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anteckningar, intervjuer, tryckt material samt ett mindre 
arkivmaterial. Som bakgrund används också mina egna 
erfarenheter som slottsguide på Löfstad. 

Nedan följer en kort presentation av artikelns utgångs-
punkter samt en historik över Löfstad slott.

FOLKLORE OM DET 
ÖVERNATURLIGA
Berättelser om det övernaturliga har i alla tider 
fascinerat människor, gemene man såväl som forskare. 
Inom discipliner som folkloristik, etnologi, antropologi 
och religionshistoria har också under årens lopp mycken 
forskning bedrivits om övernaturliga upplevelser. Även 
populärvetenskapliga och underhållande böcker på detta 
tema har utgivits och haft en marknad. Berättelser om 
det övernaturliga tycks alltså ständigt vara aktuella eller 
som Barbro Klein uttrycker det: ”Thus, ambivalence 
concerning ’the supernatural’  has a long history, a 
history that impacts upon our own era” (Klein 2006:24).

Om det övernaturliga i slotts- och herrgårdsmiljö utgav 
Åke Ohlmarks 1973 en bok med titeln Slottsspöken och 
så sent som 2005 publicerade historikern Peter Ullgren 
den populärvetenskapliga boken Herrgårdsspöken. Att 
föreställningar om det övernaturliga fortfarande i vårt 
senmoderna samhälle är en lukrativ nisch finns det en 
rad exempel på. I TV har flera program om supranormala 
upplevelser visats (t.ex. Andarnas makt med Malin 
Berghagen som programledare på Häringe slott), i 
filmvärlden frodas berättelser om det övernaturliga 
och på svenska slott och herresäten erbjuds turisterna 
spökvandringar. Även till barn och ungdomar riktar 
sig spökutbudet. År 1974 sändes TV-serien Huset 
Silfvercronas gåta, som handlar om barn som reser i 
tiden på ett gammalt svenskt slott och för ett antal 
år sedan utspelades årets julkalender på det spökrika 
Greveholms slott. Särskilda samlingar av spökhistorier 
ges frekvent ut i bokform (se t.ex. Höjer 1997, 2006) 
och i böckerna och filmerna om Harry Potter utgör 
övernaturliga väsen av olika slag ett självklart inslag i 
vardagen på internatskolan Hogwarts (se t.ex. Rowling  
2000). Kort sagt, övernaturliga upplevelser säljer som 
aldrig förr.  

Steg som försvinner
Memorat och personliga erfarenhetsberättelser i slottsmiljö

Birgitta Meurling

1 Denna artikel är tidigare publicerad i Meddelanden. Etnologiska 
avdelningen vid Uppsala universitet, nr 50 2008.

En dag under turistsäsongen genomför guiden Maria 
en visning på Löfstad slott utanför Norrköping.1 När 
hon kommer upp på tredje våningen, den så kallade 
gästrumsvåningen, hör hon och de besökare hon 
guidar steg i trapphuset, vilket bekymrar henne en 
aning. Har hon inte fått alla besökarna med sig när 
de gick en trappa upp? Har hon ”glömt” någon på 
herrskapsvåningen? Nåväl, det är bara att invänta 
eftersläntraren. Maria och turistgruppen väntar. Då 
sker det otroliga: stegen når tredje våningen, passerar 
gruppen och fortsätter in i ena korridoren på andra 
sidan hallen. Stegen passerar, men ingen människa blir 
synlig! Maria och turisterna upplever samma sak och 
oro utbryter. De flesta besökare vill inte längre bese 
gästrumsvåningen och visningen avbryts. Turisterna 
kommer inte att se gästrum nummer 13, det så kallade 
spökrummet, åtminstone inte den här gången. 

Denna berättelse har traderats allt sedan händelsen 
inträffade på 1970-talet. Den återberättades när jag 
arbetade som guide på Löfstad slott några somrar i 
mitten av 1980-talet och den berättas ännu i början 
av 2000-talet.  Den har uppenbarligen blivit en del 
av löfstadfolkloren om det övernaturliga. Vad som 
egentligen hände på slottet den där sommardagen 
får vi aldrig veta. Men man kan konstatera att flera 
vanligt förekommande ingredienser i löfstadfolkloren 
– ”löfstadloren” – om det övernaturliga återfinns här: 
ljuden, stegen och dörrarna som öppnas. 

Syftet med denna artikel är att återge folklore om 
det övernaturliga knutet till Löfstad slott och se hur 
denna folklore används idag. Vad är det som berättas 
vid guidade slottsvisningar och guiderna emellan? Vilka 
väletablerade folkloremotiv återfinns i berättelserna? 
Och vad är det för händelser av övernaturligt slag som 
vissa människor upplever på slottet? Min avsikt är dock 
inte att besvara frågan huruvida det sker övernaturliga 
saker eller ej på Löfstad slott, snarare att sätta in de 
omtalade händelserna i en folkloristisk tolkningsram. 
Materialet består av deltagande observation, fält-



Nätverket 2016: 20: 48–55 
http://natverket.etnologi.uu.se47

#Steg som försvinner

Något kort skall sägas om terminologin. I dagligt tal 
används oftast ordet spöke, när man avser döda som 
visar sig. Men även andra och idag mindre vanliga 
beteckningar såsom gengångare, vålnad och gast finns. 
En gengångare är någon som ”går igen”, det vill säga en 
död som återvänder till den miljö, där han eller hon en 
gång levde. Den har behållit sina mänskliga drag och 
egenskaper, kallas vid sitt namn och har ett ärende till 
eftervärlden: den kan inte lämna sina jordiska ägodelar, 
den vill utföra en ouppfylld förpliktelse eller den vill 
påtala ett fel begånget i samband med begravningen. 
Ordet spöke har en både vagare och vidare innebörd. 
Spöket visar sig på kyrkogården, för oväsen i hus och 
liknande och dess mänskliga drag har ofta ersatts av 
anonymt demoniska. Innebörden av ordet gast varierar i 
olika delar av Sverige och är vidast i landets södra delar, 
där gasten är ett osaligt, avpersonifierat, demoniskt 
dödsväsen. (af Klintberg 1977:3ff; se även Almquist 
1984:2ff.) Jag kommer i det följande främst att använda 
orden gengångare och spöke. Det senare ordet används 
i detta sammanhang som en synonym till det förra.  

För att läsaren lättare skall kunna sätta in löfstadfolkloren 
i dess sammanhang, föjer nedan en kort presentation 
av slottets historia och dess mest centrala gestalter.   

ETT SLOTT MED RÖTTER I 
STORMAKTSTIDEN
Löfstad slott ligger cirka en mil söder om Norrköping 
i Östergötland2. Det är beläget på en höjd med utsikt 
över Löfstadsjön och en stor slottspark. Slottet har 
sina rötter i stormaktstidens Sverige, men anknyter 
också till senare tiders svenska och europeiska historia. 
Byggherren Axel Lillie d.ä. (1603–1662) var en 
framstående man, som gjorde en snabb karriär inom 
krigsmakten och slutade som fältmarskalk.  Han gjorde 
sig en förmögenhet under trettioåriga kriget och lät 
påbörja ett pampigt slottsbygge på 1630-talet. Under 
kriget miste han sitt vänstra underben och hans träben 

utgör ett karakteristiskt kännetecken i berättelserna 
om honom. 

Natten mellan den 7 och 8 januari 1750 brann Löfstad 
slott. Det var pigan Cajsa Jönsdotter som tappat glöd 
från en lyssticka, när hon hämtat ett par vantar i ett 
rum i norra flygeln. Elden spred sig snabbt och trots 
idoga försök att släcka den misslyckades slottsfolket 
och de kringboende därmed. Huvudbyggnaden och 
norra flygeln förstördes nästan helt. Slottets  dåvarande 
ägarinna hette Hedvig Catharina De la Gardie (1732–
1800). Hennes make, Fredrik Axel von Fersen d.ä. 
(1719–1794), lät bygga upp slottet på nytt och det 
stod inflyttningsklart i slutet av 1750-talet. Än idag 
kan man se ägarnas initialer och årtalet 1753 målat 
på slottsfasaden (se bild 2). 

Så småningom övertog dottern Sophie von Fersen 
(1757–1816), gift Piper, slottet. Hon och inte minst 
hennes bror, riksmarskalken Axel von Fersen d.y. (1755–
1810), är några av huvudpersonerna i berättelserna 
om Löfstad slott. Så utgör exempelvis von Fersens 
relation till den franska drottningen Marie Antoinette 
ett romantiskt inslag i guidernas berättelser, inte 
minst som drottningens sidentäcke förevisas liksom 
de hästtömmar, som von Fersens hästar under den 
misslyckade flykten till Varennes 1791 lär ha burit. Att 
de senare nu förvandlats till gardinsnoddar i salongen 
gör dem inte mindre intressanta. Även till Sophie 
Piper knyts romantiska och tragiska händelser. Hon 
påstås i yngre dagar ha varit hertig Fredrik Adolfs 
ungdomskärlek och under sitt olyckliga äktenskap 
med Adolf Piper sägs det att hon blev friherre Evert 
Taubes älskarinna.

Efter mordet på Axel von Fersen d.y. i Stockholm 
den 20 juni 1810, drog sig systern Sophie tillbaka 
till Löfstad, där hon levde ett stilla liv i sällskap av 
vänner såsom den franske hertigen, Duc de Pienne, 
som flydde från revolutionens Frankrike och fann en 
fristad på Löfstad under åren 1810–1814. Här ägnade 
han sig bland annat åt silhuettklippning. En annan 
viktig person i bekantskapskretsen var hertiginnan och 
den blivande drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta 
(1759–1818), Karl XIII:s hustru. Sophie Piper hade 
varit hennes hovfröken och sedemera hovmästarinna.  
Mellan de båda kvinnorna utvecklades en nära vänskap 
och hertiginnan, som var en flitig skribent, skrev 
regelbundet brev till Sophie, brev som kom att utgöra 
den långt senare publicerade Hedvig Elisabeth Charlottas 
dagbok (1902-1942). 

De sista i raden av viktiga personer i slottets historia 
är den sista ägarinna, grevinnan Emilie Piper (1857–
1926), och hennes syster, grevinnan Sophie Nordenfalk 
(1856–1940). Till skillnad från systern gifte sig Emilie 
Piper aldrig och saknade vid sin död bröstarvingar. 
I enlighet med det testamente som upprättats 1923 
skulle efter systrarnas död slottet med sina inventarier 
tillfalla Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 
(numera Östergötlands museum), medan slottet och 

Bild 1 Löfstad slott utanför Norrköping har sina rötter i stor-
maktstiden. Här är exteriören fotograferad från borggårdssidan 
en solig oktoberdag 2014. Foto: Birgitta Meurling.  

2 Uppgifterna i detta avsnitt har hämtats från böckerna Löfstad slott 
(1992) och Emilies gåva (2010)
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ägorna skulle förvaltas av Riddarhuset. Under grevinnan 
Nordenfalks överinseende omvandlades Löfstad 
slott successivt till museum i enlighet med systerns 
önskemål. Musealiseringsprocessen tog gradvis form 
och slottet öppnades för allmänheten 1942. I Emilie 
Pipers testamente står att ingenting skall förändras 
i det Fersen-Piperska hemmet. Det skall förevisas i 
det skick som det befann sig i vid hennes död. Vi 
har alltså att göra med vad som i museisammanhang 
brukar kallas ett personmuseum, vilket skiljer Löfstad 
från många andra slott och herresäten som visas för 
besökare (Ek-Nilsson 2005; Meurling 2006). Dessa 
har visserligen också fungerat som hem, men de visas 
till skillnad från det Fersen-Piperska hemmet sällan i 
”fruset” skick. Låt oss nu återgå till den folklore som 
finns knuten till slottet.

HERRSKAPET LILLIE OCH PIGAN 
CAJSA  
Emilie Piper var övertygad om att det skedde över-
naturliga ting på slottet. Hon hade själv varit med om 
många märkliga händelser, men uppfattade spökena 
som vänliga varelser: ”Jag har en känsla av att de, liksom 
porträtten på väggarna, vilja säga: hur har du förvaltat 
arvet som vi lämnade dig, har du skött det såsom vi 
önskat det? Kanske vilja de se till Löfstad” (Trolle 
1944:186). Fortfarande upplever somliga människor 
märkliga ting i denna slottsmiljö, men alla uppfattar inte 

spökena som vänliga och övervakande. Vissa händelser 
leder till obehagskänslor och rädsla. Vilka är då de 
gengångare som gör sig påminda?

En av de gengångare som är aktiv är byggherren, Axel 
Lillie. Han hörs ibland gå omkring i slottet och hans 
steg känns lätt igen, eftersom haltar med sitt träben. 
Men Lillie inte bara hörs, han har också varit synlig. På 
1920-talet lär en betjänt ha fått en rejäl dunk i ryggen 
när han putsade ett gevärsskåp i gästrum nummer 13. 
Mannen vände sig om och fick se Axel Lillie försvinna 
in i en garderob. Den modige betjänten öppnade dörren, 
men naturligtvis var garderoben tom.  

Axel Lillie hade, som nämnts, skapat sig en stor 
förmögenhet i samband med trettioåriga kriget. Enligt 
folktraditionen, som nedtecknades av bokhållaren 
Johan Adolf Grell i Anteckningar öfver Löfstad säteri 
och Kimstads kyrka (1871, se Löfstad slott 1992), lär 
han också ha gömt en skatt någonstans på Löfstads 
ägor. På sin dödsbädd var Lillie i färd med att avslöja 
var skatten fanns, men hann inte berätta färdigt 
innan han drabbades av slaget. Det var på flera sätt 
olyckligt, eftersom skatten skulle ha använts vid en 
återuppbyggnad av slottet i händelse av brand. Och 
Löfstad skulle, som vi vet, komma att brinna omkring 
90 år senare, men skatten återfanns tyvärr inte för att 
bekosta återuppbyggnaden. Den fick herrskapet De la 
Gardie-von Fersen finansiera på annat sätt.

Bild 2: Axel Lillie d.ä. och hans hustru Christina Mörner återfinns i skulpterad form på frisen ovanför slottets huvudentré. 
Foto: Birgitta Meurling.   
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Flera personer har dock utan framgång försökt leta 
reda på den omtalade skatten. På 1770-talet började 
inspektor Anders Lindström att gräva upp borggården 
i akt och mening att finna den guldkalv, som enligt 
sägnen skulle finnas gömd i källarvalv under gården. 
Ett av de väsen som vaktade kalven iklädde sig då 
människogestalt och inställde sig som kurir hos Axel 
von Fersen d.ä., som vid den aktuella tidpunkten befann 
sig i Stockholm, och berättade vad som hänt. Greven 
skrev då omgående ett brev, där han förbjöd vidare 
uppgrävning av gården och överlämnade det till kuriren. 
Strax därefter dök en svart ryttare upp på borggården 
på Löfstad och överlämnade brevet till inspektorn. 
Därefter försvann häst och ryttare i jordens innandöme 
och inspektor Lindström insjuknade och avled en tid 
därefter. Om detta kan man läsa i bokhållare Grells 
anteckningar (Löfstad slott 1992:256). 

Ryttaren som motiv knutet till svenska herrgårdar 
är inte helt ovanligt. Oftast handlar det om okända 
ryttargestalter, som kommer ridande upp genom 
herrgårdsalléerna fram till mangårdsbyggnaden. En 
del av dessa ryttare anses ha levt ett utsvävande liv 
och får därför inte ro i sin grav (Ullgren 2005:191). 
Ryttaren på Löfstad är dock av ett annat slag. Han 
är snarare en hämndens och rättvisans budbärare och 
försvinner efter väl förrättat värv.

Hur skall man då förklara att Axel Lillie fortfarande 
syns på slottet? Folktraditionens förklaring torde 
vara att han ännu inte är färdig med sina jordiska 
åtaganden. Han vakar över sin skatt och ser till att den 
inte hamnar i orätta händer. När tiden är inne, skall 
han avslöja var den finns. Lillie kan räknas till ett av 
de övervakande spökena på slottet.  Ullgren pekar i sin 
bok på att det också skulle kunna finnas en psykologisk 
förklaring, som var funktionell längre tillbaka i tiden 
som en ”ångestventil inom folkkulturen” (2005:184). 
Berättelserna om den store fältherren speglar på ett 
djupare plan krigets trauma. Detta skulle också vara 
en bidragande orsak till att de fick en renässans på 
1920- och 40-talen, i skuggan av ett nyligen timat och 
ett pågående världskrig (Ullgren 2005:183f ). Denna 
förklaring ansluter till diskussionen om folklorens 
funktion som säkerhetsventil (Bascom 1954; Dundes 
1976; Klein 1987) och ter sig inte helt osannolik, om än 
aningen långsökt när det gäller 1900-talsberättelserna 
om Lillie.  

En annan gengångare är Lillies hustru, Christina 
Mörner (1610–1663), Lillie-käringen kallad. Hon 
var tjänstefolkets beskyddare och tillhör även hon de 
övervakande spökena. Av ett eller annat skäl kan hon 
inte släppa omsorgen om det liv hon lämnat (Almquist 
1984:27).  Därför går hon runt i slottet och ser till att 
alla portar är stängda och att brandvakten inte somnat. 
Hon har inte synts så ofta på senare år, men påstås 
faktiskt ha varit synlig så sent som i början av 1980-talet, 
då en vaktmästare skall ha hört hennes nyckelknippa 
skramla strax innan han blev varse en kvinnogestalt. 
Ursprungligen har berättelserna om Lillie-käringen 

sannolikt fyllt en pedagogisk funktion för de anställda 
på slottet. Vetskapen om att hon kunde dyka upp och 
kontrollera ens förehavanden, bidrog kanske till att 
man försökte utföra sina sysslor med omsorg.

Ytterligare en känd aktör är Cajsa Jönsdotter, pigan 
som orsakade slottsbranden 1750. När hon såg vad hon 
ställt till med gick hon djupt olycklig och dränkte sig i 
Löfstadsjön. Hennes ångestfyllda skrik kan höras vid 
sjön under sena nätter. Detta fenomen, att drunknade 
människor hörs skrika i vattnets närhet, är ett känt 
motiv i folktraditionen. Dessa drunknade kallas bland 
annat för strandgastar. Deras önskan är, enligt en vanlig 
trosföreställning, att bli förda till kyrkogården. Därför 
hänger de sig fast på ryggen på nattvandrare och ber om 
att få sin önskan uppfylld (af Klintberg 1977:13). Cajsa 
gjorde sig skyldig till slottsbranden och kan därmed 
sägas ha ett brott att sona (om än ett som skedde genom 
en olyckshändelse). Därtill är hon både drunknad och 
självspilling, varför man kan förmoda att hon längtar 
till den vigda jorden på Kimstads kyrkogård. 

GRÅ DAMEN I PARKEN
En annan välkänd gestalt i löfstadfolkloren är Sophie 
Piper, numera i skepnad av en grå dam.

Om henne skriver Peter Ullgren: ”Den kanske mest 
välkända berättelsen om den dödsvarslande vita frun 

Bild 3: Vid Fersenmonumentet i slottsparken lär Grå damen 
visa sig när någon med anknytning till slottet skall dö.  
Foto: Birgitta Meurling.   
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i vår tid är ändå historien om Sophie von Fersen, gift 
Piper, som hemsöker Löfstad i Östergötland (ibland 
spökar hon också på Penningby i Uppland). De som 
mött henne beskriver henne dock inte som vit, utan 
gråaktig och glasartat genomskinlig” (Ullgren 2005:136).

Vilken skulle då anledningen vara till att Sophie Piper 
går igen i slottsparken på Löfstad? Bakgrunden är den 
att efter mordet på Axel von Fersen lät hans syster 
år 1813 resa ett monument till minne av brodern i 
slottsparken på Löfstad.  På monumentets ena sida 
finns en porträttmedaljong, modellerad av J. T. Sergel 
(1740–1814) och föreställande Axel von Fersen d.y. 
Ovanför den kan följande text läsas: ”I dessa neider 
der han fordom niutit vänskapen och friden skall hans 
skugga mötas af wälsignelser och tårar.” På motsvarande 
ställe på monumentets andra sida lyder inskriften: 
”Åt en oförgätelig broder. Mannamodet uti hans 
sista stunder d. 20 junij 1810 witna om hans dygder 
och sinneslugn.” Vid detta monument satt Sophie 
Piper ofta, sörjde och mindes sin älskade bror. Hon 
syns där fortfarande ibland, men bara när någon med 
anknytning till slottet skall dö.  Senast någon såg henne 
i slottsparken var i slutet av 1980-talet, strax innan 
Emilie Pipers sjuksköterska, Edith Lennqvist, dog. 

Hur förklarar folktraditionen detta fenomen? 
Solveig Almquist konstaterar i sin studie av 
gengångarföreställningar att vita, eller ibland svarta, 
frun och grå damen tillhör de mer välkända gengångarna 
i kategorin slottsspöken. De ser ut som de gjorde 
under sin livstid och är igenkännbara. Karakteristiskt 
för denna typ av gengångare är att de varslar om död 
och att de ofta har ett budskap till de efterlevande 
(Almquist 1984:3). De är ett slags högreståndsspöken 
och är knappast direkt sprungna ur bondesamhällets 
folktro. Snarare tycks de ha vuxit fram i romantikens 
mylla.

Under 1900-talet tycks vita f runs dödsvarslande 
funktion, enligt Ullgren, ha avtagit. Hon har alltmer 
blivit en gestalt som hemsöker ett slott eller herresäte 
i största allmänhet. Anledningen till att hon hemsökt 
de levande har glömts bort och hon får alltmer rollen 
av ett övervakande spöke (Ullgren 2005:134). På några 
slott har hon dock, oavsett om hon är vit, grå eller 
svart, fortfarande en dödsvarslande funktion. Löfstad 
är ett av dem, kungliga slottet i Stockholm ett annat. 

Att Sophie Piper varslar om död, måste ha att göra 
med de oförrätter som hon och hennes bror drabbades 
av. För den ogrundade anklagelsen att vara en 
kronprinsmördare fick Axel von Fersen plikta med 
sitt liv och trots att syskonen senare blev rentvådda, 
levde Sophie Piper under resten av sitt liv i ett slags 
exil, om än inte yttre så inre. Hennes liv tog således 
en tragisk vändning och de sista åren av hennes liv 
präglades av sorg och saknad. En tolkning av hennes 
återkomst som grå dam skulle vara att hon inte under 
sin levnad har sörjt färdigt. Hon återvänder därför till 
det minnesmonument hon låtit resa över brodern också 

efter döden. Detta förefaller dock knappast vara ett 
motiv som emanerar från bondesamhällets folktradition. 
Man kan ana influenser från skillingtryck och litterära 
källor, ett av romantiken färgat berättargods.  

GÄSTRUM NUMMER 13
Vissa delar av Löfstad slott nämns oftare än andra i 
samband med övernaturliga händelser. Hit hör det ovan 
nämnda gästrum nummer 13, även kallat spökrummet.  
Här finns vad som påstås vara en blodfläck på golvet, 
en fläck som skall vara följden av en duell i – och 
här går uppgifterna isär – slottsparken alternativt i 
själva rum nummer 13 någon gång på 1700-talet.  En 
av duellanterna skadades, blödde och fläckade ned 
trägolvet på ett ställe. Denna blodfläck är, trots ihärdigt 
skurande, omöjlig att utplåna. Man kan fortfarande se 
den, om än svagt.  I detta rum har många egendomliga 
saker skett. Bland annat är det omöjligt att få tapeterna 
på väggen att fästa. Till slut beslöt man sig för att måla 
tapetmönster direkt på väggen.

Emilie Piper återgav vid ett tillfälle en händelse, som 
hade anknytning till gästrum nummer 13:

Ja, vad som händer i spökrummet och vad man ser 
där, det vet jag verkligen inte. Slottet gästades en 
gång av en baron K., en stor stark karl, som ingen 

Bild 4: J.T. Sergel har skulpterat Fersenmonumentets medal-
jong. Foto: Birgitta Meurling.   
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kunde tänka sig skulle bli skrämd. Han skulle ligga 
i spökrummet. Då han morgonen därpå kom ner 
till f rukosten var han grönblek i ansiktet. På våra 
frågor ville han inte svara. Men han ville ej heller 
stanna kvar längre utan reste härifrån under dagens 
lopp. Ingen har någonsin fått veta vad han sett eller 
upplevat. (Trolle 1944:187.) 

Det tycks uppenbarligen råda en viss turbulens i gästrum 
nummer 13, åtminstone finns ett antal berättelser som 
hävdar det. Det var i detta rum som Axel Lillie påstås 
ha försvunnit in i en garderob på 1920-talet och här 
flög en garderobsdörr oväntat upp under en guidad 
kvällsvisning av slottet för några år sedan (se vidare 
Meurling 2007). I detta rum tycker sig också vissa 
besökare se en man i ålderdomlig klädsel sitta i soffan. 
Rummet har, enligt dem, en atmosfär som de förknippar 
med fest och glädje.

En återkommande referens när man diskuterar spök-
folkloren på Löfstad är grevinnan och landshövdingskan 
Alice Trolles memoarer, De voro ett lysande  följe (del 
I–II), utgivna 1944. Av intresse i detta sammanhang 
är kapitlet ”Spökerier på Löfstad”, där Alice Trolle 
redogör för några övernattningar på Löfstad slott. Hon 
övernattade i olika rum på gästrumsvåningen och fick 
varje gång sin nattsömn störd av steg och ljud, som lät 
som släpandet av tunga kistor över golvet.  Detta var bara 
början. Sedan vidtog något som skulle kunna tolkas som 
ett gigantiskt åskväder: eldsken lyste upp rummet, ett 
våldsamt dundrande hördes och fönsterrutorna skallrade. 
Alice Trolle låg stel av skräck i sin säng. När grevinnan 
Piper vid frukosten morgon därpå kommenterade gästens 
glåmiga utseende, svarade denna att det var svårt att 
sova ”under dylika förhållanden”. Emilie Piper svarade 
då närmast förtjust: ”Jaså, har du också hört dem? Ja, 
de har hållit på i natt” (Trolle 1944:188).

Kanske kan man tolka det inträffade som vore det 
branden på Löfstad 1750, som Alice Trolle bevittnar 
i repris (Ullgren 2005:212f ). Stegen skulle i så fall 
härröra från de människor som försökte tömma slottet 
på möbler och värdeföremål, därav stegen och släpandet. 
Eldskenet och dundret skulle komma från den övertända 
byggnaden, vars översta våningar så småningom störtade 
samman, varvid tre personer omkom. Det skulle då 
vara ett slags historiska minnen, som spelas upp på 
nytt. Även andra personer har upplevt liknande saker 
på slottet, både före och efter Alice Trolle.

SENMODERNA SPÖKUPPLEVELSER
Gengångarna på Löfstad slott var i levande livet 
verksamma för flera hundra år sedan, men det finns 
också nyare tillskott i skaran. Både guider och besökare 
säger sig ha sett gestalter, som på olika sätt signalerar 
att de inte längre finns bland de levande. Det kan vara 
okända personer, ofta i gammalmodiga kläder som ger 
associationer till tidigare århundraden. Men det kan 
också vara igenkännbara personer, som fram till relativt 
nyligen haft anknytning till slottet.

Vaktmästaren Sven Karlsson är exempel på en sentida 
gengångare. I hans dödsögonblick 1972 stannade 
slottets tidur och exakt ett år efteråt upprepades samma 
sak helt oförklarligt. Något fel på urverket tycks det inte 
ha varit. Sven Karlsson själv lär ha synts flera gånger 
efter sin död, bland annat på sin begravningsdag. Senast 
sågs han häromåret i norra slottsflygeln när en av de 
värdshusanställda gick en trappa upp i ett ärende. Då 
fick hon syn på den gamle vaktmästaren en bit längre 
bort i korridoren. Hon blev rädd och rusade ned för 
att hämta en kollega. När de återkom var korridoren 
tom. En annan gestalt har igenkänts som en av Sven 
Karlssons efterträdare. Denne man, som gick en våldsam 
död till mötes, har synts utanför södra flygeln, som 
numera inrymmer de anställdas kontor.

Vilka är då ingredienserna i de senmoderna spök-
upplevelserna på Löfstad? Vanligt är att man hör steg, 
ofta bestämda och målmedvetna. Inte sällan passerar 
stegen, precis som i den inledningsvis beskrivna 
händelsen, utan att någon människa syns till. Dörrar 
som öppnas och stängs är andra vanligt förekommande 
inslag. Ibland hörs röster och man upplever en ”osynlig 
närvaro”. Atmosfären i slottet kan därtill variera. Som 
regel är den god, men ibland inte. Det händer också att 
man hör steg på borggården, antingen från en enstaka 
person eller en grupp människor, men när man tittar 
efter syns i de flesta fall ingen. Vid några tillfällen har 
man till och med hört vagnar köra upp på borggården, 
men ingenting har varit synligt för ögat.

Det är inte bara i slottsbyggnaden som märkliga ting 
sker. Även i flyglarna kan man uppleva konstiga saker. 
Sven Karlsson har, som nämnts, efter sin död visat sig 
där och amanuensen Maria Hartman, som bodde ensam 
i en av flyglarna på 1970-talet, har berättat att hon 
ibland kunde vakna på natten av att det lät som om 
flera personer låg och sov i rummet. Även en kvinna 
som dog i barnsäng hörs ibland skrika och jämra sig 
i den ena flygeln.

ATT VISA GENGÅNGARNA RESPEKT
En lärdom man kan dra av berättelserna från Löfstad 
slott, är att man inte skall driva med gengångarna, 
uttala sig hånfullt eller nedlåtande om dem eller tvivla 
på deras existens. Då hämnas de nämligen. Detta är 
i och för sig inte typiskt för gengångarna på Löfstad 
utan något vi känner från folktraditionen rent allmänt. 
Fortfarande berättar slottets guider om den manlige 
besökare som för några år sedan öppet visade sin skepsis 
beträffande övernaturliga händelser och väsen. Han 
var stor i orden i början av visningen, men betydligt 
spakare efteråt. Förklaringen var att han fått sällskap av 
en varelse, som uppehöll sig strax bakom honom, men 
som ingen annan i sällskapet såg. Denna varelse satte 
sig uppenbarligen i respekt och mannen var mycket 
skakad efteråt.  

En annan man som också blev mycket skakad av 
sina upplevelser på slottet var en vän till den ovan 
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nämnda Maria Hartman. Mannen i f råga uttalade 
sina tvivel beträffande det övernaturligas existens och 
förklarade att han gärna skulle vilja övernatta i själva 
slottsbyggnaden. Sagt och gjort. Han fick övernatta 
i ett av rummen i köksavdelningen, där några av de 
anställda under grevinnan Pipers tid haft sina sovrum. 
Morgonen därpå stapplade han ut ganska blek om 
nosen. Det var uppenbart att han inte fått mycket 
sömn. Anledningen till detta var att han fått besök av 
en man, som han igenkände som Axel von Fersen d.y. 
Han ”böjde sig ned över honom, tog hans händer och 
hånflinade. von Fersen stannade vid sängen hela natten 
och försvann först inpå morgontimmarna” (Ullgren 
2005:213; se även Birath 2004:105). 

Denna händelse har Maria Hartman delgett mig och den 
återges också i böckerna Spöken i Östergötland (Birath 
2004) och Herrgårdsspöken (Ullgren 2005). Ullgren 
påpekar att samma berättelse har knutits till Stora 
Nygatan 1 i Gamla stan i Stockholm, där von Fersen lär 
gå omkring och grubbla på sitt öde, den fruktansvärda 
lynchningen på det närbelägna Riddarhustorget 
(Ullgren 2005:213.). Det är intressant, eftersom von 
Fersen så vitt jag vet inte visar sig på Löfstad, enligt 
den löfstadfolklore som traderats mellan guiderna på 
senare år. Detta skulle i så fall vara ett undantag, varför 
man frågar sig om den morske nattgästen möjligen 
kände till den berättelse som förknippar von Fersen 
med Stora Nygatan i Gamla stan. Det skulle kunna 
förklara varför han var så säker på att det var just den 
forne riksmarskalken och ingen annan som störde hans 
nattsömn. Men händelsen påminner också om ovan 

nämnde baron K.:s reaktion efter en  natt i spökrummet. 
Även han var blek, eller snarast grönblek, i ansiktet, 
enligt Alice Trolle. 

MEMORAT OCH PERSONLIGA 
ERFARENHETSBERÄTTELSER
Ovan har jag använt begrepp som erfarenhet och 
upplevelse, när jag återgivit händelser av övernaturligt 

slag. Men vad är då en erfarenhet och vad skiljer den 
från en upplevelse? De båda begreppen har diskuterats 
flitigt inom bland annat folkloristisk forskning.  Jag 
hänvisar här till det resonemang som Susanne Nylund 
Skog (2002) för i sin avhandling och som hon i sin 
tur inspirerats till av forskare som Roger Abrahams 
(1986) och Victor Turner (1982). Nylund Skog skiljer 
mellan levd erfarenhet, erfarenhet och upplevelse. 
Levd erfarenhet betraktas som ”ett flöde av aktiviteter, 
händelser och upplevelser, medan erfarenheter är 
markerade sådana, som mejslas fram och på ett eller 
annat sätt kommuniceras och delas med andra” (Nylund 
Skog 2002:14). En upplevelse, däremot, betraktas som 
en icke-artikulerad del av flödet av levd erfarenhet. 
Erfarenheter är, med andra ord, reflekterade och 
kommunicerade tolkningar av upplevelser (Nylund Skog 
2002:15). Detta illustreras väl av guidernas berättelser: 
först upplever de en omskakande händelse, därefter 
reflekterar de över den och klär den i ord. Upplevelsen 
har därigenom tolkats som (i detta fall) supranormal 
och transformerats till en erfarenhet. 

Med en äldre terminologi skulle man klassificera 
guidernas berättelser som memorat, ett av Carl Wilhelm 
von Sydow myntat begrepp (von Sydow 1978) eller, om 
vi föredrar en nyare begreppsapparat, som personliga 
erfarenhetsberättelser (Stahl 1989). Begreppet memorat 
har uppfattats olika av olika forskare. von Sydow 
själv menade att memoratet grundade sig på något 
självupplevt, som genom att återberättas kunde övergå 
till att bli en minnessägen. Han kom vidare att skilja 
mellan primär- och sekundärmemorat, där det förra 
betecknade något självupplevt och det senare något som 
återberättades av andra. Ett sekundärmemorat kunde 
genom ytterligare återberättande så småningom anta 
formen av minnessägen (Rooth 1979:1).

Särskilt intressant i detta sammanhang är att många 
forskare uppfattat (primär)memorat som skildringar av 
berättarens möte med det övernaturliga. Det behöver 
dock ej vara fallet, enligt Anna Birgitta Rooth, som var 
von Sydows lärjunge och som följde diskussionen om 
memorat på nära håll. Hon skriver: ”Även memoraten 
är svåra att analysera och klassificera. Det är ju inte 
sagt att ett memorat av profant slag (t.ex. minnet 
eller upplevelsen av en marknad, ett slagsmål, ett 
arvsskifte)  skulle till typ och stil utformas på samma 
sätt som en upplevelse av ett ’supranormalt’ slag” (Rooth 
1979:5). Hon konstaterar att det finns en skillnad i 
framställningssättet mellan ”å ena sidan memorat som 
sammanhänger med trosföreställningar och upplevelser 
av övernaturlig art och å andra sidan upplevelser av 
vardaglig art” (ibid.:15). Därmed slår hon fast att 
memorat även kan handla om vardagliga händelser.

Vad är då en personlig erfarenhetsberättelse (eng. per-
sonal experience narrative) och vad skiljer den från ett 
memorat? En personlig erfarenhetsberättelse är när någon 
berättar om en självupplevd händelse i det förflutna 
som han eller hon uppfattade den. Berättelsen har en 
specifik struktur – början, mitt och slut – och den har 

Bild 5: Många av löfstadberättelserna i såväl muntlig som 
skriftlig form kretsar kring syskonen Axel von Fersen d.y. och 
Sophie Piper. Foto: Birgitta Meurling.   
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en dramatisk höjdpunkt. Den är medvetet komponerad 
och tillrättalagd; syftet är att skapa intimitet och/eller 
dramatik och den har en artistisk ambition (Lövkrona 
1999:45; se även Stahl 1989). Så här långt kan man 
säga att memorat och personliga erfarenhetsberättelser 
liknar varandra. Eventuella skillnader tycks framför allt 
gälla berättelsens innehåll. En vanlig uppfattning är att 
memorat enbart handlar om supranormala händelser, 
medan personliga erfarenhetsberättelser även kan handla 
om vardagliga företeelser. Här finns olika uppfattningar 
bland forskare.

Vid en rundfrågning bland några nordiska forskare 
fick jag det samstämmiga svaret att de båda begreppen 
tillhör olika forskningstraditioner eller paradigm och att 
de därför inte är jämförbara. Lena Marander-Eklund 
formulerar saken på följande sätt: ”/…/ memorat 
skulle jag bara kalla sådant självupplevt som har något 
övernaturligt inslag (möte med andar, nära döden 
upplevelse).” Personal experience narrative kan däremot 
”handla om vad som helst också vardagliga ting. Dessa 
två begrepp hör hemma i så olika forskningstraditioner 
att det är väldigt svårt att jämföra” (Lena Marander-
Eklund, e-post 2002-11-25).

Enligt Bente Alver är begreppet memorat idag att betrakta 
som aningen gammaldags; det tillhör forskningshistorien. 
Hon själv och Torunn Selberg valde i sin avhandling att 
använda sig av begreppet personlig erfarenhetsberättelse 
för att beteckna berättelser som i utgångspunkten har 
ett icke-traditionellt stoff, men som ger uttryck för 
kollektiva värderingar och normer (Alver & Selberg 
1990).  Ett skäl till att de fann begreppet memorat 
oanvändbart var att de fann det svårt att använda en 
terminologi, där det var forskaren som skulle avgöra 
huruvida erfarenheter var av övernaturligt slag eller ej 
(Bente Alver, e-post 2002-11-25). Alver syftar här på det 
förhållande att dagens etnologer och folklorister har ett 
delvis annat förhållningssätt till sina informanter än von 
Sydow och hans kollegor. Medan de senare kunde uttala 
sig om vad de ansåg vara människors vidskepelse, tolkar 
dagens forskare människors föreställningar som ”verkliga” 
och ”sanna” utifrån subjektets utgångspunkt. Människors 
upplevelser och erfarenhet av sina levnadsvillkor måste 
tolkas som ”den subjektiva sanningen om livet” (Pascal 
1960).

CIRKELN SLUTS: MEMORAT, SÄGEN, 
ERFARENHETSBERÄTTELSE
Att memorat och personliga erfarenhetsberättelser 
är begrepp som tillhör olika epoker och forsknings-
traditioner torde vara uppenbart, men frågan är om 
begreppen är så väsensskilda som antyds ovan.  Oavsett 
hur man förhåller sig till diskussionen om dessa båda 

begrepp kan man konstatera att karakteristiken 
av dessa båda genrer överensstämmer väl med hur 
löfstadguidernas berättelser är uppbyggda. Spänningen 
byggs upp steg för steg, kulminerar i en oförklarlig, ofta 
dramatisk händelse och avrundas med att allt successivt 
återgår till det normala. Berättelserna har utan tvekan 
ett underhållningsvärde och i vissa fall är budskapet 
mycket tydligt: man skall till exempel inte driva med 
eller if rågasätta övernaturliga väsen, då hämnas de. 
Andra berättelser mynnar ut i ett accepterande av 
supranormala krafter i stil med vaktmästaren Sven 
Karlssons kommentar ”Det finns så mycket!” (Lundberg 
1992:250), det vill säga det finns mycket som går utöver 
vår fattningsförmåga och det är bara att acceptera det.

Man kan göra en jämförelse med folkloristen Gillian 
Bennetts undersökning om självupplevda supranormala 
företeelser. Bennett intervjuade äldre kvinnor och 
undersökte deras sätt att berätta i relation till deras 
inställning till sanningshalten i berättelsen. Hon kunde 
konstatera att de informanter som hade en negativ 
attityd till övernaturliga fenomen framförde korta, 
närmast underhållande berättelser, medan de som hade 
en positiv syn formulerade resonerande och förklarande 
berättelser (Bennett 1984; se även Marander-Eklund 
2000:43). I stort sett samma mönster framträder hos 
mina informanter och tidigare guidekolleger, vilket 
knappast är att förvånas över. I dagens samhälle 
ter sig visserligen fortfarande berättelser om det 
övernaturliga lockande och spännande för många, men 
det är förmodligen få personer som skulle säga att de 
tror på gengångares och andra övernaturliga väsens 
existens. Därför kommer också dessa människor att 
berätta med en viss distans om eventuella oförklarliga 
upplevelser de haft, medan de som är mer eller mindre 
övertygade formulerar skildringar som är längre och 
mer reflekterande.  

De händelser av övernaturligt slag, som upplevs av vissa 
människor idag, formas till berättelser i enlighet med 
kända mönster. Det finns med andra ord ett slags matris 
för hur man skall återge och tolka denna typ av upplevelser. 
Löfstadloren traderas därför på ett traditionellt sätt, där 
man faller tillbaka på förlagor av såväl muntlig som 
skriftlig art. Så förhåller det sig ofta, när människor 
berättar om olika slags erfarenheter (se t.ex. af Klintberg 
1999; Marander-Eklund 2000). Man använder sig helt 
enkelt av kända mallar, som man stöper sin berättelse i 
och tolkar sina erfarenheter utifrån. Det som en gång 
började som en personlig erfarenhetsberättelse, eller ett 
memorat, ledde sannolikt till viss sägenbildning. Idag 
kan vi se hur denna sägenbildning bidrar till att skapa 
nya erfarenhetsberättelser om det övernaturliga (von 
Sydow 1978:66, jfr af Klintberg 1999). På så sätt har 
cirkeln slutits.
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