
BERÄTTARVÄGGEN
all världens berättelser

Berättarväggen är en 18 meter lång muralmålning på Föreningsgatan i 
Ljungby. 

Väggen är en hyllning till all världens berättelser och visar berättare och 
figurer ur berättelser från världens alla hörn. Målningen är uppdelad i flera 
delar och i varje del finns en berättare centralt placerad. 

Konstnärer: Mats Rehnman med assistans av Ida Junker och Mia 
Einarsdotter.  Väggen invigdes vid Berättarfestivalen 1997. 



Berättarmodern

1. Människor, djur och sagoväsen har samlats kring den Stora Modern i Livets träd        
för att höra Skapelsens berättelser, sagorna om dem själva. 



Underjordens berättelser

2. Lyssnarna väntar på Schamanen som stigit ned i skuggornas rike för att hämta berättelser 
om vidunder, demoner och mörka gudar. 

3. De skränande häxorna störtar sig ner i Blåkullas avgrunder för att kyssa Djävulen där bak.  

4. Den nordiske guden Oden förvandlar sig till en örn efter att han stulit skaldemjödet från 
jättarna. 

5. Den egyptiske guden Osiris som mördats av sin bror väcks till liv igen för att bli 
underjordens domare. 

6. Mästersångaren Orpheus försöker rädda sin älskade Euredyke ur underjorden. 

7. Underjordens drottning Ereshkigal från Sumer har just tagit livet av sin syster Inanna, 
himlen och jordens härskarinna.  

Längst upp vill vänster smyger vidundret Minotaurus runt i den fruktade labyrinten på Kreta 
på jakt efter nya offer. Till höger, i en håla långt upp i Norden, sliter Fenrisulven  i sina bojor 
medan han inväntar Ragnarök, världens undergång. 



Markens berättelser

8. Bonden, iförd sin narrmössa, berättar markens berättelser för en lyssnarskara.  

9. Oräkneliga är de sagor och sägner från medeltiden som handlar om den tappre Riddaren 
som besegrar draken. 

10. Enligt många sägner är det jättar som byggt de stora stenkyrkorna. Här bygger jätten 
Finn domkyrkan i Lund. Prästen måste gissa hans namn för att slippa ge sina ögon i lön 
till Finn.  

11. I trädet sitter den fräcka spindeln Anansi från Afrika. I västafrikanska myter brukar 
Anansi lura människor genom att spela dem ett spratt. 

12. Den grekiske Kenturen skjuter med sin båge. I högra hörnet lurar de nordamerikanska 
indianernas Haren alla med sin list och snabbhet. 

13. Nymfen Daphne flyr undan Apollos kärlek genom att förvandla sig till ett lagerträd.  

14. Den fornnordiska gudinnan Idun vaktar över de gyllene äpplena, som håller alla 
gudar unga. Jätten Tjatse, i skepnad av en örn, rövar bort Idun äpplena och gudarna börjar 
åldras. 

15. Kristendomens Heliga familj flyr till Egypten för att komma undan Herodes soldater. 



Havets berättelser

16. Med sånger och berättelser för den grekiska sångaren oss ut över haven.  

17. Havsfrun drar ner ett offer till havets djup.

18. Odysseus möter många faror på sina försök att ta sig hem genom den grekiska övärldens 
hav. Bland annat de förföriska Sirenerna vars sång driver alla som hör den till vansinne. För 
att klara sig undan galenskap binder Odysseus fast sig i masten och hans sjömän fyller öronen 
med vax.  

19. Apkungen Hanuman från Indien tar ett jättesprång över havet till Sri Lanka för att strida i 
Demonernas stad.  

20. Det ständigt växande vidundret Midgårdsormen, som till guden Loke, ringlar sig 
genom alla hav. Snart tar han över allt land och gör sig redo för den sista striden som ska 
förgöra gudarna och hela världen. Till vänster kommer den indiske Korpen flygande från 
Amerikanska västkusten, på väg mot något ofog.  

21. Den keltiske hjälten Tristan skickas till Irland för att fria till Isolde å sin konungs vägnar. 
På vägen hem råkar Tristan och Isolde dricka ett förtrollat kärleksvin. Den tragiska historien 
om deras förbjudna kärlek har börjat...  

22. I Gamla Testamentet berättas det om Jona som kastas överbord och slukas av valfisken.



Himlens berättelser

23. Änglarna berättar för Sibyllan, spåkvinnan, om himmelska väsen och om de dårar som 
vågat trotsa gudarnas lagar. 

24. Den elefanthövdade guden Ganesha rider på en råtta på väg ner till jorden för att 
skänka mänskligheten sagoeposet Mahabha’rata som han diktat till oss. 

25. Den unge Phaethon får tillåtelse att köra sin faders, solguden Helios, solvagn. Men 
Phaethon kunde inte manövrera hästarna och var nära att föröda hela världen. 

26. Sankte Per vaktar Pärleporten, ingången till himmelriket. 

27. Den klåfingrige kung Markatta från Kina fick i uppdrag att vakta gudarnas plommon, 
men smaskade själv i sig alla plommonen. Till vänster vakar den egyptiske Horusfalken 
med skarp blick; hans ögon är både sol och måne.  

28. Den nordiske åskguden Tor dundrar fram i sin vagn över himlen med hammaren 
Mjölner i högsta hugg. Han är på väg till en strid mot jättarna.

29. Den grekiske titanen Prometheus bestämde sig för att ge människorna en stor gåva och 
fick då en slug idé. Han begav sig till himlen och stal elden från gudarna och gav den till 
människorna. 
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