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FÖRORD. 

Avsikten med detta arbete har varit att ge en överblick över de 
skiftande former varulvstron har i Sverige. Materialet har till sina 
huvuddelar hittills varit okänt. De äldre litterära beläggen ha 
också varit för få för att kunna giva en översikt, så att någon verk-
lig klarhet vunnits om förefintliga former och deras utbredning. 
en del områden av landet ha också de olika föreställningarna mötts, 
blandats och färgats av varandra och måste därför ha blivit svår-
tydda så länge ej ett stort material funnits tillgängligt till deras be-
lysning. 

Ett sådant material har den moderna folkminnesforskningen kun-
nat ställa till vetenskapens förfogande. Våra större folkminnesarkiv 
ha alla haft samlingar, större eller mindre, av dessa traditioner. 
Även filologien har bidragit. In i det sista ha också en del nyupp-
teckningar kunnat göras, ehuruväl detta slags traditioner hos det 
stora flertalet sagesmän nu äro okända eller leva blott som svaga 
och otydliga minnesfragment. 

Varulvsföreställningarna, över vilka mycket teoretiserats ehuru 
oftast på grundval av för knappt primärmaterial, visa sig hos oss 
förefinnas i tre större komplex: tron på självförvandling, förvand-
ling genom förgörning och förvandling genom omständigheterna 
vid födelsen. Dessutom finnas en del mera sporadiska uppgifter 
om andra orsaker. 

Under arbetet med framläggandet av detta material har jag ofta 
känt den svårighet som ligger i att även de övriga nordiska länder-
nas varulvsföreställningar endast sporadiskt äro kända. Någon 
belysning av detta nordiska material har jag icke givit mig in på, 
utöver en del jämförande uppgifter, ty det är givetvis av den om-
fattning, liksom även av det stora intresse, att det bör framläggas 
i särskilda arbeten. 

Då materialet är så pass stort, ha sägnerna i de flesta fall kunnat 
återgivas endast i starkt sammandrag. Uppgifter om accessions-
nummer ha ej utsatts annat än vid refererade eller citerade sägner, 
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annars endast vid uppgifter av i sammanhanget särskilt intresse. 
I övrigt hänvisar jag till excerptsamlingen, som finnes att tillgå 
på Landsmålsarkivet i Uppsala, där alla nummer finnas angivna. 

I några fall, särskilt förekommande i kap. IV, skulle det kanske 
kunna tyckas, att jag medtagit halvt upplösta eller uppenbart upp-
blandade traditioner, som hellre bort gallras och uteslutas. Jag 
har emellertid — med angivande av deras upplösta karaktär — med-
tagit dem som jämförelsematerial. Traditioner, som äro kända 
endast i sin upplösta form, få härigenom sin belysning. Det så-
lunda framlagda skiftande folktrosmaterialet kan också giva en 
föreställning om hur levande detta material är — eller har varit — 
hur traditionerna påverka varandra, så att nybildningar och bland-
former uppstå osv. Det kan därigenom även belysa otillförlitlig-
heten av metoden att plocka exempel här eller där, från skilda håll, 
och av sådana otillräckliga uppgifter draga slutsatser och framställa 
teorier, som i belysning av ett samlat material kunna visa sig fel-
aktiga. Folkloristiskt stoff är ju av den art, att det i mycket hög 
grad kräver verifikation genom jämförelsematerial och miljöunder-
sökning. 

Beläggssamlingen till de i detta arbete publicerade kartorna till-
hör Atlas för svensk folkkultur, folkloristiska avdelningen, för vil-
ken jag utarbetat ett antal kartor över varulvstraditioner. 

För att denna min undersökning av de svenska varulvstraditio-
nerna har kunnat fullföljas och nu framläggas i tryck vänder jag 
mig med tacksamhet i första hand till Landsmåls- och Folkminnes-
arkivets föreståndare, docent Dag Strömbäck. Utan hans intresse 
och hjälp skulle detta arbete överhuvud taget icke ha kommit till 
stånd. Han har även gjort sig mödan att genomläsa hela avhand-
lingen i manuskript och därvid givit mig värdefull kritik och goda 
råd. Jag har också haft den ovärderliga förmånen att med honom 
få diskutera frågor, som berört viktiga avsnitt av arbetet. Han har 
även berett plats för avhandlingen i Landsmålsarkivets skriftserie 
och har rekommenderat den till erhållande av tryckningsanslag 
samt har även i övrigt på allt sätt underlättat mitt arbete. För 
allt detta framför jag mitt djupt kända tack. 

Jag vänder mig även med varmt och vördsamt tack till professor 
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Jöran Sahlgren, som också rekommenderat arbetet till erhållande 
av tryckningsanslag och som givit mig tillfälle att få ett par av 
undersökningens centralare partier diskuterade i hans seminarium i 
folktraditionsforskning. 

Till professor C. W. von Sydow, som först uppmanade mig att 
göra en sammanställning av hithörande traditioner till ett samman-
träde i hans seminarium i folkminnesforskning och som därefter före-
slog mig att framlägga materialet i tryck, uttalar jag även mitt tack. 

För välvillig hjälp med tillhandahållandet av primärmaterial 
tackar jag tjänstemännen vid Västsvenska Folkminnesarkivet, 
Lunds Universitets Folkminnesarkiv, Landsmålsarkivet i Lund 
samt Nordiska Museet. Särskilt vill jag därvid tacka amanuensen 
fil. lic. C. M. Bergstrand vid Västsvenska Folkminnesarkivet för 
fortsatt insamling under arbetets gång och för kontrollering av 
vissa uppgifter, samt föreståndaren för Landsmålsarkivet i Lund, 
docent Gunnar Hedström, för speciella upplysningar rörande syd-
svenska dialektord. Amanuens Carl Herman Tillhagen vid Nor-
diska Museet har jag att tacka för att han ställt till mitt förfogande 
excerpter, som gjorts för annat ändamål men även innehållit var-
ulvstraditioner. För hänvisning till några beläggsställen i äldre lit-
teratur står jag i tacksamhetsskuld till Svenska Akademiens Ord-
boksredaktion. Tjänstemännen vid Uppsala Universitetsbibliotek 
tackar jag för tillmötesgående hjälp med många boklån. 

Jag vill även gärna framföra mitt tack till professor Nils Lid i 
Oslo, som visat välvilligt intresse och ställt excerpter ur finskt och 
ingermanländskt material till mitt förfogande, samt till arkivarien 
Hans Ellekilde vid Dansk Folkemindesamling, som beredvilligt 
givit mig upplysningar, som jag ej haft möjlighet att inhämta genom 
personligt besök vid, deras arkiv. 

Min broder, med. lic. Gösta Odstedt, tackar jag för klargörande 
diskussioner rörande vissa psykopatologiska företeelser, som fram-
kommit i det behandlade materialet. 

Docent Åke Campbell och arkivarien fil. lic. Manne Eriksson har 
jag att tacka för hjälp med kartorna. Jag står också i tacksamhets-
skuld till arkivarien Eriksson för många råd och upplysningar av 
teknisk art. 

Mina kamrater på Landsmålsarkivet tackar jag hjärtligt för hjälp 
av olika slag under arbetets gång. Särskilt vänder jag mig då 
till fröken Gun Wennström, som utfört kartorna, samt herr Stig 
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Björklund, som biträtt vid granskning. Dr. phil. Rudolf Zeitler 
tackar jag för översättning till tyska av sammanfattningen av 
arbetet. 

Slutligen framför jag mitt vördsamma tack till Humanistiska 
Fondens nämnd för det anslag, varigenom tryckningen av arbetet 
möjliggjorts. 

Det är mig en kär plikt att i samband med detta arbete nämna 
ännu ett namn. Min tanke går i vördnad och tacksamhet till min-
net av framlidne intendenten vid Nordiska Museet, Fil. D:r Edvard 
Hammarstedt, under vars ledning jag först började min  verksamhet 
som folkminnesforskare. Det djupa intresse han själv kände för 
folktraditionen, den kärlek till ämnet, som fanns hos honom, för-
stod han att överföra till den, som han samarbetade med. Kon-
takten med honom var sällsynt stimulerande. Djupt kom man också 
att känna respekten för den omutliga redbarheten hos denne forskare 
och sanningssökare. Som en ringa hyllningsgärd. har jag ägnat ho-
nom den studie, som här framlägges. 

Uppsala i december 1943. 
Ella Odstedt. 



Kap. I. 

ÄLDRE LITTERÄRA BELÄGG. 

Såsom en hypotes har i en av de första tolkningarna av den s. k. 
Sigtuna-galdern framkastats, att den skulle kunna innehålla en 
besvärjelse mot ett sjukdomsväsen i ulvgestalt eller mot mara eller 
varulv.1  Skulle det senare antagandet vara riktigt, skulle vi då här 
ha det äldsta kända skriftliga vittnesbördet om varulvstron i vårt 
land. Emellertid torde knappast detta antagande, i vad det gäller 
varulven, vara riktigt. Enligt de olika läsningarna av ga1dern2  
talar den om att återkasta »trånader» och »trångmål» — »ve» och 
»vånda» — trefaldigt och niofaldigt. Det förefaller då mera sanno-
likt, att det enbart rör sig om ett sjukdomsväsen, vilken uppfattning 
I. Lindquist framför. Full enighet härom torde nu också råda hos 
alla tolkarna. 

I medeltida svenska skrifter, som blivit tryckta, får man belägg 
för tron på hamnskifte, men några uttryck för verklig varulvstros 
tyckas ej ha förekommit. Med tanke på de bestämda vittnesbörd, 

Se M. Eriksson och D. 0. Zetterholm, En amulett från Sigtuna. Fornvännen 
1933, s. 150. 

2  Se I. Lindquist, Religiösa runtexter. 1; Densamme, Trolldomsrunorna från 
Sigtuna; M. Olsen, Sigtuna-amuletten; H. Pipping, Sigtuna-amuletten; 0. v. Frie-
sen, En runbesvärjelse från Sigtuna. 

3  Såsom varulvstro framställer jag här den tro, som talar om en människas 
tidvisa förvandling till rovdjur, oavsett vilka detaljuppgifter som i övrigt före-
komma. Jfr s. 66, not 2. 

Benämningen varulv (förleden i detta till oss från tyskan invandrade ord är 
som bekant ett germanskt ord för man) avsåg ju ursprungligen den till ulv för-
vandlade men användes i litteraturen också som terminus technicus, oavsett vil-
ken rovdjursgestalt den förvandlade säges uppträda i. Så har jag även använt 
det här. 

1 — 43297. Ella Odstedt. 
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som föreligga från västnordiskt område under denna tidl måste 
man dock antaga, att dessa föreställningar under samma tid också 
varit fullt levande hos vårt folk. 

Jag har ej kunnat genomgå mer än en liten del av det tryckta 
medeltida materialet. I lexika över medeltidsspråket finner man 
emellertid ej heller några direkta belägg. Av hithörande ord har 
Schlyter i sin Ordbok över samlingen av Sveriges gamla lagar endast 
artikeln hamber och under denna en hänvisning till Västgötalagen. 
Det är det bekanta stället: »Iak sa at pu reet a quiggrindu lös-
hamla. ok i trols ham» (äldre Västgötalagen BB 5: 5). 

I Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltids-språket talas i 
exemplen under art. hamber ej om andra djurhamnar än djävlar 
»j hunda hami», om ett »rädhelict diur, halft j manz hami. ok halft 
j häst like* samt »— — j hästins hami vara gudz änghil». 

Ihres Glossarium, vars ordförråd också delvis går tillbaka till 
medeltida urkunder, har artikeln warulf och, förutom de språkliga 
härledningarna, följande uppgift: »lycanthropus, hoc est, qui ex 
ridicula vulgi opinione in lupi forma noctu obambulat». Han har 
emellertid ingen uppgift om från vilken tid eller vilket språkområde. 
notisen är hämtad. 

I sin år 1555 utgivna Historia om de nordiska folken har Olaus 
Magnus i bok XVIII, kap. 45-47, ett avsnitt, där han går in på 
berättelser om varulvar. Gentemot Plinius hävdar han med be-
stämdhet, att varulvar finnas: »Eftersom det i föreliggande boks 
15. kapitel talats om olika slags vargar, har jag trott det vara mödan 
värdt att i slutet af denna bok om de vilda djuren tillägga, att det 
slags vargar, som i själfva verket äro till vargar förvandlade männi-
skor — ett släkte, som Plinius (bok VIII, kap. 22) påstår att vi tryggt,  
kunna förvisa till sagans och den rena diktens område, — att slika 
varuilvar, säger jag, ännu i dag talrikt förekomma, enkannerligen 
i de mot Norden vettande länderna.» Han anför emellertid icke ett. 
enda exempel från Sverige utan talar om vad befolkningen i Preussen, 
Livland och Litauen måste utstå av vargar, som äro förvandlade 

1  Jfr t. ex. Strengleikar, Keyser og Ungers utgåva, s. 35, där den norske över-
sättaren av Biselarets lioö själv vittnar: »En sa er Dessa bok norreenabe hann sa 
i Inernsko sinni minn rikan bonda er hamskiftisk. stundum var han mak.. stundum 
i vargs ham oc talde allt pat er vargar at hoföuzt nueban.» Jfr även s. 30: »at 
raarger menn hamskiptuzt oc vuröu vargar oc biuggu i morkum oc i skogum.. 
00 par atto hus oc rik hibili». Detta är alltså skrivet vid mitten av 1200-talet. 



människor. I jämförelse med dessas skadegörelse räknas de natur-
liga vargarnas härjningar för ringa, hur svåra de än i sig själva 
äro.1  De sägner, han anför, äro också hämtade från Litauen och 
Preussen. Om förvandling till björn nämner han intet. 

De svåra varulvshärjningarna förlägger han till julen: »Ty vid 
Kristi födelsefest församlas mot natten på en bestämd plats, som 
är aftalad dem emellan, en så stor hop sådana vargar, som tillförene 
varit på skilda orter bosatta människor, för att sedermera under 
samma natt med otrolig vildhet härja bland såväl människor som 
andra lefvande varelser, som icke hafva en vild natur, att större 
skada af dem åsamkas den landsändans inbyggare än någonsin af 
de verkliga och naturliga vargarna.» Han skildrar också hur de med 
»otrolig hätskhet» anfalla de i skogen boende människornas hus och 
»söka till och med bryta upp dörrarna» för att uppsluka såväl män-
niskor som övriga levande varelser.2  

1  I en uppsats, Der Werwolf in Livland, av Hermann von Bruinink i Mit-
teilungen der livländischen Geschichte 1922, s. 163 ff., anmärker också författaren 
med en viss bitterhet, »dass unsere Gegenden unverdientermassen in dem Rufe 
standen, mehr Werwölfe zu bergen als irgend ein anderes Land». Och han näm-
ner Olaus Magnus som den förste i raden av skribenter som genom sina uppgifter 
och uttalanden bidragit till denna uppfattning. 

2  Av hans skildring, där även nämnes, hur »varulvarna» stapla de urdruckna 
öltunnorna på varandra, får man ett visst intryck av att dessa tillfällen begagnades 
av tygellösa — kanske också fattiga och uthungrade — människor, som i skydd 
av varulvstron beredde sig möjlighet att tillfredsställa sina lägre drifter och firade 
orgier av allehanda slag. Detta kunde just vid julen, då det hos de burgnare fanns 
mängder av mustig mat och dryck, vara frestande nog. Det förefaller åtminstone 
lika troligt (jfr kap. V, s. 183 ff., om utnyttjande av varulvstron för egen fördel), 
som att man här skulle finna spår av »Mämierbiblde» av något slag, jfr F1öfler, 
Kultische GeheimbUnde der Germanen, s. 22 ff. Bevisföringen är i varje fall i 
detta avsnitt av hans arbete icke stark. I ett tillägg till boken, s. 345 ff., återger 
förf, även ett livländskt rättsprotokoll från 1691 — se Bruinink, i föregående not 
anförda arbete — och framhåller detta som en märklig bekräftelse på sina slut-
satser och ett viktigt vittnesmål om de baltiska demonulvarnas framfart. Den 
gamle mannen, som anklagats för att vara varulv, erkände också att han varit 
det och berättade villigt om varulvarnas bedrifter, deras besök i helvetet och deras 
förhållande till djävulen. Man kan dock vid genomläsande av protokollet mycket 
tydligt se, att det är en gammal, halvt sinnesförvirrad mans fantasier i god häx-
stil. När han tidigare för samma sak stått anklagad inför häradsrätten hade också 
dess medlemmar skrattat ut honom och han hade blivit frigiven. Nu dömdes han, 
ehuru man ansåg hans upplevelser vara »eine teufflische verblendung», dock för 
detta och andra »ärgerlicher und höchst verbotener miszhandlungen» till straff 
men dock mycket mildare än vad vanligt straffrättsligt förfarande den tiden 
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Den danske författaren Troels-Lund har i sitt arbete Dagligt Liv 
i Norden i det sekstende Aarhundrede även citerat Olaus Magnus 
ifråga om hamnskifte vid. julen (bd 7, s. 25): »'Ved Juletid forvand-
les Mennesker til Ulve', siger Olaus Magnus, 'og de udfore meget 
ondt'.» Det är således de baltiska uppgifterna, som här återgå. 

I en annan del av samma arbete, bd 8, s. 10, går Troels-Lund ånyo 
in på varulvstron, och han ger därvid en särskild uppgift — ovisst 
dock från vilken tid — rörande Sverige och Norge, som här bör 
något belysas: »I Sverige og isxr i Norge nEerede man stor Fr y g t 
for B j ornen. Ogsaa denne antoges ligesom Ulven sxrligt at efter-
strwbe svangre Kvinder. Og ligesom der gaves Varulve, saaledes 
gaves der ogsaa fortryllede Bjorne. Disse, de saakaldte 'Ilamlobere', 
var tu l visse Tider nodte tu l at lobe om i B j orn eh am, og Forban-
delsen hfflvedes ikke, forend de fik sonderrevet en Kvinde, der gik 
svanger med et Drengebarn. Dette skaanede de, thi lykkedes det 
dem at holde det i Live og opfostre det, var Fortryllelsen med det 
samme hxvet. Rigtige Bjorne var derimod kendelige paa, at de med 
storste Velbehag aad Fostret.»1  

I svenskt material finnas många uppgifter om hur björnen för-
följer havande kvinnor, och det säges ganska allmänt, att det sär-
skilt gäller sådana, som äro havande med gossebarn. Motivering 
nämnes sällan, men i några fall förklaras det, att han där väntar 
sig en framtida jägare och björndödare, som han vill oskadliggöra. 
Denna förklaring är med säkerhet sekundär. 

Av den tro, som Troels-Lund nämner, finner man en reminiscens 
i en uppteckning från Alfta i Hälsingland. Det talas där om att en 
björnhona rivit ihjäl en havande kvinna, tagit ut fostret och givit 
det di, innan hon skrämdes bort; barnet, som var ett gossebarn, 

krävde. — Häxtidens fantasier om mellanhavanden med djävulen och om orgias-
tiska sammankomster, med djävulen som ledare, vilka blandats med gängse var-
ulvstro, förefalla att utgöra bakgrunden till både ovannämnde gubbes vittnesmål 
och Olaus Magnus berättelse. Bestämda slutsatser kunna icke dragas utan en 
grundlig undersökning på baltiskt område av hithörande material. Att detta vore 
särdeles behövligt framgår också av Bruininks yttrande, a. a. sid. 164, att man i 
äldre skribenters uppgifter om varulvstron i Livland möter svåra misstag. 

1  I Storakers Naturrigerne, NFL 18, s. 120, omtalas även, efter Pontoppidan 
i Norg. Nat. Hist. II, att björnen i allmänhet »noyes med at gaa defensive mod 
Mennisker, med mindre det er frugtsommelige Qvinder, hvis Tilstand de kjende 
paa Lugten, og med al Magt soge Fosteret, som skal votera dem en sterdeles Delice, 
naar det er et Drtenge-Barn». Här har iakttagelse och sägenstoff blandats. 
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erhöll därav stor styrka (ULMA 2131). Det kan vara en förklarings-
sägen, som skall förklara den däri omtalade mannens stora styrka, 
om vilken berättelser länge bevarats i traditionen, men sägnens 
utformning torde dock vara påverkad av västerifrån kommande 
traditionsstoff. 

En tydligare utformning finner man i en uppteckning från Lill-
härdal i Härjedalen: en havande kvinna går i vallskog och blir dö-
dad av en björn; när man söker henne, sitter björnen och »sytar» 
(sköter) barnet, som han rivit ut; han tar till flykten, och man åter-
tar barnet (ULMA 2238, s. 64). 

Det är ingen tillfällighet, att man finner denna sägen här; Härje-
dalen är gammalt norskt landskap, och detta föreställningskomplex 
är tydligt norskt. I norska sägner finner man många liknande upp-
gifter. I en samling uppteckningar från Valdres berättas t. ex. om  
hur björnen förföljt en havande kvinna, som var i fäbodarna, och 
att hon med knapp nöd hann rädda sig. Sedan hade man funnit 
en plats i närheten, där björnen dragit ihop husmossa till något som 
liknade en säng, och man trodde, att denna var avsedd för barnet. 
Efter denna berättelse tillägges: »Bjornen er svwrt vill etter fremme-
lege kjerringar. Han tek ut ungen og el han upp, seier gamle segner.» 
Vidare berättas om hur en björn på detta sätt fått tag i ett barn 
och haft det hos sig, tills det var ganska stort. En dag blev björ-
nen skjuten, och då grät barnet och sade till skyttarna: »Å nej, 
no drap do far min!» (Hermundstad, Bondeliv, NFL 45, s. 89 f.) 

Storaker har en liknande uppgift (Naturrigerne, s. 120): »Frugt-
sommelige Kvinder forfolges meget af Bjornen, som, dersom den 
faar en fat, sonderriver hende, men tager Fosteret og opammer det, 
isa3r hvis det er en Gut; thi da er den glad, er det derimod et Pige-
barn, grfflder den.» Här ha vi således också samma märkliga uppgift. 

I den gamla norska folkvisan Liten Lavransl talas det om hur 
drottningen, styvmodern, förvandlar liten Lavrans och hans fader 
till björnar, och så tillägger: 

»Saa lengji sko' de bjönnir vera 
paa vidde sk6gji gange, 
ti de taka baani 6 m6'ismagji 
aa för die upp ti manni.» 

Se Bugga, Gamle norske Folkeviser, s. 35 ff. Jfr Liestel og Moe, Norske folke-
visor II, s. 44 ff.; Liestel, Trollkvinne og ulv, i Fm. o. Ft. 1937, s. 91 ff. 
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I Danmarks gamle Folkeviser har Grundtvig i inledningen till 
visan nr 55, Jomfruen i Ulveham (DgF II), även nämnt denna norska 
visa och förmodat, att den bör ha samma slut som den danska visan 
(om vars innehåll se nedan s. 22 f.). I kommentaren, bd III, s. 831, 
återger han emellertid Bugges svar i Norske Folkeviser: »Ingensteds 
har jeg fundet noget Spor, som kunde bestyrke Svend Grundtvigs 
meget rimelige Formodning, at neervfflrende Vise har vret videre 
fortsat og da har fortalt om de i Bjorneham tryllede Menneskers 
Forlosning. Alle, som have kvxdet Visen for mig, benfflgtede dette: 
disse forskabte Mennesker, sagde de, gaa den Dag i Dag om som 
Mandbjorne og sege at tage Barnet av Modersliv for at forloses.» 

I norskt sägenmaterial finnes, som nämnts, en mängd uppgifter 
just om detta, att björnen söker havande kvinnor för att komma 
åt fostret och föra det med sig för att uppfostra barnet. Det heter 
också i en uppteckning: »Konor som gjekk med bom var tidt ille 
ute; for bjornen sokte del både i heimen og i lidene og på fjellet.» 
(Opedal, Makter og Menneske II, s. 62.) Och i en annan uppteck-
ning om samma förhållande: »Eg hugsar med eg var liti, at kjerringar, 
som var fremmelege, naudleg vilde gå i skogen eller lange vegar 
åleine.» (Hermundstad, a. a. s. 90.) Ibland heter det, att man har 
funnit något barn, som följt med en björn, och barnet har varit ludet 
på den sida, som varit vänd mot björnen i idet, har ibland också 
haft klor och tycks ha fått en del av björnens natur. Varifrån stam-
mar då denna folktro? Är folkvisan upphovet', och varifrån har då 
den sitt motiv? Svaret finner man kanske i en sägen, som finnes 
upptecknad från Eidfjord i Hardanger: »Bjornen bar jomfru Maria 
yver ej elv. Då sa ho: '2E du kar te ta ait badn or mors liv å ala da 
upp te am n kristen, ska du fao vetta am n kristen sjo' lu.' Ein laut dif or 
venta at han freista få tak i mannefoster.» (Opedal, a. a. II, NFL 
32, s. 62.) 

Detta kan ju tyckas vara ett grymt tal av Guds moder, direkt 
frestande till kvinnodråp. Meningen torde dock vara den, att om 
björnen, sin rovdjursnatur likmätigt, har kommit att dräpa en ha-
vande kvinna, så var det en så stor förtjänst om han kunde rädda 
barnet till livet, och det således kunde få dop, bliva kristet och slippa 
att gå till evig fördömelse — vilket annars enligt både medeltida 
och senare begrepp blev följden — att han själv därvid förvärvade 

Det förefaller att vara så, ty i en del av sägnerna heter det, att björnen, som 
söker taga barnet ur moderns liv, är en förhäxad konungason. 
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sig räddning som kristen. Annars är det väl endast en förklarings-
sägen, som vill förklara det förhållandet, som tycks vara faktiskt, 
att björnen gärna förföljer havande kvinnor (jfr föreg. samt upp-
gifterna s. 164). Sägnen tillhör en vanlig typ, som genom uppgiften 
om ett djurs förhållande till Jesu bön om bistånd vill förklara detta 
djurs egenheter (ex. varför hästen alltid vill äta, varför fåret bräker, 
då det äter, varför björnen ligger i ide). 

Förhållandet mellan visans och sägnens motiv kan jag här endast 
gissningsvis antyda.' Man får hoppas, att en gång den norska forsk-
ningen framlägger en utredning av hela det västnordiska varulvs-
materialet, som är av särskilt stort intresse. 

Hos Olaus Magnus funno vi således inga uppgifter från Sverige, 
men nu börja andra skribenter omnämna varulvstron i vårt land. 

Under förra hälften av 1600-talet skrev kyrkoherden i Umeå, 
Olaus Petri Niurenius, en redogörelse över Lappland och lapparnas 
liv (efter handskrift i Kungl. Bibi. avtryckt i Svenska Landsmålen 
XVII. 4, översatt från latinet), vari han även (s. 22) med några ord 
berör frågan om hamnskifte: 

»Jag får här icke häller förbigå, att människor förvandlats till vargar, 
vilket icke är en nyhet, utan redan i forntiden bekant för Herodotus, som 
säger, att skyterna varje år förvandlas till vargar för några dagar ock 
sedan återtaga sin gamla gestalt. Att detsamma fordom även hänt bland 
lapparne, är en mera omtalad än bestyrkt sak, såsom också Peucerus talar 
icke så litet om en dylik metamorfos i sin Divinatio. Man påstår det dock 
vara sant, att man en ock annan gång i flådda vargar funnit bälten, elddon 
ock ränsel med kniv m. ra. 

Men den metamorfosen, att ett helt brudfölje skall ha förvandlats till 
vargar eller att på detta sätt förvandlade människor lupit omkring som 
vargar vissa tider på året, det anser jag mera vara en utnött fabel än en 
värklig tilldragelse. Ock om detta värkligen hänt någon gång så kan det 
icke anses ha skett på naturligt sätt. Men att lapparne åstadkommit myc-
ket på övernaturligt sätt genom trolldom ock djävulska bländverk, det 
kan ingen bestrida. Nebukadnesars övernaturliga förvandling, som om-
talas hos Daniel, är också värd den största förundran (Dan. 4: 30).» 

I Diarium Gyllenianum, P. M. Gyllenius dagbok från Värmland, 
står för maj 1665 bl. a. följande: »Vthi öster Wijk kom en wijte eller 

1  Om visan i orden om lösningen ej bygger på ett redan förefintligt motiv kan 
väl den angivna lösningen endast avse att vara det omöjliga, det som aldrig kan 
ske. De skulle således aldrig kunna lösas ur förtrollningen. 
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wild wargh fram om dagen, och ihiälbeet bandhhunden, sedan ville 
han in j Stugan, huilken war så dristigh, at han icke kunde drill-
wass thädan; bleff altså ihiälslagen aff Anders Larsson, min Suär-
faderss Ryttare.» 

Med denna »wijte» torde avses en förtrollad varg, jfr utredning 
s. 72. 

År 1679 utgav Olof Rudbeek första delen av sin Atland, och han 
gör där även en utredning rörande det förhållandet, att människor 
sägas förvandlas till vargar, vilket han själv icke tror på. Han ut-
går från allmän svensk folktro men övergår sedan till det stora klas-
siska exemplet, Herodotus uppgift om att neurerna av skyterna och 
i Skytien boende hellener sägas förvandla sig till vargar. Rudbeck 
utgår från att detta gäller »Botnekarlarna» och förklarar på sitt sätt 
hur denna uppfattning kunnat uppstå. Han skriver (s. 519 f.): 

»Och såsom Swerige är kallat Wargön/ och deras sjömän Vargar så har 
iag lust här at uttolka den gamla sagan och gåtan/ som än i dag wijstas i 
allas mun/ att menniskorna fordom här i Swerige hafwa luppit Varg och 
hwadan det witzordet är kommit at man kallar en 3 månars Varg, så och 
hwadan det ordspråket är kommit/ att hela Brudskaran är wänd tu l Wargar. 
Wij gå förbii deras mening/ som fullkomligen tro/ att menniskiorna wändas 
i Wargar, hwij icke i Lejon/ Björnar och andra diur? och lembna der dem/ 
som sådant behaga. Summan är det/ om Wargar är gemena talet/ hwilket 
och den gamla Herodotus hafwer hafft kundskap om/ för 2000. år sedan/ 
talandes så om våra fäder 1. 4 f. 113 att Botnekarlarna/ som boo up wid 
Botn/ de blifwa af de Skyter så och de Greker/ som bo der hos Skyterna/ 
giorda tu l Wargar wart endesta åhr/ uti många dagar/ och blifwa åter på 
nytt Folk. Hwilket jag (Herodotus) intet kan tro/ likwäl säja de det och 
swäria där uppå. Om Herodotus hade förstådt wårt språk hwad warg är/ 
och sedan läst Uplandzlagen Kongbalk x Fl. så och Hels. Söderm. och 
Westmanna lagen om den årliga siös utrustning tu l siöröfwerij och ordning-
arna om 3 månars skepswist/ så hade han sannerligen trot at menniskiorna 
hafwa wändz till Wargar på många dagar och åter blifwit folk mot wintern. 
Dädan är kommit/ att Viken kallas och Warg, såsom den girigaste af alla 
andra att röfwa diur/ och tillägnas honom äfwen i 3. månar wara girig på 
rof/ som kan läsas i Olao Magn. 1. 16. c. 20. f. 607. Att brudar med hela 
brudskaran äro wände i Wargar, är intet annat än det skräckeliga Brud-
rofwet — —.» 

På 1700-talet bliva de skriftliga vittnesbörden om varulvstron 
flera. Prosten 01. Joh. Broman skriver sin Glysisvallur, och går i 
avd. II: V: 2, Diurfång, avsnitten om björn och varg, i sin skild-
ring av deras natur också in på tron om förvandling till dessa djur. 
Om björnen och förvandling till björn säger han (del III, s. 241 f.): 
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»Men at hiärn en skal wara så förgiftig, som Plinius, Edovardus, Wierus 
och flere berätta, at om någon then äter, skal han råka uti raseri, blifwa 
wild och galen, och löpa i skogen som björn; ther om har jag ingen kundskap, 
ärindrandes ljkwäl mig thet uti mina unga dagar, et stygt gamult qwin-
folk gick här [d. v. s. i norra Hälsingland], som sades stundom löpa biörn, 
och therföre Biörngäntan kallad.» 

Om tron på förvandling till varg yttrar sig författaren kritiskt 
(s. 246): 

»Huru med then så gamla som algemena sägnen wara månde, at folk 
w ändas i wargar; thet synes wara onödigt at här införa; emedan så 
många böcker ther af upfylta äro. Dock som gemena hopen än qwarlefwor 
hyser af then gamla trallen Xuxav.87nrcta; Så nämnes thette kortel' at man 
här wid giör åtskilnad, och betänker, at sådant 

kan wara Magicum f. diabolicum; Trullkonst, Häxeri, som mästa-
ren i tusende konster uträttar, på åtskillig sätt genom sina wärcktyg; hwar 
om jag läsa fått; [citerar ett antal äldre utländska författare]. 

Är sådant Physicum i så måtto af en särdeles Phantasie, och then 
sjukdom, som kallas Mania, eller Raseri, yrhet, galen Inbilning; hwar 
om Medici mycket skrifwa, af hwilka jag några se fått [citerar författare]. 

Ilar want mycket Paticum f. Fabulosum; thet Plinius äfwen wäl 
bekänner; näml. at Skalderna sådant af sin konst uplichtat, som skulle 
folk wändas i Ulfwar eller wargar; ja! hela brudskaran; Och besynnerligen 
sades thetta om wåra Swänskas Stridsmän til siös, som af mången kallades 
Varegi — —.» 

Broman anför vidare uppgifter om »Enångers-björnen» (Helsinge- 
boken, s. 150, jfr Glysisvallur III, s. 241): — varandes nu här 
intet rådrum att berätta om den farliga och underbara Enångers-
Björn så kallader, hvilken med alldeles underbar grymhet bröt sig 
in uti husen, 1726 och 1727. Skrefs om honom i Adviserna etc. 
Blef ock af mig en utförlig berättelse om honom uppställder och tanka 
om hans ovanliga förhållande, som uti ett annat verk kan igen-
finnas.» Ur detta är följande anfört: »Allgemena meningen om denna 
Björn, icke allenast hos gemena hopen, utan oek hos dem som häl-
sas för boklärde var att han af folk var vänder i björn.» 

Från denna tid finns också en uppgift om en varulv i Bohuslän. 
I Bokwetts Gillets protokoll för 31 aug. 1722 finna vi följande: 
»Oppläste Mag: Burman sitt bref ifrån Hr Doctor Kellander af den 
20 hujus, med en berättelse om en Warulf (Lyeanthropos), som ny-
ligen i Julio sig låtit se uti Qwille i Noolwijcken uti Bohus Län, 
uppsatt af Pastore Mei Mag: Petter Ekman.» 

1 ett domstolsprotokoll från Oviken i Jämtland 1723 omtalas an- 
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gående lappmannen Jakob Siulsson, som stod anklagad för mord 
på en annan lapp, varför han ock dömdes från livet, att »bland ge-
mene man och Allmogen» det talet gick överallt, att Siulsson skulle 
om somrarna löpa björn och hans hund varg. Tillfrågad av domaren 
om detta var sant, svarade den anklagade: »Sådant är grundlöst, 
och jag vet icke därav.»' (Enström, Dramat på Näckten; ULMA 
12944.) 

Från 1700-talets förra hälft förskriver sig också en uppgift om 
varulvar i kontraktsprosten doktor Carl NyAns »Charaktersskild-
ringar och Minnen af Sig Sjelf, Föräldrar och Syskon m. fl.». Han 
nämner en händelse från 1729, då han var tre år och botades från 
en sjukdom av en kvinna tillhörande något kringstrykande pack, 
som hans moder trodde vara »Norrlänningar eller de så kallade 
tiggarelappar eller häktmakare och Zigenare, hwilka den tiden myc-
ket struko omkring landet i stora hopar». Han tillägger om dessa 
(s. 76): »Många flera allmogens historier om detta landstrykande pack, 
huru de tvingat sig till skjuts af bönderna; huru de haft warulfwar 
ibland sig; huru en af dessa warulfwar bitit en piga ofärdig i högra 
handen; och huru en hurtig bondedräng dödat en sådan warulf, 
som sedan saknades i deras antal; dessa och andra dylika historier 
kunde wäl här anföras, om de hörde hit, och jag icke hölle största 
delen deraf för widskepliga sägner. Att wargar blifwa rasande och 
gå hem till byarna att bita folk, är ej underligare i Swerige än i 
Frankrike.» Han tillägger: »Det vissaste, som kan sägas om dem, 
är att de många år därefter såsom bedragare blefwo förbudne att 
fara omkring landet och så månge som ej wille taga tjenst här i riket 

1  Utgivna domböcker synas icke hava några uppgifter att giva om varulvstron. 
Det skulle kunna väntas endast i det nordliga och nordvästliga område, där man, 
som i detta fall, har tron på självförvandling med därmed följande skadegörelse. 
Men oftast har man väl, även där tron var stark, ej ansett sig kunna eller våga 
utpeka en viss bestämd person, om man ej var säker på att han, som i föreva-
rande fall, ändå skulle bliva oskadliggjord. Hämnden skulle ju återigen kunna gå 
ut över den dyrbara egendomen, kreaturen. 

Ett annat område, där man möjligen kunde tänka sig ett vittnesbörd ur något 
domstolsprotokoll, är de sydligaste landskapen, med tron på den genom födelse 
förtrollade, den varulv som förföljer havande kvinnor för att slita ur dem fostret. 
Det tycks faktiskt ha hänt, att någon man, som misstänkts för detta, i upphets-
ningen har slagits ihjäl, vilket ju måste ha blivit rättssak. I landet i övrigt kan 
man inte vänta att firma något om varulvstron i domstolshandlingar, ty där har 
man haft tron på den genom förgörning förvandlade, och en sådan har ansetts ej 
medvetet vålla skada och har varit föremål för medlidande i stället för ovilja. 
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och sätta sig neder, blefwo igenom krono-betjeningen upsökte och 
med kronoskjuts utförde.» 

Att kringstrykande folk även i långt senare tid sattes i förbin-
delse med varulvsförvandlingar kan man se av uppgifter, som åter-
finnas i kap. III och V. 

I en handskrift i Danderyds kyrkas arkiv, »Danderyd och Lidingö 
församblingars antiquitets bok. 1772», finnes en serie anteckningar 
av kyrkoherde J. P. Wallensteen vilka under titeln »Vidskepelser, 
vantro och huskurer i Danderyd och Lidingö i slutet af 1700-talet» 
utgivits av E. Hammarstedt. Där finnes följande sägen antecknad: 

»Till ett bröllopp höstetiden hos en Bonde i Gränge i Västmanland komo 
Lappar obudne för att där äfven vela roa sig. Då sådant blef dem för-
menat, och de icke afstodo ifrån sine påståenden innan de blefvo utkörde, 
förvandlades den af Bröllopsgästerne till varg, som dem förföljde utom 
dören med käppen. Då denne, som icke mer inkom, skulle som saknad 
efterses af de öfrige gästerne blefvo de alle så fort de utkomo 19 personer 
förvandlade till vargar. De som då inne voro blefvo genom fenstren varse 
hvad som hände, funno rådeliget att tillfredsställa Lapparne med alt hvad, 
som kunde umbäras af Bröllops kosten. En grufvelig skada tillfogades 
sedan öfver alt af desse vargar, så mycket lättare för dem att åstadkoma, 
som de hade sig alla hus och vattenställen bekanta, och voro slugare än andre 
vargar. Skall anstäldes, men utan att få skuta någon, man skulle endast 
ropa deras namn, som blifvit förvandlade och om man råkade nämna någon 
som gick i varg vid sitt namn, skulle den same vargen åter blifva män-
niska. Brudens fader sökte på detta sätt med ropande vid namn sin dot-
ter ett helt år genom kringliggande socknar, men hvarken hon eller någon 
annan metamorphoserad träffades, utom Skräddaren Skinnarpelle sedan 
han i 7 år gått varg. Hvar Juleafton visade han sig vid örnbo by, och fick 
ett stycke kött som kastades för honom på det han icke skulle rifva byens 
kreatur. 7:e Juleafton besöker han sin mor boende i sama by. Hon kastar 
för honom kött, men han tycktes dermed icke vara nöjd. Guman var fattig 
och hade icke stort i förråd att skänka bort utaf. Pelle lägger nosen på bod-
tröskelen, guman kastar ett större köttstycke för Pelle längre in i boden, 
och då Pelle lät sig häraf narra, slår guman igen boddörren om honom, 
erindrandes sig sin son ropar hon: är det du Pelle? Vargskinnet föll i det sama 
af Pelle och han blef människa som förr, undantagandes varg rumpan, hvil-
ken blef fastsittande vid honom så länge han lefde, och hvaraf han sedan 
fick heta vargPelle eller rumpPelle. Han födde sig sedan med sitt förra 
handtvärk och ett hol måste göras hvar han kom på den stol han skulle 
sitta för hans rumpa. Detta och dylikt tros så mycket fastare, i synnerhet 
af gamalt folk, som, utom det de blifvit upfödde i en vidskepeligare tid än 
den nu varande, veta att beropa sig på gamle sagesmän och hvaraf äfven 
än lefver i Danneryds fattigstuga Pigan Lena Cajsa Andersdotter 74 år 
gamal, hvilken försäkrar sanning af denna förvandling så mycket öfver- 
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tygeligare, som hon, då 9 år gamal, var med sin faster från Malmkärr i 
Norbergs socken på detta bröllopp, och sedan flere gånger haft sine uptog 
med vargpelles rumpa. Cajsa har sett det, N. N. har sagt det och hört det 
af andre gamle, hon, han kan icke ljuga, hvartill skulle det gagna? m. m.» 

I sin Beskrifning om svenska allmogens sinnelag, seder etc. (i 
Västbo härad i Småland), tryckt 1774, säger Gaslander, s. 50, föl-
jande: »At war-ulfvar gifwas, Lykånthr6poi (menniskor förwandlade 
i wargar) som skola komma från Lappmarken, tror Allmogen.» 

Att människor som, för att använda Bromans uttryck, »hälsas 
som boklärde» dock kunde hysa en okritisk tro på varulvar finner 
man ett belägg för hos Samuel Ödmann i hans Strödde samlingar, 
Flock V, s. 11 (1792): »Russel skrifver, att i nägden af Aleppo finnes 
ett Djur, Sheeb, likt Vargen, som utan åtskilnad angriper männi-
skor och kreatur. Dess bett äro altid dödande. Denne Sheeb är 
tydeligt en rasande Ulf, eller hvad Fransmännen kalla Loup garou, 
och i våra älare Skrifter utmärkes med Varuti. Vi kunne ej utan 
rysning läsa en från Fransyskan öfversatt berättelse, om det gruf-
liga antal människor, ett enda sådant Djur, uti Provence, sönder-
slet och dödade.» 

Fale Burman däremot kallar den jämtländska allmogens tro på 
björnförvandling för en »fabel» och söker förklara den: »Flådd Björn 
ser nefslig ut, om hufvudet tages borrt. Kropps-Skapnaden liknar 
en människas — däraf förmodligen fabeln om människor, som löpa 
Björn.»' (Fale Burmans anteckningar om Jämtland, s. 63. Ant. 
från resan 1802.2) 

I Svenska folkets sagohävder II, s. 182 f., talar Afzelius om »den 
widskepliga sägnen om Walulf war, eller, som det nu bland fol-
ket heter, Warulf war» och att den har sin grund i den hedna guda-
läran, då det ju säges, att Loke med en jättekvinna avlade ulvar 
och således blev det ondas upphov. 

1  Hos Dähnhardt, Natursagen II, finner man också i upphovssägnerna om 
björnen hur vissa likheter med den mänskliga kroppen, som man tyckt sig se, satt 
fantasien i rörelse. 

2  I von Hoggtsårs reseskildring »Vildmarksliv i Lappland», från 1828, finnes 
(s. 38 ff.) återgiven en sägen med fornnordiska drag, en släktsägen, vari även 
talas om hamnskifte, vilket här kan påpekas. Förf. säger sig ha hört den i Vibyg-
gerå i Ångermanland av sin vägvisare till »Skåreberg» (Skuleberget). I denna 
sägen talas om en elak jätte i Jämtland, me Svartskägg, och om hur han rövar 
bort dottern till en jarl och hur han sedermera dödar deras söner. Dessas foster-
fader, en dvärg och trollkarl, förvandlar sig då till en björn och narrar Ille att på. 
en jakt förfölja sig in i en håla i Skåreberg, där han sedan blev instängd. 
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Afzelius återger i det följande några sägner, som han (s. 211) 
säger vara »efter muntlig berättelse i Uppland och Vestergötland 
upptecknade»: 

»I ett torp inne uti en skog bodde en torpare, som het Lasse, med sin 
hustru. En gång gick han med sin yxa inåt skogen för att fälla wed, men 
hade wäl glömt derwid att signa sig och läsa sitt Fader wår, emedan trol-
len, eller någon Wargam or, fingo magt med honom och förwandlade honom 
till ulf. Hustrun sörjde honom några år; men en Julafton kom en tiggerska, 
som såg mägta arm och trasig ut. Den beskedliga torparhustrun undfäg-
nade henne wäl, såsom sed är bland de Christna den glada högtidsaftonen. 
Då sade tiggerskan, när hon gick, att hustrun wäl kunde få se sin man en 
gång igen, eftersom han icke war död, utan gick warulf i skogen. Mot 
aftonen gick hustrun i sin matbod, att taga in ett stycke kött för morgon-
dagen. Men, när hon wände sig om för att gå ut ur boden, stod der en warg, 
som rest sig upp med tassarne på bodtrappan och betraktade hustrun lika-
som med sorgfulla ögon och hungrig, som alltid wargarne äro. Då hustrun det 
såg, sade hon: 'wisste jag, att du wore min Lasse, så skulle jag gifwa dig en 
knota kött'. Då föll ulfwahuden af, och hennes man stod framför henne i 
samma kläder, som han hade på sig, när han gick ut den olyckliga morgonen. 

Häraf kommer, att folket, allt intill denna dag, såsom i Första Delen 
anmärkt blifwit, anser wargarne som djefwulens anhang och skapelse. 
Gamla, inne i skogarne boende, qwinnor, som ock sjelfwa ofta utgifwit sig 
såsom trollkunniga, hafwa fått namn af Wargam or och troddes hafwa 
skogarnes wargar under sitt skydd och befäl. Den hedniska trolldomen, 
att försätta menniskor i warghamn, tros ännu af många wara fortplantad 
på onda menniskor, allt intill wåra dagar. Finnar, Lappar och Ryssar af-
skys i synnerhet för sådan swår trolldom, och då, sista krigsåret mot Ryss-
land, Kalmare län owanligen öfwerswämmades af wargar, gick den sägen, 
att Ryssarne förwandlade de Swenska fångarne till wargar och sände dem 
så hem igen att plåga landet. Så berättades, att en soldat af Kalmare regi-
mente, förwänd till warulf, letat sig wägen öfwer Ålands haf och fram genom 
skog och mark till sitt torp i Småland, dit han längtade, att se sin fordna 
bostad och sin der lemnade hustru och barn. Men en jägare kom och sköt 
honom och förde honom in i torpet. När huden aftogs, skall hustrun hafwa 
igenkänt den skjorta, hon åt sin man sytt, då han gick hemifrån. —1 sagor 
och sånger omtalas, huru troll afundas menniskorna den trogna kärlekens 
fröjd och en gång, vid mötet af en brudgum, som red genom skogen med 
sina swenner, förwandlade honom och dem till warulfwar. Bruden wäntade; 
men ingen brudgum kom. Så ledo flera år, tills en dag, då hon gick i skogen 
och kom att minnas sin brudgum, hon suckade och helt högt ropade hans 
namn. Då hände, att han war så när, att han hörde det, och den kraft 
säges wara i Christningsnamnet, att, då den förtrollade hörer det, blir han 
frälsad. Så sprang nu brudgummen frälsad i sin bruds famn. Denna oför-
nuftiga folktro är nu på sitt yttersta, och finnes wäl knappast någon Chris-
ten man eller qwinna, som anser dessa sägner annorlunda än såsom dikt 
och en besynnerlig lemning från mörkrets tider.» 
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År 1846 utkom i Lund ett skillingtryck: »En mycket märkwärdig 
Historia om en Wandringsman, som i sjuttonde seklet blef, i tio 
års tid, förwandlad till en Warg. Mycket förunderlig att läsa.» 
Där skildras följande, som jag här refererar: 

Till en bonde på ett enstaka hemman i Blekinge skogsbygder kommer en 
decemberkväll en vilsegången vandrare och får logi; han är skräddare och 
får stanna och arbeta. En afton höras vargarna tjuta mycket i skogen, 
och skräddaren säger, att han skall gå ut för att höra, vad de säga. Han 
kommer in och berättar: »De sade att de skulle hafwa ditt hwita sto i morgon 
till frukost.» — »Mitt hwita sto till frukost! De ska så wäl böfwelen heller.» — 
»Det blir wäl det du får se i morgon.» Nästa morgon har bonden glömt 
detta och tar ut stoet för att vattna det; men det blir skrämt, sliter sig och 
springer till skogen samt dödas av vargarna. På bondens fråga berättar nu 
skräddaren, som heter Johan Westelin, att han i,10 år varit förvandlad till 
varg. Han hade sitt hem i Västmanland, ett torp >>wid insjön E-n icke långt 
från staden N—>>.1  En dag, då hustrun gått till staden efter medicin åt deras 
sjuka barn, och han är ensam hemma, kommer ett zigenarfölje, och en 
gammal gumma, som är deras ledare, kommer in och tigger oförskämt. 
Hon avvisas och hotar honom men blir utkörd med käpp. Då slår hon 
honom tre gånger med sin »trollstav» på huvudet, och han blir varg och 
springer tjutande till skogen, skall få vara varg i tio år. Han river samma 
dag ihjäl sin egen enda ko enligt förbannelsen att han skall mista allt, vad 
han äger. Han sörjer mycket, men hör en gång en fågel sjunga: »Lid tåligt 
pröfningens timma, En gång skall motgångens dimma Wäl också försvinna 
ur skyn. Sörj icke! Lång är wäl tiden; En gång den blir dock framliden. 
Förtrösta på Himlens försyn.» Han slutar sörja och slår sig tillsammans 
med andra vargar: »och började tillsammans wåra ströftåg, då det war oss 
tillåtet. (Ofta höres allmogen säga: 'odjuren få icke mer än hwad som blifwet 
dem anordnat'.) Derföre kunde wi, wid somliga tillfällen, få gå flere dagar 
utan det ringaste födoämne. Wi kunde gå midt ibland stora kreaturshopar, 
ock betrakta dem med giriga blickar utan att kunna röra ett ända hår på 
deras kropp. Men när wi sågo liksom dimma eller rök uppstiga öfwer krea-
turets rygg; då kunde ingen mensklig makt befria detsamma utur wåra 
klor. Ägarna måtte förwara dem huru som helst, så kunde de ändå icke 
undanryckas oss.» (Därefter kommer en betraktelse över hur djur kunna 
vara medel i den Högstes hand att sända människor prövningar.) — Efter 
tio år blir han åter människa och kommer hem men finner att hemmet är 
borta, barnet och hustrun döda och egendomen skingrad eller stulen. Han 
tänker då ta sitt liv men hör åter en fågel sjunga, får mod och beger sig ut 
i världen. Han får nu stanna som skräddare och ha hem hos bonden, om 
arbete skulle tryta. 

I sin år 1847 utgivna beskrivning över folklivet i Skytts härad 
vid början av 1800-talet återger Lovén (Nicolovius) sakligt folktro 

Tydligen Elflången nära Nom. 
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och sägner om varulven (s. 181 f.): »Val-allvar ansågos i synnerhet 
farliga för hafvande qvinnor, dem de ville sönderrifva; hvarf öre ock 
sådane qvinnor sällan vågade sig ut i mörkret, utan att ledsagas af 
någon mansperson. Maran var däremot farligast för personer af 
mankönet.» Det var en allmän tro bland bönderna, säger han, att 
om en havande kvinna för att göra barnsängen lätt kröp genom en 
sele eller genom den hinna, vari ett föl vid födseln legat, så skulle 
barnet på dagen vara likt andra människor men på natten förvandlas 
till mara eller varulv. Hur maran såg ut, visste ingen. »Varulfven 
deremot hade mångfaldiga menniskor sett och svuro derpå, liksom 
i Herodots tid. Varulfven såg ut som en stor lurfvig hund med eld-
röda ögon och sprang på tre ben. Den menniska, hvars sorgliga öde 
det genom moderns lättsinnighet blifvit, att om natten lunka om-
kring som en varttlf, omskapades, så snart han om aftonen insomnat, 
så, att den ena armen blef svans, den andra ett ben, och hufvudet 
spetsades till formen af ett hundhufvud, hvarefter han på sina tre 
ben hoppade ur sin säng och började sina hemska nattvandringar.» 
Han återgiver följande sägen: »Hos en bonde i H— (så berättades det, 
och dylika berättelser voro många) inträdde en afton en tiggare, som 
med värdfolkets medgifvande lade sig i den så kallade kakelugns-
bänken till hylla, under det husbondefolket och tjenarne sutto och 
arbetade vid ljus; men knappt hade han insomnat, förrän han i 
sömnen utropade: 'här vuser en febb' ('här vexer en svans'); vid hvilket 
anskri alla närvarande sprungo upp, emedan de kände, att dessa 
orden alltid föregingo den hemska förvandlingen, och fingo till sin 
stora förskräckelse se, huru en varulf på tre ben larfvade ut ur stu-
gan.» (Att dessa ord alltid skulle föregå förvandlingen är dock fel. 
De tillhöra endast denna sägen. Ett annat belägg finnes s. 155.) 

I Wärend och wirdarne I, s. 348, säger HyMn-Cavallius att tron 
på förhamning lever ej blott i den gamla mytiska sagan utan har 
även förmått bibehålla sig i den levande folktron: 

>>Wärendsfolket bevarar nemligen ännu ett mythiskt föreställningssätt, 
enligt hvilket mennisko-väsenet, genom förgerning, förtrollning, för-
hexning, eller inverkan af onda väsen och trollbackor, kan underkastas 
en tidtals återkommande förhamming.» Han fortsätter: »Enligt 
i Wärend allmänt gängse folktro kunna således manfolk förhammas till 
vargar. En sådan till varg förhammad menniska heter i landets mål en 
Varulf. Han är vildare och mer glupande än andra vargar. Om dagen 
är han en man, såsom andra; men om nätterna måste han gå ulf, löpa 
ulf, löpa varulf i skogen, tills han antingen blir dödad, eller förham- 
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mingen upphäfves genom att han blir röjd och nämnd vid sitt rätta 
namn. Mångfaldiga sägner gå ännu i landet om sådana Varulfvar. I den 
äldre folktron heter det om dem, att de blifvit utsända af någon trollkona 
eller trollbacka; men i den yngre folktron äro de utskickade af Nordkä ring-
arne eller Nordlapp skorna, såsom hela det äldre föreställningssättet 
om trollen senare blifvit på Lapparne öfverfördt (jfr § 27). Varulfvar tros 
således för det mesta komma ifrån Lappmarken, och när, under sista finska 
ofriden, vargar visade sig i större mängd än vanligt, trodde folket att det 
var krigsmän, som af Finnarne blifvit förhammade till Varulfvar.» 

I diktningen har det dramatiska varulvsmotivet då och då upp-
tagits. Vi finna det redan i folkvisorna, av vilka jag här utgår från 
de svenska uppteckningarna. I Geijer och Afzelius Svenska folk-
visor finnes en visa, nr 71 (uppl. 1880), som talar om förgörning bland 
annat till ulvar och björnar. Den heter »Linden». Jag återger de 
första verserna av text 2, som är upptecknad i Östergötland: 

»Jag var mig så liten, jag miste min mor, 
Min fader han gaf mig i styfmoders våld.» 

I år så blir det en sommar. 

»Och jag hade bröder båd' stora och små; 
Som'a skapte hon till björnar, i skogen att gå.» 

»Och som'a skapte hon till ulfvar grå; 
Mig skapte hon till en lind på en slätt till att stå.»' 

Sverker Ek anser — se Den svenska folkvisan, s. 79 if. — att man 
i visan om den förtrollade linden kan återfinna en pantomimisk 
utveckling av seden att »föra sommar i by», att linden i själva verket 
avser en majbrud, och att det här kan vara fråga om en vegetations-
rit. Det faller utanför ramen för här föreliggande arbete att ingå 
på den frågan, men sammanhanget med varulvstraditionerna kan 

Till denna visa finnes i del II, s. 293 f., bl. a. följande anmärkning om »var-
ull, eller manulfe »Ofta får man ännu i landsorterna på fullt allvar höra förtäl-
jas, än huru män från sina hustrurs sida midt på natten lupit bort i skogen och 
i femton år (den oftast förelagda tiden) varit ulfvar, hvilket kallas gå varg — än 
huru hela brudskaror under färden till kyrkan blif vit förvandlade till varul/var.» 
— Uppgiften om femton år såsom den oftast förelagda tiden är felaktig, sju år 
är den tid som vanligen nämnes. 
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ej förbises. Om det vore fråga om en majsjungning, förstår man 
knappast varför bröderna nämnas som förvandlade till ulvar och 
björnar. Det är väl helt enkelt en förvandlingsvisa, byggande på 
gängse sägner om förvandling genom förgörning, en visa med det 
vanliga styvmodersmotivet. Att jungfrun nämnes som förvandlad 
till ett träd och ej, som bröderna, till ulv eller björn beror väl på att 
det endast som sällsynta undantag nämnes i någon sägen, att en 
kvinna genom förgörning blivit rovdjur. Man har väl därför — och 
väl även genom inflytande från en sydligare motivkrets — i vis-
diktningen vanligen ansett det mer förenligt med kvinnans »väna» 
väsen att bliva förvandlad till ett träd, en fågel eller den skygga 
hinden. 

En annan visa av ungefär samma karaktär som visan om linden 
är nr 35 i Svenska folkvisor, Den förtrollade prinsessan (jfr Grundt-
vig, DgF 57, Nattergalen). Den är lång och mycket mera lyriskt 
utsmyckad och berättar om hur en riddare hör en näktergal sjunga 
i en lind och hur han talar med den och får veta, att den är en jung-
fru, vars styvmoder av avundsjuka förvandlat henne till en näkter-
gal och hennes broder till »en ulf så grym». Till broderns förvandling 
har styvmodern fogat bestämmelsen, att han ej skulle finna bot, 
förrän han drack hennes hjärteblod; detta skedde sju år därefter, 
då han överraskade henne, grep henne i hennes vänstra fot »med 
ullvaklon den leda», rev ut hennes hjärta och drack hennes blod 
och blev så återförvandlad. Men systern måste allt fortfarande vara 
en liten fågel och lida i mörker och köld. Riddaren beslutar nu att 
rädda den förtrollade, fångar henne, för henne in och stänger dör-
rar och luckor; hon förvandlar sig till olika skrämmande djur — ett 
känt sagomotiv — men han skär henne med en kniv, och när blodet 
börjar rinna, står hon där återförvandlad. Han frågar då efter hennes 
härkomst, och hon svarar: 

»Egypti lands konung min fader var 
Hans drottning min moder med ära, 
Min broder måste varulf gå 
Allt uti de grymma skogar.» 

Han uppdagar, att hon är hans systerdotter (Grundtvig antager 
här en förvanskning av »syster»). 

I Dybecks Runa 1844 (s. 94) finnes samma visa intagen och upp-
2 — 43297. Ella °Medi. 
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gives där vara »känd i norra Dalsland».' Om förvandlingen heter 
det där: 

»Min broder skapte hon i en ulf, så grym, 
»Bad honom i skogen att löpa, 
»Och mig skapte hon i en näktergal fin, 
»Samt bad mig all verlden omflyga.» 

Och om härkomsten: 
»Egypti lands konung, kärfadren min, 
»Hans drottning min moder med äran, 
»Så visserlig är du kär systerdottren min, 
»Som förr en näktergal varit.»2  

I en samling uppteckningar från Norberg i Västmanland, gjord 
år 1934 (ULMA 8044) finner man, s. 85, ett fragment av.en variant 
av denna visa. Visan benämnes här Den bergtagna jungfrun, ty 
enligt denna version har jungfrun ej varit förvandlad utan bergta-
gen; det är endast brodern, som varit förvandlad. Jag återger upp-
teckningens ord: 

»'Den bergtagna jungfrun' kallar meddelaren visan. Den handlar 
om en konungadotter, som blev rövad av trollen och förd till ett 
stort berg, där hon måste förbliva. Så kom en ung konungason och 
befriade henne. Så säger han: 

Nu haver jag frälst dig från all din nöd 
och ifrån din hemliga kvida, 
mig säg nu din arkomst, äragod, 
på fäder och mödernesida.3  

Egyptilands konung min fader han var 
hans drottning min moder med ära, 
min broder en ulv han måste va 
och gå på de grymmaste skogar.» 

1 En uppteckning från Värmland finnes i Cavallius och Stephens samlingar, 
även en från Gustaf Adolfs socken i Axelson, Vandring i Wermlands Elfdal och 
Finnskogar, s. 21. Här är det kärestan, som befrias. 

2  Här nämnes hon således också som systerdotter, men i den vers, som handlar 
om näktergalens fångande, står det: »Men han grep henne med sin venstra hand, 
som ock varit ulveklor så grymma.» Därmed är väl utsagt, att det var hennes 
broder, den förut till ulv förvandlade. 

3  Med denna vers börjar således den del av visan, som är lika med näktergals-
visan. 
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Sagesmannen, som var född 1848 och i sin tur hade hört visan 
sjungas av en man, som var född 1810, kom ej ihåg mera av texten 
men mindes av innehållet, att konungasonen gifte sig med jungfrun 
och att hennes broder blev löst ur förtrollningen. 

I sin inledning till denna visa, den förstnämnda formen, talar 
Grundtvig om möjligheten av tyskt eller nederländskt original men 
anser direkt översättning utesluten, då textens bristfälliga rim visa, 
att den på nordisk botten måste ha varit i folkmun, innan den kom 
i tryck. Då uppställer sig emellertid, säger han, två möjligheter, 
antingen att visan med däri behandlade sägner kan vara en ur-
sprunglig sydlig motsvarighet till de nordiska förvandlingsvisorna 
och söderifrån ha invandrat i den form, vi känna, eller att visan, 
som den nu föreligger, kan vara en blandning av nordiska episka) 
och sydliga (lyriska) element. Sedan han, efter jämförelse med en 
nederländsk visa, dryftat för och emot, slutar han med att säga: 
»Ud over denne Dobbelthed kan jeg for Ojeblikket ikke fore detto 
Sporgsmaal.» I kommentaren i bd III, s. 833 if., för han problemet 
längre fram. Efter att ha påvisat att de senare gjorda iakttagelserna 
bekräfta det förut anmärkta om visans popularitet men brist på 
folklig rot och att man således fortfarande står inför den dubbelhet, 
som nämnes i inledningen, säger han sig dock nu våga gå ut över 
denna och hålla• sig till det sistnämnda alternativet, då i Tyskland 
och Nederländerna intet spår är funnet av den episka delen. Han 
sammanfattar: »Sagen heenger udentvivl saaledes sammen, at clisse 
lyriske Vers, der ogsaa ere fundne flagrende frit om hos os, som hos 
vore sydlige Naboer, forst ved en ganske forklarlig Ideassociation 
have i Folkemunde forbundet sig med den aegte Omskabelsesvise, 
og en saadan Form af denne er det da, hvoraf en Digter i 16de el. 
17de Aarh. har lavet Nattergalsvisen.» 

Denna uppfattning måste man också tveklöst ansluta sig till, 
om man går ut från varulvsföreställningarna. Det har legat mycket 
nära till hands att till den lyriska visans ord om sjungande näkter-
galar anknyta motivet om jungfrun i fågelhamn, men så har därtill 
fogats det folkligt mycket mera kända och som trosföreställning om-
fattade varulvsmotivet. Utformningen i visan består emellertid 
av motiv från två olika komplex av varulvstro (jfr kap. III o. IV). 
Inledningen till denna del av visan är således förgörningen, ett kom-
plex med spridning över hela vårt land, men lösningen, så som den 
här angives, hör närmast hemma i det sydsvensk-danska komplexet. 
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Den vanliga lösningen är där att varulven river ut ett foster ur mo-
derns liv och dricker dess blod. I några uppgifter heter det emeller-
tid att det är kvinnans — ibland den älskades — blod han måste 
dricka. Vi ha uppteckningar därom från Skåne, Blekinge, Bohus-
län och Värmland, jfr s. 144. Om förekomsten av denna motiv-
variant i dansk folktro känner jag tyvärr intet. 
t. Mig förefaller det troligast, att versen om ulvförvandlingen, för-
görningen, tillkommit efter någon av de gängse folkvisorna med 
detta motiv och att sedan från någon folklig sägen lösningsmotivet 
upptagits. Detta låter sig här väl förena med folkdiktningens behov 
.av att låta den skyldiga drabbas av straff. Därför anger hon själv, 

sin känsla av oåtkomlighet, denna lösning. Perioden sju år är den 
i folktraditionen för den till varulv förvandlade mest vanliga. 

I en handskrift i Kg1. Biblioteket, »Visbok i 4:0», finnes en för-
vandlingsvisa, nedskriven på 1600-talet (se Visböcker II, s.285 f.), där 
det talas om, hur den onda styvmodern förvandlar styvsonen på 
olika sätt, först till nålar, med tillägg att han skulle tråna, sedan till 
kniv och ej trivas, sedan till sax och ej växa, slutligen skapar hon 
honom till ulv: . 

Så skapte hon Migh i Vlffwen grå 
Och bödh Jagh skulle åth Skogen gåå. 

Och sade Jagh skulle aldrig fåå booth 
Förähn Jagh hade drucket min Broders blodh 

Så lade Jagh migh vnder Lyda 
Där min Styfmoder skulle framryda 

Så lade Jagh migh vnder spånge 
Der min  Styfmoder skulle framgånga 

Där tager Jag tu l medh mäste 
Min Styfmoder vthaf häste 

Så togh [Jagh] till medh harme 
hennes foster vhr hennes barme 

När Jagh hade druckit min Broders blod 
Mine Styger liggia så wyde 

Wardt Jagh en Riddarre bold och godh 
Sielf måste hon sorgen forbyda. 
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Denna text är avtryckt hos Arwidsson, Svenska fornsånger 138'A, 
under titeln Den förtrollade riddaren. En textvariant B utgöreå 
av en uppteckning från Östergötland" från 1800-talet. Där ärd 
uppgifterna om förgörning till nål, sax och kniv bortfallna, och det 
talas endast om förskapning till ulv. Vi äro nu så långt fram i tiden; 
att man ej riktigt accepterat förvandling till ting, medan däremot 
förvandling till ulv är något, som ännu allmänt omfattas av folk4 
tron. Man måste i fråga om förändringar i de naturmytiska folk4 
visornas texter även räkna med folktrons skiftningar.' 

Jag återger även den östgötska texten: 

Min styfmoder är blifven på mig så ond, 
Det var mig en stor sorg! 

Hon skapade mig i så underlig led. 
Huru skulle jag gläda mig? 

Hon skapade mig i ulfven grå, 
Det var mig en stor sorg! 

Sedan skulle jag åt skogen gå. 
Huru skulle jag gläda mig? 

Så gick jag mig på gröna liden, 
Jag såg hvar min styfmoder rider 

Så tog jag i med det bäste, 
Och tog min styfmoder af häste. 

Så tog jag i med harme, 
Jag ref min styfbroder ur barme. 

Sen jag feck i mig min styfbroders blöd, 
Det var mig en stor sorg! 

Sedan blef jag en dräng så god. 
Huru skulle jag gläda mig? 

1  I Grundtvigs kommentar till en norsk uppteckning av visan, DgF III, s. 828; 
säger han: »Her forvandles — rimeligvis kun ved Forglemmelse Moert strax tul 
en Ulv -- —.* Jag anser att det är samma förhållande som jag anfört om den 
svenska, som inverkat. Annars är visan, som har halvt norsk, halvt dansk språk-
form, som Grundtvig påpekar, så tillvida överensstämmande med den danska visan 
att den förvandlade är en kvinna. 
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Grundtvig har visan under benämningen Jomfruen i Ulveham. 
I den danska visan är det nämligen en kvinna, som förvandlas 
(till sax, svärd, varulv). Därvidlag måste dock de svenska tex-
terna anses vara riktigare, i varje fall om man icke helt vill ställa 
visan utanför sammanhanget med follisägnen. I sägnerna om för-
görning till ulv eller björn är det, som jag redan nämnt, nästan alltid 
en man, som förvandlas. I en uppgift från Västergötland säges också 
direkt, att det ofta är kvinnor, som utföra förgörningen, men att 
det endast är män, som de kunna förvandla. Grundtvig säger om 
den danska texten, DgF II, nr 55, att den är mycket äldre, liksom 
även fullkomligare och vackrare än de nämnda svenska. De svenska 
återspegla dock i detta avseende folktron riktigare. Skillnaden an-
ser jag bero på de båda ländernas skilda förhållanden ifråga om för-
görningssägnerna. I Danmark tyckas de icke finnas alls eller i varje 
fall mycket sparsamt. Det danska sägenmaterial jag haft tillfälle 
att undersöka'. har innehållit många, uppgifter om födelseförtroll-
ning och några om självförvandling men inga om förgörning. I 
Sverige ha vi däremot en mängd dylika sägnens Har visan uppstått 
på dansk botten, så kan kvinnogestalten förklaras med att man på 
grund. av bristande sägenunderlag ej haft känsla för folktrons be-
stämda uppfattning i detta avseende; man har diktat efter allmänna 
motiv i förvandlingsvisorna, kanske efter påverkan av motiv i 
engelsk folkvisediktning, där det i dylika visor vanligen är kvinnan, 
som är förvandlad, och mannen som löser henne (jfr Olrik, Nordens 
trylleviser, s. 148). När visan överförts till svenskt område, har 
emellertid uppgiften om den förvandlades kön så att säga korrige-
rat sig själv. Det var alldeles klart, att det måste vara en man. 

Om danskt traditionsursprung talar detaljen om lösningen. 
Styvmodern säger, att han ej skall få, bot förrän han druckit sin 
broders blods — i den danska texten framhålles, att han ingen bro- 

En studieresa till danska liksom till norska och finländska arkiv har p'å, grund 
av krigstidens förhållanden ej kunnat förverkligas. 

2  Arkivarien Hans Ellekilde vid Dansk Folkemindesamling har haft vänlig-
'hoten att i brev meddela mig, att han genomgått realregistret över deras arkiv-
material men ej kunnat finna ett enda verkligt belägg för tron på förgörning till 
varulv. Han anser därför min här framlagda uppfattning om skillnaden i detta 
avseende mellan de båda länderna vara riktig. 

3  I den ovan anförda i Östergötland upptecknade texten finnes ej denna strof. 
Denna text följer även därigenom strängare den folkliga trosföreställningen: an- 
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der hade, vilket väl skulle visa, att lösning var omöjligl — men detta 
sker genom att, då styvmodern på det nionde året är havande, ulven 
överfaller henne och river ut fostret samt dricker dess blod. Här 
kommer således upplösningen i det sydsvensk-danska komplexets 
vanliga form. Med denna lösning, naken och brutal, slutar också 
de svenska texterna. 

I den nämnda danska texten däremot är slutmotivet något för-
ändrat. Där heter det, att ulven endast bet fostret i dess tå, för 
att det ej skulle dödas utan få dop och kristendom. Genom blodet 
från tån blir ändå ulven återförvandlad. Jungfrun bär sedan bro-
dern till dopet, skaffar honom fostermor och går själv i kloster. 
Detta måste vara en senare tilldiktning, ett kristligt och passande 
slut efter den till sitt innehåll hedniska och blodiga förra delen av 
visan. Man frågar sig, om man här kan finna en blek återspegling 
av tankegången i den norska sägenkrets, som jag anfört i samband 
med visan om Liten Lavrans, jfr s. 5 if. I två danska texter, DgF 
IV, s. 892 tf., saknas detta slut, och visan slutar således som i de 
svenska uppteckningarna. Samma är förhållandet med den i det 
föregående nämnda norska texten. Den slutar också som de svenska. 

Hos Arwidsson finnes en visa, nr 140, som är benämnd »Warulfven», 
upptecknad i Södermanland. Den skildrar, hur jungfrun ber sin 
moder om lov att gå till sin käraste, »ty hon var med älskona bunden», 
och hon får tillstånd att gå men varnas för »den lilla ulfven grå». 
Så går hon men möter ulven i lunden och försöker fria sig genom 
att erbjuda honom det röda guldband; då detta ej hjälper, tar hon 
sin tillflykt upp i det högaste träd, men då ger ulven upp ett för-
färligt tjut, så att ytterligare trettio ulvar komma. De slita omkull 
trädet och få således jungfrun i sitt våld, hon skriker då, så att det 

fallet på kvinnan och utrivandet av fostret beror på en inneboende drift hos var-
ulven att på detta sätt söka lösning, ej på en till förtrollningen fogad särbestäm-
melse. 

1  I en norsk text (Liestel og Moe, Norske folkeviser nr 51, med titeln Var-
ulven) heter det att styvmodern var gammal, och att det således måste förbli en 
omöjlighet att den förvandlade skulle kunna lösas med en broders blod, men att 
undret skedde, att hon blev med barn: 

Ho sa at eg sill' inkje få bot 
fyrr eg fekk drukkji min bro'ers blo. 

Mi stjukanor var so gamal ei kvinna, 
men Gud let henne med båne binde. 
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höres till Herr Peders borg, men när han hastigt kommer ridande, 
möter han ulven med fostret i mun. 

Här ha vi således i hela visan den form av varulvstro, som över-
ensstämmer med den sydsvensk-danska: en havande kvinna är ute 
och överfalles av varulven, som sliter ut fostret. 

Grundtvig har också visan, DgF II nr 54, under rubriken Var-
ulven. Han motiverar detta i inledningen: »At det ikke er noget 
naturligt Rovdyr, men en Varulv, som her fremtrxder, er klart 
nok, skjondt Visen ingensteds siger det: thi det er Barnet i Moders 
Liv, som den soger.» 

Av de återgivna texterna är dock A, som så ofta är fallet, påver-
kad av flera olika visor. I verserna 1-13 skildras, hur riddaren och 
jungfrun spela guldtavel, riddaren vinner henne, jungfrun sörjer 
över den död, hon vet hota sig, riddaren lovar, att svenner alltid 
skola följa henne som skydd, bröllopet hålles. Så långt är det in-
ledningen till visan Harpans kraft, endast att i denna är det drunk-
ning hon vet sig vara förelagd, här är det ändrat till att den vilda 
ulv skall bliva hennes död. Med vers 15 börjar så den del, som är 
densamma som den hos Arwidsson återgivna, men också denna del 
är blandad med andra beståndsdelar, som annars ej tyckas höra till 
denna visa. Det är i vers 14 alltså en fru, som skall fara till kyrkan, 
men svennerna, som skola skydda henne, äro hemma, och hon möter 
ensam gråulven. Sedan kommer i de följande verserna samma skild-
ring som i den svenska visan om jungfruns underhandling med 
ulven, då hon erbjuder honom både det ena och det andra, för att 
han skall skona henne. Men i -verserna 22-27 kommer ett avsnitt, 
som snarast förefaller att vara påverkat av visan om Jomfruen i 
Ulveham, ett parti som blir svårfattligt här och förefaller att bättre 
passa in i den visan (se DgF 4, s. 892 ff., texterna BC): det blir ett 
samtal mellan ulvarna, som det tyckes, och den gamla ulven säger, 
att man skall låta henne löpa, så att hon får föda sina åtta söner, 
när hon är med det nionde barnet, skola de nog finna henne. Från 
vers 28 kommer så fortsättning av den egentliga visan om varulven 
med, blott de små förändringar som betingas av den ändrade inled-
ningen. Texterna B och C innehålla endast den egentliga visan med 
variationer. 

I kommentaren s. 666 talar Grundtvig om, hur de två tryckta 
svenska uppteckningarna stämma med de danska BO men skildrar 
sedan en tredje svensk uppteckning, från Västmanland, i Cavallius 
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och Stephens samlingar, och kommenterar denna såväl där som i 
bd IV, s. 890. Jag återger här det huvudsakliga av denna text så 
som den är tryckt i bd IV, s. 891: 

Liten Kerstin gångar til Herr Peders dörr: 
»Kom, Herr Peder! ni släppen mig in! 

Kära Herr Peder! ni släppen mig in! 
det regnar så svåra på skarlakan-skinn.» 

»Regnar det så svåra på skarlakan-skinn, 
så vänd det nu ut, som förra var in!» 

Liten Kerstin hon gångar till Ulfvaskog, 
der möter hon sig en ulf så stor. 

Liten Kerstin hon kryper så högt upp i träd: 
»Trots, du ulf, du ska' inte ta mej!» 

Ulfven gaf till ett förskräckeligt rop, 
så att det kom flere ulfvar i hop. 

De refvo det trädet i ringaste rot, 
de ref vo det trädet i nedersta rot. 

Herr Peder han sadlar den gångare grå, 
han bad till sin fader: »I lyften mig på!» 

Herr Peder han rider åt Ulf veskog ut, 
der fick han se hennes blodiga sko. 

Så rider han sig ett stycke längre fram, 
der finner han sig hennes strumpeband 

Så rider han sig ett stycke längre fram, 
så fick han se hennes kjortel så röd. 

Så rider han sig ett stycke längre fram, 
så fick han se hennes tungoband. 
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»Hör du, tungoband, hvad jag säger dig: 
hvad dom fäller du öfver mig?» 

»I helvetet hafver jag bandt din dom, 
i helvetet hafver jag bandt ditt namn.» 

Herr Peder red in på sin faders gård, 
och ute för honom hans fader står. 

»Hör du, Herr Peder, hvad jag säger dig: 
hvarf öre är du så bleker nu?» 

»Jag må väl vara bleker och inte vara röd 
min fästemö ligger i ulfveskog död.» 

Grundtvig kommenterar, s. 890: »Skjent Barnet eller Fostret ikke 
neevnes her, saa er Tanken dog klarlig den, at J o mf ruen er med 
Hr Peder» Barn; thi Varulven seger jo netop frugtsommelige 
Kvinder; hvorfor ogsaa samme svenske Opskrift er ene om (ved 
»it mxrkelige Trxk med det talende Tungebaand) paa det stxrkeste 
at fremha3ve Hr. Peder» Brede.» 

Mig förefaller emellertid förhållandet med denna visa att vara 
ett annat. Den är i denna form icke en varulvsvisa utan har blivit 
det först genom senare omdiktning. I den västmanländska texten, 
om vilken Grundtvig säger, att den »turde endog va3re den 931dste 
af 'alle foreliggende», är det ett annat motiv, som behandlas: älska-
rens kallsinnighet och hårdhet, sedan han fått sin vilja fram. Den 
förskjutna, värnlösa, får ensam vända tillbaka i oväder och genom 
den fasansfulla skogen, ett tillhåll för ulvar. När Herr Peder snart 
ångrat sin hårdhet och rider efter henne, är det för sent. Hon har 
gått sitt öde till mötes, och han finner endast hennes blodiga kläder. 
Men hennes »tungoband» talar om den förbannelse, hon i sin döds-
vånda utslungat över honom, straffet följer, och han dör. 

I den i Svenska fornsånger återgivna varulvsvisan är det, i klar 
överensstämmelse med varulvsföreställningarna, ulvens framträ-
dande med fostret i munnen som är höjdpunkten av dramat, jung-
frun nämnes ej mer. Här är det hela tiden jungfrun, som är huvud-
personen, det är hennes blodiga sko, hennes strumpeband, hennes 
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röda kjortel och hennes tungoband han ser, hennes förbannelse han 
hör. Att hon sönderslitits av ulvar var intet fjärranliggande motiv, 
så talrikt förekommande som dessa voro. Ännu i förra hälften av 
1800-talet hände det i vårt land att människor dödades av vargar. 

Visan i denna form är säkert den ursprungliga. Men sedan har 
omdiktning skett, och det är återigen det livskraftiga, fantasieggande 
sydsvensk-danska varulvskomplexet som givit stoff till omdikt-
ningen. Och denna låg ju här nära till hands, inledningen till en sägen 
enligt dessa föreställningar förelåg ju redan: en kvinna, som mycket 
väl kan förmodas vara havande, ensam ute i markerna, angripen 
av en ulv. I en dansk uppteckning, gjord år 1877, finnes slutligen 
även ordet varulv inkommet i texten: »Graa Varulv, graa Varulv, 
du bider ikke mig» (DgF X, s. 60). Det är det tidigare »Graaulven» 
som omändrats. 

Visan nr 63 i Svenska folkvisor, Jungfrun i blå skogen (uppt. i 
Västergötland), ligger till sitt innehåll den västmanländska närmast. 
När ungersven kommer till platsen, finner han endast en blodig arm. 
Omkvädet »Ty hon var i vildskoga vånda» säger också att det är 
den stora skogens fasor hon dukat under för.1  

Om uppkomsten och förekomsten av förvandlingsvisorna säger 
Ek, a. a. sid. 83: »Förvandlingsvisorna äro väl så rikt representerade 
på svensk botten som på dansk, och det är ej omöjligt, att en med 
folkliga festbruk så intimt sammanhängande visa som Den förtrol-
lade linden ursprungligen är svensk. Allmogen har nämligen hos oss 
under hela medeltiden intagit en vida friare ställning än i Danmark, 
där adelsklassen kulturellt liksom politiskt varit den ledande från 

1  I kommentaren, bd II, säga utgivarna: »Af intresrneibr frågan om folkvisornas 
omqväden och varnande för konstruktioner om dem, då de genom sina förvrid-
ningar så ofta utgöra en för lös grund att bygga på, är att se, huru det kraftiga, 
talande 

Ty hon var i vildskoga vånda 

i både Arwidssons och Axelsons antagligen senare uppteckningar blifvit, hos den 
förre: 

Ty hon var med älskona bunden! 

och hos den senare: 
För jungfruen var af älskogen vunnen.» 

Här är väl dock förändringen i omkvädet betingat av att visans karaktär genom 
omdiktningen förändrats. 
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Valdemarernas tid och långt in i nyare tiden. Svenska bönder ha 
säkerligen redan under 1200-talet haft en egen visrepertoir.» 

Skulle man söka ett bevis för att visan Den förtrollade linden — 
eventuellt också andra liknande — uppstått på svensk botten, så 
bleve det kanske ej det närmast liggande att den skulle ha intimt 
sammanhängt med folkliga festbruk — vilken fråga väl torde få 
anses stå öppen — utan snarare då att groningsgrunden till visor 
av denna karaktär funnits hos oss på ett annat sätt än i Danmark, 
genom den mängd av förgörningssägner vi haft, jfr kommentaren till 
visan om Den förtrollade riddaren, s. 22. Man kan också i de svenska 
förvandlingsvisornas texter se ett renare återgivande av folkföre-
ställningarna, än vad man finner i de danska. 

I sagorna ingår ju ofta djurförvandlingsmotivet utan att det där-
för kan sägas vara ett varulvsmotiv. I några sagor finnes dock mo-
tivet utformat så, att det i hög grad sammanfaller med tron på 
varulv genom förgörning (jfr kap. III). I HyMn-eavallius och Ste7  
phens Svenska folksagor finnes en sådan saga, som också bär titeln 
»Var-Ulfven». Den angives vara frän Uppland. Där heter det om 
konungasonen, prinsessans käraste: »Då öfvade drottningen sina 
onda konster, och förhexade honom till en var-ulf, så att han i 
all sin tid skulle löpa uti skogen.» Han räddas genom att prinsessan;  
när han kommer löpande mot henne, efter råd av en övernaturlig 
hjälpare stjälper över honom en gryta med het tjära, vari ligger en 
magisk blomma. Då skiftar ulven hamn, skinnet flyger av honom;  
och han är åter människa. Här ha vi således en motsvarighet till 
sagornas och sägnernas brännande av ulvskinnet, så att befrielse 
sker.' 

I sagan om »Ulf-Prinsen» (Aa 425) i samma samling, upptecknad 
i Södermanland, förtäljes om brudgummen, att han är förvandlad 

1  Om varulvsskinnet i estnisk sägen och saga säger 0. Loorits i sitt arbete 
Estnische Volksidichtung und Mythologie, s. 74, att det »auch in den estnischen 
Werwolfssagen und selbst in den estnischen Märchen zentrale Bedeutung zukommt 
(der den Russen abgelauschte Märchentyp Aarne 408* =--- Thompson 409 gehört 
in Estland zu den beliebtesten Märchentypen)». 

Sagan om drottningen, som av sin rival får ett varulvskinn kastat över sig och 
därmed löper bort som varulv men blir löst ur förtrollningen, då skinnet fastnar och 
brännes sönder på en upphettad sten, är även upptecknad i Livland, och under 
benämningen Das Werwolfsfell införd i Finnische und estnische Märchen i serien 
Die Märchen der Weltlitteratur. 
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till en stor grå ulv och har varit det i sju år, när prinsessan genom 
att bryta sitt löfte att ej se honom orsakar deras skilsmässa. Han 
säger så: »Bara tre månader hade jag qvar att löpa ulf — —.» 
Både perioden sju år och uttrycket »löpa ulv» (1. »löpa varg») finna 
vi ofta i sägnerna om den till varg förgjorde.' 

I skönlitteraturen förekommer under årens lopp många gånger 
uttryck, som ha varulvstron till grund, framför allt då benämningen 
varulv som tillmäle. Men någon utförligare behandling av motivet 
har väl hos oss ej-  förekommit förrän nu i senaste tid Karl Ragnar 
Gierow skrivit sitt drama »Rovdjuret», som 1941 uppfördes på Dra-
matiska teatern och blev en succé. Det var det sydsvenska motivet, 
som han byggde på i denna sin skildring av dualismen hos en männi-
ska, av det godas och det ondas kamp om henne. 

Min genomgång av den äldre litteraturen har jag ansett lämpligt 
att föra fram till ElyWn-Cavallius' sammanfattande uppgifter om 
äldre och yngre värendsk tro. Därmed har jag avslutat exemplen 
på vad denna litteratur kan ge av faktiska uppgifter om varulvs-
tron. Någon fullständig översikt har jag icke avsett att framlägga. 
Uppgifterna finnas insprängda i arbeten av så vitt skilda slag, att 
en mera fullständig undersökning icke utan allt för mycket arbete 
kunnat göras. Jag har dock under mitt sökande genomgått en avse-
värd mängd äldre litteratur. 

Yngre litterära belägg, tryckta under ungefär samma tidsperiod 
som de i handskrift befintliga uppteckningarna ha gjorts, ha infogats 
i detta material och återfinnas således i de följande kapitlen. 

Om dessa i handskrift befintliga uppteckningar kan sägas, att de 
äldsta äro de, som finnas i de av landsmålsföreningarna i de olika 
nationerna i Uppsala gjorda uppteckningssamlingarna, vilka på-
börjades på 1870-talet. De par belägg som finnas ur Gustaf Erics-
sons samlingar äro väl något årtionde äldre. Man hade vid denna 
tid ännu tillgång till sagesmän, som voro födda på 1700-talet. De 
senaste uppteckningarna ha gjorts innevarande år, och de äldsta sa-
gesmännens födelseår ha nu nedgått till 1850-talet. 

1  Om förvandlingsmotiv i sagorna se v. Sydow, Våra folksagor s. 102 ff. Jfr 
F. v. d. Leyen, Das Märchen, s. 48 ff. 



Kap. II. 

SJÄLVFÖRVANDLING. 

Tron på självförvandling till rovdjur har kunnat beläggas i Norr-
land: Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Lappland, Medelpad, 
Hälsingland, i övre delen av Dalarna, norra Värmland samt enstaka 
även i Dalsland. Även från Västergötland finnes ett par uppgifter 
(se slutet av detta kapitel), men det förefaller ovisst om man här 
har med någon ursprunglig självförvandlingstro att göra. I det ena 
fallet, om mannen, som förvandlade sig vid nymåne, kan det vara 
fråga om ett oklart uttryckssätt, som man också någon gång kan 
finna i andra sägner ehuru där övriga detaljer klart avgöra att det 
är fråga om förgörning. I det andra fallet uppgives bestämt att 
mannen förvandlade sig själv till hund, men detta är tydlig påverkan 
av det sydsvenska komplexet, förvandling genom omständigheter 
vid födelsen, vartill hundgestalten är knuten. Någon självför-
vandling till hund omtalas icke i svenska varulvstraditioner för 
övrigt. Det är säkerligen en av en sentida sagesman missuppfattad 
sägen. 

Det är i de västliga landskapen, Jämtland, Härjedalen, Dalarna 
och Värmland, som man finner traditionerna om sj älvförvandlingen 
rikåst företrädda och en mängd sägner ännu bevarade. Även i 
västra och norra Ångermanland finner man av tillgängliga uppteck-
ningar att traditionen om detta slags förvandlingar en gång varit 
väl känd. Denna västliga orientering måste förstås så, att vi här 
ha ett reliktområde, vars traditioner i detta avseende äro samman-
hörande med bevarade fornvästnordiska traditioner. 

Den gestalt den förvandlade säges antaga är björnens eller var-
gens. Och här finner man en olika fördelning, som knappast kan 
föras tillbaka till äldre mytologiska traditioner utan som tydligen 
har sin grund i etniska förhållanden. 1 Dalarna och Värmland fin- 
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ner man endast björngestalt nämnd, likaså i Ångermanland, med 
endast ett par särpräglade undantag. I Jämtland och Härjedalen 
däremot finner man både björn och varg nämnda. 

Detta sammanhänger tydligt med vad man har ansett vara orsak 
till att människor förvandlat sig själva. Det har varit rovlust och 
lystnad eller hämndbegär. Då säger det sig självt att man tänkt 
sig gestalten av det djur, vars skadegörelse man hade mest anled-
ning att frukta. För bondebefolkningen i dessa nordliga och västliga 
landskap var det björnen. Han strövade i skogarna, där hästar, kor 
och småkreatur gingo på bete, och hans härjningar kunde ibland 
för den enskilde bli katastrofala. Hos lapparna däremot kommer 
uppgiften om varggestalten, ty vargen är det djur, som de mest 
frukta, då dess härjningar i renhjordarna är störst.' Bönderna 
däremot ha ju sina kreatur väl skyddade inomhus under den årstid, 
då vargarna äro som svårast. Därför finna vii de västliga landskapen 
med lapsk bosättning uppgifter i omlopp om både varg och björn.2  

När vi i Dalsland ha en enstaka uppgift om självförvandling — 

1  Ett gott belägg för riktigheten av denna uppfattning erhöll jag under mitt 
arbete helt nyligen i lappvistet Storvallen i Härjedalen. En lapp hade berättat 
för mig om självförvandling till varg. Jag frågade honom sedan om sådana per-
soner också kunde förvandla sig till björn. »Nej, det var till ett klodjur dom blev», 
svarade han genast. Han märkte själv att det var en viss felaktighet i svaret, så 
att han tillade: »Ja björn är ju också ett klodjur förstås — men det var varg dom 
blev.» Klodjuret, skadedjuret framför andra, som tanken först gick till, det var 
alltså vargen. Under vintern ligger ju björnen i ide och skadar icke renhjordarna, 
medan vargen då härjar som värst. 

2  Ännu ett belägg, som belyser den etniska skillnaden i detta avseende, skall 
anföras. I en uppteckning gjord i Undersåker i Jämtland efter svensk sagesman, 
talas om att en man i Edsåsen — svensk alltså — löpt björn, och så tillägges: 
»Mest var det bara lapparna, som löpte varg och åt hästkött.» (ULMA 13807.) 
Sagesmannen hade således känslan av att varggestalten hörde lapparnas traditio-
ner till. 

Någon uppdelning mellan lapsk och svensk tradition har jag här i övrigt icke 
försökt mig på. De förvandlingstraditioner, som vi ha upptecknade efter lapska 
sagesmän, äro för sporadiska för att man av dem skulle kunna draga bestämda 
slutsatser. Det förefaller dock som om dessa traditioner hos de sydliga lapparna 
— som ju bo just i de områden där självförvandlingstraditionerna varit särskilt 
livliga bland den svenska befolkningen — äro direkta nordiska lån. Hur förhål-
landet är bland lapparna i Lappland är svårt att säga, då materialet är så ytterligt 
begränsat. Där kan även ett östligt sammanhang tänkas. 

För att möjliggöra ett särskiljande i det material, som här föreligger, har jag 
dock särskilt angivit när uppgifterna meddelats av lapska sagesmän. 
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som förresten uppgives ha skett i Hede i Bohuslän — och det säges 
vara till varg, så anser jag att detta bör förklaras på samma sätt, 
ty vi äro då söder om det egentliga björnområdet men i ett ganska 
starkt varghärjat område. 

Från Dorotea socken i sydvästliga Lappland finnes en uppgift, 
som är ensamstående i materialet, nämligen om förvandling till 
järv. I »Historier och sägner från vildmarken» av Levi Johansson 
berättas följande: »Enligt somligas uppgifter skulle de äldre bell-
viksbönderna bl. a. ha kunnat konsten att påtaga sig djurhamn. 
En gång, berättas det, hade lapparna stulit hästar av dem, slaktat 
och ätit upp dem. Bönderna gjorde sig då till järvar och revo en 
massa renar för lapparna.»' 

Denna uppgift torde få anses ytterligare bekräfta att man tänkt 
sig gestalten av det djur, som åstadkom största skadan. Här berättas 
nu att lapparna slaktat och ätit upp hästar för bönderna. Deras 
vrede var då naturligtvis fruktansvärd, och hämnden skulle bli så 
blodig som möjligt, skadegörelsen i renhjorden med ens den största 
möjliga. Då låg det tydligen här närmast till hands att tänka sig 
antagandet av järvens gestalt, järven om vilken det också säges, 
att »han hyllar ej 'så länge det rörs', oberoende om han orkar för-
tära det rifna bytet eller icke» (Ekman, Norrlands jakt och fiske, 
a. 133).2  Enligt utredning, a. a. s. 123, hade järven till sen tid »ett 
godt stamtillhåll i nordvästra Ångermanlands bergstrakter» och 
bör således ha varit rikligt förekommande i Dorotea, som gränsar 
därtill. Just Bellvik ligger också omedelbart intill ångermanlands-
gränsen. Det är antagligt, att bönderna här mer än en gång lidit 
största skadan genom järven. Detta har givit sin färg åt sägnen. 

I Lappiske eventyr og folkesagn av Qvigstad og Sandberg fram-
föres (s. 32) en fredligare syn på saken, men också här är det fråga 
om den reella fördelen av att antaga en viss djurgestalt. Efter en 
sägen om en jägarlapp, som förvandlade sig till björn, kommer 
följande not: »Den mand, som her fortwlles om, må have vret en 
v,oaide eller troldmand. Medge folketroen skulde disse kunne for-
vandle sig til dyr. At va3re bjorn ansås for det bedste; da fandt man 
om sommeren mad allesteds, og om vinteren trxngte man intet; 
for da lå man i hi.» 

1  Ångermanland-Medelpad, 1935, s. 121. 
2  I en norsk uppteckning heter det: »Jerven berre drep og drep» (Opedal, Mak-

ter og menneske, I, NFL 23, s. 51). 
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Detta skulle väl kunna sägas vara jägarlappens önskedröm: vara 
det djur, som på sommaren med ringa möda kan skaffa sig mat och 
som under den arktiska vinterns svåra jaktförhållanden helt enkelt 
sover sig bort från alltsammans. 

I ett annat arbete av Qvigstad, Lappiske eventyr og sagn I, 
s. 4051, finnes också en uppgift, som säreget klart och tydligt visar 
hur påtagligt man tänkt sig sammanhanget mellan antagandet av 
djurgestalten och möjligheten att erhålla föda. Det heter om skolt-
lapparna att innan de förvandlade sig till ulvar skulle de sova vid 
det särskilda träd, under vars böjda stam de skulle krypa för att • 
förvandlas. Den som gjorde det drömde då om hur det skulle gå 
för honom. Därom heter det bl. a.: »Hvis han skulde få fullt op 
av ren og sau å drepe, dromte han at svart mange kjottgryter rok 
om ham på alle kanter. Hvis han dronate at der var stener omkring 
ham, betod det sult.»2  Samma realistiska inställning finner man i 
uppgiften att de unga brukade löpa som ulvar, därför att de tyckte 
att det var roligt att löpa i kapp med renarna, men att de gamla 
förvandlade sig till björn, därför att det var lättare att vara björn 
än att vara varg; de fingo då också sova hela vintern. 

Hos detta arktiska folk, levande under hårda yttre betingelser, 
finner man icke uppgifter om rovlust framträdande i dessa berättel-
ser utan mera det legitima behovet av föda. I svenskt material 
finner man en liknande synpunkt framhållen i en berättelse från 
Härjedalens fjälltrakter, om en man, som troddes förvandla sig 
»i brist på mat». När berättelserna återgivas hos bondebefolkning, 
där matbrist ej är aktuell, finner man däremot att rovlystnad och 
skadelystnad, själva ondskan, ofta framhålles som motiv till för-
vandlingen.2  

Oftast förekommer i de svenska traditionerna uppgiften att det 

1  I sina anmärkningar s. 548 f. har Qvigstad en litteraturförteckning, till vilken 
kan hänvisas. 

2 1 sitt arbete Tro och öfvertro i gångna tider I, s. 124, nämner också Gadelius 
den roll hungern kunnat spela vid dessa idéers spridning: »Den roll värklig hungers-
nöd kunnat spela vid dessa dämonomana ideers utbredning är i ett och annat fall 
i de gamla handlingarna antydd.» Han anför som exempel att vid en av de sista 
trolldomsprocesserna i Österrike (1717) en man vid namn Gell under tortyr be-
kände, att de fingo en svart salva av djävulen, och när de smorde sig med denna 
blevo de vargar och kunde lätt tillfredsställa sin hunger genom att riva boskap. 

3  När teorierna rörande varulvstron diskuterats, torde dessa här angivna syn-
punkter ha alltför litet beaktats. 

3-43297. Ella (Maka 
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är lappar, som utöva konsten att förvandla sig på detta sätt, men 
även finnar och svenskar nämnas, särskilt i de sydligare landskap, 
där tron förekommer. Förvandlingen anses, som nämnts, ske för 
att göra det möjligt att riva kreatur och frossa på deras kött eller 
för att hämnas och skada. Oftast uppgives det vara män, som för-
vandla sig, men även kvinnor nämnas ibland. Om förvandling famil-
jevis finnes i det här samlade materialet endast två uppgifter, den 
ena från Tännäs i Härjedalen (lapsk sagesman; se s. 52 f.) och den 
andra från Ström i Jämtland (se s. 48. Jfr även de två där följande 
sägnerna, där förvandlingen påtages av en anhörig).' 

Benämningarna på den förvandlade äro i Jämtland hamnbjörn 
och hamnvarg, i Dalarna fä,husbjörn och knivskedsbjörn. Från Värm-
land finnes i en uppteckning benämningen lappbjörn. I Dalarna 
talar man också, enligt ett belägg, om en björnham, som går. 

För övrigt har man benämningar sådana som löpa björn (J11., 
Med.), gå björn (Ja, Med.); gå i björn (JU., Med.), löpa i björn (Äng.), 
spå i björn ( Ang.)2, gå i björnham (Dal.), vänd till björn (Äng.), samt, 
i fall av varggestalt, löpa varg (JU., Härj.). 

I det geografiska område, som här beröres, talas ofta om hamnen 
i detta sammanhang.3  Fornåldrig nordisk tradition, klart dokumen-
terad i fornvästnordiskt material, har bibehållit sig. Vi ha sett be-
nämningarna »hamnbjörn» och »björnhamn», och det talas om att 
»löpa i björn», »spå i björn» och liknande, varmed tydligtvis förstås 
löpa, trolla i björnhamn. (Jfr kap. III, sägnen s. 99 om »fårdong-
Lasse», -SOM säges »gå i björn», därför att en trollkarl »kastat björn-
hamn» på honom. Jfr även s. 71, »löpa i varg», »gå i varg».) 

Jag återger här i sammandrag de uppgifter, som särskilt tala om 
»hamn» i denna betydelse, för att visa deras frekvens i uppteck-
ningarna, detta då oavsett vad orsaken till hamnskiftet säges vara. 

1  Om förvandling familjevis finnas uppgifter även i norska sägner, se t. ex. 
Lagli, Eventyr og sagn fra Nordland, s. 92: en björnhona har skjutits, två vargar 
sätta sig på avstånd och ula och tjuta, och man ser slutligen att det är två lapp-
flickor, de klaga, att deras mor har blivit skjuten; Olsen, Norske folkeeventyr og 
sagn, s. 143: ett lappfolk tigger men avvisas obarmhärtigt, sedan komma två var-
gar, ibland tre, och härja bland kreaturen hela sommaren. — Även i Estland 
omtalas familjevis förekommande förvandling: »Manchmal geht ein Nöjd mit sej-
ner ganzen Familie als Werwolf.» (Eisen, Estnische Mythologie, s. 33.) 

2  Spå = trolla. 
3  Jfr SAOB, art. hamn, subst. 1. 
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(Kursiveringar av förf.) Om termerna i deras sägensammanhang 
se sägnerna i kap. II—IV. 

De flesta av dessa uppgifter finna vi i Jämtland: »Jag hörde 
gammalt folk i Oviken tala något om att det hade funnits folk, som 
hade kunnat förändra sig från människa till björn, och då var det 
en hamn» (ULMA 14475, s. 31); »'hamnbjörn' (eller varg): som byter 
om 'hamn' och blir människa emellanåt — eller tvärtom» (Myssjö, 
ULMA 465, s. 9); »n dän ham'n han ä tå månge slag han. Sorale 
gå i bjån o somle i varg, o dom kan no bli anne djur å». Somliga av 
dem äro förtrollade av andra, så att de måste vara djur vissa tider, 
andra kunna så mycket ont, att de förvandla sig själva till djur när 
de vilja, och när de se, att de därmed kunna göra något ont (Rag-unda. 
ULMA 88: 46, s. 5); lapparna kunna förvandla sig, »byta björn-
och varghamn» (Revsund. ULMA 13375); en trollkunnig har kastat 
björnhamn på en annan (Ragunda, Bodsjö. ULMA 88: 46; 11528); 
någon ond människa har kastat på honom [varg-]hamnen (Frost-
viken. ULMA 14678); en finska har satt på honom varghamnen 
(Marieby. ULMA 12944); den förvandlade benämnes hamnbjörn 
(Myssjö, Hammerdal, Ström, Undersåker, Mörsil, Alsen, Offerdal; 
dessutom i Jämten 1912, s. 74, en uppgift om en hamnbjörn »mellan 
Håsjö, Hällesjö och Ragunda» samt några ej lokalfästa uppgifter); 
från Frostviken benämningen hamnvarg på den till varg förvandlade 
(ULMA 14678). — Medelpad: en karl har blivit förtrollad till 
varg, men någon kunde så mycket, att han »tog av honom varg-
hamnen» (Attmar. N. M. 16175. Sagesmannen har hört det berättas 
som skett vid Voxna bruk i Hälsingland). — Härjedalen: »Dom 
kröp genom en rent, o då fick dom varghamn» (Tännäs. ULMA 
13423); genom förgörning kunna människor få löpa varg; okänt för 
sagesmannen hur det gick till när den förvandlade »släppte den där 
hamnen» (Vemdalen. ULMA 15104); hamnbjörn också nämnd i 
Jämten 1912, s. 74, från Sveg och Linsäll, ovisst dock om termen för-
skriver sig därifrån. — Hälsingland: den till varg förgjorde får 
mat som gåva och blir därigenom »löst från sin varghamn» (Alfta. 
ULMA 2434: 1). — Dalarna: »Somliga kunde stämma [någon] 
att gå i björnhamn eller varghamn» (Malung. ULMA 6716)1; »Här i 
Almberget skall det ha varit en björnham» (Lima. ULMA 7639, 

1  Jfr från Malung »ga i maruh,amn* om den som är förtrollad till mara. ULMA, 
Ordb. Dal., art. mar-hamn. 
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S. 50); »En som gick i björnham var nästan osårbar* (Lima. ULMA 
11629). —Värmland: mannen, som skall förvandla sig, blir skjuten 
innan han »hann att få björnhamnen på» (Östmark, se not s. 55); 
»det är en björnham», säger mannen, som förvandlar sig, om den 
björnhud han använder (Schröder, Pavo Makkran, jfr nedan, s. 55); 
om den förgjorde säges, att han var i hamn (Töcksmark. IFGH 
4205); varulven är en människa, som kommit i hamn (Varnum. 
rEGH 4325); en finngubbe motas ständigt av en björn; det är hans 
övän, som »antagit björnham» (Vitsand. ULMA 13180). — Dals-
land: den förgjorde nämndes hamn, sades ga' i hamn (Fröskog. 
IFGH 4243). — Uppland: varghamn, se s. 78. 

Från sydligare landskap finnas några få uppgifter i materialet. 
Från Västergötland: man sade att de förgjorda sprang varg eller 
:var i varghamn (Amnehärad. IFGH 3518); den till varg förgjorde 
Var i hamn (Tröllhättan. IFGH 4551); om man nämnde namnet 
på en, som förtrollats till varg, och sade till honom att komma 
in i Guds namn, »så kom han i sin rätta hamn igen» (Flakeberg. 
IFGH 4507).1  — Småland: »Sköt man på en varulv så stöp han, 
ty det träffade personen, och hamnen var och förblev hamn, ingen 
kunde därför misstänka att det var en människa, som satt livet 

(Älghult. LUC 6957.) — Skåne: en bonde, »en riktig varulv», 
kan ej bli fri den hamn, i vilken han kommit (Emislöv. LUF 458); 
Mannen (varulv genom födelsen) återkommer »i sin rätta hamn» 
(Flaekarp. LUF 458). — Blekinge: våra soldater fingo lära av 
de finska knektarna att förhamma folk, så att de voro ömsom var-
gar, ömsom människor; en sådan förhamming var ej farlig för krea-
turen men för kvinnfolk (Asarum. LUF 5611). 

Slutligen kan nämnas en uppgift från Norrbotten (Nederkalix 
X Töre) att en människa vid sin död kan »lämna efter sig en slags 
Vålnad», som kan visa sig i djurgestalt, »sådan vålnad kallades 
itamnin» (ULMA 11215).2  

1  Från Eling i Västergötland finnes i en uppteckning nämnt, att en trollkvinna 
4>satt påk en man björnhamn, se s. 81, men det uppgives ha hänt i Norrland på 1700-
talet, och man måste därför antaga, att denna uppgift går tillbaka på något äldre 
tryck. 

2  Jfr i kap. V, s. 170 ff., om gengångare som varulv. Om det i här anförda upp-
teckning är fråga om en dylik kan dock ej avgöras utan tillgång till större material, 
så mycket mindre Sona dylika uppgifter äro sällsynta i vårt land. Möjligheten av 
en fylgja-tro kan ej uteslutas. 
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Hamnskiftet säges i Jämtland, Ångermanland, Hälsingland och 
Härjedalen ske genom att den trollande kryper genom ett bälte 
eller liknande.1  I en uppteckning från Ström i Jämtland kallas bältet 
ett »trollbälte», man det förefaller att vara upptecknarens eget ut-
tryck; bälte i största allmänhet talas om i Ström, Borgvattnet och 
Alsen i Jämtland, Ramsele i Ångermanland samt Hede i Härje-
dalen. Något »liknande ett tunnband» har det uttryckts i en sägen 
från Ragunda. Drängen-lappojken kryper genom »karken» heter 
det i Junsele i Ångermanland.2  Att ett dylikt bälte -- »trollring* 
som man också kan uttrycka det — skall vara av människoskinn 
uppgives från Borgvattnet och Frostviken i Jämtland samt Gnarp 
i Hälsingland (här uppgives, att skinnet skall vara av ett manslik 
och tagas kring dess midja samt att det är lappar, som utföra sådant. 
ULMA 6798 b.). Från Borgvattnet finnas ytterligare ett par upp-
gifter: att skinnet skall vara av en självspilling; att det skall vara 
av en mördad. Från Hammerdal i Jämtland finnes också en upp-
gift om att trollringen var av en rem, som var flådd längs efter ryg-
gen på en som hade hängt sig. Det är således den vanliga magiska 
förstärkningen.3  Från Tännäs i Härjedalen uppgives också att 
krypandet sker genom en rem, och det är ju möjligt att det ur-
sprungligen kan — liksom i Hammerdal — ha varit fråga om en 
rem av människohud. Möjligen kan det också vara samma för- 

De olika uppgifterna i det följande, som här återgivas i sammandrag, åter, 
finnas i sina sammanhang i sägenreferaten i detta kapitel. 

2  Jfr Rietz, Svenskt Dialekt-Lexikon s. 309 a, art. ka r k, m. o. f.: »ett af ren. 
senor flätadt snöre eller tåg för att binda om bräder, lass med fogel eller andra 
med skinn omgifna varor». Ordet uppgives vara antecknat i Norrbotten och Väster. 
botten. Ett sådant tåg torde det vara, som avses i uppteckningen, ehuru det där 
icke angives. 

3  Alla dessa uppgifter om en rem av människohud — om av sådana som dödats 
genom brott eller icke — äro tydligt sekundära. I de primära traditionerna måst? 
det ha varit krypandet genom en öppning, symboliserande födelsen till ny gestalt, 
som varit det väsentliga jämte eventuella formler, sorti brukats. Man kan jämföra 
t. ex. uppgifterna ovan om skoltlapparna, som skulle krypa under stammen av 
ett på visst sätt böjt träd. Från: Estland finnes också följande uppgift: »In Aliste 
erzählt man, wer als Werwolf gehen wolle, milsse auf dem Ofen dreimal um ein Fass 
ohne Boden geherx und dann durch das Fasa kriechen. In Viljandimaa weiss man}, 
dass man am Donnerstag gegen Abend durch einen schiefgewachsenen, bogen-
artigen Baxna rficklings durchzukriechen hat.» (Eisen, a. a. s. 33.) Hos rumänerna 
talas bl. a. om att krypa genom springan mellan två sammanvuxna träd (Art 
Ur-Quell, Monatschrift fik Volkkunde VI, s. 18). 



38 

hållande med den ovannämnda uppgiften om det tunnbandslik-
nande föremålet från Ragunda. 

I »Signerier och Besvärjelser* av lappmannen Jon Johansson (bo-
satt i Helgum, Ång.), kallas bältet omväxlande »bältering» och 
»ringbälte». I hans uppgifter står också följande (s. 39 f.): »Detta 
bälte, som är av människohud, tages en torsdagsnatt — helst mot 
jul, pingst eller annan större högtid — mellan tolv och ett av ett 
lik, som man gräver upp på kyrkogården. Och det bör helst vara 
at manslik. Men bältet tages omkring likets midja och tre till 
fyra tum brett.» Han återger också en uppgift av en lappman i 
Wora (Ång.), som denne hört av sina föräldrar, att man skulle gå till 
ett ställe, där liket av en självmördare eller ock ett annat lik var 
nedmyllat, och så mellan tolv och ett en torsdagsnatt eller »större 
helgdagsnatt» taga av vänstra armens sena ned till handen och spinna 
trådar av senorna och av dessa göra ett rep i form av en ring, så 
att man kunde krypa därigenom. Här kan man antaga ursprunglig 
lapsk tradition, eftersom det är fråga om att spinna sentråd, men 
man kommer kanske sanningen närmare, om man antager, att mo-
tivet den magiska ringen av självmördarens hud blivit omformat 
efter lapska begrepp. 

Om själva förvandlingsscenen säges i Ragunda, Tännäs och Gnarp 
mera obestämt att den trollande kryper genom ett bälte, men den 
fullständigare och vanligare uppgiften är att krypandet skall ske 
tre gånger (Ström, Borgvattnet, Hammerdal, Frostviken i Jämtland, 
Barnsele och Junsele i Ångermanland, Storsjö och Hede i Härjeda-
len). I en uppgift från Frostviken ( x Ström) uppgives att krypandet 
skall ske motsols, och att ringen skall vara fästad i ett träd i skogen. 

Storsjö uppgives också att krypandet skall ske motsols. Det 
omtalas i några fall att den trollande får första gången björnens 
huvud, blir andra gången halvt björn (ev.: får andra gången hela 
huden. Borgvattnet), tredje gången blir han helt björn (Borgvatt-
net, Ström och Frostviken i Jämtland, Junsele i Ångermanland, 
samt hos Jon Johansson, a. a. s. 40). I uppteckningen från Ham-
merdal säges endast att »då han kom fram tredje gången var 
han björn»; och i en uppteckning från Hede heter det att när 
han hade krupit första gången blev han »litet olik sig», andra 
gången »syntes det väl på honom» men tredje gången var han 
»fullt ut björn». 



39 

I Ålsen (Ja) har det uppgivits att den, som vill förvandla sig, 
spänner på sig ett bälte.I. 

Från Ramsele i Ångermanland finnes en uppgift om att man sett 
en lapp ha ett silverblad i munnen, »klottra på och tala» och så 
krypa tre gånger genom ett bälte och förvandla sig till björn. Det 
är en intressant uppgift, då där finnes en antydan om ett medel för 
självhypnos, fixerandet av ett blänkande föremål. Man kan lägga 
märke till att uppgiften också antyder den för en viss metod för 
uppnående av hypnotiskt tillstånd 'riktiga ögonställningen: fixe-
randet av en punkt uppåt eller nedåt helt nära ögonen •2 

Återförvandlingen nämnes i några fall: björnen kryper genom 
bältet tre gånger med fötterna före och blir åter människa (Jt1., 
Borgvattnet; Häls., Gnarp, samt hos Jon Johansson, a. a. s. 40); 
»kröp genom remmen tre gånger då också» (Jt1., Hammerdal; samma 
uppgift från Frostviken); kryper »tillbaks genom karken samma 
väg han gått dit och förvandlades på samma vis tillbaka» (Ång., 
Junsele); kryper tillbaka genom bältet då han skall bli människa 
(Härj., Storsjö); kryper baklänges genom bältet när han åter skall 
bli folk (Härj., Hede). 

Under förvandlingen brukade de trollande nämna människans 
anfallsvapen och göra sig osårbara. Därför äro de också nästan 
omöjliga att skjuta; de måste dödas på något säreget sätt. Ofta 
är det med den i magien så mycket använda silverkulan, ibland är 
också dess kraft förstärkt med det likaledes magiskt verkande 
brödet, ibland laddar man med något, som tydligen endast är det 
ovanliga, det som den trollande ej kan ha kommit ihåg att skydda 
sig för, t. ex. knivtången eller en navare. I en sägen från Frostviken 

1  Denna i tyska traditioner så vanliga uppgift är således här känd i endast ett 
belägg. Enligt uppgifter hos Grimmi och Hertz om det tyska materialet tycks 
bältet, som ibland — och väl ursprungligen — angivits vara av vargskinn, ha varit 
använt som substitut för hela skinnet, som man annars skulle ikläda sig (jfr Grimm, 
a. a. s. 1048; Hertz a. a. s. 79). Hos oss har bältet — eller skinnremmen — 
blivit det föremål varigenom lämpligen krypandet, den symboliska födelsen, 
kunde ske. 

2  Från sen tid kan nämnas ett exempel på lapskt användande av ett blänkande 
föremål för att befordra en viss extas. År 1931 sammanträffade jag i Kiruna vid 
två tillfällen med en lapp av mera ovanlig typ, Jussa Kaltopää från Enontekiö, 
vilken även ansågs vara trollkunnig. Vid båda tillfällena jojk.ade han, och båda 
gångerna begärde han att få något glänsande att hålla i handen. Han fick ett 
silverfat och satt hela tiden under jojkningen och svängde det framför ansiktet. 
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( x Ström) berättas om hur hamnvargen blir slagen med linhäcklan, 
som han ej kommit ihåg att skydda sig för. 

Om silverkulan berättas från Frostviken ( x Ström)1: »Man skall 
taga Konung Gustav den 3:djes silver å göra en kula på altaret i 
kyrkan, d. v. s. de pengar, som blev slagen under Gustav den tredjes 
tid. Då hinner man upp björn [hamnbjörn] å får skjuta den.» 
(ULMA 14678.) 

Om de allmänna förutsättningarna för att utföra hamnskifte 
säger samma sagesman från Frostviken: »Sånt skall en lära innan 
man börjar att läsa Fader vår.»2  Och Jon Johansson säger, a. a. 
s. 39, följande: »Att ikläda sig djurhamn, en sak som våra för-
fäder bland både lappar och svenskar förstodo, är ett företag, som 
få kunna gå i land med, ty det leder ofta därhän, att den, som däri 
inlåter sig, förlorar sitt förstånd och blir mer eller mindre kollrig.»2  

1  De här nämnda uppgifterna från Frostviken, som nedskrivits av en gammal 
gumma där, kunna också förskriva sig från Ströms sn, då hon är född där och hört 
en del av berättelserna som barn (se nedan, not 3). Säker uppgift därom kan nu 
ej vinnas. Det saknar också reell betydelse, då dessa socknar gränsa till varandra 
och förvandlingstraditioner varit gängse i båda. 

2 1 en uppsats, »Föräldrar och barn i Frostviken, Jämtland», omtalar också 
Levi Johansson, att det magiska kunnandet ansågs få sin största kraft, om det 
lärdes före kristendomens inlärande. Han säger, att det är ett faktum, att gamla 
tiders människor först av all »läsning» lärde barnen de formler, som de själva lärt 
sig till skydd och bot. En av hans gamla sagesmän sade också uttryckligen, att 
dessa formler med tillhörande handlingar ej erhöll° sin fulla kraft hos en person, 
om han före deras inlärande hade lärt sig något »gussol». Förf, hade även erhållit 
samma uppgift i Torp i Medelpad. (Årsböcker i Sv. Undervisningshistoria 51, 
ss. 45, 46.) 

Jfr Eyrbyggja saga, kap. 61, där det säges att förmågan av hamnskifte hör 
hedendomen till: »Drå,ndr var manna mestr ok sterkastr ok manna fdethvatastr; 
hann haföi verit fyrr me5 Snorra go5a ok var kalla& eigi einhamr, metan hann 
var heiöinn, en på tök af flestum trollskap, er skiröir våru.» Jfr även Grettis saga 
Åsmundarsonar, kap. 77, Om allmän trollkunnighet såsom hörande till heden-
domen. 

3  Om antagande av björnhamn ger ovannämnda sagesman från Frostviken 
f. 1862 i Alavattnet i Ström sn — ganska fullständiga uppgifter, som jag här 

refererar: Då en fullvuxen människa dör, skall man »flå henne ryck» (härmed 
menas tydligen att skinnet skall dragas av så att det förblir helt, så som man flår 
mindre djur), och så skall man göra en ring av skinnet och fästa den i ett träd i 
skogen, så att ingen ser det. Sedan skall man krypa tre gånger genom ringen mot 
solen. Då blir det första gången huvudet på björnen, andra gången halva djuret 
och tredje gången är det en färdig björn. Detta skall man lära sig innan man bör. 
jag att läsa Fader vår. »Sådana djur kan aldrig någon skjuta ihjäl som vanligt.» 
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I Dalarna och Värmland synes man icke ha någon tradition om 
förvandling genom bälte. Där framgår i stället att förvandlingen 
ansetts ske genom påtagande av en björnhud: »Somliga karlar hade 
en björnhud att krypa in i» (Mora. ULMA, Ordb. Dal., art. björn-
hud); »Om de tog på sig en björn- eller varghud, så kunde de bli 
björnar eller vargar. De kastade av huden när de ville bli människa 
igen» (Vrml., V. Ämtervik. IFGH 1283); »Å så kunn de gå som björn 
å, da kröp de i ett björnskinn å vart te en björn» (Vrml., Östmark. 
IFGH 4491). Jfr sägnerna från Dalarna, s. 53 f., om björnhuden, 
som hänger i förstugan, medan den främmande mannen sitter inne 
i stugan, om björnhuden som faller av mannen, samt om mannen 
som blev så stark, när han hade björnhuden på, så att han kunde 
ta den ko, han hade rivit, och med den i famnen hoppa över en 
gärdesgård. 

Hos hamnbjörnen, den självförvandlade, finnas inga av de mänsk-
liga känslor, som tyckas finnas hos de av andra förtrollade. Här är 
det den normala rovdjursnaturen, som gör sig gällande, ibland i 
förstärkt form: hamnbjörnen river som de särskilt svåra »revbjör-
narna», som nedlägga mängder av boskap. Liksom revbjörnar i 
allmänhet kan den också döda människor, utan att detta dock är 
något särskilt utmärkande för den. 

Har man lyckats skjuta en björn av denna sort, finner man bälte, 
slidkniv, elddon, tobaksdosa, skinnpung e. d. under huden (jfr 
sägnerna). Benämningen »knivskedsbjörn» i Dalarna kommer just 
därav, att man finner knivskedarna, d. v. s. knivslidorna, på en 
sådan björn. Ibland heter det också att man funnit »vadmalskoftn», 
lappkolten, eller »lapp med mudd och bälte och allt» under huden. 
Det är tydligtvis ej fråga om att det är trollbältet, man tänkt sig 
skola finnas under huden, utan dessa detaljer äro kriteriemotiv: 
bälte, knivslidor, elddon o. d., eventuellt kläder, bevisa, att det 
just är en hamnbjörn, som skjutits. I Dalarna heter det t. o. m. 
någon gång, att om man ser riktigt noga efter, så ser man redan på 
den levande björnen hur knivskedarna »slingsa». 
Gumman, som själv skrivit ned dessa uppgifter jämte ett par sägner (se ss. 48, 
76) säger sig ha hört det berättas när hon var ungefär nio år gammal; men hon 
tillägger, att »nu är det så många som tala om detsamma». Själv tror hon också 
på allt detta. »Men hänt har det gjort», säger hon efter berättelsen om hur en sådan 
10171 blev fälld i Storjola i Frostviken. Hon talar också om hur hennes svärfar 
(i Ströms sn) berättat många historier om hamnbjörn och hamnvarg. 
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Ett annat sägendrag, som väl närmast också kan kallas ett kri-
teriemotiv, är det om huden efter en hamnbjörn, som ligger i en 
viss kyrka. Just detta skall visa, att det verkligen är sant, att en 
hamnbjörn skjutits där i trakten. Ibland tillägges också, att man 
ser »som ett bälte» i håren på den. Uppgifter om sådana hudar 
finnas upptecknade rörande kyrkorna i Ström, Mörsil och Unders-
åker i Jämtland samt Anundsjö och Resele i Ångermanland. Det 
är förekomsten av verkliga björnhudar, som av en eller annan an-
ledning överlämnats till någon kyrka, som inspirerat till föreställ-
ningen. 

Olaus Magnus har också en uppgift (a. a. bok XVIII, kap. 24) 
om att skinnen av »Islands väldiga vita björnar» förekomma i kyr-
kor: »De hvita skinnen af dessa björnar pläga af jägarna hembjudas 
som gåfva till katedralernas eller sockenkyrkornas högaltaren, för 
att prästen under den rysliga köldens tid måtte slippa att frysa om 
fötterna, när han förrättar mässan. I kyrkan i Nidaros, konungariket 
Norges ärkebiskopssäte, finner man åren igenom sådana hvita skinn, 
hvilka enligt löfte ärligen dit blif vit skänkta af jägarna, närhelst 
de gjort ett byte.» 

I Undersåker, Mörsil och Anungsjö säges också att björnhuden låg 
innanför altaret, så att prästen hade den att stå på, i Resele att den 
låg i predikstolen.' I »Mörsils sockenkrönika», av Erik Olsson, står, 
i en beskrivning av gamla kyrkan, om altaret följande (s. 26): »Det 
var byggdt af gråsten i kalkbruk, likaså golf vet innanför altarskran-
ket. Å detta låg en gammal björnhud, som sades vara af en s. k. 
hamnbjörn, d. v. s. en genom trollkonster, enligt folktron, till björn 
förvandlad människa, hvilken sedan hade björnens natur och ref 
ihjäl både folk och fä.» Denna gamla kyrka revs 1852, då alltså 
huden ännu fanns kvar. 

En säregen uppgift, ej bekräftad genom andra uppteckningar, 
finnes att läsa i en liten uppsats i Jämten 1912 (s. 73), »Människor 
i odjurshamn», om huru förvandling kan ske ofrivilligt, nedärvd 
genom självförvandling i tidigare led. Jag refererar uppgiften jämte 
åtföljande sägen: 

1  Se E. Modin, Sagoväsenden i Ångermanländsk folktro, s. 42. — Om hudar i 
kyrkor jfr även E. Hammarstedt, Hudar och skinn såsom offer, Fataburen 1919, 
s. 114 ff. 
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Hamnbjörn gick för att utkräva hämnd på sina vedersakare, 
det var särskilt lappar, som utövade konsten. »Men en gång veder-
tagen blef denna hamnförändring under vissa förutsättningar ned-
ärfd och gick i enstaka fall igen i släkten, dock för något enda dygn 
blott hvarje år under mannaåldern. Omvandlingen försiggick i 
regel nattetid, och det sades då att den eller den 'lopp björn' eller 
'lopp varg', ehuru det naturligtvis skulle vara en hemlighet.» — 
En bondkvinna är gift med en lapp, och en natt under första året 
kom det dygn, då han »lopp varg»; hon vaknar vid att ha en varg 
i sängen och måste skyndsamt släppa ut honom. Han återkommer 
morgonen efter andra natten, hungrig, har sprungit »min  st 20 mil»; 
han har ej velat överfalla vare sig ren eller annat djur. Vid andra 
tillfällen sätter då hustrun ut kött åt honom, så att han andra natten 
kan komma hem och äta. »Han hade en snäll hustru den vargen, 
men så var han ju också hygglig själf.» 

Jag återger här även en annan sägen, där självförvandling ej 
anges som orsak men som till sitt huvudinnehåll ändå ligger denna 
sägenkrets närmast. Den finnes tryckt i Jämten 1913 (8. 51 f.) 
och uppgives vara »folksägen från Jämtland». Den har av upp-
tecknaren iklätts en något sentimental litterär dräkt, men kärnan 
är tydligt folklig, man känner igen benämningen »löpa björn» och 
andra drag ur jämtländska förvandlingssägner. Jag refererar den 
här: 

Lapp-Klemmet har under en björnjakt blivit »björntagen», 
d. v. s. skonad till livet på det villkor, att han en månad varje år 
skulle »löpa björn».' Hans vänstra hand var en björntass, och han 
brukade alltid gömma den i kolten (jfr sägen s. 99, en vargtass i 
ena handen, som han ej vill visa). Han har en gång frågat en klok 
lappgubbe till råds och fått underrättelse om att 'han skulle bli 
kvitt förtrollningen om någon, som höll honom kär, gjorde en 
skjorta av ängsull och kastade den över honom när han återför-
vandlades.2  Klemmets syster har gjort skjortan, men har ej fått 

1  I svenskt material har jag icke funnit någon ytterligare uppgift om att björ-
nen själv skulle kunna åstadkomma att människor förvandlades, men i norska upp-
teckningar har jag funnit en uppgift, som bekräftar, att en sådan tro dock har 
funnits. Det heter i en uppteckning från Eidfjord i Hardanger: »Folk var ille 
farna um bjornen såg dej fyrst; for då kunde han kasta bjorneham på dei — —.» 
(Opedal, Makter og menneske II, s. 57.) 

2  Här har kommit in ett drag ur sagan om systern, som frälsar sina till fåglar 
förvandlade bröder genom att kasta en på visst sätt sydd skjorta över dem (Aa 
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tillfälle att kasta den över honom, då han alltid givit sig av till 
fjälls när han känt, att björnloppet skulle börja. Åren gå, men en 
gång har hon följt hans spår till fjällen och finner i en fäbodstuga 
hans kropp medvetslös, hans vänstra hand var nu en människohand. 
Hon förstod, att han nu var ute och »löpte björn» och beslutar sig 
för att vänta tills månaden var slut för att rädda honom. Hon vakar 
sista natten bredvid hans kropp och morgonen kommer, kroppen 
börjar just röra sig, men så skriker han till, ett sår öppnar sig i 
tinningen och han dör. Sedan får hon höra, att samma dag på mor-
gonen en stor slagbjörn skjutits ej långt därifrån. 

Man får tränga igenom ett yttre skal av litterär utformning för 
att nå in till kärnan av denna sägen, men då synes det mig att skild-
ringen har en märklig överensstämmelse med det fornvästnordiska 
materialets uppgifter om hamnskifte samt även med vad som be-
rättas i äldre källor om lapsk schamanering. Det är påfallande med 
uppgiften om att kroppen ligger medvetslös, medan mannens själ 
således är ute i björngestalt, och om den unga flickan, som sitter 
vaktande vid kroppen för att ge akt på när den börjar röra sig. 
Vi känna uppgifterna om den lapska schamaneringen, då nåidens 
kro-pp, medan den ligger medvetslös, skall omgivas av några kvin-
nor, av vilka en skall vara en ung flicka, som har till uppgift att 
vara honom behjälplig att återvända till kroppen.' 

SÄGNER. 

Den enda bestämda sägentyp, som visar sig höra till detta kom-
plex, är den om den förvandlade, som äter upp ett föl (häst 1. får). 
Samma sägen finna vi i Danmark i det förmodligen äldre skiktet 
av där förekommande varulvssägner. Där är det givetvis en för-
vandlad i ulvgestalt, som omtalas.2  I Tyskland är den också känd.3  

451). Skjortor av »myrdun», ängsull, omtalas också i uppteckningar av denna saga 
från Norsjö i Västerbotten; de tolv bröderna ha varit förvandlade till svanor I. 
gräsänder (ULMA 3053 o. 4299). 

1  Se D. Strömbäck, Sejd, s. 121 ff. 
2  Se Tang-Kristensen, Danske Sagn II, s. 237. 
3  Se Hertz, Der Werwolf, s. 80: »Die verbreitetste Werwolfsgesehichte ist die 

von dem Mähder, Rosshirten oder Köhler, der, während er seine zwei Gefährten 
auf der Wiese sehlafend glaubt, einen Wolfsriemen anlegt und zum Wolf geworden 
ein ganzes Fullen auffrisst.» 
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Här i Sverige är den upptecknad i Jämtland, Ångermanland och 
Härjedalen. Jag refererar här de olika uppteckningarna: 

En bonde har en lapp till hjälp att slå skogsfoder, de bo i en lada; 
några hästar gå på bete i närheten. Lappen kryper en kväll, då han 
tror att bonden har somnat, tre gånger genom bältet och får då 
första gången björnens huvud, andra gången blir han till mer än 
hälften björn, tredje gången är han helt och hållet förvandlad. Han 
tittar alla tre gångerna mot bädden för att se, om bonden sover, 
sedan går han ut och dödar fetaste hästen och förtär den. På morgo-
nen kommer han in i sin mänskliga skepnad och sätter sig på trös-
keln och petar kött ur tänderna. Bonden tycker, att en slik »daga-
man» är kuslig och går hem.' (Jt1., Ström. ULMA 2121: 2, s. 18.) 

En bonde på ett nybygge »i fjällkanten» har en lapp till hjälp 
att slå starrmyrar; de rusta sig med matsäck för att vara borta 
några dagar. Under vägen gå de förbi bondens hästar, och bonden 
ser, att lappen börjar »måtta mun». De slå hela dagen, på kvällen 
låtsas bonden sova, lappen går då ut, och bonden smyger efter och 
ser honom krypa tre gånger genom ett bälte; han får första gången 
björnhuvud, andra gången hela huden och blir tredje gången helt 
björn och lufsar till skogen. När han kommer tillbaka kryper han 
tre gånger genom bältet igen, men nu med fötterna före, och blir 
tredje gången åter helt lapp. På morgonen sover lappen, »mätt 
och stinn», bonden hör att storhästens skälla är borta, han drar 
misstankar och vill ej vara där med lappen utan far hem. Han ser 
då att storhästen är dödad. (Ja., Borgvattnet. ULMA 10771.) 

En lapp får drängplats på en gård, han är bra på dagarna, 
men man märker, att han ingen ro har på nätterna. En dag ser 
man, hur han går och ser på husbondens fina feta märr; på natten 
förvandlar han sig till björn och äter upp hästen. (Ja, Alsen. 
ULMA 12689.) 

En man vid namn Hans, »farfarn åt a Hansgoffar», tjänar dräng 
i lag med en lappojke i ett nybygge under Föllingfjällen. När det 
lider mot olsmäss, börjar lappojken gå ut om nätterna, när han 
tror, att Hans somnat; han blir borta ett par timmar och kommer 
så tillbaka och lägger sig. De ligga i samma säng, och Hans känner, 

1  len annan uppteckning från Ström, ULMA 11997, är innehållet i sägnen något 
ändrat, så att det är husbonden — en i trolldom kunnig bonde från en av byarna 
i Ström — som förvandlar sig och sedan dödar och äter upp grannens häst; drängen 
lämnar sin farlige husbonde. 
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att det luktar rått kött av honom. Han drar misstankar och smy-
ger sig en kväll efter honom, ser honom spänna en rem mellan några 
granar, så att det blir en ring av den, och så krypa tre gånger genom 
denna ring. Och remmen skulle vara flådd längs efter ryggen på en 
människa, som hängt sig. I närheten är ett fårgärde, björnen hoppar 
in dit och det blir ett fasligt liv bland fåren. Sedan kommer björnen 
tillbaka över gärdesgården och kryper även då genom remmen samt 
blir efter tredje gången lapp igen. 

Hans har blivit så rädd, att han skälver som ett asplöv, sedan 
han kommit i sängen, så att lappen förstår att han varit ute och sett 
honom. Han tänker nog då förtrolla honom, men Hans förstår det, 
så han tar åt sig slidkniven och far tre gånger över sig med stålet 
och står emot trolldomen. På morgonen är i fårgärdet bara fötterna 
kvar av ett stort lamm; men lappojken har tagit säcken sin och 
rymt på natten. Man hör ej mera av honom annat än att det har 
blivit rivet några lamm och killingar på hösten, och man tror att 
det varit han, som rivit dem. 

Några år senare kommer en vådligt stor björn från samma trakt 
och far framöver åt Hammerdal, åt Hedningskälen, Yxskaftkälen, 
Hallen och ner åt Ångermanland. Överallt river han på gärdena 
hästar, kor, oxar och kalvar. Han far flera mil på dygnet och är 
så djärv, att han står vid fönstren på kvällarna och ser på när 
käringarna koka gröt. 1 Ångermanland vänder han och far samma 
väg tillbaka, och i Hallen ger han sig på ett gärde mitt på dagen 
och river får. Men man håller på med att ta upp potatis, så att alla 
karlarna äro hemma, och nu springa alla med bössor och skjuta skott 
på skott på björnen; men det blir bara en vit prick där kulan tar, 
och intet blod kommer. Men en av karlarna »kan litet mer än andra», 
och han lägger bröd i förladdningen, »för det skall vara gudslånet», 
och så lägger han i silverkula, och då stupar björnen. När man flår 
honom, får man se, att det är en hamnbjörn, man finner lappbälte 
under skinnet, det var »silverbläsor» på bältet och spänne »justsom 
över vekbuken». Huden förvaras lång tid i gammelkyrkan i Ström. 
(JU., Hammerdal. ULMA 81.)i 

En gång för länge sedan har en bonde lejt en främmande karl 
till slåtterkarl för sommaren. När man en dag är i Grönkälen och 

1  Man ser, att denna sägen vid upptecknandet varit så levande i ortstraditionen, 
att den ej hunnit stelna till stereotyp form utan berättats med en mängd detaljer 
ifråga om lokaler och händelser. 
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slår, kommer en skock hästar dit och gå i myrkanten och äta. Bland 
dem är också en liten vacker fölunge. Rätt vad det är får nu slåtter-
folket se den främmande karlen hålla på med något besynnerligt, 
han har gått ett stycke åt sidan och har »justsom ett tunnband», 
som han stiger i och drar uppöver kroppen. Men när han hållit 
på med det en stund, så är karlen försvunnen, och det bär av med 
en stor björn »laåvvd åt hästan», som bli rädda och ta till fötters. 
Men fölungen finner man aldrig åter, och den främmande karlen 
kommer heller aldrig mer tillbaka. (Ja, Ragunda. ULMA 88: 46, 
s. 6; Sv. Lm. III: 2, s. 99.) 

En nybyggare har en lappojke till dräng, de äro på en utslåtter, 
hästarna komma, en märr har ett vackert föl. »Vad vågar du med 
mig», säger lappojken, »att jag tar och äter upp det där fölet med en 
gång?» — »Det ska näcken våga nå med dig!» säger bonden. Han 
ligger sedan på lur och ser hur lappojken spänner »karken» mellan 
två träd och kryper igenom; han får första gången björnhuvud, 
andra gången en del till, blir tredje gången helt björn, river fölet, 
äter upp det i ett tag, kryper sedan samma väg genom karken och 
återförvandlas. (Ang., Junsele. ULMA 68: 4: 16.) 

Bonden och drängen ligga i slåtthamnen; bonden låtsas sova, 
när man vilar middag, men ger akt på drängen. Denne tar fram ett 
bälte, kryper en gång genom det och blir litet olik sig, andra gången 
syns det väl, men tredje gången är han fullt björn; han går sedan ut 
och äter upp, en av hästarna, kryper därefter genom bältet bak-
länges och återförvandlas. (Härj., Hede.- ULMA 14885.) 

Övriga sägner, som ej höra till denna typ, refererar jag nedan 
landskapsvis.' 

Jämtland. 
En jägare går på björnspår, spåret slutar vid en lappkåta. Inne 

sitter en lapp och petar kött ur tänderna, jägaren talar om att 
han förlorat björnspåret, och lappen säger: »Bida till morgonen, 
så skall du få smaka björnköttet.» Jägaren förstår att lappen kan 
göra sig till björn, han går därifrån, hänger sin rock på en stubbe 
och kliver upp i en gran. En björn kommer springande och börjar 
riva och slita i rocken, jägaren skjuter med silverkula, 'björnen stu- 

1  Jfr även sägnerna i kap. III, s. 96 samt ss. 98-105 passim, om personer 
som genom förgörning fått björngestalt. 



48 

par och säger i detsamma: »Hade jag trott det där så skulle jag ha 
ställt mig litet likare.» Björnen har bälte, eldbenspung, penning-
pung och kniv på sig. (Frostviken. Sv. Lm. XIII, s. 77.) 

En lapp »går björn», silverkula biter ej, men en man vid namn 
Skavhaugg dödar honom; man finner tobaksdosa och eldbenspung 
under huden. Han hade gått i husen och på loften och »tog vad 
han ville». (Frostviken. Se föreg. Jfr även kap. V, s. 186.) 

Under pälsen på en björn hittar man ett »tennkrus» (utsirat bälte), 
som han »glömt taga av sig», när han förvandlade sig. Huden för-
varas i gamla kyrkan i Ström. (Ström. ULMA 11997.) 

En lappkäring har förvandlat sig till björn och brukar då riva 
kreatur. Hillsand-Jonas, en känd björnjägare, går ut för att skjuta 
denna björn, men den blir blott skadskjuten i ena benet och und-
kommer. När lappgumman en tid efter kommer till en gård frågar 
man henne varför hon haltar så svårt. »Jo 'n Hillsand-Jonas skaut 
mä i beine», säger hon utan att tänka sig för, men sedan rusar hon 
ut och ger sig i väg. (Ström. ULMA 11997.) 

»Det var en natt när min svärfar levde, Påll Nilson. De fick höra 
ett buller på fäjalan. Då fick de se många björnar, en stor och många 
små. Det var en lappgumma å hennes barn, som då var björnar. 
Hon håller då på att öva dem att riva små djur, å själv rev hon de 
större; de såg på det en stund, men då sade Påll Nilson till sin svå-
ger, Jöns Jonsson: Skjut ett skott. Då hoppade den stora björn 
över hagen, men skottet träffade i ena foten. De ha rivet ihjäl många 
djur på jalan. Den lappgumma skulle med sina renar ner. Då 
bruka de fråga: Är ni ofärdig? Ja Hilsan Jonas han sköt.» (Ström. 
ULMA 14678. Nedskrivet av en gammal gumma. Jfr s. 40, not 3.)1. 

En lappgumma blir ond på ett lag björnjägare och förvandlar 
sin man till en björn, som de förgäves få jaga, kulor bita ej; han 
skjutes slutligen med silverkula, och man finner silverbälte och slid- 

1  Sägnen om Hillsand-Jonas' skott på den förvandlade lappgumman har tyd-
ligen varit mycket känd i trakten. I ännu en annan uppteckning från Ström, 
ULMA 2121: 2, heter det, att en björn en gång kommer intill husen i Hillsand och 
att man tänder upp eldar för att skrämma den, men att den bär kornskylar och 
lägger på elden. Uppgiften om skottet har bortfallit; men i fortsättningen berättas 
om hur en lappgumma sedan kommer till en gård, där hon är välbekant, och man 
frågar, varför hon haltar, och hon svarar: »Ja si den Hillsand-Jonas han skute!* 
Då kommer hon ihåg, att hon sagt för mycket och skyndar sig ut. Så fick man 
veta, att det varit hon, som varit björnen. 
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kniv under skinnet.' (Ragunda. ULMA 88: 46; Sv. Lm. III: 2, 
s. 100 f.) 

En lappkvinna gör en björn av sin son genom att låta honom krypa 
genom ett bälte; han blir dödad med kniv, och gumman säger: »Ja 
si ja glömn bevara'n för den sattans kniven.» (Ström. ULMA 
2121: 2. Jfr C. Lindberg, Folkminnen från Ström, s. 15 f.) 

Dödmansnäset har namn av att två bönder från Hålland där 
hittats döda. Man tror, att de dödats av en hamnbjörn. En lapp 
försöker att skjuta björnen men lyckas ej förrän han tar en silver-
knapp ur luvan och skjuter med. »När man snodde björnen, var 
lappen ini med full rustning.» Huden blir skänkt till kyrkan, präs-
ten har den att stå på och har använt den så länge, att den blivit 
utsliten där han vänt sig. (Undersåker. ULMA 1163: 18.) 

En tiggarlapp får mat och vänligt bemötande av en kvinna och 
säger, att om hon sedan får se honom gå genom kräkhopen så skall 
hon ej bli rädd, han skall ej göra henne något. En morgon på som-
maren går en björn genom kohopen och ser på henne men river 
intet kräk; sedan far han till en annan by och river hästar. Hon 
förstår då att det var lappen. (Borgvattnet. ULMA 10771.) 

En lappkäring, som kallas Tjäpa-Lisbet — hon har förfärligt 
stor mun — kan förvandla sig till björn. (Borgvattnet. Se föreg.) 

I Storåsen fanns en gubbe, som skall ha »löpt björn»; men ingen 
talar högt om det. (Hällesjö. ULMA 13383.) 

»Bort på Byn var e ejn som kunne löp björn. Hemskt slag.» 
(Bodsjö. ULMA 13397.) 

En gubbe i Edsåsen »löper björn». Man har skjutit en björn, som 
har bälte; kyrkan får huden. (Undersåker. ULMA 13807.) 

»De två sista, som fått rykte om sig som hamnbjörnar, framträdde 
i början av 1800-talet, den ene mellan Håsjö, Hällesjö och Ragunda, 
den andre i Sveg och Linsäll.» (Jämten 1912, s. 74.) 

En gammal lappkäring har förvandlat sig själv till varg. (Åre. 
ULMA 12660.) 

En varg blir skjuten, man finner lappbälte under huden; det var 
»en förvandlad människa». (Alsen. ULMA 12689.) 

En gumma häcklar lin, anfalles av en varg och slår honom med 

1  Denna och följande sägen äro till sin karaktär också tydligen att anse som 
självförvandlingssägner, ehuru förvandlingen påtages av en anhörig till den trol-
lande. 

4-43297. Ella Oclatedt. 
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linhäcklan, vargen säger: »Jag har bett G-ud(!) bevara mig för allt 
annat, men linhäckla kom jag ej ihåg.» Det var en »hamnvarg». 
(Frostviken. ULMA 14678.) 

Ångermanland. 
Man jagar upp en björn ur idet, men han är »rent oupphinnelig» 

och kan ej skjutas; en gubbe ränner dock till slut upp honom, sticker 
kniven i hans öga och dödar honom. Det befinnes vara en lapp, som 
hade »löpt i björn», han har bälte och skinnpung under huden. (Jun-
sele. ULMA 68: 4: 16, s. 15.) 

I Anundsjö fanns en gång lappar, som »spådde i björn», rev kräk 
på sommaren och härjade vilt. En björn jagas under denna tid, 
men skotten ta ej. En man, Anders Olsson, tar då tången av kni-
ven (den del, som går genom skaftet) laddar med den och skjuter, 
björnen stupar; man finner »vadmalskoftn» under huden. (Resele. 
ULMA 68: 4: 16, s. 15.) 

En björn har rivit en ko, några karlar se honom kliva på en gär-
desgård som en människa och där göra sina behov; de misstänka vad. 
det var för slags björn och försöka skjuta, men kulan biter ej. (Ram-
sele. ULMA 10773.) 

Några ha sett en lapp ha ett silverblad i munnen »och glottra på 
och tala», krypa tre gånger genom ett bälte och bli en björn. (Ram-
sele. Se föreg.) 

Man har skjutit en björn en gång, och när man »gör upp» den, 
har den lappbälte under huden. (Ramsele. Se föreg.) 

I Vimmervattnet har man en gång en lapp, Anders Fjällmark, 
till »hästbetare» för sommaren. Han blir lurad på sin lön av en av 
bönderna och hotar att både varg och björn skall föröda hans bo-
skap. Han tar sin »bältering» och förvandlar sig i skogen till björn 
och river bondens alla hästar, tar sedan ulvhamn och river ihjäl_ 
kor, får, getter och höns. 

Samme lapp är en gång också i Hammerdal i Jämtland och hjäl-
per bönder med skogsslåtter. En av flickorna vaknar då en natt 
vid att han går ut och ser, att han tar något ur koftbarmen. Det är 
skinnringen, och han kryper genom den och förvandlas undan för 
undan till björn; om en stund kommer han tillbaka och återtar sin 
rätta gestalt. Hon omtalar det för bonden, och denne spionerar på 
honom, stjäl »ringbältet» av honom och kastar det i elden, det slungas 
tillbaka, andra gången lika, men tredje gången brinner det upp; 
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lappen våndas under tiden i sömnen. Därefter är det slut med hans 
förmåga att förvandla sig. (Ramsele. Ur lappmannen Jon Johans-
sons »Signerier och besvärjelser», s. 40 f. Uppgives ha berättats i 
Vimmervattnet i Ramsele.) 

Tjyv-Bjeta kallas en kvinna, som också anses kunna gå som varg. 
I vargskepnad tar hon en gång ett barn; man ser blosset i barnets 
hand, medan vargen springer bort med det. En annan gång står 
hon i varggestalt på ett avträde och väntar, antagligen på att något 
barn skall komma; när i stället bonden kommer, försvinner hon. 
Tjyv-Bjeta blir sedan hängd för stöld. (Anundsjö. N. M. 19248.) 

Lappland. 
En lapp är på flyttning, och en körren stupar för honom. Då för-

vandlar han sig till varg och drar själv lasset. (Arjeplog. ULMA, 
grammofonupptagning 1943. Utförligare referat finnes i sägentill-
lägget s. 198.) 

En lapp i Jokkmokk, som kallas »Jälle» därför att han är från 
Gällivare-sidan, är nåide och har försvurit sig åt djävulen. Han 
blir en gång ovän med en annan lapp, som heter Länta, och säger 
till honom: »Vad säger du om en varg kommer i din hjord?». Länta 
svarar: »Nå, om han tar en matren så må han taga.» En annan 
gång säger Jälle: »Vad säger du om en varg kommer till kåtan och 
tar dina söner?» Länta svarar: »Nog ska min Gud visa sig starkare 
än din.» Länta måste en dag lämna sina båda pojkar ensamma i 
kåtan, men han Undervisar dem om hur de ska göra, om en varg 
kommer. En varg kommer också in i kåtan och ställer sig att stirra 
på dem över elden, men då slå pojkarna till den med grytkedjan; 
de träffa endast svansspetsen, men vargen drar sig ut och för-
svinner. Det var Jälle, som gått i vargskepnad.' (Arjeplog. ULMA 
16121. Lapsk sagesman.) 

Självförvandlingssägen från Dorotea se s. 32.2  
1  0. T. Olsen har i Norske folkeeventyr og sagn (s. 132) återgivit samma sägen 

ehuru med en del andra detaljer. Han uppgiver att det hänt omkring 1850 i Gälli-
vare socken. 

Om nåiders förmåga att förvandla sig har Friis i Lappisk Mythologi, B. 7, föl-
jande uppgift: »Saaledes skal der i Lule Lapmark i det 17de Aarhundrede have 
levet en Noaide, som havde Tilnavnet Gut t a vuor o k 0: den, der kan antage 6 
Skikkelser.» 

2  Självförvandlingssägner ha utan resultat efterforskats vid de senaste årens 
undersökningar i Vilhelmina, Åsele och Lycksele. 
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Medelpad. 
Man skjuter en björn, han har kniv och slida under skinnet; det 

var en som förvandlat sig och gick björn. Det fanns trollkarlar som 
kunde förvandla sig till björnar eller vargar, farligaste rovdjuren, 
för att sätta skräck i människor och riva kräk. De voro »skottfria», 
kunde skjutas endast med silverkula. (Indalsliden. N. M.) 

Hälsingland. 
Se kap. I, s. 9, uppgiften ur Glysisvallur om »Biörngäntan», där 

man måste antaga självförvandling. 

Härjedalen. 
En gammal lapp »löp varg», sades våra som en varg när han löpte. 

»Dom kröp genom en rem, o då fick dom varghamn.» (Tännäs. 
ULMA 13423.) 

Man skjuter en varg; när man flår honom finner man ett »tenn-
bälte» under skinnet. »Han skulle ha gjort det själv.» (Tännäs, 
Storvallens lappviste. -ULMA 15104.) 

En norsk prästson, som heter Hindrik, far omkring i trakterna. 
Han är förtrollad, så att han blir förvandlad till varg vissa tider; 
han kallas därför »Varg-Hindrik». »Han löp som en varg, och somliga 
tider var han människa. Då han var full då sa han att värsta rena 
till slåss med det hade Anders Tornasson» (en lapp i Oviksfjällen). 
— (Tännäs, Storvallens lappviste. ULMA 15104. Den gamla lapp-
kvinnan, som berättade detta, trodde, att mannen var förtrollad 
av andra, men övriga sagesmän uppgiva bestämt självförvandling. 
De kalla också alla den ifrågavarande mannen för »Lurv-Hinrik».1) 

Lurv-Hinrik och hans hustru kunna förvandla sig till vargar när 
de vilja. Han varnar en dag bönderna i Bruksvallarna, säger att 

1  Den man, som kallades Lurv-Hinrik, vandrade omkring i norra Härjedalen 
och även på andra sidan norska gränsen, kanske även på andra håll, och livnärde 
sig med vad han fick av befolkningen. Han frös ihjäl en stormnatt vid jultiden, 
antagligen 1873, i Tenndalen på vägen mellan Malmagen och Funäsdalen. Vid 
efterforskningar genom utrikesdepartementet framkom att mannen var en dansk 
adelsman, som tidigt kommit på avvägar. Han var gift, och hans hustru, som var 
anställd som *säterkone» hos en man vid namn Ola Lien i Brekken (Norge), omkom 
också på ett tragiskt sätt. Hon blev vid en eldsvåda innebränd jämte två av Ola 
Liens barn. — Om Lurv-Hinrik, och även om hans hustru, har berättats många 
sägner, då det troddes, att de vid behov kunde förvandla sig till vargar. 
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de följande dag ska vakta sina hästar och föl, ty han vet, att hans 
hustru då kommer från Norge. Bönderna bry sig ej mycket om vad 
han säger, men dagen därpå blir ett föl illa bitet av en varg, och 
stoet kunde endast med största möda rädda det. — På tal om renar 
säger Lurv-Efinrik en gång att 01 Torkelssons renar voro starka och 
svåra att brottas med. (Tännäs, Storvallens lappviste. ULMA 
16132.) 

»Folket dom prata om att den här Lurv-Hinrik han skulle för-
vandla sig själv till varg när han ville. Det var i brist på mat han 
skulle göra det.» (Tännäs, Funäsdalen. ULMA 15104.) 

Lurv-Henrik kan »löpa varg», han förvandlar sig själv och tar 
kreatur. När man ser Lurv-Ilenrik, så vet man, att vargen kommer 
att vara framme och riva. Han förvandlar sig genom att krypa 
tre gånger motsols genom ett »silverbälte» (lapparnas »tennbälte»?) 
och återförvandlas genom att krypa på samma sätt tillbaka. Man 
känner den vargen, han är ljus och liten och haltar som Lurv-Henrik 
gör, lapparna jaga honom därför icke men äro arga på honom. — 
Lurv-Henrik går mycket illa mellan gårdarna, men mellan byarna 
far han som en varg. (Storsjö. ULMA 14883. Jfr s. 99 f.) 

Dalarna. 
Män från Ändgården komma till ett nybygge väst vid Lima rå, 

ha följt björnspår. De se i förstugan en björnhud hänga på väggen. 
I stugan sitter en främmande man, och han säger: »Här sitter Karis.» 
På kvällen skall denna »fjåsbjörn» vända hem, men nybyggaren far 
i förväg och lägger sig i försåt. Björnen råmar förfärligt, men ny-
byggaren vet vad för kula han har, skjuter och dödar honom. Han 
säger då: »Om jag hade vetat det där, så hade jag rivit ihjäl dig 
när jag kom inom dörren hos dig.» Man hade sett knivskedarna 
slänga vid sidan på honom. (Älvdalen. ULMA 301: 2.) 

En man från Stenkullen vid Hälsinglands-vägen är »fjåsbjörn» 
och far i alla fäbodställen i Älvdalen förutom ett, där han ej kommer 
över en bäck; man vaktar på honom och ser honom fara ned i tack-
fähuset och ta tackor; björnhunden vågar ej skälla utan vill in. 
(Älvdalen. Se föreg.) — Se även tillägg s. 197. 

»Gamskriken» är en slik »fjåsbjörn», långa tider far han i ömse 
fäbodar och tar tackor. En gång möter han några gamla karlar, de 
säga: »Gudag, Matts!», och björnhuden faller av honom. Han vågar 
sen ej mer stjäla tackor. (Älvdalen. Se föreg. Jfr även s. 187.) 
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En »knivskedsbjörn» kommer en gång till Kolmark. En gammel-
käring, så gammal att hon kröp, hindrar honom från att göra någon 
skada; hennes medel minns man ej. (Älvdalen. ULMA Ordb. Dal., 
art. knivskeds-björn.) 

En björn håller sig en höst hela tiden vid Almbergets fäbodar; 
»björnhamen» går där utanför fönstren i mörkret, folket blir »bet» 
för den. Till slut tar en gumma den med sig på något sätt; hon följer 
den bort från fäbodvallen söderut till Springbackarna, och när hon 
'lämnar honom, säger hon ilsket: »Men kommer du nu tillbaka, så 
fan tog mig tar jag inte stören åt dig!» (Lima. ULMA 7639, s. 50.) 

En tid under 1800-talet kommer en björn till socknen österifrån 
genom skogarna och river taken av fähusen för att komma åt korna. 
En man, Sar Per Pålsson, kallad Pitte, skjuter, men »det bet ej kula 
på honom», yxa biter ej heller; han skjutes slutligen med en kula 
stöpt av en vigselring, en »lappring» med löv. När man flår honom 
har han knivskedar med tre rum (för täljkniv, »junge» och syl) 
under skinnet. Det har varit en trollgubbe från Evertsberg i Älv-

-dalen. (Transtrand. ULMA 11134.)1  
I Rissätra har berättats, att man skjutit en kvinna, som »gått i 

björnham»; den skjutna björnhonan hade hårflätor som en kvinna. 
(Lima. ULMA 11136.) 

En man, Svan från Orsa (troligen finne), kan förvandla sig själv 
till björn genom att dra på sig en björnhud; han blir då så stark, 
att han kan ta den ko, han har rivit, i armarna och hoppa över en 
gärdesgård. (Våmhus. ULMA 11236.) 

Värmland. 
»Gammelfinnan» kunna göra sig själva till björn. En gubbe gör 

så men hann ej göra sig färdig, utan kulan biter på honom, och han 
blir skjuten. (S. Finnskoga. ULMA 5037.) 

Folk kunna bli björnar genom att krypa i ett björnskinn. En gubbe 
blir björn på detta vis och slår ihjäl den ena hästen efter den andra 
för grannen och äter upp dem. Grannen kommer en gång till honom, 
då han lögar sig, och tycker att han är så hullig och fet, han svarar: 
»Ja skull jä int var dä, jä som ha slejj ihäl å et opp så mang häster 

1  Jfr kap. III, s. 101, där samma sägen återgives men där förgörning tros ha 
varit orsak till förvandlingen. Det är väl en avvikning från den ursprungliga tradi-
tionen, som bör ha varit just den som talat om självförvandling, då vi annars 

tendast ha självförvandlingssägner i övre Dalarna. 
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för däj!» När mannen går lyckas han få med en bit av björnhuden, 
och när björnen nästa gång kommer till hästarna biter kulan på 
honom, och han blir skjuten.' (Östmark. IFGH 4491.) 

(I Gustaf Schröders bok Pavo Makkran, s. 163, finnes återgiven 
en sägen, som förefaller att vara byggd på samma stoff som den 
föregående, fast här inkommer också ett drag ur den vanliga björn-
stämningen, då verkliga björnar »stämdes» att gå långa vägar för 
att döda ovänners kreatur. Den som fick hästarna dödade säges 
här heta Hämäläinen, och antagligen avses då den andre av Run-
sjöfinnarna, som bar detta namn. Jag refererar sägnen, i vars slut 
även ett sagoliknande drag har inkommit:) Hämäläinen är ovän 
med en annan finne, en björn kommer då och tar undan för undan 
sex hästar för honom utan att han lyckas få skott på den. Han 
har lyckats skaffa sig en sjunde häst och har på julaftonen släppt 
den på gården för att visa hur vacker den är, men då kommer björ-
nen åter och dödar hästen med ett slag. Hämäläinen rustar sig 
med bössa och skidor och följer spåren i sju dagar och kommer så, 
till ett torp, där björnspåren gå in i rian. Han förstår nu samman-
hanget och går in, rasande av hämndbegär, och ser en man sitta i 
ett badkar och tvätta sig. Hämäläinen frågar, vad han gör. »Tvår 
mig efter en resa», svarar han. »Hvad är som ligger där?» frågar 
Hämäläinen och lyfter på en ofantligt stor björnhud. »Å det är 
en björnham», svarar mannen, »Gud bättre mig, jag är stämd att 
vara björn och slå ihjäl hästar för en finne sju dagsresor söder ut 
härifrån.» Hämäläinen säger sig ej tro, att han kan bli björn, man-
nen säger, att han kan klä på honom huden, så får han se. Hämä-
läinen sätter på honom huden men endast till hälften, griper sedan 
tag i livbältet, drar honom till sig och skjuter honom genom bröstet. 
Då han ser, att mannen är död, rycker han till sig björnhammen 
och ger sig av på skidorna men hör då att det gråter och snyftar 

1  Samma berättelse är återgiven av Linus Brodin i »Fryksdalens finnsocknar», 
s. 22. Han uppgiver att personerna voro finnarna Moilan och Mangle-Bengt (av 
släkten Mangelan), som bodde vid Runsjön i Ostmark. När de blivit oväimpr, 
slår Bengt på en gång ihjäl Moilans sju hästar, denne går till Bengts badstuga och 
frågar varför han slog ihjäl hästarna och får höra, att han kunnat göra det, därför 
att bjällrorna ej varit över eld och vatten innan de sattes på hästarna. Moilan vill 
veta hur han kunnat slå ihjäl sju hästar i ett tag, och den andre börjar då förvandla 
sig till björn för att visa det, »men innan han hann att få björnhamnen på slog 
den andre ihjäl honom. För denna bragd fick Moilan halv skottpenning för björn, 
men måste betala halv mansbot för karl.» 
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inne i rian, vänder sig om och ser, att den står i ljusan låga och 
att torpet är försvunnet. Sedan får han höra, att hans ovän brunnit 
inne i sitt pörte. — 

Två finngubbar voro ovänner, den ene hotar att sända den andre 
en »fäpojke», och sedan dess motas denne ständigt av en björn, 
som låter de andra fritt passera. Detta fortsätter tills gubben för-
likt sig med den andre; det skall ha varit han, som »antagit björn-
ham». (Vitsand. ULMA 13180.) 

Lapparna tros kunna förvandla sig till björnar. I Brunnberg har 
man vid ett tillfälle skjutit två björnar, som ha elddon innanför 
pälsen. (J. V. Palmqvist, Primitiv religion bland Värmlands finn-
befolkning, s. 36.) 

Man skjuter på en björn »så mycket man orkar» men utan resultat; 
han ger sig ut i sjön, man kastar en stång över hans nacke, han 
fattar i den med ramarna och drar nedåt, får huvudet under vattnet 
och drunknar. När man snor honom finner man eldtyg — stål och 
flinta — under pälsen; man förstår, att det var en »lappbjörn». 
Han var ej »förvarad» för vatten, »eljest kunde en sådan vara 'för-
varad' för allting». (Gustaf Adolf. IFGH 3769.) 

En björn har en kniv innanför pälsen, det var en lapp, som gjort 
sig till björn. (5. Finnskoga. IFGH 4077.) 

En slagbjörn går i Svansåsen, det var en »föreställd lapp», farlig 
både för folk och fä; en gubbe från Dalby skjuter honom i en lada. 
(Dalby. IFGH 3821.) 

»Om de tog på sig en björn- eller varghud så kunde de bli björnar 
eller vargar. De kastade av huden när de ville bli människor igen. 
— Här var vargar överallt en tid för länge sedan, de kom bortifrån 
finnbygden, de var iklädda. Så kom det en finne här ner en gång, 
och när man gruvade sig för honom för de många vargarna, så 
skickade han iväg dem dit, där de var komna ifrån.» (V. Ämtervik. 
IFGH 1283.) 

Dalsland. 
1 slutet av 1700-talet fanns en man i Hede socken i Bohuslän, 

som kallades Varg-Nils. Han var allmänt fruktad, ty han kunde 
antaga en vargs skepnad och bortföra större och mindre kreatur. 
Det fanns blott ett sätt att skydda sig för honom, att ropa »Nils», då 
blev han människa igen; han hade avslöjat det för hustrun, som om-
talat det för andra. — Länsmannen rider en kväll förbi hans hem, 
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vargen kommer och kastar sig över hästen, länsmannen ropar: 
»Skona hästen! Tag hellre mitt bästa får!» Vargen springer bort 
och har sedan tagit bästa fåret. (Steneby. IFGH 988.)1  

Slutligen ha vi de båda osäkra uppgifterna från Västergötland 
(jfr inledningen till detta kapitel): 

»En gubbe, de kallade Vrien, var sådan, att vid nymåne kunde 
han förvandla sig till djur; han angrep alla, oftast sågs han som varg.» 
(Lerdala. IFGH 4073.)2  

»De sa att Stenbäckagubben kunde förvandla sig, så att han blev 
som en hund. När gubben blev borta, så fick de se en hund. Den 
gubben kunde trolla. Han hade en svartkonstbok, som han lärde i.» 
(N. Fågelås. IFGH 4481. Om Stenbäcka gubbe jfr även s. 111, om 
förgörning.) 

Här, i gränsområdet för självförvandlingstraditionerna, ha ett par motiv 
ur förgörningssägnerna, namnets nämnande och löftet att få ta ett kreatur, kom-
mit till. 

2  Att månens faser nämnas som betydelsefulla vid varulvsförvandling är säll-
synt i svenskt material. I en del andra länder, ex. Frankrike och Italien, ha dylika 
uppgifter oftare förekommit (se Hertz, a. a. s. 103; S. Baring-Gould, The Book 
of Were-Wolves, s. 105; M. Summers, The Werewolf, ss. 155, 163, 164, 169). 



Kap. III. 

VARULV GENOM FORGORNING. 

I hela landet, från nordligaste Lappland till Skåne, ha föreställ-
ningar funnits om att människor kunna av andra förtrollas, så att 
de få en rovdjurshamn. I Norrland tränges dock denna tro delvis 
undan av tron på självförvandlingen eller färgas av denna, och i 
Syd- och Västsverige blandas den med det tredje stora komplexet, 
tron på förgörning genom födelsen, och får ibland drag av detta: 
de korta, ofta återkommande förvandlingarna samt tillkoppling 
av sägnen Trådar mellan tänderna (jfr kap. IV). 

De trollkunniga, som äga förmågan att på detta sätt förvandla 
människor, sägas framf6r allt vara finnar och lappar, ibland även 
ryssar. Jfr s. 13, citatet ur Afzelii Sagohävder: »Finnar, Lappar 
och Ryssar afskys i synnerhet för sådan swår trolldom.» I senare 
uppteckningar får man, som materialet visar, belägg för samma tro. 

Det är ju vanligen så, att i sägner om särskilt svår trolldom vill 
man förlägga platsen för utövandet till andra orter än den egna, 
ibland även till andra folk. I Finland anser man att varulvsför-
vandlingarna ofta ske i Estland, man har också en benämning »Est-
landsvarg» (Viron susi) på dylika förvandlade.1  Här kan man också 
jämföra en uppgift hos R. Andree, Ethnographische Parallelen, 
s. 66: »Bis in den äussersten Norden unseres Erdtheils lässt sich der 
Werwolfglaube verfolgen. Die finnischen Lappen versichern näm-
lich, dass im russischen Lappmarken Schamanen existiren sollen, 
die sich die Gestalt von Renthieren, Bären, Wölfen, Fischen, Vö-
geln u. s. w. zu geben vermögen. Dergestalt verwandelt heisst der 
Schamane bel den Lappen Wiroladsch, bei den Finnen Wiroleinen, 
was eigentlich Estländer bezeichnet.» Om traditionsförhållandena 

1  K. Krohn, Suomalaisten runojen uskonto, s. 169. För anvisning till detta 
litteraturställe samt översättning av stycket har jag att tacka docent Gunnar 
Granberg. 
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därvidlag i Estland skriver Loorits däremot (a. a. sid. 73): »Draussen 
wird Estland so manches Mal för ein Eldorado des Werwolfsglaubens 
gehalten, und selbst die Esten sind oft der Meinung, dass gerade 
der Wer w olf ein ffir sie typisches und in hervorragendem Masse 
populäres mythologisches Wesen sel. In Wirklichkeit aber erweist 
sich diese Meinung als stark iibertrieben: der Werwolf ist im est-
nischen Volksglauben und Erzählungsrepertoir eine ziemlich se-
kundäre Grösse und die primären Grundlagen der Werwolfsvor-
stellung sind hier in der Regel recht dunkel.» Författaren påvisar 
sedan hur vissa motiv inlånats från tyskt och ryskt håll (jfr s. 73). 
Jfr här även s. 3, not 1, uttalandet om förhållandet i Livland, »dass 
unsere Gegenden unverdientermassen in dem Rufe standen, mehr 
Werwölfe zu bergen als irgend ein anderes Land». 

Här ser man således hur man från land till land anser sig kunna 
visa att varulvstron där ej hör hemma eller har levat något starkare 
liv utan att man har att söka den i andra 1änder.1  Tydligt vänder 
man sig därvid mot det land, varifrån motiv inlånats. 

Hos oss ha ju finnar och lappar ansetts mera trollkunniga än 
andra% och finnarna har man framför allt ansett ha mycket med 
vargar att göra.3  I en uppteckning från Korsberga socken i Väs- 

1  R. P. Eckels har påpekat samma sak i fråga om en varulvshistoria i klassiskt 
material. I sin avhandling Greek Wolf-bra berör han (s. 33 f.) den kända och ofta 
citerade uppgiften hos Herodotus om att skyterna och i Skytien boende hellener 
berättade om ett folk, neurerna, att de årligen för en viss tid förvandlades till var-
gar. Eckels ingår på en kritisk granskning av värdesättningen av denna uppgift 
och påpekar, att Herodotus sade sig själv icke tro på den, men att hans kommenta-
torer ändå allvarligt ha upptagit den och gjort sig besvär både med att rationalisera 
sägnen och med att försöka bestämma dessa neurers etniska och linguistiska för-
vantskap. (Även Bruinink, a. a. sid. 168 f., kritiserar dessa försök i vad det gäller 
neurerna som slavisk stam.) Eckels anser, att skyternas uppgift är en av dessa 
främlingsfientliga berättelser om andra folk och stammar, som gärna cirkulera än 
i dag: »It is sufficient to nota that werwolfery was ascribed, by people on the peri-
phery of Herodotus' world, to even mora remote tribes. In the same irresponsible 
fashion, unfamiliar or hostile tribes continue everywhere to be charged with wer-
wolfery, necroxnancy, cannibalism, human sacrifice — in short, whatever gross 
aberration from decent demeanor happens, at a given time and place, to sym-
bolize deviltry and loathsome iniquity.» 

2  Om nordbornas uppfattning av lapparna såsom trollkunniga jfr även M. 
Moe, Eventyrlige sagn i vor teldre historia, i Moltke Moes samlede skrifter II, s. 85, 
samt D. Strömbäck, Sejd, s. 198 ff. 

3  Om möjligheten av färgning av tron i detta fall genom traditionsinvandring 
från finskt håll jfr även s. 75. 



60 

tergötland (ULMA 1967: 1) heter det t. ex., att det var »en starkt 
inrotad tro bland folket» att finnarna hade vargar »liksom till sina 
hundar» och att de kunde kalla dem »våra pojkar». Flera uppteck-
ningar från andra håll tala också om hur man mot ersättning för-
mått en finne att ta vargarna med sig och föra dem till Ryssland eller 
okänt land, alltså icke att »stämma» bort dem utan ta dem med un-
gefär som ett koppel hundar. I en uppteckning från Småland heter 
det även att vargarna äro »Finlands hundar» och att en gubbe från 
Finland tagit dem hem igen, när de kommit över på isen (Målilla-
Gårdveda. ULMA 2203: 4). Från Hellvi på Gotland föreligger en 
uppteckning från 1934 med följande uppgift: »Man trodde allmänt, 
att finnar kunde hämnas genom att förvandla folk till 'kräk' av olika 
fasoner.» (ULMA 6819.) I den nyssnämnda uppteckningen från 
Korsberga återgives en berättelse från Velinge socken om hur man 
tror sig ha fått se en finne i varggestalt som anförare för sina »pojkar». 
Det är skallgång efter vargar, nio stycken äro innestängda, en är 
en tredjedel större än de andra; man tror att det är en varulv, ty 
han för dem alla fram till garnen, biter i den stör, som håller dessa 
uppe, och släpper så ut först dem och sedan sig själv. Man stod sla-
gen av häpnad och menade att det var »finnen sjölver» med sina 
»pojka».1  —1 en uppteckning från St. Lundby i Västergötland (IFGH 
2097) heter det, att när »tassa» voro svåra, och någon anföll dem, 
fick han varghud på sig. Det var finnars trolldom »för att de gjort 
ont vid tassen». — »Se finna ha tassa lika som sina hunna.» Finnar 
ansågos ju också vara de som framför andra kunde konsten att 
»stämma» rovdjur, vargar och björnar, på varandra. — Från Nässja 
i Östergötland föreligger följande uppgift (ULMA 4180): »Di [fin-
narna] kunne förvänna folk, så di vart varja å hunna.» 

I Asarum i Blekinge har givits uppgiften att finska soldater 
lärde ut dylikt under 30-åriga kriget. Det säges i uppteckningen 
att när våra soldater voro ute och »slogos med de utländske rackarna 
vid Leipzig», så fingo de lära av de finska knektarna att »förhamma» 
folk, så att de voro ömsom vargar ömsom människor. En sådan 

Jfr Summers, The Werewolf, s. 236: »In many parts of France, but more 
especially perhaps in Britanny, le Mensur des Loups is a well-known figura. He is 
generally considered to be a wizard, who when the werewolves of the district have 
met and sit in a hideous circle round a fire kindled in the heart of some forest, 
leads forth the howling pack and looes them on to their horrid chase. Sometimes 
he himself assumes the form of a wolf, but speaks with human voice.» 
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»förhamming» var inte farlig för kreaturen men var »stygger ve kvin-
folk»; han rev av dem kläderna »och ville komma åt dem och gjorde 
det med om det ej fanns något manfolk tillreds att fri dem». — 
»Men det var märkligt med de där förhammingarna, för när solen 
sken eller åskan körde så hade de inte makt till att vara vargar.»' 
(LIT!? 5611.) 

I en uppteckning, som är gjord 1935 i S. Härene, Västergötland 
(IFGH 3590), säges, att under ryska kriget 1809 kom många vargar 
till trakten, och man trodde, att ryssarna förvandlat krigsfångarna 
till vargar. 

Om varghärjningar i Östergötland i början av 1860-talet säges, 
att de orsakades av att »lappfinnar» sände ner sina tama vargar 
att härja där.2  Det var hämnd för att Östergötland ej hjälpt Lapp-
land under hungersnöd (Ledberg. ULMA 2172: 3). Jfr s. 16, citatet 
ur Wärend och Wirdarne, om varulvarna såsom kommande från 
Lappmarkerna. — »Lappar och finnar voro farliga att komma ut 
för. De kunde förtrolla en till varg. En sliker en kallades varulv», 
säges i en uppteckning från N. Fågelås i Västergötland (IFGH 4481). 
Från Tveta i Värmland finnes en liknande uppgift: »Lappar och 
finnar kunna förvandla andra människor till djur.» (IFGH 3774.) 

Om lapparnas förmåga att förvandla människor till björnar eller 
vargar förekomma också många uppgifter i sägenmaterialet. Bland 
dem själva finnes även en tro att deras nåider kunde förvandla 
folk till vargar. Johan Turi berättar därom i Muittalus saraid birra, 
s. 99 f.: »Vargen har djävulen gjort . .. Och därför har nåiden ännu 
i dag kraft att göra människor till vargar.» Tjuvar, sådana som »onö-
digtvis ville dräpa folk och oskyldiga människor» samt de som inte 
kunde läsa Fader vår eller Herrans bön utantill på tre språk3  kunde 
nåiderna förvandla: »Och just som de fått dem färdiga, ha de be-
fallt: 'Rusa nu på renen, tag färskt kött!' Och då rusar han på den 

1  Här blandar man in drag av troll och andra övernaturliga väsen, för vilka 
åskan är farlig och vilkas makt brytes av solens sken. Uppteckningen bär även 
i övrigt spår av traditionsupplösning. 2  Jfr noten s. 200. 

3  Även bland den finsktalande befolkningen i dessa trakter har det ansetts, 
att magiskt verkande och skyddande ord få sin största kraft om de framsägas 
på tre språk. En finsktalande kvinna i Jukkasjärvi berättade mig således en gång 
att hon sökt en klok gubbe i Gellivare sn, Jamen Fransi, därför att en hämndgirig 
lapphustru satt på henne »oro» så att hon skulle få vaka tills hon blev tokig, och 
gubben hade då bl. a. sagt henne, att hon varje kväll skulle göra tre korstecken 
på dörren och därvid säga »Gud välsigna* på finska, svenska och lapska. 
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med detsamma. Och om han får blod från renen, så blir han varg.» 
Bevis på att människor varit förvandlade ha varit »att man i hud-
vecken på en eller annan varg funnit de forntida människornas red-
skap, stål och fnöske och svavelkopp och flinta». Han berättar 
också om hur »rysstschuderna», som dräpte lappar och togo deras 
ägodelar, pengar och renar, med uldornas (de underjordiskas) hjälp 
blevo förvandlade till vargar, eftersom de hade ätit lapparnas renar 
råa liksom vargar, och hur de sedan, när de började äta människor, 
med uldornas hjälp blevo förvisade till Ryssland, »och därför finns 
det i Ryssland så många vargar och så svåra, att de äta människor». 

Men även en del av den svenska landsbygdens egna trollkunniga 
ansågos kunna förvandla folk; och trollkäringar av den svårare 
sorten troddes ha makt över vargar. Om folktron i Finveden i 
Småland säger Eneström i »Finvedsbornas seder och liv», s. 214, 
att »vargen troddes vara trollgummornas hundar, så att om någon 
dödade eller skadade en varg, så hämnades trollpackorna på denne». 
Vargarna betraktades med en viss vördnad, säger han, det var endast 
under skallgång man vågade döda dem. »Trollpackor beskyddade 
särskilt vargar», heter det också i Laske-Längjum (Vgl. ULMA 
111: 236). 

Om »Kråkeru käring» i Västergötland, som förvandlade ett par 
pojkar till vargar (jfr sägen s. 81), säges också att hon skickade var-
gar att skada sina ovänner, och att när det var vargskall, tog hon 
vargarna in till sig i stugan. Sägnen om detta är upptecknad i två 
versioner. I det ena fallet heter det, att det är skallgång, och att 
hon har tagit in vargarna till sig och »släppt in dem i ommen» 
bönderna bränna upp stugan för henne, men gumman sitter lugnt 
och röker utan att skadas av elden (Vgl. Ransberg, ULMA 25: 52 
s. 3; 3264: 6, s. 28). I det andra fallet heter det, att en man under 
skallgången blir törstig och går in till Kråkeru käring för att dricka, 
han ser då sju vargar ligga därinne (3264: 6, s. 25). 

I den senare versionen finnes sägnen också upptecknad i Öster-
götland och säges där handla om »Tobo käring»: en karl i drevet 
blir törstig, går in till Tobo käring för att dricka och får se vargarna 
därinne. Han måste lova att inte tala om det för någon kristen 
människa; men så att alla höra det, omtalar han det för en gran, 
och granen sprack (Ö. Ny. ULMA 2010). 

I Hjälmseryd i Småland berättas även om en skallgång efter var-
gar, då en gumma vid Hetseryds ås tagit in dem till sig; männen, 
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som komma in, se endast gödselsäckar; gumman släpper sedan ut 
vargarna i sin rätta skepnad igen. Man tänder eld på hennes stuga, 
men den brinner ej förrän man tänt med en psalmbok från kyrkan 
(ULMA 15514). 

Från Möklinta i Västmanland finnes en uppgift av följande inne-
håll: man går skall, en lång kedja, för att driva vargarna ned mot 
Hallaren, en gumma kommer då in i Ås och frågar, om hon får 
släppa in sina får dit, medan skallarmen går fram; hon får lov där-
till och släpper in dem på logen, men när hon sedan släpper ut dem, 
är det vargar (ULMA 2795: 18; 14057). 

I en uppteckning från Locknevi i Västergötland talas det också 
om att en gamma, som följer vargarna, är inne på ett ställe och får 
mat och säger, att »hennes gossar» aldrig skall göra deras djur någon 
skada (ULMA 3264: 7). Man kan jämföra uppgiften hos Afzelius 
(a. a. II, sid. 182) om »wargamodern», trollkvinnan, som bor inne i 
skogen och troddes ha skogarnas vargar »under sitt skydd och befäl».' 

I ett par sägenuppteckningar heter det, att det är skogsfrun eller 
råndan, som skyddar vargarna under skall genom att släppa in dem 
i skepnad av får i en lada eller ett torp. Beläggen äro från Vårfru-
kyrka i Uppland och Mockfjärd i Dalarna. Det senare anför G. Gran-
berg i sin avhandling Skogsrået i yngre nordisk folktradition, s. 111 f. 
De äro båda ungefär likalydande: vargarna synas som får, när de 
drivas in. (Från Gagnef finnes en uppteckning av Mockfjärdssägnen 
vari endast uppgives att skallgången på björn och varg blev miss-
lyckad därför att råndan hört när den lystes på i kyrkan och varnat 
djuren. Se 0. Hermelin, Sägner ock folktro, seder ock sagor, i Sv. 
Lm. h. 106, s. 72.) 

Granberg säger sig utom Mockfjärdssägnen ha endast ett belägg, 
1  En sägen om en trollkvinna som ledare av vargarna finnes också hos Thiele, 

Danmarks Folkesagn II, s. 106. Där berättas om hur det en gång i Vendsyssel 
fanns »overmaade mange Ulve, og som Sagnet gaaer var der ogsaa mange Varulve 
deriblandt*. En häxa tog dem då alla med från trakten, *bandt alle Ulvene med en 
ulden Traad i en Kobbel, den ene efter den anden, satte sig saa paa den forreste 
og reed paa denne Viis over Liimfjorden med alle de andre Ulve tilhobe. Siden 
den tid har der aldrig vret Ulve i Vendsyssel.» 

Man kan jämföra i fornnordisk litteratur berättelser om trollkvinnor, som rida 
på ulvar. (Jfr även Liestol, Trollkvinne og ulv, i Fm. o. Ft. 1937, s. 91 ff.) Ulven 
har ju i alla tider ansetts som en symbol för ondskan, själv också en det ondas 
skapelse, och den har i folktron på mer än ett sätt kopplats till tron på trolldom. 
Den har ju även ansetts själv kunna öva ett trolldomsinflytande, förhindra av-
lossande av skott på den, »söva» jägare och renvaktare o. s. v. 
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nämligen sägnen från Möklinta, jfr ovan, och han antar, att denna 
sägen om vargarna och skogsrået har utbildats i detta område. 
Han anför sedan sägnen om Tobo käring och uttalar den uppfatt-
ningen att den troligen är en variant av skogsråsägnen, att troll-
kvinnan sekundärt kan ha intagit skogsråets plats. Emellertid 
synes Granberg ha missuppfattat Möklintasägnen. Där står, som 
synes, icke, att det var skogsrået, som kom med vargarna, utan 
att det var en »gumma». Det är således i stället ett belägg för troll-
packesägnen. Och det är väl snarare så, att skogsrået sekundärt 
har intagit trollpackans plats i de andra sägnerna. Det har ju legat 
mycket nära till hands att överföra denna sägen till skogsfrun, 
eftersom skogarnas väsen av olika slag ansetts vara rå för skogs-
djuren och på visst sätt ha dem i sin ägo. Men de anses knappast 
vidtaga några särskilda åtgärder för att skydda dem, som t. ex. 
att driva in dem inom hus — vilket ju förresten vore i högsta grad 
naturvidrigt för ett skogsväsen — utan deras makt anses vara så 
stor, att jägaren helt enkelt icke kan skjuta ett djur mot deras vilja. 

Den av trollkunniga förvandlade säges oftast få gå i varggestalt. 
Mera sällan nämnes björngestalten, och när det sker, är det framför 
allt i Lappland och i de områden, där man har traditioner om själv-
förvandling till björn. 

Är gestalten björnens, får han då också låna de drag, som äro 
karakteristiska för den självförvandlade: han går ej att skjuta på 
vanligt sätt, och under huden finner man igenkänningstecknen. 
Här blir det ej heller fråga om att han löses ur förtrollningen, som 
annars vanligen sker med den förgjorde, utan han dödas. Han är 
också rovgirig och skadegörande på samma utpräglade sätt som den 
självförvandlade. Men man finner i detta område också inblandade 
andra traditioner med drag ur sägnerna från landet i övrigt, där den 
förtrollade betraktas på ett annat sätt, såsom mera mänsklig till 
sin natur. 

I de annars i landet vanliga sägnerna framkommer nämligen endast 
undantagsvis något som tyder på någon större rovgirighet hos de 
till vargar förgjorda, utan vargen tyckes tvärtom ha bibehållit en 
del mänskliga känslor och hänsyn. I en uppteckning från Längjum 
i Västergötland (IILMAill216) heter det också om vargförvand-
lingen, att det var den svåraste förtrollning, någon kunde råka ut 
för, »men den inre människan rådde ingen trolldom på, i varje fall 
icke helt. Sin föda måste de dock söka sig som andra vargar». 
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Man har om den självförvandlade tänkt sig att han förändrats 
helt, icke blott till rovdjurets gestalt utan även till dess sinnelag, 
vilket han ju också redan visat sig äga i och med sin önskan att 
förvandla sig. Den som drabbats av trolldomen som en olycka 
har däremot icke i sig själv rovdjurets sinnelag och får det då icke 
heller genom förgörningen. Den folkliga föreställningen är nog klart 
uttryckt i den citerade uppgiften från Västergötland: »den inre 

. människan rådde ingen trolldom på, i varje fall icke helt». Flera 
uppgifter i materialet uttrycka också samma sak (jfr sägnerna): 
den till varg förvandlade har behållit sin mänskliga förmåga att 
tänka (Ögl., Malexander); vargen »behöll mänskligt förstånd» och 
kunde ej förmå sig att döda djur (Lp., Lycksele. P. A. Lindholm, 
Hos lappbönder, s. 121); mannen, som var förvandlad till varg, 
»var ändå medveten om att han hade en människas själ» (Lp., Åsele); 
den till varg förvandlade mannen strövar omkring tillsammans med 
en flock andra vargar men behåller »sin människofruktan» för dem 
(Lp, Åsele); den förvandlade har hela tiden känslan av att han är 
människa (Lp., Lycksele). Detsamma torde vara uttryckt i uppgif-
ten att den förvandlade är »halv varg och halv människa» (Härj., 
Vemdalen). Att den förgjorde anses ha en del av sin mänskliga natur 
i behåll visas också av uppgiften från Lycksele, s. 96, att då han står 
bland andra vargar och dricker ur en källa, så speglas han där som 
människa, vilket gör de andra vargarna farliga för honom. Detta 
drag återfinnes också i östligt material. I en uppteckning från Meri-
karvia i Finland t. ex. heter det att den till varg förvandlade ser en 
människas bild i vattnet, då han dricker (Finska Litteratursällska-
pets samlingar, nr 2770). 

Det säges ej sällan om dessa förvandlade att de se sorgsna och li-
dande ut, och ett medlidande med dem kommer till uttryck. I en 
sägen från Lerum, Vgl., heter det t. o. m. att han har tårar i ögonen. 
I en annan sägen från Västergötland heter det att vargen såg »fasa 
beskedelir och svulten ut» och i en annan att han såg »lidande och 
bedjande ut», modern tycker sig där också känna igen sin sons ögon. 
Han »ser trött och eländig ut» säges i Stensele i Lappland om en för-
trollad.1  »Frommare än andra vargar», heter det i en sägen från 

1  I en sägen från Estland — Ormsö och Nuckö — heter det också att vargen 
ser sorgsen ut, närmar sig ödmjukt och ser lystet på maten. »Se, hur skogsdjuret 
ser sorgset på oss! Giv det dock en bit bröd!» säger kvinnan (Finlands svenska folk-
diktning II: 3: 2, s. 586). 

5-43297. Ella Odstedt. 
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Småland (Forserum). Det omtalas också ibland hur en sådan varg 
hellre hungrat än rivit något djur. I sägnen från Lerum omtalar 
t. ex. den återförvandlade att han ätit två lamm men för övrigt endast 
vidjestumpar.1  När det i en sägen från Ångermanland talas om att 
den till varg förvandlade lappkvinnan en gång ätit upp ett barn, 
så framhålles också särskilt den svåra hunger hon lidit. Då och då, 
finner man uppgifter om att återförvandlade talat om »de förskräck-
liga hungerkval vargarna ibland måste lida». 

Om mänskliga känslor hos den förvandlade talar också upp-
giften om Fårdong-Lasse (jfr sl 99), att han som björn låter barnen 
leka med sig och somna med huvudena mot hans rygg.2  

1  Man kan jämföra följande uppgift av Broman i Glysisvallur, del III: 4, s. 242, 
om vargarna: »Och när the warda uthungrige äta hwad som förekommer, i syner-
het om kalla wintern, tå gamla widior, slädetogor, hästträck etc, gå åt til at stilla 
magan ...» 

2  Eckels gör i kap. »The Werwolf and 'Lycanthropy'» (a. a. sid. 32 ff.) en 
intressant och kritisk granskning av teoretiserandet över varulvsföreställningarna, 
som mestadels tillkommit utan tillräcklig överblick över materialet. Han uppdelar 
själv varulvarna i fyra klasser tillhörande två huvudgrupper nämligen frivilliga 
och ofrivilliga: I. Voluntary-congenital. II. Voluntary-acquired. HI. Involun-
tary-congenital. IV. Involuntary-acquired. 

Till grupp I höra sådana, som ej begagna några särskilda medel för att åstad-
komma förvandlingen utan t. ex. endast lägga av kläderna och så förvandlas genom 
en viljeyttring; kraften till detta är då synbarligen medfödd. Till grupp II höra 
de som förvandla sig men använda något medel därtill, ex. anläggande av bälte. 
Förvandlingen är frivillig, men kraften därtill icke inneboende i individen. Till 
grupp III höra de som ofrivilligt förvandlas på grund av medfödd egenskap. Hit 
höra t. ex. de danska. Till grupp IV föras de som på grund av någon särskild om-
ständighet ofrivilligt förvärva egenskapen att förvandlas. Hit skulle då höra de 
som i vårt material omtalas som förgjorda av trollkunniga människor, de som bli-
vit vargar som straff för synd o. d. 

Eckels drar en speciell gräns mellan de två huvudgrupperna och anser, att en-
dast de som tillhöra de frivilliga äro *genuine werwolves, those which inspire horrom 
Om de ofrivilligt förvandlade säger han däremot: »The involuntary shape-shifters 
(Types III and IV), on the other hand, are not really werwolves even when they 
have a lupine form. The word 'werwolf' has strong connotations of horror, but 
these types inspire rather pity.* 

Man torde dock knappast kunna draga gränsen på grund av dessa sekundära 
förhållanden. »Verklig» varulv, manulv, måste man väl anse den vara som är 
människa och ulv (1. annat rovdjur) samtidigt, vare sig han är föremål för känslor 
av skräck och avsky eller medlidande. Det senare kan icke vara kriteriet, det 
måste vara dubbelnaturen: människa och rovdjur. Eckels vill snarare se den av-
görande dubbelnaturen i den psykiska dualismen hos varulvsmäimiskan, denna. 
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Undantagsvis finnas några uppgifter om att den förtrollade skulle 
vara farlig för allt levande, men det är tydlig påverkan av den syd-
svenska varulvstron. Lösgjort från sitt rätta traditionssamman-
hang har draget om farligheten också överdrivits. I en uppgift 
från Grevbäck (Vgl., IFGH 4478) heter det, att det fanns vargar 
i skogarna, men man var ej så rädd för dem som för »en varg som 
kallades varulv». Den var man rädd för att träffa på, han var så 
farlig, »rev ihjäl allt levande, som kom i vägen för honom». Det 
skulle vara en förtrollad människa, ingen visste vem, det kunde 
också vara någon ur socknen; det var bara vissa nätter han fick varg-
skepnaden på sig; om han fick höra namnet, blev han människa igen: 
Från Längjum (Vgl., -ULMA 11216) finnes en uppgift, där man dock 
klart skiljer varulven av den sydsvenska typen från den genom 
förgörning förvandlade. Det heter där, att det är skillnad på varulv 
och manulv, varulven var mycket farlig att råka ut för, han rev 
upp havande kvinnor och åt fostren. »Den gick ingen säker för. 
Varulven det var den onde själv, trodde de gamle i min hem-
bygd. — — Manulven åter gav sig icke på människor, den var 
rätt ofarlig.» 

Från Glava i Värmland uppgives: »Varulven var den farligaste 
vargen, för han skonade inte någon.» (IFGH 4276.) Också här är 
det sydsvenskt inflytande. Traditionerna ha mötts i Värmland och 
i påfallande grad blandats, såsom fallet ofta är i detta landskap: 

Från Ångermanland finnes en enstaka uppgift om en björn, som 
var en förtrollad lapp, och som rev enbart människor. 

Förgörning till hund nämnes i några fall. Det ena i den i början 
av detta kapitel anförda uppgiften från Nässja i Östergötland: 
»Di [finnarna] kunne förvänna folk, så di vart varja å hunna.» 
Någon sägen finnes icke därifrån. Det andra exemplet är från 
Gästrikland, se sägnen sid. 77 om barnet, som av farmodern för-
vandlas till hund. Sägnen ligger ju vargsägnerna nära: perioden 
sju år, att mat gives och att namnet nämnes. Kanske har hund- 

dualism som han anser vara det som ännu Mei än de förfärande dåden göra varulven 
så skräckinjagande. 

Att Eckels uppdelning icke håller streck kan man finna också av att just en grupp 
av varulvar, som han på nämnda grund icke vill föra till de »verkliga» varulvarna, 
nämligen de danska (-sydsvenska), i mycket hög grad äro föremål för skräck 
(se kap. IV) även om de också — såsom människor — ibland kunna vara före-
mål för medlidande. 
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gestalten, med närmare anknytning till bygd och folk, ansetts rim-
ligare när det gällde ett tvåårigt barn än vargens gestalt och hårda 
tillvaro i ödemarkerna. — Ytterligare ett par sägner skulle väl vara 
att föra hit. Den ena om gubben, som hotar sin dotters förförare, 
vilken man därefter ser springa i skogen och skälla som en hund 
(jfr s. 182 f.). Om en faktisk grund finnes för sägnen, torde det väl 
här vara fråga om hypnotism. Slutligen ha vi den sägen, som är 
återgiven i noten s. 101, om länsmannen, som det växer ut en hund-
svans på, vilken uppgift tycks ligga varulvssägnerna nära. 

Någon utbildad tradition om förgörning till hund kan man ej 
tala om. 

Om tiden, under vilken förvandlingen varat, nämnes ofta i säg-
nerna, att sju år gått innan lösningen genom någon händelse skett. 
Där är det underförstått, att de annars skulle ha fått förbli för alltid 
i sin djurskepnad. I Västergötland och närliggande landskap, som 
påverkats av den sydliga traditionen om förtrollning genom födel-
sen, med ofta påkommande korta förvandlingar, har det i uppgif-
terna om förgörningen också ofta blivit att förvandlingarna varit 
tidvis påkommande och av kortare varaktighet, ibland med den 
periodicitet, som ofta utmärker förvandlingen i den sydsvenska 
traditionen: varje natt. Ibland säges, att tiden är beroende av den, 
som utfört förtrollningen, somliga få gå kort tid, andra längre. 

Om medlen till förgörningen finnes i allmänhet ej något sagt. 
Endast i några sägner finnes en uppgift eller en antydan därom. 
I sägnen från Skåne (s. 86) omtalas, att förvandlingen sker genom 
ett slag (jfr kap. I, s. 14, berättelsen ur skillingtrycket, där för-
vandlingen uppgives ha skett genom tre slag på huvudet); i en sägen 
från Lappland att förgörningen kunnat ske genom att den trollande 
fått tag i mannens exkrementer (s. 86), i en sägen från Västergöt-
land att det skulle ha skett genom en magiskt verkande ~isa, 
»tvätt» (s. 93), i en annan sägen från detta landskap att det skett 
genom att krypa genom ett av den trollande utpekat hål i en gär-
desgård (s. 112). Från Västmanland, Grythyttan, finnes uppgiften 
att om man kastar ett björnskinn eller vargskinn över någon »under 
någon besvärjning» kan man »få honom att springa som ett fyrfota 
djur» (ÖBFA). 

Då förvandlingen vanligen tänkts såsom en gång påkommande, 
som en katastrof, så bär ej heller denna varulv som människa, liksom 
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den genom födelsen förtrollade, något märke, som anger hans egen-
skap (jfr kap. IV, s. 121 f.). Som ulv säges han däremot stundom 
kunna igenkännas: han är högre och större än en vanlig tasse, ef-
tersom det ju är en karl under tassahuden (Vgl., St. Lundby). 
I Bergum, St. Lundby, Molla, Larv och S. Härene i Västergötland 
uppgives, att man kan se en knapprad under buken på detta slags 
vargar. Det är här ett kriteriemotiv, som kommer fram: knapp-
raden bevisar, att det är de så ofta omtalade soldaterna, som man 
har framför sig.' 

Kriteriemotiv av samma art som de till självförvandlingssägnerna 
hörande äro bälte, kniv, elddon under huden (Lp., Jtl., Häls., 
Vrml.), kläder under huden (Med., Värml., Dalsl., Vgl.), häktor 
under huden (Sdm.). 

Såsom återförvancllade kunna de emellertid få bära ett märke. 
Det vanligaste är att svansen av någon orsak ej försvunnit utan 
får behållas. Uppgifter därom finnas från Uppland, Södermanland, 
Östergötland, Västergötland, Skåne. 

Från Lappland och Jämtland nämnes om kvarblivande varg-
eller björntass. Även kunde efter återförvandlingen tänderna eller 
händer och fötter vara utslitna (Vgl., Kvinnestad), eller fingrarna 
krökta som klor (Vgl., Korsberga). Det är alltsammans kriterie-
motiv. Hit kan även föras uppgiften att den återförvandlade för-
står vargarnas språk. 

Som nämnts tillägges den genom förgörning förvandlade i en del 
områden den osårbarhet, som brukar utmärka den självförvand-
lade. Uppgifter därom finnas från Lappland, Ångermanland, 
Jämtland, Värmland, Dalsland (se sägnerna). I Västergötland fin-
nas dessutom också några uppgifter om samma tro: en varg, som är 
en förvandlad människa, kan skjutas endast med silverkula (Ale-
Skövde. ULMA 1973: 17; Längjum ULMA 11216); kan skjutas endast 
med en knapp ur sina egna kläder (Siene. IFGH 3581; Algutstorp 
IFGH 3582); intet skott bet på en sådan varg, men den som skjuter 
blir dödligt sjuk (Klas Olofsson; Folkliv och Folkminne II, s. 97. 
Jfr a. a. I, s. 280). Från Längjum (se ovan) finnes också följande 
uppgift: »Om en varg inte föll för skottet, då han var i håll, och skyt-
ten var fullt säker på sin bössa, hette det: 'Är det en manulv månne, 
eftersom skottet inte tar'» 

1  Dessa och nedan i sammandrag återgivna uppgifter återfinnas i sina sam-
manhang i sägenreferaten i detta kapitel. 
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Några uppgifter finnas i sägnerna om det motsatta, att han löses 
genom att såras: soldaten, som blivit förvandlad till varg, blir slagen 
så att han blöder och återförvandlas därigenom (Ögl., Malexander); 
sonen förvandlad till »mankuse», när han en gång såras med yxa, 
så att blodet börjar rinna, blir han människa igen (Dals., Järbo); 
den förvandlade såras av en pil, varghuden faller av (Smål., For-
serum). 

Från Lycksele (Lp. ULMA 15106) finnes en fragmentarisk upp-
gift om lösning vid månskifte: »Vä den förste nytänning skull'n 
va dell männisch igen.» Något mera om saken kände sagesmannen 
ej till. 

Från några håll finnas uppgifter om att förtrollningen har kunnat 
hävas med hjälp av andra trollkunniga. Från Flo i Västergötland 
(IFGH 4426) uppgives däremot att hjälp ej gick att få på detta 
sätt: »Ingen annan än den som ställt dem till varg kunde hjälpa 
dem ur skepnaden. Det var att få gå som varulv i all sin tid» (om 
ej namnet blev nämnt). Från Varola (Vgl.) en liknande uppgift: 
»Stenbäckagubbe kunde förgöra folk till djur. De va som andra djur, 
men de förstod talet. Den förtrollningen kunde bara hävas av Sten-
bäckagubbe.» (N. M.: E. U. 12066). I ett par sägenuppteckningar 
från Värmland uppgives, att de förtrollade kunnat bli människor 
igen, om de kunnat bita ihjäl trollkarlen eller bita så att han blöder 
(s. 91). 

Från Uppland finnes ett par uppgifter om ordmagi (s. 89), från 
Småland en uppgift om att man skall kasta en skinnrem om vargens 
hals och dra till (s. 112), från Värmland och Bohuslän i ett par 
särpräglade sägner uppgift om att varghudarna brännas (ss. 106, 
114). Från Värmland föreligger även en uppgift om befrielse genom 
att svansen avhugges (s. 106). 

I ett fall säges trollkarlens död lösa förtrollningen, se sägen från 
Lycksele s. 96 f. Även i sägnen från Gästrikland, s. 77, om det för-
trollade barnet, nämnes återförvandlingen och den trollandes död 
samtidigt, ehuru namnets nämnande där synes utgöra den direkta 
lösningen. Jfr även s. 91 f., sägnen från S. Finnskoga. 

Annars finna vi två huvuduppgifter om befrielsen: den sker genom 
att mat medlidsamt gives till vargen eller genom att den förvand-
lades dopnamn blir nämnt. Ibland äro också dessa två lösningssätt 
hopkopplade. Jfr sägnerna. 

Uppgifter om lösning genom namnets nämnande förekomma också 
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ofta, särskilt i Västergötland, som trosföreställning, lösgjord ur 
sägnerna. Här några exempel: 

»Varulv talte de gamla om. Det var finnar, som hade sån förmåga 
att de kunde ordna så den ene med den andre, så han blev varg 
ibland. Men om de kunde säga hans riktiga namn, så blev han män-
niska igen.) (Vgl., Binneberg. IFGH 4612.) 

Det fanns sådana, som kunde förvandla folk till varg tidtals. 
»De fick gå en bestämd tid, men kom de fram till sitt hem och dessa 
visste hur det låg till, så skulle de bara nämna deras namn och att 
komma in i Guds namn, så korn han i sin rätta hamn igen.» (Vgl., 
Flakeberg. IFGH 4507.) 

»Men det fanns häxor. De kunde trolla. Om de blev ond på en 
människa, så kunde de göra om henne, så att hon blev ett djur. 
Det skulle ha hänt så. Det blev en varg av den som blev förtrollad. 
Den kallades varulv. Om han fick höra namnet sitt, så gick varg-
skinnet av honom, och han blev människa igen.» (Dalsl., Åmål» 
lfs. IFGH 4950.) 

»Om en människa var nedsat[t] till varulv, så om de kalla honom 
i namn på julkväll så blev han rikti.» (Boh., Hjärtum. VFF 1070.) 

I följande uppgift nämnas båda lösningarna: »Om någon blev 
spådd till varg, skulle man kasta ut ett lam[m], som han fick äta 
upp, då blev han löst ur förtrollningen. Eller om man träffade en 
sådan och sade namnet på den olycklige, återfick han sin rätta skep-
nad.» (Lp., /bele. N. M.: E. U. 1319.) 

Särskilda benämningar, som knyta sig till den genom trolldom 
förvandlade, finna vi endast i ett begränsat område. I de nordliga 
gränsområdena för den sydsvenska varulvstron, med dess domine-
rande benämning varulv, kallas han också stundom varulv (Små-
land, Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland), i 
Västergötland stundom manulv, undantagsvis maruiv, i Dalsland 
oftast mankuse. Från Jämtland föreligga ett par belägg för benäm-
ningen hamnvarg. Annars användes mest om dem uttrycken att de 
springa varg, gå varg, löpa varg, skala varg, ränna varg, löpa i varg, 
gå i varg (jfr kap. II, s. 34, om att »gå i björn»), springa tasse, slunka 
tasse, ränna tasse. Enstaka förekommer ett uttryck som gå i varg-
hud (Vgl., Kinnefjärelings hd. ULMA Ordb. Vgl., art. varg-hud). 
HyMn-Cavallius har från Värend de äldre formerna gå ulf, löpa ulf, 
löpa varuti (jfr s. 15). 1 fall av björngestalt har man talat om att 
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den förtrollade fått löpa björn (Jt1.). Annars säger man om en sådan 
att han är spcidd till björn (1. varg. Äng.; Lp.). 

En benämning sammanhängande med ett gammalt verb vitta 
(vita) »trolla»' finnes också, nämligen benämningen vittvarg. Jag 
återger här nedan de uppgifter där verbet eller med verbet samman-
satta ord förekomma (jfr sägenreferaten. Kursiveringar här av förf.). 
Belägg finnas från nordöstra Västergötland och östra Värmland: 
män fingo springa vittevarg; de blevo förvandlade till vargar. Fin-
nar, som bodde uppe på Tiveden, förvitta dem, de gingo som vargar 
eller annat djur (Vgl., Mölltorp. IFGH 3982); det fanns förr troll-
kunniga gubbar och käringar, som kunde vita i varg, d. v. s. förvandla 
människor till vargar, sådana sades vara vitt i varg (Vgl., Tived. 
VFF 1505); vittvarg, »människa som förtrollats till vargskepnad» 
(Vrml., Färnebo2); »De kallade dom vittvargar, för de var vittado 
(Färnebo3). Jfr kap. I, s. 7 f., citatet ur Gyllenius: »-- — en wijte 
eller wildwarg — —», varmed tydligen avses detsamma. 

I En bok om Värmland av värmlänningar kap. III, s. 218, finnes 
en uppteckning vari man kallar vargen för vitvarg (f. ö. samma sägen 
som återgives av Kallstenius i den nyssnämnda samlingen uppteck-
ningar, »Från Värmlands Bärgslag»), och man uppgiver i sägnen att 
namnet kommer sig av att de voro vita. Detta torde väl dock vara 
en felaktig förklaring genom ljudlikheten och att det gamla verbet 
sjunkit i glömska.4  I Venjan i Dalarna kvarlever ett ord »vitvarg» 
som skymford: »I Venjan har man ett skymford witjt-varg (= vit-
varg) för illvillig person.» (ULMA 6748.) 

SÄGNER. 

I sägenkretsen, som hör till detta komplex, urskiljas flera typer 
med större eller mindre utbredning. Jag benämner dem här efter 
deras karakteristika. 

1  Jfr H. Pipping, Eddastudier II, s. 70; IV, s. if.; 0. v. Friesen, Till tolkningen 
av Tune-stenen, i ANF 16, s. 195; D. Strömbäck, Sejd, s. 22 ff. 

2  Kallstenius, Värmländska Bärgslagsmålets ljudlära, s. 152. 
3  Kallstenius, Från Värmlands Bärgslag, i Sv. Lm. XXI: 3, s. 75. 
4  I Finlands svenska folkdiktning II. 3: 2, s. 588, finnes en uppgift om vita var-

gar, som kanske kan förklaras på samma sätt: »Fordom ha s. k. 'folkvargar' fun-
nits i Vörå, vita till färgen, något större än vanliga, begärligare efter människo-
kött än efter kreatur.» 
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Den mest utbredda är sägnen Namnet nämnes (varigenom 
lösning sker), sägnen Den medlidsamt givna gåvan talar också 
om hur lösning vinnes, sägnen Mat gives och namnet nämnes 
är en kombination av båda de föregående. I sägnen Kommer 
ej över gärdesgården är det åter namnet som åstadkommer lös-
ning. Utom dessa finnes endast två typer, Bröllopsskaran för-
vandlas till vargar och Vargarna ta den stora vita mär-
ren. 

Av dessa sägner finna vi de flesta, kanske alla, även på östligt 
område. Sägnen om den medlidsamt givna gåvan finna vi i Fin-
land och även såsom en »höchst populäre Sage» förekommande i 
Estland. Sägnen om bröllopsskaran, som förvandlas till vargar, 
förekommer också i båda länderna men är, enligt uppgift av Loorits, 
a. a. sid. 73, ett från Ryssland inlånat motiv. I estniska sägner 
förlägges också händelsen ibland till Ryssland. I Finland känner 
man den även men vill gärna förlägga händelsen till Estland (jfr 
Krohn, a. a., sid. 169). I en finsk sägen, återgiven av E. Schreck 
i Finnische Märchen s. 243, heter det också att den återförvancllade 
säger sig vara »ein ehstnischer Wolf, einer aus der Hochzeitsschar». 
De uppteckningar av denna sägentyp, som vi finna i Finlands svenska 
folkdiktning II 3: 2, s. 584, äro också alla från det svenskspråkiga 
Estland. Grimm citerar även en sådan sägen (a. a. sid. 1049) och 
tillägger, efter Schafarik, att den är synnerligen vanlig i Volhynien 
och Vitryssland. 

Vad beträffar sägnen om ulven, som ej kan hoppa över gärdes-
gården, kan man ju fråga sig om den ej är en rest av den sägen, 
som Olaus Magnus nämner (bd 4, s. 92) om provhoppet över muren: 
»På gränsen mellan Litauen, Samogitien och Kurland finnes någon-
städes en mur, en kvarlefva af ett nedrifvet fäste, och vid denna mur 
samlas en viss tid på året åtskilliga tusental af dessa ulfvar och an-
ställa prof för att utröna hvars och ens vighet i att hoppa; de, som 
ej kunna hoppa öfver muren, såsom vanligen blir fallet med de fetare, 
bli gisslade af deras höfdingar.» 

Ett motiv, som ej tillhör någon utbildad sägentyp, men som blän-
ker fram här och där, om de hungriga vargarna, som endast haft 
en katt att äta eller som förgäves sökt nå en katt (se sägnerna) 
finner man också i det finländska materialet. Jfr även s. 65 om spe-
gelbilden i källan. 

Ett annat motiv, som man också skymtar här och där i sägnerna, 
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är det om de förutbestämda offren för vargarna. Uppgifter om 
samma tro, bestämmelse av en högre makt, finnas också angivna 
rörande verkliga vargar och björnar utan något samband med var-
ulvssägner. Jag återger ett par exempel: »När han [vargen] tog 
renar, trodde de, att Gud gav honom lov» (S. Drake, Västerbottens-
lapparna, s. 344); »— — bjorn ha'nt lov å drepa nan männif riktit» 
(Unander, Borgaren och lappen, i Sv. Lm. III: 2, s. 56). I de sägner, 
som röra varulvar, finna vi dock en särskild typ av dessa föreställ-
ningar återkommande. Jag skall här återge de exempel, vi ha i 
materialet. 

I berättelsen i det skillingtryck, som refererats i kap. I, s. 14, 
står bl. a.: »ofta höres allmogen säga: 'odjuren få icke mer än hvad som 
blifvet dem anordnat'». Och mannen, som varit varg, talar om hur 
vargflocken ibland kunnat få gå igenom en hop av kreatur men icke 
kunnat röra ett enda hår på dem. »Men när wi sågo liksom dimma 
eller rök uppstiga öfwer kreaturets rygg; då kunde ingen mänsklig 
makt befria detsamma utur wåra klor.» I en uppteckning från Ess-
unga i Västergötland (se s. 175) heter det att mannen, som i två 
år gått som manulv, under denna tid ej fått taga något djur utan 
att det »gick en rök av det». En liknande uppgift finnes från Svans-
hals i Östergötland (se s. 113): den till varg förvandlade har kunnat 
få gå igenom en hel kreatursskock och vara alldeles utsvulten men 
ej fått röra ett enda djur utan att det var något som det »rök ifrån». 
Även från Malexander (Ögl., s. 114) finnes en ungefär likalydande 
uppgift: vargarna fingo ej hugga första bästa djur till föda, utan de 
djur, »som voro så att säga 'utsedda' ångade det av» och endast 
dessa fingo de ta. I en sägen från Gällinge i Halland (s. 85) talas 
det om hur den förvandlade fått hungra, »för vargarna hade inte 
fått lov till det de ville». I en uppteckning från Mölltorp, Väster-
götland (IFGH 3982), berättas om hur folk kunna få »springa varg» 
och att de riva ihjäl nötkreatur. »'Kära du', kunde andra säga, 
'om du blir varg så riv inte ihjäl mina kreatur för all del!' — 'Ja dä 
ska ja säja', sa den tilltalade, 'dä rår inte vi för, dä står som en 
liten blå låga över dä vi få ta.'»1 

1  I en sägen upptecknad i Halltorp i Småland (a. 112 f.) berättas det att mannen, 
som varit varg bland vargar, talar om att de ej fått ta föda efter behag: då de 
»kom till ett ställe, som var många djur, till en stor kräkhop, då var det inte ämnat, 
men när de kom till en liten hop, till en fattig bonde, då tog de alltid bort och rev 
sönder, då skulle de ha till sin föda. Då var det ämnat, och när de ska ha sin föda 
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Qvigstad har i Eventyr og sagn I, s. 411, en liknande uppgift 
från skoltlapparna: »Den ren som er bestemt til å bli opett av ulven, 
den skinner som et lys for ulven. Og naturligtvis forfolger ulven 
den helt til den får fatt i den.» I sina anmärkningar, s. 549, anför 
Qvigstad en belysande kujavisk sägen ur Zeitschrift des Vereins 
lär Volkskunde 16, 98: »Der heilige Nicolaus bestimmt die Tiere, 
die sie (die Wölfe) fangen sollen. Jeder Wolf sieht alsdann fiber 
dem Tiere, das fiir ihn bestimmt ist, ein Lämpchen gliihen.» 

Även detta motiv har sannolikt vandrat på östliga vägar. All-
männa religiösa funderingar hos de olika folken kunna mycket väl 
ha givit upphov till tanken på att offren äro tillstadda av Gud; 
uppgiften i våra sägner om den uppstigande röken, »dimman» eller 
rent av den blå lågan ovanför offret företer dock en påfallande likhet 
med den i Kujavien upptecknade sägnen. 

Det är således ganska tydligt att vi i fråga om detta komplex, 
förgörning till varulv, ha att räkna med en traditionsström öster-
ifrån.' I lokalisationsuppgifterna i Finland och Estland kan man 
sedan följa en del av traditionerna vidare österut. Sannolikt är 
det väl också på grund av mottagande av traditioner från detta 
håll som det hos oss så ofta säges, att det är finnar, våra närmaste 
östliga grannar, som utövat trolldomen. 

Jag återger här nedan först de uppteckningar som finnas av de 
olika sägentyperna. 

Namnet nämnes. 
En lapp har en gång blivit »spådd» till varg och strövar omkring 

med andra vargar och river renar. En gång, när de härjat i en ren-
hop, är han nära att bli ihjälslagen med spjutstaven av lapparna, 
men han talar då och säger, att han är äldst, och ber att få gå fri. 
»I många år ha ja reve, å vor oppgeft ä bärä tell å rive uttan tell 
å äta», säger han. Han får också gå fri den gången. En annan gång 
kommer en lapp på hans spår, förföljer honom och får honom mot 
en gärdesgård, som han är för uttröttad att hoppa över. Vargen fal- 

då ta de den». Här är man tydligen inne på en fundering med bokstavligt accep-
terande av bibelordet om att den som har åt honom skall varda givet, men den 
som icke har från honom skall tagas också det han menar sig hava. 

1  I en uppteckning från Gotland 1934 säges det också att man där ej haft några 
varulvstraditioner men att inflyttade öselliinningar berättat om dylikt från sin 
hemtrakt. 
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ler då på knä och ber om nåd, men lappen höjer staven och säger, 
att hans sista stund är kommen; men då får vargen kraft, hoppar 
över gärdesgården och undkommer. Ett par år därefter kommer 
denna varg en julafton till en by, tittar genom fönstren och ser 
all god julmat. Vid en gård är en liten flicka ute, och han hugger 
henne och springer bort med henne. Flickan skriker, så att modern 
kommer ut och ser vad som hänt; hon erinrar sig vad hon hört om 
den vargspådde lappen och ropar hans namn, huden ramlar då av 
honom, och han blir lapp igen. (Lp., Dorotea, Risbäcks kap. förs., 
ULMA 7179.) — Sägen från Vilhelmina se tillägg 8. 199 f. 

En man i Buske by försvinner (någon gång på 1700-talet) och 
man kan ej förstå vart han tagit vägen. Hustrun är tröstlös, men 
hennes spaningar förbli utan resultat. När vintern blir kall vars-
nas vid den försvunnes gård en varg, som konstig och orolig stry-
ker omkring husen. På julaftonen tar denna varg gårdskatten till 
»julstek». En dag träffar hustrun en lappkvinna, för vilken hon 
klagar över sin sorg. Hon nämner också om obehaget av att ha en 
varg i närheten och om hans underliga beteende. Lappkvinnan hör 
uppmärksamt på och säger: »Jaså, var besynnerligt!» Hon säger 
sedan, att när vargen kommer, skall kvinnan högt uttala sin mans 
namn, så får man se, hur det går. När hustrun åter får se gråben 
gör hon som lappkvinnan sagt, och då står med ens mannen där. 
Han hade varit förtrollad av lappar. — Medan mannen »luffade i 
vargskinn» har han ofta strukit mellan Buske o0 bygden och där-
vid följt den bekvämaste framkomstleden. När det senare blir fråga 
om att anlägga väg mellan byn och bygden är vargmannen också 
med, och »med en dunkel hågkomst af det förflutna anvisade han den 
led, han så mången gång under sin olyckstid hade trampat, och den 
befanns i alla afseenden vara den fördelaktigaste, och där går nu 
vägen». (Ång., Junsele. A. Nyberg, Sollefteå och Ådalarne s. 132 f.) 

I Ringvattnet, Alanäs sn, kommer en åtta års pojke bort; man 
söker honom men finner honom ej. På julkvällen kommer en varg 
nära stugan och börjar tjuta, och man säger: »Den låter så likt Ole 
vån!» Då säger en gammal gumma att man skall gå ut och tre gånger 
ropa »Ole, Ole, Ole!» Man gör så, och gossen kommer in; han är då 
mycket mager och dör inom några dagar. Han har varit »hamnvarg» 
den tid han varit försvunnen. »Det var visst någon ond människa, 
som kastat på•honom hamnen.» (JU., Frostviken x Ström. ULMA 
14678.) 
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En lapp är förtrollad, så att han somliga tider är varg. Han har 
en piga, och hon brukar ropa honom vid namn när han kommer för 
att riva renar, och då blir han människa. Men en gång säger han: 
»Hon ska låta ta en ren någon gång.» Detta har gamla lappar talat 
om. (Han blev således missnöjd över att icke någon gång få riva 
en ren och äta köttet. — Härj., Tännäs, Storvallens lappviste. 
ULMA 15104.) 

En flicka får ett barn, som grannens son skall vara far till. Hans 
mor säger, att han skall aldrig få gifta sig med den flickan, förr skall 
hon förvandla barnet till en hund. Barnet födes, det är en pojke, 
och när han är två år har modern en gång lämnat honom ensam, 
och sen är han försvunnen; farmodern har »stämt» honom att irra 
omkring som hund och livnära sig med vad han får av bönderna, 
han får själv ej taga något. Han är skygg, och ingen får komma nära 
honom. Efter sju år kommer han till hemgården igen, då ligger 
farmodern på sitt yttersta, hon ser hunden och säger något till 
honom, men ingen vet vad det är; han går därefter till sitt hem, 
blir insläppt och får mat. Sedan går han till dörren och vill ut igen, 
och då säger modern: »Om min Björn har leva, så kunn då du ha 
fått vara kvar å vurti hans lekkamrat.» När hon nämner namnet, 
sjunker hunden ner, och pojken står på golvet. Han säger i detsamma: 
»Nu vart min farmor dö!» Man får sedan höra, att hon också dött 
just då. (Gstr., Österfärnebo. ULMA 3454: 3.) 

Folk kan bli »stämd till varg», och fara och stjäla i härbrena. 
Man mister ur härbrena i Hedesunda, men endast vargspår synas; 
en karl säger: »Kom te du går så här å knallar å ställer i häbbrönö, 
Lasse?» — »Då blev det slut på det där.» (Gstr., Valbo. ULMA, 
prim. ant. Sägnen är fragmentarisk.) 

I Tunkarlsbo i Söderbärke har en dräng på begäran av en rival 
av en klok gumma blivit förvandlad till varg, det hände en jul-
morgon, när man skulle fara till ottan. Nästa julmorgon, när man 
far till ottan, får man se en utsvulten varg stryka kring husen, 
och husbonden säger: »Ja visste jag bara att det vore du, Anders, 
så nog skulle du få något att äta.» Genast föll varghuden ned, drängen 
blev räddad, när husbonden kom att nämna hans namn. (Dal. 
Liungman 311.) 

Tre finnar invandra till Hedemora socken, den ene, Matts, »skall 
ha blivit bergtagen och sprang varg i sju år». Ofta kommer »Matts 
Varg» hem till gården men skrämmes bort för varje gång, fast han 
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ej gör något illa. Efter sju år kommer han till härbret, just som 
hans hustru är där; när hon ser vargen, säger hon då: »Är du min 
Matts?» Han blir då åter människa.1  (Dal., Hedemora. A. Anders-
son, Uppteckningar från Bya i Hedemora socken, i Dal. Hemb: 
förb. tidskr. 1926, s. 30.) 

En gosse i Bya, Hedemora, har blivit bergtagen av »råare» och är 
länge borta. När modern håller på med julbaket och går till härbret 
med brödet, möter hon en varg och säger då: »Om jag visste att det 
var du, Anders, skulle du få en krusna bulle, en naggna bulle och 
en piggna bulle.» Han får sin rätta skepnad, när hon nämnt hans 
namn. (Dal., Hedemora. Trotzig, Folktro, i Dal. Hemb: förb. 
tidskr. 1923, s. 114.) 

»Förr i världen blev många människor förvandlade till vargar och 
andra djur.» I Björklinge är en karl förvandlad till varg, »men ibland 
kunde han bli som människa igen». På julkvällen går husmodern 
på ett ställe ut i matboden för att hämta något och får se en varg, 
som tittar sig omkring; hon skriker då: »Ja tror, dä ä du ja Lasse?» 
Vargpälsen far då av honom, och han blir människa igen. (Upl., 
Björklinge. ULMA 4955.) 

Ett bröllopsfölje är på återväg från kyrkan, då brudgummen 
plötsligt försvinner; man vet ej, om han blivit bergtagen eller vad 
som hänt. På julaftonen går den unga hustrun till boden för att 
hämta mat, men när hon skall återvända, står en varg nedanför 
trappan. Hon drar sig tillbaka, men vargen står kvar, och när 
hon tittar ut, ser han bedjande på henne och gnäller. Hon tänker 
då på vad hon hört om människor, som förvandlats till »varghamn» 
och om att nämnandet av dopnamnet kunnat lösa dem. Hon sä-
ger därför: »Är det du, Erik?» och vargen förvandlas, hennes brudgum 
står där. Gården, som ligger i skogsbygden mellan Rasbo och Funbo 
socknar, kallas sedan Brudgatan.2  

En karl »gick varg» ett helt år. Hans hustru undrar på, att när 
hon går in i boden, kommer jämt en varg och tittar in. Någon säger, 
att hon skall ropa sin mans namn, hon gör så, och han återförvandlas 
men får behålla rumpan. (Vml., Möklinta. ULMA 2542: 1.) 

1  Denna sägen och den efterföljande, som antagligen endast är en variant, 
ha i dessa versioner fått en annan inledning än förgörningen, ehuru de tydligt höra 
till detta komplex, varför jag placerat dem här. Jfr kap. V, förvandling genom 
jättar och rån. 

2  Denna sägen har av upptecknaren insänts till professor J. Sahlgren, som god-
hetsfullt ställt den till mitt förfogande. 
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En pojke har av en trollkäring blivit förvandlad till varg, ingen 
vet vart han tagit vägen; men hans fästmö har drömt, att hon skulle 
få återse honom. En dag möter hon en varg, tycker sig känna igen 
sin älskades ögon och ropar i häpnaden hans namn; han återför-
vandlas då. (Vstml., Kumla. ULMA 11093.) 

En trollkäring förvandlar en dräng till varg, • därför att han ej 
vill ha hennes dotter. Efter många år kommer en varg och sätter 
sig utanför matboden, där hans gamla matmor skär fläsk, hon säger 
då: »Om ja visste, att dä vore du, Lasse, så skulle du få en bit fläsk!» 
Förtrollningen brytes därvid, och drängen står där. (Sdm., Trosa 
lfs. ULMA 41: 10.) 

En man har varit i Finland och blivit förvandlad till varg — »han 
hade lä talät ve når finskä förstås» — och skall få vara varg tills 
någon säger hans rätta namn, som är Lasse. Hustrun står en gång 
och bakar och ser en varg utanför, hon springer då ut med grisslan 
för att skrämma honom och ropar: »Va går du här och driver för? 
Husch på dä, Lasse!» I detsamma står hennes man där, fri från för-
trollningen; men rumpan blir han aldrig fri. (Ögl., Högby. ULMA 
5270.) 

En soldat, n:r 365 från Kexås, har varit ute i krig i »Norland». 
Han är gift men har haft en annan kvinna däruppe; när han skall 
hem, blir hon retad och förvandlar honom till varg. Han luffar med 
de andra soldaterna till hemtrakten och stryker under flera dagar 
kring sitt hem men vågar ej gå in för att ej skrämma sin hustru. 
En kväll smyger han sig in, när hon mjölkar, och lägger en tass på 
vardera axeln på henne, hon säger då: »Det kan väl aldrig vara du?» 
och nämner hans namn; förtrollningen är då bruten. (Smål., Mis-
telås. LUF 2825.) 

En knekt blir borta efter ett krig, men en »varulv» uppenbarar 
sig ideligen för hans hustru. Hon får då rådet att ropa hans namn 
och gör så, varvid han återförvandlas. (Smål., N. Unnaryd. ULMA 
13075.) 

En man är i kriget i »Norrland» men blir utledsen på det och frå-
gar en trollpacka hur han skall göra för att komma ifrån det. Hon 
lovar att hjälpa honom och förvandlar honom så till en björn och 
skickar honom hem till Småland. När han kommer hem, förstå 
hans anhöriga ej, att det kan vara han, och ingen säger hans namn, 
så att han kan bli fri. Så kommer han tre gånger tillbaka till Norr-
land, men tredje gången får han befallning av käringen att ta något 
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från sin hustru. Nästa gång han kommer hem tar han då en bit av 
hennes kjol och vänder tillbaka till Norrland med den; sedan åter-
vänder han till Småland igen. Hans hustru sitter och mjölkar, 
när han kommer, deras lilla flicka är med, och när hon ser björnen 
i dörren ropar hon: »Titta, han har tänder som far!» Då blir han åter-
förvandlad och får stanna hemma. (Smål., Fryele. ULMA 3068: 1.) 

Ej långt från Värnamo händer en vinter att en varg kommer fram 
till ett soldattorp och sätter sig framför stugutrappan, man försöker 
köra bort honom, men han återkommer. Till slut tänker hustrun 
att det kanske är mannen, som varit i krig och där kunnat förvandlas 
till varulv. Hon säger: »Är det du Per?» och då står mannen där. 
(Smål., Hånger [1. Rydaholm, enl. uppg. av förf.] C. W. v. Sydow, 
Våra folksagor, s. 104.) 

(Följande sägen har påverkats av sägnen Trådar mellan tänderna:) 
En skomakare kör bort en finnkäring och blir därför sedan som varg 
i skogen. Hans hustru får inte vara i fred för en varg; en gång 
biter han bort ett stycke ur hennes schal, och hon skriker: »Vet hut 
011e!» Mannen blir då riktig igen oCh har då en röd tråd från scha-
len i sina tänder. (Smål., Hallingeberg. ULMA 6373.) 

En knekt i Lättarp i Hudene är med i finska kriget och tros vara 
död; hustrun sörjer i många år sin Anders. En morgon ser hon en 
varg gå och nosa på gödselhögen, hon går då ut i förstugan och säger 
högt: »Hade min Anders levat nu, så hade du inte fått gå där och 
nosa!» Det blir ett gny, när vargen går ner från gödselhögen, han 
hoppar och »anfäktas» en stund och förvandlas så till man; det var 
hennes Anders. (Vgl., Larv. IFGH 3717. En sägen i huvudsak 
helt lika är återgiven hos Klas Olofsson, Folkliv och folkminne II, 
s. 97. Den angives vara upptecknad i socknarna Fristad, Borg-
stena, Bredared, Norunga, Varnum och Möne.) 

En knekt är försvunnen, förtrollad av en trollkäring; hustrun 
tror honom vara död och sörjer. Hon går en dag i skogen och gråter 
och talar om hur svårt det är nu, då mannen är död, och nämner 
därvid hans namn. Mannen i sin vargskepnad har hållit sig i när-
heten, hör sitt namn och blir återförvancllad. (Vgl., Amnehärad. 
IFGH 3518.) 

En soldathustru, vars man är i tjänst, blir ofta skrämd av en varg, 
som håller sig nära stugan. Hon blir tillrådd att ropa på den med 
mannens namn och säger: »Är det du, min Anders?» I detsamma står 
mannen bredvid henne. (Vgl., Molla. IFGH 4721.) 
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En gammal soldat är förvandlad till varg; han blir människa igen, 
då hans namn nämnes. (Vgl., Skepphult. IFGH 4023.) 

I Norrland händer en gång på 1700-talet att en person är björn 
en tid. Eran går kring knutarna vid hemmet. Hans hustru råd-
frågar en klok gumma, och denna säger, att hon skall kalla honom 
vid namn, när han kommer fram. Hustrun gör så, hon säger till 
honom: »Är det du, Johannes, så kom i Jesu namn fram!» Han åter-
får då genast sin rätta gestalt. »Björnhamnen» har en trollkvinna 
satt på honom på grund av osämja. Mannens hustru är havande 
under den tid han är björn, och barnet, en gosse, blir med tiden 
en ovanligt stor och stark man och en »överdängare i att jaga stor-
vilt». (Vgl., Eling. IFGH 3148.)1  

Ett par pojkar bränna upp stugan för »Kråkeru käring»; de äro 
sedan dess spårlöst försvunna. Åren gå, och man ger akt på att två 
vargar ofta uppehålla sig i trakten men icke göra kreaturen någon 
skada. En dag är den ene pojkens moder på gården, sysslande med 
julslaktet, och vargarna komma springande och stanna framför 
henne; hon ser särskilt på den ene och tycker att han ser »lidande 
och bedjande ut» och tycker sig slutligen känna igen sin sons ögon. 
Hon säger då: »Um ja vesste du vöre min Lars, så sulle ja je däk 
en bit.» I samma ögonblick står hennes son bredvid henne, hon ropar 
då genast »Anders!», och även den andre återfår sin rätta gestalt. 
De ha då »sprungit vargar» i sju år, och under den tiden ha deras 
fingrar blivit förkrympta, så att de aldrig mer kunna räta ut dem. 
(Vgl., Korsberga. ULMA 1967: 1.) 

Trollgubbar och trollkäringar kunna göra människor till vargar. 
En sådan varg kallas »marulv». En trollkäring kommer in på ett 
ställe och vill ligga över natten men nekas, man säger att hon kan 
ligga där ulvarna ligga. Husbonden blir då förtrollad av henne och 
får var kväll en varghud på sig och får springa ute i skogarna på 
natten. Men en gång råkar man nämna hans namn, då han är i 
närheten, och då går varghuden av honom, och han blir människa 
igen. (Vgl., Råda, Askims hd. IFGH 4787.) 

En karl i Långared (i Lerum) kommer bort, och man vet ej var 
han finns. En dag sitter en gumma i Låddebo och bakar, och då 
kommer en »tasse» in och sätter sig och tittar och har tårar i ögonen. 
Till slut utbrister gumman: »De e la inte du, Anders?», och han blir 

1  Denna sägen torde ha inkommit i lokaltraditionen genom något tryck. 
6-43297. Ella Odstedt. 
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.människa igen. Han talar om att medan han »ränt tasse» har han 
bara ätit två lamm, för övrigt endast vidjestumpar. (Vgl. Lerum. 
IFGH 2428.) 

En bonde ser en konstig igelkott gå på deras sopdynga och snaska 
föda under lång tid; han säger en gång: »Varför går du här, Johan, 
och snaskar?» I detsamma står hans son Johan framför honom; 
han har varit försvunnen under lång tid, förvandlad av »trollen» 
till igelkott. (Vgl., Marbäck. IFGH 3257.)i 

I Broby är en dräng ibland förvandlad till varg; han går mitt bland 
deras kor, och dessa äro ej rädda. Den som vallar slår en gång 
vargen över ryggen och säger: »Vad skulle du här, Mikael?» När 
drängen blir människa igen har han hår på det ställe på ryggen, där 
slaget träffat. (Vgl., Horred. IFGH 3317. — Ursprungligen har 
väl nämnandet av namnet angivits ,utgöra lösningen ehuru detta 
ej utsäges i denna uppteckning. Sägnen är i sin helhet återgiven 
under typen Vargarna ta den vita märren, s. 93 f.) 

En fin herre får »springa tasse»; han kommer till ett ställe och 
skrapar på dörren, hustrun blir rädd och säger: »Kommer du Per?» 
Han går bort och återkommer som herre, hjälpt av henne genom att 
hon nämnde hans namn. (Vgl., St. Lundby. IFGII 2097.) 

(Följande sägen tycks också ursprungligen ha varit en namn-
sägen:) En morgon stå två vargar på dyngestan, den ena har en 
guldring om en av vänstra framtassens klor. Den person, som fick 
se dem, säger då: »Här ä ring, här ä bann», och så nämner han Jesu 
namn. Vargarna förvandlas då till två männi4Kor; det var ett 
brudpar, som blivit förgjort. Det var bruden, som bar ringen, 
männen bar aldrig ring förr. (De uttalade orden äro av uppteck-
naren senare nedskrivna så: »Här är ring och här är bann, här — — — 
i Jesu namn.» Antagligen har sägnen ursprungligen lytt så, att de 
försvunnas namn här nämnts. — Vgl., Edsvära. ULMA 4066; 
11216.) 

En man »sprang varg». Han var långt borta men kommer till-
baka hem. Han skall ej bli riktig igen om man ej nämner hans namn 
och skickar iväg honom dit han har varit; sedan kan han komma 
tillbaka, när tiden är inne. (Vgl., Ödenäs. IFGH 3580,) 

Denna sägen tillhör ju tydligt den här föreliggande typen av varulvssägner, 
ehuru man tillagt den förvandlade igelkottens gestalt. Det är möjligen en om-
ändring, som skett i sen tid. 
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En man har blivit förtrollad, så att han är varg ibland och män-
niska ibland; en gumma har ställt på honom detta för att han har 
övergivit en flicka. När man varsnar förvandlingen, skall man ropa 
honom vid namn, så blir han riktig igen. (Vgl., Hyringa. IFGH 
3937.) 

Det fanns sådana, som kunde göra »manulvar» av folk. En man 
brukar bli manulv; när han -känner, att det kommer över honom, 
säger han, innan han springer sin väg: »Säj bara mitt namn!» När 
han kommer tillbaka efter sina förvandlingar är han »alldeles för-
därvad». (Vgl., Främmestad. ULMA 3299: 2, s. 29.) 

En gubbe är ibland varg, ibland riktig; men en gång, när han kom-
mer som varg, kallar hans hustru honom vid namn och säger: »Hur-
dan har du blitt?» Han blir då befriad, så att han slipper gå som 
varg mera. (Vgl., Hjärtum. IFGH 3474.) 

(De följande sägnerna från Västergötland äro påverkade av de 
sydsvenska varulvsföreställningarna — jfr även s.111 f. —:) En man 
i Råda är förtrollad på grund av osämja med en annan och blir varg 
ibland. Han håller en gång på att köra säd och känner då att för-
vandlingen kommer; han lagar sig ur hässjan och ber pigan att ropa 
hans namn, men hon blir förskrämd och gömmer sig, och han får 
springa omkring hela eftermiddagen tills han ånyo kommer fram 
och blir kallad vid namn. (Vgl., L. Vedum. IFGH 3645.) 

En man »springer varg» vissa tider; hustrun, som är havande, jagas 
av en varg men hinner in i förstugan; hon misstänker att det är 
mannen och säger: »Nu blev det allt slut för dig ändå, Johannes!» 
Efter en stund kommer mannen in i sin rätta gestalt. (Vgl., Saleby. 
IFGH 4336.) 

En man, som heter Anders, blir varg och springer till skogen och 
är länge borta. En kväll kommer han fram, hans hustru är nära, 
och han biter i hennes kjol; hon känner därvid igen hans mun och sä-
ger: »Är det du, Anders?» Han återfår då sin rätta gestalt. (Vgl., 
Mjöbäck. IFGH 3309.) 

I en stuga i skogen bo en man med hustru och barn. En kväll 
kommer mannen ej åter från sitt arbete; hustrun söker länge för-
gäves, man går också skallgång förgäves, slutligen tror man att varg 
eller björn har tagit honom. Kvinnan bor kvar på stället i flera 
år; under tiden ses en ensam stor varg stryka omkring nära stugan. 
En dag blir hon anfallen av honom, han river och sliter i hennes 
kläder. Hon blir då förskräckt och ropar sin mans namn, och han 
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står med ens framför henne. Han omtalar, att han varit förvandlad 
till varg. Kvinnan måste tro det då hon ser trasorna av sin kjol 
sitta i hans tänder. (Folksägen och folkdiktning i västra Sverige, 
Göteborgs jubil. pub!. XVI, s. 127. Sagesman från Flo sn, Vgl.) 

»Manulv — det var en karl, som blev förvandlad till varg. De 
hade sett honom på flera ställen. En gång kom han fram till sin egen 
kärring. 'Ja tror dä ä du, Ola!' sa hon. Då blev han människa igen, 
men han hade en bit av hennes kjol i mun.» (Vgl., Töllesjö. IFGH 
2925.) 

Ett fruntimmer har en karl, »som rätt vad det var måtte springa 
varg.» Han har lärt henne, att då en varg kom, skulle hon kalla 
honom vid namn; hon gör så, när vargen kommer, och han blir fri 
men har bitit henne, så att han har gröna trådar mellan tänderna. 
Det var finnar, som gjorde folk sådana. (Vgl., St. Lundby. IFGH 
2377.) 

En man i Skaftared (Alingsås lfs.) förargar en finngumma och får 
»ränna varg»; han lär hustrun att ropa på honom, om någon varg 
kommer. Så blir han på detta sätt löst, springer till skogen och för-
trollningen är bruten. »Sedan kom han igen, och då hade han röda 
trådar mellan tänderna.» (Vgl., Hemsjö. IFGEt 2879.) 

En gubbe »går varg» långa tag på somrarna. En gång anfaller 
han hustrun och återkommer med trådar mellan tänderna. Han 
säger sedan att om hon sagt hans namn, hade han sluppit att gå 
varg mera. (Vgl., Torpa. ULMA 25: 65, s. 27.) 
, En trollkäring har förhäxat en man så att han blir varg. Han går 
länge så, men någon kommer till slut att ropa namnet på honom, 
och skinnet faller av honom. Han har under sin vargtid förstått 
vad folk har pratat men har själv ej kunnat säga något, har bara 
velat riva ihjäl folk. (Dalsl., Gesäter. IFGH 4108.) 

En gumma kallas Brita Vargtand; hon kan förgöra djur och för-
trolla människor. En bonde, som heter Göran, blir oense med 
henne och rycker en lock hår från hennes huvud. Då säger hon: 
ozEn varg skall du bli, tills din hustru kallar dig i namn.» Han 
springer då till skogen och blir borta. En julkväll fem år efter sitter 
hans hustru och barn och läser julpsalmen, en varg kommer och slår 
på fönstret med tassen, och hustrun blir rädd och ropar: »Göran!» 
Han återförvandlas i detsamma. — »Brita Vargtand» blev bränd på 
bål i Gestad socken. (Dals'. David Arill, Tro, sed och sägen, s. 45.) 

Anders Jönsson blir en gång ovän med en person och förvandlar 
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honom till varg; han skall ej bli människa igen förrän någon kallat 
honom vid namn. En julafton kommer vargen hem och river på 
dörren, hustrun blir rädd och ropar av gammal vana mannens namn; 
han blir då löst från förtrollningen. (Boh., Sanne. VFF 1611.) 

»Under Lars i Kolbengtsered var en torpare, som hette Andreas. 
Så snart det led mot kvällen gav han sig för att han måste ut. Hans 
gumma bad honom att stanna, men då tiden var inne, måste han 
gå.» En kväll komma två finnar och bli vänligt mottagna; torparen 
måste senare ge sig av, och hustrun beklagar sig. Finnarna råda 
henne då att ropa hans namn, och hon ropar: »Andreas, vart ämnar 
du gå» Strax står han då vid knuten; förut har man sett en varg 
stryka därute. Han var »full tasse» så snart han kom en bit från 
väggen. »Nu gick det ifrån honom, men visste alltid att han varit 
marulv.» (Boh., Grinneröd. VFF 1681.) 

En »varulv» hoppar upp på ryggen på ett fruntimmerl, hon blir 
rädd och ropar »Jonas!» och vargen förvandlas till en karl. Det var 
hennes man, som varit borta i två år, förtrollad för att han kastat 
stål på en jättekäring. (Boh., Hjärtum. VFF 1070. — Om förtroll-
ning genom jättar och rån jfr kap. V, s. 168.) 

Hos »tassa-011es» i Fjärås blir en gång en bonde förvandlad till 
varg och får vara med vargarna. En natt kommer han hem och går 
på »dyngan», och då ser hustrun i gårdsstugan honom och säger: 
»Ja tror darrafar ä kommen hem.» Han blir då människa igen. 
Sedan talar han om, att han haft det så dåligt, »för vargarna hade 
inte fått lov till det de ville». — »Jag fick springa ända upp till 
Boarås (Borås) för att ta en skabbeter get.» (Hall., Gällinge. IFGH 
3794.) 

Ett fruntimmer gör en soldat till varg. Han kommer en gång och 

Detta är den enda uppgiften av denna art i det här föreliggande materialet. 
Det är svårt att avgöra om här kan föreligga något samband med vissa uppgifter 
från kontinenten. Jfr Golther, Handbuch der germanischen Mythologie, s. 102; 
»Der 'Böxenwolr in Westfalen und Hessen hockt auf wie die Mare, d. h. er spring 
den Leuten auf den Räcken und lässt sich tragen.» Jfr Hertz, a. a. sid. 87: »Eine 
Abart des Werwolfs ist der sogenannte B ö xenw o lf; das ist ein Mensch, der mit 
dem Teufel im Bunde steht und durch Umschnallen eines Giirtels ein riesenstarker 
Wolf wird, um andere Leute zu quälen. Besonders liebt er es, denselben auf den 
Räcken zu springen und sich eine Strecke weit tragen zu lassen.» Jfr även P. 
Zaunert, Westfälische Sagen i Deutscher Sagenschatz, s. 261 f.; P. Sartori, Zur 
Volkskunde der Regierungsbezirk Minden, i Zeitschrift fik rheinische und west-
fälische Volkskunde 3 (1906). 
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sätter upp tassarna mot fönstret till sitt hem och deras gosse säger, 
att vargen är lik pappa. En stund efter kommer fadern in, han har 
genom detta blivit återförvandlad. (Hall., Vessige. IFGH 4016.) 

En karl har varit i finska kriget och blivit förvandlad till varg. 
När han kommer till sitt hem går han ute runt väggarna, men till 
slut kommer någon att kalla honom vid namn, och då kommer han 
in och är riktig människa igen. (Hall., Kinnared. IFGH 4290.) 

En man har kommit till Lappland, och han retar en gång en 
lappkvinna, som bakar. Hon slår honom då med spaden och för-
vandlar honom därmed till varg. Hans hustru drömmer, att mannen 
är förvandlad till ett vackert djur. Efter en tid kommer till gården 
en varg, som följer henne vart hon går och lägger sitt huvud mot 
fähuströskeln, när hon mjölkar. Hon undrar då om det kan vara 
hennes man och går till en klok, och där får hon rådet att tre gånger 
fråga: »Är det du, Per?» Hon gör så, och mannen återfår sin männi-
skoskepnad men får behålla svansen; man vet ej om det beror på 
att hustrun glömt något eller på att lappkvinnan bestämt, att han 
i alla tider skulle få minnas hennes brödbak. (Sk., Göinge hd. 
Eva Wigström, Folktro och sägner, s. 357.) 

Motivet med namnets nämnande återfinnes även i sägnerna 
Kommer ej över gärdesgården och Bröllopsskaran förvandlad till 
vargar, jfr dessa. 

Den medlidsamt givna gåvan. 
I en by vid Storuman är en bondhustru ute på gården, sysselsatt 

med att stycka en kalvkropp; en stor varg sätter 'sig helt nära och 
ser trött och eländig ut. Gumman tycker synd om honom och kas-
tar till honom en bog, och han tar den och springer till skogen. 
En tid därefter kommer en främmande man, tackar henne för hen-
nes godhet och går sin väg. Man förstår då att mannen var »spådd» 
av lapparna, så att han tidtals måste vara varg. (Lp., Stensele. 
ULMA 1087.) 

»Hä var en som var varg, å en kvinna ga'n kött, å då blev han 
männisch igen.» (Lp., Lycksele. ULMA 15106.) 

Farfarsfar till 01 .Annersa i Forsnäs bråkar en gång med en lapp, 
och lappen hotar honom. Gubben går en gång sedan på skidor i 
skogen och »gjorde sina beställningar» där, lappen får tag i det 
(exkrementerna) och kan därmed förvandla honom, så att han får 
gå varg; han skall ej bli fri, förrän någon frivilligt givit honom 
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något. En julmorgon efter sju år äro de sju vargar i följe »och den 
här med, men han behöll sin människofruktan för de andra». Var-
garna stå i en bastusvale och äro så hungriga att de besluta sig för 
att kasta sig över första bästa häst, som kom där efter kyrkvägen; 
men det kommer flera hästar på en gång, och de våga ej. Han går 
då till sitt hem och sätter sig bredvid härbergstrappan. Hustrun 
kommer efter kött, fattar medlidande och slänger till honom en 
fårbog; när han ätit upp den är han människa igen. (Lp., _bele. 
N. M. 19607.) 

En lappgumma kommer vid jultiden och tigger men avvisas hand-
gripligt av bonden. Hon säger då att han skall också få gå ifrån 
gård till gård och ingenting få. Efter detta blir han ängslig och bör-
jar »fundera», far så ut en gång och blir borta. Vid jularna, när 
hustrun bär in mat från härberget, kommer nu alltid en varg till 
härbergsdörren och tittar; hon blir för varje gång rädd och går in, 
men en jul kastar hon till honom en »köttlem» och i detsamma blir 
vargen förvandlad. Det var hennes man, som fått »löpa varg» i 
sju år. »Det där skulle du ha gjort förr», sade han. (JU., Klövsjö. 
ULMA 11282.) — Sägen från Härjedalen se tillägg s. 200. 

En ung pojke kommer bort. Året efter, på julaftonen, går mor 
i gården till härberget efter bullar, en björn kommer då emot henne, 
och hon kastar till honom ön bit av en bulle. Han säger då att han 
är deras pojke och ber dem sprätta upp skinnet, de göra så, och 
pojken står där; men knivslidan har vuxit fast vid skinnet. (Häls., 
Alfta. ULMA 9546.) 

»Dä va en gång en kar, sum sulle gå te otta, å då mötte'n en varg, 
sum så fasa beskedelir å svulten ut, å kam töckte dä va sunn um'en 
å sa te'n: 'Gå te gösslestan hemma, um du begripe-lä, så få-lu den 
döe gresen, sum legge-lär'. Då ble vargen mänska igen, å-an hadde 
vart förtröllater i många år.» (Vgl., Stenum. ULMA 111: 351.) 

En gumma hade en karl, som »sprang varg». En gång har han 
varit borta ett helt år, och hon har ej sett till honom; men vargar 
har hon ständigt sett. En gång sitter en varg mitt för dörren och 
tittar på henne. »Du ä allt bra hongri du, snålaste», säger hon till 
honom och kastar till honom en kaka. Han tar den och springer 
bort, och om en stund återkommer hennes man, naken, han hade 
blivit människa igen; men rumpan fick han ha kvar. (Vgl., N. Ving. 
ULMA 111: 351.) 

Bonden och hans hustru gå till ladugården under julen, de se 
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en varg på gödselstaden, och bonden säger: »Det är nog ingen rik-
tig varg, han är nog svulten», och ger honom en fårstek och en kaka. 
Det var en »manulv». När han blir bra igen, kommer han och talar 
om det och tackar för maten. (Vgl., Vättlösa. ULMA. 2750: 4, 
å. 129.) 

I skogsbygden i Håbol är en bonde förgjord till »mankuse». En 
småbonde och hans hustru, på väg till julottan, se en mager och 
svulten gråben, och bonden säger: »Du som är så mager och eländig 
får gå hem under min underlo och ta den minste grisen där.» Vid 
hemkomsten är den minsta grisen borta. Om en tid kommer en 
främmande och vill köpa grisar; han ger hundra kronor över, men 
vill ej säga varför, men skall återkomma om ett år. Han kommer 
då också och berättar, att han var vargen, som skulle få förbli så 
tills någon människa visade medlidande och gav honom ett av sina 
djur. (Dalsl., Håbol. VFF 702.) 

En varg kommer till en bonde, som har smågrisar, och bonden 
säger: »Å din stackare, du är väl sulten, du har kanske inte fått 
någon mat i dag?» Han ger honom en gris, och vargen tar den och 
springer. Dagen därpå kommer han åter och tackar för grisen, 
ty då är han frälst. »När de fick någon frivillig gåva blev de frälsta, 
blev det folk tå dem igen.» (Boh., Hogdal. VFF 407; IFGH 4155.) 

Mat gives och namnet nämnes. 
I Hara by (Sunne sn) har en man blivit förtrollad till varg. När 

hustrun en dag är i härberget, kommer en varg och sätter sig i sva-
len, hon undrar, om det kan vara mannen, och säger: »Dä ä föll int 
du, 011e?» Vargen nickar, och hustrun säger: »Då skä du ha'n 
duktu'n köttbit», och så stryker hon vargen; mannen återfår då 
sin rätta gestalt. (Ja, Norderön. ULMA. 2042: 3.) 

I en bondgård försvinner spårlöst äldste sonen, som heter Lasse, 
och man tror, att han blivit bergtagen. Men när det blir höst, 
höres en kväll ett långt klagande vargtjut vid gården. Detta höres 
sedan ofta om kvällarna, och vid månljus ser man ibland en stor 
varg springa till skogen. Vid ett tillfälle, när man äter kvällsvard, 
höres tjutet åter utanför. En bror till den försvunne tar då gröt och 
kastar ut till vargen och säger: »Här har du nu, Lasse!» Då hör 
han vargen säga: »Det skulle du ha gjort för länge sen!» — »Och 
Lasse blev löst från sin varghamn och följde med in i stugan.» 

Ålfta. ULMA. 2434: 1.) 
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En skomakare är förgjord till varg; på julkvällen är hustrun i 
boden och hör vargen utanför, kastar till honom ett stycke kött 
och säger: »Ta då här du, Lasse.» Varghuden faller då av mannen, 
men rumpan får han behålla; han får sedan borra ett hål i skomakar-
stolen att sticka den igenom när han arbetar. (Upl., Dannemora. 
ULMA 303: 545, s. 29.) 

(Varianter:) Det är bröllop i Bälinge, en lappgumma ber om mat, 
men matmor blir arg och nekar; lappgumman förvandlar då mannen 
till varg. (Forts. lika som föreg. — Upl., Järlåsa. ULMA 2253: 12.) 

En lappkvinna kommer in i en gård, en skomakare, Pelle, retar 
henne, och hon lovar honom betalt; när han kommer ut, förvandlas 
han till varg och springer tjutande till skogen. Pelles moder sörjer 
och går till en trollkunnig för att få hjälp. Denne säger, att på jul-
aftonen skall en varg komma till hennes stuga, hon skall då kasta 
till honom ett stycke kött och säga: »Stryk av dig huden och rum-
pan,. Pelle, så får du mera kött!» Gumman gör så, men glömmer 
att nämna rumpan, och Pelle återfår sin rätta gestalt men får ha 
rumpan kvar. (Upl., Österlövsta. Liungman 297.) 

I Börje arbetar en skomakare i en gård, han gör narr av en tig-
gande lapp, denne »signar» honom då, och med ens är han förvand-
lad till en stor grå varg. Han går hem till hustrun, som han vet 
vara trollkunnig, och talar om för henne hur det är. Hon tar då 
mat och ger honom för att, medan han äter, signa honom tillbaka 
igen, »hon läste om varje olika del av hans kropp». Han återför-
vancllas därunder, när hon läser om huvudet får han tillbaka sitt 
människohuvud o. s. v. Hon glömmer läsa bort rumpan, den får 
han behålla och därmed en del av vargnaturen. Han förstår därför 
vargarnas språk och hör dem säga att de ska ta den stora vita kon; 
så sker också. (Upl., Bälinge. Liungman 30.) 

En skomakare är förvandlad till varg; när han blir människa igen, 
har han rumpan kvar. (Själva lösningsmotivet är här bortfallet. — 
Upl., Vårfrukyrka. ULMA 11705; Sdm., Strängnästrakten. Ur 
»Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria» VI, s. 115.) 

En varg stryker omkring husen på en gård; husmodern tycker, 
att han ser »sorssen» ut och ömkar sig över honom. En dag slänger 
hon till honom ett köttben och säger: »Här har du, Palta-Lasse!» 
I detsamma blir han förvandlad till man och säger: »Tack ska du 
ha för du kalla mig vid namn, så jag slapp ifrån det här eländet.» 
Han hette Lasse och hade tjänat dräng på en gård i orten men för- 
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svunnit, hade blivit förtrollad. Han berättar, hur svårt han haft 
det under sin vargtid. Det värsta var, när han rev en gris, ty då 
fick han »svinalö» mellan tänderna, och det var svårt att få bort 
de vassa borsten. (Vgl., Larv. ULMA 11216.) 

Kommer ej över gärdesgården. 
»Ena tjaring feck en gång se tre hunda sum hoppa över en jarsgål. 

Di två kåm kveckt över, men den trejje hoppa fel. 'Nu ble du ätter, 
Lars', sa tjaringa; å då ble hunn förvandlater te en kar, för hunda 
di va varulva, å den sum tjaringa ropa ätter, råka just te å hetta 
Lars.» (Vgl., Laske-Längjum. ULMA 111: 237 a, s. 15.) 

En kvinna har blivit förtrollad, så att hon har »sprungit varg» 
lång tid. En dag kommer hon förbi en loge, där tröskarna stå i 
logdörren och vila sig; hon skall hoppa över en gärdesgård men kom-
mer ej över utan tumlar baklänges, karlarna skratta, och en av dem 
säger: »Det var en tung Kajsa det där!» Vargen fortsätter, men sedan 
kommer en kvinna och tackar för att hon blivit löst ur förtrollningen; 
hon hette Kajsa. (Vgl., Amnehärad. IFGH 3518. — Möjligen är 
detta en rest av en sägen om brudpar och bröllopsgäster, som 
förvandlats. Om bruden Sissla, som ej kan hoppa över, se nedan, 
sägnerna från Hardemo och Tived om förvandlad bröllopsskara.) 

(Följande sägen kan betraktas som variant av typen:) En som 
heter Mattis har en fästmö, men en annan är svartsjuk och för-
vandlar honom till varg. En kväll springer en varg och halkar om-
kull, och någon ropar: »Damp du nu, Mag» Han återfår då sin 
rätta skepnad. (Häls., Arbrå. ULMA 9547.) 

Bröllopsskaran förvandlad till vargar. 
Lapparna äro »trolska», de kunna göra vargar av folk; en gång 

förvandla de en hel bröllopsskara till vargar. På julkvällen mune 
dom sta å visä se vä dom va ifronn*; en gumma har en son, som heter 
Lasse, hon skall bära in mat från boden, och då kommer en varg. 
»Ja tror-e ä Lasse ja», säger gumman, och han återförvandlas; »än 
flåddes än då si, å uda o fastnä på boddöra, men rumpa vorstn inte 
åv mä-e». Han var skomakare och måste sedan göra en enkom pall 
att »ränna ner rumpa i».1  (Upl., Edebo. ULMA 303: 146.) 

1  Jfr även kap. I, s. 11 f., sägnen ur »Danderyd och Lidingö församblingars 
antiquitets bok». 
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En hel bröllopsskara blir en gång jämte prästen förvandlad till 
vargar. Man ser sedan en varg, som har en vit fläck i bröstet, och 
tror då, att det är prästen, så att man kallar honom vid namn, 
och han återförvancllas. En låghalt varg tror man vara en låghalt 
skomakare, som varit med, man kallar då också honom vid namn, 
och han blir människa igen. De andra kan man ingenting göra åt. 

Villberga. N. M.: E. U. 3256.) 
Trollkäringar ha förgjort ett helt brudfölje, så att de »sprang var-

gar». En karl får en gång se vargkullen; de hoppa över en gärdes-
gård, men en hona, som är färdig att få ungar, kommer ej över. 
»Orkar du inte över, Sessla!» säger mannen, och då återförvandlas 
bruden, ty det var hon. Han nämner sedan namnen på de övriga, 
och de bli folk igen. (Nrk., Hardemo. IFGH 3557.) Jfr s. 201 f. 

En strykare förvandlar ett helt gästabudslag till vargar, de kalla-
des »vittvargar»; en blir skjuten, och man finner en ulltröja under 
huden. (Vrml., Färnebo. Kallstenius, Från Värmland» Bärgslag, 
jfr s. 72, not 3.) 

En lappkäring kommer in på ett bröllop och tigger men blir 
hånfullt lovad de ben, som kastas ut åt vargarna. När hon gått, 
komma vargar till gården och brud, brudgum och gäster förvand-
las till vargar och följa dem. (Vrml., Brattfors. IFGH 4340.) 

En gubbe »här nord och väst på skogen», Tyssia, kommer till 
ett bröllop i Järpliden; man håller på att kalasa, och gubben, som 
är hungrig, ber om en köttbit, men någon kastar till honom ett av-
gnagt ben. »Åja, vänta ne! Ne ska allt få gnag bener!» säger gubben 
och går. I bröllopsgården fortsätter man festen, och när gubben 
kommit hem, skickar han dit en pojke för att se, vad de göra. Poj-
ken kommer tillbaka och säger, att de hålla på att dansa; han skickas 
åter dit och kommer om igen med samma budskap, men tredje gången 
återkommer han och säger, att han genom fönstret sett, att det i 
gården fanns bara vargar, som låg på golvet och gnagde ben. Tyssia 
går nu själv dit och släpper ut vargarna, men ställer sig då bakom 
dörren, så att de ej kunna bita honom, ty ha de kunnat bita ihjäl 
honom, ha de åter blivit människor.' Alla vargarna fara till skogs, 

1  I en annan uppteckning från samma socken (ULMA 4696) heter det, att om 
vargarna kunnat riva honom, så att litet blod kommit, så hade de blivit folk. 
Det är således det vanliga medlet att bryta en trollande människas kraft, att 
slå henne, så att hon blöder. 

Den i sägnen nämnde gubben var en finne, och vi ha tydligen här att göra med 



92 

och efter en tid blir bruden skjuten — man finner brudbältet under 
skinnet. (Vrml., S. Finnskoga. ULMA 13130.) 

Det är bröllop i Rommenäs, bruden är därifrån. Den som är ko-
kerska i bröllopsgården får se gästerna komma från kyrkan, och då 
hon ej har maten färdig, blir hon översiggiven och ropar det till 
värdinnan; denna säger, att om hon ej nämner hennes namn, så 
ska de få vänta, och så förvandlas gästerna till en flock vargar. Men 
kokerskan kommer ej ihåg sig utan nämner värdinnans namn, som 
är Marit, och hon orkar då ej förvandla dem till människor igen, 
utan de få förbli ulvar. Hon orkar dock så pass, att hon driver 
dem in i det berg vid Östen, som ännu kallas Brurberget; där 
ska -de sedan hållas till domedag. (Vrml., Östervallskog. IFGH 
3172.) 

»Och likaså var det ett helt bröllopsfölje som blev vargar en gång, 
det hörde jag talas om som pojke, men det var uppåt Norden. 
Men jag hörde inte, att de kunde göras om.» (Vrml., Rudskoga. 
IFGH 3762.) 

En käring kommer in på ett bröllop och ber om mat men blir 
visad på dörren; det blir då vargar av alla i huset. (Dals., Fröskog. 
IFGH 4243.) 

Det är bröllop på ett ställe, och en gammal gumma kommer och 
tigger, men blir avvisad, de säga sig ej vilja ge en sådan något. Hon 
säger då, att de ska få gå och söka sin mat. Så blir det vargar av 
alla, »och de blev borta i skogen och fick springa som varulvar». 
(Dalsl., Ärtemark. IFGH 4574.) 

Ett brudfölje blir förvandlat till vargar, men bruden kunde ej 
förvandlas, därför att hon bar guldkedja om halsen. »Jag tyckte 
di sa det var sju, som blev förvandlade, så di sprang. Sedan gick 
di och speja om di har sett sju följs åt. Det talte mor om. Det 

en sägenform, som inkommit genom inflyttade finnar. Sägnen om den estniske 
ulven, som tillhört en bröllopsskara (Schreck, a. a., sid. 243), har just denna 
utformning med upprepat efterseende av vad bröllopsskaran tar sig för. Här 
säges det dock vara Sankte Per, vilken med en följeslagare är ute för att döpa och 
undervisa, som i en bröllopsgård vägras mat och nattläger och därför förbannar 
bröllopsskaran. Han skickar sedan sin följeslagare tillbaka för att se vadgästerna 
göra, denne återkommer och säger, att de springa upp mot väggarna, nästa gång 
återkommer han med beskedet att de tjuta som vargar, men tredje gången finner 
han dem förvandlade till vargar, som alla rusa till skogen. Vargar skola de förbli, 
tills någon har välsignat dem. Sägnen är upptecknad i Pieksämäki i Finland. 
Jfr även Finl. svenska folkdiktning II, 3: 2, s. 584. 
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var sådana uschla gubbar eller käringar, som kunde ställa till sådant.» 
(Vgl., Fridhem. IFGH 1188.) 

En gubbe kan förvandla folk, så att de få springa varg. På ett 
bröllop bli alla, när de sitta och äta, förvandlade till vargar och 
springa till skogs; men innan de komma till skogen, måste de hoppa 
över en gärdesgård, och då orkar bruden inte över, så henne få de 
tag i. (Vgl., Finnerödja. ULMA 3393: 2.) 

En trollkäring och hennes pojke komma på tiggarfärd till en 
bröllopsgård men få intet med av välfägnaden. Hon ställer då 
pojken bakom en dörr och går själv in bland gästerna och läser en 
besvärjelse. Dessa störta då ut och förvandlas till vargar allt ef-
tersom de komma ut; de försvinna sedan åt olika håll. Men gumman 
och pojken förse sig av maten. (Vgl., Undenäs. ULMA 11534.) 

»Dä va ett bröllop ve Kråkevattnet, o di hadde lagt en tvätti 
under bore. När di va i full fart o äta, då blev di på en gång alle-
samman förvandlade te vargar. Di sprang opp å ut. Ifrån stuga va 
e gata fram te ett le. Di sprang ut ur stuga o hoppa över let. Brun 
ho hette Sirsla. Kokerska stog i fönstre, o ho fick se, då di rusa iväg. 
Då sa di i köke: 'Undrar om Sirsla ska kunna hoppa över', för se 
Binda va i dä tillstånd, att hon inte kunde hoppa. Men bara di 
nännte deras namn, så blev di förvandlade te människor igen. Så 
då di nännte bruas namn, så blev ho folk igen. Ho kom hem. Di 
andra hoppa över gärsgårn o sprang inåt vilda skogen. När di 
träffa skogskanten blev di riktiga vargar o fick rumper. Dä va ett 
berg där, rätt så bratt, di sprang så dant långt uppåt berge, o 
långa ramper hadde di. När di hadde vare nåra dagar i skogen, så 
di va utsvultna, då kom di hem igen, o när di kom hem igen va di 
magra o utsvultna. Då va di folk igen.» (Vgl., Tived. ULMA 11413.) 

Vargarna ta den vita märren. 
I Broby är en dräng ibland förvandlad till varg; han går mitt 

ibland deras kor, som ej äro rädda. Den som vallar slår honom 
en gång över ryggen och säger: »Vad skulle du här, Mikael?» När 
drängen blir människa igen, har han hår på det ställe på ryggen, 
där slaget råkat. En dag ber bonden honom gå ut och höra vad var - 

1  En »tvätt» uppgives vara en träflisa; som vid fällning av ett träd flyger i väg 
med ett sjungande ljud. *Dom tog di vara på. 0 på kalas, ve bröllop eller gravöl, 
så kunde di ta en sån där tvätt o lägga under bore, o när di satt o spisa, så blev 
dom, som satt ve bore, förvandlade te vargar. Tvätten hade den inverkan.» 
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garna vilja, och han kommer in och säger: »De bedja Gud så väl 
om bondens vita märr.» »Det ska bli lögn», säger bonden, »att de 
få den.» Men en dag, när bonden tar ut märren för att sko henne, 
sliter hon sig, och vargarna ta henne. (Vgl., Horred. IFGH 3317.) 

»Det var en karl i Möne, som hade sprungit varg i tre hela år. 
Han förstod, när vargarna tjöt. 'I natt tar di din vita märr', sa han. 
Morron därpå var han borta. Det var vissa år han skulle gå.» (Vgl., 
Hällstad. IFGH 3200.) 

Det var på den tiden det var gott om vargar i Ale härad. En afton 
kommer en marbo (gårdfarihandlare från Mark) och får nattkvarter. 
Vargarna äro ovanligt nära och tjuta mycket, och han säger sig 
skola gå ut för att höra vad de säga. Då han kommer in, talar han 
om att de sagt sig skola ha grannas märr till frukost i morgon; 
grannbonden får bud, men vargarna ta likafullt märren. Marbon 
säger sig ha »i åtskilliga år varit tillsammans med djuren», och man 
tror, att han varit varulv. (Vgl., Ale-Skövde. ULMA 1933.) 

En skräddare har varit förvandlad till varg, och sedan han blivit 
människa igen, förstår han vargarnas tjut. En kväll står han och 
bonden, som han syr hos, ute på farstubron, och vargarna börja 
tjuta. »Vad vargarna tjuter! Vad säjer di månne?» säger bonden. 
»Åh, di sa, att di ska riva din vita märr i natt, så det är nog bäst 
du tar hem den», säger skräddaren. Bonden fäster sig ej vid detta 
utan låter märren gå ute i hagen på natten, men på morgonen är 
hon ihjälriven.1  (Smål., Lenhovda. ULMA 2817: 1.) 

Ett »rättarlag eller större sällskap» är ute och åker och tar kvar-
ter på ett ställe över natten. När man ställer samman sina hästar, 
börja vargarna tjuta. En person i sällskapet har varit varg och för-
står därför deras språk. Han frågar: »Vet ni hvad de säger nu? — 
Nej. — Jo di säger di ska äta opp den vita märra!» Den vita märren 
ställes inuti kretsen av hästar, och man går till vila. En stund efter 
börja vargarna åter tjuta, och mannen frågar då: »Vet ni hvad de 
säger nu? — Nej. — Jo di taekär för god mat!» Man går ut och ser 
efter, och den vita märren är då uppäten. (Sdm., antagl. Härads 
socken. Ur Gustaf Ericssons papper, avskr. i N. M. 9178.) 

»Näverskogubben», som går omkring och »ber om sina smulor», 
säges ha varit varg en tid. En gång kommer han till Bresjöberg, 
man ser vargar på sjön, och gubben säger, att de ska äta upp en 

1  Här ha vi tydligen en sägen, som är återberättad efter det i kap. I, s. 14, 
nämnda skillingtryeket. 
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vit häst där i natt. Detta anser man omöjligt, då man ingen vit 
häst har. Men på kvällen kommer en främmande och kör med en 
vit häst och ber om logi. Hästen har man ej stallrum till utan stäl-
ler den i vedskålen och stänger väl till för vargarna. Men vargarna 
gräva sig in, och på morgonen är hästen ihjälriven. (Vrml., S. Finn-
skoga. ULMA 4697.) — Sägen från Ögl. se s. 201. 

Den återförvandlade får behålla rumpan, därför har han en del 
av vargnaturen kvar. Han hör vargarna säga, att de ska ta den stora 
vita kon; så sker också. (Upl., Bälinge. Liungman 30. — Sägnen 
i sin helhet återfinnes s. 89.) 

En karl är av en trollpacka förvandlad till varg; han blir långt 
om länge löst från förtrollningen och förstår då vargarnas språk. 
En gång lånar han hus i en gård, och bonden kommer in och säger, 
att en stor varg står ute och tjuter; mannen går då ut men kommer 
tillbaka in och säger, att vargen sagt, att han skulle ta bondens 
ko i natt. Bonden stänger väl till fähuset, men på natten river var-
gen hål på stenfoten och dödar kon. (Boh., tydligen Valla sn. 
Utdrag »Ur Olaus Olssons sägensamling», Folkminnen och Folk-
tankar XIX, s. 186.) 

Ännu en sägentyp återfinnes i samband med detta komplex 
men endast i ett enda belägg, från Västergötland. Efter uppgiften 
»di kunde förvandla folk till vargar förr», berättas om »Varga-Jan», 
hur han sitter vid spisen och plötsligt säger: »Usch så kallt, dä går 
ena mar borti Tiven, å ho ä så svetter så.» Så springer han ut, 
hustrun är ute; och hon anfalles nu av en varg, som »rivs med henne», 
mannen har sedan trådar mellan tänderna (Väring, ULMA 3222: 4). 
Denna sägen är influerad av de sydsvenska varulvsföreställningarna. 
I Skåne finnes också upptecknat ett belägg för samma sägen, tillagd 
hunden-varulven: »Hu långt och kallt till Nedraby!» säger mannen 
(Eva Wigström, Folktro och sägner, i Sv. Lm VIII: 3, s. 262). 
Sägnen hör emellertid inte heller till det komplexet, det är en mara-
sägen. 

Övriga sägner, som ej tillhöra någon av ovanstående typer, re-
fereras här nedan landskapsvis. Jfr även kap. V, s. 174 if. 

Lappland. 
En trollkarl förvandlar en rikemans son till varg; denne förföljer 

en gång en lapp, som leder två renar. Han säger, att han är ingen 



96 

varg utan en människa, som varit varg i sju år, och en ren skall 
han nu äta upp, hur än lappen bär sig åt. Han börjar äta ur den le-
vande renen. (Arjeplog. ULMA 5585.) Jfr s. 198. 

En gammal lappkvinna har »spådd» sin son till björn, han går 
i skogen och blir skjuten. »Då fann dom en silversked, tror jag det 
var, under bogen på'n. Han hade troligen hadd a i barmen» (kolt-
barmen. — Sorsele. ULMA 16145. Sagesmannen hade ej hört sä-
gas varför gumman förvandlade sin son. Förutsattes det kanske, 
att han hade stulit skeden av henne, eftersom just en sådan nämnes 
som igenkänningstecken?) 

I Bäckmark, vid Storuman, börjar en björn klättra upp i en 
lapps njalla, riva upp taket och äta torrkött. Lappen skjuter upp-
repade gånger, men kulorna bita ej; han laddar då med en horn-
pryl, och björnen dödas. Lappen finner silverbälte, elddon och kniv-
slida under hans hud och förstår då att han var en lapp, som av en 
annan lapp blivit »spådd» till björn. Det var i gamla dagar mycket 
vanligt, att lappar spådde varandra till björn eller varg. Spå-
lappen grämde sig, när han hörde om björnens död, och sade: »Ja 
se jag kom inte ihåg den där boradäveln.* Han hade glömt »frilysa» 
honom för den. (Stensele. ULMA 1087.) 

Lappflickan förvandlar sin otrogne fästman till björn och narrar 
nybyggarna att skjuta på honom. Kulorna bita ej, men slutligen 
lägges en liten borr i laddningen, och han stupar. Flickan säger då: 
»Aj, aj, den nafvarn kom jag inte ihåg!» (Södra Lappland, antagligen 
Lycksele. Se P. A. Lindholm, Hos lappbönder, 8. 122 f.) 

I början av 1700-talet blir en lapp i Lycksele, Lars Mattsson, 
av sin rival, trollkarlen Neine, förvandlad till varg. Han springer 
till skogs, får följa med sju andra vargar och livnär sig på resterna 
efter deras måltider; han kan själv ej förmå sig att döda något 
djur, ty han har behållit sitt mänskliga förstånd. En gång under 
tredje sommaren är han själv nära att bli dödad av tre vargar, 
tillsammans med vilka han dricker ur en källa. De börja tjuta och 
trängas omkring honom, och han ser då själv, att bilden av honom 
i källan är en människas. Han vågar från denna dag ej dricka i 
de andras sällskap. Under en sträng vinter några år senare dödas 
många vargar av lapparna, han blir själv också en gång förföljd, 
och i spetsen för förföljarna ser han sin egen broder; han flyr då 
mot söder och undkommer. Vid jultiden är han nere vid Ånger-
manälven, men inga vargar äro där i trakten, och han tror sig få 
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svälta ihjäl. En dag ser han en kvinna skölja kött i en vak, han sät-
ter sig i närheten och ser hungrigt på, och hon gripes av medlidande 
och kastar till honom ett stort stycke kött och säger: »Du torde väl 
vara färdig att svälta ihjäl, då du synes så bedröf vad.» På våren 
återvänder han till Lappland, det var då sju år sedan han blev 
förvandlad, och en dag blir han plötsligt människa igen: Neine har 
just då dött. Lars Mattsson reser sedan en gång till kvinnan, som 
givit honom kött, för att tacka henne, han ger henne också en hel 
renoxe. Det ställe, där han återfick sin ursprungliga skepnad, kallas 
ännu »Lars Matts-heden». (P. A. Lindholm, a. a., sid. 119 ff.) — 
I en uppteckning, gjord 1933 efter sagesman från Lycksele, omtalas 
sägnen till sina huvuddrag alldeles lika. Förvandlingen inträffade, 
när Lars Mattsson vallade sina renar på en hed söder om Öreälv, 
mellan Brattfors och Vägsele, »Lars Matts-heden». Episoden med 
den medlidsamt givna gåvan av mat uppgives ha tilldragit sig i 
Ytterlännäs socken i Ångermanland; återförvandlingen uppgives, 
som hos Lindholm, ha skett på den ovannämnda heden.' 

En man är »spådd till varg». På julkvällen går han förbi en ladu-
gård, och han önskar då att han fått äta upp katten, som satt i 
fönstret där. »Dom var spådd för viss tid såna där.» (Åsele. ULMA 
11473.) 

En man har av en lapp blivit spådd till varg, »men var ändå 
medveten om att han hade en människas själ». Kalla vinternätter 
kan han få gå in i någon ladugård och värma sig; han får då för en 
stund lägga av vargpälsen. En kall vinternatt har han somnat i 
en ladugård; han vaknar när pigan kommer på morgonen men hinner 
ej mer än stoppa en band i vargpälsen, förrän hon i förskräckelse 
ropar: »Gud!» Därmed är han löst, men handen, som han stoppat 
i vargskinnet, blir för alltid en vargtass. (Lpl., Åsele. N. M.: E. U. 
1319.) 

Ångermanland. 
En lappkäring är »spådd till varg» och får vara det i tre år. Hon 

har ätit upp ett barn också under den tiden. Hon talar sedan om, 
att hon suttit på en backe vid gården och varit så hungrig, att hon 
darrat, när hon sett folk gå över gården. (Bodum. ULMA 2271: 1.) 

1  I G. Göthe» avhandling »Om Umeå lappmarks kolonisation», s. 279, finnes en 
uppgift från dombok.n för Umeå lappmark år 1706 i en nybyggesfråga, att en lapp, 
Lars Mattsson, ägde lappskattelandet Stöttingslandet, där Vägsele låg. 

7-43297. Ella Ocistedt. 
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En björn bärjar och river i Ström (Jämtland) och går ej att skjuta; 
en man från Norge erbjuder sig då att skjuta honom, »men då var 
det osynligt att finna honom». Han skjutes slutligen uppe i ett 
träd, i ett stort hökbo. Skinnet förvaras sedan i kyrkan; det synes 
som ett lappbälte av silver runt om i håret. Det var en lapp, som 
blivit »spådd» till björn. (Fjällsjö. ULMA 2064: 15.) 

En björn härjar svårt, han river bara människor, äter dem ej 
men river ihjäl dem. En gång far en bonde i Långsele by för att 
hämta hem granris, han hugger, och flickan kör. På hemvägen är 
hästen orolig, bonden förstår då, att björnen är nära, och sätter sig 
bakpå lasset och tar yxan för att hålla honom ifrån dem. Men gubben 
faller av och blir genast dödad av björnen. En karl från Brand-
tjäl åtar sig sedan att döda björnen och stöper tre silverkulor; han 
fruktar dock att själv bli dödad och tar nattvarden, innan han ger 
sig av. Men han klarar sig själv och dödar björnen, och när man 
sedan flår denne, är det »lappbälte med kniv och allt» under huden. 
Det var en lapp, som var trollad till björn. Huden förvaras sedan i 
Anundsjö kyrka. (N. M.) — Sägnen berättas något olika. I en ver-
sion heter det, att det var flickan, som blev ihjälriven. Ej blott 
huden utan även bältet förvarades i kyrkan. Sagesmannens far var 
med, då huden skänktes till kyrkvaktaren; därför att den var så 
gammal, att håret rök av den. Lädret i bältet förmultnade, men tenn-
beslagen utomkring var kvar. (Anundsjö. N. M. Sagesm. f. 1853.) 
I en annan version heter det, att det var en pojke och en flicka, 
som skulle hugga granriset och fick se björnen. Skakelträet lossnar, 
och pojken, som sitter bakpå lasset med yxan, blir kvar, men häs-
ten drar hem flickan, som haft tömmen lindad om armen. När 
man sedan kommer till stället, har björnen ätit upp pojken till 
hälften, uppifrån och ned. Man försöker skjuta honom, men det 
går ej, mannen från Brandtjäl löder då silverkula, befaller björnen 
att gå emot sig och skjuter honom. Man finner en lapp »med mudd. 
(renskinnspäls) och bälte och allt inuti skinnet». Han hade varit 
»spådd» till björn. Huden blir fastspikad i gången i kyrkan, så att 
den skall få trampas sönder av folket. (ULMA 2002: 1.) 

(I följande sägen är det ej klart angivet om förgörning tänkta 
som orsak till förvandlingen, men då Skorped och Anundsjö ära 
grannsocknar, och i båda sägnerna förekommer detaljen om huden 
i kyrkan, har man anledning att tro, att det rör sig om samma sägen:). 
En man är förvandlad till björn, blir skjuten, och lan finner bältet 
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under huden. Huden har legat innanför altaret i en kyrka i Ånger-
manland. (Skorped. IILM_A. 6700.) 

En lapp har en gång »spådd» en annan lapp till björn, denne an-
ställer stor förödelse, men dödas slutligen med silverkula. (ULMA. 
95: 7. Ej ortsangiven, dock tydligen Ångermanland.) 

Jämtland. 
Fårdong-Lasse »går i björn» vissa tider, en trollkarl har i ilska 

»kastat björnhamn» på honom. Han vet, när han skall bli björn, 
och håller sig då undan men kommer ibland till gårdarna för att få 
mat; han tar väl ibland också något småfäkräk. En gång kommer 
han till en »enstakagård», där endast barnen äro hemma, de ge honom 
bröd, klappa honom och somna slutligen med huvudet på hans 
rygg. När folket återkommer, springer björnen till skogs. Man för-
står, att det är Fårdong-Lasse. (Ragunda. ULMA 88: 46; Sv. Lm. 
III: 2, s. 99.) 

En man, Pål, är förgjord, en lapp har »kastat björnhamn» på 
honom. Han har också »säkrat» honom för kulor; björnen river 
kreatur, men vanliga kulor bita ej, då man skjuter på honom. 
Han blir slutligen skjuten med »stålkula».' Då höres lappens röst: 
»Stackars, stackars Pål, je fridd de från allt anne men glömt stål!» 
(Annan version: Lappen går förbi, när man flår björnen, och säger 
då dessa ord.) När man flår björnen, kommer bältet med kniv och 
slida samt snusdosan fram. (Bodsjö. ULMA 11528.) 

En person är »påkastad björnhamn». Han är dock stark nog att 
motstå det, det verkar endast så mycket, att så snart han ser en 
häst måste han gå framför den, sno tofsen (pannluggen) på hästen 
med båda pekfingrarna och ryta som en björn. (Bodsjö. Se föreg.) 

En lapp »löper varg» om nätterna; han har som människa en varg-
tass i ena handen och vill aldrig visa den. Han försäger sig en gång. 
och talar om, att han sprungit igenom sju kyrksocknar utan att få 
mer än en hund. Han äter hästar på somrarna. En annan lapp har 
satt på honom trolldomen. (Berg. ULMA 13386.) 

En man i Kvarnsjö har fått »löpa varg» (orsaken glömd. — Åsarna. 
ULMA 11468.) 

»Min morfar talade om att det var en som skulle ha varit för- 

1  Traditionen talade säkert ursprungligen om något föremål av stål i laddningen, 
vilket nu i en sen uppteckning blivit »stålkula*. 
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vandlad till varg. Det var en som for och tiggde, ett konstigt ori-
ginal, och då han for mellan byarna, vart det vargspår efter honom. 
Han var till Skålan. Det var kanske på tretti-fyrtitalet det hände.» 
(Klövsjö. ULMA 14475.)1  

En man från Marieby, som är med i finska kriget 1808, höres 
sedan ej av; de övriga soldaterna från trakten komma hem men ej 
han. En julafton något år efter kriget kommer en vandrare till ny-
bygget, där hans bror bor, och där den försvunne haft sin hemvist. 
Vandraren ber att få logi men blir vägrad, man vill ej ha främmande 
under julhelgen. Mannen är ej heller enträgen utan går sin väg. 
En stund efter kommer det emellertid för husbonden att det där 
måtte ha varit hans bror Anders, som kom bort i Finland, och han 
skyndar ut för att ropa honom tillbaka. Men då ser han ingen på 
vägen. Andra dagen går man ut för att se efter spåren i snön, vart 
mannen gått, men man finner endast vargspår. Det talet kommer 
då ut, att det var Anders, som »löpte varg», fast han, på julkvällen 
i sitt hem återfick sin rätta skepnad. »Varghamnen» har en troll-
kvinna i Finland satt på honom; kamraterna berätta, att han blivit 
ovän med henne. (Marieby. ULMA 12944.) 

En stor björn, som ej kan skjutas annat än med silverkula, visar 
sig vara en »hamnbjörn». När man flår den, finner man under skin-
net ett bälte med spänne; det var ingen »äkt» björn utan en män-
niska, som blivit trollad till björn. Skinnet ligger i sakristian i 
Undersåkers kyrka. (Undersåker. ULMA 8353.) 

Medelpad. 
En gubbe »går i björn» vissa tider av året, förvandlad av en lapp-

gubbe, som han dödat några renar för, han skulle få »gå i björn 
och äta sig mätt på dem». Han går en gång på en myr och äter bär 
och blir då skjuten. Skytten finner gråvadmalskläder under skin-
net, men kroppen var en björns, så han »tog igen» (tillvaratog) 
köttet. (Indalsliden. N. M.) 

1  I inledningen talas det om att personer kunde döpa varg» och att man trodde, 
att det var sådana, som kunde *vända syn» eller att de voro förgjorda. Man tycks 
i ovan relaterade fall ha antagit förgörning, ty man uppgiver, att han var förvand-
lad och ej att han endast lät andra se sig så. Det förefaller emellertid troligt att 
det här kan vara fråga om »Lurv-Hinrik», som i Härjedalen uppgavs kunna för-
vandla sig själv. Klövsjö ligger ju också nära Storsjö, där traditioner om Lurv-
Hinrik bevarats, jfr kap. II, s. 53. 
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Vid Voxna bruk (Hälsingland) har en karl blivit förtrollad till 
varg; han springer omkring på fyra fötter och ser ut precis som en 
varg. Någon har dock kunnat så pass, att han tog »varghamnen» 
av honom. (Attmar. N. M. 16175.) 

Dalarna. 
Mannen blir en »kuse» (varg); hans hustru går varje dag till sko-

gen med mat till honom, »tills förtrollningen var bruten och han 
kom hem sund och frisk, och de blev vänner som förr». — Om ett 
par grannar bli osams, kan det hända, att den ena grannens käring 
förvandlar den andras man till djur, en kuse e. d. (Norrbärke. 
N. M. 21712.)1  

Det är en tid mycket tal om härjningar av en björn, som ej är 
en riktig björn och som bryter sig in i fähusen och tar får och getter 
och även en kviga. Man håller vakt, och en man vid namn Pitte 
försöker att hugga björnen med en yxa men träffar ej. Han skjuter 
sedan på honom, så att håret ryker, men björnen är oskadad; han 
stöper då silverkula men får sedan ej se honom mer. I Mornäs 
har björnen tagit en båt och rott över älven, man ser björnspår 
till och från båten. (Transtrand. ULMA 15749. — Sagesmännen 
hade ej hört berättas om hur förvandlingen skulle ha tillgått men 
trodde själva, att det var någon, som hade blivit förgjord. Jfr 
dock kap. II, s. 54, där samma sägen återgives, men där björnen 
säges ha varit en trollgubbe från Älvdalen, som ansågs ha förvand-
lat sig själv.) 

»Min farbror, som var född 1812, talade om att det var en björn, 
som hade härjat och tagit får här, han for genom taken på sommar-
fähusen. Och det skulle inte vara någon riktig björn. Någon hade 
sett också att han tände pipa ute på en myr. De trodde, att det var 
någon, som var förtrollad.» (Transtrand. -ULMA 15749. — Jfr 
kap. V, s. 187.) 

En björn blir anträffad ihjälfrusen i en lada; när man tar skin-
net av honom, så är det en väst under. Det var en karl, som var 

1  En reminiscens av en varulvsföreställning torde väl också följande sägen från 
Västmanland vara: En länsman och en »dalgubbe» köra och mötas på vägen, 
gubben ber länsmannen hålla åt sidan, men denne svarar, att han, som är läns-
man, ej behöver gå ur vägen för en dalgubbe. »Du skäller som en 'unn, å du ska 
också bli en 'urin», säger dalgubben då. Sen växer det ut en svans på länsmannen, 
och han måste ha hål i stolen för att kunna sitta. (Vstml., Sala. ULMA 2885: 1.) 
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förgjord. Det troddes, att det var denna björn, som härjat i Tran-
strand. (Ursprungligen berättat i Älvdalen, nu upptecknat i Tran-
strand. ULMA 15749.) 

Närke. 
En flicka har en fästman, men en annan vill ha honom och går 

till en trollgumma, som förvandlar honom till varg. Han går i sko-
gen och river ihjäl boskap; fästmön går till honom, men han vill 
riva ihjäl också henne. Hon går då till en annan trollkäring, som 
återförvandlar honom. (Nysund. IFGH 3878.) 

Värmland. 
En gubbe försvinner en sommar tidtals och blir varg. Han vet 

själv av det men kan ingenting göra åt det. En klok botar honom 
slutligen. (Degerfors. IFGH 974.) 

En björn är omöjlig att skjuta. Då hämtar man Ranggubben, 
för att han skall skjuta honom, och han drar en ring omkring sig 
med skidstaven och säger, att längre skall ej björnen komma. Han 
skjuter björnen, och man finner elddon under skinnet. Det var en 
trollkäring, kallad »Frans-galeja», vilken gjorde gråben och björn 
av folk, som hade gjort en gubbe till denna björn. När man sitter 
i stugan och »dricker gravöl» på björnen, kommer en svart katt och 
springer upp på Ranggubben; det tros vara »puken», som hjälpt 
käringen. (S. Finnskoga. ULMA 5037, s. 14.) 

(I det följande återgives samma sägen i tre andra versioner:) 
En björn river massor av kreatur och går ej att döda; man skjuter 
på honom, till slut ett helt skallag i ring, men kulorna bita ej. Husku-
gubben tillkallas då och skjuter honom med silverkula; man finner 
»eldföre» under skinnet. Då Huskugubben på kvällen sitter vid 
spisen och torkar sina kläder, sitter en stor svart katt på hans axel. 
»Dä va en stygging, dänna Huskugubben!» (S. Finnskoga. ULMA 
13130.) 

Man jagar en björn, men han går ej att skjuta. Gubben på finske-
torpet skjuter honom då med trollskott. Man finner elddon under 
huden. (S. Finnskoga. IFGH 4077.) 

Huskegubben är i Kallsåsen och skall skjuta björn, men den är 
så svår, att han ej lyckas. Då kommer Rangegubben, och han gör 
en ring omkring sig med skidstaven, dit ska björnen få komma men 
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ej längre. Och han skjuter björnen. När de komma till Ovansjö-
bygden och sitta och äta, kommer en katt uppefter ryggen på Range-
gubben och klöser. — Det var ingen riktig björn, man hade sett den 
ligga i lador, ock så skall man ha funnit en fyrdosa under skinnet 
på den. Det var somliga människor, som kunde förtrolla folk till 
björnar och vargar. (S. Finnskoga. ULMA 4696.) 

En björn jagas ett helt år i Transtrand och Lima i Dalarna men 
skjutes slutligen i Dalbytrakten en julmorgon med en kula, som gjorts 
av en vigselring. Man har förut skjutit så mycket, att man börjat 
bli rädd för att skjuta på den. Kniv och bälte hittas under skin-
net. Det var en pojke, som blivit förvandlad. (Dalby. IFGH 
3821, s. 45.) 

»Det kom en björn hit till skogarna. Det var i mitten av 1800-
talet. Det skulle vara en 'varulv'. De sköt honom med en kula, 
som var gjord av en vigselring.» (Dalby. Se föreg.) 

Man jagar ,en björn, men blykula biter ej på honom; han skjutes 
slutligen med en kula med kyrksilver i. En pojke, som kommit 
bort, säges vara denna björn, hans bälte och kniv hittas innanför 
skinnet. (N. Finnskoga. IFGH 3916.) 

Ett par kvinnor äro ovänner med varandra. Den ena hotar, att 
den andra »skall få igen» det, och hennes pojke försvinner. En tid 
efter kommer en björn till Lima i Dalarna, man skjuter på honom, 
men kulorna bita ej utan komma tillbaka, och man undrar, om det 
var pojken, som blivit »skapt till björn». Björnen kommer sedan till 
Förberget i Dalby, och man skjuter även där, men kulorna bita 
ej. En man från Svansåsen jämte några andra fara då ut för att 
skjuta honom. De ha silverkula, och björnen stupar, »blodstruten» 
står ur hans skalle. Den ene jägaren säger då till honom: »Ä de nu 
sanning, som Janis i Löten sade, så heter du Lasse, å då ä du fri 
i Jesu namn.» — »Det fanns inte kött på den björnen. Det var som 
trästickor. Andra björnar låg i ide under vintern, men denna björ-
nen hade inte haft ro. Han jagades allestans. — När de flådde ho-
nom, så fanns det en slidkniv innanför skinnet.» (Dalby. IFGH 
3821.) 

En karl från Dalby får »gå varg» i sju år, hans egen mor har i 
vredesmod förvandlat honom. Sedan han blivit människa, är han 
alltid litet underlig och dreglar, när han ser rått kött. Han hör en 
kall julkväll vargarna tjuta utanför och släpper ut moderns bästa 
get till dem, »för han vesst va dä vill säj å gå hongrut å bar ha nola- 
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vär å få i mun».' (5. Finnskoga. ULMA 13130.) — I en annan upp-
teckning av samma sägen heter det, att det var i »Soffigårn» i Dalby 
det hände. När han släppt ut geten, säger han, att han vet, »höss det 
var te gå emot norr och gap och sup i sej nolavär». (ULMA 4696.) 

(Följande tre sägner äro upptecknade på finska efter värmlands-
finnar; övers, av upptecknaren:) »Gumman sade till sin gubbe, då 
hon tvättade honom i bastun på julaftonen: — Hur har du fått en 
så tjock nacke? — Skulle inte jag ha tjock nacke, som har ätit opp 
så många hästar, sade han. Se någon hade ställt om att han blev 
varg eller björn, och då åt han opp djur för folk.» (Östmark. ULMA 
11104.) 

»Det skulle ha varit en gubbe i Norviggen, och de satte honom att 
springa som varg i sju år, nej björn var det. Och han skulle inte ha 
fått någon annan mat på julafton än kattor ur fönstren — han be-
rättade, han hette Heikki — men de gav honom all slags mat, och 
han åt men visade sig inte för dem. Och sedan han.  varit björn i 
7 år blev han människa igen.» (Östmark. ULMA 11104.) 

En gubbe i Purastorp sprang under fem år som varg, trollad av 
lappar, därför att han gått objuden på deras bröllop. Han talade 
om, att han stal kattor, som satt i fönstren, och åt upp dem, någon 
annan föda fick han inte; och kattorna hade segt kött. Men på jul-
aftonen fick han av gumman i Purastorp ett lår nötkött, sade han. 
(Efter detta kommer nu en skildring av hans vidare färd, med 
motiv påverkade av Kalevalas föreställningsvärld, vilken skild-
ring intet samband har med vargförvandling eller varulvstro. Sedan 
det berättats om hans uppstigande till »molnhimmelen», »stjärn-
himmelen» o. s. v. och hans återvändande till jorden kommer emel-
lertid följande: »Och sedan var han som andra, men då vargarna 
tjöto ute, förstod han deras röst, också sedan han blivit människa 
igen.» — Östmark. 11104.) 

Lappar och finnar kunna förvandla andra människor till djur. 
En lapp har förvandlat en karl till varg, varje torsdagskväll blir 
han borta och »går varg» och är då farlig, han försöker att »få fatt 
på dem och riva ihjäl dem». Om namnet nämnes, kan den förtroll-
lade bli människa. (Tveta. IFGH 7774.) 

1  Detta kan vara endast ett målande uttryck, men kan också vara en tradi-
tion, som medföljt invandrade finnar. Om »Estlandsvargen* säges i Finland;  att 
dess huvudsakliga föda är luft, varför den springer med öppen mun emot vinden. 
Jfr K. Krohn, a. a., sid. 169. 
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»Det var en människa som blev 'varulv'. Han blev som en varg. 
Det skulle vara så med honom varje torsdagskväll. Det var ingen 
som rådde på honom då. Men när han kom tillbaka på morgonen 
så var han människa igen.» (Frykerud. IFGH 3965.) 

*Varulven» är en människa, som kan skapa sig till ulv. »Mor 
tala om att det var en skomakare som var sådan. Det var torsdags-
kvällarna som han bytte skinn och blev ulv. En elak trollkäring 
hade gjort honom sådan för att han inte ville ha henne.» (Lång-
serud. IFGH 4047.) 

En torpare blir »varulv» ibland och springer då nedåt Väster-
götland och river får; han blir för var gång sjuk efter det. Det var 
en »häxmänniska», som orsakat det. (Rudskoga. IFGH 3762.) 

En finnkäring kommer in på ett ställe och ber om mat. »Sådana 
som du kan gå tom efter vägen som ulven», säger husbonden. Hon 
svarar då: »Det skall du få lära.» På kvällen blir husbonden en varg, 
och man måste släppa ut honom. Han kommer tillbaka en viss dag 
och är människa, men blir åter varg den dag, som käringen för-
trollade honom. Det sades, att han var »i hamn». (Töcksmark. 
IFGH 4205.) 

Det »repar» på dörren, en varg står där och river och sliter över-
allt kring väggarna och låter ibland höra ljud som en människa; 
man kastar ut en eldbrand, och han blir borta. Det var en »varulv», 
en förtrollad människa. (Gåsborn. IFGH 4191.) 

På ett ställe slår en käring ihjäl en varg med såstången. Det var 
en, som var förtrollad till varg; »såstången kunde inte fria honom».' 
(Gustaf Adolf. IFGH 3769.) 

(I det följande återgivas två sägner, som börja med den till f ö-
delseförtrollningen hörande sägentypen Trådar mellan tänderna, 
jfr kap. IV, men avslutas på annat sätt och angivas tillhöra för-
görningen:) En kvinna är gift med »en sådan, som kunde ta skepnad 
i björn och varg», när det kommer på, kan han ej annat; det sker 
mest på kvällarna. De gå till en slåtteräng för att slå, och i skogen 
ber han henne kliva upp på en hög sten, därför att en varg kunde 
komma. han går sedan in i skogen, och en varg kommer och för-
söker att få tag i henne och rycker i kjolen. Vargen försvinner 
sedan och mannen kommer åter. Hon förebrår honom då, att ha 
lämnat henne ensam, han skrattar, och hon ser trådar ur kjolen 

1  Här en oklar uppgift. Meningen är givetvis den, att han ej var »friad» för 
såstången. 
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mellan hans tänder och säger: »Gud hjälpe mig om du är sådan!» 
Han lär henne att passa på, när vargen kommer, att just som han 
går mellan ett par träd hugga svansen av honom; hon gör så, och 
han är befriad. »Det var en annan, som hade kunnat göra så mycket 
ont.» (Gustaf Adolf. IFGH 376941  

Ett nygift folk såta hö, mannen går till skogen, och en varg kom-
mer och anfaller hustrun. Hon tar sin tillflykt upp på en stor hö-
såte och slår med räfsan så att pinnarna ryka, och vargen måste 
till slut ge sig iväg. Karlen kommer tillbaka, och hon ser då att han 
har trådar mellan tänderna ur hennes gröna kofta och förstår, att 
han är vargen. Hon säger emellertid intet, ty hon tänker, att detta 
kan han ej rå för. Hon går sedan till en trollkäring, och denna om-
talar, att han blivit förtrollad, och säger att hustrun skall söka 
efter om en varghud finnes i deras hus. Finner hon den, skall 
hon elda upp bakugnen och bränna den men hålla dörren igenbunden, 
ty om vargen då kommer, så dödar han henne. Hon gör så, då man-
nen är i skogen, men strax är han i gången och skriker och river 
på dörren men kommer ej in. Han måste så ge sig tillbaka till sko-
gen igen. Sedan återkommer han, räddad från förtrollningen; men 
han hade ej känt värre pina än då huden brann, hade han då kommit 
in, skulle han ha dödat henne.2  (Kila. ULMA 3973.) Jfr även sägen 
s. 114, från Bohuslän, samt s. 50 f., från Ångermanland, där brän-
nande av bältet omtalas. 

Dalsland. 
En »mankuse» blir skjuten på Dal för lång tid sedan. När man 

flår honom, finner man under skinnet gröna kläder med ur i fickan. 
(ULMA 42: 9.) 

1  Knoop återger även i Volkssagen, Erzählungen [etc.] aus dem östlichen Hin-
terpommern, s. 100, en sägen, där befrielse från ulvhamnen sker genom att svansen 
avhugges. — I en sägen återgiven i Finlands svenska folkdiktning II, 3: 2, s. 586, 
skildras hur hela skinnet sönderhugges, så att befrielse uppnås. 

2  Motivet de brända hudarna finner man som bekant också i VQ1sunga saga. 
I bl. a. flamländska och nederländska sägner finner man även samma motiv. 
Hertz återger, a. a., sid. 68, ett par sådana sägner. I den ena berättas särskilt om 
de kval ägaren av varghuden led, när den brann: »Im selben Augenblick begann 
der Schäfer Brandqualen zu Bilden und lief heulend wieder nach Hause; dort 
kam er eben an, als das Fell völlig verbrannt war, und nun war auch seine Pein 
zu Ende.» I folksagor, som handla om förvandlade, återfinnes ej sällan samma 
motiv. 
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En man, som skjutit på oblaten för jaktlycka, skjuter en stor varg; 
man får sedan se, att han har skinnväst, hopknäppt med tennknap-
par. Det var en »mankuse». (Dalsl., socken ej angiven. VFF 1556.) 

»Varulven» kommer in på ett ställe en kväll, han är då som en 
varg men är som människa, när han kommer ut igen. Gör man 
»trollfolk» emot, kunna de trolla, så att man blir varg. (Tydje. 
IFGH 3685.) 

En käring går förbi ett ställe, där det står tio, tolv plogar, hon 
förgör då både hästar och folk utom en, så att de bli »gråbenar». 
Husbonden springer då efter och slår henne, så att »svetten» (blodet) 
rinner, och så driver han henne tillbaka, och hon får »göra om allti-
hop». Han frågar henne, varför hon lämnat en, och hon svarar: 
»Då va frumst (förstfött) te köra å frumst te dra å en runnenagel 
(rönnpinne) satt i styret.»1  (Dalsl. Järbo. N. M. 27856.) 

En gumma kommer in till en skomakare och tigger men blir skymf-
ligt avvisad och hotad. På natten blir mannen varg, han sliter 
med tänderna i hustruns kläder och springer sen och blir borta. 
Ibland kommer han hem och är då människa, »men vissa nätter var 
han tvungen att vara varg». Det fanns igen, som kunde »ta för-
trollningen tillbaka». (Laxarby. IFGH 4457.) 

(Beträffande följande sägen är det osäkert vad som ansetts 
vara orsak till förtrollningen:) »En man i Åsteboberg sprang olika 
tider på året till skogs och förvandlades till varg.» (Gestad. IFGH 
4099.) 

(Följande sägner ha tydligen alla samband med varandra och ha 
sin särskilda förklaring, hypnos:) »Det gick en saga i Färgelanda att 
det på sin tid fanns en klockare där, som kunde trolla folk till att 
uppträda som vargar. Han hade trollat en kvinna till varg, och 
hon blev aldrig människa mer. Ingen kunde skjuta den vargen. 
Men den gick ofta alldeles in till stugorna och gick t. o. m. in till 
dörrarna och krafsade på dem.» (Färgelanda. IFGH 2935.) 

I Färgelanda förvandlar A. J., far till F., på ett kalas en person 
till varg; men man får ej släppa ut den. Det finns än i dag spår 

1  I en sägen från Värmland heter det, att den trollkunniga pigan kunnat för-
vandla hästarna till andra djur och karlarna till fruntimmer, om det ej varit 
»frums hästar och frums khär» och »rönnspeter» i plogen (ULMA 4708). Även från 
Bohuslän och Västergötland talas om, att den, som är »frums», »fruns» 1. »front», 
motstår trolldom, vare sig det är människa eller djur. (Dialektbeteckningen här 
överförd till beteckning med riksspråkets vanliga bokstäver.) 
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i dörren, som han rev, när han försökte komma ut. — Klockare 
F. förvandlar en gång på ett kalas en person till varg, det syns 
efteråt rispor i dörren efter vargens klor; efter en stund trollar 
klockarn honom tillbaka till människa igen. (Torp. IFGH 4125; 
4104.) 

En gubbe, som kan »förvända syn», blir på ett bröllop arg på 
brudgummen, och »förvandlar» honom, så att han tror, att han är 
varg: »han trodde själv att han va en varg, men de andre kunne 
ju tydligt se vem han var». Han springer till slut in i spisen och bör-
jar riva och bita som en galning och har nästan förstört kläderna, 
innan han »kom te sans igen». (Gesäter. IFGH 1316.) 

Trollgubbar kan förvandla folk till gråben. I Färgelanda fanns 
en sådan, och han skapar en gång om en karl till tasse men säger 
ifrån, att man skall vakta honom, så att han ej kommer ut, ty annars 
kan han ej återförvandlas. Han vaktas också tills trollkarlen ropar 
åt honom: »Bliv man igen!», då står han upp i sin rätta skepnad. »Men 
efter dylika experiment blev den förtrollade sällan fullt återställd.» 
Sådana, som blivit förvandlade, kallades »mankusar»; de voro synner-
ligen farliga för fruntimmer. (Färgelanda. N. M. 11197.) 

Det fanns i Färgelanda en gubbe, som kunde »betydligt mycke 
mer än vad en vanlig människa kan». På ett stort kalas ber en av 
gästerna, att han skall göra något roligt, han förvandlar då denne 
till varg men sätter sig själv vid dörren och passar på så att han ej 
kan komma ut, och om en stund förvandlar han honom åter till 
människa. (Färgelanda. VFF 1604.) 

»Anners Jensen (i Färgelanda) skulle kunna skape folk i gråben. 
Det var ett bröllop på Horntveten i Färgelanda socken, och där var 
.Anners Jensen och många gubbar och en som hette Mod. Han ga 
se te å stri mä Anners Jensen om dette hära. — Tror du, att du 
kan skape me te gråben, sa'n. Fanime om dn de kan, sa'n. Anners 
Jensen han påsto, att ja kan 'et, men ja vill inte, sa'n. Men där 
var ju flere stycken nyfikna, och de ble så envetna, så han ga mä se. 
Och så sa han, att det skulle stå vakt vid fynster och dörr. — För 
kommer du ut så kommer du på flykta, och då kan jag inte göre 
om de, sa'n. 

Och han ordna te't, så han ble gråben, va gevet. Och Mod han ble 
galen och ville ut. Först satte han på dörra men inte kunde få upp 
dörra, och rev, och där ble store risper. Och här va en bonne som sa, 
att rispene i döra di sto så länge huset sto, sa'n. Och sen gick han 
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på ett fynster, och di var flere stycken som höll'en, men så skapte 
han om 'en, Anners Jensen. Men han ble allt lite konsti sen, Mod.» 
(IFGH 985. Sagesm. f. i Valbo-Ryr.) 

Västergötland. 
En man går i Finland och säljer knivar och saxar. Han säljer 

en gång till tre käringar men lurar den ena att betala för mycket; 
hon förtrollar honom då, så att han får »skala varg» i sju år. (Eriks-
berg. 111: 75 c.) 

En soldat är i Finland inkvarterad hos en finnkäring;1  han får 
sedan »springa varg». — »Det fanns sådana ute förr, som de kunde 
möta; dom kalla' de för 'manulvar'.» (Vättlösa. ULMA 2750.) 

Ett helt kompani soldater i Hjärtum bli förvandlade till vargar, 
det var en finnkäring, som gjort det. De »fick visst vara vargar i 
alla tider». (Hjärtum. IFGH 3474.) 

En knekt är i kriget i Finland och förvandlas av en trollkunnig 
gumma till varg. I många år »velar» han omkring i skogarna där 
men kommer slutligen tillbaka till Sverige och den stuga, där han 
har sin hustru. Där springer han omkring husväggarna och tjuter. 
(Sagesm. minns, att han blev återförvandlad, men minns ej hur det 
tillgick. — Kyrkås. IFGH 4792.) 

En man i Skälvum »sprang varg». Man ser en gång en varg, som 
är så »närsöken», och strax därpå kommer Kråka (mannen); en gång 
håller han också på att ta oxarna för en plöjare. Han var förvandlad 
av någon trollkunnig, »sånt kunde Finlandskäringarna». (Ova. 
ULMA 2750: 3.) 

På ett ställe skjuter man en varg, som strukit omkring husen 
en längre tid. När man flår honom, ser man två rader benknappar 
under buken, sådana som gubbar hade i sina pälsar. Det var en 
människa, som blivit förtrollad. (Larv. ULMA 11216.) 

En varg är så »närsöken», han går alldeles vid stugan; till slut 
tror man, att det är en »som di har förvänt te varg, dä trodde di». 
Ett svin självdör, man kastar ut det, och vargen äter upp det. 
När han »blivit folk igen», kommer han och vill betala; han tror sig 
ha fått svälta, så att han »gått åt», om han ej fått denna mat. »Di 

1  Här följer nu ett par andra sägenmotiv, först den vanliga sägnen om att den 
trollkunniga kvinnan låter mannen få göra ett besök i sitt hem, åkande på en halm-
kärve, och sedan att hon försöker att draga till sig mjölk från den nykalvade kon 
i mannens hem, så att han skall få smaka kalvost, en sägen, som också är vanlig. 
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kalla't för vargaspringande. Di fick visst gå vissa dagar te di vart 
utmärglade, o sen blev di folk igen.» (Tived. ULMA 11413.) 

Karlar kunna bli »i ulvaställning» och riva ihjäl kreatur. En man 
blir varg och är länge borta, när det faller på, måste han ut. En skytt 
skjuter vargen, men då ligger där en karl. »En sån kallade de för 
manulv. Skyttar ville inte gärna skjuta vargar, för de trodde det 
kunde vara manulvar.»1  (Lagmansered. IFGH 4134.) 

En varg håller sig i närheten av husen kväll efter kväll, han gör 
varken människor eller djur något ont, så man undrar, om det är 
en riktig varg. En kväll får man se honom stå och titta in genom 
fönstret, då förstår man, att det var en »manulv». Han blir till 
sist skjuten, och då finner man en röd väst under skinnet. Det var 
en förtrollad mansperson. (Längjum. ULMA 11216.) 

»Di kunde förtrolla folk både till kattor och annat». En man är 
förtrollad till varg. Han har en gång varit så hungrig, att han 
tagit katten i bodgluggen, och han säger sedan: »Må tro ja va inte 
för mätter ja, när ja va hemma och tog katten i faras boeglugg.» 
(Fridhem. IFGH 1188.) 

»Ja har hört talas om, att i Undenäs skulle dä vara e människa, 
ett kvinnfolk, som sprang varg.» (Tived. ULMA 11413.) 

»Varulv hörde jag talas om. Det var ena som satt och rensade 
kött i sitt kök, de hade slaktat en kalv där på stället. Då kom en 
käring in och åt upp alla benen, som hon lagt till sides; sen gick hon 
ut, och strax hon var utkoinmen, blev hon en varg.» (Hålanda. 
IFGH 3156.) 

En man råkar ut för en varg i skogen och måste driva undan den 
med yxa; han tror, att det var en »varulv». (Undenäs. ULMA 
2251:1 s.52.) 

Det fanns förr trollkunniga gubbar och käringar, som kunde 
»vita i varg», d. v. s. förvandla människor till vargar. I slutet av 
1700-talet är det en gubbe, som heter 011e, som är ömsom människa 

1  Samma uppgift har också Klas Olofsson, Folkliv och folkminne I, s. 280: 
»Gick man ut och hade bössan med sig och råkade emot en varg, var det likväl 
inte alltid, såvida man icke anfölls, rådligt att skjuta; alldeles säkert var det nämnl. 
inte, att det var en riktig tassa, en hade med att göra. Det kunde kanske vara 
en varulv, det är 'en människosjäl i en vargakropp', en människa i en vargs ske-
pelse. En sådan igenkändes först sedan skottet gått, samt sålunda, att då krut-
röken skingrats, stod tassen och krafsade och rev i en steckebackahög. Men 
den som skjutit, blev dödssjuk.» (Vgl., Borgstena, Tämta.) 
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och ömsom varg. Eran har en gång varit med och tagit ett bergtroll 
i Skagershult, »och då var vi så många pojkar, så jag fick bara ett 
litet revben med». Fölungelever är det läckraste han vet, även som 
människa har han lust att riva fölungar. (Tived. VFF 1505.) 

En gång skjutes en varg på Forsviks Moar, och när man flår 
den, finner man en skinnväst mellan huden och kroppen. Det var 
en människa, som var »vitt i varg». (Tived. Se föreg.) 

En skomakare är förtrollad av en häxa. Han är om dagen riktig, 
men så snart solen gått ned, byter han skinn, blir luden som en varg, 
springer till skogen och är varg tills solen gått upp, då blir han män-
niska igen. »Men vargarna tyckte inte om honom. Han fick inte 
vara med dem, och inte trodde de sig åt honom, för han var värre 
än dem. — Han 'var i hamn', sa mor. Vad hon menade med det 
vet jag inte.» (Trollhättan. IFGH 4551.) 

En karl har varit otidig mot en trollkäring. »Det skall du få ut 
för», säger hon, och han får »springa varg» om kvällarna och nätterna. 
Han får slåss med de andra vargarna, ty de tycka ej om honom; 
men han är värre att rivas och bitas än de. Han är också farlig för 
folk, han river sönder dem han träffar. Om dagen är han som en 
vanlig människa och arbetar som andra, men på kvällen får han varg-
huden på sig. »Det var en varulv, sa mor.» (Skallsjö. IFGH 4763.) 

»Stenbäckagubbe kunde förgöra folk till djur. De va som andra 
djur, men de förstod talet. Den förtrollningen kunde bara hävas 
av Stenbäckagubbe.» (Varola. N. M.: E. U. 12066.) 

(Följande sägner ha blivit påverkade av sägnen Trådar mellan 
tänderna — jfr även s. 83 f. —:) En karl springer varg; när han kom-
mer tillbaka och är riktig igen, har han trådar av en grön klänning 
mellan tänderna. — Det talades förr mycket om hur personer blevo 
förgjorda, så att de fingo »springa varg». (Främmestad. ULMA 
3299: 2, s. 38.) 

Det fanns vargar på Mösseberg, som gick ända in till staden (Fal-
köping) ibland. Det fanns en gång en konstig varg där, som ville 
in till folk och kom och satte tassarna mot fönstren. En gång äm-
nar han ta ett fruntimmer men får ej mer än en bit av klänningen, 
den fastnade i tänderna på honom. (Falköping. IFGH 4636.) 

En gubbe på Anebacken har varit knekt och varit i Finland. Han 
blir förvandlad och får »springa varg* ibland, för att han inte vill 
komma tillbaka till Finland, som han lovat en kvinna där. En gång 
är han och hustrun ute och stäcker hö, och han känner, att förvand- 
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Ungen skall komma, och ber hustrun gå undan, så att han ej skall 
riva sönder henne. Efter en stund är han människa igen. (Vättlösa. 
IFGH 4730.) 

En gammal gumma har talat om, att »varulven» fanns. Hennes 
mor har talat om, att han kommit in och haft en trasig kjol mellan 
tänderna, och det lyste blod ur hans käft. Sådana var förtrollade 
människor; det var finnar, som kunde trolla så, om de hade något 
riktigt ont till en människa. (Mölndal. IFGH 4550.) 

En karl får ligga på ett ställe, men bäst det är rusar han upp och 
är som en varg; i munnen hängde en blodig tygtrasa. (Tengene. 
IFGH 4428.) 

På ett ställe sitter matmodern och spinner på kvällen. Då kom-
mer en varg och sliter ett stycke ur hennes klänning men gör ej mer 
skada. Det var en förtrollad människa. Om hon kunnat ropa rätt 
namn på honom, hade han blivit människa igen. Det var en »var-
ulv», så kallade man denna varg. (Kyrkefalla. IFGH 4477.) 

En trollkunnig kvinna har en egen son och en styvson, som är 
raskare och duktigare än den egne sonen, varför hon hatar honom. 
En dag skickar hon honom till skogen att plocka bär och befaller 
honom strängt att gå en viss väg och krypa genom ett hål i gärdes-
gården; men han återkommer på kvällen, ty den andre pojken har 
sprungit före honom och krupit genom hålet och fick då på sig ett 
vargskinn och sprang åt skogen. (Tived. VFF 1505.) 

Småland. 

En man i Almesåkra är förvandlad till varg. Han är frommare 
än andra vargar och håller sig nära husen. En bonde skjuter en 
gång på den med »sprättebössa», pilen tar mitt på vargen, och huden 
faller av. Det var närmaste »gålboen», som nu blev »löster u för-
trollninga å ble som en aen människa å slapp springa varg om 
nättera». (Forserum. ULMA 9059.) 

Sonen försvinner, han har blivit en varulv. Han kommer hem 
varje jul och äter upp all julmaten på bordet och far sedan igen. 
Modern talar om för en gumma om denna varg, och hon säger då 
åt henne, att det varit hennes egen son och att hon bort behålla 
honom. Hon säger, att han kommer också nästa jul, och då skall 
modern ha en skinnrem till hands, och när han hoppar ner från bor-
det, skall hon slå den om halsen på honom och dra till. Hon gör 
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så, och vargen kryper då ur skinnet. Det är sonen, och han säger: 
»Varför har ni inte gjort det förr?» 

Sonen och fadern stå sedan en dag på logen, och vargar höras 
tjuta. Fadern säger: »de otäcka vargarna», men sonen svarar, att han 
ej skall tala så, »de stackars kräken, nu äro de hungriga». Han går 
ut till dem och tjuter som en varg, och två, tre, fyra stycken komma 
då fram. Han släpper också ut en fölsing och försäkrar fadern: 
»De ta honom ej.» Han leker en stund med vargarna, och sedan fara 
de. Sonen omtalar, att då de »kom till ett ställe, som var många 
djur, till en stor kräkhop, då var det inte ämnat, men när de kom 
till en liten hop, till en fattig bonde, då tog de alltid bort och rev 
sönder, då skulle de ha till sin föda. Då var det ämnat, och när de 
ska ha sin föda, då ta de den.» (Halltorp. N. M. 32897.) 

»Då va en soldat, som hette En, som va i kriget 1808-1809. 
Och då va då e finsker lappkäring, som han ble arg på och sa: 'Di 
vargakäring!' Och di va så trölska, han ble en varg, och han ville 
krypa in i gödselstackar och sånt. Hustru hans, Ena-Britta di kalla, 
ho ble galen. Då där har far berättat.» (Nydala. ULMA 16144.) 

Östergötland. 
En knekt är förvandlad till varg ibland. Han ber dem, att icke 

kasta ut repknutar om vintern, »för dem får en så ont i magen av». 
Det var finngubbar, som kunde förvandla karlar, så att de fick »gå 
varg» vissa tider. (V. Stenby. IFGH 3758.) 

Kyrkvaktaren har varit länge borta, och hustrun tror, att han är 
i kriget. En dag kommer en varg fram till henne, Och är »närsöken»; 
hon slår till honom med mjölkbyttan, och han blir människa, det 
är hennes man. Han berättar hur han haft det som varg, han har 
kunnat få gå igenom en hel kreatursskock och vara alldeles utsvulten 
men ej fått röra ett enda djur utan att det var något, som det »rök 
ifrån». (Svanshals. ULMA 15219.) — Sägner från Vist se s. 200 f. 

En soldat i Malexander har en kärleksförbindelse med en finska, 
och hon förvandlar honom till varg, men han behåller sin mänsk-
liga förmåga att tänka. Han längtar hem och kommer efter åratal 
slutligen till hemorten. Han har i Finland hört, att förtrollningen 
brytes om man blir slagen, så att blod rinner, och han söker den rädd-
ningen. Han uppsöker därför hustrun och är närgången och nafsar 
i hennes röda kjol. En gång, när hon skall hämta löv, är han så 
närgången, att hon i rädsla slår till honom, så att han blöder, och 

8-43297. Ella Odstedt. 
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så är han människa igen; den röda tråden ur hennes kjol synes då 
mellan hans tänder. — Han berättar, att vargarna ej fingo hugga 
första bästa djur till föda, utan de djur, »som, voro så att säga 'ut-
sedda', ångade det av», och endast dessa fingo de ta. Stundom fingo 
de svälta och frysa ohyggligt. En bister julnatt har han tillsammans 
med sex andra vargar hållit vakt kring en hög grindstolpe, på vilken 
en katt tagit sin tillflykt. Som människa vill han ogärna sova i säng, 
han sover i stället på en hög stickor och spånor, som han själv drar 
ihop. Svansen får han behålla hela sitt liv. Med ett djurs instinkt 
kan han också förutsäga väderlek. (Malexander. N. M.: E. U. 1615.) 

Bohuslän. 
Trollkunniga ha makt att »sätta ner» folk, så att de bli djur. 

En käring blir varg, hon är människa på dagen men varg på nätterna. 
En trollgubbe upphäver trolldomen, och hon talar sedan om, hur 
illa hon haft det som varg. (Ljung. VFF 1650.) 

En piga sticker ihjäl en varg. Det skulle vara en »varulv», troll-
packor kan förtrolla människor så. »När den ria kom på dem, så 
var di tvungna att bli varg och gå till skogen.» (Kville. IFGH 4273.) 

Tre unga pojkar äro förvandlade till »varulvar». De komma en 
natt in i en skogskoja »uppåt obygden någonstans», där två skogs-
arbetare ligga. Dessa se de tre vargarna komma in och »glo lite under-
ligt omkring sig», rycka av sig vargpälsarna och stå där som tre 
människor och sedan lägga sig på golvet och somna. Den ene av 
skogsarbetarna stiger då upp och kastar pälsarna på elden, och när 
de brunnit upp, väcker han pojkarna, som bli glada att förtroll-
ningen brutits. (Myckleby. VFF 1972.) Jfr sägen s. 106. 

Halland: 
»Varulv har jag hört talas om. Det var en far som viste ut sin 

son: 'Gack åt skogen och bli en varg.' Till slut blev han omskapad 
och riktig igen. Då hade han talt om hur många dar han inget 
fått att äta.» (Förlanda. IFGH 3806.) 

En varg kommer en gång till ett ställe i Släp, han reser sig upp 
och tittar in genom fönstret, tänker sig in den vägen. Han hade en 
blodig trasa i munnen, det syntes, att han hade rivit människor. 
Det skulle vara »varulven», en människa, »som hade blivit förtrollad 
till varg». (Här antagligen en påverkan av sägnen Trådar mellan 
tänderna. — Släp. IFGH 4791.) 



Kap. IV. 

FÖRVANDLING GENOM OMSTÄNDIGHETER 
VID FÖDELSEN. 

I södra och sydvästliga Sverige finna vi en speciell form av var-
ulvstro: en människa kan genom omständigheterna vid hennes 
födelse bli offer för en förtrollning, en »förbannelse» eller ett »straff» 
kallar man det också, så att hon vid vuxen ålder vissa tider för-
vandlas. En manlig individ blir då varulv, en kvinna mara. För-
trollningen orsakas av modern. Om denna under havandeskapet 
kryper genom en uppspänd »fölhamn», d. v. s. fosterhinnorna från 
ett föl, så föder hon sitt barn utan smärta, men barnet blir sedan 
varulv eller mara. 

Kärnområdet i Sverige för denna föreställning finna vi i Skåne, 
Blekinge, Halland och Bohuslän, alltså de gamla danska landskapen 
(jfr karta 1). Därifrån har den dragit sig, ehuru i starkt avtagande 
grad, upp genom det inre Götaland och till övre Västsverige och 
återfinnes även i Sydnorge.1  

Utlöpare från det egentliga utbredningsområdet i Sverige gå så 
långt upp som till Östergötland, Närke och Västmanland, där man 
finner några få mer eller mindre avbleknade rester av traditionen.2  
Från Södermanland finnes också en uppteckning av sägnen Trådar 

1  Jfr I. Reichbom-Kjennerud, Vår gamle trolldomsmedisin I, s. 41, uppgift 
från Ostfoldbygden; R. Hult, Ostfoldminne, NFL 39, s. 40; P. Lunde, Kynnehuset 
Vestegdske folkeminne, NFL VI: 1, s. 107; H. 0. Opeda1, Makter og menneske, 
Folkeminne frå Hardanger, NFL 32, s. 57; samt N. Lid, Til varulvens historia, 
Saga och sed 1937, s. 23, uppgiften från Hordaland. 

2  Förutom de två uppteckningarna s. 117 från Östergötland och Västmanland 
finnas från dessa områden antecknade endast följande två uppgifter, som höra 
hit. Från Trehörna (Ögl.): »Dä hörde ja min far tala om — si en fölonge har ju 
allti e hinna över sä, å den kunne fruntimmer kränga över sä — dä sulle mäföra 
vessa lättnader, när di feck barn. Men dä va vesst inte utan att barna feek men 
å dö, dåra.» (ULMA 7314.) Från Nysund (Nrk.): »Varulvar d'ä nånting som följer 
ätter kvinnan unner den tin ho går havande, ha ja hört.» (ULMA 885: 5.) 
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mellan tänderna, som tillhör denna form av varulvstro, men ingen 
folktrosuppgift. Ingenting talar för att ifrågavarande traditioner 
haft någon utbredning i dessa landskap, utan de nämnda uppgif-
terna kunna räknas som löst traditionsgods, som genom tillfällig-
heter, inflyttning e. d., förts så långt från det egentliga utbrednings-
området. 

Till sitt svenska kärnområde har detta troskomplex tydligen över-
förts under den tid då dessa landskap bildade en såväl politisk som 
kulturell enhet med Danmark. Där ha hithörande föreställningar 
varit synnerligen vanliga, som man kan se även av sena uppteck-
ningar. E. Tang-Kristensen uppgiver i 'Men Anholt», s. 74: »Det 
var almindeligt för at ugudelige piger og koner, som var på gode 
yeje, opstillede en folleham og krob igjennem denne.» Och vidare: 
»Man havde den tro over alt på Sjxlland og har ikke helt mistet den 
endnu, at når en kvinde i sit forste svangerskab krob igjennem sådan 
en ham i Fandens navn, vilde hun undgå fodselssmxrter, og det er 
aldeles vist, at det har vret provet.» (Danske Sagn II, s. 230.) 

I dansk folktro heter det också att krypandet kan ske genom en 
»hffistebenrad» eller en »ogpude»; även uppgives att krypandet skall 
ske tre gånger i djävulens namn och att kvinnan skall vara naken. 
Det är flickor eller unga hustrur i sitt första havandeskap, som 
bruka metoden, och motivet är undgående av födselsmärtorna och 
eventuellt då att kunna föda i hemlighet. Varulvens gestalt är ulvens 
eller hundens, hunden säges oftast vara trebent. Benämningen är 
Varulv." Den förtrollades kännemärke som människa är samman-
Vuxna ögonbryn, luden fläck på kroppen eller att han saknar skugga. 

På svensk botten är troskomplexet i stora drag fnllkonaligt lika. 
Den vanliga uppgiften är att krypandet sker genom en fö1hamn2  

1  Jfr Veilberg, Ordbog over jyske Almuesmål 3, s. 1014 f. 
2  Att fosterhinnorna från ett föl använts får anses bero på en homeopatisk-

magisk föreställning: lika framkallar lika. Hästen har mycket lätta förlossningar, 
och kröp man genom det, som stått i så intimt samband med en sådan — därmed 
utförande en magisk födelse — så överfördes också denna hästens egenskap. 
Det finnes dock utsagt blott i en enda uppteckning i det material, jag haft till 
förfogande, att fölhinna användes därför att hästen har lättast av alla djur att 
Rida. Annars har man tydligen i traditionen utan resonemang godtagit det sed-
vanliga bruket. Jfr Reichborn-Kjennerud, a. a. I, s. 41, där det i en uppteckning 
från Ostfoldbygden om varulv och bruk av fölhinna står följande: »Flesten er 
hemlig det dyr, som kjenner minst tu l fedselsriene.» Jfr även N. Lid, Til varulvens 
historia, i Saga och Sed 1937, 8. 11. 
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och att kvinnan skall vara naken och krypa tre gånger, i ett par fall 
nämnes att hon skall ha håret utslaget (Sk., N. Rörum; S:t Olof)... 
I Backaryd i Blekinge heter det, att den »säck», vari fölungen födes, 
skall tillvaratagas och torkas till form av en ring, varigenom barnet 
sedan får födas, så blir förlossningen lätt; men barnet blir mara eller 
varulv (LIIF 623). I en uppgift från Göinge heter det, att om man 
»tog om kvinnan» en »fölhamn», när hon skulle föda, så födde hon 
utan smärta, men barnet blev »för hela sin lifstid förskapadt till en 
varulf, som aldrig om nätterna fick någon ro» (Pehr Johnsson, 
Djuren i folktron, i Fauna och Flora 1920, s. 181 f.). Krypande ge-
nom kalvhamn är undantagsvis nämnt (Malmötrakten). Likaledes 
finnes från Ö. Broby i Skåne en uppgift om kalvskinn, som dock är 
något oklar: »Kvinnor, som skulle föda barn, vilka önskade komma 
ifrån födslosmärtorna, skulle kläda sig i ett kalvskinn» (påföljden 
densamma: varulv eller mara. Möjligen menas dock i denna uppgift 
fosterhinnorna. Även i en annan uppteckning benämnas dessa 
»skinn».) 

De tre sistnämnda uppgifterna kunna vara felaktiga, uppkomna 
genom traditionsupplösning; men om skinn finnes dock även ett 
par uppgifter från Bohuslän: »Lindriga barnsängssmärtor åstadkom 
man genom att låta modern krypa genom en vargskinnspäls» (Jot 
sefsson, Seder och bruk bland allmogen i norra Bohuslän, i Sv. Lm. 
1917, s. 6). Här är icke nämnt något om varulvsförvandling, men 
uppgiften att det skall vara en vargskinnspäls tyckes peka på samma 
föreställningskomplex. Jfr även nedan uppgiften om att ta på sig 
en ännu varm djurhud. 

I en uppteckning från S:t Anna i Östergötland heter det, att kvint« 
nan skall krypa tre torsdagsnätter å rad genom sitt avigvända linne 
(N. M.: E. U. 6091).1  

I en uppgift från Foss i Bohuslän heter det, att kvinnan skall gå 
en torsdagsnatt vid fullmåne till en vägkorsning och där »krypa 
genom nattlinnet avigt. Men barnet blev en varulv» (VFF 1614)4 
I en uppteckning från Grythyttan i Västmanland finner man en 
reminiscens av denna tro: »Om man går till en korsväg och vänder 
skjortan avig, ska barnen bli varulvar» (ULMA 438: 2). 

1  Det heter, att barnen bli mara eller varulv. Varulven springer nattetid 
vargs skepnad men på tre ben och med det fjärde som svans. Traditionen är till 
sin huvuddel tydligen på något sätt rätt direkt överförd från Skåne eller möj-
ligen Blekinge. 
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I Asarum i Blekinge har uppgivits ej endast krypande genom 
»märrhamme» utan även att det kan ske genom en med kilar kluven 
växande ek. Därvid skulle dock någon trollkunnig person stå bred-
vid och läsa något (LUF 5611). 

Från Skytts härad i Skåne har Lovén, a. a. s. 181, en uppgift om 
krypande genom sele eller fölhinna. Det var allmän tro, säger han, 
att en kvinna på detta sätt kunde skaffa sig lätt barnsäng; men 
barnen bli mara eller varulv. 

Från S. Mellby i Skåne heter det också i en uppgift, efter omnäm-
nandet av krypande genom fölhinna, att det blev samma verkan, 
lätt förlossning, om kvinnan kröp under en häst eller genom en 
sele. Barnen bli mara eller varulv (0. Cappelin, Gammal sed och 
tro i Kivik, s. 108). Krypande under häst nämnes också i några 
uppteckningar från Blekinge. I Mjällby heter det, att kvinnan 
kunde krypa tre gånger under en häst för lätt förlossning, men 
barnet blev en mara (LUF 2737); från Ronneby: kvinnan kan krypa 
under ett sto, men barnet blir varulv eller mara (LUF 618). I Jäms-
hög nämnes både sto och fölhinna: om en kvinna ville bli fri från 
förlossningssmärtorna skulle hon ställa sig under ett sto, som fölat, 
och krypa genom fölets fosterhinna. Barnet blir mara eller varulv 
(LUF 2766). 

I ett par uppteckningar från Blekinge (Kristianopel, Kyrkhult) 
nämnes krypande genom sele och likaså i ett par uppteckningar 
från Småland (Söderåkra, Hallaryd). I alla dessa, liksom i den 
förutnämnda från Mjällby, säges att barnet blir mara. Traditio-
nerna om en manlig motsvarighet av särpräglat slag tyckas ha 
bortfallit — eller ha kanske aldrig funnits? — och de sägner, 
som anföras, äro marasägner. Om krypande genom sele eller 
fölhamn med påföljd att barnet blir mara se även utredning 
s. 160 ff. 

Från Orust i Bohuslän finnes även en uppgift om sele i detta sam-
manhang med påföljden varulv nämnd: för att undgå födslosmär-
torna kan kvinnan, veckan innan barnet födes, ta på sig en ännu 
varm djurhud eller ställa sig under en sele, som nyss förut tagits av 
hästen. Hon skall därvid läsa något och akta sig för att bli sedd. 
Barnen, som födas, bli satans och tidtals förvandlade till varulvar 
eller maror (LUF 1414). 

I ett par uppgifter från Blekinge har inledningsmotivet omformats 
så, att kvinnan »lovar sitt barn åt den onde» och slipper då födslo- 
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smärtorna, men barnet blir varulv eller mara. Det kan också vara 
blott en omskrivning av sagesmannen. 

I några vaga och grumliga uppteckningar framstår det som om 
förvandlingen antages ha skett genom åtgärder med barnet. An-
tagligen är det endast fråga om traditionsupplösning, men jag åter-
giver dock uppgifterna här: »När ett barn var fött, trädde modern 
det genom en 'fölahamn' för att hon skulle kunna trolla med det. 
Det blev varulv då» (Sk., Näsum); en gammal trollgubbe biträder 
vid förlossningar, »föddes en pojke, fick han springa varulv» (Sk., 
Ramdala); det fanns folk, som blev förvandlade till marulvar. 
Man lät barnet krypa genom en »fölungehams», då »blev de så för-
färliga», om det var en flicka skulle hon kunna föda utan smärta, 
var det en pojke skulle han bli stark som en jätte. Men karlen blev 
förvandlad till marulv, en hund (Vgl. Östad. LEGH 1932). 

En annan uppgift, som tydligen också är en missuppfattad tradi-
tion, finnes från Bohuslän (Hogdal): »Kvinnor, som bruka 'hamsen' 
(av föl för att få lätta barnsängar) kunde bli förvandlade till ('värulv' 
eller) 'mare'. De som blev födda av dem kunde bli förvandlade av 
dem till 'värulv'. Det fanns sådana i vargflockar. De rörde inte 
kreaturen men var farliga för folk» (VFF 407). 

I en uppgift från Blekinge (Asarum, Liungman 532) heter det, 
att om en kvinna vänjer av sitt barn och sedan lägger det till bröstet 
igen, så blir barnet en varulv. Varulvskaryktären är densamma, 
och en vanlig varulvsägen anföres. Det är överförd tradition. Det 
brukar annars heta, att en »tvedäggling» har ont öga. 

Förvandlingen till varulv säges börja »när de blivit vuxna»; när 
de »voro mot tjugo år» (Sk. St. Köpinge), när de »hunnit mogen 
ålder» (Sk., Veberöd), när de »gått fram för prästen» (Sk., Brönne-
stad). »De växte upp som andra barn, men första gång de gått till 
nattvard skulle de ut på så vis» (Sk., Gislöv). I en uppteckning från 
Västergötland (Upphärad) säges barnet vara »fin gosse» till 8 år, 
sedan fick han ulvs skapnad i fyra dygn, »sen blev han rekti å kom 
hem». Detta är en ensamstående uppgift, som ju också är uppteck-
nad utanför det egentliga spridningsområdet och säkerligen påverkad 
av traditionsupplösning. Övriga uppgifter visa utan tvivel på att 
det ansetts vara övergången till manbarhetsåldern, som utlöst för-
trollningen. 

Den gestalt, den förtrollade antager, säges här oftast vara hun-
dens, mera undantagsvis vargens. Hunden säges, liksom i Danmark, 
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vara trebent. Den löper nämligen på tre ben och håller det fjärde 
utsträckt som svans. För övrigt beskrives hunden på olika sätt: 
svart, grå, svartlurvig, svart och långhårig, medelstor, stor svart, 
stor lurvig, blir större ju närmare man kommer, har röda ögon, ögon 
stora som tallrikar och bloddrypande käftar; har »stora och rälia 
röa yjen o rö e han me svart hoved o sätter ena benet ut ti rompa» 
(0. Christoffersson, Skytts härad, s. 92). Ibland säges den tjuta för-
färligt, tjutet är hemskare, ihåligare än vanligt hundtjut. Från 
Smedstorp (Sk.) är antecknat en uppgift att de »sae allri nodd», 
de måste tiga stilla även när de pryglades. 

Varggestalt uppgives som nämnts endast i ett fåtal fall, där 
födelsemotivet är inledningsmotiv. I det av mig använda materialet 
finnas belägg antecknade endast från Broby, Flackarp, Gödelöv, 
Höör, N. Mellby, S. Mellby, Gislöv och Tryde i Skåne (i de tre 
sistnämnda socknarna säges vargen vara trebent), från Kristianopel 
i Blekinge; från Älghult i Smålandl; från Halland blott i en uppgift 
av Herman Hofberg i »Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i 
Halland», s. 51 (uppgives från Gällinge-Idala); från Bohuslän endast 
från socknarna Hogdal och Skee, där varggestalten är nämnd i 
samband med födelsemotivet. Varggestalten nämnes dock även 
från socknarna Näsinge, Spekeröd och Foss i samband med den till 
födelsemotivet hörande sägnen Trådar mellan tänderna, men inled-
ningsmotivet har här bortfallit. Tilläggas kan, att i detta landskap 
finnas många uppgifter om att trollkunniga förvandlat människor till 
vargar, och att traditionerna här överhuvud taget blivit blandade. 

För övrigt uppgives ibland, att varulven kan antaga »olika skep-
nader» (Sk., Albo hd, Fågeltofta, Ö. Broby), »djurartade, exempelvis 
som varg och björn» (Sk., Höör)2, som »hund, gris, ko» (Sk., Bosjö- 

1  Här uppgiver den gamle sagesmannen att varulven var »litet större än den 
vanliga vargen och betydligt ilsknare än denne»; men därtill nämner han också 
maradraget att den vuxne mannen, som gick varulv, var skägglös och saknade 
hår på könsdelarna. De sammanvuxna ögonbrynen nämnas också som igenkän-
ningstecken för såväl varulv som mara enligt »mormors och gamla 'jordemorors' 
utsagor». Sagesmannen uppgiver vidare: »Sköt man på en varulv så stöp han, ty 
det träffade personen, och hamnen var och förblev hamn, ingen kunde därför 
misstänka, att det var en människa, som satt livet till.» (Luf 6957.) 

2  Ifrån Skåne föreligger endast denna uppgift om björn, ingen sägen. Det 
är tydligen en uppgift utan stöd i traditionen, sagesmannen har antagligen läst 
något om djurförvandlingar. Den underliga uppgiften om ko i det följande samt 
om räv äro ej heller belagda i någon sägen. 
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kloster), »stort ludet odjur» (Sk., Borrby)1, »mellanting mellan varg 
och räv» (Sk., S. Rörum), »som hund eller räv» (Sk., Fågeltofta), 
som stor katt (Sk., Billinge), »ett väsen halvt människa, halvt djur, 
liknade mest en hund» (Sk., Malmötrakten). Från Gustaf Adolf i 
Värmland uppgives, som inledning till sägnen Trådar mellan tän-
derna, att kvinnan är gift med »en sådan som kunde ta skepnad i 
björn och varg»; när det kommer på, kan han ej annat, det sker 
»mest på kvällarna». 

I ett par fall säges att varulven kommer i osynlig måtto. Det 
är här ett maradrag, som framkommer, jfr s. 125ff., maran kommer ju 
och försvinner osynlig. En av uppgifterna om denna osynliga varulv 
angiver också tydligt marakaraktären: varulven går »på kvinnor 
endast»; en sovande flicka tros ha varit utsatt för en osynlig varulv 
(Sk., Fulltofta); i sägnen Trådar mellan tänderna säges hustrun ha 
blivit anfallen av ett osynligt väsen (Sk., Ramdala). Jfr sägnerna. 

Förvandlingen uppgives oftast komma på när som helst. Man 
uppgiver »vissa tider», »när som helst», »rätt som det var» (detta 
framgår också oftast av sägnerna); i andra uppgifter säges han vara 
människa på dagen, varulv på natten, och man uppgiver att för-
vandlingen sker »mot natten» eller »mot midnatt». Från Västerstad 
i Skåne uppgives att varulven visar sig endast i skymningen. I en 
uppgift från Blekinge, Fridlevstad, säges att mara- eller varulvs-
förvandling sker åtminstone en natt varje år. I en annan uppgift 
från Blekinge (sannol. Aspö) säges att varulvarna ha ingen ro, de 
få vara i ständig rörelse natt och dag. Det följer dock en mara-
sägen efter denna uppgift — den ständiga oron är också ett mara-
drag — men flickan, som omtalas, benämnes »varulv» (LIX 642). 
Här är det fullständig traditionsupplösning. I Blekinge äro ju också 
mara- och varulvsföreställningar på ett särskilt sätt blandade (jfr 
t. ex. ss. 122, uppg. från Ysane, 126, 141). 

Några uppgifter finnas om att kläderna ligga tomma kvar efter 
förvandlingen (Sk., Ven, S. Sundby, Tolånga). Detta motiv finna 
vi också bl. a. i Danmark och Schleswig-Holstein. 

Varulven har även som människa vissa kännetecken. Man säger 
i Borrby i Skåne att den är märkt på något sätt, så att man kan akta 

1  »Odjur» nämnes då och då i sägnerna utan att därmed tydligt avses varulvens 
gestalt, det torde vara mera ett uttryck för den förvandlades vildhet och hemsk-
het i uppträdandet. Likadant också då han nämnes som »ett stort vidunder, 
som gjorde mycket stor skada» (Sk., örkened). 
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sig för den. Ett säkert kännetecken är sammanvuxna ögonbryn, 
varför också personer med denna säregenhet ännu betraktas med en 
viss vidskeplig fasa (Liungman 552. Upptecknat 1927.). Uppgifter 
om sammanvuxna ögonbryn som kännemärke finnas även från 
Nosaby, Perstorp, Röke, Lyby, Tygelsjö och St. Herrestad i Skåne, 
Älghult i Småland, Bokenäs i Bohuslän, Längjum i Västergötland 
— »varulvamärket» kallar man det där — samt från Dalby och 
0-lava i Värmland. I Lomma (Sk.) har det uttryckts så att ögon-
brynen i stället för att ligga i riktning utåt ligga i riktning mot näs-
roten. I Ljusnarsberg (Vstml.) har uppgivits att varulven som 
människa har »onaturligt utstående ögonbryn» som kännemärke 
(ÖBFA 188. Här finnas dock inga egentliga uppgifter om födelse-
förtrollning.) 

Tänder, som blivit avslitna genom bett, uppgives i Ysane i Ble-
kinge som igenkänningstecken: »Maror och varulvar bita och slita 
i kläderna på folk, som de hemsöka. Deras tänder bli då avslipade. 
Därpå kan man lätt känna igen dem.» (LUF 2748.) 

Ett annat märke är att varulven som människa saknar skugga. 
Därom föreligga ett par uppgifter: »Jag vet många förlovningar 
som blitt brutna genom att fästmön upptäckt, att fästmannen 
inte haft någon skugga och således varit varulv» (Sk., Näsum); 
varulv och mara ha ingen skugga (Sk., Ven). 

Från Halland (Knäred) finnes en uppgift om att människor, som 
äro varulvar, kännas igen på att de på dagarna alltid äro dåsiga 
och sömniga och att de helst vilja springa på alla fyra uppför och 
nedför trappor, och då springa de fortare än en hund. Från Väster-
götland (Östad) nämnes att frånvaro av hår i armhålan skulle vara 
ett kännetecken: »Det är nog en marulv, han har inget hår i arme-
hålan, var det en galninge här som sa.» (IFGH 1932.) Från Fagered 
i Halland föreligger en liknande uppgift: de som gå mara eller var-
ulv ha ingen hårväxt på könsdelarnal (Kalk, Halländska folk-
minnen, s. 85); från Tävelsås i Småland: både mara och marulv 
igenkännas på att de ej ha annat hår på sin kropp än huvudhåret, 
ej heller hullhår (ULMA 15941). Från Älghult i Småland finnes, 
som ovan nämnts, uppgift ej endast om sammanvuxna ögonbryn 
utan även att den vuxne mannen, som »gick varulv», alltid var 
skägglös och, liksom den som gick mara, saknade hår på könsdelarna. 

1  Dylika uppgifter gälla annars enbart marorna. 
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Efter sina nattliga strövtåg som varulv är människan ofta märkt 
genom att ha blivit riven i ansiktet eller skållad: »Varulven hade de 
repor kvar i ansiktet som han skaffat sig på natten, då han var ute 
och sprang med andra hundar» (Sk., Börringe).1  »Träffade man 
på en varulv fick man inte lägga fingrarna emellan utan klämma till 
honom i synen» (Sk., Gladsax, LEIF 7416). »Och många historier 
berättas om huru karlarna slogo den stackars varulven och pinade 
honom — och huru han gnisslade med tänderna och försökte komma 
undan. — — Om folket, som piskat och pinat varulven, fingo se 
en bekant med revet ansikte efter en sådan natt — strax trodde de 
honom vara en varulv — —» (Sk., Borrby, LITF 444). »Drängar, 
som misstänktes vara varulvar, hade skråmor i ansiktet, emedan 
de ofta erhöllo smörj, då de voro ute som varulvar» (Sk., Tygelsjö. 
M. Kallenberg, Livet i en skånsk prostgård på 1850- och 1860-talet, 
$. 40). På samma sätt kunde också en varulv bli märkt av att 
kvinnor för att freda sig kastat hett vatten på den: dagen efter 
visar sig en person med sår av skållning i ansiktet. Jfr sägnerna. 

I en uppgift från Skåne (S. Sandby, LIIF 2511) säges varulven 
vara osårbar: han kan ej skjutas med vanlig kula, och hundarna 
kunna ej springa fatt den eller bita den. Denna uppgift är ensam-
stående bland uppteckningarna rörande detta troskomplex. Osår-
barheten är ett motiv som i vårt land tillhör de båda andra kom-
plexen. 

Från Fru Alstad socken finnes en mera ovanlig uppgift i samband 
med traditioner om »skovmannene hundar och varulvar kunna få 
stryk av skovmannen, om de förnärma honom (Christoffersson, 
a. a. s. 180). 

Det för detta slags varulv utmärkande är att han intensivt för-
följer havande kvinnor. Kan han riva ut fostret och förtära dess 
hjärta eller suga dess blod, så är hans förtrollning upphävd. Genom 
synd vid hans födelse har den kommit som en förbannelse över 
honom, genom att i sig upptaga ett ofött foster blir han delaktig 

Jfr Tang-Kristensen, Danske Sagn II, s. 228: »Kunde er al tid slemme ved en 
sådan stakkel og farer hylende og halsende efter den, og da den kim kan humpe 
på tre ben, har hundene let ved at indhente den; den må da sege tilflugt mellem 
tEette buske og tjorne, hvor hundene ikke vover sig ind efter den. Man kan al tid 
se på et varulvmenneske, når hmidene har vxret efter ham, ti så er han så fmk 
forreven i ansigtet.* 
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av dess oberördhet av allt ont och frihet från förbannelse och straff. 
Detta förefaller att kunna ha varit tankegången, ehuru det ingen-
städes är utsagt. Det kan ju också enbart vara ett motiv övertaget 
från trolldomstron: ofödda barn och hjärta av barn äro starka troll-
domsmedel. Till varulvskaraktären hör ju annars ofta att han 
dödar just barn eller unga flickor, »ungt blod» överhuvud taget. 
Därom finnas åtskilliga uppgifter från andra länder, men det säges 
icke medföra hans lösning utan är ett exempel på den hemska grym-
heten hos den, som själv förvandlar sig.1  

Från en mängd socknar i Skåne finnas uppteckningar om hur 
varulven förföljt havande kvinnor för att riva ur dem fostret. Från 
Skytts och Färs härader föreligga uppgifter om hur kvinnor funnits 
ihjälrivna och fostret borta (se Eva Wigström, Foktro och sägner, 
s. 264). 

Från socknarna Skårby, Fulltofta, Höör, Västerstad, Veberöd, 
S:t Olof och hela Herrestads härad i Skåne uppgives att han suger 
hjärtblodet ur fostret, i Gudmuntorp att han dricker blodet ur det, 
i S. Mellby att han tar hjärtat, som gör honom fri, i Borrby, S:t 
Olof och Gislöv att han äter upp fostret, i Flackarp att han »tar» 
fostret.2  

Från Bosjökloster finnes uppgiften att varulven angriper havande 
kvinnor, såvida det ej är en pojke de skola föda. Från Borrby och 
Genarp i Skåne att det är kvinnans blod eller hjärtblod han vill 
dricka. Från Mjällby i Blekinge föreligger i en sägen en uppgift att 
han måste söka döda den älskade för att »se hennes hjärtblod»; 
från Gustaf Adolf i Värmland finnes också i en sägen en liknande 
uppgift. I en sägen från Orust i Bohuslän är det också den älskade, 
som anfalles. Jfr s. 144. 

I några få uppgifter säges att varulven försöker komma åt att 
bita människor i allmänhet: »Varulven uppträder om natten i en 
hunds liknelse. Den försöker då att komma åt att bita mänskor» 
(därefter följer en sägen om en man, som en hel natt får slåss med en 
varulv. Blekinge. C. W. v. Sydow, Om maran och varulven, i 
Sv. Lm. 1911, s. 596); varulven är »begiven på människokött och 
människoblod» (i fortsättningen följer dock den vanliga uppgiften, 

1  Jfr Grimm, a. a. s. 1049: *Die Werwölfe sind nach jungem blute gierig und 
rauben kinder und mädchen mit blinder kiihnheit.* 

2  Sådana skiljaktigheter i uttrycken bero 43j på olika trosföreställningar utan 
på ett mer eller mindre koncist uttryckssätt. 
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att han söker att få dricka hjärtblodet ur ett foster. Sk., Höör); 
varulven sprang på vem som helst, sparkade och rev (Blek., Rara-
dala); »de rörde inte kreaturen men var farliga för folk» (Boh., 
Hogdal). 

Till traditionerna om den livsfarliga varulven hör också en en-
staka uppgift från Reslöv i Skåne, att han är ett »Jur, som sökte vid 
möte med folk om nätterna att tränga sig mellan benen på den 
gående, som blef dennes ofärd men ett nöje för -vårulfven, som sedan 
blef riktig karl igen» (LUF 4071). Här har, som synes, en samman-
blandning ägt rum med traditionerna om gloson, som söker att 
tränga sig in mellan benen på årsgångaren för att fläka upp honom 
nedifrån och upp. 

Från Skee i Bohuslän omtalas hur blodtörsten släckes på djur: 
en varulv (förtrollad genom födelsen) måste varje natt ut i skepnad 
av en varg; han var då vild och måste ha blod och rev därför ihjäl 
får eller lamm men kunde sedan omedelbart gå hem och vara män-
niska till nästa natt (VFF 1626). 

I en uppgift från Veberöd i Skåne heter det, att om man följde 
varulven till ett »markaskäl», en rågång, så hade han makt att döda 
sin förföljare. Därför tordes ingen följa honom så långt (LUF 
453). 

Varulv och mara anses ju i komplexets kärnområde uppstå genom 
samma åtgärd. Man finner det därför förklarligt, att vid en senare 
traditionsupplösning uppgifterna ha blivit blandade och givit upp-
hov till sägner om varulven som manlig mara. Därmed torde även 
sammanhänga den i viss grad spridda benämningen »marulv», en 
kontamination av mara och varulv. (En sagesman säger också: 
»Marulven, jag tänker det [är] detsamma som maran» (Sk., Fager-
hult. LITE' 5642. Sagesmannen förefaller oviss, men namnet kom-
mer honom att göra detta antagande.) 

Om en del av uppgifterna i det följande ha uppkommit genom 
traditionsupplösning, vilket förefaller troligt (jfr även ss. 121, 122, 
157), så livligt traderade ända in i sen tid som dessa föreställningar 
ha varit, så kan man dock i en del fall ej utesluta möjligheten av 
ett sammanhang med en annan sida av detta föreställningskomplex, 
tron på en förlossningsmagi med enbart maraförvandling som 
följd, jfr s. 160 ff. 

Uppgifter om varulvens marakaraktär ha vii en del trosföreställ- 
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ningar och sägner från Blekinge, Skåne, Bohuslän, Småland, Väster-
götland och Värmland: En fin herre är varulv och lägger sig natte-
tid över bröstet på en piga, »för det gör varulvar» (Blek., Jämshög); 
kvinnorna hade varulv och männen mara (Blek., Jämshög, Kyrk-
hult); »Den maskulina maran kallade man varulv, och dessa voro 
naturligtvis också ute och störde nattsömnen för folk» (Blek., Mjäll-
by); karlarna bli marulv, kvinnorna mara. De få fara och rida folk 
(Blek., öljehult)1; »Varulven kallades också för marulv. Han upp-
kommer av samma orsaker som maran och hemsöker kvinnor på 
samma sätt som maran hemsöker män» (Blek., Mörrum); maran 
och varulven for ut om nätterna genom luften, miltal ibland, och 
red någon, både människor och djur, mest hästar (Blek., Asarum); 
en man är genom häxeri förvandlad till varulv, dömd att om nät-
terna fara långt omkring och plåga folk under sömnen (Sk., ort ej 
angiven. Liungman 565); människor kunna ridas av mara eller 
varulv (Sk., Köpinge); mannen är en »riktig varulv», nattetid under-
stundom »bortförd från sin lagvigda hustru till andra kvinnor» 
(Sk., Emislöv); »Varulv han går på kvinnor endast» (Sk., Fulltofta. 
Uppgiften följes av sägnen om den sovande flickan, se s. 121); var-
ulven är som en medelstor hund, det var karlar, som blev det på 
nätterna, de angrepo fruntimmer som maran angrep karlar (Sk., 
Andrarum); barnet blir marulv eller mara efter att modern krupit 
genom »fölahåmmen» (därefter sägnen om lien på hästen, på vilken 
husbonden sedan sitter sönderskuren. Sk., N. Rörum); karlar, 
som voro mara, kallades »marulvar», fruntimmerna voro maror 
(Sk., Röke); maran brukade besöka mankön och marulven kvinnkön 
(Sk., Hallaröd); »marulken» kom på nätterna, men endast till lätt-
färdiga fruntimmer (Sk., V. Kamp); marulven var den manliga 
maran; både han och maran gick igenom var de ville, om där var 
stängt eller öppet (Sk., Fagerhult); marulv och mara voro män-
niskor, som själva ej visste om de nattliga besök, de gjorde, de voro 

1  Här säger man att det är ett lyte: »Maran är också ett lyte. De människor blir 
maror, vars mor har gått där en häst har 'tummat' sig (vältrat sig) — Karlarna 
bli marulf, kvinnorna mara. — — Att bota detta lyte gick så till: Man skulle ta 
barnet genom hinnan, när en märr hade fålat.» (LUF 5926.) I detta fall är man 
verkligen inne på lytestron, ty principen för botandet är densamma som när det 
gäller andra lyten: det som varit orsak skall också giva bot. Här är det således i 
båda fallen hästen. Att just fölhinna nämnes är givetvis ett drag, som är upp-
taget ur den gängse varulvstron. 
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i något slags sovande tillstånd (Sk., Kverrestad); en varulv kan i 
skepnad av en hund riva ihjäl en havande kvinna; han kan göra sig 
så liten, att han kan krypa genom minsta hål (det senare är ett mara-
drag. Sk., S:t Olof); en kvinna, som är havande, kan bli »kramad», 
detsamma kan även ske andra, »det är varulven, som rider dem»; 
bot att ta eldkol och kasta avigt tre gånger mellan kroppen och 
särken (vilket är ett vanligt botemedel mot »förråk»); varulven 
är en förgjord eller förtrollad karl, han blir riktig, om man kan säga 
hans namn (Boh., Hjärtum); det har funnits marulvar, »både hästar 
och kor hade ont av det. De kunde stå så att skummet välte av dem 
om morgonen» (Boh., Norum); »manulv — han kunde komma in 
till dem när de låg och sov, likaså som mara. Manulven är en karl-
person, men mara är ett fruntimmer. Råkade de säga rätta krist-
ninganamnet till manulven, så blev han förlöst» (Vgl., Fuxerna); 
en man är förvandlad till varg på nätterna; han skriker, en kamrat 
och en häst äro svettiga och plågade (Vgl., Österplana). Från Små-
land, Halland och Blekinge finnas uppgifter om mara i stället för 
Varulv i sägnen Trådar mellan tänderna, se s. 140 f. 

Vi ha ju från de här nämnda trakterna, förutom de småländska, 
också de vanliga varulvstraditionerna. Det anförda visar endast 
hur traditioner i vissa fall kunna missförstås eller blandas. 

I de i Skåne kompakt förekommande traditionerna om varulven, 
som dödar havande kvinnor, finnas också en mängd uppgifter om 
hur man kan skydda sig emot den. 

Varulven drives ju av sitt okuvliga begär att anfalla dessa kvin-
nor, var de än befinna sig, inne eller ute. Därför kunde en sådan 
kvinna ej vara absolut trygg inomhus. Men varulven kan ej gå över 
en tröskel utan måste gräva sig in under tröskeln eller genom en 
vägg eller också komma in genom rännstenshålet.1  Det sistnämnda 
är den vanligaste uppgiften: »Skulle varulven söka sig inomhus, 
skulle han krypa under skammelen = tröskeln, eller genom ränn-
stenshålet» (Sk., Skårby); stål kunde ej freda någon för varulven, 
men han kan ej gå igenom någon dörr, enda möjligheten för honom 
var rännstenshålet och ute (Sk., Veberöd); »han hade ej makt gå in 
i hus över dörrtröskeln, därför försökte han ibland gräva sig under 
grunden så att de på dagen fingo fylla igen djupa hål» (Sk., Genarp); 

i Enligt uppgift började rännstenen mitt på golvet och fortsatte ut genom 
väggen i köken, där man under husbehovsbränningens tid också brände brännvin. 
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varulven kan ej gå över »skammelen», utan måste krypa genom ränn-
stenen för att komma in (Sk., S. Sandby); »man skulle väl stänga till 
rännstenshålet i stärset, så att ej varulven kunde komma in och riva 
ihjäl en havande kvinna för att själv bli fri» (Sk., Ö. Grevie x St. 
Köpinge); »Di satte en sten för vaskaholled vär kväll, fårr ente vår-
-ålen skolle komma ing» (Sk., Tottarp). Från Västergötland (Trane-
mo) finnes en uppgift i en sägen om att varulven försökt komma upp 
genom ett skurhål i golvet för att angripa en havande kvinna. Jfr 
i övrigt sägnerna. 

Måste en havande kvinna röra sig utomhus, så var hon skyddad, 
om en individ av mankön följde henne: »Varulven överföll kvinnor, 
men bara en liden påg var med kvinnan, var hon fredad. Det skulle 
vara mankön» (Sk., Skurup); »Kvinnans medel att skydda sig för 
varulfven under hafvandeskapet var hufvudsakligast att hon inte 
gick från hemmet utan att vara åtföljd af manfolk, om det så inte 
var utan en pojke» (Sk., Skårby); »Alla kvinnor, som voro havande, 
vågade ej gå ut om kvällarna av fruktan för varulven, med mindre 
en karl följde med dem. Och många historier berättas om huru 
karlarna slogo den stackars varulven och pinade honom — och huru 
han gnisslade med tänderna och försökte komma undan» (Sk., 
Borrby); »Därför tordes kvinnor, som var på det viset, knappt gå 
ut förr» (Sk., S. Sandby); en hustru ser varulven på sin »middingj» 
om kvällarna, men när hon är »på den len», följer mannen med, när 
hon skall ut, och har en stor käpp med sig (Sk., Veberöd). 

I en uppteckning från Gislöv (Sk.) heter det, att kvinnan är skyd-
dad ej endast om hon är åtföljd av en man utan även om hon bär 
ett barn. 

Även en hund kan vara ett skydd: »— — mången kvinna går 
inte, till sina tider, ut om kvällarna, utan att åtminstone ha en hund 
med sig. För hundar riva ijäl varulvar» (Sk., Eva Wigström, 
Folktro och sägner, s. 264). Jfr not s. 123. 

Går en havande kvinna ensam ute och blir anfallen av en varulv, 
så kan hon frälsa sig genom att kasta någon del av sina kläder efter 
sig. Han måste då sönderslita detta, och under tiden hinner hon 
rädda sig.' »Kommer en kvinna ut för en varulv, så kan hon lätt rädda 

1  Jfr uppgiften s. 160 om de tyska sägnernas uppmaning att kasta ett klädes-
plagg. — Man kan jämföra berättelser om att människor, som förföljts av natur-
liga vargar, kunnat rädda sig genom att kasta efter sig klädesplagg, varmed var-
garna uppehållit sig en stund. En sådan fullt rationell åtgärd har säkert påverkat 
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sig, bara hon kastar några klädesplagg till honom. För då kan han inte 
komma ur fläcken förrän han rivit alla trådarna från varandra» (Sk., 
Eva Wigström, Folktro och sägner, s.264); »Enda medlet mot varulven 
var att kvinnan skulle vända sig om, lösa upp sitt strumpeband och 
kasta det efter sig» (Sk., S. Rörum); »Om en kvinna råkade ut för 
en varulf, skulle hon hastigt lösa af ett klädesplagg i sender och kasta 
bakom sig, detta skulle han först bita sönder, på så sätt kunde hon 
hinna rädda sig» (Sk., Genarp); för att fria sig skulle kvinnan dra 
ett »hosseband» (strumpeband) bakefter sig, när hon var ute natte-
tid, längre kunde ej varulven komma (Sk., Flackarp); en havande 
kvinna, som måste gå ut i mörker, skall släpa ett rep efter sig för att 
ej bli ihjälriven av varulven; han anfaller alltid bakifrån, och har hon 
repet efter sig, kan han ej komma närmare än till det' (Sk., Oxie hd). 
Jfr sägnerna s. 153 om »svepelist», »agedyna» och förklädesband 
som räddningsmedel. 

I en sägen finnes en uppgift om att man ej bör tala om varulven 
samma dag man sett den (Sk., Öja). Här föreligger således det van-
liga försiktighetsmått, som iakttages då man sett spöken eller något 
annat övernaturligt. 

En uppgift från Hassle-Bösarp visar också att varulven någon 
gång i föreställningarna övergått till att bli ett väsen av allmänt 
olycksbådande och farlig karaktär: »När jag gick med Ola — — 
såg ja varulven. Därför ble han ej gammal» (LUF 565). 

Varulven anses, som vi sett, kunna lösas från sin förbannelse genom 
sitt eget åtgörande att åtkomma ett foster (eller — enligt några 
få belägg — att dricka den älskades blod), men det gives också en 
lika ofta, kanske oftare, återkommande uppgift om lösningen: om 
någon, när varulven är i sin mänskliga skepnad, säger till honom: 
»Du är ju varulv!», så är han frälsad (samma förhållande med maran). 

traditionen. Men det förefaller som om man ibland också tänkt sig åtgärden 
som ett skydd mot onda väsen av den sort, som då man kastar ett klädesplagg 
efter sig då man förföljes av dödas andar. Dessa sönderslita då plagget, och man 
kommer själv undan. Jfr ovan uppgiften i Eva Wigströms uppteckning, att var-
ulven måste riva alla trådarna från varandra, vilket visar, att man där tänkt sig 
ett magiskt inflytande. 

Också här kan man jämföra uppgifter rörande verkliga vargar. Jfr t. ex. 
Svend Grundtvig, Gamle danske Minder (1854), s. 141: »I den Tid Ulvene vare 
her, lod man gj~e et langt Reb hienge ud efter Vognen. De nojedes da med 
at hide i det og ellers ingen Skade at gjore.» 

9 —43297. Ella Oclatedt. 
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Vi ha här motsvarigheten till nämnandet av namnet ifråga om varulv 
genom förgörning. Det är också framför allt till den till komplexet 
hörande vandringssägnen detta motiv är knutet. Det har också 
införlivats med trosföreställningarna och fått några särskilda detaljer 
tillfogade: man skall säga lösningsorden vänligt, den som löses kan 
kasta förbannelsen tillbaka, om han är ond eller blir retad (det-
samma kan maran göra); den magiska spottningen kan också till-
komma eller att man slår honom, så att han blöder; den löste kan 
få ett kvarstående märke, ett hundben, eller ett finger borta — alltså 
ett kriteriemotiv motsvarande svansen i förgörningssägnerna, vilken 
den återförvandlade får behålla. 

Från Skåne finnas följande uppgifter: varulv och mara kunde 
förlösas, om någon sade till dem: »Jag tror att du är en varulv (1. 
mara)!» Då skulle den tilltalade svara: »Gud hjälpe mig så sant, att 
jag måtte bliva fri!» (Ville sn); befrielse om någon säger: »Jag tror 
du är en varulv!» (eller mara), och han svarar: »Ja men är jag så, 
tack ska du ha!» Men svarade han: »Nu kan du vara så länge som 
jag har varit», då blev den varulv eller mara, som hade sagt så till 
honom (Borrby); man kan befria en varulv genom att säga: »Du är 
ju en varulv!» Eran svarar: »Ja men Gud ske lov att nu har du hul-
pit mej, så nu är jag fri.» Men han kan svara: »Ja, nu kan du vara 
varulv så länge jag har varit det» (Gislöv); »Om man sade till en var-
ulv, och han svarade: 'Tack för att du sade det, nu är jag bra', 
så vart han bra, men man skulle akta sig för att säga det, för var-
ulven kunde ju bli förargad för att han hade blivit upptäckt, och 
så kunde han säga: 'Det vore gott om du finge gå så länge som jag 
har gått, i mitt ställe.' Och då fick den andre bli varulv i stället» 
(S:t Olof. Liknande uppgift från S. Sandby); är en man misstänkt 
för att vara »vorub> och en kvinna säger det till honom, för att han 
skall bli fri, kan han säga: »Nu kan du vara mara så länge som jag 
varit vorul»; hon blir då mara så länge, och han blir fri. Därför 
vågar ingen säga det (Veberöd; liknande uppgift från S. Sandby); 
om man säger: »Du är en varulv», så blir han frälst, men är ej den tid 
ute, som han skulle gå som varulv, så kan det hända, att han som 
människa får något lyte, kan få en arm eller ett ben som ett hund-
ben (Erarlösa); kvinnan säger: »Du är ju en varulv!», och mannen blir 
fri och tackar henne; men återförvandlingen hann ej bli färdig, ett 
lillfinger förblev borta (uppgift i en sägen. S:t Olof). — Från Ble-
kinge: den som har råkat bli varulv, kan befrias därifrån genom att 
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en annan spottar honom i ansiktet och säger: »Tvi, din lea, varulv!» 
(Jämshög; liknande uppgift i sägen från Asarum); »Maror och var-
ulvar kunde endast förlösas därigenom att de blevo upptäckta» 
(Aspö-Sturkö-området); »Kunde någon se dem in i ansiktet och säga: 
'Du är varulv!' eller: 'Du är mara!' så blev de bra» (Kyrkhult); 
sade man: »Är det du, som är varulv (1. mara)?» skulle samma egen-
skap överflyttas på den som frågade, men om man sade t. ex.: 
»Är det du, som varit varulv (1. =ra)>?» så förelåg ingen risk för detta 
(Ronneby). Från Halland, Bohuslän, Småland, Västergötland, Dals-
land och Värmland finnas belägg för dessa föreställningar anteck-
nade endast i sägnerna. 

Från Halland (Årstad) finnes en uppgift om lösning genom att 
slå blodvite: »Slog man till en marulv över munnen, så det blödde, 
så blev han fri.» (IFGH 3850, s. 38. Jfr kap. III, s. 70.) 

I en del trakter inkommer som lösningsmotiv att det är namnet; 
som nämnes, detta motiv som annars hör till sägenkretsen kring 
förgörningen. Från Skåne finnes för denna lösning i här föreliggande 
material endast några få belägg, från Borrby, Röke och Torekov (i 
uppteckningen från Röke heter det egentligen att om man kan säga 
varulvens rätta namn måste han visa sig i sin rätta gestalt). I mate-
rialet från Blekinge finnes namnmotivet endast i en sägen från 
Listerby. Från Halland finnes det i ett par uppgifter från Slätt-
åkra samt hos Hofberg, a. a. s. 51, från området Gällinge-Idalal 
I. uppteckningar från Bohuslän finner man det i några sägner från 
Näsinge, Foss och Spekeröd och likaså i en sägen från Håbol i Dals-
land. Från Småland föreligger det i en uppgift från Urshult, att 
marulven ej blir löst förrän dopnamnet nämnes, samt i en sägen 
från Vederslöv, där det dock ej är klart angivet om födelseförtroll-
ning tänkts. Jfr sägnerna ss. 141, 143 f., 154, 156 samt 157. 

I Västergötland finnes en mängd förgörningssägner i vilka lös2. 
ning uppgives ske genom att namnet nämnes, och här blir då också 
samma lösningsmotiv oftare knutet till sägnen Trådar mellan tän-
derna. Däremot finnes för lösningen »du är ju varulv» endast ett 
belägg från en sydlig och två från ett par västliga socknar (Kinds 
och Ale härader: Holsljunga, Hålanda, Tunge). Ett par uppgifter 
om namnet som lösning finnas återgivna som trosföreställningar: 
varulvar äro karlar, som om nätterna bli förvandlade till hundar; 
de få sin rätta gestalt, om de få höra sitt namn (Längjum). Den 
andra uppgiften är från Fuxerna, se s. 127. Jfr i övrigt sägnerna, 
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s. 141 ff. samt i kap. III, s. 83 f., namnsägner från Västergötland, 
som upptagit motiv ur sägnen Trådar mellan tänderna. 

Från Kristianopel omtalas att varulven för att bli fri från sitt 
onda skulle gå och titta genom nyckelhålet i porten till tre kyrkor. 
Vandringen skulle ske under tystnad och vid årsskiftet, och den vand-
rande fick då även se det, som skulle hända under nästa år (LUF 
5903). Detta är dock icke någon ursprunglig varulvstro, utan här 
ha årsgångs- och varulvstraditioner sammanblandats. Det heter 
också i slutet av uppteckningen: »Denna kyrkvandring, som skulle 
äga rum vid årsskiftet, kallades att 'gå årsgång'.»1  

Slutligen kan nämnas ett par enstaka uppgifter om profylaktiska 
åtgärder, som trotts kunna rädda den till förvandling dömde: bar-
net slipper bli varulv eller mara, om modern strax efter födelsen 
kysser det (Sk., S. Sandby); om det strax efter födelsen blir döpt 
(Sk., Broby); för att de skulle slippa gå som mara eller varulv skulle 
ett kors klippas framtill i deras särk eller skjorta (Hall., Knäred). 

I en uppteckning från Skåne framkommer en något dunkel upp-
gift om att kvinnan (modern?) kan tillsäga barnet att vara fri från 
sin förbannelse. Efter en uppgift om att förtrollningen ej träder 
i kraft, förrän barnen konfirmerats, kommer följande sägen: »Det 
var en gång en påg på ett ställe, som skulle bli varulv, men så när 
han gått fram för prästen, sade kvinnan till honom att vara fri, 
och så slapp han det.» (Sk., Brönnestad.) Sägnen är för fragmenta-
risk för att kunna förstås. 

Det uttalas ibland ett medlidande även med denna sorts varul-
var: »det var mycket synd om dem, som blevo varulvar eller maror, 
de kunde ju inte själva rå för det». Man uttalar också skarpt klan-
der över de mödrar, som kunde dra denna plåga över sina ofödda 
barn. Men de människor, som utpekades som varulvar, blevo ändå 
föremål för fasa och avsky. 

I vårt land är det egentligen endast till denna form av varulvs-
tron som benämningen varuti) är knuten, trots att gestalten nästan 

1  I en uppsats i Blekingeboken 1941, »Årsgång och årsgångare i blekingsk folk-
tro och folksed* av Curt Wallin, där denna uppgift finnes återgiven, nämnas 
(s. 122 f.) tvenne uppteckningar från Kristianopel om denna tro. Det är emel-
lertid i själva verket två uppteckningar efter samma sagesman och kan således 
icke fattas som belägg för att man här skulle ha en lokalt utvecklad särtradition, 
känd av flera sagesmän. 
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alltid säges vara hundens. Varggestalten nämnes som vi sett endast 
undantagsvis i Skåne, som bevarat dessa traditioner mest oblandade, 
likadant i Blekinge, av tillgängligt material att döma, men oftare i 
Halland och Bohuslän. Där har ett sannolikt äldre traditionsskikt om 
förvandlade genom förgörning — vartill varggestalten varit knuten 
— blandats med de söderifrån kommande traditionerna, vilka dock 
ej kunnat förkväva de äldre, något som förefaller att ha skett i Skåne. 

Benämningen marulv förekommer också i hela spridningsområdet 
för detta komplex ehuru i långt mindre grad än det vanliga varulv. 
Antecknade belägg äro från Blekinge socknarna: Kristianopel, Mör-
rum, Hällaryd, Öljehult, Asarum, Åryd (samt ett par ej ortsangivna 
uppteckningar i Eva Wigströms samlingar); från Skåne: N. Rörum, 
Röke, Fagerhult, Hallaröd, Kverrestad, S:t Olof (jämte den även 
i dessa socknar oftare upptecknade benämningen varulv); — Hal-
land: Årstad, Stafsinge, Vapnö, Tönnersjö, Eftra, Eldsberga; — Bo-
huslän: Röra, Spekeröd, Norum, Ödsmål, Dragsmark, Grinneröd, 
samt trakten av Stångenäset; — Småland: Tingsås, Urshult, Tä-
velsås; — Västergötland: Undenäs (marulv — varulv), Östad. I cM 
flesta av dessa fall är det klart utsagt, att det gäller den genom fö-
delsen förvandlade. I Håby (Boh.) samt Gärdhem och Korsberga 
(Vgl.) känner man enligt uppgifter endast namnet men inga tradi-
tioner för övrigt. I en av Eva Wigströms (ej lokalfästa) uppteck-
ningar från Blekinge, där benämningen förekommer, är inlednings-
motiv ej klart angivet. Det står, att marulvar äro förgjorda män-
niskor, men sägnens innehåll visar, att den hänger samman med 
födelsemotivet. 

I Västergötland finna vi i en del trakter benämningen manulv 
på de genom födelsen förtrollade, men det är en från förgörningsl. 
komplexet överförd benämning. I Dalsland förekommer på dem 
någon gång benämningen mankuse, som annars är vanligt namn på 
den till varg förgjorde (här också varggestalt; »kuse» är noanamn 
på varg). Här, liksom i Värmland, har en kantring skett, så att 
benämningen »varulv» ej knytes till den genom födelsen förtrollade 
utan tyckes gå till den förgjorde. Jfr sägnerna. 

I en uppteckning från Tolg i Småland heter det, att mannen 
går mara, och i en annan uppteckning från samma landskap, Hjälm-
seryd sn, talas det om att gå i mara. Här framträder maratraditio-
ner, men varulvsägnen Trådar mellan tänderna anföres i båda fallen 
(jfr s. 140). 
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Från Marbäck i Västergötland finnes antecknat ett egendomligt 
namn rorvel. Det säges, att en rorvel är ett barn, som blivit avlat 
Med en mara; att »varulv eller rorvel» är en människa, som vissa 
dunder blir förvandlad till en varg; han löses ur förtrollningen, 
'om namnet nämnes (IFGH 4223). Uppgiften, för vilken hittills 
icke kunnat erhållas flera belägg, tarvar bekräftelse. 

En benämning jiirta har i samband med E. Elgqvists undersök-
ning rörande erulernas bosättning i Värend anförts som ett namn 
bl. a. på varulven' och denna benämning har sedermera upptagits 
till diskussion såsom ett verkligen förekommande namn på varulven 
och givits olika tolkningar.2  Granskar man primärmaterialet när-
mare finner man emellertid att detta, vad varulvstraditionerna be-
träffar, är så osäkert eller felaktigt, att ingenting kan byggas på 
detsamma. Granskning och kontroll före framläggandet av materia-
let i fråga skulle säkert ha eliminerat dessa uppgifter. Senare kon-
trollundersökningar och nyuppteckningar i de berörda områdena 
ha också givit vid handen att de publicerade uppgifterna om varulv-
järul voro felaktiga, en produkt av traditionsupplösning och annat. 

spontant givna uppgifter om varulvstro i dessa trakter förekommer 
ej heller någon benämning järul. 

Jag hänvisar till exkursen s. 208 ff., »Kritisk granskning av 
material rörande varulv-järul», där jag framlägger det ovan nämnda 
primärmaterialet och granskar detsamma. 

SÄGNER. 

Till detta troskomplex hör endast en sägentyp, den sägen som 
jag efter dess kriteriemotiv benämnt Trådar mellan tänderna. Dess 
huvuddrag äro i den vanliga utformningen följande: en man och hans 
hustru bärga hö (eller säd; undantagsvis nämnes annat bärgnings-
arbete) — ibland säges också att hustrun är havande — mannen, 
som är varulv, känner att förvandlingen skall komma och räcker 
hustrun räfsan (eller hötjugan) och säger till henne att om något 

1  Se Elgqvist, Erulernas bosättning i Värend, i Hylten-Cavallius-föreningens 
årsbok 1930, s. 76 ff. 

2  Se K. Rob. V. Wikman, Järul. En utlöpare av sydsvensk varulvstro, = Acta 
Academite Aboensis. Humaniora VII; J. Sahlgren, Järular och heruler, i Saga 
och sed 1932-1934, s. 83 ff.; N. Lid, Til varulvens historia, i Saga och sed 1937, 
s. 22 ff. 
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djur skulle komma, så skall hon »slå men inte sticka». Mannen går 
in i skogen, en hund (ev. varg eller annat djur) kommer och anfaller 
henne och river och sliter i hennes kjolar, hon värjer sig och djuret 
ger sig slutligen av. Nu återkommer mannen, hon ser trådar från 
sina kläder mellan hans tänder, säger åt honom att han är varulv, 
och han är löst.1  

I denna utformning, med alla motiv behållna, finnes i det av mig 
kända materialet uppteckningar av sägnen från följande socknar: 
— Skåne: Borrby2, Glumslöv3, Burlöv4, Fågeltof tas, S:t Olof6, Väs-
terstad7, S. Asums, Brönnestad9, N. Mellby", Örkened11, Broby12; 
N. Åsbo hd13. — Blekinge: Augerum", Ramdala (osynlig varulv an-
faller)15, Åsarum", Aspö-Sturköområdet17. — Småland: Tävelsås18, • 
Kläckeberga-D örby19. — Bohuslän: Orust (»odjur» kommer)." 

Förutom dessa uppteckningar av sägnen i dess fullständiga form 
finnas även en mängd mer eller mindre ofullständiga, där ett eller 
flera motiv äro glömda. Sådana uppteckningar finnas från föl-
jande socknar i Skåne: Nosaby21, Harlösa22, Gårdstånga", Fager-
hult", S. Sandby25, Tottarp26, Flackarp27, Hököpinge", »Ystads-
trakten» 29  och Ven30. — Blekinge: Kyrkhult", Bräkne-Hoby32. — 
Småland: Ålsheda33, Voxtorp". — Halland: 11ass1öv35, Vapnö", 

1  Man kan möjligen tänka sig, att sägnen ursprungligen har lytt så, att kvin-
nan varit havande, och meningen har då varit att vii3a den djupa tragiken i man-
nens förbannelse, att han måste försöka att döda sin egen hustru och dricka sitt 
eget ofödda barns blod. Senare har denna synpunkt börjat försvinna och där-
med har också ofta uppgiften om kvinnans havandeskap bortfallit. 

2  N. M. 17036. Jfr även L. Hagberg, Sägner och folktro från Borrby i Skåne, 
i Fm. o. Ft. 1931, s. 174. 3  LUF 460, s. 15. 

4  Se I. Ingers, Folktro och sägner från Bara härad, i Fm. o. Ft. 1922, s. 67. 
5  LUF 1942. 6  LUF 488; 474, s. 18. 7  N. M.: E. U. 8145. 
8  LUF 4345. LUF 3002. 10 Liungman. 453. 

11  N. M. 1918. 12  LUF 211. 
13  Se Eva Wigström, Folkdiktning, 2 saml., s. 316. 
14  LUF 4443. 15  LUF 627. 16  Liungman 532. 17  LUF 640. 
18  ULMA 15941. 15  Se Sv. Lm. IX: 1, s. 403. 25  N. M. 23781. 
21  LUF 2151. 22  LUF 2515. 23  LUF 2526. 
24  LUF 5650. 25  LUF 2511. 
26  Se I. Ingers, Folktro och sägner i Bara härad, i Fm. o. Ft. 1922, s. 66. 

LUF 458, s. 83. 28  I. Ingers, prim. uppt. 1924. 25  LUF 3864. 
35  LUF 460. " LUF 4495. " LUF 4495. 
33  LUF 834. Jfr Wagner, Småländska folkminnen I, s. 96. 
34  N. M.: E. U. 3187. 35  LUF 1368. 36  IFGH 4015. 
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Stafsingel, Fjärås2. — Bohuslän: Norum3, Morlanda4, Näsinge3. — 
Dalsland: Järbo.° — Västergötland: Tunge7, Upphärad8, Vättlösa9, 
Beatebergl°, Hålandan, Holsljunga (sägnen hel, endast uppmaningen 
att slå, ej sticka saknas; till slut uppgives dock att mannen blivit 
förtrollad av en finska, man har här således överflyttat sägnen till 
förgörningskomplexet)12. Dessutom finnes även en uppteckning från 
»norra Södermanland».73  

I en del av uppteckningarna förekommer något av motiven i 
ändrad form eller någon särskild detalj tillagd. Jag refererar här 
nedan i korthet dessa: 

Sägnen hel, men mannen lär henne själv innan han går lösnings-
orden: »Jaså är det du, som är varulv», som hon skall säga om hon 
ser en karl »med gröna trådar mellan tänderna». (Sedan sker allt 
på vanligt sätt. — Sk., N. Rörum. LUF 475, s. 92.) 

Vanligt inledningsmotiv, men när mannen säger till hustrun att 
slå men ej sticka, så svarar hon omedelbart: »Inte e de du, där ska 
ud å hm?» Därmed är han fri. (Sk., Skurup. LUF 2577.) 

Mannen är varulv, kan också förvandla sig till orm, har gjort 
så och biter hustrun i kläderna. Kriteriemotivet, lösningsorden. 
(Skåne, ingen uppgift om socken. LEIF' 241.) 

Mannen och hustrun äro ute på åkern. Han säger till henne, 
att om någon kommer och sliter i hennes kläder, så skall hon ej 
vända sig om och intet säga. Efter en stund börjar det slita och bita 
i hennes kjol, men hon vänder sig ej utan endast sparkar och räddar 
sig därmed. Mannen återkommer. Kriteriemotivet, lösningsorden. 
När orden uttalas, spottar hustrun honom tre gånger i ansiktet. 
(Blek., Hällaryd. LUF 1821.) 

En karl är marulv, så »kom det åt honom att han måste ut» och 
han säger att han »måste ut ett tag». En varg kommer och rusar på 
hustrun, sliter i hennes kläder och försvinner. Kriteriemotivet och 
lösningsorden. Mannen svarar: »Ja det var det, och Gud hjälpe att 
det aldrig måtte bli så mer.» — »Sen var han fri från det, därför 
att hon fått honom att tala och han nämnde Guds namn.» (Blek., 
Kristianopel. ULMA 611: 1.) 

1  IFGH 4014. 2  IFGH 4539. 3  VFF 1685. 
4  Folksägen och folkdiktning i Västra Sverige, s. 59. 
i VFF 407. 6  N. M. 27883. 7  IFGH 3068. 8  IFGH 1627. 
9  ULMA 2750: 4. " IFGH 736. 11  IFGH 3300. 72  IFGH 2850. 

93  Se Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria VI, s. 115. 
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En man och hans hustru söka skydd i skogen för åskan, mannen 
»går undan» ett tag, en hund anfaller hustrun och river kläderna av 
henne. Kriterie- och lösningsmotiv. När kvinnan uttalar lösnings-
orden — »jaså, din förgrömmate marulv!» — slår hon till mannen 
med handen. Jfr uppgift från Årstad s. 131. (Hall., Årstad. IFGH 
3850, s. 38.) 

Man och hustru äro ute på slåtter; han säger, att han måste gå 
inåt skogen, och om något djur kommer, skall hon slänga något till 
det. Ett djur kommer, och hon slänger till det sitt förkläde, som 
det söndersliter. Mannen återkommer och har trådar mellan tän-
derna. (Smål., Lenhovda. ULMA 6818.) 

En kolare sköter sin mila i skogen och har hustrun till hjälp. 
En dag går han bort och säger till hustrun, att om vargarna komma, 
skall hon springa upp på kojtaket och dra upp stegen efter sig. 
En varg kommer sedan springande, och hustrun gör som mannen 
sagt, men när vargen ej går, tar hon sin gröna kofta och slänger till 
den. Vargen ger sig i väg, men när mannen återkommer, har han 
gröna trådar mellan tänderna. Det var han, som hade »sprungit 
varg». (Vgl., Firmerödja. ULMA 3393: 2, s. 47.) 

(I följande sägen har en omkastning skett, så att det säges vara 
kvinnan, som är förvandlad:) En man är gift med en kvinna, som 
tidtals förvandlas till varg. En dag, när de arbeta, säger kvinnan: 
»Jag ska gå ifrån dig en stund. Skulle det under tiden komma någon 
varg, så tag min röda tröja, som ligger på marken, och kasta den 
till honom.» Kvinnan går, och en varg kommer; mannen gör som 
hustrun sagt, och vargen sliter tröjan i bitar och försvinner sedan. 
Kvinnan kommer tillbaka, får höra vad som skett och skrattar; 
mannen ser röda trådar mellan hennes tänder och säger: »Det var 
väl inte du, som var här?» Kvinnan blir då glad och säger: »Tack 
ska du ha, nu är jag fri från denna förtrollning.» (Vgl., Rommeled. 
IFGH 3377.) 

Man och hustru arbeta på åkern, han känner att förvandlingen 
kommer och springer till skogen men finner intet att riva och måste 
tillbaka för att riva sin hustru; hon ser ljusa fläckar, liknande knap-
par, på hans bröst. Mannen återkommer och »ler vemodigt» när 
hon talar om vargen. Hon ser detta och de ljusa knapparna i hans 
rock och förstår, att han är mankuse. (Dalsland, Håbol. Liung-
man 563). 

Man och hustru äro ute och hösta, hon är havande. Mannen kän- 
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ner, att förvandlingen skall komma, och säger till hustrun att ta eld-
gaffeln med sig i sängen på natten och »slå men inte sticka». Hustrun 
gör så och värjer sig på natten mot en varulv, en hund, tills solen rin-
ner opp. Hunden springer då ut, och hustrun finner sedan mannen 
på åkern. Kriteriemotivet, lösningsorden. (Sk., Malmö. LUF 480.) 

En hustru går ut en natt och råkar ut för en hund, som river 
i hennes kläder; på morgonen berättar hon det för sin man. Kri-
teriemotivet, lösningsorden. (Sk., Fagerhult. LUF 5650.) 

En gubbe är varulv och ber sin gumma, som skall gå ut på kvällen, 
att om vargen kommer åt henne så skall hon akta hans huvud, och 
hon lovar detta. Vargen kommer och biter i hennes gröna kjortel. 
Kriteriemotivet, lösningsorden. (Smål., möjligen Vislanda. Svenska 
sagor och sägner 3, utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 
s. 293.) 

En kvinna varnas av sin man för varulven. Hon råkar en gång 
ut för en sådan, han biter och sliter i hennes klänning och ylleför-
kläde, och hon räddar sig med möda. På morgonen ser hon trådar 
ur sitt förkläde mellan hans tänder och förstår då varför han så iv-
rigt varnat henne. (Sk., S. Mellby. Cappelin, a. a. s. 109.) 

En hustru går vid midnattstid ut för att se efter sin man men blir 
överfallen av en varulv. Han biter sig fast i hennes kjortel, men 
hon sliter sig lös och kommer oskadad in. På morgonen ser hon 
en bit av sin kjortel mellan mannens tänder. Hon förstår då, att 
mannen är varulv och att det är därför han ej velat vara hemma 
vid midnattstid sedan hon väntade ett barn, han ville ej köpa sin 
räddning med hennes och barnets liv. Hon beslutar att rädda honom 
och går nästa kväll icke till sängs och släpper icke mannen ifrån sig. 
När klockan slår tolv, förvandlas han då till varulv och vill riva 
ihjäl henne, men hon säger: »Tvi dig, du är en varulf!», och därmed 
är han räddad. (Skåne, socken ej angiven. Eva Wigström, Folk-
diktning, 1 saml., s. 105. Om förvandling midnattstid se även en 
sägen från Ven, s. 154.) 

En piga i Gårdstånga, som är havande, anfalles vid en lada av 
varulven, en stor svart hund; hon skriker, och en dräng kommer och 
slår hunden, så att han ger sig iväg. När man kommer in, står där 
en dräng med trådar från pigans klänning i munnen. (Sk., Gårds-
tånga. LUF 2508.) 

En flicka, som är »i omständigheter» skall gå ut en kväll. Ute 
på gården kommer en hund och biter i hennes kjortel. Nästa dag 
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finner man trasor av kjorteln hos »Jören höre». (Sk., Burlöv. I. 
Ingers, prim. uppt. 1922.) 

Sägnen i vanlig form, men kriteriemotivet ändrat till att mannen 
är riven eller slagen i ansiktet; vanlig lösning. (Sk., Anderslöv. 
LUF 2507; Bosjökloster — här en so, som anfaller — LUF 2244, 
s. 35. — Blek., Kristianopel. ULMA 1385.) Se även s. 202. 

En dräng och en piga är fästfolk, hon är havande; han ber henne 
att akta sig mycket väl, när hon blir sent ute någon gång, och slå 
omkring sig med en käpp. En kväll blir hon anfallen av något, 
som sliter i hennes kjol; hon slår omkring sig med käppen och räd-
dar sig med knapp nöd. På morgonen har drängen stora blåmärken 
i ansiktet och en trasa av hennes kjol mellan tänderna. Hon sjunker 
samman, ty hon förstår att det var han, som var varulv, »den stac-
karen». (Sk., Skabersjö. LUF 7293.) 

En karl friar till en flicka. Hon förundrar sig över att han ibland 
håller sig borta, och när han sedan kommer tillbaka, är han sig icke 
lik. En dag, när flickan är ute och går, titäffar hon på en karl, som 
är till hälften djur. Han ger sig på henne och river kläderna av henne. 
Hon har på sig en rödrandig kjol; och när hon sedan träffar sin fäst-
man, har han röda trådar mellan tänderna. Då säger hon: »Var 
har du varit?» Men han kan inte ge 'någon upplysning. »Jaså», 
säger flickan, »du är varulv du!» I detsamma mannen får höra detta, 
blir han löst från förtrollningen. (Boh., Ytterby. VFF 2118.) 

En man är ute och hackar, det är flera som arbeta där. Han 
känner att han blir »besynnerlig» och går bort men ber de andra 
att om något »främmande» kom, så skall de ej slå det. Han åter-
kommer sedan som varg, men då slår en käring till honom i sidan. 
Mannen återkommer därefter som vanligt men jämrar sig sedan i 
flera dagar för sin sida. (Boh., Spekeröd. VFF 1656.) 

En kvinna, E. P. J., berättar att hon tjänat på ett ställe, där hus-
bonden var varulv, och att hon en natt blev anfallen ute av en hund, 
som bet i hennes fårskinnskjortel. På morgonen hade husbonden 
»to» från kjorteln mellan tänderna och hustrun sade: »Herre Gud, 
du är ju en varulv!», varpå han svarade: »Tack ska du ha, nu kan du 
vara mara lika länge som jag varit varulv.» Hunden syntes aldrig 
sedan. (Sk. Harlösa. LUF 2522. Den nämnda kvinnan har levat 
ända in i senare tid.) 

I de följande sägnerna från Småland, Halland och Blekinge, 
säges det i stället för varulven vara maran, som anfaller: 
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En man och hans hustru äro ute och åka. När de komma till en 
skog, går mannen in dit och ber hustrun vänta. Efter en stund kom-
mer en mara fram ur skogen och ger sig till att rida hästen. Sedan 
ger hon sig på fällen och river den, så att den går sönder, och där-
efter ger hon sig på hustrun och river och biter i hennes schal. 
Efter detta försvinner hon in i skogen igen. Mannen kommer strax 
efter ut ur skogen, och kvinnan ser då en bit av sin schal i hans mun. 
»Du är en mara», säger hon då, »du har en schalfrans av min schal.» 
Då tackar han henne, »för genom att någon underrättade dem, som 
var mara, att de var det, så slapp de att vara det längre». (Smål., 
Ljuder. LUF 4708. Följande anteckning är tillfogad: »Berättaren 
använde på något ställe [benämningen] varulv i stället för mara, 
men på tillfrågan svarade han, att det var en mara och inte en var-
ulv.») 

En karl, som »går mara», och ett fruntimmer bära löv. Bäst det 
är går mannen till skogen, och en stor hund kommer och biter och 
river i kvinnans klänning och sliter sönder den. Mannen kommer 
tillbaka och har då gröna trådar mellan tänderna. »Bevares Gu, va 
dä du som va på å hanterade me så illa?», säger kvinnan, och när 
han så blivit upptäckt, slipper han att gå mara mer. (Smål., Tolg. 
ULMA 5033.) 

»Förr kunde maran få makt över människor och tvinga dem att 
gå i mara. En gång var det en kvinna, som var gift med en karl, 
som stod under marans herravälde. Kvinnan visste emellertid inte 
om det, då hade hon säkert inte gift sig med karlen.» En gång äro 
man och hustru på ängen för att köra in hö, och då »kom den tid, 
då maran skulle ha karlen». Han säger till sin hustru: »Jag måste 
gå bort en stund men bli inte rädd om det kommer något, det är 
inget farligt.» Mannen går, och om en stund kommer en stor svart 
hund och börjar riva och slita i kvinnans kläder och bita henne i 
benet. Kvinnan tänker på att mannen sagt, att hon ej skall bli rädd, 
och sparkar efter hunden och friar sig så gott hon kan. Hunden ger 
sig till slut iväg men har några klädtrasor hängande i munnen. 
Om en stund kommer mannen tillbaka, och då ser hon, att han har 
trasor av hennes klänning i munnen. Hon förstår då hur det är och 
säger till honom: »Det var du, som var på mig för en stund sedan!» — 
»Tack för att du sade det», sade karlen, »eftersom du upptäckt att 
det var jag, har maran ingen makt med mig längre och nu slipper jag 
gå hennes ärenden.» (Smål., Hjälmseryd. LUF 3493. Sagesmannen 
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f. 1849 i Hjälmseryd; har uppg. efter modern, som var f. därstädes 
1821.) 

Ett ungt gift par hösta hö, mannen går avsides, och en stor arg 
hund kommer ur skogen och vill bita henne. Hon värjer sig kraftigt, 
så att den ej kan skada henne, men den rycker en bit ur hennes kjol. 
Mannen kommer sedan tillbaka, hon berättar sitt äventyr, han skrat-
tar, och hon ser, att han har ett par trådar ur hennes kjol. Hon för-
står då vad det var för hund och säger: »Jaså! Var det du din för-
bannade mara, som var här!» — »Tack för det ordet! Det har jag 
väntat på länge. Nu slipper jag att gå längre.» (Hall., Söndrum. 
IFGH 2265. Upptecknaren har tillfogat följande anmärkning: »K. N. 
hade ingen aning om någon skillnad mellan mara och varulv.» — 
Jfr även sägnen s. 157 från Fagered.) 

(Sägnen omvänd, mannen anfalles:) Pigan är mara; drängen har 
flera gånger överfallits av en okänd varelse och misstänker pigan. 
Det är höbärgning, och drängen överfalles åter plötsligt av maran 
men har hötjugan i hand, fattar mod och säger: »Nu ska du få, din 
förbanskade mara!» Maran blir människa, det är pigan, och hon 
tackar för att han frälst henne från »denna omänskliga plågan». 
(Blek., Törneryd. Sv. Lm. 1911, s. 604.) 

I de följande sägnerna inkommer namnet som lösningsord: 
En man kommer i djurskepnad och på tre ben till en kvinna, 

som är i ett sädeslass, och river sönder hennes kjol. Hon tänker på 
en viss person, kallar honom vid namn och skriker: »Gå bort med 
dig!» I samma stund förvandlas varulven till just denna person. 
(Sk., Torekov. LITF 454, s. 54.) 

Ett äkta par köra hö, han säger: »Om det kommer något till dig 
så stick inte med tjugan.» Sedan försvinner han, och en hund kom-
mer, men hon anar något och säger: »Är det du, Per» Då försvin-
ner hunden, och hon ser i stället sin man. (Blek., Listerby. LUF 618.) 

En kvinna är ute på en åker och tar upp »mej» efter sin man. 
Då blir han varulv, men hon ropar hans namn, och han blir därmed 
förlöst och slipper att gå varulv mera. (Vgl., Skepplanda. IFGH 
760.) 

En pojke och en piga äro på ett gärde och räfsa. Pojken säger: 
»Ja nu får jag gå bort i skogen en stund, men skulle det komma något, 
så du blir rädd, så kalla på mig!» En varg kommer sedan och biter 
och sliter i hennes kjortel, hon kallar på pojken, och vargen springer. 
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Pojken kommer tillbaka och har blåa trådar från kjorteln i tänderna. 
(Vgl., Härryda. IFGH 3971.) 

»På farfars farfars tid hände detta. Farfar hette Ola, farfars far 
hette Lars och farfars farfar hette Anders. Han fick löpa varulv. 
Det kom på honom när di trask (han och hans hustru). Han sa: 
'Om det kommer någon till dej, så nycka inte kniv eller eggjärn!' 
När vargen kom, blev hon så rädd och ropa 'Anders!' Då stod han 
där. Bara di säger han vid namn, blir han frälst.» (Vgl. Upphärad. 
IFGH 1627.) 

En man, »Päar», brukar försvinna ibland, och man ser en varg 
springa i närheten. Han och hans hustru äro en gång på slåttern 
och stäcka hö; Per är försvunnen rätt som det är, och en stor varg 
springer kring käringen och blir »så snål vid henne», att hon knappt 
kan freda sig. Hon kryper upp i en höstack, men han hoppar efter 
»å va så snåler emot na» så hon säger till sist: »Ja vajt (jag tror) 
du äst la snålare än min Päarb> Strax var det mannen, som låg i 
höstacken jämte henne. Han löstes ur förtrollningen, när namnet 
nämndes. (Vgl., Seglora. ULMA 1452: 2; IFGH 1067.) — En annan 
uppteckning från Seglora går tydligen tillbaka på samma sägen, 
men en annan episod — som snarare förefaller att höra till förgör-
ningssägnerna — finnes tillkopplad: En man får springa varg, han 
är gift, och han och hans hustru äro en gång ute och räfsa hö, det 
kommer åt honom att han skall bli varg, han går, och hustrun ser 
»tre spår med sko på fot, sedan var det vargaspår efter honom. 
Och medan han var av, hade han fått tag i en lamme.» En annan 
gång, när de stäcka hö, kommer det också på honom att han skall 
bli varg; hustrun arbetar vidare, men en varg kommer springande 
och »vill åt henne», hon kliver upp på en höstack och säger slutligen: 
»Jag tror du är lika snåler som min Päar.» Han återförvandlas och 
slipper gå varg mer. (IFGH 4602.) 

Ett äkta par stackar hö. Hustrun skakar boss av förklädet, 
men då ropar mannen åt henne att skynda sig upp i stacken. Hon 
kastar förklädet och hoppar upp, och då står en varg nedanför med 
hennes förkläde över manken. Hon ropar mannens namn, och då 
försvinner vargen, och mannen står där med förklädet över ax-
larna. (Vgl., Marbäck. IFGH 4223.) 

Om dölungehams» har använts, kan karlen bli marulv. Det är 
så med en karl, som är gift, och hans hustru vet det ej. En gång 
kommer han in och börjar bita och riva henne i kjolen efter mat 
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och far så upp i ett fat med potatis och börjar slafsa i sig den. Hustrun 
ropar då »Anders!», och mannen står framför henne. Förtrollningen 
är därmed bruten, och han kan ej bli marulv mer. (Vgl., Östad. 
IFGH 1932.) 

Man och hustru arbeta på en äng. När det blir middag går mannen 
till skogen men säger till henne: »Om vargen kommer och vill riva 
dig, så skall du genast ropa namnet på mig.» En farlig varg kommer, 
hon ropar sin mans namn, och genast förvandlas vargen till hennes 
man; han har då en trasa av hennes klänning i munnen. — Samma 
sägen i annan version har följande inledning: En person blir varg 
och river ihjäl får och andra djur. Han blir riktig igen och gifter 
sig. Hustrun frågar en dag vad han vill ha till frukost, och han sva-
rar: »Du behöver inte sörja för det, för jag skall ha min frukost där 
och där i skogen.» Han kommer trött tillbaka på kvällen. (Där-
efter sägnen lika om arbetet på ängen, anfallet och namnets näm-
nande. Här är födelseförtrollning ej angiven som inledningsmotiv. 
I samma uppteckning har tidigare angivits • att »trollkunniga och 
jättar» kunna förvandla folk. — Boh., Foss. IFGH 4269.) 

En man i Lommelanda förvandlas till ulv och biter hustrun i 
»stacken» (kjolen); man ser sedan trådar mellan tänderna på ho-
nom. (Ingen uppgift om lösning. — Boh., Näsinge. VFF 407.) 

En man blir förvandlad till varg under det han arbetar hemma. 
Han springer till skogen och kommer tillbaka förvandlad och biter 
i hustrun, som är i köket. Hon ropar hans namn, och han springer 
åter till skogen och kommer tillbaka som människa men har trådar 
från kvinnans kjol mellan tänderna. (Boh., Näsinge. IFGH 4161.) 

En kvinna är gift med en marulv utan att veta det. De äro en 
gång ute på gärdet och räfsa, och då säger han, att han skall gå bort 
en stund, och om något kommer, skall hon ej bli rädd; men hon får 
inte »hugga» med räfsan, hon skall »putta». Rätt som det är kommer 
ett styggt djur, som liknar en hund, och börjar rycka och riva i 
hennes kjortel. Hon ropar mannens namn, och han står då bredvid 
henne och har trådar mellan tänderna. Hon säger: »Är du marulv?», 
och han svarar: »Hade du sagt detta förr, så hade jag vart ifrån det.» 
(Boh., Spekeröd. VFF 1656. Här, liksom i följande sägen, är lös-
ningen alltså dubbel: först att namnet nämnes, så att mannen blir 
återförvandlad, sedan att han tillsäges att han är marulv, så att han 
för alltid blir fri från sin förbannelse.) 

En bonde är förtrollad till mankuse, gråben. Han och hustrun 
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stacka en gång hö på en skogsslåtter, han säger sig vara tvungen 
att gå bort. Hustrun är havande och rädd för vargar, och han ber 
henne klättra upp på höstacken och ropa »Anders!», om gråben 
skulle komma. En varg kommer och anfaller henne, och hon för-
svarar sig med räfsan, men då han hugger en bit ur hennes kjortel, 
ropar hon mannens namn. Vargen ger sig då av, och mannen åter-
kommer. Kriteriemotivet, lösningsorden. (Dalsl., Håbol. VFF 702.) 

Jag återger här slutligen några uppteckningar där sägnerna fått 
en sådan utformning, att de skulle kunna sägas representera en 
varianttyp, i det att det utsäges att det är kvinnan själv, den äl-
skade, som varulven måste döda för att dricka hennes blod. Det är 
väl dock med säkerhet sena sidoskott av den ursprungliga sägnen. 
I materialet har jag följande enstaka exempel från olika landskap: 

En dräng och en piga äro ute i höbärgningsarbete, drängen går 
bort, en hund anfaller henne, men hon värjer sig tappert, så att han 
måste vika. Drängen .återkommer och tackar henne för detta, nu 
var han räddad; han hade annars måst riva ihjäl henne, som han 
älskade, för att »se hennes hjärtblod». (Blek., Mjällby. ULMA 
245: 5.) 

Man och hustru hacka potatis, han känner att förvandlingen kom-
mer och säger till henne att slå med skaftet, ej med själva hackan, 
om något kommer. Han försvinner, och på hemvägen överfalles 
hustrun av ett stort ludet odjur; hon slår med skaftet kraftiga slag 
i odjurets ansikte. När hon kommer hem, finner hon mannen till 
sängs, blåslagen och svullen i ansiktet. »Hade hon inte så raskt 
slagit till honom, så hade han säkert rivit ihjäl henne och druckit 
hennes blod.» (Sk., Borrby. Liungman 552.) 

(Följande sägen kan väl räknas till denna typ, eftersom det sär-
skilt talas om att det är den älskade han är ute med, trots att det 
ej uttryckligen säges att han måste dricka hennes blod:) En man är 
ute med sin älskade, han säger, att hon ej skall bli rädd om en hund 
kommer, och skyndar så bort. En stor kolsvart hund, »delvis varg», 
kommer emot henne, flickan blir rädd och slår honom med en hacka, 
som hon ser, han sliter loss ett tygstycke och försvinner; fästmannen 
återkommer, blodig i pannan av slaget och med tyg mellan tänderna.' 
(Boh., Orust. L UV 1414.) 

i I en sägen från Gustaf Adolf i Värmland talas det uttryckligen om att dricka 
den älskades blod, men utformningen av sägnen är en annan, den tillhör ej typen 
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Om annan särskild lösning jfr kap. III, s. 105 f., sägnerna från 
Gustaf Adolf och Kila i Värmland, som inledas med sägnen Trådar 
mellan tänderna, men där orsaken till förvandlingen uppgives vara 
förgörning, och där lösning sker genom att vargens svans avhugges 
eller huden brännes. Det är utan tvivel ursprungliga förgörnings-
sägner, vilka sedan dragit till sig motiv från den till födelseförtroll-
ningen hörande sägentypen. 

Jfr även i kap. III ss. 83 f., 95, 111 I., 113 och 114, sägner 
som påverkats av den här behandlade sägentypen. 

Övriga sägner och memorat, som tillhöra det i detta kapitel be-
handlade komplexet, refererar jag nedan landskapsvis. 

Skåne. 

Fyra pigor ha fått fatt i en »fulahann» och fara ut i ängarna vid 
»Borje skjäl»; de ha spänt upp den på fyra pinnar, klätt sig nakna 
och skulle »ti å kriva unge fulahannen». (Veberöd. LUF 453.) 

Vid Borrvik skäl, i ängarna, kröpo några pigor under »fölaham-
nen». (Högestad. LUF 84.) 

Drängen ser två töser, som spänt upp en fölahamn och hålla 
på att kläda av sig för att krypa igenom nakna; han pryglar dem, 
och de få springa nakna till byn. (S:t Olof. LUF 488.) 

Tre pigor ämna krypa genom en fölhamn, som de spänt upp på 
en äng; men drängarna ha fått reda på det av slaktaren, som tagit 
vara på fölhinnan åt dem, och när pigorna klätt av sig nakna, rusa 
drängarna fram och jaga dem med spön tillbaka till byn. Och så 
fick hela byn reda på det. (Oxie hd. LUF 480.) 

Mannen ser tre kvinnor krypa genom en fölhamn; en annan gång 
ser man en piga krypa igenom. (S:t Olof. LUF 473, ss. 61, 126.) 

Trådar mellan tänderna. Jag återger den här som jämförande exempel: En kväll, 
sedan drängarna redan lagt sig, äro pigorna sysselsatta i köket, då hörs ett kraf-
sande på dörren, och när man öppnar, rusar en stor svart hund in och börjar riva 
och slita omkring sig. En av pigorna slår över honom en gryta kokande vatten, 
och han rusar under förfärliga tjut ut genom fönstret. På morgonen är en av dräng-
arna skållad, och man förstår då att det var han, som i en hunds skepnad för-
sökt att riva ihjäl den piga, som han älskade, för att se hennes hjärtblod och 
därmed bli kvitt förtrollningen. (ULMA 245: 2.) 

I en upptecknad trosföreställning från Genarp i Skåne heter det: »Varulven 
var en förvandlad mansperson, dömd att vissa tider på natten vandra omkring 
och söka en havande kvinna för att döda och dricka hennes hjärteblod.» (LUF 
294.) 

10-43297. Ella Odstedt. 



146 

Pigorna ha ställt upp en fölhamn på ängen vid Skeglinge och hål-
ler på att krypa genom den, drängarna se det,' ta fatt på dem, som 
ej hunnit krypa igenom, och piska dem, så att de hindras. (5. 
Sandby., LUF 2511.) 

En man i kustbevakningen ser fyra kvinnor ute på ett fält krypa 
genom en fölhamn. Tre känner han igen, de äro från Flädie, men 
den fjärde är Hin själv, som omskapat sig till kvinna för att förleda 
de andra. Kvinnorna förfölja mannen, men han rider i karriär 
hem och låser in sig i stallet': (Löddeköpinge. LUV 2945.) 

Länsman S. ser en .kväll på, Sjöbo, ora att där är fullt med nakna 
fruntimmer, som ställt: upp en : fölhamn. Det är månljus kväll, 
och de försvinna, när de få syn på honom. Han skickar sedan dit 
en karl, som gräver ner hamnen. (Tolånga. LUF 3924.) 

P. H. i Gödelöv ser en gång två fruntimmer, som hålla på med att 
springa genom en fölhinna; han går till dem och ger dem var sin 
»klatsch» och kör iväg dem. (Gödelöv. LUF 8805.) 

Man har kommit på en kvinna, som naken och med utslaget hår 
kryper genom en fölhamn, vilken hon spänt ut på fyra stakar. Hon 
skulle slippa förlossningssmärtor, men barnet bli mara eller varulv. 
(N. Rörum. LUF 475, s. 86.) 

H.-E. ställer upp en fölhamn på maderna i Harlösa och kryper 
naken och tigande tre gånger genom den; drängarna se det. (Harlösa. 
LUF 2515.) 

I närheten av Viken, ej långt från Harlösa, skall några personer 
ha sett tre nakna fruntimmer färdiga att krypa igenom en fölhamn. 
(S. Åstum. LUF 4345.) 

Vid ett tillfälle överraskades sex nakna kvinnor vid försök att 
krypa igenom en fölhamn. (Sk., Aske. LUF 3810.) 

»En sådan [fölhamn använd att krypa igenom] berättades skulle 
någon gång för långliga tider sedan påträffats borta i Esperöds 
-skog.» (5. Mellby. Cappelin, a. a. s. 108.) 

En man på ett ställe har en Märr, som skall föla, han an'ar, att det 
är något galet med mellantösen och att hon har något 'e sinnet, och 
håller ett öga på både oket och tösen. När märren; fölat, är hon 
också där, färdig att krypa genom fölhamnen, men då stiger mannen 
fram, tar fatt i henne och frågar om hon inte vet att hon är i färd 

1  Här har kommit in mera påfallande drag av häxtro: djävulen är själv med 
kvinnorna, och dessa förfölja den man, som avslöjat dem, sa, att han med knapp 
nöd undkommer. 
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med att göra sitt eget ofödda barn olyckligt, eller ont hon verkligen 
ville, att det skall löpa omkring som varulv eller mara bara för att 
hon vill komma undan det som står i Skriften, att »du skall föda 
dina barn med smärta». — »Å den gången fickj den mannen frälst 
en stakkeLs glytt ifrå å behöva lua som vårrill vär natt i all sin ti.» 
Ty det måste de stackars varulvarna göra, om de inte kom åt att 
äta hjärtat av ett ofött barn. Då blev de som andra. Det var där-
för som fruntimmer som »va-på-de-väjana» fick ta sig så väl i akt. 
(Skabersjö. LUF 7293.) 

»Man sa att J. N. N. gick omkring och var ulv. Det var han där-
för att modern hade gjort några konster, för att hon skulle få lätt 
barnsäng.» (N. Mellby. LUF 2993.) 

»P. T. han sa di va vårul. Di sa han sprant po väjane om kvällana. 
Då så han ud såm itt jur, å de fjäre bened va rompa. Han va alltid 
reven i ansiktet dan ettor.» (Tottarp. LUF 458.) 

»Vårtilen han skolle va i liktation som en hong, me röa yen. Där 
skolle va en i Dalby, som bode oppe ve Salanbyväjen.» (Dalby. 
L U F 208.) 

»Di sa jo där va en åppe i Döred (Dörröd). Han skapa si åmm. 
Då skolle han va onjefär lij en hong å hadde tre ben å hadde de ena 
bened såm en rompa. Å så vändes han ude om nättorna.» (Genarp. 
LUI 458.) 

En man i Kissebergsvången är alltid riven i ansiktet, han påstås 
;vara varulv. (V. Skrävlinge. LAL 367.) 

»En man, som bodde i en undantagsstuga, P. N., sa man var en 
varulv, för han var alltid riven i ansiktet på vintern.» (Harlösa 
LUP 2515.) 

P. K., en gammal man, bor tillsammans med sina systrar, men 
ingen har på lång tid fått komma in i stugan, man mötes alltid i 
förstudörren. Då och då har P. K. rispor och andra märken i an-
siktet, och alla tro, att han är varulv. (Gladsax. Uppgift från bör-
jan av. 1890-talet. LUF 7416.) 

En man, L. 0., säges vara varulv. Han är alltid riven i ansiktet. 
(Hyby. LAL 253; LUF 458. Uppgiften från Svedala.) 

»Här i Fridhem i Ystad bodde en — — som var nattvakt ute på 
sockerraffinaderiet. Om honom sa dom, att han var varulv. Han 
var ofta borta om nätterna från sin plats, och han var alltid riven 
och klöst i ansiktet. 
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Samma sa dom om en, som dom kalla 'ostamannen'. Han stod 
och sålde ost här på torget i Ystad, men det var inte många som 
våga handla av honom, för dom trodde, att han var varulv.» (Ystad. 
LUF 8806.) 

»Di tala åsse åmm, ad I. G. hade vad ude å höstad; å han jikk 
ifrau dåmm. Di sa då, ad nu ska han ud po nåd ärane. 'Nu bler han 
varnl.' Men dan ätte komm han ijenn å va reven i synen.» (Skar- 
hult. LÅTA 277; 512.) 

A. F. har en svartkonstbok, och med hjälp av den botar han 
människor och djur. Men på nätterna förvandlas han till varulv 
och ser då ut som en stor katt. Som varulv går han på gårdens halm- 
tak, så att det blir riktiga trappsteg på taket. Hans hustru märker 
först att han är varulv, då hon saknar honom på nätterna. (Billinge. 
LUF 240.) — Se även tillägg s. 203. 

»Jag har en gång sett en varulv en månljus kväll vid Bärtofta. 
Han var svart och hade bara tre ben.» (Fågeltofta. LUF 1928.) 

»Ja kommor ihu, ja har sitt en vårul. Han va lij en hong presis, 
å han lu på tre ben.» (Husie. LAL 367.) 

»Tidigt en söndagsmorgon var jag ute i Östra förstan här i Ystad. 
Då kom det en stor svart hund springande på tre ben. Jag förstod 
genast att det var en varulv, och andra, som också hade sett den, 
sa detsamma.» (Ystad. LUF 8806.) 

»En gång var min man körande i Kiviks marknad tillsammans 
med en piskmakare, som hette K. Då dom kommit till Benestad, 
så fick dom se en varulv. Dom börja genast knuffa på varandra, 
men ingen av dom våga säja något, för hade dom gjort det, så hade 
dom blitt yra och inte kunnat hitta hem. Först när dom kommit 
till Ystad vågade dom prata med varandra om det.» (Ystad. LUF 
8806.) 

Två drängar äro ute på natten. De se en stor lurvig hund, som 
blir större ju närmare han kommer. Några meter från dem blir 
han rädd och hoppar åt sidan, och drängarna tro att det är något 
riktigt »rälit», så att de ha knivarna i ordning. De se sedan spåren 
i snön och förstå då att det är en varulv; han har gått på tre ben, 
och klorna och tassarna äro riktade snett bakåt i stället för framåt. 
De följa spåren och se hur han vältrat sig på flera ställen. Utanför 
fönstret, där en havande kvinna bor, har han synts flera gånger, 
men ingen har vågat skrämma bort honom. »Därutanför sågo vi 
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hur han legat i snön, men som väl var lyckades han ej med sitt onda 
uppsåt» (Fågeltofta. LUF 1935.) 

En man är ute en natt och hör »ett förskräckligt gnyende och skri-
kande». Han ser strax efter en hund och tror att det är en sådan, 
som fått vattuskräck, och hojtar för att skrämma den. Djuret smi-
ter förbi, och mannen ser då att det baktill har endast ett ben. 
Det håller sig tyst så länge mannen är inom synhåll men börjar sedan 
gny igen. (S. Mellby. LUF 512.) 

Ser ett underligt djur utanför kvarnen, det springer på tre ben, 
har kropp som en stor hund och huvud som en apa, ögonen äro all-
deles röda. (S:t Olof. LUV 487.) 

Två kvinnor gå på kvällen hem och se då en hund, stor som en 
kalv, på ett ställe krafsa på fönstret och vilja in. Där bor en kvinna 
som väntar barn. Den ena undrar vad det är för hund, men den 
andra tystar henne, man skall ej tala om sådant samma dag, det kan 
bli farligt. Det var en varulv, och han kunde bli fri, om han rev 
ihjäl en havande kvinna. (Öja. LUF 3843.) 

Varulven säges hålla till vid Kristinetorp. Han springer omkring 
i parken, ser ut som en svart hund, har röda ögon och springer på 
tre ben. Det finns ingen verklig svart hund på gården. (Holmby. 
LUF 2506.) 

»Varulvar, sådana vändes där så fasligt många vid Hattahusen. 
Mannarna de genompryglade dessa här djuren så farligt. De voro 
gråa och så gingo de på tre ben, men de sade aldrig något. De fingo 
tiga stilla och ta emot pryglet så mycket de fingo.» (Smedstorp. 
LAL 314.) 

En varulv påstås hålla till i en gård i Osby socken och uppen-
barar sig »i olika skiftningar». (Ö. Broby. LUF 469.) 

Ser en varulv, som en grå hund, sitta på en plöjnad med ena benet 
i vädret; han sprang »farligt fort». (5. Sandby. LITF 2511.) 

I Stora Bostorp ser man en gång vid• månsken en varulv, svart-
lurvig och med tre ben; han håller sig alltid vid rännstenen till kö-
ket. Man har en stor kraftig hund och släpper den, och den biter 
varulven, så att han skriker förfärligt. (Villie. LUF 424.) 

Tösen skall ut och stänga lämmarna för fönstren, men hon kom-
mer springande in och är rädd, hon har sett en hund med bara tre 
ben. Det var en varulv. (Tottarp. I. Ingers, folktro och sägner, 
s. 67.) 

En hund kommer in på ett ställe och »snusar» och nosar i alla rum. 
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Man,  pryglar den till slut, och den tjuter och skriker och far hit och 
dit och försvinner slutligen in i bakugnen. (S:t Olof. LITF 472. 
Överskrift: »Varulven».) 

»Men de ska ja si, fårr ad varåla de kann li ble. Här, udanfårr 
ve bakken, denn kvingan va i grossess. Å en kväll komm ja ing, de 
va i mårkningen, så sa ja ti mor: 'Här e en hong, hann har ente mer 
än tre ben, å rompan e stiv, honn står ragt ud. Hann snusar så br-
itt.' Å mor sa: 'Va sior du?' Honn for ud å sa te kvingan: 
du din dår stängd!' Fårr ville di riva ijd en männischa å ta åffored, 
så konne di. Å då va di fri.» (S:t Peters kloster, Lund, LUF 2290.) 

B:s syster, som väntar barn, är på besök. På kvällen skall hon 
gå ut, men då reser sig en varulv bredvid henne. Hon blir så rädd, 
att hon ej kan skrika, men det är som om en röst ropade hennes 
broders namn, och han springer upp ur sängen, nappar till sig en 
käpp och springer ut. Han slår rapp på rapp på varulven, som linkar 
undan och gnäller, och jagar så bort .honom. (Veberöd. LUF 453.) 
' En varulv tittar in .i brytstugan, där två tjänsteflickor, som vänta 
barn, befinna sig. Man förstår, att besöket gäller dem, men man 
bryr sig inte om honom, då där finns många karlar. När varulven 
tränger sig in och bort mot pigorna, tycker man emellertid att det 
är för djärvt, varför man jagar ut honom och piskar honom hårt. 
Dagen efter är en man, som man vet vara varulv, sjuk och dör 
snart därefter. (Skåne, socken ej angiven. Eva Wigström, Folk- 
diktning 2 ;saml., s. 3-15.) ' , 

Hustrun, som är havande med första barnet, är ständigt förföljd 
av en varulv. Då där i grannskapet ej finns någon gosse att låna 
till ledsagare, måste mannen alltid själv gå med henne ute, ty var-
ulven angriper ej en fruktsam kvinna, när hon har mankön med sig. 
Men både mån och hustru fie honom ofta lunka efter -dem på avstånd, 
och de, veta även vem han är som människa. (Källa sn,föreg.) 

En kvinna, .som är havande med ditt första barn, går med sin 
man tilioS:t Olof efter »pantoffler». De gå förbi en gård, där det 
står ett lik, och en svart hund kommer springande emot dem. Då 
slänger mannen säcken, och de springa båda, så att de hinna undån. 
(Svar på fråga oni varulven. St ,Olof. LUF 485.) 

Två kvinner, äro ute, den -ena är havande; de möta 'enstor svart 
hund, som rusar på den havande kvinnan. De måste springa för 
att rädda sig. »Det var en varulv förstås.» (S:t Olof. LUF 488.) 
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En man går till en gård för att hämta en kvinna. Hon är med 
barn och en varulv kommer och följer efter dem, men mannen räd-
dar henne genom att gå strax bakom henne. Samme man möter en 
gång ensam en varulv, den morrar och är ilsken och vänder om och 
följer honom men biter ej. Varulven rör ej män. (Fulltofta. LUF 
454.) 

En havande kvinna blir en kväll överfallen av en trebent hund. 
Han slår omkull henne och börjar riva och krafsa av alla krafter 
på hennes mage, men hon ropar, och en man kommer springande 
och slår hunden med en bössa. Han förföljer honom vidare, och 
hunden rusar genom en häck och in i en trädgård. Morgonen efter 
är trädgårdens ägare alldeles sönderriven i ansiktet; man tror att 
det är han, som varit varulv. (Gudmuntorp. LUF 2549.) 

Mor P. påstår sig själv ha sett en varulv en gång när hon var 
med barn: »Vi hade själv en stor kraftig hong (hund), och den tog 
jag med mej ut, lör jag hade ett ärende ut på gården. Men hongen 
ville knappt gå med mej. När jag öppna dörren, så såg jag en stor 
svart hong ligga på trappan. Jag blev så rädd, så jag slog igen dör-
ren med en smäll, och då försvann varulven. Så han kom inte åt 
mej.» (Gödelöv. LUF 8805.) 

En kvinna är ute på kvällen och lyssnar efter sin man; hon blir 
slagen omkull i dörren av en varg, en varulv, och faller med halva 
kroppen ute och halva inne. Han har då ej makt att ta hennei 
men han lägger tassarna på henne. Hon ropar och får hjälp, och var-
gen springer sin väg. (Gislöv. IFGH 4420.) 

En piga är havande och mycket utsatt för varulven, som försöker 
att genom rännstenshålet bana sig väg in. Drängarna kasta sten 
på honom, och han springer undan på tre ben men kommer tillbaka 
och krafsar åter i rännstenshålet; pigan vågar ej ut i mörkret. Hänt 
under 1870-talet. (Veberöd. LUF 84.) - 

Hustrun på ett ställe är havande och klagar över att vara för-
följd av varulven. En arbetare i gården skrattar, han tror, ej på dy-
likt; men en månljus natt vid 12-tiden får han höra tjut ute och att 
hunden väsnas och skäller. Han tittar ut och ser vid förstugudörren 
on svart, långhårig hund, som river på dörren och sätter nosen i 
vädret och tjuter. Arbetaren springer ner och tar bössan för att 
skjuta, men mannen i 'huset -hindrar honom och säger: »Du får ej 
skjuta, det är vårulfven, låt honom vara med fred.» (Hänt i Tryde 
1865. LUF 439.) 
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Smedsmästare K. är hållen för att vara varulv. En havande kvinna 
möter honom vid en gångstig och blir rädd, »men som han då ej 
var i en voruls skepnad gick hon förbi honom. Han glodde skarpt 
på henne.» På kvällen skall samma kvinna ut, men så snart hon 
öppnar förstugudörren hugger varulven fast i kjorteln; hon slår igen 
dörren och skriker, och mannen kommer ut och pryglar varulven. 
Man ser den sedan ej mer men tror att det var smeden, »han var 
alltid så riven i ansiktet». (Bläntarp. LUF 2567.) 

H. i St. Herrestad och G. ansågos vara varulvar. J. S:s hustru 
råkar ut för varulven och slår kokhett vatten över hans huvud, 
då han försöker tränga genom rännstenshålet, och man tror, att det 
var G. ty hon får strax efter bud att gå till honom för att hjälpa till 
med skötsel; han är då skållad och mycket sargad. (Blentarp. 
LUF 2568.) 

På ett ställe sticker en varulv in nosen genom rännstenshålet, 
och hustrun i gården slår kokhett vatten på honom. Sedan är nabo-
drängen skållad; hon blir »tje» av det och går dit och får det »gjort 
gott igen». (Flackarp. LUF 458.) 

En piga kommer rusande in och skriker: »Här kommer en varulb> 
Hon ämnar slå varmt vatten på den. (Välinge. LUF 2571.) 

Den havande kvinnan vågar ej vara ensam inne, hon tycker sig 
höra något som tassar kring väggarna, och drängen måste stanna, 
tills mannen kommer; när drängen sedan går, ser han varulven, en 
hund med tre ben. Drängen ger honom ett käpprapp, men det hörs 
som om han slår på en trästock e. d. (St. Köpinge. LUF 3852.) 

Väktaren kommer in och säger till en kvinna att ej gå ut, det sit-
ter en varulv i rännstenen, och hon är havande. »Men kanske var 
det ej någon varulv, utan väktaren ville komma in och prata och 
få något.» Annars är där en soldat, som man allmänt tror vara var-
ulv. (St. Herrestad. LUF 3845.) 

En stor svart hund kommer och ställer sig utanför dörren; inne 
finns en piga, som väntar barn. Man hämtar förvaltaren och en 
jägare, och de prygla hunden, men han kommer tillbaka. De kasta 
honom sedan i sjön, men han simmar iland. Jägaren slår då en sten 
i hans huvud och dödar honom. Kroppen bäres till ladugården, 
men på morgonen finns ingen hund där; men en av drängarna ligger 
död med ett stort hål i pannan. (St. Olof. LUF 488.) 

En piga täpper en gång till rännstenen, då varulven kommit in, 
och slår ihjäl honom; nästa dag är en av drängarna död. (S. Sandby. 
LUF 2511.) 
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I Haglösa (L. Slågarps sn) går en havande kvinna ut sent en kväll 
för att hämta mjölk, mannen vill följa henne, men hon tycker 
att det är onödigt. Han går då för att möta henne, men finner henne 
ihjälriven vid en vall och fostret borta, »så det var klart, att hon 
kommit ut för en varulv». — »Det gick på samma sätt med en hustru 
i Vanstad (Färs härad). Hon gick vid midnattstid för att baka hos 
grannens ock bad sin man följa med. Men han nekade, och så gick 
det som det gick. En tredje kvinna blev ihjälriven i sitt eget kök.» 
(Eva Wigström, Folktro och sägner, s. 264.) 

En havande kvinna skall köra till gårdens folk med mat. En var-
ulv kommer, och för att rädda sig kastar hon »agedynan» till honom, 
ty han måste då först äta sig igenom den innan han kan angripa 
henne. Hon kör sedan fort och kommer undan. När hon skall fara 
hem, får en dräng följa henne, och de finna då dynan sönderriven. 
(St. Köpinge. LUF 3852.) 

En hustru skall gå med middag till skördefolket. Hon är havande 
och kommer ihåg att hon bör svepa »svepelisten» omkring sig ifall 
hon skulle »komma ut för något skarn». Hon får se en stor varulv, 
blir förfärad och kastar det hon bär i händerna, löser så listen, 
slänger den efter sig och håller i bandet och springer. Varulven följer 
efter och biter stycke efter stycke av listen och äter upp den. Hon 
hinner in och stänger förstugudörren, men då äter han sista biten. 
Kvinnan, Elna Måns Jöns, levde i slutet av 1700-talet. (Veberöd. 
LUF 453.) 

En varulv förföljer en kvinna, men hon »asar» förklädesbandet efter 
sig, ty han måste då först äta upp det innan han får någon makt 
med henne. Hon hinner på detta sätt rädda sig in. (Tottarp. LUF 
458.) 

En flicka, som är med barn, är ute en kväll. En stor svart hund 
följer efter henne men rusar inte på henne utan endast grinar ilsket. 
När hon kommer hem till dörren känner hon, att förklädet håller 
på att falla av henne, ena hängslet släpar efter marken. Hon tar upp 
det, men i samma ögonblick är hunden över henne; hon lyckas dock 
rädda sig in. Det var varulven, som följt efter henne men ej haft 
makt att rusa på henne så länge hon haft bandet släpande efter sig. 
(Oxie hd. LUF 480.) 

En dräng på Vanstatorp får bo hos en man, om vilken det säges, 
att han är varulv. Drängen tror det icke, men när han legat där 
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några nätter, märker han, att det är sant. Mannen är borta var natt 
mellan tolv och två;  endast lintyget ligger kvar, och när han kommer 
tillbaka är han riven och blodig i ansiktet. Han vet ej själv att han 
varit borta men erkänner att han är varulv. (Tolånga. LAL 1124. 
Samma sägen finnes; med andra detaljer, upptagen på grammofon-
skiva 25 b. i LAL, kopia ULMA 763 b. Där berättas bl. a. att mannen 
var blodig också på naglarna, när han återkom.) 

En pojke saknar skugga och smyger alltid ut mot natten. En gång 
hindrar man honom, och då blir han allt ängsligare mot midnatt 
och ställer sig till slut vid vägguret. När man ser efter, är det endast 
hans kläder, som stå där, han själv är borta. (Ven. Eva Wigström, 
Folkdiktning, 2 saml., s. 346.) 

Drängen är mar-ill:y, man vet, att han är »rysligt besvärad» av det, 
och så lockar man'en liten gosse att säga till honom: »Du är en mar-
ulv!», ty på den lille kan ju ej drängen bli arg. Drängen blir så glad 
för detta, han slipper »gå marulv» sen. (N. 'Rörum. LUF 456.) 

»I Ahlstad var en varulv. Det var en människa. En gång sade 
någon till honom': 'Du e en varulv!' —'Gud nåde dej, men nu kan 
du var del', och då blev den förre fri.» (Alstad. LUF 2570.) 

En piga och en dräng tjäna på samma ställe, och det är »bra» 
mellan dem. Någon säger emellertid till henne, att han är varulv; 
och hon säger .sig skola fråga honom. Man varnar henne för att han 
kan svara: »Tack fika du ha, nu kan du bli en mara i stället», men 
pigan säger sig dock skola klara det. En gång säger hon till drängen: 
»Men Per, du är jn eu varulv!», och för att han ej skall kunna säga 
till, att hon kunde bli mara, slår hon honom i detsamma över mun-
nen med »karakluden». Han säger. efteråt: »Tack ska du ha för att 
du frälste mej!» (Harlösa. LUF 2524.) 

En kvinna i Onslunda kommer ut en kväll och får se en stor svart 
hund, som springer emot sig. Hon ropar då: »Per Persson, du har 
blivit förrådd av 6n kvinna, och vill du hälsan vinna, så gå i frid 
all din tid.» Hunden blir då med ens förvandlad till en karl, som 
skamsen springer 'därifrån. (Borrby. LUF 444.) 

»Vid Skanör låg: för flera år sedan en kanonslup, vars besättning 
stod mycket väl Med Skanörsborna. Så hände det sig en kväll; 
att de hade ett dansnöje tillhopa. Där var nog så muntert, ända 
tils man blev varse, att en av besättningen for rakt uppåt lerväggen 
i logen -- där dansades i en loge förstås — och hade ämnat fara ut 
genom gluggen. Då begrep Skanörsungdomen, att karlen var varulv, 
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och överföll honom med hugg och slag, så länge de sågo honom röra 
sig. Därefter flydde hela hopen från logen. Men följande morgon 
fanns karlen hängande död i gluggen, till skepnad av halvt hund, 
halvt människa.» (Eva Wigström, Folktro och sägner, s. 263.) 

På ett ställe händer att en tiggare får låna hus hos en bonde, men 
bäst han ligger skriker han: »Nu får jag en febb!» (kort svans), 
»och strax stod der en svart hund på tre ben, som genast kördes ur 
stugan». (Skåne, socken ej angiven. Eva Wigström, Folkdiktning, 
1 saml., s. 233. Jfr även kap. I, s. 15, citatet från Lovén, Allmoge-
livet i Skytts härad, där en liknande sägen -återgives.) 

En vandringsman kommer till en gumma, som bor i Revhusen, 
nära Ystad, och vill vila. Hon hör honom efter en stund mumla: 
»Hu, långt och kallt till Nedraby!» Gumman går då fram och ser 
en lång svans ligga framöver hans mage. Hon slår till honom i 
ansiktet, så att näsa och mun springa i blod, och säger: »Tvi dej, 
du är en varulv!» Mannen blir glad över detta: »Nu var han frälst, 
tackade hänne med glädje och sade hänne, att han eljes den afton 
fått som varulv springa ända till den nämnda byn.» (Skåne, socken 
ej angiven. E. Wigström, Folktro och sägner, s. 262. — Här har sam-
manblandning skett med en marasägen, en vida spridd typ, som 
karakteriseras just av marans klagande ord över den långa kalla 
väg hon måste fara. Jfr även kap. III, s. 95.) 

Blekinge. 

»En båtsman B. i Olsäng sprang marulv.» (Kristianopel. ULMA 
1385.) 

»H:s man talade om, att det funnits en varulv i Augerum, och 
det var Kalva-Lasse.» (Angerum. LUF 4443.) 

En tullförvaltare är marulv. När han vid ett tillfälle skall resa 
bort och satt sig i vagnen, säger,  han: »Akta er!», och strax efter 
kommer en stor hund och sparkar på dörren, men man är varnad 
och öppnar ej. (Eva Wigström, Folktro och sägner, s. 263.) 

»Varulven uppträder om natten i en hunds liknelse. Den försöker 
då att komma åt att bita mänskor. Det berättas, att en man blev 
anfallen av en varulv en natt. Han fick då hålla på att slåss med 
den ända tills dagningen; då fick han se varulven förvandlas till 
en karlsperson.» (Kristianopel. C. W. v. Sydow, Om maran och 
varulven, i Sv. Lm. 1911, s. 596.) 
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»En fin herre i Karlshamn hade blivit varulv. Min mor tjänade 
på ett fint ställe i den stan, och i det hemmet umgicks han. Men 
om nätterna kom han till henne o lade sej över bröstet på henne, 
för det gör varulvar, o plågade henne så, att hon inte fick sova. 
Och många gånger, när hon mötte honom ute i stan, tänkte hon 
spotta honom i ansiktet o säga: 'Tvi, din lea varulv!', så hade det 
gått bort, men hon vågade inte. Och det var många, som sa till 
henne, att det skulle hon ha gjort. Hon kunde ha fått hundratals 
kronor för det, ty han plågades ju så förfärligt av att vara varulv.» 
(Jämshög. LUF 2762.) 

En flicka är bekant med en yngling, som är marulv. Han plågar 
henne ofta, när han är i det tillståndet. Till sist får hon en aning 
om vad han är, tar mod till sig, spottar honom i ansiktet och säger: 
»Tvi dej, du är en marulv!» — »Nu var han frälst, ock han tackade 
hänne så innande järtligt därför.» Han hade lidit värre än hon, när 
han plågade henne. (Blek., socken ej angiven. Eva Wigström, 
Folktro och sägner, s. 263.) 

»När Kalla-Emma tjänade på en gård i Skåne, brukade där komma 
in en varulv i köket o gå bort till slubbaspannen. Han såg ut precis 
som en stor hund. En gång kastade hon en spann kokhett vatten 
efter honom. Om en stund kom ryktaren in, o han var så skållad. 
Det var han som hade varit varulv. Men Kalla-Emma spottade 
honom i ansiktet o sade: 'Tvi din lea varulv!' Och sen var han aldrig 
varulv mer.» (Jämshög. LUF 2762.) 

Småland. 
»En sockenskräddare var en gång på ett ställe och sydde. Efter-

som han var varulv, hade han ingen ro om nätterna utan var jämt 
uppe. Bonden, som misstänkte, att han var varulv, sade en gång 
till honom: 'Gå och lägg dig din lede varulv!' Skräddaren gick och 
lade sig och var från den stunden fri från sin förtrollning.» (V. 
Torsås. LITF 2890.) 

(Om följande sägen vet man icke vilket komplex den tillhör. 
Då den förvandlade säges ha hundgestalt, återgives den här, ehuru 
i fortsättningen av sägnen drag framkomma, som mera påminna 
om förgörningssägnerna:) En gubbe kan förvandla sig till en stor 
svart hund, hunden tittar in genom ett fönster på en gård, en gumma 
ropar gubbens namn, och hunden förvandlas till en karl. (Veders-
löv. LUF 5871.) 
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Västergötland. 
»Det var en kvinna på Rösbacken som kröp igenom en fölunge-

hams. Hon födde ett barn och hade inga plågor och gick uppe 
änna te och skura golvet. Då gick prästen dit och skulle se om 
det var sanning. Han sa: 'Suggan ligger i sin dvala men du var i 
bädden ingen gång!' Så slog han till henne över ryggen med sin 
käpp, och då kom plågorna på henne, och hon måtte lägga sej 
och ligga i åtte dar som andra.» (Upphärad. IFGH 1627.) 

Några män sitta och spela kort, och då kommer en varulv upp 
genom ett skurhål i golvet och angriper en havande kvinna och vill 
riva fostret ur henne. Männen hjälpa kvinnan och stampa och slå 
på varulven, den fräser och river, och man får med knapp nöd 
bukt på den, men den försvinner till slut genom skurhålet. Den 
var stor som en råtta och såg ut som en katt. (Tranemo. IFGH 
3260.) 

(Följande sägen utgör en blandning av varulvs- och maratradi-
tioner. Jag återgiver den här, ehuru inledningsmotiv ej finnes an-
givet:) En man i Kinne-Vedum, Johannes, är förvandlad till varg 
på nätterna och har »gräsliga skrik för sig». En kamrat till honom 
är mycket svettig om morgnarna; han var också »omöjlig» med en 
häst. Man sätter en lie över hästen, och mannen sitter kluven där 
på morgonen. (Österplana. N. M. 31873.) 

Halland. 
»Det var en varulv efter en flicka, som var på det viset, men det 

kom en och sa hans namn, och då blev han människa igen.» (Slätt-
åkra. IFGH 3849.) 

En dräng och en piga tjäna på ett ställe. Pigan är plågad av 
»maran», men det var av drängen, som gick varulv. En gång är hon 
uppe på natten och arbetar och slår ut hett vatten genom hålet i 
golvet vid väggen, där man slog ut slask; drängen är just då varulv 
och håller på att arbeta sig in, och han blir bränd. Pigan ser det 
sedan och säger åt honom, att han är varulv, och han blir fri och 
tackar henne. (Fagered. J. KalM, Halländska folkminnen, s. 86.) 

Bohuslän. 
»Mor i Hällebäck (f. 1815) har talat om för Johanna B. följande, 

som hennes far iakttagit på ett ställe. De tog ett hams, d. v. s. 
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det som är omkring, då en märr fått en fölunge, och sträckte upp 
det. Den som var havande skulle gå igenom detta. Förlossningen 
skulle då bli lätt, men barnet bli en varulv.» (Norum. VFF 1685.) 

På en del av dessa sägner ser man, att de äro direkta utslag av 
erotiska fantasier. Så t. ex. i sägnen s. 139, där en namngiven kvinna 
berättar om hur hon tjänat på ett ställe, där husbonden var varulv 
och hur han överfallit henne en natt. På morgonen hade han uppen-
barat sig med »to» från kjorteln i munnen och hade sedan slungat 
förbannelsen mot hustrun. Det är huvuddragen av sägnen Trädar 
mellan tänderna, som vi känna igen, men här låter pigan sig själv 
vara den, som nattetid överfallits 7- utan att havandeskap före-
funnits 'som anledning — och i understucken ovilja eller avund-
sjuka mot hustrun låter hon varulven slunga förbannelsen tillbaka, 
så att hustrun får bli mara, detta som man säger att varulven kan 
göra, men som man ytterst sällan brukar berätta att han har gjort 
ändå. 

En erotisk prägel har också innehållet i en uppteckning från Emis-
löv (Sk. LUF 222), där det säges om en viss bonde, att han var »en 
riktig varulv», och så berättas det, -0111, 1),(f59,,,Ntt han nattetid 
understundom blev »bortförd från.  sin ''lagvi'gda 'hiusirn till andra 
kvinnor, långt bort, som han icke kände». Man berättar, att han 
förblev sådan till »sent in på ålderdomen», men då hade en kring-
vandrande finngumma förmått »lösa hönom ur bannet». 

Detsamma kan ju-  också sägas om sägnen från Blekinge, s. 156, 
om den »fina herrn», som i egenskap av varulv" kommer till pigan 
och lägger sig' på marasätt över hennes bröst: Det är en erotisk 
fantasi. Mari kan också 'ge akt på ordalagen i sägnen om »Päar», 
s. 142. 

Ser man på hela detta föreställningskomplex så finner man, 
ätt det har en viss sexualpatologisk prägel. Man och kvinna äro 
Ideligen' parter i saken. Åtskilliga av sägnerna kunna också sägas 
i 'Sill utformning vara omedvetna uttryck för våldtäkts- och lust-
mordsfantasier. Något av det erotiska utlevandet i fantasien, som 
man känner från häxprocesserna, har här blandats med varulvs-
tron; Detta är en företeelse som man också finner, och det i mycket 
mera utpräglad grad, i det äldre materialet från köntinenten. 
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1500-talets varulvsprocesser i Frankrike t. ex. kommer det fram 
många grovt sexualpatologiska detaljer rörande såväl manliga som 
kvinnliga varulvar. Jfr även de rumänska traditionerna nedan. 

Vi ha här ett föreställningskomplex, som utgör en blandning av 
fornåldrig varulvstro, senmedeltida häxtro och trolldomsföreställ-
ningar av olika slag. Hur dessa olika tillflöden i olika trakter sam-
manflutit och blandats och sedan i ny form spritt sig till andra 
länder och folk och kanske där mottagit något nytt tillflöde är ännu 
outrett. 

Närmast ha vi här, som i början av kapitlet angavs, tydligen mot-
tagit dessa traditioner från Danmark.' Där har också, som redan 
nämnts, varulvstron i denna form varit utbredd och livligt om-
fattad. Grimm nämner den även, a. a. s. 1050, som en speciell 
dansk övertro. Hertz, a. a. s. 61, återgiver endast Grimms upp-
gift. Bådas arbeten äro ju dock gamla, och material kan sedan ha 
framkommit, som ändrar denna uppfattning. I ett arbete så sent 
som från 1938, Freda Kretschmar, Hundestammvater und Kerberos 
(II, s. 185), nämnes dock detta fortfarande som dansk tro. 

Av Hertz uppgifter och av de varulvstraditioner jag kunnat 
finna i tysk litteratur framgår dock att åtminstone 'delar av samma 
komplex finnas i Nordtyskland och även i Rhenlandet (jämte tron 
på självförvandling genom bälte). Krypande genom fölhinna eller 
annan förlossningsmagi som inledningsmotiv har jag däremot icke 
kunnat finna.2  Hertz nämner blott att det ser ut som om det vore 
»ein angeborener oder aufgelegter Zwang, zu bestimmten Zeiten Wolf 
zu werden und etwas Menschliches oder Menschen Gehörendes 
zu zerrdssen» (a. a. s. 82).3  Också i olika sägensamlingar har jag 

1  Hade det varit en allmän . 'sydsvensk tradition, skulle ej gränsen för den 
huvudsakliga utbredningen gå å-å, ,r4k-arpt markerad efter gränsen för de gamla 
llauska. landskapen: Där föreställningar eller sägner ur komplexet återfinnas 
titetnOr detta, område äro de mestadels också starkt uppblandade eller omformade. 

2  N. Lid har i sin uppsats Til varulvens historia (s. 11) följande uppgift: »Etter 
millom,europeisk tru skylde eit boke av ulveskinn nyttast av fremmelege kvende 
for å skaffa lett fedsel — men borna skulde etter det verta varulvar.» Hos Feil-
berg, Ordbog over jyske Almuesmål, till vilken bland andra hänvisas, finnes en 
uppgift, som är oklart formulerad, så att den kan fattas som hänvisning till be, 
läggsställen för denna tro, men hänvisningsställena tala endast om självförvand-
ling genom anläggande av bälte. Förf, har i brev förklarat, att han sannolikt 
låtit sig vilseledas av denna formulering. 

3  Om förhållandet i den estniska folktron säger Loorits, Estnische Volkselich, 
tung, s. 73: »Der krankhafte Zwang, eine Art inneres Bedikfnis, sich in einen wil- 
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endast sett uppgifter om att en sådan människa tidvis måste an-
taga varggestalt, ingenting nämnes om orsaken. Sägnen Trådar 
mellan tänderna finnes också i Nordtyskland (gestalt ulv, ej hund). 
Det är hustrun som anfaller mannen, mannen som anfaller hustrun, 
fästmannen som anfaller den älskade. Något lösningsmotiv finnes 
icke i sägnerna, men i allmänhet säges, att förtrollningen är bru-
ten, om namnet nämnes. Uppmaningen »slå men stick inte» finnes 
ej heller, utan man eller hustru uppmanar motparten att kasta 
förkläde eller hatt.' Sägnerna äro för övrigt så olika utformade, 
att de förefalla att vara ekotyper. 

Krypandet genom fölhinna tycks i några sydliga landskap i 
vårt land ha varit känt som förlossningsmagi utan att varulvs-
motivet varit tillkopplat. Från Småland finnas några uppgifter 
om detta utan att något straff angives följa, således varken var-
ulv eller mara nämnda. Eneström skriver t. ex. i Finvedsbornas 
seder och lif, s. 37, ifråga om vad som gjordes när det drog för långt 
ut med en förlossning: »Även brukade man tillvarataga den hinna, 
som omslöt fölungen, då ett sto fölade. När sedan en kvinna kom 
uti svår barnsnöd, skulle horn krypa genom denna hinna, och detta 
ansågs vara ett säkert medel för att bringa fortgång åt förloss-
ningen.» Och från Jät föreligger följande uppgift: »Dina döttrar 
få lätta barnsängar om du, som är deras moder, kryper genom en 
fölhinna medan du är havande med det första barnet.» (ULMA 
4238.) Från samma socken finnes också en uppgift om att en ännu 
på 1870-talet levande kvinna ansågs ha krupit genom en »fölsinga-
hinna» och även hade ovanligt lätta barnsängar (ULMA 3039: 1). 
Varulvsföreställningen nämnes ej heller där i detta sammanhang. 

Man kan även jämföra sägnen s. 157 från Upphärad i Västergöt-
land. Denna sägen har ålderdomliga drag, och där talas enbart 
om krypande genom fölhinna för lätt förlossning, men ingen på- 

den Wolf zu verwandeln, tritt in den estnischen Werwolfssagen fast gar nicht zu-
tage.* I livländsk folktro säges tvånget att förvandla sig komma på den person, 
det gäller, när han ser eller hör boskap. Han känner sig då driven av djävulen 
att förvandla sig för att sönderslita djuren. Det är således något helt annat än 
det tvång som uppstår på grund av födelseförtrollning (Loorits, Liivi rahva usund 
III, s. 271). 

1  I Danmark finnes både uppmaningen att slå men inte sticka och även moti-
vet med klädesplagget, men det senare närmar sig där det förra motivet, i det 
mannen uppmanar kvinnan att slå med förklädet. 
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följd för barnet nämnes. I stället talas om ett prästerligt ingri-
pande till straff för kvinnan. 

Det skulle kunna tänkas, att det sydsvensk-danska varulvskom-
plexet i helhet vandrat upp hit men på grund av äldre varulvs-
föreställningar ej kunnat behålla sig. Själva varulvsmotivet skulle 
då ha bortfallit och endast inledningsmotivet, förlossningsmagien, 
blivit kvarstående. Detta kan dock ej med någon grad av sanno-
likhet avgöras utan omfattande specialundersökningar. Det före-
faller minst lika troligt, att det rör sig om en urgammal, från var-
ulvskomplexet fristående föreställning, som funnits inom detta 
område. HyMn-Cavallius nämner också (a. a. del I, s. 351) kry-
pandet genom fölhinna utan samband med varulvstron men väl 
i förbindelse med tron på maran. Sedan han omnämnt, att ett 
barn kan bli mara genom inverkan av en katt, fortsätter han: »Det-
samma inträffar ock, i fall bruden, för att få lätt barnsbörd, iakt-
tager det gamla wärendska folkbruket, att, när hon kommit hem 
ifrån kyrkan, träda hufvudet eller hela kroppen igenom en torkad 
och uppspetad föla-hamn eller märr-lätta (secundina3 equa3). 
Maran tros för öfrigt vara en femma semper impubis, som sjelf icke 
kan föda några barn.» Hos Gaslander (a. a. s. 28) förekommer en 
liknande uppgift men om sele i stället för fölhinna: »Om bruden 
kryper genom en sela, får hon barn utan möda, hwilka dock skola 
blifwa mar or.» Båda tala däremot om varulvarna som förgjorda 
av trollkunniga. — Från Söderåkra och Hallaryd i Småland näm-
nes också i sentida uppteckningar krypande genom sele med på-
följd att barnet blir mara (jfr s. 118). 

Från Pjätteryd i Småland finnes en uppgift som kanske delvis 
går tillbaka på en missuppfattning — att kvinnan själv blir mara — 
men som dock talar om krypande genom fölhamn och påföljden 
mara: »Maran -var en kvinna. Då en kvinna kröp genom en fölhamn 
blev hon en mara.» (LUF 4447.) — Jfr även s. 140 f., sägnerna från 
Småland, Halland och Blekinge, där det säges vara en mara, ej en 
varulv, som anfaller. 

Från Blekinge finnas flera uppgifter om detta slag av förloss-
ningsmagi med påföljden mara, ej varulv, nämnd. Uppgifter om 
att barnet blir mara, om modern kryper genom en fölhinna, finnas 
således från socknarna Öljehult, Hällaryd, Ramdala, Edestad 
(1. Listerby) och Ronneby (dessutom några ej klart lokalfästa upp-
gifter); om modern krupit genom fölhamn eller sele: Kyrkhult; om 

11-43297. Ella °Med& 
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modern krupit genom sele: K3rrkhult, Kristianopel. Från Elleholm 
föreligger följande uppgift: »Det första barn, som en kvinna får, 
skall hon ta genom en fölhamn för att hon allt framgent skall få 
lätta barnsängar. Då blir barnet mara och får bära en djurfot och 
en människofot.»1  (LUF 1833.) Jfr även uppgiften s. 118, från 
Mjällby, om att kvinnan kan krypa under en häst, men barnet blir 
en mara.2  

När det i Blekinge också talas om varulven har han ofta karaktär 
av manlig mara, jfr s. 126. 

Även från Korsberga socken i Västergötland föreligger uppgiften 
att om en kvinna kryper genom en »hästahamn» eller »fölungaväska» 
så får hon smärtfri förlossning, »'men di onga di blev marer', är ett 
yttrande, som jag minns efter min far». (ULMA 1967: 1. Sages-
mannens fader var född i början av 1800-talet i Velinge sn.) Från 
Värmland (En bok om Värmland av värmlänningar 3, s. 217) för-
skriver sig följande uppgift: »Om bruden omedelbart efter bröl-
lopet kryper genom en 'märrsele' (i äldre folktro en fölhamn), får 
hon lätt att föda barn, men dessa bliva då maror, d. v. s. varelser, 
som om dagen äro vanliga människor men nattetid måste påtaga 
sig en 'hamn' och plåga människor och djur.» (Ingen uppgift om 
uppteckningsort.) 

Man tyckes sålunda få räkna med att det har funnits ett tradi-
tionsskikt, där till denna form av förlossningsmagi endast mara-
motivet har funnits tillkopplat. I Småland är detta säkrast belagt; 
men de blekingska beläggen äro också så pass talrika, att man 
måste räkna med att de kunna ha en bestämd traditionsgrund. 
Det förefaller även troligt, att det kan ha funnits ett äldre skikt, 
där endast själva det magiska förfarandet varit känt. Ett större 
material, åstadkommet genom speciella undersökningar, kräves 
dock för att man skall kunna komma till bestämda slutsatser. 

Att man vidtog magiska åtgärder för lätt förlossning är känt och 
betygat. Det är också förståeligt, om man betänker, att kvinnorna 
måste föda sina barn utan hjälp av andra än mer eller mindre okun-
niga gummor, vilka vid svåra och komplicerade fall naturligtvis 

Möjligen är detta, att »ta» barnet genom en fölhamn, detsamma som näm-
nes i uppgiften s. 117 från Backaryd i Blekinge, att låta barnet födas genom en 
ring av fölhirma. 

2  Från Skåne synes det icke finnas några uppgifter som kunna antagas gå till-
baka på endast maratro. 
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måste stå ganska hjälplösa och ibland tillgrep° tämligen barbariska 
metoder. Eneström skriver också bl. a. att »många kvinnor fingo 
släppa till lifvet vid förlossningen endast för jordgummornas okun-
nighet». I varje fall hade ju dessa icke något begrepp om hygien. 
Hade en förlossning ändats med döden, cirkulerade också länge 
berättelsen därom med alla uppskakande detaljer bland kvinnorna. 
Ej underligt om förstföderskorna kände sig förskräckta och prö-
vade magiska metoder, som av äldre generationer ansetts tillförlit-
liga. 

Enligt uppteckningar av Tang-Kristensen har den speciella for-
men krypande genom fölhinna varit mycket vanlig i Danmark. I 
uppteckningar från Anholt heter det att det var »almindeligt» förr 
att »ugudelige piger og koner», som voro havande, kröpo genom en 
fölhinna (jfr början av detta kapitel). Och i Danske Sagn heter det 
att man hade denna tro över allt på Själland »og har ikke helt mistet 
den endnu». Det skulle ju då kunna tänkas, att man en gång från 
kyrkligt håll satt in med en skrämseltaktik för att motverka ett 
vidskepligt bruk, som gripit omkring sig, att varulvsmotivet då 
kopplats till, och att gestalten därför har blivit den svarta djävuls-
hundens. Maramotivet kan ha funnits förut, som i de här nämnda 
sydsvenska föreställningarna, och då har det legat nära till hands 
att sätta in en manlig motsvarighet i förbannelsen, en motsvarig-
het så skrämmande som möjligt. 

Detta antagande framför jag dock endast som en mycket osäker 
hypotes. Det kan naturligtvis också vara rent folkliga föreställ-
ningar, som sammanstrålat. Om utvecklingen av komplexet skulle 
väl en dansk undersökning kunna giva besked. Att det har utbildats 
under stark påverkan av kristen tro är utom allt tvivel. Känner 
man folkligt föreställningssätt så förstår man, att redan det att 
försöka undkomma förlossningssmärtorna, som blivit pålagda av 
Gud (1 Mos. 3: 16), måste betraktas som synd. Det finns också 
klart utsagda uppgifter om den saken. I en uppteckning från Skåne 
av Eva Wigström (Folkdiktning I, s..103) heter det: »En mor bör 
ej ,på något sätt eller vis söka undandraga sig de plågor, som Herren 
vid sy-ndafallet pålagt kvinnan. Försöker hon göra detta, så blir 
i:let barn, hon utan smärtor framföder, antingen varulf eller mara.» 
Därefter omnämnes särskilt krypande genom.  fölhinna som orsak. 
I S:t Olof i Skåne säges det även om varulvsförbannelsen att ddi 
följer därför att man försöker undkomma smärtorna, »för det står 
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i biblen att med smärta skall du föda» (LUF 488). Från Rödeby i 
Blekinge föreligger också en uppteckning (LUF 647), där det talas 
om krypande genom »hästhele», och' det tillägges: »Det är ju mot 
Herrans lagar, där det står, att man skall föda sitt barn med smärta. 
Därför var det inte många, som vågade använda sig av den affären.» 
Jfr även orden i sägnen s. 147 från Skabersjö. I landskap utanför 
detta speciella traditionsområde finns också samma tro, för vilken 
jag anför ytterligare några exempel. Sålunda berättas från .Alsheda 
i Småland att ett barn blivit bortbyting därför att modern syndat, 
då hon satte sina värkar på en vagn, »ty värkarna skulle man själv 
ha, det var meningen det, annars blev det fel på barnet» (ULMA 
7382). I en uppteckning från Fröskog i Dalsland säges att man 
kunde få Guds straffdom över sig för sådant, »för en skulle föda 
sina barn med smärta» (IFGH 4243). Och enligt en uppgift från Sol-
lerön i Dalarna var berusning enda tillåtna medlet för att åstad-
komma lättnad under förlossningen; magiska medel ansågos som 
synd och skadliga för barnet (ULMA 2535). I den anförda sägnen 
från Upphärad i Västergötland, se s. 157, talas ju också om hur 
en präst ingriper och med sin övernaturliga kraft åstadkommer att 

,kvinnan får ta sin beskärda del av smärta. 
Att den här föreliggande formen av varulvstro har levat ett så 

intensivt liv beror också på att den i så hög grad berört havande 
kvinnor genom uppgiften att varulven särskilt sökte dessa för att 
riva ur dem fostret. Det uppammades en skräck, som blir lätt-
förståelig om man tänker dels på den allmänna benägenheten i 
äldre tid att kritiklöst omfatta allsköns övertro, dels ock på dessa 
kvinnors, som det särskilt angick, sensibla tillstånd och deras känsla 
av att vid fara ej orka att fly undan. Till accentueringen av denna 
skräckkänsla kan ha bidragit ett förhållande, som tycks vara fak-
tiskt, nämligen att verkliga rovdjur, varg såväl som björn, gärna 
anfalla havande kvinnor och riva ur dem fostret. Denna späda kropp 
är antagligen en läckerhet för rovdjuret, liksom även kons juver 
och foster är det för björnen. En mängd uppgifter om detta finnes 
såväl i litteraturen' som i uppteckningar i folkminnesarkiven. 

1  Se Olaus Magnus, a. a., bd 4, s. 51; Svend Grundtvig, Gamle danske Min-
der, s. 158; Klas Olofsson, a. a. I, s. 278; A. Sandklev, Om vargskall och varg-
gropar i Halland, i Vår Bygd 1938, s. 30; Edv. Olsson o. D. Arill, Värmländska 
folkminnen, s. 149; J. Wangö, Knäred i gången tid, s. 200; T. Boberg, Fjällmarkens 
folk, s. 87, m. fl. Jfr även talrika uppgifter i NFL. 
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Hur hundgestalten kommit in och blivit så dominerande är tills 
vidare en öppen fråga. Det kan vara djävulstrons svarta hund, 
det kan också vara en mytologiskt betingad gestalt. För det förra 
antagandet tycker man sig finna ett belägg i en uppgift om tron 
bland rumänerna i Siebenbiirgen, där också hundgestalten om-
talas.' Det heter där att vissa människor kunna antaga »Wolf, 
oder Hundegestalt». De kallas på rumänska för Prikoliö 1. Prikuliö., 
Förvandlingen sker dock icke genom någon födelsemagi utan genom 
magiska åtgärder en högtidsnatt såsom inledande procedur av den, 
som vill få förmågan att förvandla sig. Därefter skickar en »Ober-
haupt aller Prikulitsche» till varulvskandidaten en varulv av mot-
satt kön, som kommer i skön mänsklig gestalt och »buhlt mit ihm» 
och bestryker honom med en salva, som kommer en kort svans att 
växa fram, eller också kommer han själv eller sänder sin undersköna 
syster. Det är således häxtidens typiska djävulstro och orgiastiska 
fantasier, som här komma till uttryck. Gestalten bestämmes av 
varulvarnas herre: »In der nächsten Nacht wird der Kandidat zum 
Oberhaupt aller Prikulitsche gefiihrt, der iiber alle wilde Tiere 
herrscht und &Innen in der Gebirgspitze des Retgesat seinen Palast 
hat. Er bestimmt nun, ob der Betreffende in Wolf- oder Hunde-
gestalt Unheil anrichten solle.» Sedan förefaller det som om den, 
som nu har denna förmåga, vid varje särskilt tillfälle måste utföra 
någon viss magisk handling, för att förvandlingen skall inträda, 
på visst sätt slå »Purzelbäume» eller krypa genom springan mellan 
två sammanvuxna träd. Ett inre tvång till detta förefinnes dock, 
och varulvsmänniskan kan inte utan särskilda åtgärder, vari bland 
annat korstecknet ingår, förlora denna sin egenskap att tidvis 
förvandlas.2  

Am Ur-Quell, Monatschrift får Volkkunde VI, s. 17 ff. 
2  I Walachische Mwrchen av Arthur och Albert &hott angivas »Priccolitsch 

und. Priceolitschone* ha vampyrartad karaktär (murony = vampyr). Det står 
om dem följande (s. 298): »Der Priccolitseh (Pricolics, Prieulics), eine abart des 
murony, kommt nach dem volksglauben fast häufiger vor als dieser. Er ist ein 
lebendiger wirklicher mensch, hat aber die eigenschaft dass er nacht» als hund 
haiden und viehtriften, auch dörfer, durehschweift, auf seinen zilgen pferde, rinder, 
schaafe, schweine, ziegen u. s. w. durch anstreifen tödtet, und deren lebenssäfte 
an sich zieht, weshalb er stets gesund und blähend aussieht. Einen förmlichen 
hundssehweif, als räckgratfortsatz, denkt sich das volk als unverkennbares zeichen 
dass ein vollsäftiger, frischaussehender mensch ein Priecolitsch ist. Ein weib-
liches ungeheuer dieser art heisst Priccolitschone.» 
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En sägen återgives, som talar om hur man och hustru äro på 
hemväg från kyrkan och hur mannen, som är PrikoW, känner 
att hans tid att ta hundgestalt är inne. Han går då avsides och slår 
»drei Purzelbäume fiber einen Graben» och mumlar ord, som han 
fått lära sig vid sitt upptagande i varulvarnas krets; han anfaller 
sedan hustrun och biter henne. Vid hemkomsten möter han henne 
skrattande och har då trådar mellan tänderna. 

Här finna vi således två komponenter som ingå i det — som 
jag här kallar det — danska komplexet: hundgestalten och sägnen 
Trådar mellan tänderna. Tron på hundgestalten kan ha uppstått 
på olika håll under inflytande av djävulstron — eller möjligen på 
grund av äldre mytologiska föreställningar — men sägentypen 
måste ha vandrat. Hur förbindelsevägarna ha gått kan man icke 
veta, förrän det tyska och danska materialet undersökts. 



Kap. V. 

VARULV GENOM ANDRA ORSAKER. 
LYKANTROPI. 

Förutom de i föregående kapitel nämnda dominerande orsakerna 
till förvandlingarna finnas även en del mera sporadiska uppgifter 
om andra orsaker. 

Ett par uppteckningar föreligga, i vilka det säges, att förvand-
lingen kan orsakas av en katt: ett odöpt barn blir varulv eller mara 
om en katt, som har sprungit under en likkista,  sedan springer un-
der dess bädd (Sk. Eva Wigström, Folktro och sägner, s. 387); 
om ett barn, som ej var döpt, låg i en vagga, och en katt kom in 
och såg på det, så blev det barnet en ulv. Därför borde man alltid 
ha ett skynke över ett odöpt barn (Boh., Öckerö. VFF 1249). 

I dessa uppgifter möta vi dock säkert endast överförd maratro. 
Lov6n har också i Folklivet i Skytts härad (s. 170), samma uppgift 
som Eva Wigström men med enbart påföljden mara nämnd: »Noga 
skulle hon [modern] akta sig för, att icke en katt, som händelsevis 
sprungit under en likkista, sedermera skulle komma att springa 
under det odöpta barnet, i händelse det var en flicka; ty då blef 
det en mara.»1  

1  Tron att katten är farlig för odöpta barn är vida spridd. Ofta uttryckes det 
så, att katten »för ont med sig», barnet »råkar ut för något dåligt» — ibland säges, 
att det blir »i framtiden* — blir en bortbyting o. s. v. Men från många håll upp-
gives också att barnet blir en mara, om katten hoppar över eller kryper under dess 
bädd, medan det är odöpt. Hylten-Cavallius har härom (a. a. I, s. 351) samma upp-
gift som Loven, men påföljden uppgives här icke gälla enbart flickor: »Om katten, 
som är ett ondt djur-väsen (§ 86), löper först under en lik-kista och sedan under 
ett hedet (odöpt) barn, så uppkommer deraf en så stark förgerning, att barnet 
blir Mara.» I »Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria» VI, s. 116, läses: 
»För att förekomma det en person ej skall bli mara, måste man tillse, att barnet, 
då det är odöpt (hede) ej lägges i vaggan, utan i sängen, och noga vakta, att ingen 
katt kommer under sängen; sker sådant, blir barnet en mara.» Uppteckningar 



168 

Jättar och rån sägas också kunna förvandla människor till djur. 
Vi ha uppgifter därom från några landskap. I en sägen från Hjärtum 
i Bohuslän, jfr s. 85, talas om hur en varulv hoppar upp på ryggen 
på en kvinna och hur hon räddar sig och honom genom att ropa 
hans namn, och det tillägges: »Han hade blivit förtrollad för han 
kastat stål på en jättekäring.» — I Foss i Bohuslän säges, att troll-
kunniga och jättar kunna förvandla folk till gråben; sådana kallades 
för varulv (IFGFI 4269). — Från Västergötland, Algutstorp, finnes 
en uppgift om en gubbe, som sprang varg och en gång var borta 
i fyra dagar, och man tillägger: »Dä va la jätta, som hade lurat upp 
hsmen te bärjet» (jfr s. 178). 

Från Hedemora socken föreligger en sägen, upptecknad i två 
versioner, i vilken det talas om förvandling genom bergtagning. 
I ena versionen heter det, att en inflyttad finne blev »bergtagen och 
sprang varg i sju år», och i den andra att en gosse blev »bergtagen 
av råare och var länge borta» samt kom åter som varg. Sägnerna 
äro emellertid av en typ, som tillhör förgörningskomplexet, varför 
jag återgivit dem i kap. III (s. 77 f.). Uppgiften om bergtagning 
som orsak har antagligen tillkommit genom traditionsupplösning. 
Detsamma torde också vara fallet med uppgifterna om att jättar 
åstadkomma förvandlingen. 

Från Skredsvik i Bohuslän finnas några egendomliga uppgifter 
om »Jacklebergs gast», som tyckas ha satt fantasien starkt i rörelse. 
Det berättas därom följande: En hustru befinner sig i långt fram-
skridet havandeskap, då en dag två kor bryta sig in och beta i sä-
den. Hon jagar dem men kan ej få ut dem. Då blir hon arg och ro-
par, att »om djävulen ville ta det jag nu bär på, så skulle jag nog 
springa i kapp korna». Några dagar efter födes en pojke, som strax 

från senare tid återgiva samma tro: »Jär ä sä katta va inn å sprant yvi barntulla, 
sä vart e mören tå dä barna. Hä var no int bra ha katta inn meda bame va °kristne. 
Hä jär som katta skull vara na hår båla na (Vb., Umeå lfs. ULMA 7738.) 
»Man fick ej låta en katt springa under vaggan eller sängen där ett odöpt barn låg, 
ty då fick barnet ej som vuxen hår under armarna, och en person som ej hade 
hår under armarna, är en sådan som 'rider maran', d. v. s. den personen är en 
'Mara', som 'rider maran' på andra människor och djur.» (Upl., Möja. ULMA 
1368: 3.) Även från andra landskap omtalas kattens farlighet för odöpta barn. 

Man kan jämföra i rumänsk folktro om en annan förvandling, som en katt 
anses kunna orsaka: om en katt hoppar över ett lik, blir den döde en vampyr 
(Summera, The Vampire in Europe, s. 304). 
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efter födelsen hoppar ur sängen och kryper under den: när dörren 
öppnas, springer han ut och till skogen, »där gråben lockade — så 
blev han varulven eller 'jacklebergs gast'» (VFF 1999). I en an-
nan uppteckning från samma socken (VFF 2008) berättas, att då 
barnet var fött, kom en varghona in och rövade bort det och förde 
det till sin lya och uppfostrade det. Barnet blev därigenom vilde 
och lärde sig endast vargtjut. »Ofta fingo de närboende höra 'var-
ulfstjuten' och någon gång — — se en skymt av honom, men infånga 
honom var omöjligt. Därföre att den hade diat vargen blef den 
både människa och varg, och när det hördes vargtjut i skogen, 
så hette det: 'Det är jacklebergs gast som är ute och ropar'.» — »En 
annan sägen om varulfvens tillblifvelse är att när barnet var 
födt förvandlades det snart till en vargunge och sprang in under 
sängen. Någon råkade då att öppna dörren och då kilade varg-
ungen ut igenom dörren samt upp i skogen — och varulfven var 
färdig.» 

Från Värmland föreligger en enstaka uppgift, som något påmin-
ner om den bohuslänska: »Varulven kom och tog det riktiga bar-
net om en inte passade på att vaka över det på natten. Det blev 
en bortbyting. Varulven kunde skapa sig både till människa och 
varg. Och om han tog ett barn, så blev det en varulv av det, och bar-
net kunde inte komma att bli riktig människa igen.» (Segerstad, 
IFGH 3463.) Här har, som synes, varulvs- och bortbytingstradi-
tioner blivit sammanblandade. 

Några svaga spår av vampyrtro finna vi även blandad med var-
ulvstron. 

I en uppteckning från Alsheda i Småland (ULMA 7382) heter det: 
»Varulv var en förekomst av hälften människa, som var ond, och 
hälften djur, och det är en ond ande. Om man hade ett sår, som 
slagit sig till blodförgiftning, sades, att varulven varit framme och 
sugit i det. Detsamma sades om ett sår ej ville sluta opp att blöda. 
— En varulv gick inte att döda av människa.» 

Från Gunnarskog i Värmland finnes en liknande uppgift (IFGH 
3180): »Varulven sög blod. Han kunde vara djur om natten och 
människa om dagen.» Här vet man dock icke om det är fråga om 
en reminiscens av vampyrtro eller om det är en avbleknad rest av 
de sydsvenska föreställningarna om varulven, som dödar havande 
kvinnor och suger blodet ur fostret. Den senare möjligheten kan 
ej uteslutas. 
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Även en likätande varulv har omtalats', en varulv som också 
särskilt anföll barn. Om denne finnes en uppteckning från Väster-
götland: 

»Varulven var en människa om dagen och ett odjur om natten, 
han kunde igenkännas på att han om dagen aldrig kastade nå-
gon skugga.2  I forna tider skall en varulv ha hållit till i berg- och 
skogstrakterna mellan Viken och Mullsjön, han rev upp liken på 
Beatebergs kyrkogård, så de kunde ligga uppe på kyrkogården om 
morgnarna. Små barn gick aldrig säkra, de blev ofta rivna, och då 
var halsen alltid avbiten på dem. — Man kunde få en varulv att 
återta sin mänskliga skepnad, om man kastade en kniv, så den träf-
fade honom.»3  (Beateberg. IFGH 4670.) 

Även av tron på gengångare som varulvar4  finna vi en del spår 

1  Även Hertz nämner a. a. sid. 88 detta slag av varulv: »Aber nicht allein auf 
das le b en dige Fleisch hat es der Werwolf abgesehen, sondern er folgt auch dem 
eigenthämlichen Trieb der Wolfsnatur, die Rabensteine und Walfelder zu pländern, 
Gräber aufzuscharren und die Leichen zu verschlingen. Damit nähert er sich den 
arabischen und persischen Gulan, den inclischen Vetalas, Pisachas und Rakschasas, 
die schon im Mahabharata in Gemeinschaft mit Wölfen und Hyänen die Schlacht-
felder durchschweifen.» 

2  Alltså en stor missdådares kännetecken. 
3  Då man har endast ett belägg rörande detta slag av varulv — ett annat från 

samma trakt är något osäkert och anföres därför ej här — så kunde man ställa 
sig tveksam inför tillförlitligheten. Det kan dock tänkas, att denna tradition, som 
upptecknats i Tivedsområdet, kan ha medföljt invandrade finnar, som en gång 
bosatte sig där. Att sådana traditioner ej varit okända i Finland se vi av följande 
uppteckning i Finlands svenska folkdiktning VII: 1, s. 497: »Av äldre personer har 
jag hört om varulvar, som om dagen äro verkliga 'människor men om natten på-
taga sig ulvhamn och uppgräva lik på kyrkogårdarna samt förtära dem. Dock 
vill jag framhålla den omständigheten, att dessa i hithörande uppgifter städse äro 
män, medan övriga personer, som byta hamn och vilka stå i samband med maran, 
äro kvinnor.» (Uppt. från Pargas.) 

Om vi.  i den lokalfästa uppgiften från Beateberg verkligen finna ett belägg för 
tron på den likätande varulven är dock ej säkert. Man kan också tänka sig att 
man här endast finner minnet av någon verklig händelse från den tid, då vargarna 
härjade. Det är omöjligt att avgöra utan ytterligare belägg. 

4  Jfr Hertz, a. a. s. 88: »Noch muss Mer einer Werwolfsart gedacht werden, 
welche in ein anderes, weit unheimlicheres Sagengebiet hinilberweist, nämlich des 
ge spenstigen We rwolf s, der mit dem Vampyr von einem Geschlecht ist. Der 
Werwolf ist hier nicht ein verwan.delter lebender Mensch, sondern ein dem Grabe 
in Wolfsgestalt entstiegener Leichnam. Ein merkwärdiges Beispiel ist der ge-
fährliche und grau.same Wolf von Ansbach im Jahr 1685, welcher för das Gespenst 
des verstorbenen Bärgermeisters und Kastenpflegers gehalten wurde.» 
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i vårt land, som man kan se av följande uppgifter. Av dessa ha några 
tron direkt utsagd, medan de andra exemplen medtagits därför 
att gengångarens gestalt är vargens eller björnens, vilket är mycket 
ovanligt och svårt att förklara, om det ej skulle på något sätt hänga 
samman med varulvstron: 

I Madebråten uppenbarar sig en tid ett spöke, som visar sig 
som en varg och kallas för »Madebråta varg». På kvällar och nätter 
möter man den ibland på vägarna; ibland synes den vid husen. En 
dräng, som tjänar i Madebråten vid mitten av 1800-talet, ser den 
en gång sätta upp tassarna mot fönstret och titta in men sedan för-
svinna. Husbondfolket tror, att spöket är någon av deras förfäder, 
som bott på gården och gjort något ont eller begått något brott, 
som ej upptäckts, och till straff fick gå omkring efter döden för-
skapad till varg. (Smål., Slätthög. ULMA 15483.) 

»Det påstås, att somma människor efter döden blir varulvar.» 
(Vgl., Tranemo. IFGH 3260.) — »Varulvar var ett mycket fruktat 
väsen, varulvar det var personer som tagit sitt eget liv samt sådana 
som dött genom olyckshändelser, de fick gå varulv så många år 
som de dött för tidigt, innan deras rätta livslängd var slut. De 
var olika farliga, de varulvar som hade tillkommit genom olycks-
händelser var ej så svåra som de var, som var självmördare.» (Vgl., 
Hudene. IFGH 1654.) — Det var många människor som kommo 
ut för varulvar och blevo blåklämda över kroppen, fingo märken 
efter fingrar. Om man läste Fader vår, hade varulven ingen makt. 
Varulven var någon ond och elak människa, som dött. Han för-
följde dem var de än voro, men om de läste och bad Gud om hjälp, 
fick han ingen makt. (Boh., Säve. VFF 1067.) — Om en varulv, 
som måste ha tänkts som en gast, talar också följande sägen: Man 
skjuter en gång på en varg, men skottet biter inte. Vargen går ej 
bort förrän solen går upp. »Farmor sa, att det var en 'varulv'.» 
(Dalsl. Fröskog. IFGH 4243.) — Man har berättat, att om ett barn 
blir mördat, och det ej upptäckes, så blir det »en varulv eller gast 

barne, dä kunne fslle bli bå då ene å då andre. Varulven geck i 
skogen, å di va rådde för den, men ja vet ingen 813M såg den.» (Vrml., 
Karlskoga. ULMA 6864.) — »Dom har sagt det här, att dom som 
dör skola 'gå igen' i en björnskepnad, vargskepnad eller blivit för-
vandlad till något annat vilddjur.» (Härj., Lillhärdal. ULMA 
2238, s. 386.) — Gästgivaren skjutsar en resande, som vid S. blir 
förskräckt över att i månskenet se en stor svart björn komma gå- 
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ende på bakbenen, hästen skyggar också. Björnen försvinner sedan. 
Skjutsbonden har ej sett något. I S. har en person hängt sig och gått 
igen, och man tror, att det kunde ha varit han. (J11., Oviken. ULMA 
14475.) — En man i Överkalix drunknar och går igen i skepnad av 
en björn för att, som han hotat, hämnas på sina styvsöner. Han 
klöser i skogskojan, där dessa äro, så att märken synas efter klorna. 
Sedan fortsätter han i hemmet, men där synes han ej utan endast 
höres. Han fördrives slutligen av en präst. (Nb., Överkalix. ULMA 
14471.) 

Från Norrbotten (Nederkalix x Töre) är antecknat följande uppgift: 
»När en del människor dog, kunde de lämna efter sig en slags vål-
nad, som i form av något vidunderligt djur kunde visa sig för männi-
skor. Sådan vålnad kallades hamnin = hamnaden.» (ULMA 11215.) 
Här är det dock sannolikt ej fråga om en tro av samma art som fö-
regående, utan här får man nog räkna med en fylgja-tro. Jfr kap. 
II, s. 36. 

Förvandling som straff för synd nämnes i några få fall med di-
rekta ord. Så heter det t. ex. i en uppteckning från Ny i Värmland 
(IFGH 3176): »Varulven hörde jag talas om som barn. Det skulle 
vara en människa, som gjort så mycket ont, att hon fick gå omkring 
som en 81v. Kunde inte bli människa igen förrän någon nämnde 
namnet till henne. Det skulle finnas trollkäringar, som kunde läsa 
tillbaka så att han blev folk igen.» Från Råda i Västergötland 
(Askims hd) föreligger en uppgift om att varulvar voro förtrollade 
människor eller sådana som »gjort någon hemsker gärning». En 
sådan var som en varg. »Jag minns att mor skrämde oss barn för 
honom. Han skulle vara hemsk och farlig.» (IFGH 4787.) Jfr 
även ovan om »Madebråta varg». När det i en del andra fall talas 
om förvandling som straff för synd framgår dock av fortsättningen 
att det rör sig om förgörningssägner med vanliga lösningsmotiv. In-
ledningsmotivet är ju där ofta svek mot en kvinna, vilket man då 
åsyftat.' 

Detsamma kan naturligtvis också ligga bakom den ovannämnda uppgiften 
från Ny, som kan vara en reminikens av dylika förgörningssägner. Uppgiften 
från Råda däremot synes tala mera bestämt om någon verklig ogärning som or-
sak. Ett sådant uttryck som det av sagesmannen för denna uppgift använda, om 
någon »hemsker gärning», skulle man ju kanske också våga tänka sig som vittnes-
börd om ett genom generationerna bevarat minne från den tid, då den fredlöse 
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Endast en sägen i det material, som jag haft till förfogande, ta-
lar om synd, som åtföljts av ett Guds straff i form av förvandling 
till djur. Jag refererar i det följande denna sägen, som är från 
Ambjörnarp i Västergötland (IFGH 3676): 

En man flyttar skälstenar för att få större ägor, »och enligt Bib-
lens ord så står det, att förbannad vare den, som flyttar ett rå-
märke». Mannen blir förvandlad till varg för nio år och får till föda 
ej taga annat än enfärgade röda djur. Han kan dock tänka och 
reflektera men ej tala, endast tjuta. Så får han ströva omkring och 
frysa och svälta under de nio åren. Han berättar själv om detta 
när han blir återlöst till människa igen. — Det skall i Ambjörnarp 
ha berättats mycket om denna händelse av »möe gamla» personer. 

Sägnen är som synes starkt religiöst påverkad. Uppgiften om de 
enfärgade röda djuren går väl sannolikt tillbaka på 4 Mos. 19 kap., 
där det talas om en felfri röd ko som syndoffer. Det är också det 
enda ställe i bibeln, där färgen på offret nämnes (jfr Nyström o. 
Stave, Biblisk ordbok). 

Kanske ligger någon händelse orsakad av samvetsnöd och reli-
gionsgrubbel bakom denna sägen. 

Därmed äro vi inne på de dunkla områden, där själssjukdomarna 
röra sig. Det är icke något tvivel om att icke verkliga fall av lykan-
tropi förekommit också hos oss och det även i ganska sen tid, så 
att människor verkligen ha trott sig tidvis förvandlade till djur och 
fått en impuls att leva som djur. Det är också lättförståeligt, att 
psykopater av viss typ ha kunnat påverkas av den utbredda och 
utan kritik omfattade tron på varulvar, en tro som också fick sin 
näring av den rikliga förekomsten av vargar. I Västergötland t. ex. 

var »varg i veum». Det från fornnordisk tid välbekanta uttrycket vargr i betydel-
sen förbrytare bör ju också ytterligare ha stärkts i folkminnet genom att det 
även förekommit i de gamla landskapslagama. Man kan jämföra benämningen 
kasnavargher i betydelsen mordbrännare, se Holmbäck o. Wessen, Svenska land-
skapslagar, östgötalagen s. 51: »'Kasevarg', fsv. kasnavargher, en i flera landskaps-
lagar förekommande beteckning för mordbrännare (se t. ex. UL B 25). Förleden 
är en form av ordet kase 'hög av ris, ved, stubbar o. d. att brännas, bål (vård-
kase)'. Slutleden vargher är ett fornnordiskt och gemensamt germanskt ord för 
'våldsverkare, förbrytare, fredlös', samma ord som djurnamnet, ursprungligen 
'strypare'. I fno. lagar betecknas en fredlös mordbrännare med orden brennu-
vargr. — —» Jfr även Gotlandslagen, I 39, där casna vargr nämnes som ett av 
de fyra okvädinsord mot män, för vilka lagen stadgar straff. 
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voro varghärjningarna svåra ända in på 1860-talet.1  De uppteck-
ningar ur vilka man med lätthet kan utläsa ett sådant sjukligt till-
stånd förskriva sig också i de flesta fall från Västergötland och 
Skåne, de båda landskap, som tyckas ha varit mest fyllda av var-
ulvstro. Skåne har ju av någon anledning utgjort en verklig driv-
bänk för sägner och tro om den till födelsemotivet knutna varulven-
hunden. Där berättades så mycket om dessa varulvar, att havande 
kvinnor ej vågade gå ut en kväll, ja ibland ej heller vågade vara 
ensamma inne.2  Ända in i mycket sen tid ha ju också vissa bestämda 
personer omtalats såsom varande varulvar. En av de sista, som så-
lunda utpekats, dog 1922, då vid hög ålder (LUF 458). Här kan 
man tala om att en folkhysteri utvecklat sig. 

Västergötland har varit fyllt av traditioner särskilt om förgörning 
till varg. J. Sundblad berättar i Gammaldags seder och bruk, s. 
219, från trakten av Kinnekulle, om hur ofta han i sin barndom 
hörde talas om dessa varulvsförvandlingar, »hvaraf folktron var 
uppfylld». Och han tillägger: »Om det sålunda berättades, att en 
varg 'strök omkring husa', och att denne var 'spaker å så' sor'ssen 

. ut' så hörde man sådana yttranden som: 'dä' ä' inte aent än en som 
ä' förskapter te' varg; dä' ä' nokk e' mäenska, som fått en sånn 
skepne' — då hade man en af dessa sägner framför sig. Det märk-
liga härvid var, att detta alltid yttrades med lägre röst och en viss 
skygghet; det såg ut, som om man trodde, att den 'förskapte' hörde 
en och på något sätt skulle kunna bringa skada och förderf öfver 

1  Ur Klas Olofssons uppgifter, a. a. I, s. 276 ff., kan anföras: *Vargarne voro 
en fasans plåga. Männislgans närhet bekymrade dem inte mycket. Strykande 
på vakt runt kring husknutarne, liggande på lur vid fänadrev och tå, då kreaturen 
släpptes vall, blodtörstiga och djärva, sleto de många gånger boskapen så gott 
som rakt ur händerna på folket. Då en släppte på betet på morgnaffie, så var det 
för någon att ge sig av i förväg uppåt markerna och skjuta och ropa. Men det 
tjänte inte mycket till. — — — Folk ville häller inte gärna ensamma ut på lång-
färd och vandring i vinternätterna: 'Tassa hängde fram i näsan på hästen och 
sprungo som hundar kring släden.' — 'De hängde en hack i häl' (allm.). — — — En 
liten tös var ute på Brinkasvedjorria (Fristad sn) och plockade bär: 'Tassa tok å 
åt upp'a. Det hittades bara lite klädtraser och slamser ätter'na'.» 

2  En av Tang-Kristensens danska sagesmän berättar också om huru de som barn 
hörde »så mange historier om varulve, og de blev så bange, at når det blev,aften, 
trak de benene op på brenkene for ej at blive varulvebidte» (Danske Sagn II, s. 233). 
Från Skåne finnas liknande uppgifter. En sagesman från Smedstorp E(liger t. ex. 
att de som barn voro så rädda för varulvar, att de på kvällarna ej vågade gå ut, 
vilka behov därtill de än hade, »utan då kröpo vi in i skorstenen» (LAL 314). 
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huset, ifall man talte om honom.» Man riktigt förninimer, hur sugge-
stivt dessa berättelser verkade. 

Från Värmland omtalas också i en uppteckning, att om en varg 
höll sig nära stugorna, så trodde man, att det var en människa, som 
»gick i en varg» (Stavnäs. IFGH 3212). Man varnades också för 
att förarga »finnfolk» och andra kringvandrande personer, vilka 
annars kunde förvandla en till varg.' 

Mot bakgrunden av dylika yttringar av en livligt omfattad var-
u1vstro2  får man se de här nedan återgivna uppgifterna om tydligt 
sjukliga själstillstånd. 

Om ett sådant tillstånd, kanske förbundet med religionsgrubbel, 
talar följande uppgift från Essunga i Västergötland: »En från Ess-
unga, vanligen kallad 'Liagossen', blev en gång utan vidare manulv. 
Han fick gå i skogarna i nära två år. Hans mesta uppehållsort var 
på kronoparken 'gillet. Han fick under tiden inte taga något djur, 
utan [att] det gick en rök av det. Efteråt, då han åter blev för-
vandlad till människa, omtalade han, att Gud kommenderat ho-
nom att gå manulv. Han hade ett litet ställe med en häst och några 
kor. Var även gift och hade flera barn. Så en kväll skulle han ge 
sin häst nattfoder, och då detta var gjort, kände han på återvägen 
in en dragning åt skogen, gick dit och blev då genast förvandlad.» 
(IFGH 3148.) 

En annan berättelse, som talar om ett sjukligt tillstånd, tydligen 
åstadkommet genom skrämsel och suggestion, är följande: En kvinna 
i Kinne-Vedum vill köra iväg ett »pack», som kommer, och de hota 
då att göra så, att hon får »springa varg». — »Och det gjorde de. 
Det blev precis som en sjuke. När den satte åt henne, blev hon 
borta en månad eller sex veckor. Och då hon kom igen då var hon 

1  Varulvstron utnyttjades ibland också i, pedagogiskt syfte. »Varulven, som 
man skrämde elaka barnungar för», heter det i en uppteckning från Kumla i Väst-
manland (ULMA 11093). Från Arnäs i Ångermanland är följande antecknat 
(ULMA 88: 5, s. 172): »Om små barn äta gröt med en sked i vardera handen, skräm-
mer man dem med att de kunna bli förvandlade till björnar.» Och från Kattunga 
i Västergötland uppgives: »Om någon mäni-liska gjort något rackartyg, hände det 
att man sade: 'Akta dig, så du inte blir en varulv.'» (IFGH 3320.) — Som till-
mäle till elaka människor eller som karakteriserande ord brukades också ordet 
varulv, ex.: varulv 'brutal karl, tyrann' (ögl., Jonsberg. ULMA 175: 131). På 
liknande sätt har också, enligt ett par uppgifter, i Västergötland benämningen 
»marulv» och i övre Dalarna benämningen »fähusbjörri» kunnat användas. 

2  »Landsbygdens fasa», som Viktor Rydberg nämner den i Medeltidens magi. 
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så usel och hade trådar mellan tänderna. Så det syntes, att hon 
hade rivit folk. — Se förr gick det så mycket uselt folk, både från 
Finland och annat.,> 1  (Vgl., Vättlösa. ULMA 2750: 4.) Man kan 
jämföra sägnen från Klövsjö i Jämtland, s. 87, där det heter, att 
mannen efter hotelsen blir ängslig och börjar grubbla, och att han 
sedan far ut och blir borta. Något liknande torde man också kunna 
finna i uppgiften från Norrbärke, s. 101, om mannen, som blir 
»kuse» och till vilken hustrun varje dag går med mat »tills förtroll-
ningen var bruten, och han kom hem sund och frisk, och de blev 
vänner som förr». Till sägnen är fogad uppgiften om att vid ovän-
skap den ena grannens hustru kan förvandla den andras man. 

Läser man sägnen från Tived, s. 93, om den förvandlade bröl-
lopsskaran, så får man också en känsla av att det under just denna 
berättelse kan finnas en kärna av en verklig händelse, som går till-
baka på en suggestion åtföljd av masshysteri. Där finnas i stort 
sett de vanliga dragen, som konstituera denna sägentyp, men också 
uppgiften att bröllopsgästerna, sedan ett magiskt medel kastats 
under bordet, vid vilket de sitta och äta, springa upp och ut och inåt 
vilda skogen, och att först »när di träffa skogskanten blev di riktiga 
vargar o fick rumper» — alltså när man förlorade dem ur sikte. Och 
i motsats till de andra sägnerna av denna typ, där det heter, att en 
eller flera kunnat återförvandlas efter det magiska nämnandet av 
namnet, men att de annars ha fått förbli vargar, heter det om dessa: 
»När di hade vare nåra dagar i skogen, så di va utsvultna, då kom di 
hem igen, o när di kom hem igen va di magra — Då va di folk 
igen.» 

Ett troligtvis på suggestiv väg åstadkommet sjukligt drag kan 
man också utläsa ur uppgiften om mannen, som alltid, när han såg 
en häst, måste gå framför den, sno panntofsen med fingrarna och 
ryta som en björn (se s. 99). 

Ett missförstått, klart psykopatologiskt drag, ligger helt uppen-
bart också bakom uppgiften från Knäred i Halland, s. 122, att var-
ulvar (genom födelseförtrollning) igenkännas därpå, att de alltid 
äro dåsiga på dagen och uppför och nerför trappor helst vilja springa 
på alla fyra. 

1  Från Larv i Västergötland omtalas också hur »trollkäringarna» brukade hota: 
»Du sa få skala varg tim du inte passar däk!» Jfr även de många uppgifterna i 
sägnerna i kap. III. 
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Ett minne av någon av lykantropi angripen människas uppfö-
rande förefaller att ligga också bakom följande uppgift från S. 
Kedum i Västergötland (IFGH 3036): »Då de varit varg en gång 
och blivit människa igen, sedan kände de på sig då de den andra 
gången skulle ikläda sig varghamnen. Då gick de ut och gömde sig 
under en gran i skogen, medan förvandlingen pågick.» 

I en uppteckning från Harlösa i Skåne (LUF 2515) nämnes var-
ulvsförtrollningen som en tidvis påkommande sjukdom, ehuru man 
tydligen tror på verklig förvandling: »Man sa, att de som var var-
ulvar kände på sig när de skulle förvandlas. Det var vissa tider 
på året, som de ficksjukan.» I en av de många uppteckningarna av 
sägnen Trådar mellan tänderna, vilken är gjord i Flackarp (Sk. 
LUF 458), säger också berättaren om mannens förvandling att »han 
förnam han skulle bli sjuk». Från Hammarö i Värmland föreligger 
en uppteckning (IFGH 4095), av vilken det framgår, att man i 
detta sammanhang tänkt på sinnessjukdom: »Folk kunde bli stöllie 
å bli som en varg.' Det skulle di bli om det var någon som trölla 
bort dem.» 

Direkta uppgifter om sjukdom får man även i följande berättel-
ser: »Dä va en gubbe (Andreas i Mossebo), sum 'sprang värj'; han 
va borte ena hel veka iblann. Dä va sum en sjuke di feck.» (Vgl., 
Siene. IFGH 3581.) — I Sålanda, söder ut i byn, fanns för många 
år sedan en karl, »som blivit nåt konstig. Ibland var det la värre, 
och då var han visst varg eller hund». Han håller sig på ett källar-
ränne, när han är underlig, och sätter alltid skorna »jämnbreddes», 
som en varg sätter framfötterna. (Vgl., Skepplanda. IFGH 1927.) 
— Ett kvinnfolk »springer varg» och blir borta i flera dagar. Man 
ser en skymt av henne ibland men kan inte få fatt på henne. »Ho 
vart lite konsti ibland. Ja minns, att di sa, att ho aldrig vart rik-
tigt bra sen.» (Vgl., Tived. ULMA 11413.) — Från Alingsås berät- 

1  Redan från fornisländsk tid finna vi vittnesbörd om att man uppfattat ut-
brott av djurisk vildhet som en sjukdom. I Vatnsdcela saga karakteriseras på ett 
ställe berserkagången som en sjukdom. Det heter där (kap. 37) att Thorer klagar 
över att han är den ringaste av bröderna, »fyrir 13at, at å mik kemr Derserk,sgangr 
jafnan, på er ek vilda sizt». Han ber sin broder Thorsten att med sin klokhet 
hjälpa honom av med detta. Thorsten svarar att han också tycker att denna 
Thorers egenskap är menlig: »Pykkir mår ok meö störum meinum, at På ert eigi 
1 eöli Pinu sem aörir menn.» Han råder honom att göra en god gärning genom att 
upptaga en frändes utsatta barn, så skall han, Thorsten, samtidigt bedja till den, 
som skapat solen, den mäktigaste, »at sjå ötimi hverfi af per». 

12— 43297. Ella Oclatedt. 
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tas om en man, som kallades Tussen och som »sprang varg»; sages-
mannen har själv sett denna person. Det var en svartmuskig man, 
och han försvann ibland från hemmet och var borta några dagar; 
han var orkeslös och sjuk, då han återkom, och kunde ej redogöra 
för var han varit. Han var som en sömngångare men vaknade upp 
när man kallade honom vid namn; sedan var han sjuk i flera dagar. 
Folk kallade honom för »Tussen». — »De sade, att 'nu var Tussen 
ute och sprang varg'.» Han sprang på händer och fötter, man såg 
spåren efter honom i snön. (IFGH 2907.) — Om torparen, som 
»springer nedåt Västergötland och river får», heter det, att han blir 
för var gång »så sjuk efter detta», och om en annan, som själv, in-
nan han springer sin väg, brukar be dem att ropa hans namn, att 
han, när han återkommer efter förvandlingarna, är »alldeles för-
därvad» (jfr kap. III ss. 105, 83). — »Många hade sprungit varg, så 
att naglarna var utslitna», heter det i en uppgift från Hällstad 
(Vgl. IFGH 3200). — En gubbe, som hette Rot, »sprang värj» eller 
»geck värj». Han var då som en varg och sprang på fyra fötter. 
Man sköt på honom, men det tog ej förrän man fick en knapp ur 
hans kläder, då träffades han i foten, och man fick se, att det var 
han. Då var händerna utslitna inuti. »Te gå värj va sum en räkti 
sjuke, dä va nstt sum drev dum ut.. Å di for så illa, för di hallde 
sä barte i flere daa.»1  (Vgl., Algutstorp. IFGH 3582.) Av annan 
sagesman uppgives om samma gubbe, att han var borta i fyra dagar 
och hittades inkrupen under en sten vid en källa, att han var förbi, 
när man hittade honom, och att han låg länge efter. »Dä va la jätta, 
som hade lurat upp hamen te bärjet.» Det säges också om honom 
att han hade en svart fläck i handen liknande en vargtass. Det lå-
ter sig tänkas, att han haft ett födelsemärke av detta utseende, och 
att han under någon själslig depressionstid. låtit sig suggerera av 
detta märke, som han kanske till på köpet sett människor betrakta, 
med en viss fasa.2  
" Följande sägner ha tydligen också uppstått genom att man varse-
blivit sjukliga drag hos vederbörande personer. 

Man har således insett, att detta var något sjukligt, men ändå har man till 
berättelsen kopplat sägenmotiven om osårbarheten och den magiska kulan, knap-
pen ur hans egna kläder. 

2  Jfr sägnerna i kap. II, s. 43, och kap. III, s. 99, om handen som björnram 
eller vargtass. 
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En gubbe i socknen, Lump-Anders, går med lumppåse. Det 
tros, att han förvandlas till varg vissa nätter, men aldrig mer än 
en natt i sänder; han är då trött dagen efter. »Jag minns, att de sa: 
'Nu har la Anders varit ute och slonkat tasse igen'.» (Vgl., L'ångared. 
IFGH 3329.) — »Det var en statare på Säby, som hette Per, och hans 
hustru hette Kristin. Jag kände dem väl. Ibland försvann Per 
och var borta i fjorton dar eller tre veckor, och Kristin visste inte 
var han var.1  Men sen fick hon veta, att han hade vissa tider, som 
han fick springa varg.» (Vgl., Berga. IFGH 3327.) — En person är 
manulv, han kan vara borta tre veckor i taget och vill aldrig tala 
om var han varit. En granne, som är hos honom en kväll, hör honom 
säga: »Nu är ja tvungen att gå ut», varefter han försvinner. Han 
är ej hemkommen nästa morgon och tros bli borta några dagar. 
Kan man kalla sådana vid namn, brytes förtrollningen. (Vgl., 
Längnum. IFGH 4214.) — En knekt i Häggdunga, som varit i 
Danmark i kriget, har hållit sig till ett fruntimmer där och över-
givit henne. Han blir alltid varg en månad före jul, »och sen skalade 
han varg en månad». Han kan försvinna rätt som han står och 
tröskar. En gång, när hustrun sitter och mjölkar, kommer han fram 
till henne, och hade hon då förstått att kalla honom vid namn, hade 
han blivit människa igen, men hon förstår det ej. På julaftonen 
kommer han alltid tillbaka; händerna och fötterna är då utslitna. 
(Vgl., Kvinnestad. IFGH 3205.) — En man, J. i B. har blivit för-
trollad av en ovän, så att han får springa varg. Då och då försvin-
ner han på några dagar. Han talar aldrig om var han då hållit till, 
och ingen vågar fråga honom, »men man visste allmänt att han 
'sprang varg'». — Mannen kallades vanligen »Bastevargen» eller 
»Vargen» och levde ännu på 1860-talet. (Vgl., Undenäs. ULMA 
11534.) — Pera Sven skalar varg en hel vinter, han är ute både 
dag och natt, och ingen vet, var han finns. En dag på vårsidan får 
man se honom hänga på en lee (grind), och man tar vara på honom, 
men då har han förfrusit båda fötterna. (Vgl., Hudene. ULMA 
11216.) 

Från Bohuslän finnes också en uppteckning, ur vilken man kala 
utläsa, att en person verkligen trott sig vara en varg och handlat 

1  En företeelse som denna, att en människa försvinner och ger sig ut på vand-
ring en kort tid, kan mycket väl tänkas vara ett epileptiskt omtöckningstillstånd, 
ett sådant som kan uppträda som ekvivalent till krampanfall. 
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därefter.' Sägnen, som är från Ytterby socken, omtalar, att en 
gubbe och hans son bo ensamma i en stuga, och att gubben en gång 
var biten i strupen som av en varg. Alla undra, hur det har gått 
till. Tiden går, och en dag ser gubben sonen kretsa omkring sig som 
en varg, som tänker kasta sig över sitt byte. Men gubben tar då en 
sup, slår sonen i skallen och går sin väg. Senare kommer man på 
sonen med att han är varulv. (VFF 2118.) — Som inledning till 
denna sägen är dock förgörning angiven: »En trolldomskunnig per-
son kunde förgöra en annan, så att han blev varulv. Personen blev 
då vid vissa tillfällen som besatt, och så tog han gestalt av en varg.» 

Ett fall av lykantropi låter sig också förmoda i uppgiften från 
Gåsborn i Värmland, s. 105, där det berättas om hur man hör, att 
det klöser på dörren, och när man öppnar, står därute en varg, som 
river och sliter kring väggarna men ibland låter höra ljud som en 
människa. Det är mycket tänkbart att en människa, som gripits 
av ett sjukligt tvång att uppträda som varg, även kan ha iklätt 
sig en varghud (jfr i slutet av detta kapitel om utklädning till björn 
och varg). 

Från Ljuder i Småland är antecknat en berättelse om en person, 
som tydligen blivit sjukligt påverkad av berättelserna om den tre-
bente varulven: »Syster min hong feck si en som geck tvärs över 
broen ve Sävsjö (?) station. Hon geck mä hänner å fötter som ett 
kreatur, å ena foten hade hong te rumpa. Å dä va ett fruntimmer.» 
(LUF 3459.) 

Ett till sina yttringar ovanligt väl beskrivet fall finner man om- 

1  Hur suggestiv en sådan fantasi kan verka på en lättrörlig människa får man 
en utomordentlig bild av i en skildring av Harry Blomberg, där han berättar om 
huru en varglek verkade på Dan Andersson (Nya Växjöbladet 6 sept. 1929). Efter 
att ha skildrat Dan Anderssons starka inre spänning fortsätter han: 

»Denna spänning uppenbarade sig kanske tydligast under en natt i skogen. 
Jag låg då hos en god vän, som var kolare, i hans koja. Dan kom dit på kvällen. 
Det var fullmåne, milan bolmade, skogen stod spökblå och snöhöljd runt omkring. 
Gripna av det underliga ljuset började vi 'leka vargar'. Tjutande ströko vi alla 
tre omkring mellan träden, morrade och gläfste och betedde oss som galna. Jag 
kan ännu se Dan vältra sig i snön, som yrde omkring honom, och därefter flyga 
upp på kojtaket. Han var likblek och blev plötsligt rasande av skrämsel, ty hans 
fantasi hade gjort honom till en verklig varg. På efternatten låg han mellan oss 
på granriset, och jag kände, hur han fortfarande kämpade med sin vargfantasi. 
Plötsligt klev han upp, tog ryggsäcken och satte av i full karriär ner mot bygden. 
Inbillningen höll på att spränga honom, han vågade inte stanna i skogen och 
månskenet — —.» 
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talat i en uppteckning från »Malmötrakten» (Liungman 566). Det 
heter där om en pojke, som egentligen är »en sån rar påg», att han 
genom sin moders magiska åtgärd för lätt förlossning blivit för-
vandlad till varulv och att han var alldeles förtvivlad över sitt öde. 
Om dagen var han som andra men om natten ett väsen som var 
halvt människa och halvt djur. Han liknade då mest en hund. Då 
han löpte ute på detta sätt måste han skälla som en hund, fast hem-
skare, ihåligare. Han måste också ha tungan hängande ut ur mun-
nen. Han måste även stryka omkring i närheten av människobo-
ningar och kunde därvid bli farlig för människor, ty han kände på 
sig, att han då var vild. Han visste inte vad han skulle kunna komma 
att ta sig för; om människor då råkade ut för honom. På dagarna 
gick han i ångest för detta. 

Mera tydligt kan man knappast vänta att finna ett fall av ly-
kantropil beskrivet i en uppteckning. 

Några andra sägner från Skåne torde också få anses som vittnes-
börd om likartade fall: »En varulv har jag en gång sett. Jag var på 
väg mot Maglö, och plötsligt hörde jag något, och när jag såg efter, 
fick jag syn på en skepnad, som kom farandes mot Vanneröd. Han 
gick med nävarna och vänster ben, men det högra benet sträckte 
han ut i vädret som en rumpa.2  Sedan mötte jag grevinnans Elsa. 
Hon kom och flåsade och var rädd, för hon hade också sett den.» 
(Mellby. LUF 3003.) — »P. T. han sa di ya vårul. Di sa han sprant 
på väjane på kvällana. Då så han ud såm itt jur, å de fjäre bened 
va rompa. Han va alltid reven i ansiktet dan ettor.» (Tottarp. 
LUF 458.) — Om en torpare, I. G., säges också att han var »vartil» 
och att det »kom ryckvis på honom» och att han sprang i vagns-
hjulsspår. (Skarhult. LEIF 2278.) — A. F. i B. förvandlades om nät-
terna till varulv och såg då ut som en stor katt. Som varulv gick 
han på gårdens halmtak, så att det blev riktiga trappsteg på taket. 
Det var hans hustru, som först märkte, att han var varulv, ty hon 
saknade honom om nätterna. (Billinge. LUF 240.) Här är det 
troligen blott fråga om en sömngångare. 

En uppgift från St. Köpinge synes också syfta på att man sett 
personer springa som traditionens varulvar. Efter en skildring av 

1  Här borde man kanske tala om kynantropi, eftersom det är den trebenta 
hunden, den sjuke försöker efterlikna. 

2  Naturligtvis kan man dock i ett fall som det här återgivna ej vara fullt säker 
på att det ej rör sig om en människa, som av okynne spelar varulv. 
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hur varulven uppstod genom moderns krypande genom fölhinna 
och att förbannelsen trädde i kraft vid tjuguårs-åldern säges om den 
därav drabbade, att vilket sällskap han än befann sig i »kunde han 
känna på sig, när han skulle åstad». Efter uppgiften att varulven 
såg ut som en stor svart lurvig hund säges dock följande: Han 
»hynte»1  på det sättet (berättaren skjuter upp axlarna) och kröp 
ihop. Han kom som en hund men sprang med tre ben; det ena 
benet var rumpa. (Sk. LAL 304.) 

Från S. Sandby är följande antecknat: En som måste gå som 
varulv kunde rätt som det var, vid bordet, ute på marken eller var 
som helst börja darra och hyla som en hund, och »rätt som det var 
låg kläderna tomma på golvet. Han förvandlades till en varulv 
med ett tag, precis som om han fått 'slaged'» (Sk. LITF 2511). 
Den uppgiften bygger också antagligen på vad man hört berättas 
om personer med sjukliga tendenser, ehuru den fortsätter med sägen-
motivet de tomma kläderna. 

Ännu flera exempel än dessa kan man nog tycka sig finna, när 
man granskar sägnerna. Vi ha i vårt land icke haft någon epidemi 
av varulvssjuka, som man hade t. ex. i Frankrike på 1500-talet, 
då en ohygglig andlig smitta tycks ha verkat, men möjligen ha hos 
oss individuella fall ej varit så få. Det är säkert dylika, som givit 
upphov till en stor del av sägnerna. 

Att rena fall av hypnotism förekommit ser man av sägnerna från 
Dalsland, s. 107 if., som återgå på någon händelse, som tydligen 
varit mycket känd och omtalad. Även ur en del andra sägner kan 
man utläsa något dylikt. Möjligen kan också hypnotism föreligga 
i följande fall, som skall ha passerat i Grythytte bergslag i Väst-
manland: 

En gubbe, som alla äro rädda för, har en dotter i tjänst på herr-
gården; hon blir med barn och måste komma hem, då inspektoren, 
som är fader till barnet, ej mer vill veta av henne. Flickans fader 
säger förgrymmad: »Det skall han dyrt få umgälla!» Samma dag 
försvinner inspektoren, och några dagar senare ser man honom i 
skogen; då springer han på alla fyra och skäller som en hund. Man 
ordnar skallgång, men det står ej i mänsklig makt att uppspåra 
honom förrän han är död. Då finner man honom, så att han får 

1  hyna = krypa ihop och skjuta upp axlarna. 
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sin begravning. (Linnarsson, Gamle patron och hans tid, s. 119 f.; 
ULMA 11217.) 

Allmogen har till och med själv någon gång tänkt på förklaringen 
hypnotism, vilken man, när det gäller visuella företeeLser, kallar 
att »vända syn»: »Löp varg talade dom om förr. Dom trodde nog 
att det var såna som kunde vänne syn eller att dom var förgjord.» 
(Jt1., Klövsjö. ULMA 14475.) 

Olyckliga personliga förhållanden ha också ibland tolkats såsom 
sammanhängande med varulvsförbannelsen. Så omtalas t. ex. i 
en uppteckning från Rödeby i Blekinge (LITF 647) att en viss kvin-
nas första barn blev idiot, »det var precis som ett djur, utan vett 
och förstånd», och hennes förlossning hade också varit synnerligen 
lätt. »Hon har nog, sa de gamle, krupit igenom en hästhele.» Och 
så anför man vidare hur sådant är emot Herrans lagar, man skall 
föda sitt barn med smärta. Man ansåg, att barnet blev sådant det 
blev genom kvinnans förmodade åtgärd. 

Varulvstron lämpade sig mer än någon annan folktro till täck-
mantel för brott och mörka förehavanden, och säkert har därigenom 
en mångfald händelser inträffat, som givit tron vidare näring och 
med det upplevdas intensitet underhållit skräcken. Fredlösa, se-
nare tiders förbrytare och kringströvande slödder av olika slag ha 
säkert många gånger utnyttjat varulvstron för egna syften. I den 
utländska litteraturen finner man här och där direkta uppgifter. 

En särdeles grym historia finner man i ett skönlitterärt arbete, 
den belgiske författaren Charles de Costers mästerverk La Mgende 
— — d'ITIenspiegel et de Lamme Goedzak (1936, s. 428 ff.). Dess 
första upplaga utkom 1867, och man har all anledning att tro att 
varulvshistorien är grundad på folktraclition. Den skildrar hur en 
fiskarbefolkning hålles i skräck av en varulv, som härjar i trakten. 
Ingen vågar gå ensam en kväll över dynerna, ty flera människor ha 
där hittats döda, med halsen knäckt av fruktansvärda huggtänder. 
Fältskären har förklarat, att det ej kan ha varit vanliga vargtänder 
utan måste vara av en varulv. När varulven i fråga till slut fångas, 
visar det sig vara en man, driven av hat mot människorna, som 
gjort sig en järnkäft av ett våffeljärn med långa skalmar, i vilket 
han skruvat fast kraftiga järntänder. Iklädd två sammansydda 
vargskinn smög han omkring i dynerna och dödade dem han vågade 
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sig på. Han hade också spritt fasa genom att hela nätter tjuta på 
kyrkogården. 

Wuttke har i Der deutsche Volksaberglaube (1925, s. 279) följande 
uppgift: »In Ostpreussen wird der Aberglaube von Bettlern ausge-
beutet die sich fiir Werwölfe ausgeben, u. durch die erweckte Furcht 
reichliche Gaben bekommen.» 

Från Westfalen förskriver sig en historia om en »B ächsenwolf», 
som försöker stjäla: »Im Bremke hatte ein Bauer ein Fuder Weizen 
verkauft. Als er das Geld geholt hatte, kam er an einem Holze 
vorbei. Da rollte ein Laken mit Laub den Berg hinab. Er sagte: 
'Auch noch ein Laken mit Laub!' und stiess es zur Seite. Da sprang 
ihm ein Biichsenwolf auf den Räcken, der wollte ihm das Geld ab-
nehmen, das er fik den Weizen bekommen hatte. Der Bauer hielt 
ihn an den Vorderbeinen fest und nahm ihn mit nach Hause. Er 
legte ihn in die Stube vor den Ofen. Sie ruhten sich beide aus. Als 
der Bauer sich ausgeruht hatte, weckte er den Knecht. Dann hauten 
die beiden den Bilchsenwölf aus seinem Felle heraus. Da stand er 
vor ihnen und bat am Vergebung: es war sein Nachbar.»1  (Zaunert, 
Westfälische Sagen, s. 261.) 

Från Saarland finnes också en uppgift om röveri och tjuvnad i 
varulvsförklädnad: »Es gab auch falsche Werwölfe, leichtsinnige 
Leute, die ihre Mitmenschen ängstigten. Die falschen Werwölfe 
gingen auch auf Raub und Diebstahl aus.»2  (Fox, Saarländische 
Volkskunde, s. 287.) 

En berättelse om en till varulv förklädd tjuv återfinnes även 
hos Kamp, Dansk Folketro, s. 225: »I Egnen af Slagelse fortalte 
man mig i 1873, at der en Gang var en Viegter i Slagelse, som om 
Vinteraftenerne tog sig for at spWe Varulv. — Han havde faaet 
sig indrettet en passende Klwdning og lob om Aftenen om paa alle 
fire, snappende Pakker og Kurve fra Pigerne. Det gik godt, indtil 

1  Det skulle kunna tänkas, att de i Westfalen och Hessen spridda sägnerna om 
dessa *Böxenwölfen (jfr noten s. 85) kunna ha sitt upphov just i liknande händelser, 
söm ej blivit förklarade. Namnet tyder ju också på en observerad dubbelhet i 
det yttre. Jfr Höfler, a. a. sid. 57, not 206, som anser, att dessa sägner föra tanken 
till krigare av typen »ulfheConar». Han jämför dessa Böxenwölfe med bl. a. den i 
vargpäls klädde och med varghuvud försedde krigare, som vi känna av bilden på 
den bekanta Torslunda-plattan från Öland. 

2  Man kan jämföra Olaus Magnus' varulvsskildringar från de baltiska länderna 
(se ovan, s. 3). Våldsmäns framfart kan också där tänkas ha givit upphov till 
sägnerna. 
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han en Aften traf en gammel Jode, som hed Nathan. Han var be-
vxbnet med en god, tyk Stok og sagde: 

'Ja, enten du er Varulv eller selve Satan, 
saa husk paa, at jeg är Nathanr 

Joden gjennempryglede saa Varulven grundigt og forte ham siden 
til Byfogeden, hvor han fik sin velfortjente Straf.» 

I en notis i Svenska Dagbladet 21.3.1937, »Varulven i Minden», 
får man också en uppgift om hur varulvstron utnyttjades för spe-
ciellt ändamål. Den lyder som följer: 

»På de forna fästningsvallarna i Minden står ett egendomligt mo-
nument. Under de höga träden, som i dag växa på de forna befäst-
ningsanläggningarna, ligger på ett stenpostament en kista av me-
tall, i vilken den preussiske generalmajoren von Schwichow vilar. 
Han var fästningskommendant för 130 år sedan och omkom under 
synnerligen egendomliga omständigheter. Schwichow var sedan 
de första Napoleonkrigen officer i preussiska hären och utmärkte 
sig i många drabbningar genom utomordentlig tapperhet. Så mycket 
större var hans förargelse över att soldaterna i Minden under en 
lång tid kunde låta sig skrämmas av ett spöke. De påstodo nämligen, 
att nattetid under vakttjänst en varulv brukade visa sig på vissa 
ställen. Alla flydde för den väldiga, lurviga gestalten, som ett, tu, 
tre dök upp framför dem. Ända till dess att en ung hessisk rekryt 
en vacker dag mer av rädsla än av mod avlossade ett skott mot 
odjuret. Uppenbarelsen försvann ner i vallgraven. Men nästa dag 
upptäckte man där en i pälsverk klädd människa, som soldaten hade 
skjutit. Det var fästningskommendanten von Schwichow, som i 
denna förklädnad ville pröva sina soldaters mod.' I sitt testamente 
hade han uttryckt en önskan, att man skulle begrava honom på den 
plats, där han avlidit. Man villfor hans önskan och bisatte honom 
på fästninganläggningen. Den preussiske konungen lät utföra fyra 
små kanoner för monumentet och de stodo under många år på kistan.» 

Hos Hertz, a. a. sid. 87, finner man en uppgift, som i sin genom-
skinlighet förefaller humoristisk: »Von einem seltsamen Wolf wird 
in Erfurt erzählt, der im Sommer des Jahres 1555 im Weichbild der 
Stadt herumgelaufen sei und die Leute umarmt und geherzt habe, 
besonders die Welbspersonen; Niemanden habe er ein Leid gethan, 

1  Måhända visste han, att varulvstron var livligt omfattad i dessa trakter. 
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doch seien die Begegnenden jedesmal vor der ungewöhnlichen 
Grösse seines Rachens erschrocken.»1  Denna »varulv» var ju lyck-
ligtvis ofarlig, fastän vållande förskräckelse. 

I våra uppteckningar av muntlig tradition finner man också en 
del uppgifter, som låta oss förstå, att det är varulvstron, som ut-
nyttjats. Från Hammerdal i Jämtland finnes t. ex. en uppgift om 
stöld i detta sammanhang: »Karl i torpet» är i kyrkan, barnen äro 
ensamma hemma och en björn kommer in och försöker stjäla pengar; 
men äldsta pojken tar bössan från väggen och skjuter honom, så 
att han faller och ej kan avlägsna sig. När fadern återkommer, fin-
ner han, att det är närmaste grannen. (ULMA 10772.) 

En annan uppteckning från Jämtland talar än tydligare om sam-
manhang mellan varulvstro och brottsliga tilltag. I en sägen från 
Frostviken (se s. 48) berättas på vanligt sätt om en lapp, som för-
vandlat sig till björn och slutligen skjutes. Det vanliga kriterie-
motivet, om föremålen, som man finner under huden, förekommer 
också. Intet tvivel således på att det var en verklig hamnbjörn. 
Men sedan tillägges dock: »Han stal nu i husen ock gick på loften 
ock tog vad han ville.» 

Från Dalarna finnas ett par uppgifter om röveri i björnförkläd-
nad, som kunna tänkas ligga på gränsen till ett utnyttjande av 
varulvstron: »I Kolmarksfäbodarna huserade år 1860 en rövare 
från Hälsingland, som rövade får och getter. Han uppträdde i en 
björnhud, som vallflickorna hade sett utanför en riskoja i skogen — 
och tiggare hade även sett samma hud hos en bonde i Los i Hälsing-
land.» (A. E. Andersson, Sägner från ÄlvdaLsåsen, s. 183.) 

Här vet man inte om avsikten har varit den, att man skulle tro, 
att det var en naturlig björn. Det är mycket möjligt. Samma kan 
också ha varit fallet vid en händelse i Särna, varom följande berät-
tas, som jag här refererar: 

En kvinna går i skogen och vallar, en karl kommer klädd i björn-
skinn och går på alla fyra, så att han ser ut som en björn, och tar 
bästa fåret. Vallkullan ser, att det ej är en björn utan en karl, som 
hon känner igen, och han blir också stämd till tings men klarar 
sig. Det var en Särnakarl, som även gjort andra skälmstycken. 
(Dal., Särna. ULMA 15749.) 

1  Zaunert har i Westfälische Sagen, s. 260, en uppteckning av samma sägen. 
Händelsen är lokaliserad till *Gross-Burlo und Vardingholt (im westlichen Mänster-
land).* 
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Men förmodligen har man räknat med att i värsta fall kunna in-
giva tanken, att det var en förtrollad björn, man hade framför sig. 
Det har säkert också oftast lyckats. Man kan jämföra sägnerna s. 
101 från Transtrand om björnen, som tog får och andra kreatur i 
sommarfähusen och som man trodde »inte vara någon riktig björn». 
Båda sägnerna äro med största sannolikhet byggda på samma till-
dragelser. I den ena sägnen omtalas att björnen en gång hade rott 
över älven, och i den andra säges, att någon en gång hade sett, att 
han tände pipa ute på en myr. Här var det tydligen någon, som var 
förklädd och ute i dessa skumma ärenden, men man trodde, att det 
var någon, som var förtrollad. 

»Gamskriken» (jfr s. 53) torde ha varit ute på samma sätt. K.-E. 
Forsslund återgiver sägnen utförligare i Älvdalen, Med Dalälven fr. 
källorna till havet, I: 2, s. 30. Där heter det, att Spritt Lotta själv 
sett skinnen av tackorna hänga allestädes i skogen mellan tallarna. 
Verklig björn torde knappt ha flått av skinnen hela. Men sägnen 
berättas med full tro på att mannen var i björnhamn. 

Man kan också jämföra i kap. II, s. 41, där bland kriteriemotiven 
nämnes knivslidan under skinnet, hur man från Dalarna uppgiver, 
att man ibland redan på den levande björnen kan se knivskedarna 
»slingsa». Det torde också här vara fråga om någon händelse, där 
förklädnad till björn spelat en roll. 

I en sägen från Valbo i Gästrikland, som f. ö. bär prägel av stark 
upplösning, finner man jämte ett gammalt sägenmotiv (jfr s. 77) 
också uppgifter, som tyckas visa på någon stöldhistoria: »Far han 
talade om, att några var vargar, var folk som var stämd te vargar. 
For och stal i häbbrena, såg ut som vargspår, fast det var folk. En 
kom på dom och såg det var en karl.» 

I en uppteckning från Hjärtum i Bohuslän (IFGH 4717) heter 
det, att man kunde »bälgflå» björn och varg på samma sätt som 
mindre djur, så att skinnet förblev helt, och att personer kunde 
ikläda sig ett dylikt »då de hade något ont i sinnet». 

Man kan även jämföra prosten NyAns uppgifter från 1700-talets 
Östergötland, se kap. I, s. 10, om det vandrande packet, som sades 
ha varulvar ibland sig. Man kan antaga att de, liksom tiggarna i 
Ostpreussen, själva drogo försorg om att sådana rykten spriddes, 
så att en för deras ändamål lämplig rädsla för dem uppstod — ifall 
inte här en tam varg eller vargliknande hund var orsak till ryktet. 



ÖVERBLICK OCH AVSLUTNING. 

De äldre litterära beläggen för varulvstron i Sverige äro, som man 
av sammanställningen i kap. I kan se, av ett icke ringa intresse 
såsom dokumenterade uppgifter om denna tro. De äro dock för 
få — även om man räknar med att ännu ett antal liknande belägg 
kunde framläggas — för att man av dem skulle kunna få en rik-
tig uppfattning om arten och utbredningen av dessa traditioner i 
vårt land. Man finner av beläggen att de representera olika typer 
av varulvstro, men om dessas förhållande till varandra får man 
ingen uppfattning. 

Här har nu emellertid, som vi sett, ett genom den moderna folk-
traditionsforskningen i senare tid insamlat material kunnat fram-
läggas. Och detta material har varit så stort och omfattande, att 
därigenom varulvstrons skiftningar i svensk folktradition samt de 
olika komplexens utbredning blivit helt klarlagda. 

Till det äldre litterära material, som genom de nya samlingarna 
kunnat belysas, hör även i folkdiktningen en del förvandlingsvi-
sor. Dessa synas ej hittills på något håll ha belysts ur synpunkten 
av vad samlade varulvstraditioner kunnat giva vid handen. Men 
liksom t. ex. brudrovsvisorna tolkats i ljuset av vad historisk forsk-
ning bragt i dagen av fakta, så måste även de naturmytiska visorna, 
för att kunna rätt tolkas, bliva belysta av ett samlat folktros- och 
sägenmaterial. Men folktraditionsforskningen har ju tyvärr varit 
sent ute. Det material, som här kunnat framläggas, torde emeller-
tid kunna bliva folkviseforskningen till nytta vid fortsatta under-
sökningar rörande förvandlingsvisorna. 

Här har ett försök gjorts att kasta ljus över några av dessa visor — 
med utblickar även över motsvarande texter i Danmarks gamle 
Folkeviser och Grundtvigs kommentarer till dessa — och några av 
de olika elementens sannolika uppkomst eller förändringar ha kun- 
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nat påvisas. Efter jämförelse av arten av Sveriges och Danmarks 
varulvstraditioner har också den slutsatsen kunnat dragas, att de 
svenska texterna till dessa visor återspeglat folktron på ett rik-
tigare sätt än de danska. 

Det samlade varulvsmaterialet visar, som vi i det föregående 
sett, en mycket tydlig fördelning av traditionerna i tre stora kom-
plex, självförvandling, förvandling genom förgörning och förvand-
ling genom omständigheterna vid födelsen. Men det visar också, 
att det finnes en del mera sporadiska uppgifter om orsaker till 
varulvsförvandlingar, som ej kunna inordnas i dessa större grupper. 

I kap. II ha hamnskiftesföreställningar, som äro tydligt samman-
hörande med vad vi känna av bevarade fornvästnordiska tradi-
tioner, kunnat dokumenteras genom en ganska stor mängd uppteck-
ningar från de norra och västliga delarna av landet (jfr karta 1). 
Samhörigheten med västnordisk tradition har också kunnat avlä-
sas i själva terminologien, där ofta sådana ord och uttryck före-
komma, som ha ett intimt sammanhang med den norröna littera-
turens föreställningar om hamnar och hamnskifte (hamnbjörn, 
hamnvarg, kasta björnhamn på någon o. s. v.). 

Här har också kunnat påvisas en etniskt betingad skillnad i 
traditionerna om den förvandlades gestalt. Hos den svenska bon-
debefolkningen säges den vara björnens, medan lapparna däremot 
uppgiva, att den som förvandlar sig tar gestalt av varg. Det har 
också som sannolikt framhållits, att denna fördelning uppstått på 
grund av vad man ansett vara orsak till att människor förvandlat 
sig, nämligen rovlust och lystnad eller hämndbegär. Det har då helt 
naturligt blivit så, att man tänkt sig gestalten av det djur, som man 
ansåg vara det värsta i fråga om skadegörelse. Det var för bönderna 
björnen men för lapparna vargen. 

Denna föreställning om den rent praktiska nyttan av att övergå 
i en viss rovdjursgestalt kan man se i en mera ursprunglig form 
hos primitiva folk, vars kamp för tillvaron är hård och ojämn. 
Genom jämförande material hos Qvigstad, från skoltlapparna, ha 
vi t. ex. sett, klart uttryckt, att föreställningarna kretsat kring möj-
ligheten att i gestalt av björn eller varg kunna erhålla föda, eventu-
ellt att få tillbringa vintern i sömn utan bekymmer för mat. Här 
är det sålunda icke fråga om rovlystnad och frosseri utan om det 
normala näringsbehovet. 
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Vi ha här också kunnat se spår av lapsk schamanism skymta 
fram i den jämtländska sägnen om Lapp-Slemmet, vars kropp 
ligger medvetslös, medan hans själ färdas i björngestalt. Ett spår 
av lapsk trolldomskonst kan det också antagas att man finner i 
den ångermanländska uppgiften om lappen, som har ett silverblad 
i munnen, medan han förvandlar sig. 

Det är märkliga fornåldriga traditioner vi här möta. Men här 
har folktraditionsforskningen tyvärr varit för sent ute för att man — 
åtminstone utanför lapparnas egen krets — skulle i den levande 
traditionen kunna få annat än i bästa fall några få sporadiska be-
lägg. Jag tvivlar icke på att om systematiska uppteckningar hade 
kunnat göras i dessa områden t. ex. under 1860-70-talen, så skulle 
man ännu ha kunnat få fram ett för dessa frågors belysande ytterst 
värdefullt material. Nu får man dra slutsatser av en förbleknad 
rest. 

Medlet till förvandlingen angives i övrigt, som vi sett, vara av 
två slag. I ett nordvästligt område — klart belagt i Jämtland och 
Härjedalen, med Ångermanland och Hälsingland som utlöpare — 
omtalas krypande genom bälte, skinnrem e. d. som medel. Längre 
ned efter västgränsen — Dalarna och Värmland — finna vi i stäl-
let traditioner om förvandling genom påtagande av en björnhud.1  

Detta senare för i tanken fornnordisk tradition. I Hrolfs saga 
kraka säges det om Björn (k. 20): »steypiz siban bjarnarhamrinn 
yfir hann, ok gengr bjQrninn svå Åt» (Hrolfs saga kraka og Bjarka-
rimur, udg. for Samf. til udg. af  gammel nord. litt. ved Finnur 
Jönsson). Om ulvhamnarna heter det i VQ1sunga saga: »Alfahamir 
hengu i hilsinu yfir Peim. — — Deir Sigmundr f6ru i hamina ok 
måttu eigi or komast, ok fylgli si nåttAra, sem åhr var, 16tu ok 
vargsrQddu» (Fornaldar Sögur Norhrlanda, utg. av C. C. Rafn, 
I, s. 130). Man kan också jämföra uppgifterna om »bärsärkar» och 
»ulvhednar», som med påtagande av björn- eller ulvpäls fingo dessa 
djurs vildhet och kraft. I nutida norsk tradition finna vi också av 
många uppgifter, att hamnen varit konkret tänkt som något man 
drog på sig (jfr J. Hveding, Folketru og folkeliv på Hålogaland, 

1  I ett par fall — i sägner från Värmland och Bohuslän — finna vi samma tro 
uttalad, även när det gäller förgörningssägner, att varghuden emellanåt avlägges 
av den förvandlade. I andra fall, när det t. ex. nämnes, att varghuden faller 
av vid återförvandlingen, är det ej ett uttryck för identiskt samma trosföreställ-
ning utan för en konkretisering av föreställningen, om återförvandlingsakten. 
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NFL 33, s. 96 f.; R. Mo, Dagar og år, NFL 37, s. 32; II. Aune, Skikke 
og tru, NFL 42, s. 51 f.; H. 0. Opedal, Makter og menneske II, 
s. 66 f.). Men samma föreställning om skinnet som direkt förmedlare 
av förvandlingen hör varulvstron till även i en del andra länder. 
Vi finna den särskilt uttalad t. ex. i Estland, jfr Eisen, Estnische 
Mythologie, s. 33, och Loorits, Estnisehe Volksdichtung, s. 73 f. 

Jämtland, som uppvisar mest av det språkliga material, vilket 
i detta sammanhang visar direkt på fornnordisk tradition, har där-
emot, med undantag av den nämnda sägnen om Lapp-Klemmet, 
endast krypande genom bälte eller dyl. angivet som medel till för-
vandlingen. Men vi ha i denna sägen sett, att det dock i detta land-
skap har funnits traditioner, som gå tillbaka på det centrala i de 
fornnordiska hamnskiftesföreställningarna, själens lösgörande från 
kroppen och vandrande i annan hamn. Dessa fornåldriga föreställ-
ningar ha här emellertid förbleknat och försvunnit medan djur-
förvandlingstron ännu varit levande, och de ha då efterträtts av 
den allmän-magiska föreställningen om kry pandet genom en öpp- 
ning och därmed födelsen till ny gestalt.i Förvandlingen har också 
varit konkret tänkt: människan har varit försvunnen och helt bli-
vit djuret tills åtgärden för återförvandlingen skett. 

Det kan anmärkas, att vi också finna den i Tyskland och Dan-
mark förekommande sägnen om den förvandlade, som äter upp 
ett föl, här i samma område — och endast i detta — där vi ha kry-
pande genom bälte eller rem angivet som det medel, varigenom för-
vandlingen åstadkoms. Den är upptecknad i Jämtland, Härjeda-
len och Ångermanland. I Dalarna och Värmland däremot synes 
den icke ha varit känd, ty något spår av den finnes icke i det ma-
terial från dessa landskap, som jag haft till förfogande. Det före-
faller, som om både sägnen och föreställningen om bältet (1. rem-
men) som medel till förvandlingen — ehuru använda på annat sätt 
än vad som nämnes i tyska traditioner — ha invandrat samtidigt, 

1  Däremot finnes hos oss icke något som helst spår av den av häxväsen och 
djävulstro påverkade föreställningen att man kunde bestryka sig med en salva 
och därmed eller på annat sätt få djävulens hjälp till förvandlingen. Dessa före-
ställningar finner man dokumenterade här och där på kontinenten, i material från 
Itrolldomsprocesser, och man finner dem även bl. a. i senare baltiskt material. 
Jfr s. 33, not 2; Hertz, a. a. ss. 97, 100, 101, 104; Eisen, a. a. s. 33; Loorits, Liivi 
rahva usund III, s. 271. De föreställningar, som vi finna i våra självförvandlings-
sägner, tillhöra en helt annan föreställningsvärld. 
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och det bör då ha varit genom Tröndelagen. Med intresse motser 
man här de bidrag till belysning av frågan om vandringsvägarna, 
som en utredning av norskt material kommer att giva. 

I fråga om traditionerna om förvandling genom förgörning, som 
behandlas i kap. III, har genom en del exempel visats, att man 
från land till land har ansett sig kunna påvisa, att varulvstron ej 
egentligen hör hemma där utan hos andra folk och i andra länder. 
På samma sätt har också i våra sägner och trosföreställningar för-
mågan att åstadkomma förvandling tillagts finnar, lappar och rys-
sar. Men det har dock uppgivits, att särskilt svåra trollkäringar, 
som funnits på den svenska landsbygden, kunnat förvandla män-
niskor till vargar, liksom de även kunnat beskydda naturliga var-
gar. Här har således, det gamla sambandet mellan häxa och ulv 
bevarats i traditionen. 

Det framlagda materialet visar, att den förgjorde i regel har an-
setts få varggestalt. Björngestalt har undantagsvis nämnts i Lapp-
land och i områden, där traditioner om självförvandling till björn 
varit gängse. I sådana fall tillägges också, som av utredningen fram-
går, den förgjorde en del av den självförvandlades särdrag, osår-
barhet, egenskapen att vara svårt skadegörande o. s. v. 

Annars visar materialet, att man har ansett, att den genom f ör-
görning förvandlade har behållit en del av sin mänskliga natur, 
framför allt då förmågan att tänka. De döda också i allmänhet 
aldrig människor ej heller djur annat än när de drivas av särskilt 
svåra hungerkval. 

Sannolikt ha dessa föreställningar om vargförvandling — vartill 
naturligtvis en trosgrund funnits sedan forntiden — fått en för-
stärkning i folkmedvetandet från den tid, då varg var benämning 
också på grov förbrytare, och denna benämning även, som påpe-
kats, förekommit i de gamla landskapslagarna. Här ha föreställ-
ningarna lätt kunnat blandas, och sägnerna ha på detta förstärkta 
trosunderlag kunnat få sin allmänna spridning. Sedan har utom 
allt tvivel riklig vargförekomst bidragit till bibehållandet och ut-
bredandet av tron. 

Miljöförhållandena måste ha varit ganska starkt bidragande. 
Man kan tänka sig in i situationen av ett mer eller mindre ensamt 
läge, med skog nära intill, av kvällar då stugan lystes upp endast 
av det flackande skenet från spiseleld och lysstickor och då man 
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utifrån hörde ihållande långdragna hungertjut av vargar, som ströko 
i omedelbar närhet. Man kan förstå, att det sådana gånger kunde 
ligga nära till hands att uppliva minnet av vad man hört berättas 
om manulvar och att det i fantasien kunde bli en hemsk realitet. 
Särskilt tycks detta ha varit fallet, om man såg en ensam varg ofta 
hålla sig i närheten. En särskilt målande skildring av detta trons 
förstärkande genom förekomsten av någon ensamströvande varg 
nära stugan ha vi sett i den efter J. Sundblad anförda skildringen. 

Sägenfloran är mycket rik. Och här har vid undersökningen 
av materialet tyckts, att man kunnat finna ett starkt östligt sam-
band. Sägner och sägenmotiv i detta komplex komma säkert att 
på ett intressant sätt kunna belysas genom en utredning från finskt 
håll. Sägnen om den medlidsamt givna gåvan t. ex. är här nästan 
alltid en lösningssägen, men av en del belägg från Finland, Estland 
och Ingermanland att döma (dels tryck, se Finl. svenska folkdikt-
ning II: 3:2, s. 583, dels excerpter ur Finska Litteratursällskapets 
samlingar) förefaller det, som om gåvan av mat där ofta ej är ett 
lösningsmotiv, utan snarare vad man kunde kalla ett moderskär-
leksmotiv. Därom vågar jag dock ej hysa någon bestämd uppfatt-
ning, då det är ett alltför begränsat material jag kunnat taga del av. 

I sägnerna nämnes det många gånger att det är vid julen den 
svultne vargen kommer till sitt hem. Detta gäller en del lösnings-
sägner. Rörande varulvarnas framträdande vid julen har fram-
ställts teorien att dessa traditioner skulle gå tillbaka på kultiska 
bruk, se Höfler, a. a. s. 27.1  I fråga om det här framlagda sägenma-
terialet förefaller det dock som om man ej kan draga andra slut-
satser än att julen nämnes endast för att ytterligare framhäva den 
förvandlades svåra lidande. Han lever i hunger och köld vid den 
stora högtid, då människorna bereda sig till festliga dagar med mat 
i överflöd. Det kända mänskliga förhållandet synes också fram-
hävas, att man vid julen särskilt tänker på de sina, som man sak-
nar, och att människorna vid denna tid bliva mer än i vanliga fall 
givmilda, så att de vilja dela med sig av sitt goda till den, som 
hungrar, vore det också ett vilt djur. 

Genom utredningen av det i kap. IV framlagda materialet om 
förvandling genom omständigheter vid födelsen finna vi att det är 

1  Jfr rörande bärsärkarna L. Weiser, Altgermanisehe Jänglingsweihen und 
Männerbände, ss. 50, 58. 

13 — 43297. Ella Oclatedt. 
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sydliga traditioner, närmast sammanhörande med vad vi känna från 
Danmark, som här haft sin utbredning. Detta visas också tydligt 
av att denna utbredning hos oss omfattar de gamla danska landska-
pen som kärnområde. 

En från danskt håll fortsatt undersökning av dessa traditioners 
uppkomst, utbredning och vidare sammanhang är vad man här 
hoppas på. 

Man tycker sig här i en del uppgifter från Småland, Västergöt-
land och Blekinge om krypande genom fölhinna (1. sele) som för-
lossningsmagi, utan att varulvsmotivet är nämnt, kunna skymta 
möjligheten av en traditionsutveckling mot den form av varulvs-
tro, som vi sedan finna mest renodlat företrädd i Skåne. Denna 
möjlighet har dock i detta arbete endast kunnat framkastas som 
en mycket osäker hypotes. Men kunde man i danskt material 
också finna belägg för att krypande genom fölhinna varit känd som 
förlossningsmagi utan någon särskild »förbannelse» eller med endast 
maraförvandling angiven som påföljd, så kunde man anse sig ha 
funnit en av de primära föreställningar, varpå detta komplex upp-
byggts. 

Det är ett psykologiskt intressant föreställningskomplex vi här 
stå inför. Det har också i större omfattning kvarlevat i senare tid 
än tron på de andra formerna av varulvsförvandling. Detta för-
hållande kan ses som en följd av dess folkhysteriska grund, som 
gjort att det levat ett så ytterligt intensivt liv. Till dess kvarlevande 
har också bidragit, att tron ej varit bunden till ett vilt rovdjur utan 
till ett domesticerat sådant — hunden — så att ett plötsligt för-
svinnande av den bärande gestalten ej avbrutit traditionen. Man 
kan annars ganska tydligt se, att detta varit förhållandet, när tra-
ditionen knutit sig till vargen — utrotandet av vargen inom ett 
visst område har haft till följd, att varulvssägnerna ganska hastigt 
sjunkit i frekvens. Man tycker sig se ett särskilt tydligt exempel 
på detta i Västergötland. 

I kap. V finna vi traditioner om varulvsförvandlingar, som ej 
kunna inordnas i något av de tre föregående stora komplexen, samt 
en del sägner och trosföreställningar, vilka anföras där som exem-
pel på vissa företeelser av patologisk art. 

Här finner man mera sporadiskt förekommande traditioner, av 
vilka några äro tydligt överförda, såsom t. ex. att katten kunde 
orsaka att någon blev varulv, och att jättar och rådande kunde för- 
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vandla folk till vargar. Det, är uppgifter, som måste ha tillkommit 
genom traditionsupplösning. Också i en del andra uppgifter var-
seblir man sammanblandning av traditioner, t. ex. varulvs- och 
bortbytingstraditioner. I en del andra sporadiska belägg finna vi 
däremot sammanhang med kontinentala eller kanske i något fall 
med österifrån invandrade traditioner. 

Här ha också i materialet många tydliga fall av lykantropi (1. 
kynantropi) kunnat påvisas. Den psykologiska sidan av varulvs-
tron har härvid kommit i belysning. Därmed har det även blivit 
möjligt att få en klar uppfattning av hur vissa sägner eller memorat 
uppkommit. 

Att varulvsföreställningar också någon gång ha utnyttjats vid 
hypnotiska experiment ha vi sett framgå av några sägner. 

Slutligen har med ett rätt stort antal belägg från olika länder 
kunnat påvisas, hur varulvstron begagnats som täckmantel för 
brott, vilket i sin tur givit upphov till nya sägner. 

Varulvstron utgöres av en vävnad av många sedan urminnes tid 
sammanflätade trådar, och till dess fortlevande ha många olika fak-
torer bidragit. Jag har i det föregående försökt att för vårt lands 
vidkommande påvisa dessa. 

Denna tro, knuten till varg- eller björngestalt, finnes nu som le-
vande trosföreställning i vårt land endast hos en del traditions-
bärare i några få reliktområden. Dess försvinnande torde — om man 
frånser den stigande upplysningens mera långsamma verkan — 
huvudsakligen få räknas från den tid, då varg och björn utrotades 
så när som i fjälltrakterna. För vargens vidkommande kan man 
räkna denna tid i sydligare landskap, t. ex. Västergötland, till 
tiden omkring 1850-60 (jfr K. Olofsson, a. a. I, s. 2861). 

Att särskilt utrotandet i många områden av vargen haft stor be-
tydelse i fråga om varulvstradritionernas bortdöende är ställt utom 
allt tvivel, ty den största mängden av de sentida uppgifterna synas 
såsom levande tro gå tillbaka till den nämnda tiden, 1850- och 60-
talen. Det kan man sluta sig till av att så många uppgifter ha läm-
nats av sagesmän, som kunna räknas ha i huvudsak mottagit sitt 

1  Flera uppgifter angivande ung. samma tid såväl för Västergötland som en 
del andra närliggande landskap finnas även i ULMA:s samlingar. 
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traditionsarv senast omkring denna tid. De ha naturligtvis förmed-
lat det, så att dessa trosföreställningar och sägner ha cirkulerat ännu 
några årtionden, men sedan har det varit endast särskilt minnes-
goda eller fullt trospåverkade traditionsbärare, som fört dem vi-
.dare i fullständig form. Hos andra ha de fallit sönder i fragment 
eller helt sjunkit i glömska. När man ej längre hade varg eller björn 
att räkna med som ett osäkerhets- eller skräckmoment i tillvaron, 
fanns ej naturlig mark för tron på varulvar. 



SÄGENTILLÄGG. 

Här nedan följer ett 'tillägg av en del sägner, som av skilda an-
ledningar ej kommit med i den föregående delen av arbetet. De 
flesta av dem äro upptecknade eller framlagda i tryck den allra se-
naste tiden. 

Sj älvförvandling. 
En gång finns »norrom Kölen» en man så ond, att han förvand-

lar sig själv till björn genom att krypa in i en björnhud. Då blir 
han en riktig storbjörn och far både i Hälsingland och Härjedalen 
och ända in på Älvdalsskogen och river både folk och kreatur. 
Han kallas »Stenkullsbjörnen», ty han bor i en koja, som liknar en 
stenkulle. 

En gång, när man i Tannberget är ute på ett svedjeland och skär 
råg, anfaller denna björn en flicka. Gammel-Back Per, som då är 
dräng där, skyndar till hjälp och använder skäran som vapen men 
blir svårt riven. Björnen springer dock sedan sin väg, »och så hade 
de väl sett, vad det var för björn». 

»Farmor i Öster» råkar också ut för denna björn, när hon vid tio 
års ålder gätar i Svartberg. Björnen kommer till kreaturshopen 
och får se flickan och börjar jaga henne. Hon springer runt en stor 
tall och björnen efter. De andra gätarna våga icke hjälpa henne,. 
och hon springer så, att hon är »med litet liv», när björnen slutligen 
ger sig av. Hennes gässelbög (ryggsäck) är trasig, och medan hon 
springer, faller gässelflaskan ur den och slår henne på hälarna. 
Flickan tror, att det är björnen, som slår efter fötterna på henne, 
och ropar »rätt ut» med gråt: »Kära av hjärtat, trampa inte mig på 
hälarna så! Du lär nuväl få mig ändå.» Men när hon ropar detta, 
som låter så sorgligt, att de andra gätarna då ämna rusa fram, lo-
mar björnen sin väg. 

Stenkullsbjörnen blir sedan en gång skjuten med silverkula. På 
dödsbädden bekänner mannen alla synder han gjort när han varit 
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björn. »Men allra största synden han hade gjort, så var det när han 
hade skrämt en liten flicka i Svartberg, hade han sagt.» (Dal., Älv-
dalen. ULMA 11625. — Tillägg till s. 53.) 

En nåid från fjället Tjidtjak vid namn Smirro är på väg till mark-
nad i Arjeplog tillsammans med andra lappar. Då råkar hans kör-
ren bryta av ett ben. Nå'iden lägger då skinnlokan över axeln lik-
som för att dra, och plötsligt är det en varg, som drar pulkan, och 
SMilTO kör. Den vargen river en del av de andra lapparnas renar på 
kyrkplatsen. Så gör den alltid vid marknadstillfällen; men den ri-
ver inte många. (Lp., Arjeplog. ULMA grammofonskiva 945 B. 
Inspelning på lapska.1) 

Förvandling genom förgörning. 
En nåid på Barturtefjället förvandlar en rik mans son till varg, 

därför att han hatar den rike. Fadern vet inte vart sonen tagit 
vägen, och denne får vara varg i sju år. Och fräck är han som 
varg. Han river renar mellan händerna på folk; och ingen män-
niska kommer åt att dräpa honom.2  

En gång kommer en man genom Tjatsvagge vid Stärdnaluokta 
med två klövjerenar för att frakta ost till en visthusbod. En varg 
förföljer dem ända fram till boden och vältrar sig på rygg som en 
hund. Då försöker mannen att jaga undan vargen med en käpp, 
men den drar sig undan endast ett stycke och börjar åter att vältra 
sig på rygg. Och plötsligt uppenbarar han sig i människogestalt 
och berättar så för den andre, hur det förhåller sig med vargarna, 
att de inte ha lov att riva vilka renar som helst, utan att endast 

i Den här refererade sägnen är densamma som den s. 51 återgivna. Grammo-
fonskivan var, då kap. II skulle gå i tryck, icke tillgänglig och dess innehåll åter-
gavs därför för mig av prof. B. Collinder så som han i huvuddrag erinrade sig det. 
Skivan har nu spelats upp och översättning av densamma gjorts av fil. lic. I. Ruong. 

Sägnens innehåll är på en punkt dunkelt. Nåiden säges lägga dragselen över 
axeln som för att draga, och plötsligt är det då en varg, som drar. Så långt ser 
det ut att klart vara fråga om självförvandling. Men så tillägges det att »Smirro 
körde». Hur därmed sammanhänger kan ej utredas utan kompletterande upp-
teckningar. Den har dock berättats med anledning av frågor om förvandling till 
djur. Att det ej var fråga om en varg, som för tillfället framkallades av nåiden, 
framgår också av att det uppgives att samma varg alltid brukade riva en del 
renar vid marknadstillfällena. 

2  Jfr sägnen s. 95 f. från Arjeplog, som är densamma som denna första del av 
här föreliggande sägen. 
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vissa renar äro bestämda för dem. Ibland måste de springa genom 
8-9 skattebönders marker, innan de komma till en renhjord, ur 
vilken de få ta renar. Och ibland, när de inte ha lov att riva renar, 
måste de äta och bita i torra murkna björkstammar. 

Mannen släpper sina klövjerenar att beta. Men nu far han, som 
från varg har blivit människa, och springer efter renarna, och när 
han kommer ett stycke utanför, förvandlar han sig åter till varg och 
river den ena renen. Och ägaren ser detta. »Sedan gick han fram 
och förvandlade vargen till människa igen, men först flådde han av 
honom skinnet. Och den mannen, som hade varit varg, lärde män-
niskorna besvärjelseorden mot varg, så att en del människor sedan 
kunde binda varg.»' (Lp., Arjeplog. Ur en lapsk sägensamling 
tillhörande Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Sägnerna äro upp-
tecknade 1939 av fil. lic. Israel Ruong, som också gjort den över-
sättning, varav ovanstående är ett sammandrag.) 

En kall vinterdag skall en flicka gå till en annan by och måste 
då över en sjö. Hon är med barn, så att vargarna få lätt väder av 
henne, och då hon kommer ut på sjön, omringas hon av sju stycken. 
Men hon ber till Gud, och hennes böner äro så mäktiga, att vargarna 
icke kunna röra henne — det berättar den ena vargen, sedan han 
blivit människa igen. 

En bonde i byn får syn på flickan, betslar hästen, kör dit och får 
upp henne i skrindan. Sedan tittar han närmare på vargarna och 

1  I denna sägen framträder en del främmande drag. I första episoden talas 
tydligt om förgörning, men i fortsättningen ser det snarare ut att röra sig om 
självförvandling. Den lapska berätterskan ansåg emellertid, att det hela tiden 
rörde sig om den förgjorde. Det bestyrkes i själva verket också av att mannen, 
sedan han förvandlat sig till människa, berättar om att vargarna ej ha lov att 
riva vilka renar som helst, vilket ju brukar sägas just i sägner om förgjorda. Upp-
giften om att han sedan lär människorna besvärjelseorden mot varg tyder också 
på att det ej är fråga om en som själv förvandlat sig. 

Att vargen vältrar sig på rygg och därmed åstadkommer en förvandling till 
människa emellanåt — ehuru den varaktiga återförvandlingen, befrielsen från 
förgörningen, tydligen måste åstadkommas med hjälp av någon annan — är ett 
drag, som vi ej känna från våra hos svensk befolkning upptecknade sägner om 
dem som förvandlats genom förgörning. Någon säker uppfattning om denna tradi-
tion kan man dock ej få, förrän man erhållit ett större material från samma om-
råde. Man kan endast livligt önska, att traditionsforskningen bland lapparna 
måtte kunna fortgå i snabb takt, så att man, medan det ännu är möjligt, erhål-
ler ett översiktligt material så stort, att enskildheterna i dess egenart kan allt-
mera klarläggas. 
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tycker, att en av dem ser särskilt gammal ut. Han erinrar sig då, 
att hin hört berättas om en man, som blivit varg, och så ropar han: 
»Nog tycker jag du, 01 Andersson, skulle sluta springa varg!» Då 
faller varghuden av honom, och bonden får ta också honom i skrin-
dan. Men mannen lider svårt av återförvandlingen, han är nära att 
dö, innan han hämtar sig så, att han kan leva, sedan han »släppt 
hua». 

Någon tid senare är det kalas i byn. Två gubbar bland gästerna 
äro särskilt goda vänner och sitta och prata med varandra. Den 
ene jämrar sig då över att han icke får någon ro, så snart spjället 
skjutits. På den andres fråga varpå detta berodde, svarar han: 
»Jo du må tro jag har väl kunnat något. Det var jag, som rådde 
för att röskpojken sprang i varg.» Den andre kan ej hålla tyst 
med detta utan berättar det och får sedan förebråelsen: »Du kunde 
ej hålla tyst med vad som talats i tromål!» 

01 Andersson berättar, sedan han blivit människa, att vargarna 
lade fötterna tillsammans och drogo lott om var de skulle gå. De 
hade ej makt att gå var de ville. En julkväll voro de mycket hung-
riga och ging° till en stor by. Där fingo de tag i en katt och delade 
den mellan sig utan ovänskap. — 01 Andersson gråter alltid förfär-
ligt, när han skall tala om, hur det var att vara varg. (Lp., Vil-
helmina. ULMA 9607. — Tillägg till s. 76.) 

En länsman är förtrollad till varg. Han kommer en julafton till 
en prästgård, och prästen säger då till drängarna att ge vargen 
den fetaste gumsen. De göra så, och vargen förvandlas till män-
niska. Han tackar sedan prästen, för att denne hade hjälpt honom 
att bli människa igen. (Härj., Tännäs. Storvallens lappviste. ULMA 
15104. — Tillägg till s. 87.) 

»Lapparna» bli så rasande på en knekt, att de förvandla honom 
till varg.' Knekten är från Svinstabyn, och han söker sig till hem- 

1  Med »lappar» torde dock här avses finnar. Man ser, att dessa båda begrepp 
sammanblandas. I samma uppteckning står följande (vilket jag här överför till 
riksspråklig form): »Det brukade vara en kollekt en gång om året i kyrkan för 
lapparna; och den där söndagen brukade de mangrant gå till kyrkan, och alla 
ville ge en slant, för de trodde att lapparna skulle hålla sina vargar hemma då. 
— — När det var stark vinter kunde vargarna komma över på isen. Lapparna 
kunde ha dem så tama, så de kunde följa med dem som hundar.» 

Här måste det uppenbart ha tänkts finnar, fast man kallar dem lappar, efter-
som det talas om att deras vargar under svåra köldvintrar kunde komma över 
till Östergötland på isen. Fullkomligt tydligt finner man det uttalat i följande 
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orten och går i byn på nätterna och ryter och vrålar och skriker. 
En bonde i byn — rotbonden — går en tidig morgon ut för att ge 
hästarna ottefoder, och då rusar denna varg emot honom, och han 
kan ej undkomma. För att rädda sig kör han in sin hand i vargens 
hals och hugger tag i tungan, och så ropar han på hjälp. När man 
har dödat vargen och flår den, ser man att det är deras egen knekt; 
uniformen finns under huden. 

En annan knekt — vid Ekholmen i Landeryd — är också för-
gjord till varg. Han har blivit det, genom att man givit honom en 
smörgås genom en björk. Det är »di där lappa», som gjort det, där-
för att han varit otrogen mot en kvinna där. En dag jagar han och 
några andra vargar en häst, och i farten kommer han att slå huvu-
det mot samma björk, som brukats vid hans förtrollning, och då 
blir han åter människa. Men han får behålla litet av rumpan. Han 
förstår också vad vargarna säga. Och när det är fult väder, sitter 
han vid spisen och huttrar. 

En kväll kommer en skock vargar och tjuter, och man frågar 
mannen, vad de säga. Han svarar då, att de sagt, att de ska ta en 
grå märr på natten och äta upp den. Ingen i byn har en sådan häst, 
men så kommer en västgöte åkande på kvällen och har en grå märr, 
som han sätter in i ett skjul. Och på natten äta vargarna upp henne. 
(Ögl., Vist. ULMA 2176. — Tillägg till ss. 113 o. 95.) 

(Följande två uppteckningar härröra från G. Djurklous sam-
lingar) »Den gamla af Olaus Magnus omnämnda folktron att men-
niskor kunna förvandlas till vargar är ej ännu försvunnen. Då för 
omkring 40 år sedan en mängd vargar voro synlige i Qvismareda-
len och gjorde stor skada, särdeles inom Norrbyås socken, ansågos 
dessa för varulfvar, som öfver Ålands haf kommit hit ifrån Finland, 
der en hel brudskara året förut af en trollpacka blif vit förgjord. 
Ja det påstods till och med att Finnar varit häröfver för att få 
några närmare upplysningar om den försvunna brudfärden, och att 
dessa uppgifvit vissa dopnamn, som skulle ropas, då vargarne blefvo 
synlige; ty ropas varulfven vid sitt menskliga namn, löses förtroll- 
uppteckning (här också överförd till riksspråklig form): »Vid kriget 1808 och 1809, 
när knektarna voro i Finland, så blevo de förälskade i lappkvinnor och ljögo för 
dem och sade, att de voro ungkarlar; och när de fingo reda på att de voro gifta, 
blevo de förargade på det, och se då skulle de ge dem liksom ett straff, och det 
var ett fult straff, de gjorde dem till vargar.» 

Man kan även jämföra sägnen från Nydala i Småland, s. 113, där det också 
talas om kriget 1808-1809 och »e finsker lappkäring». 
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ningen. Huruvida detta verkställts, och med hvad framgång upp-
gifves ej; men med mycken säkerhet påstås, att vid denna tid en 
varg blifvit skjuten i Sköllersta, som, då skinnet afdragits, befun-
nits vara en fullklädd karl.» (Nrk., Norrbyås. Sagor och sägner upp-
tecknade av Gabriel Djurklou, utg. av Jöran Sahlgren 1943, s. 22.) 

»När kyrkovärdens son i Sånne för omkring 70 år sedan, skulle 
gifta sig med Lars Anderssons dotter i Qvinnersta hade en skräd-
dare förre soldaten Hurtig hotat att förvandla både honom och 
hela brudföljet till varulfvar, emedan han förhindrat Hurtigs eget 
giftermål, hvarigenom denne skulle blifvit hans stjuffader. Att 
förekomma denna olycka hade såväl brud som brudgumme tagit 
dubbla linnen, samt stål i fickor och kjortelsäckar, och såväl hela 
brudföljet som deras hästar ätit hvitlöksklyftor, skurna i kors. 
Detta hjelpte också emot sjelfva förgerningen; men som brudgum-
men glömt att taga mer än den ena skjortan afvig, kunde det ej 
hindra att han efter hemkomsten från kyrkan insjuknade häftigt, 
och måste läggas till sängs. Den rätt vända skjortan, i hvilken 
möjligen det onda kunde vara fördolt, skickades genast till en klok 
gubbe i Sköllersta, som läste öfver den och lemnade den åter med 
tillsägelse att den genast skulle brännas. Så skedde äfven och brud-
gummen uppstod genast frisk och sund.» (Nrk., Asker. Ovan-
nämnda arbete, s. 58.1  — Tillägg till s. 91.) 

Förvandling genom omständigheter vid födelsen. 
Ett ungt par räfsar på en vång. Mannen säger till hustrun: »Kom-

mer nån till dej, så slå med tjuvan men stick inte.» [Mannen går 
bort och] en stor svart hund kommer, men hustrun slår honom 
med tjugan och klarar sig. Strax efter återkommer mannen och är 
riven i ansiktet. Han är varulv. (Sk., Borrby. ULMA 16306. — 
Tillägg till s. 139.) 

En man, som är varulv, gifter sig. Hustrun misstänker att han 
är varulv, därför att han försvinner så ofta. En gammal kvinna 
råder henne att sätta en kork i nyckelhålet, när hon förstår, att 
han skall försvinna, och så skall hon säga: »Tvi, jag tror du är en 
varulv!» och spotta tre gånger, när han är vid dörren. Hon gör så, 

1  Sägnerna tillhöra en samling anteckningar rörande folklivet i Närke, som 
av Djurklou inlämnades till Vitterhetsakademien d. 31 dec. 1865 som hans första 
årsberättelse som antikvitetsintendent. Insamlingen av dessa sägner påbörjades 
under 1850-talet. 
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och han är därmed räddad och tar henne i famn och tackar henne.' 
(Sk., Hästveda. ULMA 16306. — Tillägg till ss. 126 o. 154.) 

Om modern blir skrämd av maran, blir barnet varulv.2  Det 
finns flera varulvar i Ystad, människor som bli förvandlade till 
hundar. Pojkarnå springa ofta efter dem på Vallgatan och slå dem 
med käppar. En man, Nils Persson, är varulv. Han är ständigt 
riven och slagen i ansiktet, därför att pojkarna varit efter honom. 
Han springer på tre ben och lägger sig på trapporna inne på går-
darna och väntar på någon havande kvinna. Kunde han slita ihjäl 
någon och dricka blodet, skulle han bli bra. (Sk., Ystad. ULMA 
16306. — Tillägg till s. 148.) 

Man kan se, vem som är varulv; han har ögonbrynen samman-
-växta och brukar vara sönderriven i ansiktet. — En man, som he-
ter Persson, är alltid riven i ansiktet. Han är varulv och går på tre 
ben, det fjärde är svans. Han slåss med hundarna. När han inte 
är varulv, sköter han sina sysslor som andra; men han går mest 
för sig själv och undviker andra människor. — »Mor trodde han 
hade fallandesjuka. Han hade en massa tjut för sig i sängen, och 
de trodde, att han då förvandlades till varulv. De vågade aldrig 
titta.»3  (Sk., Svenstorp. ULMA 16306. — Tillägg till s. 148.)4  

1  Här är det, som man ser, sammanblandning med maratraditioner, föreställ-
ningen att han kan komma ut genom nyckelhålet, som maran brukar göra. 

2  Detta är en uppgift, som icke är bekräftad genom någon annan uppteckning. 
8  Här har således en klartänkt kvinna varit inne på tankegången, att det kunde 

vara fråga om yttringar av en bestämd sjukdom. Om personer i mannens omgiv-
ning heter det däremot, att de trodde, att han förvandlades till varulv, men »de 
vågade aldrig titta». Detta illustrerar på ett utmärkt sätt en av anledningarna 
till att det kunnat uppstå så många påståenden om att vissa bestämda personer 
voro varulvar. — Här kan också anmärkas, att varulvsföreställningarna varit 
så levande för de skånska kvinnorna att benämningen varulv inkommit som 
namn på en textil figur. Jfr Henriette Coyet, Vår hembygdsslöjd, i Tidskr. för 
Hembygdsvård 1921, s. 63 ff, där även en bild finnes av en »agedyna» från 
Ljunits härad, vars mönster kallas »kvinnor och varulvar». Jfr även en upp-
sats av Andreas Lindblom, Från Byzans' lejon till Skånes varulv, i Nord. 
Museets o. Skansens årsbok 1932. 

4  I dessa sist inkomna uppteckningar finns också i trosföreställningarna två 
uppgifter om att kvinnan för att få lätt förlossning kunde krypa genom benrang-
let efter en häst: genom »ett hästskrov», heter det i en uppteckning från Häst-
veda; genom »ett hästkadaver — — — skelettet skulle vara alldeles bart», upp-
gives det från Smedstorp. Jfr uppgiften s. 116 om dansk tro. 



KARTKOMMENTAR. 

På karta 1 ha inlagts de belägg, som innehålla uppgift om orsa-
ken till förvandlingen: självförvandling, förvandling genom f örgör-
ning, förvandling genom omständigheter vid födelsen samt en för-
vandling varvid gengångare synas uppträda som varulvar. Dess-
utom har under ett särskilt tecken samlats de sporadiska beläggen 
rörande förvandling av andra orsaker, varom vi finna uppgifter i 
kap. V. 

Beläggstätheten förefaller, särskilt vad Skåne beträffar, att icke 
vara så stor, som man av det framlagda materialet att döma kunde 
vänta sig. Härvid är emellertid att märka, att på kartan har in-
lagts endast de belägg där det uttryckligen talats om att varulven 
tillkommit genom moderns magiska åtgärd för lätt förlossning. I 
en mängd uppteckningar av traditioner som tillhöra ifrågavarande 
komplex, är detta icke klart uttalat. De kunna t. ex. utgöras av 
en sägen eller ett memorat där det talas om varulven med alla till 
komplexet hörande karakteristika, endast anledningen till förvand-
lingen är icke nämnd utan underförstådd. Sådana belägg ha icke 
inlagts. Detsamma gäller en del belägg från Västergötland och 
andra västsvenska landskap, där traditioner om förgörning och fö-
delseförtrollning ha blandats. Där är det i en del fall ej uttalat vil-
ken inledning till förvandlingen man ansett föreligga, och sådana 
belägg ha också utelämnats, även om man av innehållet har tyckt 
sig kunna se vilken trosföreställning, som legat bakom. 

En del litterära belägg äro icke närmare lokalfästa, man vet en-
dast landskapet eller möjligen häradet, och dessa ha således ej hel-
ler kunnat inläggas. Endast i två fall ha dylika belägg inlagts och 
då inom klammer. Det är HyMn-Cavallius uppgift från Värend i 
Wärend och Wirdarne om krypande genom fölhinna med endast 
maraförvandling nämnd som följd, samt Gaslanders uppgift från 
Västra härad om krypande genom sele med samma påföljd. De ha 
införts som kompletteringar till de belägg, vi ha från ett litet om- 
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råde, där endast maraförvandling är nämnd som följd av förloss-
ningsmagi. Jfr i kap. IV 8. 161 f. 

Kartan ger, trots glesheten av belägg i vissa fall, dock en tydlig 
bild av utbredningen av komplexen. Traditionerna om födelseför-
trollningen äro som synes klart begränsade till de gamla danska 
landskapen med endast stänk av belägg utanför denna gräns. Att 
tron på förvandling genom förgörning har varit spridd över hela 
landet framgår också tydligt. (Det enda belägg från Skåne, som 
jag känner, finnes i uppteckningar av Eva Wigström och är endast 
helt allmänt lokaliserat till Göinge härad och har således ej kunnat 
inläggas.) 

Utbredningen av tron på självförvandling se vi belagd i ett bälte 
över en nordlig del av landet: Jämtland, Härjedalen, Ångerman-
land, Medelpad Hälsingland, men f. ö. endast efter västgränsen: 
Dalarna, Värmland och ned till Dalsland. 

I Härjedalen finnas, som av kartan framgår, belägg endast från 
de nordligaste socknarna. Från norra delen av landskapet till övre 
Dalarna finna vi ett icke belagt område. Detta beror dock ej på 
att traditionerna här skulle vara försvunna utan endast på att om-
ständigheterna icke tillåtit, att någon undersökningsresa lagts till 
de sydligare socknarna. Hade så kunnat ske, hade utan tvivel ett 
intressant material även där kunnat upptecknas. Resor, som före-
tagits till de nordliga socknarna, Tännäs, Hede, Vemdalen, Stor-
sjö, visa, att man där utan större svårighet kunnat finna en del så-
dana traditioner ännu bevarade i minnet. 

Bland lapparna i Lappland torde en del ytterligare belägg finnas 
att få när den systematiska traditionsforskningen bland dem fort-
skridit längre. De två belägg jag har för självförvandlingstron 
bland de nordliga lapparna, båda från Arjeplog sn, ha också inkom-
mit som ett av resultaten av denna började undersökning. 

Vad beträffar Västerbotten och Norrbotten så saknas belägg full-
ständigt, som man ser. Det beror dock icke på att inga efterforsk-
ningar skulle ha gjorts. I båda landskapen ha förfrågningar gjorts 
hos många sagesmän — även av finsktalande upptecknare — men 
resultatet har blivit fullständigt negativt, ehuru man kunde ha an-
ledning att vänta motsatsen. Varpå detta förhållande kan bero, 
är det nu omöjligt för mig att uttala mig om. Samtidigt som en 
av mina undersökningsresor i Västerbotten för några år sedan i 
detta avseende gav negativt resultat visade det sig, att jag relativt 
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lätt erhöll uppgift om dessa trosföreställningar i norra Jämtland 
och västra Ångermanland. 

I flera andra landskap, t. ex. i Dalarna, södra delen, samt Gäst-
rikland och Närke, ha efterforskningar gjorts i samband med upp-
tagningar av dialektprov på grammofonskivor, som utförts av ex-
peditioner från Landsmålsarkivet i Uppsala, eller också har fråge-
listan »Förvandlade» sänts ut med upptecknare och till ortsmedde-
lare, men svaren ha blivit negativa. Traditionen har försvunnit, 
forskningen har varit för sent ute. Man har fått nöja sig med mer 
eller mindre sporadiska belägg, som man i tidigare samlingar haft 
från dessa trakter. 

Från Öland finnes som synes ej något belägg, trots att under-
sökningar gjorts även där.1  

På karta 2 se vi beläggen rörande den förvandlades gestalt in-
lagda, och vi se hur de olika gestalterna i stort sett följa inlednings-
motiven: björnen självförvandlingen, vargen förgörningen och hun-
den födelseförtrollningen. Skillnaderna äro endast att i Norrland 
björngestalten också ibland tillskrives den förgjorde och att i Syd-
och Västsverige den genom omständigheterna vid födelsen förvand-
lade i en del fall säges gå i varggestalt. 

Annars se vi att den till födelsemotivet knutna hundgestalten i 
sin egentliga utbredning håller sig inom de gamla danska landska-
pen. Utanför dessa finna vi endast sporadiska belägg, löst tradi-
tionsgods, som genom tillfälligheter förts ut från kärnområdet. 

I Jämtland och norra Härjedalen finna vi att varggestalten före-
kommer oftare än förgörningsmotivet emedan den där också blir 

i Som en illustration till svårigheten att nu få tag i ifrågavarande traditioner 
kan nämnas, att jag vid en undersökningsresa i norra Småland år 1942 frågade 
alla mina sagesmän i de fem socknar, som jag arbetade i, om dessa föreställningar, 
men ingen kände till något dylikt. En mångfald annat berättades, gärna och 
villigt, men någon djurförvandling hade man aldrig hört talas om. Till slut träf-
fade jag på en blind man på ett ålderdomshem, och han, som hade ett utomor-
dentligt minne, erinrade sig genast att hans far hade berättat om soldaten En, 
som hade blivit förvandlad till varg, och om hans hustru, »Ena-Britta», som där-
igenom hade blivit sinnessjuk. 

Så kan det ännu här och där, även i bygder där det ej ser ut att finnas några 
varulvstraditioner, dock finnas en eller annan gammal person, som sitter inne med 
minnet av vad en äldre generation berättat därom. Men det kräves mycket ar-
bete för att uppspåra dem. 
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knuten till självförvandlingen. Det är den etniskt betingade skill-
naden i traditionerna — behandlad i kap. II — som här gör sig 
gällande. 

Även i fråga om gestalten gäller att endast fullt tydliga belägg 
inlagts. I en mängd belägg från Skåne t. ex. nämnes ej gestalten 
bestämt utan man nämner blott den förvandlade som »varulven». 
Det kan många gånger också sägas, att han springer på tre ben och 
har det fjärde till svans, vilket brukar sägas om hunden, men ej 
heller dessa belägg ha inlagts, därför att det ej varit direkt utsagt, 
att det är fråga om en hundgestalt. 

I Atlas för svensk folkkultur komma ytterligare två kartor över 
varulvstraditioner att publiceras, den ena över benämningarna och 
den andra över sägentyperna. 



EXKURS. 
KRITISK GRANSKNING AV MATERIAL RÖRANDE 

VARULV-JÄRUL. 

I HylUn-Cavalliusföreningens årsbok 1930 har E. Elgqvist en 
större undersökning, »Erulernas bosättning i Värend» och i denna 
ingår som ett led även en undersökning av ett ord j ärul, som han 
anser vara identiskt med det latinska folknamnet eruli. Ordet var 
känt från Blekinge i formen jerul. En gammal man hade där »be-
tecknat sig som en äkta 'jerur. Vad. han menat härmed är ej känt» 
(a. a. s. 76). 

Författaren erhöll sedermera upplysning om att ordet var känt 
även i Småland, och då Kronobergs läns hembygdsförbund i dec. 
1929 utlyste en pristävling rörande framförallt julseder så inrycktes 
också där en uppmaning att lämna uppgifter om ordet jeirui, som 
upplystes kunna vara benämning på »en särskilt djärv och handlings-
kraftig person». I undersökningens avd. »Vad man i södra Småland 
vet om ordet järul» (s. 76 ff.) ha dessa svar samlats. 

Enligt en del av svaren skulle en järul även kunna uppträda 
som varulv, och då dessa uppteckningar sedermera upptagits till 
diskussion och tolkats som äkta traditioner om varulven, jfr ovan 
s. 134, så har jag ansett det nödvändigt att här upptaga materialet 
till kritisk granskning, enär det uppenbarligen är mycket svagt 
och otillfredsställande. De slutsatser, som dragits av detsamma, 
äro följande. 

Elgqvist anser sig, a. a. s. 102 ff., kunna sammanfattningsvis 
konstatera bl. a. att en person kunde födas till »varulv eller järul» 
om modern kröp genom en »märralätta» (fosterhinnorna från ett 
föl), att varulv och årsgångare båda kunde förvandla sig till djurl, 
och att den »utlärde årsgångaren» således hade en del av varulvens 
natur, och att varulven hade »lättare än andra att bli delaktig av 

1  Härvid är att märka, att det icke är riktigt att säga om detta slag av var-
ulv att han »kan förvandla sig». Han förvandlas mot sin egen vilja på grund av 
den förbannelse, som vilar över honom. 
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den klokskap, som utmärkte en riktig järul» (i hans egenskap av 
årsgångare). 

Den finländske folkminnesforskaren prof. K. Rob. V. Wikman i 
Åbo har sedan i en uppsats, »Järul. En utlöpare av sydsvensk var-
ulvstro*, ansett sig kunna på grundval av det publicerade materialet 
avvisa Elgqvists tolkning av ordet såsom gående tillbaka på erul 
och anser att det har sin rot i sydsvensk varulvstro och att det bör 
tolkas som ger-ulv, vilket skulle betyda en girig, glupsk varg, här 
varulv.' Prof. J. Sahlgren har sedan i sin uppsats Järular och heruler 
(Saga o. sed 1932-34) delvis bemött Wikman och visat, att för-
leden av ljudlagsenliga skäl icke kan vara den nämnda Han anser 
i stället att den bör tolkas som ett gjar6- (motsvarande nysvenskt 
gjord i sadelgjord m. m.), vilket i de trakter där järul(v) anträffats 
skall bli jä,r-. Ordet skulle således betyda 'den med ett bälte om-
gjordade ulven' och syfta på förvandling genom användande av 
bälte. 

Slutligen har prof. N. Lid i Oslo i en uppsats »Til varulvens histo-
ria» (Saga o. sed 1937) också kommit in på samma fråga, s. 21 ff., 
och han anser, att ordet i stället bör vara ett hjärulv, gående till-
baka på ett fsv. *hjeerulver, norrönt *hjarulfr, sammansatt med 
hjgrr 'svärd'. Betydelsen skulle således vara 'svärdulv', alltså 
krigsman i ulvskinn, detsamma som »ulvhednar». »Og 'krigsulvane' 
som var ulvheänar, må ha vorte tekne som dej verste og fårlegaste 
av alle varulvar», framhåller han. 

Under mitt arbete med framläggandet av de svenska varulvs-
traditionerna har jag haft att taga ställning till det material, som 
legat till grund för dessa utredningar, och jag har därvid kommit 
till den slutsatsen, att det är så osäkert och upplöst eller rent av 
felaktigt att ingenting kan byggas på detsamma. För att motivera 
denna min ståndpunkt måste jag här ingå på en detaljgranskning.2  

Jag börjar med den första uppteckning vari man igenkänner 
varulvstro. Sid. 80 i Elgqvists undersökning anföres följande från 
Jät: 

»På 1860-1880-talet kunde man ofta få höra ett skällsord, som lydde 
så: 'Du! — Vet du, va du ä? Du ä en järul, då ä va du ä då!' 

I min ungdom (jag är född 1860) hörde jag av de gamla, att man kunde 
1  Jfr även E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, s. v. jarl. 
2  En utförligare granskning föreligger i handskrift i Landsmälsarkivet i Upp. 

sala under accessionsnummer 16225. 
14-43297. Ella Oclatedt. 
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bli järul. De talade också om någon, som blivit det men blivit botad för 
alltid för denna slags åkomma, som påstods ha varit ett lyte. 

Om t. ex. en havande kvinna, som i något ärende en kväll, då det blivit 
mörkt, har sin väg genom skog eller eljest buskbeväxt plats och då blir 
skrämd av något uppflygande eller uppspringande djur eller av någon 
människa, som inte vill låta se sig, och alltså inte kommer i tillfälle att få 
se, vad det var som skrämde henne, utan i sin rädsla fantiserar ihop någon 
slags skepnad, kommer detta att inverka på fostret, såvida hon vid till-
fället har gått så länge med fostret, att det är mottagligt för lyte. Denna 
lytesart är dock icke sådan, att den visar sig förrän efter konfirmations-
åldern och då kanske endast för några timmar, med några dagars mellan-
rum, men särskilt samma dag och kväll och klockslag i veckan, som modern 
blev skrämd. Då antager han (hon) den ungefärliga skepnaden av det 
monstrum modern i sin rädsla fantiserade ihop. Den av olyckan drabbade 
söker sig in bland buskar och snår och vill dölja sig. Den personen är i 
detta stadium en jeirul. Redan om någon eller några timmar är anfallet 
över, och han (hon) är åter, som om ingenting hänt. Men skulle nu någon 
kunna vakta ut tillfället och träffa olycksbarnet i busksnåren och högt ropa 
hans (hennes) namn tre gånger, så är hela förtrollningen bruten, lytet är 
botat för alltid.» 

Den inledande uppgiften, om järul som ett skällsord, bär äkt-
hetens prägel. Den mångordiga uppgiften om ett »lyte», varvid 
man blir järul, verkar däremot föga vederhäftig. Det är remini- 
scenser av den sydsvenska varulvstron, här sammanblandad med 
lytestro. Samma sagesman har inlämnat en hel del uppgifter om 
lytestron till Landsmålsarkivet i Uppsala men icke någon upp-
gift av detta slag. Botemedlen ha också alltid i dessa uppteckningar 
angivits vara av det slag, som är det principiella för ifrågavarande 
föreställningskomplex: boten skall tagas där man fått soten. Någon 
sådan bot som att ropa den av lytet drabbades namn nämnes icke 
i hithörande föreställningar. Ej heller bestämmes tiden, då lytet 
börjar visa sig, av något sådant som konfirmationsåldern. Det 
säges — om tidpunkten blir nämnd — börja uppträda under det 
år, som motsvarar det antal veckor kvinnan gått med barnet när 
hon blev skrämd. Eller också visar det sig omedelbart. (Jfr däremot 
om tiden när varulvens förvandling börjar, s. 119.) 

Vad den här föreliggande uppgiften beträffar så har sagesman- 
nen, liksom tydligen flera, på grund' av en viss ljudlikhet associerat 
järul till »varubl, har funderat över den sydsvenska (skånska) var- 

1 »Varub är den i Skåne vanliga dialektformen för varulv. I en del sydsmå-
ländska gränssocknar faller slutljudande v i förbindelsen /v (jfr G. Hedström, 
Sydsmåländska folkmål I, s. XL), och så långt norrut som just till dessa och när- 
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ulvstron och antagit, att denna måste gå tillbaka på att barnet 
drabbats av lyte — och så presenterar han här en antaglig skildring 
med benämningen järul inpassad. Sagesmannens arbetssätt är f. ö. 
av mig personligen känt. 

Vid senare tillfrågan har han förklarat, att han »kan svära på 
att han hört ordet» (spärr. av mig). Det betvivlas icke. Men 
det förklarar icke den av varulvs- och lytestro sammanblandade 
uppgiften. 

Nästa uppgift återfinnes s. 81 och är också från Jät: 

»Förr i tiden, då nästan alla männer voro ute i krig, voro kvinnorna 
rädda för att vara ensamma och utan hjälp just vid ett sådant tillfälle, 
då ett barn skulle födas. Det fanns då många, som bodde ensamma i sko-
gen, man och kvinna, och då blev hon ensam, när han drog ut, och kanske 
långt från folk. Det fanns då några, som begagnade denna vidskepelse, 
som jag nu talar om, dels för att hon skulle föda sitt barn smärtfritt, då 
hon var ensam, och snart bli kry och dels för att det skulle bli starka kri-
gare. Hon passade på, när hon var havande, då en märr fålade, då tog 
hon av hinnan på fölet och krängde denna över sig från huvud till fötter. 
Detta skulle just hjälpa för vad jag har talat om. Men så hände det ofta, 
att barnet fick ett lyte av detta, och det förhöll sig så, att denna män-
niska kunde förvandla sig i en djurgestalt till olika slags djur och ge ifrån 
sig läte som ett djur. När detta kom, kunde denna människa inte bli fri 
från det, förr än någon kom och ropade hans namn. Också hade han större 
styrka än andra människor. Denna varelse, som jag nu har talat om, 
kallas för järul.>> 

Också här är det det sydsvenska (skånska) varulvskomplexet 
som släppt till huvudmaterialet. Men så kommer den specifikt 
värendska uppgiften om att barnen genom åtgärden också skulle 
bli starka krigare — samtidigt som det säges, att barnet »ofta fick 
ett lyte av detta». 

Denna uppgift, att barnen blevo »starka krigare», är helt ensam-
stående. I hela det stora skånska materialet rörande krypande 
genom fölhinna finns, som vii kap. IV sett, icke den minsta antydan 
om något sådant. Detta föreställningskomplex vilar på en helt 
annan grund — sannolikt en homeopatisk-magisk föreställning, 
jfr s. 116, not 2 — varur icke en sådan tro kunnat uppstå. 
gränsande socknar gå utlöpare av de sydsvensk-danska varulvatraditionerna. 
Har då formen varul (ev. marul) transporterats dit i sägner så har med säkerhet 
också denna form behållits, då ingenting i den egna dialekten motsagt densamma. 
Fixerad i sägner är det också antagligt att denna uttalsform kan ha behållits i 
gränstrakter till detta språkområde. 
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Nästa uppteckning, s. 81, utgöres av en sägen, som enligt upp-
gift är antecknad efter en kvinna från Göteryds sn. Den lyder: 

»Jeirul kunde förvandla sig till en hund eller en varg. Han kunde också 
göra sig alldeles osynlig. En gång hände det sig, att en kvinna var ute 
och gick ensam i skogen. Då kom en stor hund och rusade på henne samt 
bet av ett stort stycke av hennes värkenkjol. Kvinnan skyndade hem och 
talade om, vad hon råkat ut för, och visade den sönderrivna kjorteln. Då 
kvinnan nästa gång gick samma väg, mötte hon en man, som såg så under-
lig ut. Emellan tänderna bar han samma tygstycke, som fattades i hennes 
dräkt, och hon förstod då, att det var Järul hon råkat ut för. Hon knöt 
då näven emot honom och sade: 'Så får du inte göra, för det kan bli svåra 
följder!' Från den dagen blev Järul av med sin onda egenskap och blev 
som en vanlig människa.» 

Det är som vi se sägnen Trådar mellan tänderna (jfr s. 134 ff.), 
som här återgives ehuru i något upplöst form och med den änd-
ringen att det »var Järul hon råkat ut för». Om denna speciella 
uppteckning är blott att säga att den senare även insänts till Lands-
målsarkivet i Uppsala — så gott som ordagrant lika — men då upp-
givits som tradition från Forserum sn samt att benämningen järul 
där är ersatt med varulv. Också denna upptecknares arbetssätt 
känner jag personligen. 

Efter samma upptecknare återgives, s. 82, följande uppgifter, 
som uppgivas härröra från Virestad sn: 

»Järul var av samma natur som 'maran' och samma väsen, som man i 
Skåne kallar för 'varulven'. Järul hade blivit konstig genom sin mor, emedan 
denna hade krupit igenom en 'mana-hammel' (= efterbörden från ett sto). 
Ibland såg han ut som en människa, och ibland kunde han förvandla sig 
till en varg eller hund. Järul var en man, som ansatte vissa människor 
och anfäktade dem, så att de ej kunde andas. När man hörde och kände, 
att Järul anfäktade en människa, skulle man, då han lämnade denna, 
spotta tre gånger mitt i synen på Järul och säga: 'Tvi vale, din otäcke Järul!' 
Då blev Järul löst från sin makt och slapp att vidare anfäkta människor. 
Järul kunde flyga genom nyckelhålet, varför det ej gick att stänga ute 
honom. Ibland satte man en skarp skära i nyckelhålet. Dagen efter kunde 
man se, vem som var Järul, ty denna person var då alldeles sönderskuren 
och 'märkt'. Om det fanns någon person i socknen, som var riktigt elak, 
brukade man säga om denne, att han var som en Järul.» 

Här se vi utan vidare att det rör sig om sammanblandade mara-
och varulvstraditioner, sådana som anförts i kap. IV, s. 125 ff. 
Den enda skillnaden är att här överallt benämningen järul inpas- 
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sats. Och man fäster sig vid det underliga stelbenta sätt varpå 
detta skett såväl i denna som i föregående uppteckning. Ordet är 
insatt som ett nomen proprium ehuru det användes i appellativ 
betydelse. Det ligger nära till hands att antaga att det stereotypt 
använts i den oböjda form, som man sett i uppropet. På detta 
underliga sätt brukar icke allmogen berätta. Man kan också fästa 
sig vid uppgiften att när man »hörde eller kände» att järulen an-
fäktade en människa — man såg honom således icke — så skulle 
man »spotta tre gånger mitt i synen på Järul». Men hur kan man 
spotta mitt i synen på någon, som man icke ser? Detta är i samman-
hanget mindre betydelsefullt men visar i sin mån hur otillfredsstäl-
lande hela detta material är. 

Jag citerar vidare nästa uppteckning, som härrör från Älghult: 

»Axel Blomfeldt i Alsterfors har av Teodor Erlandsson — — sökt få upp-
lysningar om ordet järul. Detta ord kände icke Erlandsson men väl järulv, 
vilket han ansåg vara det samma som varulv. En järulv eller varulv hade 
förmåga att förvandla sig till ett djur, om han så ville, göra sig osynlig, 
förflytta sig hundratals mil på en kort stund. Han färdades mest om nät-
terna och kunde göra så mycket ont han ville. Erlandsson berättade även 
följande historia: 'Det var krig. En soldat träffade julnatten en kvinna, 
som frågade honom, om han ville se, hur det stod till hemma. Mannen 
önskade det. Kvinnan gjorde en del trollkonster och förvandlade honom 
till en järulv, varpå mannen på få minuter for de många milen hem i osynlig 
skepnad.' Vid hemkomsten fann han, att hustrun mådde bra men även 
att hon hade hos sig en annan man, med vilken hon intimt umgicks. Sol-
daten, som var osynlig för dem, tog den andres skor och for lika hastigt till-
baka till krigsskådeplatsen, varpå kvinnan återgav honom hans rätta skep-
nad. Vid krigets slut reste mannen hem och förehöll sin hustru hennes otro-
het. Kvinnan nekade, men när mannen visade den andres skor, fann hon 
för gott erkänna.» 

Men hela denna uppteckning avslutas med följande ord: »Så 
lyder den berättelse jag fått av Teodor Erlandsson (nu död). Han 
sade 'järulv' den gången, men vid tillfrågan en annan gång trodde 
han, att det skulle vara 'varulv' i stället.» Här faller således be-
lägget både för formen »järulv» och för traditionen i detta fall att 
järulen skulle vara varulv. Det är alldeles tydligt, att denna upp-
gift icke kan användas som belägg. Man förstår hur det har tillgått. 
Mannen har tillfrågats om järul, dunkelt mints något om varulv 

Vad innebar det att vara förvandlad till varulv-järnlv, när skepnaden var 
osynlig? Det tycks inte ha efterfrågats. 
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och på grund av ljudlikheten i den senare sammansättningsleden 
sammanblandat de båda orden. Någon äkta varulvstradition har 
han ej bevarat i minne utan berättar i stället trollpackesägnen om 
soldaten som fick fara hem (jfr t. ex. noten s. 109). Sedan har han 
vid närmare eftertanke erinrat sig att den gamla benämning, han 
tänkt på, ej var järulv utan varulv och meddelat detta. Och det 
har också ärligt framförts av upptecknaren. 

Nästa uppteckning lyder, i referat av Elgqvist (s. 83): 

»Gamle Johan Håkansson — — känner ordet järul som namn på var-
ulven, vilken i Urshult kallas marulv. Han berättar även, hur en kvinna 
för att undvika födslosmärtor kunde krypa genom en fålahamn. Var det 
barn hon födde en flicka, blev det då mara, var det en pojke, blev det en 
marulv. Håkansson skildrar, hur det gick till, då varulvsnaturen bemäk-
tigade sig en sådan varelse. Han tillägger: 'Men det var i alla fall inte så 
dumt att löpa marulv. Det kunde hända, att han under sina irrfärder 
kunde träffa på en dvärg, och lyckades han frånröva dvärgen hans hatt, 
så blev marulven klok samt kunde tillrättaskaffa tjuvgods m. m.» 

Här fäster man sig vid att det uttryckligen angives, att varulven 
i Urshult kallas för marulv (bekräftat också genom annan upp-
teckning). Men ändå säges det att »järul är namn på varulven, 
som i Urshult kallas för marulv» (spärr. av mig). Häri ligger 
en motsägelse. Sagesmannen fortsätter att tala om det vanliga 
sydsvenska inledningsmotivet till förvandlingen, krypande genom 
fölhinna, och säger, att barnet blev mara eller marulv. Också i 
fortsättningen talar han om marulv, ej järul. Slutet av uppteck-
ningen verkar därtill mycket löst påklistrad: »Men det var i alla 
fall inte så dumt att löpa marulv etc.» (se ovan), Detta är icke äkta 
folktradition. Man kan först påminna om att ingen liknande upp-
gift finnes i hela det stora varulvsmaterial, som här i det föregående 
framlagts. Vi ha sett, att det icke finnes den minsta antydan om 
att varulven skulle kunna förvärva någon klokskap. Vidare är detta 
om att röva en dvärghatt ett tillägg, som säkert icke har stöd i 
den nu levande folktraditionen. Jag återkommer senare till just 
dessa uppgifter, se nedan s. 217. En uppteckning av sådan halt 
måste helt uteslutas som bevismaterial. Sagesmannen har också 
vid ett senare besök förklarat, att han icke kände till ordet järul, 
han hade endast »försökt sig på en tolkning av det». Men om han 
endast tolkat in ordet järul, så har han säkert också på lika lösa 
grunder fått med dvärghatten och klokskapen (ur uppropet till 
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pristävlingen). Det finns ingen anledning antaga att icke sages-
mannen är en »hedersman», som det har sagts om honom, han har 
bara icke haft begrepp om att det här rört sig om något viktigare 
än tidningsskriverier, där man kunnat kåsera efter behag. 

Sid. 83 f. finnes återgiven en sägen om en ung man från Virestad, 
som blev dödad av några ynglingar från Skatelöv och Vislanda och 
hur några tiotal år därefter prosten Nyman (kh. i Stenbrohult 
1842-49) färdades fram där, stannade på platsen och sedan kal-
lade till sig skjutsbonden och frågade om han såg något märkvär-
digt. Då han ej såg något, fick han stiga i prästens galoscher — van-
ligt sägenmotiv — och såg då något som såg ut som en stor hund. 
Prästen hade då sagt: »Här är en människa dödad, och detta är 
en 'J ärul' , som skall ligga där på platsen till dagarnas ände.» 

En man i V. Torsås har om denna sägen förklarat, att han hört 
den av sin far, som var f. 1820, men denne hade sagt, att drängen, 
som slogs ihjäl, var en varulv. Om någon järul hade det således 
icke varit tal. 

Därmed har jag genomgått de uppteckningar om järul som i 
denna samling direkt eller indirekt anknyta till varulvstron. Icke 
en enda av dem är så övertygande, att man vågar bygga 
några antaganden på dem. För att de skulle äga något bevis-
värde måste man ha ett fullgott jämförande material, vilket här 
saknas. 

Då varulven och järulen-årsgångaren i Elgqvists utredning• 
(s. 103 ff.) angivits ha en del egenskaper gemensamma, anser jag mig 
även böra något belysa halten av det föreliggande årsgångsmater4-
let. Jag tar därvid endast några stickprov, då jag av utrymmesskäl 
här icke kan ingå på en utförligare granskning. 

Årsgång kallas ju som bekant seden att under vissa större hög-
tidsnätter, framför allt julnatten, på särskilt föreskrivet sätt gå till 
ett visst antal kyrkor för att få reda på vad som skulle komma att 
inträffa under året. Dessa årsgångstraditioner förekomma i många 
landskap. I Småland äro de emellertid särskilt rikt företrädda. Många 
personer ha där omtalats som årsgångare. Det är således ett känt 
folktrosmaterial vi här ha framför oss. Men i äldre uppteckningar 
förekommer ej benämningen järul som i det här framlagda materialet, 
där man tillägger årsgångaren detta namn. Icke heller omtalas i 
äldre material att årsgångaren kan göra sig osynlig eller »förvandla» 
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sig på något sätt, vilket här uppgives i ett par uppteckningar (båda 
från Jät, jfr nedan). Det brukar talas endast om årsgångarens 
förberedelser och vad han hört eller sett under sin vandring. 

I ett par fall komma här också några svävande uppgifter om att 
järulen skulle vara något slags ande, som årsgångaren har förbin-
delser med. I ett fall äro uppgifterna i samma uppteckning mot-
stridiga. Det är i uppteckningen från Tutaryd, s. 86, där det bl. a. 
heter: »Min fars uppfattning om Järul var den, så vitt jag kan min-
nas, att de i rätt unga år kände sig ha stor lust (att gå årsgång). 
Och även fordrades det mod att gå årsgång, om det skulle bli något 
av det. De, (vilka) Järul ansåg ha för rädda eller svaga naturer, 
kände sig ej — — manade till att gå årsgång.» Här heter det så-
ledes först att det är »Järul» som redan i unga år har lust att gå års-
gång, men omedelbart efter heter det att de som »Järub ansåg vara 
för rädda och svaga ej kände sig manade att gå. Även senare i 
samma uppteckning talas det om »Järul eller andeväsendet med 
denna benämning». Det är dock annars helt vanliga årsgångstradi-
tioner, som framföras. 

»Stort intresse» säges en uppteckning ha om en person, vars namn 
var Järul och som »kommit i vänskapsförbund med en ond ande 
vid årsgången julanatt» och betjänades av denna ande (s. 91 f.). 
Men sedan kommer den helt vanliga sägnen om trollkarlen, som får 
besök av en man, som förlorat något, ett kreatur vanligen, och 
som får stanna tills trollkarlen kallat till sig djävulen och av denne 
fått upplysning om var det försvunna finns. Denna sägen är vida 
spridd i vårt land. Enda egentliga skillnaden är att trollkarlen här 
säges vara årsgångare och kallas järul. 

Från Jäts sn föreligger — av samme upptecknare som skrivit 
om lyte, se ovan s. 209 f. — en uppteckning om årsgångare-järul, 
s. 95, där det talas om den mystiska kaveln och [dvärg-]hatten. Jag 
citerar slutet av denna uppteckning: 

»Si dä ii den däre hatten å kaveln, som en sträva ätte, å di ska en för-
söka ta i körkeporten ve tredje körkan å tredje året. Glosoen kommer å 
vill ränna mellan benen på en, men en ska bara lägga benen i kors å ta 
hatten å kaveln som svänges mot en av den som kommer å rider. Dä ä 
kaveln, som ii viktiast. Då ä må den, som en kan göra se osynliå, när en 
vill, å flya som en fåjel, synliå illa osynliå, för då ä en en järul å kan si i 
skumme likaväl som om dan, å när en har hatten på se å kaveln i näven 
å har förvanlat se te järul, då kan en si långt me i jorden.» 
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Här heter det alltså först att när man har kaveln, så är man 
en järul, men omedelbart efter står det att när man hal: hatten på 
sig och kaveln i näven och har förvandlat sig till järul, då 
kan man se långt ned i jorden. Här har talet flödat, så att tan-
karna ej riktigt hunnit med. Och här borde en kompletteringsfråga 
ha gjorts innan materialet användes, så att man fått utrönt vad 
det ansågs innebära att »förvandla sig till järul». Till årsgångs-
traditionerna hör i varje fall icke en sådan uppgift. 

Om kaveln talas också i två andra uppteckningar från Jät och om 
kaveln och dvärghatten även, som vi sett, i uppteckningen från 
Urshult, se ovan. Härvid är att märka, att i uppropet till pristäv-
lingen lämnats bl. a. följande upplysningar om årsgången: »Han 
[årsgångaren] mötte understundom gloson eller en ryttare på en 
hög häst. Lyckades han då förvärva en runkavel blev han vis. 
Lyckades han därtill erhålla en dvärghatt, kunde han blicka in i 
det fördolda.» 

Det är uppenbart att det är felaktigt att lämna sådana förhands-
upplysningar när man väntar att få in ett material, som det måste 
visa sig svårt att få kontrollerat.' Pristävlingen är en insamlings-
form som alltid är vansklig och som måste handhas med stor för-
siktighet om man önskar ett material, som skall ligga till grund för 
vetenskaplig bearbetning. Det kan ge uppslag, så att man kan 
sätta in en undersökning på ett nämnt område, men man kan ej 
våga att lita enbart på pristävlingssvaren utan kontrollundersök-
ning såvida man ej har ett flertal belägg i annat material från geo-
grafiskt närliggande områden. Erfarenheterna ha givit vid handen, 
att detta slags material ofta är icke endast upplöst och därigenom 
mindervärdigt utan även ej sällan direkt missvisande. 

Den enda del av det av Elgqvist framlagda insamlade materialet, 
som med sina korta bestämda uppgifter förefaller fullt äkta är den 
där ordet järul angives vara ett kraftuttryck, en lindrig svordom, 
och där det säges att det använts som skällsord och ord varmed 

1  Det kan ändå ha sina svårigheter att i detta geografiska område slippa de 
från Peter Rudebecks bekanta framställning spökande uppgifterna. De ha ju 
också förut varit anförda i tryck och kunna således även därigenom ha fått sprid-
ning hos allmogen. Belysande är att se att man i en uppteckning från Tierp i 
Uppland från 1897 (ULMA 303: 1071) finner en uppgift som alldeles tydligt här-
stammar från samma källa. Man finner där både årsgången, gloson, kaveln och 
hatten nämnda samt även förmågan att se ned i jorden. 
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man betecknade personer, som man tyckte vara märkliga på något 
sätt (jfr a. a. ss. 77 ff., 82, 85, 88, 104). Man behöver icke anstränga 
sig att tolka in något märkvärdigt i de fall, där man finner ordet 
vara använt om någon, som t. ex. om  årsgångaren. Man kan tänka 
på hur användbart det mera spridda och, enligt min uppfattning, 
likvärdiga ordet »jäkel» visat sig vara. Använder man dylika ord, 
så kan man naturligtvis om t. ex. en modig, djärv eller stark män-
niska beundrande säga att det »är en jäkel» lika väl som man om 
en hänsynslös eller elak människa uppbragt kan säga detsamma. 

Det är mycket troligt att former som järul-järel också skulle 
kunna beläggas från flera andra landskap om undersökningar gjor-
des. Skaparförmågan är stor när det gäller dylika eufemismer. 
En så likalydande form som järil är t. ex. känd från Tierp i Upp-
land. »Järiln antuttra'» har varit ett där använt kraftuttryck. Jfr 
A. Magnevill, Bjursåsmålets ordf örråd, där följande uppgift åter-
finnes (s. 68): »järiln, s. m. endast best. form, användes som int. 
(svordom).» 

Ordet järul har i Värend således — enligt en del av uppgifterna — 
av de sista som förde det i sitt språk använts som kraftuttryck 
och i samband därmed som ord varmed man betecknade vissa per-
soner, som voro starka, djärva, hänsynslösa e. d. Som sådant ord 
tycks det ibland ha använts om årsgångare. Det är ju klart, att 
man ansåg en sådan vara en djärv människa, som vågade nattetid 
gå till kyrkor på detta sätt, till på köpet i den farliga helgtiden och 
med utsikt att kunna möta gloson. Så har ordet så småningom kom-
mit mer och mer ur bruk, men de fantasieggande årsgångsberättel-
serna har man mints en del av, och när man återgivit dem har ibland 
också de gamlas omdömesord om årsgångaren — eller tillmäle till 
honom — kommit med. Det finns i det publicerade materialet 
ingenting som bestämt motsäger detta antagande. I ett fall är det 
klart och tydligt angivet. Det heter, a. a. s. 85, att när en viss års-
gångare ej vill tala utförligare om vad han sett, så säger en gumma 
till honom: »Ja du är en riktig järul som ej kan tala om det för oss.» 
Här ha vi det således som invektiv. I andra uppteckningar har 
ordet kommit att få en central ställning på grund av att det särskilt 
efterfrågats. 

I en uppteckning från Jät om en årsgångare från Urshult framgår 
att han kallades för »Järulla-Svennen». Detta namn torde han dock 
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icke ha fått på grund av att han gått årsgång utan sannolikt därför 
att han brukat ordet järul som ed. Det finns en annan uppgift 
från Urshult (LAL 1054) enligt vilken en gumma hade för vana 
att säga: »Jo järul ska ja dä!» Hon sade även »Hoani etc.» och kal-
lades därför »järulakäringen» eller »hoanikäringen». Man kan också 
jämföra en sådan benämning som t. ex. »svärjare-Massen» på en 
man, som ofta brukade svordomar. 

Om det således finns en svag anknytning mellan ordet järul och 
årsgångare så finns det däremot intet samband alls mellan järul 
och varulv. Uppgifterna om järulen-varulven äro rena 
konstruktioner, som framvuxit ur meddelarnas bristfälliga kän-
nedom om traditionerna och omedvetenhet om något sådant som 
vetenskapligt ansvar. Tyvärr kan man frukta, att efter vad som 
skrivits i saken en ny tradition kan komma att uppstå. Jag har 
t. ex. i lånat vaiulvsmaterial funnit följande uppgift från V. Torsås 
i Småland (LUF 4733): »-- — och därav blivit varulvar eller med 
det nya namnet Värular'». 



DER WERWOLF IN SCHWEDISCHER 
VOLKSUBERLIEFERUNG. 

(ZUSAMMENF  A SSUNG. ) 

Die vorliegende Arbeit gibt eine vollständige tbersicht aber den 
Werwolfsglauben in Schweden, weleher, wie sich zeigt, in drel grös-
seren Komplexen auftritt: als Glaube an Selbstverwandlung, an 
Verwandlung durch Verhexung und an Verwandlung durch be-
stimmte Umstände bei der Geburt. Ausserdem fand sjal eine An-
zahl sporaclischer Angaben Liber andere Verwandlungsursachen. 

Das Kapitel I macht uns mit einer Reihe von Belegen aus älterer 
Literatur bekannt. Sie sind zum Teil recht interessant, geben aber 
keinen wirklichen Beseheid iiber die besonderen Formen des Wer-
wolfsglaubens in Schweden oder (iber das Verhältnis der verschie-
denen Komplexe zu einander. 

In diesem Kapitel wird auch das Werwolfsmotiv in der Volks-
dichtung beriihrt, wobei die Zusammenhänge zwischen den ver-
schiedenen Verwandlungsliedern und den versehiedenen Vorstel-
lungen vom Werwolf und ihrer geographischen Verbreitung hervor-
treten. Hier werden auch einige Märchen herangezogen. 

Das Kapitel II behandelt die Selbstverwandlung. Man findet 
den Glauben, dass ein Mensch sich selber in einen Bären oder Wolf 
verwandeln kann, in Nord- und Nordwestsehweden verbreitet. 
Diese Vorstellungen zeigen sich besonders in den Landschaften an 
der Westgrenze bis nach Dalsland hinunter. Diese westliehe Ver-
breitung ist als ein Reliktgebiet zu deuten, dessen hierhergehörige 
Traditionen mit uns bekannten altwestnordisehen tberlieferungen 
zusammenhängen. Das lässt sich auch aus der Terminologie des 
bier vorgelegten Materiales ablesen, in der oftmals Worte und Aus-
driicke vorkommen, die nahe mit den Vorstellungen der norrönen 
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Literatur iiber hamn und Gestaltenwechsel verbunden sind (hamn = 
Hiille, äussere Gestalt, von germ. *hama(n) — vgl. got. gahamön 
sik = sich beldeiden, ahd. hemidi = Hemd); hier finden sich hamn-
björn, hamnvarg, Bären-, Wolfsgestalt, und kasta björnhamn på nå-
gon, jemanden die äussere Gestalt eines Bären iiberwerfen, usw. 

Bei den Angaben fiber die Gestalt des Verwandelten kann man 
eine deutliche Verteilung feststellen, die auf ethnisehe Verhältnisse 
zuriickgefiihrt werden muss. Die schwedische Bevölkerung spricht 
von Bären, während wir in den lappischen Gebieten von Selbst-
verwandlung in einen Wolf hören. Das hängt offenbar mit dem 
Zweck zusammen, den man fik die Selbstverwandlung annahm: 
Rachgier, Raublust oder Liisternheit. Da nun der Wolf der grösste 
Schädling des nomadisierenden Lappen, und der Bär der des sehwe-
dischen Bauern ist, dachten die Lappen an eine Wolfs- und die 
Schweden an eine Bärenverwandlung. Diese Art Werwolf zeich-
nete sich ja durch Angriffe auf die Renntiere oder die Haustiere 
aus. Nur schen wird die Tötung eines Menschen erwähnt. 

Vergleichende Untersuchungen ergeben, dass die Werwolfs-Vor-
stellungen bei Menschen eines primitiveren Stadiums, welche unter 
harten äusseren Bedingungen leben, von der Möglichkeit ausge-
hen können, dass man sich als Wolf oder Bär die notwendige Nah-
rung versehafft. Hier handelt es sich also nicht am Raublust oder 
Schwelgerei, sondern um Selbsterhaltung. In unserem schweclischen 
Material erscheint indessen nur eine einzige Spur hiervon in einem 
abgelegenen Gebirgstal. 

Als Mittel der Verwandlung gibt man in Ångermanland, Jämt-
land und Härjedalen an, dass man dreimal durch einen Giirtel oder 
Ring aus Menschenhaut, am liebsten aus der Haut eines Selbst-
mörders oder eines Ermordeten, kriechen miisse. Nur eine Mittei-
lung sagt, dass der Selbstverwandler sich einen Giirtel anzieht. 
Weiter siidlich, in Dalekarlien und Värmland, gesehieht die Ver-
wandlung durch das Anlegen einer Bärenhaut. Um sich zuriick-
zuverwandeln, muss man dreimal durch den Giirtel (oder den Ring) 
kriechen oder die Bärenhaut ablegen. 

Von dem Verwandelten wird gewöhnlich behauptet, dass er un-
verwundbar sei, denn er hat bei der Verwandlung die Angriffswaf-
fen, die den Menschen zur Verfiigung stehen, aufgezählt und sich 
so gegen sie gesehiitzt. Man kann ihn nur mit einer silbernen Ku- 
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gel treffen — zuweilen hat man ausserdem Brot in die Ladung ge-
mischt — oder mit einem anderen ungewöhnlichen Gegenstand, an 
den er beim .Aufsagen der Sehutzformel nicht gedacht haben kann, 
z. B. mit einem Bohrer oder der Angel eines Messers (dem in den 
Griff eingelassenen Teil). 

Zieht man einem solchen Bären (oder Wolf) die Haut ab, so fin-
det man Görtel, Messerseheide, Tabaksbeutel, Feuerstahl und Flint, 
oder auch einen Lappen mit Lappenkolt oder sonst einen Menschen 
und ein Kleidungsstfick unter dem Fell. Diese Kriterien sollen zei-
gen, dass das erschossene Tier wirklich ein verwandelter Menseh 
war. In einigen Fällen wird auch erwähnt, dass die Bärenhaut in 
einer Kirche aufgehoben wurde; auch das ist ein Kriterienmotiv. 

Ein solcherart Verwandelter heisst in Jämtland hamnbjörn (Bä-
rengestalt), in Dalekarlien föhusbjörn (Stallbär, weil er die Tiere 
im Stall zerriss), oder knivskedsbjörn (Messerscheidenbär, weil man 
knivskedar = knivslidor, Messerscheiden, unter seinem Fell fand). 
Sonst sprach man meist davon, dass diese Verwandelten löpa björn 
(Bär laufen). 

Zu diesem Komplex gehört nur ein Sagentypus, von dem Manne, 
der sich selbst verwandelt und ein Fohlen auffrisst (vgl. Hertz, 
Der Werwolf, S. 80). Die tibrigen Sagen berichten auf verschiedene 
Weise von den Verheerungen solcher Bären (oder Wölfe) sowie oft-
mals von ihrer sehliesslichen Tötung. 

Eine Sage aus Jämtland bewahrt offenbar den Rest einer Schil-
derung von lappischem Schamanismus. In der Einleitung hören 
wir von einem Lappen, der von einem Bären verzaubert wurde und 
jedes Jahr einen Monat »Bär laufen» musste. Am Ende wird ge-
sehildert, dass sein Körper wie tot in einer Sennhiitte liegt, während 
„er selbst" Bär läuft; ein Mädchen, seine Schwester, sitzt neben 
dem Körper, um seine Rettung zu versuchen, wenn die Zeit ge-
kommen ist. ("ner lappischen Sehamanenglauben vgl. D. Ström-
bäck, Sejd, Diss. Uppsala 1935, S. 121 if.) 

Diese Sage spridit zwar nicht von Selbstverwandlung, doch liegt 
sie sonst diesem Motivkreis, entspreehend ihrem ganzen Inhalt, 
sehr nahe. Sie zeigt auch, dass es hier Traditionen gegeben hat, 
die auf den Kern der altnordischen Vorstellungen VOM Gestalten-
wechsel zuriickgehen, nämlieh auf die Loslösung der Seele vom Kör-
per und ihr Auftreten in einer anderen Gestalt. 
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Im III. Kap. behandeln wir den Glauben an Werwolfs-Verhexung 
durch Zauberer. Dieser Glaube ist im ganzen Lande verbreitet. 
Man meinte, dass jeder beliebige Zauberer der gefährlicheren Sorte 
Menschen verwandeln könne, besonders aber glaubte man das von 
Finnen und Lappen, auch von Russen. In Finnland gab man da-
gegen an, dass die Verwandlung in einen Werwolf oft in Estland 
aasgefiihrt wurde. mer stossen wir auf die gewöhnliche Tendenz, 
dass man gröbere Zaubereien gern an andere Orte als den eigenen 
verlegt, zuweilen auch in andere Länder. 

Der Verwandelte musste in der Gestalt eines Wolfes umherstrei-
fen. In den nördlichen Landschaften, wo man an Selbstverwand-
lung in einen Bären glaubte, behauptet man auch zuweilen, dass 
der Verwandelte Bärengestalt erhalten habe. 

Von den Selbstverwandlern nimmt man an, dass sie ganz und 
gar zu Raubtieren werden, alle Raubtierinstinkte annehmen und 
als wirkliche Schädlinge auftreten, während man den Verhexten 
die Beibehaltung eines Teiles ihrer menschlichen Natur zuschreibt. 
Sie richten deshalb keinen Schaden an, und wollen nicht einmal 
Tiere töten, ausgenommen im Fall äusserstea Hungers. Man spricht 
auch oft sein Mitleid mit dieser Art von Werwölf en aus. 

Die Zeit des Verwandlungsbannes wird oft auf sieben Jahre an-
gegeben. Der Verhexte wird erlöst, wenn man seinen Namen nennt 
oder ihm aus Mitleid einen Bissen Essen schenkt. Von verschiede-
nen Orten liegen einige sporadische Angaben iiber Erlösungen an-
derer Art vor: durch blutige Verwundung, durch Abhauen des 
Schwanzes oder Verbrennen der Haut. 

Der durch Verhexung in einen Werwolf Verwandelte trägt ver-
schiedene Namen. In den nördlichen Grenzgebieten des siidschwe-
dischen Werwolfsglaubens — wo die Bezeichnung Werwolf vor-
herrscht — heisst er varulv (Småland, Westgötaland, Halland, Bo-
huslän, Dalsland, Wärmland), in Westgötaland zuweilen mantilv, in 
Dalsland oftmals mankuse („kuse" ist der Noa-namen des Wolf s). 
Aus Jämtland gibt es ein paar Belege fiir hamnvarg. Aus gewissen 
Teilen des nördlichen Westgötalandes und aus dem nordöstlichen 
Wärmland ist vittvarg aufzuzeichnen, das mit einem alten Verbum 
vitta, vita ,zaubern` zusammenhängt. Im ilbrigen sagt man meist 
von diesen Verhexten, dass sie löpa varg (Wolf laufen, springen, 
gehen) u. dgl. 

Zu diesem Komplex gehören mehrere Sagentypen, die iiber grös- 
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sere oder kleinere Gebiete verbreitet sind. Eine dieser Wandersa-
gen schildert, wie durch einen Zufall der Name des Verwandelten 
genannt wird und er dadureh erlöst wird. In einer anderen Sage 
geschieht die Erlösung dadureh, dass man dem hungernden Wolf 
aus Mitleid zu fressen gibt, und in einer dritten sind diese beiden 
Erlösungsmotive verbunden. Man findet die in vielen Ländern ver-
breitete Sage von der in Wölfe verwandelten Hochzeitsgesellsehaft 
auch hier. Eine weitere Sage beriehtet, wie einige Wölfe fiber einen 
Zaun springen, während einer nicht hiniiberkommt, wobei sein 
Name genannt wird und er Erlösung findet. Die letzte dieser Sa-
gen von bestimmtem Typus schildert, wie ein Mann eine Zeitlang 
Wolf gewesen ist und die Sprache der Wölfe verstehen gelernt hat, 
so dass er die Mensehen warnen konnte, als er die Wölfe einmal 
sagen hörte, dass sie die grosse weisse Stute holen wollten. 

Die drei zuletzt erwähnten Sagen Bind nur in Teilen Mittel- und 
Siidschwedens belegt, die äbrigen im ganzen Lande. 

Man findet die meisten — oder vielleicht alle — dieser Sagen 
auch auf östlichem Gebiete. Sie scheinen mit einem Traditions-
strom von Osten her ins Land gekommen zu sein. Vielleieht sind 
in einem Tell der Fälle einwandernde Finnen die Träger gewesen. 

Die ilbrigen Sagen •dieses Komplexes, die unter keinen der er-
wähnten besonderen Typen fallen, handeln von der Verwandlung 
verschiedener Personen und von ihren Geschicken. 

Das IV. Kapitel besehäftigt sich mit dem Glauben an eine Ver-
wandlung durch gewisse Umstände bei der Geburt eines Menschen. 
Wenn eine schwangere Frau durch eine Fohleneihiille (/öhamn, die 
Eihfillenheiste eines Fohlens) kriecht, so gebiert sie ihr Kind ohne 
Schmerzen, aber das Kind wird ein Naehtmahr, wenn es ein Mäd-
ehen ist, und, wenn ein Junge, ein Werwolf. Das schwedische Kern-
gebiet dieser Vorstellung liegt in Skåne, Blekinge, Halland und Bo-
huslän, d. h. in den Gebieten, die einst politisch und kulturell zu 
Dänemark geh ört haben. Da dieser Aberglaube in Dänemark sehr 
gewöhnlich gewesen war, diirf te es offenbar sein, dass er sich von 
dort iiber sein jetziges sehwedisches Bereich verbreitet hat. Häften 
wir hier mit einer allgemeinen siidschwedischen Vberlieferung zu 
tim, so könnte die Grenze des eigentliehen Verbreitungsgebietes 
nicht so genau mit der alten dänisehen Staatsgrenze zusammenfal-
len. Soweit sich Vorstellungen oder Sagen dieses Komplexes aus- 
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serhalb des bezeiehneten Gebietes finden, sind sie meist stark mit 
anderen vermischt oder umgeformt. 

Der solcherart Verwandelte heisst meist varulv, zuweilen auch 
marulv (eine Kontamination von mara und varu/v).1  Gewöhnlich 
soll er in Gestalt eines dreibeinigen Rundes auftreten, der sein vier-
tes Bein als Sehwanz trägt. Nur ausnahmsweise wird hier von einer 
Wolfsgestalt gesprochen. 

Die Verwandlungen setzen ein, sobald das Kind zum Erwachse-
nen reift, und es wird of t angegeben, dass sie danach jede Nacht 
eintreffen. 

Diese Art von Werwölfen trachtet eifrig danach, schwangere 
Frauen zu tiberfallen und die Leibesfrueht aus ihnen zu reissen, um 
das Blut des Ungeborenen zu trinken oder sein Herz aufzufressen, 
denn dadurch wird der Wolf von der Verbannung erlöst. Unter 
der Bevölkerung erwuehs deshalb ein sehr starker Werwolfsschrek-
ken und schwangere Frauen wagten oft nicht, am Abend einsam 
auszugehen. 

Es gab doch auch andere Lösungen. Verdäehtigte man jeman-
den als Werwolf und sagte zu ihm: »Du bist ja ein Werwolf», so 
wurde er dadurch frei. War er aber böse, so konnte er den Bann 
zuräckschleudern und seinem Befreier befehlen, von nun an selber 
als Werwolf (oder Naehtmahr, wenn es sich um eine Frau handelte) 
aufzutreten, und zwar eine ebenso lange Zeit wie er selbst. Des-
halb hiitete man sich, eine solche Erlösung zu versuchen. 

Zu diesem Aberglauben-komplex gehört nur ein Sagentypus. Es 
ist die Sage von dem Mann und seiner Frau, die beim Heuen Bind, 
wobei der Mann fiihlt, dass sich seine Verwandlung nähert. Er 
reicht seiner Frau den Rechen oder die Heugabel und sagt, dass er 
weggehen miisse; wenn während dieser Zeit ein Tier sie anfalle, so 
solle sie schlagen, aber nicht stechen. Der Mann entfernt sich, ein 
Hund (oder Wolf) fällt die Frau an, sie wehrt sich, bekommt aber 
den Rock zerrissen. Schliesslieh springt das Tier davon und der 
Mann kommt zurtick. Die Frau beklagt sich äber das Gesehehene, 
der Mann lacht und nun sieht sie Fäden von ihrem Rocke zwischen 

i In der wissenschaftlichen Erörterung hat man järul als Bezeichnung des 
sadschwedischen Werwolfs angefährt (vgl. die Literaturhinweise S. 134), doch zeigt 
sich bei näherer Betrachtung, dass das Material, worauf sich diese Anfiihrung 
stätzt, zu schwach ist, als dass man darauf bauen könnte. Ein Exkurs der vor-
liegenden Arbeit pröft dieses Material kritisch. 

15 — 43297 Ella Oclatedt 
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seinen Zähnen. Sie versteht, dass er ein Werwolf ist und sagt das 
zu ihm, worauf er befreit wird. Diese Sage ist in Säd- und West-
schweden sehr verbreitet. 

Die iibrigen Sagen und Memorate sind ziemlich einförmig. Sie 
handeln von Frauen, die man durch eine Eihälle eines Fohlens 
kriechen sah, oder von Personen, die als Werwölfe betrachtet wur-
den, oder von Werwölfen, die Frauen iiberfallen hatten. 

Bei einigen dieser Sagen lässt sich erkennen, dass sie Ausschläge 
erotischer Phantasie sind. Dieser ganze Komplex von Vorstellungen 
trägt ein gewisses sexualpathologisches Gepräge. Er besteht sonst 
aus einer Mischung uralten Werwolfsglaubens, spätmittelalterlichen 
Hexenglaubens und ans Zaubervorstellungen verschiedener Art. 

Kap. V sammelt die mehr sporadischen Angaben anderer Ursa-
chen der Verwandlung, sowie wirkliche Fälle von Lykanthropie. 

Ein paar Angaben besagen, dass die Verwandlung durch eine 
Katze verursacht werden könne. Hier handen es sich doch sicher 
unr um eine -ned iihrung des Nachtmahr-aberglaubens, denn die 
Vorstellung, dass eine Katze die Verwandlung eines Kindes in einen 
Nachtmahr hervorruf en könne, ist weit verbreitet. 

In einigen wenigen zerstreuten Fällen sonen auch Riesen oder 
Naturwesen Menschen in Wölfe verwandeln können. Diese Ånga-
ben sind wohl auf Tradition sauflösung zuriickzufähren. 

Eine einzelne schwache Spur von Vampyr-aberglauben liess sikh 
beobachten. Eine Aufzeichnung aus Småland besagt, dass der Wer-
wolf an einer Wunde gesaugt habe, die nicht aufhören will zu bin-
ten, oder die eine Blutvergiftung nach sich zieht. Auch aus Wärm-
land heisst es in einer Mitteilung, dass der Werwolf Blut sauge. 
In letzterem Falle handen es sich möglicherweise um einen verblass-
ten Rest des siidschwedischen Aberglaubens vom Werwolf, der das 
Blut ungeborener Kinder trinken will. 

Einer einzigen Angabe nach frisst der Werwolf Leichen und Kin-
der (Westgötaland). 

Als Wiedergänger erscheint der Werwolf in sporadischen Ånga-
ben von mehreren Plätzen. Er soll der Wiedergänger eines Men-
schen sein, der ein Verbrechen begangen hat, das nicht entdeckt 
worden ist (Småland), oder der eines Selbstmörders oder eines Ver-
ungliickten, welche nun die Gestalt eines Werwolfs solange tragen 
miissen, als sie zu friih gestorben sind (Westgötaland); anch ist der 
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Werwolf der Wiedergänger böser und sehlechter Menschen (Bohus-
län), ermordeter Kinder, die nun zum Werwolf oder Gespenst ge-
worden sind (Wärmland). Aus anderen Landschaften liegen einige 
weitere Angaben iiber Wiedergänger in Bären- oder Wolfsgestalt 
vor, aber sie lassen nicht klar erkennen, ob man bier an einen Wer-
wolf gedacht hat. 

In einigen Fällen wird die Verwandlung als Strafe einer Sände 
erklärt. So z. B. in einer Aufzeichnung von Westgötaland, derzu-
folge der Werwolf jemand ist, der „eine unheimliche Tat begangen 
hat". Es lässt sich vermuten, dass man hier eine durch Generatio-
nen hindurch bewahrte Erinnerung aus der Zeit vor sich hat, wo 
der Friedlose varg i mon war. Der aus altnordischer Zeit wohlbe-
kannte Ausdruck vargr mit der Bedeutung Verbreeher diirfte sich 
in der Erinnerung des Volkes recht wohl dadurch eingeprägt haben, 
dass er auch in den alten Landschaftsgesetzen vorkommt. Die Be-
zeichnung kasnavargher bedeutet in mehreren von ihnen einen 
Mordbrenner (Lit.-hinweise s. Fussnote 5. 172). 

Bei vielen Werwolfssagen merkt man, dass sie auf Krankheits-
erscheinungen zuriickgehen, die das Volk als Zeiehen der Werwolf-
schaft des Angegriffenen gedeutet hat. Das hat besonders nahe ge-
legen bei Menschen, die hie und da auf kiirzere Zeit verschwanden, 
wie es ja z. B. bei epileptischen Dämmerzuständen geschehen kann. 

.A.uch wirkliche Fälle von Lykanthropie sind vorgekommen, und 
zwar noch in ziemlieh später Zeit. In mehreren Fällen kann man 
deutlich sehen, dass es sich um. Menschen handelte, die wirklieh ge-
glaubt haben, Wölfe (oder Hunde) zu sein und dementspreehend 
gehandelt haben. Eine solche Erscheinung lässt sieh teils aus dem 
reichlichen Vorkommen von Wölfen erklären, die der Sehrecken und 
die Plage der Bevölkerung waren, teils aus dem besonders in ge-
wissen Landschaften allgemein und kritiklos angenommenen Glau-
ben an Werwölfe, wodurch Psychopåthen eines bestimmten Typus 
beeinflusst werden konnten. Die Krankheit kann durch verschie-
dene Ursachen ausgelöst worden sein: durch Drohung von Leuten, 
denen man Zauberei zutraute, durch Selbstsuggestion, in einzelnen 
Fällen auch dureh religiöse Griibeleien, usw. Diese Fälle von Ly-
kanthropie gaben der Volksphantasie dann weitere Nahrung und 
trugen dazu bei, den Werwolf-Aberglauben am Leben zu halten. 
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Wir stossen auch meist in den Landschaften Siidschwedens auf sie, 
wo der Werwolfglauben am lebhaftesten gewesen ist. 

Der Werwolf-Aberglauben eignete sich auch mehr als irgend ein 
anderer Volksglauben als Deckmantel för Verbrechen und dunkle 
Unternehmungen, und auch deshalb sind sicher vielmals Geschich-
ten entstanden, die den Glauben verstärkt und den Schrecken wach 
gehalten haben. In der ausländischen Literatur findet man verschie-
dene Angaben, aus denen hervorgeht, dass dies der Fall war (vgl. 
die Literaturhinweise S. 183 If.). Auch in den Aufzeichnungen miind-
licher Traditionen in Schweden erscheinen Angaben, die auf solche 
Tatsachen schliessen lassen. 

Aus ein paar Notizen geht hervor, dass auch. reine Fälle von Hyp-
notismus vorkamen, bei denen man den Werwolfglauben ausge-
nötzt hat. 

Der Glaube an Werwölfe ist in Schweden jetzt nur noch bei ein-
zelnen Grewährsmännern und Traditionsträgern einiger weniger Re-
Iiktgebiete lebendig. Er diirfte zu der Zeit zu verschwinden begon-
nen haben, als — um 1850-60 herum — Wolf und Bär im ganzen 
Lande (ausgenommen die Gebirgsgegenden) ausgerottet wurden. 
Man kann das daraus erschliessen, dass die grösste Menge der spä-
ten Angaben fiber lebenden Werwolfsglauben in diese Zeit zuriick-
gehen. Als diese Raubtiere nicht länger einen Faktor der lInsicher-
helt und des Schreckens im Dasein bildeten, war auch dem Glau-
ben an Werwölfe der natiirliche Nährboden entzogen. 



Källor. 

A. Otryckta källor (arkivmaterial).1  
Uppsala: 

ULMA = Landsmåls- och Folkminne„sarkivet. Av samlingar i arkivet, som 
ej ha särskilt accessionsnummer, har anförts Dalmålsordboken (Ordb., Dal.) 
och Västgötaordboken (Ordb., 

Stockholm: 
NM, EU = Nordiska Museet, Etnologiska Undersökningen. 

Göteborg: 
VFF = Västsvenska Folkminnesföreningens arkiv. 
IFGH = Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola. 
Liungman = doc. W. Liungmans folkminnessamling i VFF. 

Lund: 
LUF = Lunds Universitets Folkminnesarkiv. 
LAL = Landsmålsarkivet i Lund. 

Örebro: 
ÖBFA = Örebro läns bildningsförbunds folkminnesarkiv. 

Helsingfors: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (excerpter genom prof. N. Lid). 

B. Tryckta källor. 

Aa = AARNE, A., The types of the folk-tale. Traru3lated and enlarged by Stith 
Thompson. Helsinki 1928. (= FFC 74.) 

AASEN, 1., Norsk ordbog. Kra, 1873. 

1  Några äldre handskriftssamlingar, som efterfrågats, ha på grund av krigs-
tidens förhållanden varit oåtkomliga. 



230 

AFzEurrs, A. A., Svenska folkets Sago-Häfder. 3 uppl. 1-11. Stockholm 1864-70. 
, se även GEIJER. 

ANDERSEN, L., Folkesagn og Folketro i Ode Herred. Khvn 1918. 
, Folkesagn og Folketro i Skippinge-Tudse og Merlose Herreder. Kolding 

1921. 
ANDERSSON, A., Uppteckningar från Bya i Hedemora socken. Hedemora 1927. 

(i: Dalarnas Hemb.förb. tidskr. 1926.) 
ANDERSSON, A. E., Sägner från Älvdalsåsen. Hedemora 1923. (i: Dalarnas Hemb. 

förb. tidskr. 1922.) 
ANDERSSON, 0., Folkvisor. 1. Den äldre folkvisan. Hfors 1934. (= Finlands 

svenska folkdiktning V.) 
, Den svenska folkvisan i Finland. Khvn 1931. (i: Nordisk kultur 9.) 

ANDREE, R., Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Stuttgart 1878. 
ANF -= Arkiv för nordisk filologi, 1 ff. Kra; Lund 1883 ff. • 
ARILL, D., Tro, sed och sägen. Gbg 1924. 

, se även OLSSON, EDV. 
ARWIDSSON, A. I., Svenska fornsånger. 1-3. Sthlm 1834-42. 
ACNE, H., Skikk og Tru. Oslo 1939. (= NFL 42.) 
AXELSON, M., Vandring i Wermlands Elfdal och Finnskogar. Sthlm 1852. 
BACH, A., Westerwälder Werwölfe und Wolfssegen. Elberfeld. (i: Zeitschrift 

des Vereins f är rheiruksche und westfälische Volkskunde 20 u. 21 Jahrg. 
1923 u. 1924.) 

BANG, V., Hexevmsen og Hexeforfolgelser ister i Danmark. Khvn 1896. 
BARrNo-GouLD, S., The Book of Were-Wolves. London 1865. 
BARmson, K., Sagen, 1VIärchen und Gebräuche aus Mecklenburg. 1-2. Wien 

1879-80. 
Birno, P. G., Svenskt Konversations-lexikon. 1-4. Sthlm 1845-54. 
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 1 ff. Sthlm, Strängnäs 1877 ff. 
BLOMBERG, H., Minnen av Dan Andersson. (i: Nya Växjöbladet 6 sept. 1929.) 
BLÖNDAL, S., Islandsk-dansk Ordbog. Reykjavik 1920-24. 
BOBERG, T., Fjällmarkens folk. Upps. 1930. 
Bok, En bok om Värmland av värmlänningar. 1-3. Red. av H. H. Hildebrands- 

son o. Sixten Samuelsson. Upps. 1917-21. 
Bokwetts Gillets protokoll. Utg. av Henrik Schäck. 1-2. [1714-1731]. (i: 

Upps. Univ. Årsskr. 1918. 2.) 
BRODIN, L., Fryksdalens finnsocknar. Filipstad 1923. 
BROMAN, OL. JOH., Glysisvallur. Utg. av Gestrike-Helsinge nation i Upsala. 1 ff. 

Upps. 1911 ff. 
, se Helsingeboken. 

BrturNiNoK, H. v., Der Werwolf in Livland. Riga 1924. (i: Mitteilungen aus der 
livländischen. Geschichte. 22.) 

BUGGE, S., Gamle norske Folkeviser. Kra 1858. 
BURMAN, Fale Burmans anteckningar om Jämtland. I urval. Lund 1930. (= Skrif- 

ter utg. av Järna läns Fornskriftsällskap. 1.) 
CAPPELIN, 0., Gammal sed och tro i Kivik. Lund 1932. 
CEDERSCHIÖLD, V., Ur Olaus Olssons sägensamling. Gbg 1932. (i: Fm. o. 

Ft. 19.) 



231 

CHRISTIANSEN, R. TE., Norske folkeminne. Oslo 1925. (= NFL 12.) 
-, Norske sagn. Samlet ved Allers Familie-Journal. Oslo 1938. 
CHRISTIANSEN, R. Ta., og LIESTOL, K., Norske folkesegner. Khvn 1931. (i: Nor- 

disk kultur 9.) 
CHRISTOFFERSSON, 0., Skytts härad. Trelleborg 1918. 
COSTER, CH. DE, La legende et les aventures heroiques, joyeuses et glorieuses 

d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. 
Paris 1936. 
Ulenspiegel och Lamme Goedzak. övers. av B. Lindblom. 1-2. Upps. 
1925. 

COYET, HENRIETTE, Vår hembygdsslöjd. Lund 1921. (i: Tidskr. för Hembygds- 
vård 1921.) 

DAHLGREN, F. A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i 
svenska språket. Lund 1914-16. 

DgF -= Danmarks gamle Folkeviser udg. af  Svend Grundtvig og Axel Olrik. 
1 ff. Khvn 1853 ff. 

Diarium Gyllenianum, se GYLLENIUS. 
DONNER, K., Bland samojeder i Sibirien, åren 1911-13, 1914. Hfors 1915. 
DRAKE, SIGRID, Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet. Upps. 

1918. ( = Lapparna o. deras land. Skildr. o. studier utg. av Hj. Lundbohm. 7.) 
DeBEN, G. v., Om Lappland och lapparne. Sthlm 1873. 
DYBECK, R., Runa. Sthlm 1842-47. 
DÄHNHARDT, 0., Natursagen. 1-4. Leipzig u. Berlin 1907-1912. 
ECKELS, R. P., Greek Wolf-lore. Philadelphia 1937. 
Egils Saga Skalla-Grimssonar. S. Nordal gaf åt. Reykjavik 1933. (= fslenzk 

Fornrit. 2.) 
Eiriks saga rau5a. E. Ö. Sveinsson og M. 136r5arson gåfu åt. Reykjavik 1935 

(i: fslenzk Fornrit. 4.) 
EISEN, M. J., Estnische Mythologie. Leipzig 1925. 
EK, S., Den svenska folkvisan. Uddevalla 1924. 

, Studier till den svenska folkvisans historia. Gbg 1931. (i: Göteborgs Hög- 
skolas årsskrift. 37. 1931: 1.) 

Ex, S., o. BLOMBERG, E., Svenska folkvisor. Sthlm 1939. 
EKMAN., S., Norrlands jakt och fiske. Upps. 1910. 
ELGQVIST, E., Erulernas bosättning i Värend. Växjö 1930. (i: Hylten-Cavallius- 

föreningens årsbok 1930.) 
ENESTRÖM, F. J. E., Finvedsbornas seder och lif. Sthlm 1914. 
ENSTRÖM, P. V., Dramat på Näckten. (i: Östersunds-Posten 11.2. 1938.) 
ERIKSSON, M., 0. ZETTERHOLM, D. 0., En amulett från Sigtuna. Sthlm 1933. 

(i: Fornvännen 1933.) 
ERLER, A., Friedlosigkeit und Werwolfglaube. 1940. (i: Paideuma, Mitteilungen 

zur Kulturkunde. 1938 ff.) 
Eyrbyggja saga. E. Ö. Sveinsson og M. Der5arson gåfu åt. Reykjavik 1935. 

(i: fslenzk Fornrit. 4.) 
FAYE, A., Norske sagn. Arendal 1833. (Uppl. 2: Norske Folke-Sagn. Kra 1844.) 
FEILBERG, H. F., Bidrag til en ordbog over jyske Almuesmål. 1-4. Khvn 1886- 

1914. 



232 

FFC = F[olklore] F[ellows] C[ommunications] ed. for the Folldore fellows by 
J. Bolte ... Publ. by the Finnish academy of science. 1 ff. Helsinki ... 
1911 ff. 

Finlands svenska folkdiktning. 1 ff. Hfors 1917 ff. 
Finnische und estnische Volksmärchen. Hrsg. und eingeleitet von Aug. von Löwis 

of Menar. Jena 1922. (i: Die Märchen der Weltlitteratur. Hrsg. von F. v. 
der Leyen und P. Zaunert.) 

Fm. o. Ft. = Folkminnen och Folktankar. 1 ff. Malmö, Gbg 1914 ff. 
Folksägen och folkdiktning i västra Sverige. Gbg 1923. (i: Skrifter utg. till Göte-

borgs stads trehundraårsjubileum. 16.) 
Fornaldar Sögur Norbilanda Utg. af C. C. Rafn. 1-3. Khvn 1829-30. 
FORSSLUND, K.-E., Älvdalen. Sthlm 1919. (i: Med Dalälven från källorna till 

havet. I: 2.) 
Fox, N., Saarländische Volkskunde. Bonn 1927. 
FRAZER, J. G., The golden bough. 1-12. London 1930-36. 
FRIESEN, 0. y., Till tolkningen af Tune-stenen. Lund 1900. (i: ANF 16.) 

, En runbesvärjelse från Sigtuna. Upps. 1935. (i: Upsala Nya Tidning, jul- 
nummer 1935.) 

Fans, J. A., Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. Kra 1871. 
FurrzNER, J., Ordbog over det gamle norske Sprog. Omarb., forög. og forb. Udg. 

1-3. Kra 1886-96. 
GADELIUS, B., Tro och öfvertro i gångna tider. 1-2. Sthlm 1912-1913. 
GASLANDER, J., Beskrifning om svenska allmogens sinnelag, seder etc. i Jönköpings 

Lähn och Wässbo Härad. Utg. af F. Westerdahl. Sthlm 1774. 
GEIJER, E. G., o. AFZELIUS, A. A., Svenska folk-visor. 1-3. Sthlm 1814-16. 

Ny uppl., 1-3, utg. av R. Bergström o. L. Höijer. Sthlm 1880. 
GELBER, A., Indianermärchen. Salzburg [1921]. 

Negermärchen. Salzburg [1921]. 
GOLTHER, W., Handbuch der germanischen Mythologie. Leipzig 1895. 
GRANBERG, G., Skogsrået i yngre nordisk folktradition. Upps. 1935. 
Grettis saga Åsmundarsonar. Gutmi Jönsson gaf At. Reykjavik 1936. (i: fslenzk 

Fornrit. 7.) 
GRIMM, Die deutschen Sagen der &lider Grimm. Hrsg. von Hermann Schneider. 

Leipzig u. å. 
GRIMM, J., Deutsche Mythologie. 2. Ausg. 1-2. Göttingen 1844. 
GRUNDTVIG, S., Gamle danske Minder. Khvn 1854. 

, se även DgF. 
GIWNER NIELSEN, H., Den danske Folkevise. Khvn 1931. (i: Nordisk kul- 

tur. 9.) 
, se även HEGGSTAD. 

GYLLENIUS, P. M., Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622- 
67. Utg. av Finska Statsarkivet gen. R. Hansen. Hfors 1882. 

Gömax, G., Om Umeå lappmarks svenska kolonisation. Upps. 1929. 
ITA AR,  A., Riigensche Sagen und Märchen. Stettin 1903. 
HAGBERG, LOUISE, Sägner och folktro från Borrby socken i Skåne. Gbg 1931. 

(i: Fm. o. Ft. 18-.) 
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HAMMARSTEDT, N. E., Hudar och skinn som offer. Sthlm 1920. (i: Fataburen 
1919.) 

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hrsg. . . . von H. Bächtold-Stäubli. 
1 if. Berlin & Leipzig 1927 ff. 

HEDSTRÖM, G., Sydsmåländska folkmål I. Lund 1932. 
HEGGSTAD, L., og GRUNER NIELSEN, H., Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting 

Kra 1912. 
HELLQUIST, E., Svensk etymologisk ordbok. 1-2. Lund 1939. 
Heisingeboken. 01. Joh. Bromans Glysisvallur. Utdr. o. inneh. övers, jämte 

inledn. Utg. av K. Hwgermark. Upps. 1900. 
HERMELIN, 0., Sägner ock folktro, seder ock sagor. Sthlm 1909. (i: Sv. Lm. 

H. 106. 1909: 3.) 
HERMUNDSTAD, K., Gamletidi talar. Oslo 1936. (= NFL 36.) 

, Bondeliv. Oslo 1940. (= NFL 45.) 
HERTZ, W., Der Werwolf. Stuttgart 1862. 
HE [TIMREN, P., Husdjuren i norclisk folktro. Örebro 1925. 
Historia, En mycket märkwärdig Historia om en Wandringsman, som i sjuttonde 

seklet blef, i tio års tid, förwandlad till en Warg. Mycket förunderlig att 
läsa. [Skillingtryck.] Lund 1846. 

HOFBERG, H., Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland. Sthlm 1880-
1881. 

HOGGIIÅR, VON, Vildmarksliv i Lappland för hundra år sedan. Sthlm 1928. 
HOLMBÄCIC, Å., 0. WESSÅN, E., Svenska landskapslagar tolkade och förklarade 

för nutidens svenskar. Första serien: östgötalagen och Upplandslagen. 
Sthlm 1933. 

HOOPS, J., Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 1-4.. Strassburg 
1911-19. 

Hrolfs saga kraka og Bjarkarimur. Udg. ved F. Jönsson. Khvn 1904. (= Samf. 
tu l udgiv. af  gammel nord. litt. 32.) 

HULT, Runt, Ostfoldminne. Oslo 1937. (= NFL 39.) 
HVEDING, J., Folketru og Folkeliv på Hålogaland. Oslo 1935. (= NFL 33.) 
HYLTåN-CAVALLIUS, G. 0., Wärend och Wirdarne. 1-2. Sthlm 1863-68. 
HYLTAN-CAvAnTaus, G. 0., o. STEPHENS, G., Svenska folk-sagor och äfventyr I: 1, 

2. Sthlm 1844-1849. 
HöFLER, 0., Kultische Geheimbiinde der Germanen. Frankfurt am Main 1934. 
Dum, J., Glossarium Suiogothicum. Upps. 1769. 
INGEBS, 1., Folktro och sägner från Bara härad. Gbg 1922. (i: Fm. o. Ft. 9.) 

, se även LEM. 
Japanische Volksmärchen. Vbertragen von Maria Hassenstein. Charlottenburg, 

u. å. 
JOHANSSON, J., Lappmannen Jon Johanssons Signerier och besvärjelser. Utg. 

av 0. Lindskoug. Malmö 1917. 
JOHANSSON, L., Historier och sägner från vildmarken. Upps. 1935. (i: Ångerman- 

land-Medelpad, årsbok 1935.) 
-, Föräldrar och barn i Frostviken, Jämtland. Lund 1937. (i: Årsböcker i 

Sv. undervisningshistoria. 51.) 
JoHNssoN, P., Djuren i folktron. Upps. 1920. (i: Fauna o. Flora 1920.) 
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JOSEFSSON, H., Seder och bruk bland allmogen i norra Bohuslän. Sthlm 1917. 
(i: Sv. Lm. 1917.) 

JUNGLE, J., Den nordsjxllandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog. 
Forkortet og forsynet med oplysninger af H. Ellekilde. Khvn 1915. 
(= Danm. Folkeminder. 13.) 

KALBN, J., Halländska folkminnen. Halmstad 1927. 
KALLENBERG, MARIA, Livet i en skånsk prostgård på 1850- och 1860-talet. Sthlm 

1928. 
KALLSTENICS, G., Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Sthlm 1902. (= Sv. 

Lm XXI. 1.) 
--, Från Värmlands bärgslag. Upps. 1936. (= Sv. Lm. XXI. 3.) 
KAMP, J., Dansk Folketro. Udg. af Inger M. Boberg. Khvn 1943. (= Dann. 

Folkeminder. 51.) 
KNOOP, 0., Volkssagen, Erzählungen, Aberglauben, Gebräuche und Märchen 

aus dem östlichen Hinterpommern. Posen 1885. 
, Sagen der Provinz Posen. Berlin-Fridenau 1913. 

KRAIISS, F. S., Sagen und Märchen der Siidslaven. 1-2. Leipzig 1883-84. 
Slavische Volkforschungen. Leipzig 1908. 

, se även UR-QuELL. 
KILETSCHMAR, FREDA, Hundestaanmvater und Kerberos. 1-2. Stuttgart 1938. 

(= Studien zur Kulturkunde, Hrsg. Leo Frobenius. 4: 1, 2.) 
KRISTENSEN, E. T., Jyske Folkeminder. 1-13. Khvn 1871-97. 
-, Oen Anholt i sagn og sed. Khvn 1891. 

, Danske Sagn. 1-6: 1, 2. Arhus og Silkeborg 1892-1901. 
, Danske Sagn. Ny rwkke. Från Afdeln. IV udg. av Joh. Tang-Kristensen. 

1-7. Khvn 1928-39. 
, Skattegraveren. Tidskr. utg. av Dansk Samfund tu l indsamling af Folke- 

minder. 1-12. Kolding 1884  89. 
KaoHN, K., Suomalaisten runojen uskonto. Porvoossa 1914. 
KUHN, A., Märkische Sagen und Märchen. Berlin 1843. 
LAGERHOLM, Å., Drei Lygingur. Halle a. S. (tr. Upps.) 1927. (= Altnordische 

Saga-Bibliothek. 17.) 
LAGLI, N., Eventyr og Sagn fra Nordland. Oslo 1924. 
LAMPA, S., Om folklig öfvertro. Sthlm 1896. (i: Fören. Heimdals folkskrif- 

ter. 39.) 
LANDSTAD, M. B., Norske Folkeviser. Fra 1853. 

, Fra Telemarken. Oslo 1927. (= NFL 15.) 
LECH, G., o. 'NOBELS, I., Skånskt bygdemål. Lund 1930. 
LEEM, K., Beskrivelse over Finmarkens Lapper. Khvn 1767. 
Lettisch-Litauische Volksmärchen. Hrsg. von M. Boehm u. F. Specht. Jena 1924. 

(i: Die Märchen der Weltlitteratur.) 
LEYEN, F. v. DER, Das Märchen. Leipzig 1911. 
LID, N., Til varulvens historia. Upps. 1938. (i: Saga o. sed 1937.) 
LIESTOL, K., Norske trollvisor og norrone sogor. Fra 1915. 

, Den norske folkevisa. Khvn 1931. (i: Nordisk kultur 9.) 
L3lendske folkevisor. Khvn 1931. (i: Nordisk kultur 9.) 

, Trollkvinne og ulv. Gbg 1937. (i: Fm. o. Ft. 24.) 
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LIESTOL, K., og MOE, M., Norske folkevisor. 1-3. Kra 1920-24. 
, Norske folkeviser fra Middelalderen. Kra 1924. 

LIESTOL, K., Se även CHRISTIANSEN. 
LINDBERG, C., Folkminnen från Ström. Strömsund 1937. (i: Ströms hemb.-fören. 

årspubl. 1937.) 
Lrximmom, A., Från Byzans' lejon till Skånes varulv. Sthlm 1932. (i: Nord. 

Museets o. Skansens årsbok 1932.) 
LINDERHOLM, E., Nordisk magi. Sthlm 1918. (i: Sv. Lm. B. 20.) 
LINDHOLM, P. A., Hos lappbönder. Sthlm 1884. 
LIND QUIST, L , Religiösa runtexter 1. Sigtunagaldem. Lund 1932. (= Skrifter 

utg. av Vetenskaps-Societeten i Lund. 15.) 
, Trolldomsrunorna från Sigtuna. Sthlm 1936. (i: Fornvännen 1936.) 

LINNARSSON, L., Gamle patron och hans tid. Sthlm 1934. 
LOORITS, 0., Estnische Volksdichtung und Mythologie. Tartu 1932. 

, Liivi rahva usund. 1-3. Mit einem Referat: Der Volksglaube der Liven. 
Tartu 1926-28. 

LovåN, N., se NicoLovius. 
LUND E, P., Kynnehuset. Kra 1924. (= NFL 6.) 
LUNDELL, se Visböcker. 
LUNDELL, HULDA LUNDELL] 0. E[LLSE ZETTERKVIST], Folkminnen från Kläcke- 

berga och Dörby. Sthlm 1889-1943. (= Sv. Lm. IX.) 
LUNDIN, E., Lapp-Klemmet. Östersund 1913. (i: Jämten 1913.) 
Lir.FLER, L. FR., Till Håvamåls strof 155. Lund 1916. (i: ANF 32.) 
MAGNEVILL, A., Bjurs'åsmålets ordförråd. Sthlm 1913. (= Sv. Lm. B 10.) 
MAULAND, T., Folkerainne fraa Rogaland. Oslo 1931. (= NFL 26.) 
MENSING, 0., Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. 1-5. Neumiinster 1927-35. 
MEYER, G. FR., Schleswig-Holsteiner Sagen. Ges. und ln.sg. Jena 1929. (i: Deut- 

scher Sagenschatz.) 
Mo, R., Dagar og År. Oslo 1936. (= NFL 37.) 
Monrx, E., Sagoväsenden i ångermanländsk folktro. Örnsköldsvik 1926. (= Små- 

skrifter utg. av Fören. för Norrländsk hemb.forskn. 14.) 
MOE, M., Eventyrlige sagn i vor wldre historie. Oslo 1926. (i: Saml. skrifter. 2. 

= Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Ser. B. 6.) 
, se även LIES= . 

MO«, E., Mythologie. Strassburg 1900. (i: Grundriss der germanischen Philo- 
logie, hrsg. von Herm. Paul. 3.) 

MULLENHOFF, K., Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthiimer Schleswig- 
Holstein und Lauenburg. Kiel 1845. 

Människor i odjurshamn. Östersund 1911. (i: Jämten 1912.) 
NFL = Norsk Folkeminnelag. 1 ff. Exa 1921 ff. 
NICOLAISSEN, 0., Fra Nordlands fortid. Kra 1889. 
NicoLovius, Folldifvet i Skytts härad i Skåne vid början af 1800-talet. 3 uppl. 

Lund 1908. 
NIURENIUS, 0. P., Lappland eller beskrivning över den nordiska trakt, som lap- 

parne bebo i de avlägsnaste delarne av Skandien eller Sverge. Upps. 1905. 
(= Sv. Lm. XVII. 4.) 

NOREEN, se Visböcker. 
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NYBERG, A., Sollefteå och Ådalarne. Saga och sanning. Sollefteå 1902. 
NYREN, C., Charakters-Skildringar och Minnen af Sig sjelf, Föräldrar och Syskon 

m. fl. Linköping 1836. 
NYSTRÖM, E., o. STAVE, E., Biblisk ordbok. Sthlm 1926. 
OLAITS MAGNUS, Historia om de nordiska folken. 1-4. Utg. genom Michaelisgillet. 

Upps. 1909-1925. 
OLOFSSON, K., Folkliv och folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader i Väster- 

götland. 1-2. Gbg 1928-1931. 
OLRIK, A., Nordens trylleviser. Udg. av Anders Bjerrum og Inger M. Boberg. 

(= Univ. Jubil. danske Samf. 305.) Khvn 1934. 
-, se även DgF. 
OLSEN, B. M., Havamål v. 155 (Bugge). Lund 1916. (i: ANF 32). 
OLSEN, M., Sigtuna-amuletten. Oslo 1940. (i: Avh. utg. av Det Norske Vid.-Akad. 

i Oslo. II Hist. filos. kl. 1940: 3.) 
OLSEN, 0. T., Norske Folkeeventyr og Sagn samlat i Nordland. Kra 1912. 
OLSSON, EDV., 0. MILL, D., Värmländska folkminnen. Karlstad 1932. 
OLSSON, EN., Mörsils sockenkrönika. Strömsbro 1905. 
OPEDAL, H. 0., Makter og Menneske. 1-2. Oslo 1930, 1934. (= NFL 23, 32.) 
PALmQvIsr, J. V., Rester av primitiv religion bland Värmlands finnbefolkning. 

Karlstad 1924. 
PFPPTNG, H., Eddastudier IV. Hfors 1925-1930. (= SNF 23: 4.) 

Sigtuna-amuletten. Mors 1933. (= SNF 23: 4.) 
QVIGSTAD, J., Lappiske eventyr og sagn. 1-4. Oslo 1927-29. (= Instituttet 

for sammenlignende kulturforskning. Ser. B. 3, 10, 12, 15.) 
QVIGSTAD, J., og SANDBERG, G., lappiske eventyr og folkesagn. Kra 1887. 
REICHBORN-KJENNERIID, I., Vår gamle trolldomsmedisin. 1-2. Oslo 1928- 

1933. (Skrifter utg. av Det Norske Vid.-akad. i Oslo. II Hist. filos. kl. 
1927: 6; 1933: 2.) 

REKDAL, 0., Eventyr or Segner. Oslo 1933. (= NFL 30.) 
RIETZ, J. E., Svenskt dialekt-lexikon. 1-2. Lund 18[62]-67. 
Ross, H., Norsk Ordbog. Kra 1895. 
RUDBECK, OLOF, Atland eller Manheim. 1-4. Upps. 1679-1702. 
RusswuNm, C., Eibofolke oder die Schweden an den Kusten Ehstlands und auf 

Runö. 1-2. Reval 1855. 
RYDBERG, V., Medeltidens magi. 2 uppl. Sthlm 1865. 
RÄÄF, L. FR., Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i 

östergöthland. Linköping 1856. 
RosrAn, A., Frå gamal tid. Oslo 1931. (= NFL 25.) 
Sagor och sägner, Svenska sagor och sägner, utg. av Kungl. Gustav Adolfs Aka- 

demien. 1 ff. Sthlm 1937 ff. 
SARLGREN, J., Järular och heruler. Upps. 1934. (i: Saga o. sed 1932-34.) 
Samling af Sweriges Gamla Lagar utg. af  H. S. Collin o. C. J. Schlyter. Sthlm & 

Lund 1827-69. 
SANDBERG, G., se QVIGSTAD. 
SANDKIXF, A., Om vargskall och varggropar i Halland. Halmstad 1938. (i: Vår 

bygd, Hall. Hemb.förb. årsskr. 1938.) 
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SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. Bd 1 ff. 
Lund 1893 ff. 

SARTORI, P., Zur Volkskunde des Regierungsbezirks Minden. Elberfeld 1906. (i: 
Zeitschrift des Vereins ftir rheinische und westfälische Volkskunde. 3. 
Jahrg.) 

, Westfälische Volkskunde. Leipzig 1922. 
SCHLYTER, C. J., Ordbok till samlingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund 1877. 
SCHOTT, ARTHUR und ALBERT, Walachische Mehrehen. Stuttgart u. Thiibingen 

1845. 
SCHRECK, EMMY, Finnische Märchen. Weimar 1887. 
SCHRÖDER, G., Pavo Makkran. Sthlm 1896. 
SKAR, J., Gamalt or Sffltesdal. 1-8. Kra 1903-1916. 
SNF = Studier i nordisk filologi utg. genom H. Pipping. 1 ff. Hfors 1910 ff. 

(Skrifter utg. av Sv. litt.-sällsk. i Finland.) 
SOLDAN, [W. G.], Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearb. v. Ii. Heppe. 1-2. 

Stuttgart 1880. 
STADLING, J., Shamanismen i norra Asien. Sthlm 1912. (= Populära etnologiska 

skrifter. 7.) 
STAVE, E., se NYSTRÖM, E. 
STEENSTKUP, J. C. H. R., Vore Folkeviser fra Middelalderen. Khvn 1891. 
STEPHENS, G., se HYLTEN-CAVALLI1JS. 
STORAKER, J. Ta., Naturrigerne. Oslo 1928. (= NFL 18.) 

, Sygdom og Forgjorelse. Oslo 1932. (= NFL 28.) 
Strengleikar eda Lioöabok. Udg. af R. Keyser og C. R. Unger. Kra 1850. 
STROMPDAL, K., Gamalt frå Helgeland. 1-3. Oslo 1929-39. (= NFL 19, 40, 44.) 
STRÖMBÄCK, D., Sejd. Textstudier i nordisk religionshistoria. Lund 1935. (= Nor- 

diska texter och undersökningar utg. av B. Hesselman. 5.) 
SUMMERS, M., The Werewolf. London 1933. 

, The Vampire in Europe. London 1929. 
SUNDBLAD, J., Gammaldags seder och bruk. Sthlm 1888. 
SVEINSSON, E. Ö., Islandske folkesagn. Khvn 1931. (i: Nordisk kultur. 9.) 
Sv. Lm. = Nyare bidr. till kännedom om de svenska landsmålen o. svenskt folk- 

lif. [1904 ff.: Svenska landsmål o. svenskt folkliv.] 1 ff. Sthlm 1879 ff. 
SYDOW, C. W. v., Om maran och varulven. Sthlm 1911. (i: Sv. Lm. 1911.) 

, Från tro till sägen. Sthlm 1935. (i: Vår hembygd utg. av Jöran Sahlgren 
in. fl.) 

, Våra folksagor. Sthlm 1941. 
-, Sveriges och Finlands svenska folksägner. Khvn 1931. (i: Nordisk kultur 9.) 
SÖDERWALL, K. F., Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 1-2. Lund 1884-

1918. 
THIELE, J. M., Danske Folkesagn. 1-4. Khvn 1818-23. 

, Danmarks Folkesagn. 1-2. Khvn 1843. 
, Den danske Ahnues overtroiske Meninger. Khvn 1860. 

TORP, A., Nynorsk etymologisk ordbok. Kra 1919. 
TROELS-LUND, FR., Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. 3 udg. 

1-14. Khvn 1908-10. 
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TROTZIG, K., Folktro. Uppteckningar från Hedemora socken. Hedemora 1923. 
(i: Dalarnas Hemb.förb.tidskr. 1923.) 

UNANDER, F., Borgaren och lappen. Sthlm 1923. (i: Sv. Lm. III.) 
Ur-Quell, Am Ur-Quell, Monatschrift för Volkkunde. Hrsg. von Fr. S. Krause. 

Neue Folge. 1-6. Norden 1890-96. 
WAGNÅR, G., Småländska folkminnen. 1-2. Motala 1934. Vetlanda 1938. 
WALLtN, J., Om hamn. Sthlm 1923. (i: Sv. Lm. III.) 
WALLENSTEEN, J. P., Vidskepelser, vantro och huskurer i Danderyd och Lidingö 

i slutet af 1700-talet. Utg. av E. Hammarstedt. Sthlm 1899. (= Bidrag 
till vår odlings häfder. Utg. af Artur Hazelius. 7.) 

WALLIN, C., Årsgång och årsgångare i blekingsk folktro och folksed. Karlskrona 
1941. (i: Blekingeboken 1941.) 

WALTMAN, K. H., Lidmål. Sthlm 1894. (= Sv. Lm. XIII. 1.) 
WANGÖ, J., Knäred i gången tid. Malmö 1933. 
Varulven i Minden. (i: Sv. Db!. 21.3. 1937.) 
Vatnsdcela saga. E. Ö. Sveinsson gaf iit. Reykjavik 1939. (i: fslenzk Fornrit. 8.) 
WELSER, LILY, Altgermanische Jiinglingsweihen und Märmerbiinde. Biihl (Baden) 

1927. 
Werwölfe, »Was sich das Volk in Ostfriesland von Werwölfen und Waalridern 

erzählt.» (i: Globus. III. Zeitschrift fiir Länder- und Völkerkunde. Hrsg. 
von R. Kiepert. 29. Braunschweig 1876.) 

WESSÅN, E., se HOLMBÄCK. 
WIGSTRÖM, EVA, Folkdiktning. 1 saml. Klavn 1880. 2 saml. Gbg 1881. 
-, Folktro och sägner. Sthlm 1898-1914. (= Sv. Lm. VIII. 3.) 

Djurlifvet i folkets tro och sägner. Sthlm 1900. (i: Sv. Fornminnesf ören. 
tidskr. Bd 10.) 

WHIMAN, K. Ros. V., JäruL En utlöpare av sydsvensk varulvstro. Hfors 1931. 
(= Acta Academiae Aboensis. Humaniora VII.) 

Visböcker, K. Bibliotekets Visbok i 4:o. Utg. av Ad. Noreen o. J. A. Lundell. 
Upps. 1915. (i: 1500- och 1600-talens visböcker. 2: 7. = Sv. Lm. Bih. III, 3.) 

Volsunga saga ok Ragnars saga Lobbrokar. Udg. ved M. Olsen. Khvn 1906-08. 
(= Samf. tu l udgiv. af  gammel nord. litt. 36.) 

WIITTKE, A., Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. 4. Aufl. Bearb. von 
E. H. Meyer. Leipzig 1925. 

ZAIINERT, P., Westfälische Sagen. Ges. u. hrsg. Jena 1927. (Deutscher Sagen-
schatz.) 

, Rheinland Sagen. 1-2. Ges. u. hrsg. Jena 1924. 
ZELENrs, D., Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin u. Leipzig 1927. (i: 

Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Hrsg. v. R. Traut- 
mann u. M. Vasmer.) 

ZETTERHOLM, D. 0., se ERIKSSON, M. 
ÖDMANN, S., Strödde samlingar utur naturkunnigheten, till den Heliga skrifts upp- 

lysning. Flock 1-6. Upps. 1783-1794. 



Geografiska förkortningar. 

Blek. = Blekinge Nrk. = Närke 
Boh. = Bohuslän Sk. = Skåne 
Dal. = Dalarna Smål. = Småland 
Dahl. = Dalsland Söd. =- Södermanland 
Gstr. = Gästrikland Upl. = Uppland 
Hall. = Halland Vgl. = Västergötland 
Häls. = Hälsingland Vrml. = Värmland 
Härj. = Härjedalen VstmL = Västmanland 
Jtl. = Jämtland Ång. = Ångermanland 
Lp. = Lappland Ögl. = Östergötland 
Med. = Medelpad 
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Ord- och sakregister. 
Endast viktigare begrepp, termer och benämningar ha här medtagits. 

avig 117, 127, 202 
björn, anfaller kvinnor 4 ff., 164 
-, gå 34, 48, 52 
-, gå i 34, 35, 99, 100 

, löpa 9, 10, 12, 31, 34, 43, 44, 49, 72 
-, löpa i 34, 50 

, skapad till 103 
-, spå i 34, 50 

spädd till 72, 98 
-, vänd i (till) 9, 34 
-, se äv. fähus-, hamn-, knivskeds-, 

lapp- 
björnham(n) 4, 6, 34, 35, 36, 40, 54, 

55, 56, 81, 190 
-, gå i 34, 35, 36, 54 
-, kasta på 34, 35, 43, 99, 189 
björnhud, draga på 41, 53, 54, 55, 56, 

190f., 197 
i kyrka 42, 46, 48, 49, 98 f., 100 

, kasta på 68 
björntagen 43 
blod, verkar förvandling 62 
-, se äv. foster, såras 
bortbyting 164, 167, 169, 195 
brennuvargr fno. 173 
brudfölje, förvandlat 7, 8, 9, 11, 16, 

73, 90 ff., 201, 202 
bröd, i laddning 39, 46 
bälte, kriteriemotiv 7, 41, 42, 46, 48, 49, 

50, 52, 69, 92, 96, 98, 99, 100, 103 
-, krypa igenom 37, 38, 39, 45, 47, 

49, 50, 53, 190, 191; se äv. skinn- 
ring 

, spänna på 39, 44, 85, 159 
bältering 38, 50 
bärsärk 117, 177, 190 
Böxenwolf (Bilchsen-) ty. 85, 184 
djurhud, taga på 117, 118 
djävulen 3, 9, 33, 51, 116, 118, 146, 

160, 165, 168, 191 
dop 6, 23 

, magiskt skydd 132 
-, odöpt barn kan förvandlas 167 
dröm 33, 79, 86 
dvärghatt 214, 216 
död, lösning genom 91, 97  

eld, magiskt skydd 55, 105, 127 
erotiska fantasier i varulvstraditioner 

158 f. 
estlandsvarg (i finskt material), se 

Viron susi 
extas 39 
finnar, anseende som trollkunniga 13, 

16, 34, 54, 58 ff., 84, 104, 112, 175, 
200 

, förvandla sig själva 1. andra 35-
113 passim, 201 

folkhysteri 174 ff., 194 
folkvarg (i fin!, material) 72 
foster, hjärta 1. blod upphäver förvand-

ling 22 ff., 123 ff. passim, 203 
fredlös 172 
fylgjatro 36, 172 
fähusbjörn 34, 53, 175 
födelse, symbolisk 37, 39, 116, 191; se 

äv. krypa 
förnamn, fölungehams, se hamn, hams 
fölhinna, krypa igenom, se förloss-

ningsmagi 
fölungeväska (: fölhinna) 162 
föreställd (: förskapad) 56 
förhamma(s) 15, 36, 60 
förhamming (förvandling; äv. konkret: 

den förvandlade) 15, 36, 61 
förlossningsmagi 15, 115 ff. passim, 

159 ff., 182, 194, 208; se äv. hams 
hästhele, hästskrov, märrlätta, sele 

förskapad 171, 174 
förstfödd 107 
förvandling familjevis 34, 48, 52 

för att erhålla mat 32 f., 189 
förvandlingsvisa 5 f., 16 ff., 188 f. 
förvitta 72 
förvända (: förvandla) 60, 67, 109 
gast 168, 171 
gloson 125, 216, 217 
gudsord, verkan av 13, 40, 61, 63, 71, 

92, 97, 103, 130, 136, 171 
guld, skyddar mot förvandling 92 
hamber 2 
ham(n) 2, 28, 34, 35 ff, 120, 162, 170, 

172, 190 



-, kasta på 35, 76 
-, komma i 36 
-, odjurs- 42 
-, vara i 36, Ill 
-, se äv. björn-, mar-, varg-, ulv- 
hamnbjörn 34, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 

49, 100, 189 
hamnlöpare 4 
hamnskifte, se särsk. 1, 2, 4, 7, 12, 

28,, 30 ff., 37, 40, 44, 58, 189, 191 
-, ofrivilligt, nedärvd egenskap 42 f. 
hamnvarg 34, 35, 40, 41, 50, 71, 76, 189 
hams 119, 157 
-, fölunge- 119, 142, 157 
»hundar» (: vargar), Finlands 60; jfr 

s. 200 
trollkvinnors 62 

hundgestalten, ursprungstro 163, 165 
hypnotism 107 ff., 182 f., 195; se äv. 

självhypnos 
hår, utslaget 117, 146 
häst, krypa under 118 
hästhele (:fölhinna), krypa igenom 164, 

183 
hästskrov (benrangel), krypa igenom 

203 
häxtro 3, 158 f., 191 
högtid (magisk kraft) 38, 165 
jojkning 39 
julen (varulven visar sig) 3, 4, 11, 13, 

71, 76, 77, 78, 84, 85, 87, 88, 89, 
90, 100, 103, 104, 112, 114, 179, 
193, 200 

-, se äv. högtid 
Jungfru Maria 6 
järul (jerul, järulv, järel, järil) 134, 

208 ff. 
järv, förvandling till 32 
kasevarg (c,asna vargr) 173 
kasta på, se björnhamn, björnhud, 

hamn, varghud 
katt, demonisk 102, 103 
-, motiv i sägen 73, 76, 97, 104, 110, 

114, 200 
, orsakar förvandling 167, 194 f. 

kläder, kasta 128f., 137, 142, 153, 160 
, tomma 121, 154 

knapp, se kula 
knivskedsbjöm 34, 41, 54 
kors 132, 165, 202 
korsväg 117 
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ham(n), djur- 40 
-, föl- 115, 116, 117, 119, 126, 145, 

146, 161, 162 
-, gå i 36 
-, häst- (: fölhinna) 162 
-, i 36, 105 
-, kalv- 117 
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kula (av knapp, vigselring e. d.) 49, 53, 
54, 69, 103, 178 

-, se även silver- 
kullerbytta, slå vid förvandling 165 f. 
krypa igenom (för förvandling) 37 ff., 

45 ff. passim, 112, 190, 191; se äv. 
bälte, skinnring, träd 

-, se äv. förlossningsmagi 
krypa under, se häst 
kynantropi 181, 195 
kyssa (profylaktiskt mot förvandling) 

132 
lappar, anseende som trollkunniga 7, 

13, 16, 33 f., 37, 58, 59, 61, 90, 
104, 200 

-, förvandla sig själva 1. andra 9 f., 
11, 31-104 passim, 198f. 

lappbjörn 34, 56 
livslängd, förutbestämd 171 
lykantropos 2, 9, 12 
lykantropi 9, 173 ff., 195 
lyte 126, 210 
mankuse 70, 71, 88, 106, 107, 108, 133, 

137, 143 
manulv 16, 67, 69, 71, 83, 84, 88, 109, 

110, 127, 133, 179 
-, gå 175 
mara 15, 115 ff. passim, 155, 157, 161 L, 

167, 170, 203 
- -drag hos varulven 121, 122, 125 ff., 

202 f. 
-, gå 133, 140 
-, gå i 133, 140 
marhamn, gå i 35 
marulv 71, 81, 85, 119, 122, 125, 126, 

127, 131, 133, 136, 137, 142, 143, 
154, 155, 156, 175, 214 

midnatt 38, 121, 138, 151, 154 
motsols 38, 40, 53 
måne, förvandling vid nymåne 57, 70 

förlossningsmagi vid fullmåne 117 
märrhamme (: fölhinna) 118 
märrlätta (: fölhinna) 161, 208 
nakenhet 116, 117, 145 f. 
namn, nämna 11, 13, 16, 33, 56, 67, 

70, 71, 75 ff., 88 ff., 103, 104, 112, 
127, 131, 141 ff., 154, 156, 157, 160, 
176, 178, 179, 200, 201, 210 

nio-talet 60, 173 
nåid (noaide) 32, 34, 44, 51, 61, 198 
oblat, skjuta på 106 
offer, förutbestämda för rovdjur 74 L, 

85, 113, 175, 198 f., 200 
ordmagi 1, 13, 38, 39, 40, 50, 61, 68, 

89, 93, 98, 114, 118, 129 ff., 132, 
166, 172, 202; se äv. gudsord, varg: 
binda 

osårbar 39, 40, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 
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55, 56, 64, 69, 96, 99, 101, 102, 
123, 171, 178 

ring, magisk 102 
ringbälte, se bältering 
»rorvel» 134. 
runkavel 216f. 
ryssar, förvandla människor 13, 58, 61 
rågång 125 
råmärke 173 
rönn, magisk kraft 107 
saga 28, 43 
salva, medel till förvandling 33, 165, 

191 
schaman 58 
schamanering 44 
schamanism 190 
sele, krypa igenom 15, 118, 161, 162, 

194 
sena, spinna trollmedel av 38 
silver 40, 49, 103 
silverblad 39, 50, 190 
silverkula 39, 40, 46, 47, 48, 52, 69, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 197 
sju-talet 11, 16, 29, 55, 62, 67, 68, 77, 

78, 81, 87, 92, 96, 97, 99, 103, 104, 
109, 114, 168, 198, 199 

självhypnos 39 
skinn, av lik 37, 38, 40, 46 
skinnring (rem), krypa igenom 37 f., 

40, 46, 47, 50, 52, 190 
-, bränna 50 
skugga, utan 116, 122, 154, 170 
slag, förvandling genom 14, 68, 86 
soldatens magiska hemfärd 109, 213 
solnedgång, förvandling vid 111 
spotta 130, 131, 136, 156, 202 
spå (: trolla) 34, 71, 72, 75, 86, 96, 97 
-, se äv. björn, varg: spå i, spådd 

till; vargspådd 
spålapp 96 
styrka genom förvandling 54, 119 
stål 46, 99, 127, 168, 170, 202 
stämma (någon till varulv) 35, 55, 77 

(rovdjur) 55, 60 
såras till blods, bryter trolldom 70, 

91, 107, 112, 113, 131 
sätta ner (magiskt) 71, 114 

på (hamn, trolldom) 35, 81, 99 
tasse, ränna 71, 82 

slunka 71, 179 
-, springa 71, 82 
torsdag 37, 38, 104, 105, 117 
tre-talet 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 50, 

53, 61, 79, 94, 97, 98, 114, 117, 127, 
166 

trollkarlen och den hjälpsökande 216 
trollkvinnor skydda vargar 62 ff., 192; 

se äv. vargmor  

träd, krypa igenom: förvandlingsmagi 
33, 37, 165; förlossningsmagi 118 
förvandlingsmedlet igenom 201 

tröskel 127, 128 
»tvätt» (: träflisa), orsakar förvandling 

68, 93 
ulv, gå 15, 71 
-, löpa 15, 29, 71 
ulvhamn 50, 170, 190 
ulvhednar 184, 190, 209 
vampyr 165, 168, 169 
varg, anfaller havande kvinnor 164 
-, binda 199 
-, förbrytare 172, 192 
-, gå 16, 71, 78, 84, 86, 103, 104, 

113, 178 
-, gå i 35, 71, 175 
-, löpa 8, 31, 34, 35, 43, 52, 53, 71, 87, 

99, 100, 183 
-, löpa i 34, 71 

, ränna 71, 84 
-, skala 71, 109, 176, 179 
-, springa 71, 77, 81, 82, 83, 84, 87, 

90, 91, 93, 94, 109, 110, III, 112, 
137, 175, 177, 178, 179, 200 

-, springa i 200 
spådd till 75, 97 

-, tro om 13, 60 ff., 74 f. 
-, vita i 72, 110, 111 

vänd(as) i 8, 9 
-, se även brennu-, folk-, kase-, vitt- 

(vit-) 
varghamn 13, 35, 36, 52, 78, 88, 100, 

101, 177 
-, sätta på 35 

, taga av 35 
-, vara i 36 
varghud, draga på 41, 56 
-, gå i 71 
-, kasta på 68 
varghärjningar 174, 195 
varg i veum 173 
vargledare 60, 165 
vargmor 13, 63 
vargskinnspäls, krypa igenom 117 
vargspringande 110 
vargspådd 76 
varulv (benämning) se särsk. 1, 71, 

115, 132f. 
-, förvänd till 13 

, gengångare 170 ff. 
-, gå 13 

likätande 170 
-, löpa 15, 71, 142 
-, textil 203 
varulvssIdnn, bränna 28, 70, 106, 114; 

se äv. skinnring 
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varulvstro, i samband med sjukdom 

178 f., 203 
—, utnyttjad för brottsligt ändamål 3, 

183 ff., 195 
—, se äv. lykantropi 
vatten, magiskt skydd 55 
wijte 7, 72 
Wiroladsch, Wiroleinen (namn på den 

förvandlade) 58 
Viron susi (: »estlandsvarg») 58, 104  

vita i, se varg 
vitlök 202 
vitta (vita) 72 
vittvarg (vit-) 72, 91 
vältra sig (och förvandlas) 198 
vänd(as) i, se björn, varg 
vända (förvända) syn 100, 108, 183 
zigenare, trollkimniga 10, 14 
årsgång, årsgångare 132, 208, 215 ff. 
ögonbryn, sammanvuxna 120, 122, 203 
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