ålderdomliga visor och är 
folksångerska.     

28 juli – Här är gudagott att vara.
Tobias Kandenäs, sångare och skådespelare och Mikael Brorsson ackordeonist 
tar oss med på en musikalisk resa i tid och rum. De ger ett blandat musikaliskt 
program, som varierar mellan allt från finstämd visa, pampig musikal och opera 
till konsertstycken och allsånger. 

4 augusti – Ungkultur 
En kavalkad med unga från Ljungby som ger oss olika typer av scenkonst. Det 
blir pianomusik, trolleri, berättande och sång.

Medverkande: Jakob Elofsson, Jesper Rogerstam, Alex Persson, Lisa Gaup och 
David Rådberg

I samarbete med stiftelsen Ljungby Gamla Torg.

Bänkar finns att sitta på, men om så önskas kan egen stol medtagas.

Märtas Café serverar kaffe före och efter föreställningarna.  
Vid regn flyttar vi in på caféet, då är det begränsat antal platser.

FRI ENTRÈ TILL GAMLA TORG

Gamla saker som finns i stugorna.  
Torsdag: 7 augusti, kl. 19.00 – ca 21.00
Plats: Moheda Hembygdsförening, Alvesta kommun
Berättargummorna Maggan, Ingegerd, Kerstin och Solveig bjuder på berättelser om gamla 
saker som finns i stugorna.
Liten fika ingår.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Moheda Hembygdsförening.

Festliga fadäser och riskabla relationer.  
Torsdag 14 augusti, kl. 19.00
Plats: Linnegården, Dannäs
Berättare är Saga Alexandersson och Pelle Olsson.
Medtag egen fika
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Dannäs hembygdsförening 

Skogens väsen. Lördag 16 augusti, kl. 15.00
Plats: Dallekulle, Ljungby kommun 
Ute i skogen finns det många som inte alltid syns… om dessa berättar Eva Andersson och 
Marina Sundström
Medtag egen fika och något att sitta på.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Torpa hembygdsförening

Udda jämt – berättelser om människor som stack ut  
Tisdag 26 augusti, kl. 18.30
Plats: Magnoliagården, Kulturhuset, Markaryd
Berättare: är Mikael Thomasson från Sagomuseet.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Markaryd bibliotek

In i sagornas och sägnernas värld. Onsdag 27 augusti, kl. 18.00
Plats: Åseda Bibliotek, Uppvidinge kommun
Denna familjeföreställning görs av Siw Svensson från Sagomuseet.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Åseda bibliotek

Sagospåret. Maj – september
Plats: Moheda hembygdspark, Alvesta kommun
Från slutet av maj till slutet av september finns ett ”Sagospår” utlagt i Moheda hembygdspark. 
Spåret startar vid norra ingången och i brevlådan finns en enkel folder som beskriver spåret. 
Spåret är markerat med ”trollsvansar” hängande i träd. Välkomna! 

Bergets hemligheter. Onsdag 21 maj, kl. 18.30
Plats: Berättarvandring till Hanaslövsbergets topp, Alvesta kommun
Tillsammans med Ingegerd Andersson, Moheda och Börge Nielsen, Alvesta vandrar vi uppför 
berget samtidigt som hemligheter avslöjas. 
Samling: Hanaslövsbacken
Medtag egen fika och något att sitta på.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Norra Allbo Hembygdsförening 

Blända och annat från svunnen tid. Onsdag 21 maj, kl. 19.00
Plats: Blodberget, Alvesta kommun
Agneta J:son Granemalm berättar bl.a. om Värends kvinnors mod och list.
Medtag egen fika och något att sitta på.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Skatelövs Hembygdsförening 

Näcken och erotiken. Söndag 25 maj, kl. 16.00
Plats: Kyrkviken, Alvesta kommun
Anna Lilljequist berättar om Näcken i Blädinge
Medtag egen fika och något att sitta på, grill finns. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Blädinge hembygdsförening

Kyrkogårdsvandring med berättande. Tisdag 27 maj, kl. 20.00
Plats: G:a Kyrkogården i Ljungby
Berättare är Pelle Olsson och Agneta J:son Granemalm.
Medtag egen fika och något att sitta på om så önskas.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Ljungby Kyrkogårdsförvaltning

”Vid randen av en liten tjärn”. Fredag 6 juni, kl. 15.00
Plats: Systersjöarna, Ljungby kommun
Berättare är Anna Lilljequist, Lena Petterson och Saga Alexandersson.
Medtag egen fika och något att sitta på. OBS ej bilväg hela vägen fram.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Torpa hembygdsförening

Från skattletning till lottovinster – drömmar om rikedom! 
Torsdag 12 juni kl. 18.30
Plats: På en äng i närheten av Skirs källa, Alvesta kommun
Hör när Karin Nilsson berättar historier om drömmar och rikedom.
Medtag egen fika och något att sitta på.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Mistelås hembygdsförening

Monster och odjur! Onsdag 25 juni, kl. 18.30
Plats: Sannaböke, Älmhults kommun. Siw Svensson och Marina Sundström berättar om drakar 
och annat oknytt i skog och äng.
Medtag egen fika.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Älmhults Kommun

Helgonlegender . Onsdag 25 juni, kl. 19.00
Plats: Vid helgonstatyn, vid Ryssby kyrka, Ljungby kommun
Meg Nömgård berättar om Sankte Birthe och andra helgonlegender.
Medtag egen fika och något att sitta på. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Ryssby Hembygdsförening

Ruskigt rysligt för små och stora öron. Onsdag 2 juli, kl. 18.00
Plats: Elmtåsa Ängslada, Ljungby kommun
Berättare är Eva Andersson.
Fika finns att köpa på platsen.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Agunnaryd hembygdsförening

Va´ sa – spöken? Torsdag 3 juli, kl. 19.00 
Plats: Kronobergs Slottsruin, Växjö kommun
Karin Nilsson och Eva Andersson berättar ruskiga berättelser på slottsruinen.
Sommarcafé finns på platsen.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Kulturparken Småland

Berättelser från gamla tider… Onsdag 9 juli, kl. 19.00
Plats: Ateljé Vidagård i Vide, Lessebo kommun
Berättare är Agneta J:son Granemalm, Evelina Martinsson, tvärflöjt. 
Sommarcafé finns på platsen.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Ljuder hembygdsförening 

Rysligheter i sommarkväll. Torsdag 10 juli, kl. 19.00
Plats: Angelstad hembygdspark, Ljungby kommun
Berättare är Helena Heyman
Medtag egen fika.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Angelstads hembygdsförening

Grekiska myter. Tisdag 22 juli, kl 19.00
Plats: Sagomuseet. Mikael Thomasson berättar de 1000 åriga myterna som knyter an till  
sommarens utställning.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet

Mästertjuvens afton!  Torsdag 24 juli, kl. 19.00
Plats: Arveka i kanten på den mosse där Tullberg blev dödad. Vi sitter i en backe vid den stora 
granen, Älmhults kommun
Berättare: Björn Sjöstrand och Eva Andersson
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Göteryds hembygdsförening
Medtag egen fika och något att sitta på. OBS ej bilväg hela vägen fram. 

Liv och död! Måndagen 28 juli, kl. 18.00
Plats: Gärdslevargens koja, Älmhults kommun
Pelle Olsson och Mikael Thomasson berättar, det blir kusligt, rysligt, spännande…
Medtag egen fika.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Härlunda församlings hembygdsförening

Furstar och vanligt folk. Söndag 3 augusti, kl. 14
Plats: Stenfors (till vänster om herrgårdsruinen), Tingsryds kommun
Berättare är Saga Alexandersson
Medtag egen fika och något att sitta på.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Tingsås hembygdsförening 

Strutar och karameller. Söndag 3 augusti, kl. 19.00
Plats: Dädesjö hembygdsgård, Växjö Kommun
Karin Nilsson och Ann-Karin Ånman berättar marknadsminnen, söta som bittra.
Sommarcafé finns, det går bra att ta en fika  
och lyssna till vad struten kan tänkas innehålla.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet  
och Kulturparken Småland

Trollsagor och trollsånger. Tisdag 5 augusti, kl. 18.00 – ca 20.00
Plats: Moheda Hembygdspark, Alvesta kommun
Berättargummorna Maggan, Ingegerd, Kerstin och Solveig berättar Maria Bertilsson Panagou 
spelar och sjunger ”gamla, goa låtar”.
Trollfika bjuder vi på.
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet och Moheda hembygdsförening

JUNI
Alla programpunkter kostar 50 kr. Gratis upp till 19 år.

AUGUSTI
Alla programpunkter kostar 50 kr. Gratis upp till 19 år.

MAJ
Alla programpunkter kostar 50 kr. Gratis upp till 19 år.

BERÄTTARPROGRAM I KRONOBERG Alla programpunkter kostar 50 kr.  
Gratis upp till 19 år. 

Myter – utställning 28/6 - 21/9
På Ljungby bibliotek står en cirka 30 cm hög, bemålad träskulptur, som föreställer 
en ”Gammal Kvinna”, som jag gjorde 1978. Hon ”uppstod” ur ett lite böjt vedträ 
som jag fann i vedboden på torpet i Ivla, som ligger 20 km sydost om Ljungby (där 
jag föddes 1948). 

Sedan 1976 då jag gick på Konsthögskolan i Stockholm, har jag inspirerats av de 
antika myterna – i teckning, grafik och måleri - under senare år även till att skulptera 
i trä. Dessa träskulpturer gör jag på torpet om somrarna. Träet kommer från träd 
som vuxit där – mest ene, men också asp och al, och lite lind från kyrkogården i 
Södra Ljunga. Torpet har inte el så jag använder bågsåg, fogsvans, yxa, kniv, rasp, fil, 
sandpapper, tumstock och snickarpenna - men sparsamt med färg och då numera 
vaxfärger.

Myternas attraktion finns i deras gåtfullhet och 
allmängiltighet, i deras höga ålder – de lever 
ännu efter 2700 år! – samt i möjligheten att 
tolka dem på så många olika sätt. Att så många 
konstnärer – exempelvis Breughel på 1500-talet 
i ”Ikaros fall” – kompositörer och författare 
bearbetar dem, har också inspirerat mig.

Myterna visar oss att vi människor i grunden är 
oss lika genom årtusendena.

                                                   Björn Brusewitz
                                                   i maj 2014

 

Välkomna till utställningen 
på Sagomuseet.

Öppen under museets  
ordinarie öppettider.

JULI
Alla programpunkter kostar 50 kr. Gratis upp till 19 år.


