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1. Inledning 

 

            Det var på ett ställe de sköt en varg, som länge gått och strukit omkring husen. Men när de skulle 

            till att flå honom, fingo de se, att han hade två rader benknappar på buken, sådana knappar, som 

            gubbarna använde i sina pälsar den tiden. Så det var ingen riktig varg, som en förstår, utan ”dä va 

            e mänska som bleet [blivit] fôrtrôllater [förtrollad]”. (ISOF 4075, s. 8).  

 

Denna sägen, som berättades av en femtioåttaårig glasmästare i Larvs socken i Västergötland för 

etnologen Linnar Linnarsson år 1932, utgör idag en av flera upptecknade folksägner om varulvar 

som finns bevarade på Dialekt- och folkminnesarkivet på Institutet för språk- och folkminnen 

(ISOF) i Uppsala.  

      En vanlig föreställning om varulven, inte minst i skönlitteraturens och filmens värld, är den om 

mannen som förvandlas till ett vargliknande odjur vid fullmåne, men den svenska folktrons 

varulvar förvandlades av följande orsaker: 1) av egen vilja, 2) genom att de blivit förtrollade av en 

trollkunnig eller 3) som straff för att deras mor genom trolldom försökt få en lätt, smärtfri 

förlossning. Dessa tre är de vanligaste varianterna av förvandlingsmotivet i Sverige, men de är inte 

de enda. Ytterligare tre, dock mindre spridda, finns och enligt dessa blev mannen varulv om 4) 

modern lovat barnet till Djävulen för att få en smärtfri förlossning, 5) om en katt som först sprungit 

under en likkista sedan rört vid barnet eller 6) om den blivande, eller framtida, fadern gått till en 

vägkorsning med skjortans avigsida vänd utåt. Det finns även en sjunde variant som avviker från 

de ovannämnda och enligt den är varulven ett mördat barns gestalt (ISOF 6864, s. 1).   

      De tre vanligaste varianterna av förvandlingsmotivet inom den svenska varulvstron är mer eller 

mindre vanliga i olika delar av landet. Etnologen Ella Odstedt, som undersöker den svenska 

varulvstron i sin studie Varulven i svensk folktradition, noterar att föreställningen om självförvandling 

”har kunnat beläggas i Norrland: Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Lappland, Medelpad, 

Hälsingland, i övre delen av Dalarna, norra Värmland samt enstaka även i Dalsland. Även i 

Västergötland finnes ett par uppgifter” (Odstedt 2012 [1943]:61). Uppfattningen om förtrollning 

har däremot funnits i hela landet, medan den att förvandlingen skulle vara ett straff för moderns 

försök att få en lätt förlossning är, enligt Odstedt, vanligast i ”södra och sydvästra Sverige”, i 

synnerhet i ”Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän” (Odstedt 2012 [1943]:95, 163). Även i Närke, 

Östergötland och Västmanland har denna uppfattning förekommit (Odstedt 2012 [1943]:163). 

Dock har jag noterat vid granskningen av mitt källmaterial att föreställningen om att förvandlingen 

till varulv var ett straff för moderns handlande även funnits i Småland och Västergötland. 

      Det är dock inte bara i sägnerna varulven som förekommer. Balladen Varulven, som finns i 

olika varianter, berättar om en jungfru som möter en varulv i skogen, dit hon gått för att möta sin 
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älskare, och dödas av detta väsen. I fem av de tio fullständiga versionerna av den här balladen dör 

även älskaren och i sex versioner dör jungfrun som följd av att varulven rivit ut hennes ofödda 

barn.       

      Min masteruppsats Vargen, den trebenta hunden och Djävulen är en motivanalytisk, folkloristisk 

undersökning av de svenska sägnerna och balladversionerna om varulven med fokus på motiven.   

 

1.1. Syfte och frågeställningar samt material    

 

Syftet med den här masteruppsatsen är att, genom tillämpning av motivanalys, undersöka vilka 

betydelser och funktioner föreställningen om varulven kan ha haft i Sverige. Jag använder mig, i 

den här undersökningen av två olika genrer, nämligen olika versioner av balladen Varulven och 

upptecknade folksägner som finns bevarade på Institutet för språk- och folkminnen i Uppsala och 

Nordiska Museet i Stockholm. Motivanalys går ut på att de olika motiven i materialet analyseras. 

Två återkommande motiv i materialet om varulven är förvandlingsmotivet (förvandlingen till varulv: 

hur förvandlingen går till och/eller hur förtrollningen löses) och mötet (att mannen eller kvinnan 

plötsligt möter ett av folktrons väsen, ofta ute i naturen). I den här undersökningen tar jag även 

upp parallellerna mellan föreställningen om varulven och Djävulen.  

      Frågeställningarna som besvaras är följande: 

 

 Vilka funktioner och betydelser fyller föreställningen om varulven i de svenska 

folksägnerna och versionerna av balladen Varulven och vad kan denna föreställning ha 

inneburit för de män och kvinnor som levde i det samhälle där dessa föreställningar 

traderades? 

 Hur kan sambandet, och parallellerna, mellan föreställningen om varulven och Djävulen 

förstås och förklaras? 

 

De här frågeställningarna besvaras genom att analysen delas in i två delar. I den första, kapitel 2, 

”Vildsint rovdjur eller moralens gränsvakt? – Varulvens funktion och betydelse i sägner och 

balladversioner”, fokuserar jag på varulvens roll och funktion i sägnerna och de olika 

balladversionerna. Det är i den här delen som den första frågeställningen besvaras.  

      I den andra, kapitel 3, ”Varulven och Djävulen – förbannelse och förvandling” besvaras den 

andra frågeställningen. Det är i den här delen som parallellerna mellan föreställningen och varulven 

och Djävulen tas upp och undersöks. Ett tydligt exempel på en sådan parallell är dessa två citat:  
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            Varulven såg ut som en stor, röd hund på tre ben, med det fjärde utstående som svans. Tungan var röd 

            och hängde som en eldslåga ur käften (Ehrenberg 1945:105).  

 

            Fan förskapar sig ofta till en stor svart hund med eldrött gap (ISOF 94:5, s. 20) 

 

Det sista citatet är hämtat ur en sägen från Ångermanland som upptecknades vid Uppsala 

landsmålsförenings backförenings sammanträde 1887. Likheterna mellan Djävulen och varulven är 

slående i detta exempel. Båda beskrivs som hundar med eldröda gap. En annan likhet är att båda 

söker upp havande kvinnor. I Ulrika Wolf-Knuts avhandling Människan och djävulen: En studie kring 

form, motiv och funktion i folklig tradition tas upp hur havande kvinnor ingår en pakt med Djävulen för 

att få en lätt förlossning (Wolf-Knuts 1991:160–161). Detta motiv förekommer även i 

varulvssägnerna. Ett exempel på det är en sägen från Kristianopel i Blekinge i vilken det berättas 

att ”om en kvinna lovar sitt foster åt den onde för att hon skall slippa födslosmärtorna, så blir den 

som då föds en sådan som springer marulv1” (ISOF 611:1, s. 5). Varulven ska också ha förföljt 

havande kvinnor (Ehrenberg 1945:105). Ytterligare en parallell mellan varulven och Djävulen är 

noanamnen2. Förutom hundskepnaden troddes varulven även kunna ta gestalten av en varg och 

några av noanamnen på vargen är ”Skam, Fan eller Kuse” (Herlitz & Peterson 2011:39), vilket även 

är noanamn på Djävulen.  

      Det eventuella sambandet mellan varulven och Djävulen har tagits upp kortfattat tidigare av 

Tommy Kuusela i texten ”Varulven i fornnordisk tradition” då han nämner den engelske 

ärkebiskopen Wulfstan som ”liknar faran för dem som vacklar i sin tro, eller vandrar fel väg, vid 

att de hotas av djävulen i form av en varulv som vill sluka dem” (Kuusela 2012:321). Dock har 

ingen mer djupgående undersökning av detta samband gjorts tidigare.  

      En sammanfattande diskussion och slutsats avslutar den här undersökningen. 

 

1.1.1. Sägner, balladversioner och en dagbok: om materialet   

 

I den här studien analyseras två olika sorters material: upptecknade folksägner och olika versioner 

av balladen Varulven.  

                                                           
1 Marulv är en benämning på varulv som är relativt vanlig i Götaland. Andra benämningar är manulv, springa varg, löpa 
varg och järul (Odstedt 2012 [1943]:111, 186). I Tolgs socken i Småland användes även benämningen gau [gå] mara om 
varulven (ISOF 5033, s. 16).    
2 Noanamn är folkliga omskrivningar som används istället för det egentliga namnet på ett vilt rovdjur. Syftet med 
detta var att undgå att locka till sig rovdjuret (Herlitz & Peterson 2011:38).  
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      Vad som är karaktäristiskt för balladen är, enligt Sven-Bertil Jansson som skriver ingående om 

genren i Den levande balladen: Medeltida ballad i svensk tradition, att ”den är episk, alltså en berättande 

visa” (Jansson 1999:21). Balladens handling ”skrider fram med hjälp av scener, där personerna 

träder fram och konfronteras med varandra i en dramatisk dialog” (Jansson 1999:21). Dessa scener 

”följer abrupt på varandra, så att man utan förberedelse kastas in i en ny situation, där dramatiken 

fördjupas” (Jansson 1999:21).  

      Balladen ska ha uppkommit under medeltiden, ur den muntliga traditionen, enligt Jansson, men 

de äldsta svenska ska ha skrivits ned ”av adliga kvinnor och män i deras visböcker, tidigast i Harald 

Oluffsons visbok från 1570-talet” (Jansson 1999:12, 17). Dock är det, som Jansson framhåller, 

sannolikt att balladen ”under den senare medeltiden har tillkommit i andra sociala miljöer än den 

aristokratiska. Det kan heller inte betvivlas att ett antal ballader måste vara skapade långt efter 

medeltidens slut” (Jansson 1999:16–17).  

      Den äldsta, skriftligt återgivna versionen av balladen Varulven är känd under titeln Jungfrun i blå 

skogen, som upptecknades i Västergötland på 1810-talet och den senaste skrevs ned 1971 (SMB I 

1983:39; Jansson 1999:144–145). Uppteckningarna av denna ballad sammanfaller således med den 

omfattande insamlingen av svenska visor från i synnerhet Östergötland, Småland och 

Västergötland, som inleddes under 1810-talet och fortsatte in på 1900-talet (Jansson 1999:12–14), 

men exakt hur länge balladen Varulven har blivit sjungen och/eller återberättad är okänt.   

      Sägner definieras av etnologerna Gillis Herlitz och Per Peterson som  

 

            en del av vår traditionella folkdiktning – de berättades i det gamla bondesamhället och de berättas idag. 

            Innehållet har dock förändrats i mångt och mycket. Eftersom sägnerna kan sägas vara ett uttryck för det 

            samhälle de berättas i, måste de vara relevanta för den tid som råder. Sägnen gör med andra ord anspråk 

            på att kunna bli trodd och innehåller gärna uppgifter om plats och ibland även om tid för händelsen, även 

            om tidsuppgifterna som regel är diffusa (Herlitz & Peterson 2011:43).   

 

Av de upptecknade varulvssägner jag samlat in till den här studien är det endast en som anger tiden 

då händelsen ska ha ägt och det är en sägen som berättades i Korsberga i Västergötland. I den här 

specifika sägnen berättas om ”tvänne pojkar, som av en trollpacka blevo förvandlade till vargar” 

som straff för att de tänt eld på trollkvinnans stuga (ISOF 1967:1, s. 13, 14). Detta skulle ha hänt 

på ”Karl den elftes tid” (ISOF 1967:1, s. 13), det vill säga mellan 1660 då Karl X Gustaf dog och 

efterträddes av sin son och tronarvinge Karl och 1697 då Karl XI dog. Däremot framgår det alltid 

tydligt i materialet när sägnen upptecknades och av vem. Dessa sägner finns bevarade på Institutet 

för språk- och folkminnen (ISOF) i Uppsala och på Nordiska Museet i Stockholm.  
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      Balladen och sägner utgör således två olika genrer inom folklore och berättartradition, men ett 

motiv som balladversionerna och sägnerna om varulven har gemensamt är den mänskliga rädslan. 

I Från gastkramning till gatuvåld – En etnologisk studie av svenska rädslor skriver Jochum Stattin om 

uppfattningen att ”allmogemänniskan kände sig hotad och skrämd av den omgivande naturen” 

(Stattin 1990:23). Rädslan för vilda rovdjur som björn, räv och varg är, enligt Stattin, väl 

dokumenterad och även om det i första hand var ”gårdens djur man oroade sig för” fanns ”också 

rädslan för att rovdjuren även kunde angripa människor. Man menade att det främst var kvinnor 

och barn som kunde bli utsatta för direkta angrepp” (Stattin 1990:29). Rädslan för de vilda 

rovdjuren hade, som Stattin framhåller, sin grund i ”uppfattningen att de hade magiska och 

övernaturliga krafter. Av den anledningen var det så inte mycket vargen man fruktade som den 

magiska varulven” (Stattin 1990:31).  

      Denna rädsla för naturen och dess vilda rovdjur, i synnerhet för vargen, är vad som präglar 

både balladen Varulven och varulvssägnerna, vilket är en anledning till att jag valt att använda mig 

av båda dessa genrer i min undersökning. En annan orsak till det här valet är att både balladen och 

sägnen utgör en del av den folkloristiska berättartraditionen och denna uppsats är en folkloristisk 

studie.  

      Förutom balladversionerna är en tryckt källa som valts ut till den här studien Diarium 

Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622-1667 i vilken Petrus Magnus Gyllenius skriver i en 

anteckning daterad i maj 1665 om en flock ovanligt närgångna vargar av vilka en troddes av honom 

vara en varulv.  

 

1.2. Forskningsfältet  

 

En stor del av den litteratur som skrivits om varulven i svensk, eller nordisk, folktro fokuserar 

huvudsakligen på förvandlingsmotivet i sägnerna.  

      En av dessa studier är Varulven i svensk folktradition av Ella Odstedt, som kom ut för första 

gången 1943 men gavs ut på nytt 2012. Den studien skrevs av Odstedt i syfte att ”ge överblick över 

de skiftande former varulvstron har i Sverige” (Odstedt 2012 [1943]:21). För att ge denna överblick 

tar hon, ingående, upp de tre föreställningarna om förvandlingsmotivet inom den svenska 

varulvstron: självförvandling, förtrollning och förvandling som straff för att modern försökt få en 

lätt förlossning. Även Jan-Öjvind Swahn fokuserar på förvandlingsmotivet och dess olika 

föreställningar i kapitlet ”Varulv, rågvarg och gloso”, som ingår i hans bok Häxor, tomtar, jättar och 

huldror: Återberättade svenska folksägner, men när det gäller föreställningen om att förvandlingen skulle 
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ha varit ett straff för att modern försökt få en lätt förlossning genom att krypa igenom ett föls 

fosterhinna framhåller han följande:  

 

            Det där låter ju litet besynnerligt, men ett faktum är dock att folk bevisligen försökt sig på metoden. 

            Naturligtvis utan något annat resultat än vad möjligen självsuggestionen kunde åstadkomma. Magin 

            i fråga hör förresten säkerligen ihop med observationen att ston sätter sina föl till världen ganska så 

            lättvindigt, och genom ritualen trodde man sig kunna överföra egenskaper på sig själv (Swahn 1964: 

            62-63).  

 

Det här innebär att åtminstone en av föreställningarna om förvandlingsmotivet, till viss del, hade 

grund i verkligheten.  

      Britt-Marie Insulander skriver också ingående om förvandlingsmotivet i sitt kapitel ”Varulvar 

– människor i varggestalt”, som ingår i Vargen – Värmland förr och nu 1986, men vad som skiljer 

hennes text från Odstedts och Swahns är att hon även tar upp rädslan för vargen och hur denna 

kom att prägla föreställningen om varulven. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, däremot, nämner 

endast föreställningen om förtrollning i första volymen av sin studie Wärend och Wirdarne: Ett försök 

i Svensk Ethnologi då han skriver om hur ”de [varulvarna] blifvit utsända af någon trollkona eller 

trollbacka” (Hyltén-Cavallius 1921 [1863]:260).  

      August Ehrenberg, som tar upp den sydsvenska allmogen i Albo härad i Skåne och dess folktro 

i Allmogen i Albo härad under 1880-talet, noterar att varulven skulle ha varit ”i synnerhet fruktad” då 

det var ”betecknande, att så fort människan i föreställningen kombineras med övernaturliga väsen, 

bli dessa grymmare och hemskare än alla andra i den mytiska världen” (Ehrenberg 1945:104). Han 

nämner också förvandlingsmotivet när han framhåller att varulven troddes komma till på grund av 

att den havande kvinnan krupit igenom en fölhinna, men han tar även upp en av de mindre spridda 

varianterna av förvandlingsmotivet som lyder på följande sätt: ”Sprang en katt under en likkista 

och sedan rörde vid barnet, blev det mara, respektive varulv” (Ehrenberg 1945:108). Barnet blev 

mara om det var en flicka och en varulv om det var en pojke. 

      K. Robert V. Wikmans studie Järul: en utlöpare av sydsvensk varulvstro skiljer sig från ovannämnda 

verk om varulven i avseendet att han, istället för att fokusera på förvandlingsmotivet, undersöker 

själva benämningen järul och dess innebörd. Han tar även upp varulvstrons psykologiska miljö.  

      Gillis Herlitz och Per Peterson fokuserar visserligen på djuret vargen och debatten om huruvida 

detta rovdjur ska finnas i Sveriges skogar eller inte i boken Vargen – kramdjur och hatobjekt, men inte 

desto mindre skriver de om hur rädslan för vargen har präglat uppfattningen av den inom den 

svenska folktron och folkloren. Även Jochum Stattin fokuserar på vilken betydelse folkets rädsla 

för den vilda naturen och rovdjur som vargen kom att få i den svenska folkloren i sin studie Från 
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gastkramning till gatuvåld: En etnologisk studie av svenska rädslor och i Den kultiverade människan skriver 

Jonas Frykman och Orvar Ekelöf om hur naturen troddes vara ”befolkad av övernaturliga väsen” 

som ”kunde ta på sig rollen som straffare eller hämnare vid brott mot normer eller tabun lika gärna 

som de som kunde figurera som människans hjälpare genom att säkra god växtlighet eller 

fångstlycka, varna för annalkande oväder etc.” (Frykman & Löfgren 1979:50).  

      Föreställningen om att folktrons väsen kunde straffa människorna om de begick något brott 

mot rådande tabun och normer tas också upp av Jochum Stattin i studien Näcken: Spelman eller 

gränsvakt?. I denna bok skriver Stattin om hur ”föreställningen om övernaturliga väsen är 

framsprungen ur människors strävan att kontrollera och ordna sin omvärld” (Stattin 2008:49). Då 

jag i den här motivanalytiska studien undersöker varulvens funktion i sägnerna och 

balladversionerna samt tar upp sociala normer och tabun i det sammanhanget har jag även valt ut 

Jonas Frykmans studie Horan i bondesamhället då han undersöker sociala regler och normer kring 

sexuella förbindelser i det svenska bondesamhället under 1800-talet samt vad utomäktenskapliga 

relationer kunde komma att innebära för den tidens män och kvinnor.  

      Tommy Kuusela nämner kortfattat sambandet mellan Djävulen och varulven i sin text 

”Varulven i fornnordisk tradition” när han skriver om hur ”djävulen i form av en varulv” vill sluka 

”dem som vacklar i sin tro, eller vandrar fel väg” (Kuusela 2012:321), medan Ulrika Wolf-Knuts 

visserligen inte skriver om varulven utan fokuserar på Djävulen i sin avhandling Människan och 

djävulen: En studie kring form, motiv och funktion i folklig tradition, i vilken hon tar upp hur havande 

kvinnor ingår en pakt med Djävulen för att få en lätt, smärtfri förlossning. Dock fördjupar hon sig 

mer i relationen mellan havande kvinnor och Hin Håle i kapitlet ”Djävulen och barnaföderskan”, 

som ingår i Berättelser om ondskan: en historia genom tusen år, redigerad av Olav Hammer och Catharina 

Raudvere. Robert Muchembled koncentrerar sig också på Hin Håle i boken Djävulens historia, i 

vilken han skriver utförligt om hur föreställningen om Djävulen förändrats från 1100-talet till idag. 

Muchembled tar i sin bok upp den koppling som troddes existera mellan kvinnan, otillåtna sexuella 

förbindelser och Djävulen samt dennes funktion som den mörkare sidan av människans natur.  

      När det gäller balladen Varulven tar Sven-Bertil Jansson upp och analyserar den i Den levande 

balladen: Medeltida ballad i svensk tradition. I den här boken skriver han om balladens historia och 

analyserar olika ballader och presenterar sina tolkningar.    

 

1.3. Motivanalys och funktion 

 

Metoden jag tillämpar i min undersökning är, som det framgått ovan, motivanalys, det vill säga att 

jag, genom att analysera motiven i versionerna av balladen Varulven och folksägnerna om detta 
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väsen, besvara frågeställningarna och dra en slutsats. I Det bortrövade dryckeskärlet: en sägenstudie skriver 

Inger Lövkrona ingående om motivanalys och tar upp hur olika motiv kan bilda ”en fast 

handlingsstruktur. Motiven kan inte byta plats inbördes eller utbytas mot andra utan att handlingen 

påverkas och förändras” (Lövkrona 1982:44). De två viktigaste motiven i sägnerna om varulven är 

förvandlingsmotivet och mötet, men då jag även, vid analysen av motiven, tar upp symboliska inslag 

som blodet och den svarta hunden tillämpas även Hans Biedermanns bok Symbollexikonet i denna 

undersökning.  

      Då också gränser och tabun tas upp i uppsatsen i samband med resonemanget om varulvens 

funktion i källmaterialet tillämpas därför inte bara Jockum Stattins bok Näcken: Spelman eller 

gränsvakt? utan även kapitlet ”Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal 

Abuse” av Edmund Leach som ingår i New Directions in the Study of Language, redigerad av Eric H. 

Lenneberg. I det här kapitlet tar Leach upp gränserna mellan det som anses vara tillåtet och otillåtet 

enligt sociala regler och normer, det vill säga tabun, samt vilken betydelse dessa har för människan 

såväl som för samhället hon lever i och, i likhet med Stattin, skriver han om föreställningen om 

övernaturliga väsen som möjliga gränsvakter.  
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2. Vildsint rovdjur eller moralens gränsvakt? – Varulvens funktion och 

betydelse i sägner och balladversioner  

 

I Allmogen i Albo härad under 1880-talet gör August Ehrenberg följande notering: 

 

            Allt i naturen, som allmogen inte förstod, troddes härröja från övernaturliga eller underjordiska makter 

            Efter kristendomens införande hotades människan med Guds straff i livet och i all evighet samt djävu- 

            lens fria angrepp. Hon började söka efter medel för att värja sig i den ojämna kampen. Tillvaron av onda 

            makter förnekades ej av kristendomen, tvärtom, dessa makter användes till att skrämma folket ännu mer 

            (Ehrenberg 1945:95). 

 

Ehrenberg fokuserar visserligen på befolkningen i Albo härad i Skåne, men det han tar upp i citatet 

ovan kan sägas gälla även resten av Sveriges befolkning då kristendomen och dess hot om Guds 

straff och föreställning om Djävulen började spridas. Rädslan för övernaturliga och underjordiska 

makter Ehrenberg nämner här är även en betydande orsak till den svenska befolkningens 

föreställningar om väsen som, exempelvis, näcken och skogsrået i den vilda naturen samt om vättar 

och tomtar som vanligtvis vistades på gårdar, i människornas närhet. Även Jonas Frykman och 

Orvar Löfgren belyser detta i Den kultiverade människan när de framhåller följande:  

 

          Bonden var aldrig ensam i landskapet. Den natur som bonden, fångstmannen eller fiskaren rörde sig i var 

            magiskt laddad, befolkad av övernaturliga väsen: vättar, gastar, de underjordiska, maran och skogsfrun. En 

            del av dessa väsen definieras som naturens rådare, de vakade över landskapet och kunde influera naturkraf- 

            ter som väder, vind och växtlighet. Dessa rådare definierades sällan i termer av gott och ont. Deras uppträ- 

            dande var ambivalent och de kunde ta på sig rollen som straffare eller hämnare vid brott mot normer eller 

            tabun lika gärna som de kunde figurera som människans hjälpare genom att säkra god växtlighet eller fång- 

            stlycka, varna för annalkande oväder, etc. (Frykman & Löfgren 1979:50).  

 

Frykman och Löfgren nämner visserligen inte varulven, men inte desto mindre utgjorde även detta 

väsen en del av svensk folktro och var, som Ehrenberg framhåller, ”i synnerhet fruktad” 

(Ehrenberg 1945:104) och i första volymen av Wärend och Wirdarne: Ett försök i Svensk Ethnologi 

skriver Gunnar Olof Hyltén-Cavallius att varulven troddes vara ”vildare och mer glupnare än andra 

vargar” (Hyltén-Cavallius 1972 [1863]:348).  

      Att just varulven ska ha varit så fruktad kan möjligen ha sin grund i att vargen var, vilket Sven-

Bertil Jansson framhåller, ”i sig ett fruktat djur som man hade anledning att hålla sig ifrån. 

Noanamn som Gråben vittnar om att man aktade sig för att utmana den farliga besten” (Jansson 

1999:144). Han noterar även att i folksagorna har detta vilda djur ”inte sällan en skräckinjagande 
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huvudroll” (Jansson 1999:144). Den främsta anledningen till att vargen var fruktad var att detta 

vilda rovdjur ofta anföll och dödade människornas djur, men även, som Stattin framhåller, 

”uppfattningen att de [de vilda rovdjuren] hade magiska och övernaturliga krafter. Av den 

anledningen var det så inte mycket vargen man fruktade som den magiska varulven” (Stattin 

1990:31). Rädslan för varulven kan på så vis ha präglat, och kanske ökat, rädslan för vargen.  

      Men varför berättade man om detta väsen och hur talade man om det? Vilka funktioner och 

betydelser fyller föreställningen om varulven i de svenska folksägnerna och versionerna av balladen 

Varulven och vad kan denna föreställning ha inneburit för de män och kvinnor som levde i det 

samhälle där dessa föreställningar traderades? I den här delen av uppsatsen besvarar jag denna 

frågeställning genom att ta upp och analysera motiven i de olika versionerna av balladen Varulven 

och i de upptecknade folksägnerna.    

 

2.1. Jungfrun, ungersvennen och ulven i skogen: varulven i balladen  

 

            Jungfrun hon skulle åt vakerstugan gå 

            – Linden darrar uti lunden –  

            Så tog hon den vägen åt skogen den blå  

            – Ty hon var i vildskoga vånda 

 

            Och när som hon kom till skogen den blå 

            Där mötte henne en ulf så grå 

 

            Och kära Du Ulfver du bit inte mig 

            Dig vill jag gifva min silkessydde särk 

 

            Din silkessydde särk passar jag inte på 

            Ditt unga lif och blod det måste nu gå 

 

            Kära Du Ulfver du bit inte mig 

            Dig vill jag gifva mina silfverspenda sko 

  

            Dina silfverspenda skor passar jag inte på 

            Ditt unga lif och blod det måste nu gå 

 

            Och kära Du Ulfver Du bit inte mig 

            Dig vill jag gifva min röda Guldkrona 

 

            Din röda guldkrona passar jag inte på 

            Ditt unga lif och blod det måste nu gå 
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            Och jungfrun hon steg sig så högt upp i ek  

            Och Ulfven Han gick på backen och skrek 

 

            Och Ulfven han grafvde den eken till rot  

            Och jungfrun gaf upp ett hiskelit rop 

 

            Och ungersven sadlar sin gångare grå 

            Han red litet fortare än foglen han flög  

  

            Och när som han kom till platsen fram 

            Så var det inte mer än en blodiger arm 

 

            Gud trösta Gud bättra mig ungersven 

            – Linden darrar uti lunden –    

            Min jungfru är borta min häst är för ränd 

            – Ty hon var i vildskoga vånda (SMB I 1983:39) 

 

Den återgivna balladen ovan är Jungfrun i blå skogen som upptecknades i Västergötland på 1810-talet, 

vilket gör den till den tidigast upptecknade versionen av balladen Varulven (SMB I 1983:39; Jansson 

1999:144–145).  

      Skillnader förekommer mellan de olika versionerna, men grundstrukturen är alltid densamma: 

en jungfru ger sig iväg ut i naturen för att träffa sin älskare (ungersvennen) och möter en varulv. 

Hon försöker rädda sig genom att klättra upp i ett träd, men varulven sliter ner trädet och dödar 

henne. Därefter kommer jungfruns ungersven till platsen och får där se sin kvinnas blodiga 

kvarlevor, varpå han sörjer och beklagar sitt öde. Ett enda undantag finns dock, men det ska tas 

upp längre fram i den här delen.  

      Sven-Bertil Jansson, som tar upp denna ballad i Den levande balladen: Medeltida ballad i svensk 

tradition, noterar att  

  

          Bakom visan med titeln Varulven skymtar en sydskandinavisk tradition. Enligt den kunde den havande 

            kvinnan försäkra sig om en lätt förlossning genom att utföra vissa ceremonier, vilket dock ledde till att 

            barnen blev varulvar om de var av manligt kön. För att bli löst från detta tunga öde måste den drabbade 

            dricka ett ofött barns blod eller riva ut hjärtat på ett foster (Jansson 1999:144). 

 

Vad som styrker Janssons påstående om att denna tradition präglat balladen Varulven är det faktum 

att i åtminstone sex av de tio fullständiga versionerna av denna ballad som blivit upptecknade dödar 

ulven jungfrun genom att slita fostret hon bär på ur hennes kropp. Dessa versioner slutar ofta på 
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följande sätt: ”Och när som han [ungersvennen] kom uti rosendelund/ Så möter han ulfven med 

fostret i sin mund” (SMB I 1983:50).  

      I åtminstone fem versioner av balladen dör även ungersvennen. Av dessa fem utgörs två av de 

versioner där ett ofött barn nämns. I två versioner, en värmländsk som upptecknades 1852 och en 

östgötsk som blev upptecknad samma år, begår han självmord när han ser sin kvinnas kvarlevor 

och inser vad som hänt (SMB I 1983:46, 47). En skillnad mellan dessa två versioner är att i den 

värmländska tar han sitt liv efter att ulven rivit ut hans ofödda barn ur kvinnan (SMB I 1983:46). I 

en västmanländsk version som upptecknades 1835 är orsaken till hans död mycket oklar då den 

slutar med att han återvänder hem från skogen och ber sin far hämta en präst och sin bror att göra 

i ordning en bår åt honom (SMB I 1983:43–44) och i en version från Södermanland, som blev 

upptecknad under ”1800-talets första tredjedel” (SMB I 1983:41) skildras ungersvennens öde på 

följande sätt:  

 

            Herr Peder han red sig åt Rosende lund 

            Då möter han Ulfven med fostret i mun. 

 

            När det blef dager och dager blef ljus 

            Då var det 3 lik i Herr Peders hus. 

 

            Det ena var Herr Peder, det andra var hans mö 

            – För linden han dammar uti lunden –  

            Det tredje det fostret som Ulfven rev till döds. 

            – för hon var med älskogna bunden (SMB I 1983:41) 

 

Och i en version från Västergötland berättas följande om ungersvennens öde: 

 

            Och när som han kommer ett stycke längre fram 

            Så möter han en ulf med den kärastes arm 

 

            Gud trösta och bättra mig arme man 

            Min käraste har jag mist, min trogne häst bortskämt  

 

            Och när det war dager och dager blef ljus 

            Så war det twå lik uti Herr Päders hus (SMB I 1983:44).  

 

Det framgår inte tydligt i någon av dessa två versioner hur ungersvennen egentligen dör. Det är 

mycket möjligt att även han blir dödad av ulven, men samtidigt är det inte osannolikt att han också 

i de här versionerna tar sitt liv. Hans död skildras inte och en skillnad mellan hans öde och jungfruns 
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är att det inte finns någon antydan om att ulven ska ha dödat honom. När han möts av ulven håller 

den antingen det utslitna fostret eller kvinnans avslitna arm i munnen, det råder ingen som helst 

tvekan om vad som hänt henne och faktum är att hennes kvarlevor i stort sett alltid skildras, dock 

i olika utsträckning, och om det inte är hennes kvarlevor som nämns så är det istället hennes foster. 

Exakt vad som händer ungersvennen är däremot mer oklart.  

      En påtaglig skillnad mellan dessa två versioner är dock att i den västgötska nämns inget ofött 

barn och som det har nämnts tidigare är det i sex av de tio fullständiga versionerna som kvinnan 

är havande. I det övriga fyra finns det ingen antydan om att hon skulle vara gravid, vilket väcker 

frågan om varulvens funktion i balladen. Jansson har rätt när han skriver att varulven som enligt 

sydskandinavisk tradition förvandlats som följd av att hans mor försökt få en lätt förlossning 

genom att, bland annat krypa igenom ett föls fosterhinna ”måste dricka ett ofött barns blod eller 

riva ut hjärtat på ett foster” för att bli löst från sin förtrollning (Jansson 1999:144), men en viktig 

detalj som han inte tar upp är den att när balladens varulv dödar fostret återfår han inte sin 

mänskliga gestalt och han dödar kvinnan även i de versioner där hon inte är havande. Dessutom 

har jag noterat vid granskningen av materialet att de män som blivit varulvar som följd av att deras 

mödrar tagit till trollmedel, som att krypa genom ett föls fosterhinna, för att få en lätt förlossning i 

stort sett aldrig antar vargskepnad, utan istället hundgestalt. Det är inom föreställningarna om 

självförvandling och förtrollning som varulven visar sig som en varg.  

      Det här innebär att balladens varulv inte dödar kvinnan för att bli fri från sin förtrollning, utan 

i det här sammanhanget är varulvens funktion en helt annan.   

 

2.1.1. Straffet, skulden och den (o)undvikliga döden: varulvens funktion i balladen   

 

Den ovannämnda balladversionen från Västmanland skiljer sig en aning från de övriga i avseendet 

att när ungersvennen Peder kommer till platsen där hans kvinna nyss blivit dödad av varulven ser 

han först hennes ”blodiga sko”, ”hennes strumpeband och ”hennes kjortel så röd” innan han 

slutligen får syn på hennes ”tungoband” (SMB I 1983:43). Hennes tungoband talar till honom och 

säger följande: ”I helfvete har jag beredt din dom/ I helfvete har jag beredt ditt namn” (SMB I 1983:43). 

Vad dessa ord innebär är att skulden läggs på ungersvennen/älskaren. Det är han, och inte varulven 

som dödade kvinnan, som döms till helvetet och för att förstå och förklara detta är det viktigt att 

se till själva bondesamhället och dess normer. 

      I sin avhandling Horan i bondesamhället klargör Jonas Frykman att ”Skällsordet hora gjorde inte 

skillnad på prostituerad och förförd ungmö” (Frykman 1993:36). Sett ur den här kontexten är 

jungfrun i de olika versionerna av balladen Varulven en hora och då hon och hennes älskare träffas 
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i skogen, borta från andra människor, är det möjligt att de håller sin förbindelse hemlig, vilket kan 

i ett avseende gör henne till en så kallad löndahora. Löndahoran var, som Frykman formulerar det, 

en kvinna ”som man misstänkte leva i köttslig synd men som man saknade klara bevis emot. Bevis 

var liktydigt med havandeskap eller barnafödande” (Frykman 1993:37). Som det tagits upp tidigare 

i det här kapitlet är kvinnan visserligen med barn i några av balladversionerna, men graviditeter är 

möjliga att dölja, i synnerhet under de första tre månaderna, och det är inte omöjligt att kvinnan i 

balladen döljer sitt tillstånd. Om löndahoran skriver Frykman även följande:  

 

            Hon uppträdde med orätt i rollen som ärbar. Det farliga med henne var att hon inte befann sig bland 

            övriga utstötta individer trots att hennes brott gjorde henne förtjänt av ett sådant straff. Hon seglade 

            under falsk flagg. En löndahora var en social och kulturell anomali och med bondekulturens intoler- 

            ance of ambiguity3 var detta ett oacceptabelt tillstånd (Frykman 1993:39).  

 

Horan ska nämligen inte bara ha ansetts vara oren och syndig, enligt Frykman, utan även en 

samhällsfara då hon väldigt ofta tycks ha pekats som orsaken till att så många barn på den tiden 

drabbades av sjukdomen ”skäver”, eller rakitis och engelska sjukan som den är känd som inom 

skolmedicinen (Frykman 1993:26). Barnets sjukdom sågs således som ett straff för horan (om hon 

var modern) och/eller fadern haft utomäktenskapligt samlag. Denna anklagelse kom att, som även 

Frykman noterar, fungera som ”ett verktyg för social kontroll” (Frykman 1993:36), men vad som 

kan tilläggas, som inte Frykman tar upp, är att genom detta upprättades en viktig grundsten i den 

rådande samhällsstrukturen, nämligen äktenskapet. 

      Att äktenskapet utgjorde en mycket betydelsefull del i samhällets struktur, inte minst i det gamla 

bondesamhället, framgår tydligt i Den kultiverade människan i vilken Frykman och Löfgren framhåller 

att  

 

            Visserligen var parbildningen med äktenskapets välsignelse en grundsten för både produktion och re- 

            produktion i bondesamhället, men tvåsamheten gavs inte samma symboliska och emotionella laddning  

            som den senare fått. I självhushållets ekonomi var parbildningen en självklarhet. Den ogifte ungkarlen 

            eller ungmön hade låg social status och förlöjligades ofta. Änkor och änkemän skyndade att gifta om 

            sig eftersom gårdsproduktion var baserad på en väl utarbetad och funktionell arbetsfördelning mellan 

            man och kvinna. Parbildningen var ekonomisk snarare än emotionell (Frykman & Löfgren 1979:76).  

 

Det här innebär således att äktenskapet var en betydelsefull del av samhällsstrukturen då den 

utgjorde en ekonomisk vars produktion var viktig för inte bara gårdens utan även själva samhällets 

överlevnad. Detta understryks ytterligare av Frykman och Löfgren med formuleringen: ”Kärleken 

                                                           
3 Att inte tolerera oklarheter och/eller oklara tillstånd och omständigheter.  
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existerade i bondesamhället, men knappast kärlekskulten. Äktenskapet var en alltför viktig affär för 

att kunna lämnas åt en så efemär känsla som förälskelse. Det var förnuftet och inte tycket som 

skulle styra valet” (Frykman & Löfgren 1979:77).  

      Ungersvennen och jungfrun i balladen låter sig inte styras av förnuftet, utan av känslor och 

sexuell attraktion och detta är en anledning till att jungfrun dödas, för att hon genom sin lusta hotar 

en betydelsefull del av samhällsstrukturen. Det här är också en anledning till att även ungersvennen 

dödas i de versioner han går det ödet till mötes.  

      En annan anledning till att jungfrun blir dödad är för att hon, genom sin olovliga och hemliga 

förbindelse med ungersvennen, har blivit en så kallad löndahora och kom därmed att anses utgöra 

en samhällsfara. När det gäller ungersvennen, däremot, skiljer sig situationen påtagligt i just det här 

sammanhanget.  Ett viktigt faktum att se till när det gäller honom och hans öde i balladen är den 

dubbla synen på den manliga sexualiteten som rådde i bondesamhället. Det var nämligen så att 

även om männen uppmuntrades till att ta de sexuella inviterna så tycks det bara ha varit acceptabelt 

om mannen ifråga kunde och/eller hade avsikt att gifta sig med kvinnan (Frykman 1993:174, 175). 

Om han varken kunde eller ville gifta sig med kvinnan han haft samlag med så blev han straffad, 

enligt Frykman, på följande sätt:  

 

            För det första att förhindra själva samlaget och för det andra att han skulle ta konsekvenserna av sitt handlande. 

            Målet för sanktionerna mot själva samlaget var ju att avhålla honom från att lägra kvinnor som han inte 

            kunde eller ville gifta sig med. Och hade han gjort flickan med barn förväntades det att han gifte sig med 

            henne. Var detta omöjligt skulle han garantera henne hjälp till barnets uppfostran och det personliga upp-  

            hället (Frykman 1993:174).   

 

Dessa två sanktioner som tas upp av Frykman i citatet ovan vidtas faktiskt av varulven i balladen i 

avseendet att detta väsen först förhindra samlaget genom att döda jungfrun. Därmed hindrar 

varulven ungersvennen från att fortsätta ha en utomäktenskaplig förbindelse och mannen tvingas 

dessutom ta konsekvenserna av sitt val att ingå ett sådant förhållande i den stund han ser antingen 

jungfruns sönderslitna kropp eller fostret som varulven slitit ut. Han tvingas även, i de versioner 

han inte dör, leva med sorgen, skammen och skulden.  

      Varulvens funktion är således mycket tydlig i balladen. Han fungerar här, i likhet med näcken, 

som en slags gränsvakt eller, som Stattin formulerar det, en ”mediator” som bevakar gränsen mellan 

det tillåtna och det förbjudna (Stattin 2008:50–51). Leach, som också tar upp det här, gör dock en 

tydligare formulering av mediatorns funktion:  

 

            The gap between the two logically distinct categories, this world/other world, is filled in with tabooed 

            ambiguity. The gap is bridged by supernatural beings of a highly ambiguous kind – incarnate deities, 
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            virgin mothers, supernatural monsters which are half man/half beast. These marginal, ambiguous cre- 

            atures are specifically credited with the power of mediating between gods and men (Leach 1964:39). 

 

Detta kan dock samtidigt inte sägas vara varulvens enda funktion i balladen. Vad som framgår 

tydligt är nämligen att det här väsendet inte bara är en gränsvakt utan även träder in för att 

återupprätta den rådande ordningen och straffa människorna för deras brott mot denna. På så sätt 

fungerar varulven i balladen som en bekräftelse av samhällets regler, lagar och normer men även 

som en slags ordningsvakt. Han är både gränsvakt och ordningsvakt då han bevakar gränserna och 

aktivt ser till så att ordningen återställs och den hotade samhällsstrukturen återupprättas. Det här 

innebär dock att utan överträdelser och brott mot samhällets ordning så fyller balladens varulv 

ingen funktion, men det är med våld som varulven upprätthåller och återställer ordningen då han 

dödar kvinnan och sliter fostret ur hennes kropp. På så vis är döden oundviklig i balladen Varulven, 

men det finns en enda version som utgör ett undantag och det är en östgötsk version som 

upptecknades 1931 som lyder:  

 

            Jungfrun hon gångar sig i villande skog 

            – För linden den dammar uti lunden. –  

            Att möta den ungersven som hennes hjärta tog. 

            – För nu är jag i vilda skogar kommen. 

 

            Men ulven han tjuter mellan buskar och snår. 

            Men barnet under hjärtat mitt det kan han aldrig få. 

 

            Men varulven han lade sig vid roten att gno 

            Och toppen for ner och roten for upp. 

  

            Och ulven han sitter och ser på sitt rov 

            En flintpil i hjärtat tillbaka honom slog.   

 

            Men ungersven sade till jungfrun som så. 

            Nu gå vi hem och vila på bolstrarna de blå. 

 

            Din fader han har varit så hårder uti sitt sinn. 

            – För linden den dammar uti lunden. –  

            Men aldrig skall han rycka dig utur min famn. 

            – För nu är jag i vilda skogar kommen (SMB I 1983:50). 

 

Den här versionen skiljer sig påtagligt från de övriga i avseendet att jungfrun och det ofödda barnet 

överlever då ungersvennen dödar varulven innan detta väsen hinner ta den havande kvinnans liv. 
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En likhet är dock att även i den här versionen bryter jungfrun och ungersvennen mot den rådande 

samhällsstrukturen i avseendet att de gjort sitt val efter sina känslor och sin sexuella lust snarare än 

efter förnuftet, vilket sannolikt är anledningen till att jungfruns far motsätter sig förhållandet. 

Dessutom har de en utomäktenskaplig förbindelse som resulterat i en graviditet, men inte desto 

mindre räddas samhällsstrukturen även i denna version. Dock inte av varulven och inte heller 

genom att ungersvennen dödar detta väsen utan genom att mannen klargör följande för den 

havande jungfrun: ”aldrig skall han [jungfruns far] rycka dig utur min famn” (SMB I 1983:50). 

Dessa ord innebär nämligen att ungersvennen är villig att ta ansvar för sitt handlande och inte 

överge henne. En annan möjlig tolkning av ungersvennens ord är att han är villig att gifta sig med 

jungfrun och på så sätt räddas och återupprättas den hotade samhällsstrukturen i den här versionen 

genom att ungersvennen tar på sig rollen som återupprättaren av ordningen, just den roll som är 

varulvens i de övriga versionerna av balladen.  

      Varulvens funktion i de olika versionerna av Varulven är således klar. I sägnerna, däremot, är 

detta väsens roll annorlunda i mer än ett avseende.  

 

2.2. En vildsint trebent hund och kvinnornas skräck: varulven i sägnerna 

 

I Gustaf Adolfs socken i Värmland berättades följande om varulven: 

 

            En kväll, sedan drängarna gått till vila och pigorna voro sysselsatta i köket, fingo de höra ett besynnerligt 

            kravsande på dörren, och en av dem gick för att öppna. I det samma, som dörren kom på glänt, rasade en 

            stor svart hund in och började riva och bita omkring sig. En av pigorna fick fatt i en gryta, i vilken det var 

            kokande vatten, och kastade den på hunden, vilken under förfärliga tjut rusade ut genom ett fönster. Om 

            morgonen, då husbonden kom för att väcka drängarna, fick han se, att en av dem var alldeles skållad, och 

            då förstodo de, att det var han, som i skepnad av en hund uppenbarade sig i köket kvällen förut för att riva 

            ihjäl den av pigorna, som han älskade, för att få se hennes hjärteblod, ty på annat sätt kunde han ej bli fri 

            från sin förtrollning (ISOF 245:2, s. 25-27).  

 

Den här sägnen, som upptecknades 1915, är bara ett av flera exempel på hur i synnerhet kvinnan 

var hotad av varulven. Ett annat är en sägen från Österlen i Skåne som upptecknades 1943 och 

lyder på följande sätt: 

 

            Liksom maran ansågs vara ett kvinnligt väsen så var varulven en manlig individ. Bådadera ansågs vara lyte, 

            som modern ådragit barnen under sitt havandeskap. Enlig (sic!) folktron sprang varulven på tre ben, på båda 

            händerna och ett ben, det andra benet höll han ut bakom sig som en svans. Han kändes igen på att han var 

            sårig och sönderriven. Varulven angrep endast havande kvinnor, som han rev och slet sönder för att komma 

            åt fostret, och därigenom bli fri från sitt lyte (ISOF 23019:68, s. 1). 
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Även Ehrenberg tar upp det här i sin definition av detta väsen:  

 

            Varulven, som om dagen var man och om natten förvandlad till en bestialisk hund, var en ruskig figur i 

            spökgalleriet. Han sökte att under mörkret sönderriva och skada kvinnor, i synnerhet dem, som voro 

            gravida. Varulven såg ut som en stor, röd hund på tre ben, med det fjärde utstående som svans. Tungan 

            var röd och hängde ut som en eldslåga ur käften (Ehrenberg 1945:105).  

 

Som det har framgått tidigare i den här uppsatsen var det, som Stattin noterar, främst ”kvinnor och 

barn som kunde bli utsatta för direkta angrepp” (Stattin 1990:29) av vilda rovdjur. Havande kvinnor 

antogs vara särskilt sårbara för rovdjuren, inte minst för folktons varulv då detta väsen, enligt 

sägnerna som spreds i de landskap där föreställningen om att mannen förvandlades till varulv på 

grund av att modern försökt få en lätt förlossning var stark, angrep främst de gravida kvinnorna. 

Även Odstedt noterar detta och konstaterar att det var ett ”utmärkande” drag för varulven i de här 

sägnerna som traderats inom just den här föreställningen (Odstedt 2012 [1943]:173). Dessutom 

nämner Odstedt hur det, i Sydsverige, ska finnas uppgifter ”om hur kvinnor funnits ihjälrivna och 

fostret borta” (Odstedt 2012 [1943]:173). Även Vikman tar upp det här i sin avhandling: ”Ett 

synnerligen vanligt drag i sägnerna rörande varulven är, att han antastar kvinnor (särskilt havande 

kvinnor), som icke ha någon manlig följeslagare” (Vikman 1931:10).   

      Dock låg det, som även Odstedt tar upp, i varulvens natur att ”han dödar just barn eller unga 

flickor, ’ungt blod’ överhuvudtaget” (Odstedt 2012 [1943]:173). Varulven ville åt människans, 

främst kvinnans, blod och i Alsheda i Småland berättades hur varulven brukade dricka blod ur 

människors sår, vilket ska ha varit orsaken till blodförgiftning (ISOF 7382, s. 10). Dock nämns 

inget i den här sägnen om varför varulven drack människoblod, så varför sades varulven dricka just 

blod? Vad kan detta återkommande motiv ha för innebörd?         

 

2.2.1. Blodet i varulvssägnen  

 

I en sägen från Längjum socken i Västergötland berättas att 

 

            Orsaken till att havande var särskilt utsatta för varulven var den, att i och med att varulven rivit ut och 

            druckit fostrets blod, upphävdes bannet. Då återfick varulven sin ursprungliga gestalt, antingen han var 

            djur eller människa. Se, trolldom rådde inte på det fullkomligt oskyldiga och barnet var de oskyldigaste 

            av allt (ISOF 19321, s. 2).  
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Motivet att dricka antingen fostrets eller kvinnans blod är, som det framgått ovan, under 

underrubriken ”En vildsint trebent hund och kvinnornas skräck: Varulven i sägnerna”, 

återkommande i sägnerna om varulven. Enligt två skånska sägner, en från Östra Vemmerhögs 

socken och en från Borrby, ska varulven även ha ätit upp fostren (E.U. 29348 NM; ISOF 23019:24, 

s. 5) och i andra sägner, som den från Gustaf Adolfs socken om pigorna som blir anfallna av en 

varulv, berättas att varulven endast kan bli fri från sin förtrollning om han river ihjäl den kvinna 

han älskar, oavsett om hon är gravid eller inte, och ser ”hennes hjärteblod” (ISOF 245:2, s. 27). I 

en sägen från Borrby, däremot, måste varulven inte bara se sin hustrus blod utan även dricka det 

(ISOF 23019:24, s. 5) och en sägen från Sköllersta socken i Närke berättar en varulv bara kunde 

bli ”löst genom blodsoffer, taget ur vänstra lillfingret och offrat åt elden” (ISOF 21393, s. 10). 

Enligt den sistnämnda sägnen behöver således varulven inte dricka blodet, utan det måste stänkas 

på en eld. Det framgår inte heller om det måste vara varulvens eget blod eller någon annans, men 

sannolikt är det varulvens.   

      Även Odstedt tar upp blodets roll i varulvssägnerna när hon nämner hur varulven, enligt sägner 

från Dalsland, Östergötland och Småland, endast kunde återfå mansskepnad om han sårades så att 

han började blöda, antingen genom att bli slagen blodig, skjuten med pil eller huggen med yxa 

(Odstedt 2012 [1943]:109). Då kunde varulven räddas av sitt eget blod. 

      Blodet, oavsett om det är hans eget eller en kvinnas eller ett fosters, är således, enligt sägnerna, 

det som kan rädda mannen från att förbli en varulv för evigt. Odstedt förklarar detta motiv på 

följande sätt: 

 

            Genom synd vid hans födelse har den [förvandlingen till varulv] kommit som en förbannelse över honom, 

            genom att i sig upptaga ett ofött foster blir han delaktig av dess oberördhet av allt ont och frihet från för- 

            bannelse och straff. Detta förefaller att kunna ha varit tankegången, ehuru det ingenstädes är utsagt. Det kan 

            ju också enbart vara ett motiv övertaget från trolldomstron: ofödda barn och hjärta av barn äro starka troll- 

            domsmedel (Odstedt 2012 [1943]:173).  

 

Det kan visserligen vara förklaringen till varför varulven sliter ut fostret och antingen dricker dess 

blod eller äter upp det, men det framgår även i sägnerna att det inte enbart är havande kvinnor som 

kan falla offer för varulven. Pigan i sägnen från Gustaf Adolfs socken vill varulven riva ihjäl av 

anledningen att han älskar henne, och inte för att hon är havande. Av samma anledning blir en piga 

i en sägen från Mjällby i Blekinge överfallen av ”en stor svart hund” som ”sprang under hemska 

tjut upp mot lasset för att komma åt pigan” (ISOF 245:5, s. 18), för att den dräng som förvandlas 

till varulv älskar henne.  
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      Varulven i sägnen från Gustaf Adolfs socken vill ”se hennes hjärteblod” (ISOF 245:2, s. 27) 

och även om det inte nämns så är det inte osannolikt att varulven i sägnen från Blekingen vill riva 

ihjäl sin älskade och komma åt hennes blod. Det finns dock en intressant aspekt av dessa två sägner 

som kan vara värd att nämna. Varulvarna i dessa två sägner skulle kunna anfalla vilka kvinnor som 

helst, men väljer just de som de älskar, vilket antyder att det kanske inte bara är blodet som är 

priset. Att vara tvungen att döda och dricka en människas blod för bli fri från en förbannelse eller 

förtrollning är ett högt pris, men att tvingas riva ihjäl någon man älskar för sin egen frihet kan tolkas 

som en svårare uppoffring och ett ännu högre pris. Denna aspekt är tankeväckande, men inte desto 

mindre är det blodets betydelse som betonas.      

      I en del av sägnerna spelar det dessutom ingen roll huruvida varulven älskar kvinnan eller inte. 

Ibland räcker det med att en kvinna befinner sig på samma plats som en varulv för att hon ska bli 

överfallen. Det framgår i en sägen från Tolgs socken i Småland som berättar om hur en man, som 

befinner sig ute i skogen och samlar löv tillsammans med en kvinna, förvandlas till en stor hund 

och går till våldsamt anfall mot henne (ISOF 5033, s. 16). Dessutom kan även varulvens eget blod 

rädda honom, vilket innebär att han inte behöver dricka människoblod.   

      Blodet är, som det framgått ovan, ett återkommande motiv i sägnerna om varulven, särskilt i 

de sägner som traderades i de landskap där föreställningen var att mannen förvandlades som straff 

för att modern försökt få en lätt förlossning genom trolldom, och i Leviticus (Tredje Mosebok), i 

Bibeln, står följande att läsa om blod: ”Blodet ger försoning, eftersom det är livet” (3 Mos 17:11). 

Blodet är en av de många symboler Hans Biedermann tar upp i Symbollexikonet och han noterar, 

bland annat, den ”renande och förlösande” kraft som blodet har inom den kristna symbolvärlden 

(Biedermann 1991:51). Blod är således en symbol som förknippas med försoning, förlossning 

(befrielse) och rening.  

      Enligt sägnen från Närke måste blodet. istället för att intas, bli ”offrat åt elden” (ISOF 21393, 

s. 10). I likhet med blodet är elden symboliskt laddad och kan, enligt Biedermann, ”vara ’en renande 

låga’, som förintar det onda” (Biedermann 1991:99). Sannolikt är det den innebörd som elden till 

blodsoffret har i sägnen har då varulvens blod behöver brännas i lågorna, dels för att renas och 

dels för att det onda i blodet ska förgöras. På så vis har elden och blodet samma innebörd i 

varulvssägnerna.       

      Dessa innebörder kan förklara blodets och, inte minst, bloddrickandets funktion i 

varulvssägnerna. Genom att dricka blod befrias och renas varulven från sin förbannelse då han får 

del av blodets renande och förlossande kraft. Dessutom kan det även tolkas som att han sonar 

moderns synd då blod, som det framgått ovan, anses ha en försonande kraft enligt kristen symbolik. 

Han sonar dock även faderns synd då det, som det framgår i en sägen från Västmanland, fanns en 
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föreställning om att förvandlingen till varulv var ett straff för att den blivande, eller framtida, fadern 

gått till en vägkorsning med skjortans avigsida vänd utåt (ISOF 438:2, s. 56). Vägkorsningen ansågs 

nämligen, enligt Ehrenberg, vara ”omtyckta tillhåll för det onda, ävenså (sic!) övergångar över broar, 

och när man passerade sådana platser, skulle man spotta tre gånger för att skydda sig” (Ehrenberg 

1945:108). En följd av att ha varit oförsiktig vid vägkorsningar var således att man blev far till 

varulvar.    

      Sett ur den här vinkeln har varulven en botgörande funktion i dessa sägner då han, genom att 

förtära människoblod, sonar sin mors och möjligen även sin fars handlande och på så vis blir fri 

från sitt straff att förvandlas till varulv. Inte desto mindre är priset för befrielsen och botgörelsen 

mycket högt då det krävs att varulven måste ta en annan människas liv. Detta kan vara en möjlig 

anledning till varför just varulven var ett så fruktat väsen inom folktron, men kanske kan det vara 

en annan förklaring till rädslan för naturens vilda djur som, vilket Stattin framhåller, kunde ”vara 

förklädda väsen som av en eller annan orsak ville ställa till förtret. Många ansågs trakta efter 

människoliv” (Stattin 1990:31).  

      Att ge sig ut i naturen kunde således vara farligt, enligt sägnerna, i synnerhet för kvinnor vars 

blod varulven särskilt traktade efter. Det kunde dock även vara riskabelt för en kvinna att alls vara 

ensam ute med en man, vilket framgår i sägnerna från Mjällby i Blekinge respektive Tolgs socken i 

Småland, då mannen kunde vara en varulv. Inte ens för sina egna män gick kvinnorna säkra.      

 

2.2.2. Gift med varulven      

 

Detta motiv återkommer i flera olika folksagor och berättas vanligen med hjälp av följande 

grundläggande struktur: 1) en kvinna möter och förs bort av ett vilt djur, 2) vilddjuret visar sig vara 

en förtrollad man och 3) mannen löses ur förtrollningen, vanligtvis med hjälp av kvinnans kärlek, 

och de lever sedan lyckliga i alla sina dagar. Den norska folksagan Östan om sol och västan om måne 

och den franska sagan Skönheten och odjuret är två exempel på sådana sagor.  

      Det här motivet förekommer dock även i flera av de upptecknade folksägnerna om varulven, 

men till skillnad från kvinnan i folksagan, som först inte vet att vilddjuret hon tvingas leva 

tillsammans med är en förtrollad man, vet inte kvinnan i varulvssägnerna att mannen hon gift sig 

med är en varulv. Sägnerna om varulvsmaken är vanliga i de landskap där föreställningen om att 

förvandlingen är ett straff för att modern använt sig av trolldom för att få en lätt förlossning, i 

synnerhet i Blekinge och Skåne, men även i Småland, men förekommer även inom föreställningen 

om att mannen ska ha blivit förtrollad av antingen en trollkunnig eller ett övernaturligt väsen.  

      Så här lyder en sägen från Lenhovda socken i Småland som upptecknades 1934: 
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            En gång, då han just höll på att arbeta med höstslåttern, kände han, att ”det där”, alltså förvandlingen till 

            varulv, skulle komma, och sa därför till sin hustru, att han måste gå ett slag inåt skogen, och om det kom 

            något djur till henne, så skulle hon springa upp på hökuven och så slänga till det något, så behövde hon  

            inte vara rädd. Efter en stund kom ett djur, som var något mitt emellan varg och hund. Hon gjorde som 

            mannen sagt och slängde till det sitt förkläde, som det slet sönder. Sen sprang det sin väg, och efter ännu 

            en stund kom mannen tillbaka. Hustrun såg då, att han hade trasor mellan tänderna och igenkände rest- 

            erna av sitt förkläde. Hon frågade honom, varför han hade trasor mellan tänderna. Då blev sammanhan- 

            get klart, och förtrollningen brast, genom att det blev uppenbart. Mannen hade sen ej vidare ont av förv- 

            andlingen (ISOF 6818).   

 

Genom att vara uppmärksam och inse att maken är en varulv räddar hustrun i denna sägen sin man 

från förtrollningen, men för att hon skulle upptäcka sanningen om sin make var hon tvungen att 

först möta honom efter att han förvandlats till detta väsen. I det avseendet skiljer sig den här sägnen 

från en sägen från Österlen i Skåne i vilken det berättas om 

 

            en kvinna som var gift med en varulv. Kvinnan visste ej detta, men misstänkte mannen, för att han var 

            ute om nätterna och kom hem sönderriven. En dag sade hon till honom: ”Jag menar att du är en varulv.” 

            - ”Tack ska du ha för att du sade det”, sade mannen ”men du skall inte behöva säga det fler gånger.” Så 

            blev han fri från sitt lyte (ISOF 23019:68, s. 1).   

 

Enligt berättartraditionen på skånska Österlen ska nämligen varulven ha känts ”igen på att han var 

sårig och sönderriven” (ISOF 23019:68, s. 1), vilket är en anledning till att kvinnan i denna sägen 

misstänker att hennes make är en varulv, trots att hon, till skillnad från kvinnan i sägnen från 

Lenhovda, aldrig ser sin man i varulvsgestalt. Det är dock inte förrän hon säger rent ut till honom 

att han är en varulv som han blir fri från förbannelsen. Vad dessa två kvinnor dock har gemensamt 

är att det inte är deras kärlek som räddar deras respektive män från att förbli varulvar, utan snarare 

deras rättframhet och förmåga att både inse och våga se sanningen. På så vis befrias varulven i 

dessa två sägner av sanningen.  

      Som det tagits upp tidigare i den här delen förekommer den här sortens sägner inom 

förställningen om att mannen blivit förtrollad till varulv av antingen en trollkunnig eller ett 

övernaturligt väsen förekommer sägner om kvinnor som är gifta med mannen som förvandlats till 

varulv. Ett exempel på en sådan sägen är följande från Hedemora i Dalarna: 

 

            Att jag minns namnet på den ena av finnarna, Matts, beror på att om honom berättas en sägen. Han 

            skall ha blivit bergtagen och sprang varg i sju år. Allt som oftast kom denne Matts Varg hem till går- 

            den, men skrämdes bort för varje gång, ehuru han icke var elak eller på något sätt gjorde något illa. 

            När så de sju åren gått till ända, hände det sig en dag att när vargen som vanligt kom springande till 
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            sitt hem, kom han till härbret just som hans gumma var där, förmodligen för att inta något i matväg. 

            När så gumman fick se vargen åter komma lufsande, skall hon ha sagt till honom så här: ”Är du min  

            Matts?” och i samma ögonblick inträffade det underliga att han förändrades från varg till hennes  

            Matts igen (ISOF 30014, s. 9).  

 

Orsaken till Matts’ förvandling är visserligen en annan än den som får männen i den småländska 

respektive den skånska sägnen att förvandlas. En annan skillnad är att medan de två andra männen 

som förvandlas på grund av att deras respektive mödrar försökt få en smärtfri förlossning med 

hjälp av trolldom bara är varulvar under kortare, tillfälliga perioder hade Matts kunnat förbli en 

varg för resten av sitt liv om hans hustru inte hade känt igen honom i hans vargskepnad. Vad 

sägnen om den bergtagne Matts däremot har gemensamt med sägnen från Småland respektive 

Skåne är den förlösande sanningen, att Matts’ hustru inser att vargen som ideligen besöker gården 

kan vara hennes försvunne make och vågar fråga om det är han. På så vis är sägnen om Matts ett 

tydligt exempel på följande, som Stattin tar upp i sin avhandling om näcken:  

 

          Att försöka kommunicera med dessa väsen och på så sätt försöka påverka sin omvärld blir en naturlig 

            följd av det analoga tänkandet. […] Genom ord eller handlingar, t ex genom att nämna väsendet vid  

            sitt rätta namn eller kasta en sten på ett särskilt sätt, kunde näckens makt brytas. Genom att offra en 

            svart katt eller svara korrekt på en fråga som väsendet ställt kunde människor vinna förmågan till öv- 

            ernaturlig spelkonst (Stattin 2008:46).  

 

Genom att antingen säga makens namn eller visa att man vet att han är en varulv bryts på så vis 

förbannelsen, eller förtrollningen, och han blir en vanlig människa. Vad som händer är att när 

Matts’ hustru frågar vargen om han är hennes man och hustrun i sägnen från Lenhovda frågar sin 

make varför han har trasor av hennes förkläde mellan tänderna lyckas de få kontrollen över ”en 

okontrollerbar omgivning” (Stattin 2008:46).  

      Dock kunde denna kontroll fås även genom handlingar. I en sägen från Ådalslinden i 

Ångermanland berättas om 

 

            En man från Ruske by inom Junsele som hette Labb var ovän med prästen Spå-Herr-Ola. En dag när 

            Labb var ute i skogen kom prästen in till hans hem och bad av Labbs hustru få ett på luddor (filtskor) 

            då dagen var kall och han frös om fötterna. Det fick han också varefter han försvann men försvann  

            gjorde också nybyggaren själv (Labb) men istället började en varg stryka omkring utanför hemgården. 

            Den visade dock inga rovdjursinstinkter, och en gång när hustru Labb strök honom över ryggen, för- 

            svann djurskepnaden och Labb stod där i stället. Av prästen hade han förvandlats till en var[g] (ISOF 

            31387, s. 4-5).     
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I den här sägnen befrias mannen ur förtrollning genom att hans hustru klappar honom när han 

befinner sig i vargskepnad. Genom denna handling lyckas hon nämligen, dock omedvetet, som 

Stattin skriver ”vinna förmågan till övernaturlig spelkonst” (Stattin 2008:46). Även i den här sägnen 

spelar kvinnans förmåga att inse sanningen roll. Hon märker att vargen som börjat stryka omkring 

inte beter sig som en vanlig varg, vilket sannolikt är anledningen till att hon alls vågar stryka 

rovdjuret över ryggen.  

      Det framgår visserligen inte i själva sägnen, men det är inte helt omöjligt att Labbs hustru 

noterat sambandet mellan hennes makes plötsliga försvinnande och den ovanliga vargens 

framträdande. Dessutom hade hennes man kommit på kant med en präst som sades vara 

trollkunnig. Hon kanske rent av insett att vargen är hennes man. Att hustrurna känner igen sina 

män även när dessa antagit varulvsskepnad är nämligen inget helt ovanligt inslag i dessa sägner. En 

sägen från Östmark i Värmland, för att ta upp ett exempel, berättar om  

 

            Hindrik Olsson i Mellangården i N. Viggen var från början en fattiglapp. Men så tillvällade han sig 22 öre 

            skatt och blev en rik man. Sedan var det någon som trollade på honom så att han fick springa varg i åtta 

            år. En julkväll, den tid på året då det fanns särskilt gott om kött och korv i gårdarna, kom det en varg till 

            gården och lade tassarna på bodtrappan. Hustrun förstod, att det var hennes man Hindrik och tog ett får- 

            lår och kastade det åt honom. Vargen grep det och sprang till skogs med det (ISOF 25125:2, s. 185-186).  

 

I likhet med Matts’ hustru känner kvinnan i den här sägnen igen sin make trots att denne visar sig 

för henne i vargskepnad, men skillnaden är att Hindrik inte återfår sin mänskliga gestalt vare sig 

genom sin frus handlande eller det faktum att makan känner igen honom utan han tycks förbli varg 

i åtta år. Å andra sidan, bemöter hon, till skillnad från Matts’ och Labbs respektive hustrur, sin 

förtrollade make som just ett vilt rovdjur. Hon går varken fram och klappar honom eller nämner 

hans namn. Huruvida förtrollningen till kunde lösas kanske hängde på sättet den förtrollade 

bemöttes och tilltalades.  

      Varulvarna i dessa sägner är, till skillnad från vanliga vargar, mycket närgångna mot människor, 

vilket sannolikt är anledningen till att Petrus Magnus Gyllenius trodde att varulvar kommit till en 

gård i maj 1665:  

 

            Uthi öster Wijk kom en wijte [förtrollad] eller wild wargh fram om dagen och ihiälbeet bandhhunden.  

            Sedan wille han [vargen] in i stugan, huilken [vilken] var så dristigh, at han icke kunde driffwas thädan; 

            bleff altså ihiälslagen aff Anders Larsson, min suärfaders ryttare (Gyllenius [1622-67] 1962:245).  
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Vargen i denna dagboksanteckning beter sig inte som en normal vild varg, som vanligen håller sig 

undan människor, utan är närgången på ett sätt som påminner om varulvarna i folksägnerna, vilket 

sannolikt är orsaken till att Gyllenius misstänkte att det kunde vara en förtrollad varg.  

      I sägnerna om maken som visar sig vara en varulv är det möjligt att varulven som väsen har en 

mer psykologisk funktion och innebörd. Männen i sägnerna från småländska Lenhovda respektive 

skånska Österlen lever uttalade dubbelliv i avseendet att de å ena stunden är som vilken man som 

helst för att sedan förvandlas till ett vildsint rovdjur. En annan sak som dessa två män har 

gemensamt är att de inte förvandlas inom hemmets trygga, stabila väggar utan utomhus, i den vilda 

naturen. Matts och Labb förvandlas inte heller inomhus. Matts förtrollades av de naturväsen som 

bergtog honom och Labb förvandlades när han befann sig ute i den vilda skogen. Var Hindrik 

förvandlas framgår inte i sägnen om honom, men även han håller sig utanför huset efter att han 

förtrollats till varg.  

      På så vis kan varulven i dessa sägner fungera som en varning för den vilda naturen, men kan 

även tolkas som en representant för det vilda, otämjda och okända som människan fruktar och 

helst vill kontrollera. Mannen i sägnen från Österlen antar dessutom varulvsskepnad om nätterna 

och på så vis kan varulven, åtminstone i den sägnen, att även fungera som representant för rädslan 

för mörkerrädslan, som Stattin tar upp på följande sätt i Från gastkramning till gatuvåld: ”natten ansågs 

enligt traditionen höra till det övernaturliga och hade därför en magisk laddning” (Stattin 1990:27).  

      Varulven i de här sägnerna representerar kvinnornas egen rädsla för det vilda och det okända, 

men när de insett att vargen som strukit omkring i närheten av gården eller det vilda djur som sett 

ut att vara en blandning mellan hund och varg var deras make i djurgestalt försvinner deras rädsla 

och förtrollningen kan hävas.  

      Det finns dock ytterligare en aspekt, som även Odstedt tar upp. I dessa sägner är ett 

återkommande motiv att maken går till anfall mot hustrun när han befinner sig i varulvsgestalt och 

slita i deras kläder. Inte sällan försöker varulven slita kläderna av kvinnan. Ett exempel på detta är 

en sägen från Kristianopel i Blekinge som berättar om hur kvinnans varulvsmake ”borrade in 

huvudet i hennes kjolar och slet för att slita av dem” (ISOF 611:1, s. 5). Ett annat är en sägen från 

Tjörnarp i Skåne, enligt vilken varulvsmaken river loss ett stycke av sin hustrus gröna kjol (ISOF 

23019:107, s. 22).  

      Det framgår visserligen inte om mannen och kvinnan i en sägen från Tolgs socken är gifta, eller 

ett kärlekspar, men även i denna sägen anfaller mannen, i varulvskepnad, kvinnan han befinner sig 

tillsammans med ute i naturen och sliter sönder hennes klänning helt (ISOF 5033, s. 16). Odstedt 

noterar, intressant nog, att detta återkommande motiv ”har en viss sexualpatologisk prägling. Man 
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och kvinna äro ideligen parter i saken. Åtskilliga av sägnerna kunna också sägas i sin utformning 

vara omedvetna uttryck för våldtäkts- och lustmordsfantasier” (Odstedt 2012 [1943]:215).        

      Odstedts ovannämnda notering leder in på den möjliga tolkningen av varulven som en symbol 

för den mer dolda, mörka, instinktiva sidan av människans natur. Även Robert Muchembled tar 

upp det här i Djävulens historia när han noterar att: ”Den grundläggande tvetydigheten stod inte 

längre att finna i kosmos utan i själva människan, som var en bräcklig blandning av goda och dåliga 

egenskaper, gudomlig och djävulsk, storslagen och ynklig på en och samma gång” (Muchembled 

2000:298). Ser man till den här aspekten kan varulven möjligen fungera som en representant för 

människans (i det här fallet mannens) mörkare sida.  

      Också Vikman tar upp detta när han skriver att man kan ”med så mycket större visshet 

konstatera en del psykopatologiska drag i berättelserna om järuln [varulven]. Det är för det första 

en samling osociala, i vissa fall ärftligt belastade individer vilka bilda det människomaterial, som här 

är fråga om” (Vikman 1931:15–16). Han noterar även, i anknytning till detta, att benämningen järul, 

som ju även är ett annat namn på varulven, bland annat, har innebörden ”’trollkunnig’, ’stark’ (i 

brottning), ’hänsynslös’, ’illasinnad’, ’dålig person’” (Vikman 1931:17). Sett ur den här vinkeln kan 

sägnerna om kvinnorna som gifta med varulvar fungera som varningssägner i avseendet att de 

betonar vikten att kunna vara uppmärksam på även den person som man tror sig känna bäst 

och/eller lever tillsammans med, för att man aldrig riktigt vet vad som döljer sig under varje enskild 

individs yta. Att vargen dessutom, bland annat, är en symbol för ”bakslughet och lömskhet” 

(Biedermann 1989:450) kan bidra till att stärka denna tolkning och Labb, Hindrik och Matts antar 

vargskepnad medan mannen i den småländska sägnen visar sig som en varghybrid. Även Kuusela 

tar upp detta när han noterar att hur ordet ”varg” en gång i tiden fungerade som ett sätt att benämna 

”en kriminell gestalt som rör sig i utkanten av samhället” (Kuusela 2012:340). Det är därför som 

kvinnans förmåga att inse sanningen om maken är så betydelsefull i dessa sägner. När hon inser 

sanningen så räddar hon inte bara honom utan även sig själv då det bara är när han befinner sig i 

rovdjursskepnad som han kan vara farlig för henne.  

      Även i de här sägnerna fungerar varulven som en gränsmarkör i avseendet att mannen aldrig 

vistas inom det mänskliga hemmets fyra väggar efter att han förvandlats. Varulvarna Labb, Matts 

och Hindrik håller sig visserligen i närheten, men de går aldrig in i sina respektive hem – inte förrän 

de blivit människor igen. Detta kan förklaras med Odstedts resonemang att ”varulven kan ej gå 

över en tröskel” (Odstedt 2012 [1943]:177), men det kan även ha ett möjligt samband med 

föreställningen att det var den vilda naturen, och inte människans hem, som var de förtrollade, 

övernaturliga väsendenas hemvist. Så länge männen är varulvar får de således inte träda över 

gränsen till människornas sfär (hemmet) och i sägnen från småländska Lenhovda framgår att 
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kvinnan helst inte ska vistas ensam ute i den vilda naturen, som ju ansågs vara, bland annat, 

varulvens hemvist och det är ju i just den miljön som den kvinnans make först försvinner och 

sedan förvandlas. Detta utesluter dock inte Odstedts förklaring.  

      En intressant detalj när det gäller de här sägnerna är att varulven och hans hustru tycks vara 

barnlösa. Åtminstone nämns inga barn, med undantag av en sägen från Skåne som berättar att en 

hustru som blivit anfallen av sin förtrollade make ”var havande” (ISOF 23019:121, s. 1).  

      En möjlig tolkning av detta är att då varulvshustrun, i likhet med kvinnan som förförs av 

näcken, ingått en äktenskaplig förbindelse med en varulv istället för med en helt mänsklig man så 

är det inte som det traditionella äktenskap som är en så viktig grundsten i samhällsstrukturen. Stattin 

tar också upp detta och betonar att ”denna samvaro var en sinnesförvillelse som klart stod i motsats 

till barnalstringen” (Stattin 2008:84).  

      Det kan vara möjligt att tillämpa denna tolkning på dessa varulvssägner då kvinnan inte vet vad 

för sorts man hon gift sig med då han döljer för henne att han är en varulv och lever dubbelliv. 

Kvinnan kommer på så vis att leva i en slags illusion i ett äktenskap som mer eller mindre bygger 

på hemligheter och lögner. Hennes äktenskap är bara tillåtet och acceptabelt på ytan. I själva verket 

lever hon i den icke-mänskliga, magiska och okontrollerade världen präglade av det Leach definierar 

som ”tabooed ambiguity” (Leach 1964:39), utan att först ens vara medveten om det.  

      Det är först när hon inser att hennes man är en varulv som illusionen krossas och sanningen 

uppdagas, vilket i sin tur leder till att hon börja leva i ett vanligt, acceptabelt äktenskap med en 

vanlig, mänsklig man. På så vis räddar sanningen inte bara varulvshustruns liv och mannen ur 

förtrollningen utan även deras äktenskap.                                                                  

 

2.3. Den skräckinjagande gränsvakten 

 

Avslitna kroppsdelar, utslitna foster, bloddrickande och kvinnor som plötsligt blir överfallna av 

vilda rovdjur. Det låter som islag ur en blodig skräckhistoria, men de förekommer även i de olika 

versionerna av balladen Varulven och de olika folksägnerna om detta väsen, vilket har framgått i 

den här delen av analysen. Inte desto mindre är sägnerna om hur varulven, likt en vampyr, dricker 

blod och äter upp de människofoster han nyss slitit ut ur den gravida kvinnans kropp skrämmande 

och det är möjligen med en rysning man läser om hur ungersvennen i balladen möts av en varulv 

som bär hans eget ofödda barn i munnen. I en sägen från Sköllersta i Närke berättas även om hur 

en kvinna från den trakten skulle ha ”sett varulven gå på Sköllersta kyrkogård. Hon såg hur han 

grävde ned sig i några gravar och åt lik. Nästa dag var gravarna ändå orörda” (ISOF 21393, s. 7) 

och i en sägen från Karlskoga i Värmland berättas följande om varulven: 
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            um [om] ett barn mördades, å dä inte ble upptäckt, så ble då en varulv eller gast å [av] barne, dä kunne 

            bli bå dä ene å dä andre [det kunde bli både det ena och det andra]. Varulven geck i skogen, å di va räd- 

            de för den […]” (ISOF 6864, s. 1).     

  

Varulven framställs således på mer än ett sätt som ett hotfullt, skrämmande väsen inom den svenska 

folkloren, men denna framställning fyller inte desto mindre en funktion. Som Stattin noterar ger 

folkloren ”matriser för ett socialt accepterat och inlärt sätt att agera. Rädsletraditionen konfirmerar 

i likhet med annat formbundet beteende på så sätt de normer som gäller i samhället” (Stattin 

1990:167).  

      Det här innebär att varulven kan fungera dels som en varning för riskerna som männen och 

kvinnorna tar när de ger sig ut i den vilda naturen och för kvinnor att lämna sitt hem helt ensamma 

samt dels för att markera gränsen för vad som är otillåtet. När, exempelvis, kvinnan i Närke som 

ser varulven äta lik om nätterna inser hon att hon inte ska träda in på kyrkogården efter mörkrets 

inbrott, då man aldrig vet vad man kan råka möta där. Som det framgått tidigare förknippades ju 

mörkret och natten med ”det övernaturliga” (Stattin 1990:27) och varulven hörde till den världen, 

åtminstone då mannen befann sig i varg- eller hundskepnad.  

      Att överträdandet till det otillåtna också kan skapa varulven framgår tydligt i sägnerna. Matts 

förvandlas till varulv för att han mot bättre vetande gett sig ut i den vilda, farliga naturen och blivit 

bergtagen och när den havande kvinnan tillämpar trolldom för att få en lätt förlossning föder hon 

en varulv. Att allvarliga brott som barnamord kan också skapa en farlig varulv framgår i den 

ovanciterade sägnen från Värmland, men just detta tas upp mer ingående i nästa kapitel.  

      Detta innebär att samtidigt som varulven markerar gränsen mellan det tillåtna och det otillåtna 

så är han själv ett resultat av gränsöverskridandet. Det här gör varulven till ett intressant och 

komplext väsen inom den svenska folkloren.      

      Ett annat exempel är den unga, ogifta kvinnan i balladen Varulven, som möter detta väsen när 

hon beger sig ut i skogen för att möta sin älskare. Genom sitt handlande bryter hon nämligen mot 

de rådande reglerna i samhället och straffas därför med att bli dödad av varulven. Att hennes straff 

är oundvikligt framgår i den tidigast upptecknade balladversionen, i vilken varulven säger till 

kvinnan: ”Ditt unga lif och blod det måste nu gå” (SMB I 1983:39).  

      Föreställningen om hur i synnerhet gravida kvinnor var utsatta för varulven kan ha haft en 

skrämmande/varnande funktion. Den havande kvinnan kan möjligen ha uppfattats som mer utsatt 

för vilda djur, särskilt under graviditetens senare månader då hon inte kan röra sig lika snabbt och 

det är inte omöjligt att de sydsvenska sägnerna om varulven rentav kan ha traderats som en 

förklaring till varför vissa gravida kvinnor, enligt Odstedt ”funnits ihjälrivna och fostret borta” 
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(Odstedt 2012 [1943]:173). Dessa sägner kan på så vis ha fungerat som varningar för kvinnor, i 

synnerhet gravida, om riskerna att ge sig ut helt ensam.  

      Varulven kan även fungera som en varning för att befatta sig med det övernaturliga som att ta 

hjälp av magiska riter för att få en lätt smärtfri förlossning då den handlingen bryter mot Guds ord 

till Eva i Bibeln: ”med smärta skall du föda dina barn” (1 Mos 3:16). Den kvinna som tog till 

trolldom under graviditeten födde, som det framgått tidigare i det här kapitlet, en mara om barnet 

var en flicka och en varulv om det blev en pojke. Denna varning gäller dock även männen i 

avseendet att det, trots allt, fanns en mindre utbredd föreställning i Västmanland att om en man 

gick till en vägkorsning med skjortans avigsida vänd utåt skulle han avla varulvar (ISOF 438:2, s. 

56). Att kliva över gränsen mellan det naturliga och det övernaturliga ansågs innebära risker då det 

alltid innebar konsekvenser och priset kunde bli högt. Varulven förkroppsligar rentav priset, men 

mer om detta i följande kapitel.               

 

2.4. Sammanfattning 

 

I den här delen av analysen har följande frågeställning besvarats: vilka funktioner och betydelser 

fyller föreställningen om varulven i de svenska folksägnerna och versionerna av balladen Varulven 

och vad kan denna föreställning ha inneburit för de män och kvinnor som levde i det samhälle där 

dessa föreställningar traderades?  

      Svaret är att varulven, i sägnerna samt de olika versionerna av balladen Varulven, i första hand 

fungerar som en gränsvakt i avseendet att detta väsen vakar över gränserna mellan det som är tillåtet 

och det som är förbjudet. Sägnernas varulv har dock även en djupare, mer psykologisk betydelse i 

avseendet att han representerar människans egen rädsla för det vilda och det okända, det som 

befinner sig bortom mänsklig kontroll. Varulven representerar även mörkerrädslan samt den 

mörkare, farligare sidan av människans natur, dock i första hand mannens.  

      För männen och kvinnorna innebar föreställningen om varulven varningar för, i första hand, 

riskerna att ge sig ut i den vilda naturen som, enligt folktron, var farlig då den utgjorde det 

övernaturligas hemvist, men kan även tolkas som en varning för sexuella förbindelser före 

äktenskapet då dessa kunde få allvarliga konsekvenser för både mannen och kvinnan. Sägnerna om 

varulven kan även läsas som en varning för människans mörkare natur samt för att träda över 

gränsen till det förbjudna och befatta sig med det övernaturliga.  

      Föreställningen om varulven har dock inte enbart en varnande funktion för männen och 

kvinnorna utan kan även tolkas som uppmaningar till att våga inse sanningen om dem i ens närhet, 

också de som står en allra närmast.         
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3. Varulven och Djävulen – förbannelse och förvandling   

 

I en sägen från Färs härad i Skåne, som finns bevarad på Nordiska Museet, berättas följande om 

varulven:  

 

            Varulven är också något egendomligt. Det är en trebent hund. Eller en mansperson som en gång 

            tråld [förtrollad] till det av sin mor. Och för att han skulle bliva sådan skulle moder krypå [krypa] 

            genom en hästakam ”(Läte av häst). Efterbörden som det nu kallas”). Varulven kom alltid hopp- 

            ande på tre ben för det fjärde tjänstgjorde som svans. Och han visade sig aldrig utan i skymningen 

            då snokade han ikring efter havande kvinnor som han skulle skrämma barnet av, För att sedan i  

            sin tur bära det till ”Hin Onde” [Djävulen] som är hans beskyddare (NM E.U. 8048, s. 649).  

 

Vad som framgår tydligt i denna sägen är det, åtminstone i Sydsverige, fanns en föreställning om 

att varulven stod i förbund med Djävulen. Att denna föreställning funnits länge och även existerat 

utanför Sveriges gränser antyds i Tommy Kuuselas text ”Varulven i fornnordisk tradition”, i vilken 

han framhåller följande: ”[Ärkebiskop] Wulfstan liknar faran för dem som vacklar i sin tro, eller 

vandrar fel väg, vid att de hotas av djävulen i form av en varulv som vill sluka dem” (Kuusela 

2012:321).  

      I de svenska folksägnerna, i synnerhet de som berättades i de landskap där orsaken till 

varulvsförvandlingen ska ha varit att modern tagit hjälp av trolldom för att få en lätt förlossning, 

beskrivs dessutom varulven och Djävulen på ett snarlikt sätt. I en sägen från Forserum i Småland 

görs följande beskrivning av varulven:  

 

            Tr8llkäringar å finnkäringar k8nne [kunde] förtr8lla å förvandla männesker te olika slass [slags] djur å  

            marer. Dä va’ bå’ katter, björna’, varga’ å hunna’, å di sprang 8m [om] nätter’a å gjo’de ohäng. Tonga’ 

            [tungan] hängde i gapet på hunna’ och varga’ å ho lyste röer [röd] s8m en ell [en eld] i halsen på d8m  

            (ISOF 9059, s. 1-2).  

 

Även i Skåne ska varulven, enligt Ehrenberg, ha visat sig ”som en stor, röd hund på tre ben, med 

det fjärde utstående som svans. Tungan var röd och hängde som en eldslåga ur käften” (Ehrenberg 

1945:105). Hundskepnaden och det röda gapet är de mest påtagliga likheterna mellan varulven och 

Djävulen, för i en sägen från Ångermanland berättas att ”Fan förskapar sig ofta till en stor svart 

hund med eldrött gap och gnistrande ögon” (ISOF 95:4, s. 20). Även i Mörlunda socken i Småland 

beskrivs han som en svart hund ”mä öja [öga], s8m [som] brinner s8m k8l [kol]” (ISOF 6625, s. 5-

6). En snarlik beskrivning av Djävulen finns i en sägen från Älvdalen i Dalarna: ”en svart hund 

med röda ögon och rött gap” (ISOF 11286, s. 12).  
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      Föreställningen om att Djävulen antog skepnaden av en svart hund var således ganska spridd i 

Sverige och Ulrika Wolf-Knuts nämner att hunden var en av detta väsens vanligaste skepnader, i 

synnerhet inom folktraditionen (Wolf-Knuts 1991:138). Det framgår även i folksägnerna att i de 

landskap där föreställningen om att varulvsförvandlingen ska ha varit ett straff för att den blivande 

modern använt sig av trolldom var rådande var hunden den gestalt varulven antog. Dessa landskap 

var ”södra och sydvästra Sverige”, i synnerhet i ”Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän” (Odstedt 

2012 [1943]:95, 163), men också i Närke, Östergötland och Västmanland har denna uppfattning 

förekommit (Odstedt 2012 [1943]:163). Själv har jag noterat vid granskningen av källmaterialet att 

föreställningen om att förvandlingen till varulv var ett straff för moderns handlande även förekom 

i Småland och Västergötland. Det framgår visserligen inte alltid i sägnerna vilken färg på pälsen 

den har, men då det nämns är den i stort sett alltid svart. Dock nämner Ehrenberg att varulven 

”såg ut som en stor, röd hund på tre ben, med det fjärde utstående som svans” (Ehrenberg 

1945:105) och, enligt Wolf-Knuts, är ”den röda färgen” den ”som oftast förknippas med honom 

[Djävulen]” (Wolf-Knuts 1991:136).  

      Varulven i den här delen av Sverige antog, enligt enstaka sägner i Småland, Västergötland och 

Östergötland, även vargskepnad (dock dominerar hundgestalten) och några av vargens noanamn 

är dessutom ”Skam, Fan eller Kuse” (Herlitz & Peterson 2011:39), vilka även är en del av de många 

noanamnen på Djävulen.  

      I sägnen från Färs härad framgår att varulven ”visade sig aldrig utan i skymningen” (NM E.U. 

8048, s. 649), enligt en sägen från Sköllersta i Närke berättar om hur varulven åt lik på kyrkogårdar 

om nätterna (ISOF 21393, s. 7) och om en äkta man på Österlen i Skåne berättas att han försvann 

ut varje natt då han förvandlades vid den tidpunkten (ISOF 23019:68, s. 1). Detta bara några 

exempel på alla sägner som berättar att varulven visade sig om nätterna. Att vara ute nattetid är 

ytterligare en parallell mellan detta väsen och Djävulen då natten, enligt Muchembled, ”var hans 

[Djävulens] kungarike, i kontrast till det gudomliga ljuset som strålar på jorden om dagen” 

(Muchembled 2000:42).     

      En annan gemensam nämnare mellan dessa två väsen är skändning av lik. Som det har framgått 

tidigare finns det en sägen från Närke som berättar om hur varulven ”grävde ned sig i några gravar 

och åt lik” (ISOF 21393, s. 7) och Wolf-Knuts nämner att det fanns en föreställning inom folktron 

om att Djävulen ”söker sig till kyrkor för att flå lik” (Wolf-Knuts 1991:158).  

      Ytterligare en likhet är det så kallade äktenskapsmotivet som, vilket har framgått tidigare i 

analysen, är ett återkommande motiv inom föreställningen om varulven. Detta motiv förekommer, 

enligt Wolf-Knuts, även inom föreställningen om Djävulen då den onde ibland skildras ”som äkta 

make” (Wolf-Knuts 1991:158). Denne djävulsmake ”förbjuder hemma sin hustru att beträda ett 



32 

 

visst rum. Hon anar oråd och bryter hans förbud, varefter han dödar henne” (Wolf-Knuts 

1991:158). Detta utgör en tydlig skillnad mot sägnerna om varulven som make i avseendet att när 

kvinnan i dessa sägner inser sanningen om sin make dödar han henne inte. Istället leder hennes 

förmåga till insikt till att hon befriar sin man från förbannelsen och mannen i sägnen från Österlen 

uttrycker till och med tacksamhet mot sin hustru för att hon räddat honom (ISOF 23019:68, s. 1). 

Å andra sidan överträder Djävulens hustru en bestämd regel i hemmet, hon kliver över gränsen till 

det förbjudna och djävulska, vilket inte är tillåtet för en vanlig människa.  

      Sett ur den vinkeln kan Djävulens hustrus död tolkas som ett straff för ett tabubrott, för att 

hon klev över gränsen till det som Leach definierar som ”non-things” (Leach 1964:35). Varulvens 

hustru, däremot, bryter däremot inte mot något tabu genom sitt handlande, snarare återställer de 

ordningen och vinner ”förmågan till övernaturlig spelkonst” (Stattin 2008:46) genom att inse 

sanningen och som, till exempel, kvinnan i en sägen från Tjörnarp i Skåne säger till sin man efter 

att hon fått sin gröna kjol söndersliten av en hund som plötsligt gått till anfall mot henne: ”Men 

Herre Jesus, jag tror du är varulv” (ISOF 23019:107, s. 22). Varulvhustrun blir på så vis en 

medspelare, medan djävulshustrun blir ett offer.  

      Dock finns ett tabubrott som både djävulshustrun och varulvsfrun gör sig skyldiga till och det 

är att de båda ingått äktenskap med en man som de först trott var helt mänsklig, men som senare 

visar sig vara ett övernaturligt, demoniskt väsen. Att både varulven och Djävulen antar djurskepnad 

innebär att deras respektive hustrur, på så vis, kliver över gränsen till en otillåten äktenskaplig och 

sexuell förbindelse och bryter därmed mot det tabu som förbjuder sex med djur/djuriska väsen. I 

likhet med näcken representerar varulven och Djävulen ”den farliga sinnlighet som kvinnor inte 

fick utsättas för” (Stattin 2008:83).  Även Muchembled tar upp detta farliga, tabuöverskridande 

sexuella beteende och framhåller att det ska ha uppfattats som ett brott mot naturen, vilket ledde 

till att en föreställning om monster kom till för att stärka ”gränsen mellan människa och djur” 

(Muchembled 2000:133).  

      Både djävulshustrun och varulvens fru får betala pris för sin respektive äktenskap. Varulven 

går inte sällan till våldsamma anfall mot sin hustru och Djävulens fru kan straffas med döden när 

hon inser sanningen om sin make. Detta är också ytterligare en likhet mellan Djävulen och varulven, 

att de båda är farliga äkta män.   

      Det finns således paralleller mellan Djävulen och varulven i den svenska folktron, men hur kan 

sambandet, och parallellerna, mellan dessa två väsen förstås och förklaras? Varför sammanföra 

varulven med Djävulen? Vad var funktionen? Detta är vad som ska undersökas närmare i den här 

delen av analysen.  
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3.1. Den havande kvinnan, Djävulen och varulven 

 

Ytterligare en likhet mellan Djävulen och varulven är att båda dessa väsen ska ha förföljt havande 

kvinnor, men denna förföljelse tog sig till uttryck på helt olika sätt. En sägen från Kristianopel i 

Blekinge berättar följande:  

 

            Det finns människor som kan förvandla sig till marulv. Marulven springer på tre ben och brukar det 

            fjärde som svans.  

                  Dom säger att om en kvinna lovar sitt foster åt den onde för att hon skall slippa födslosmärtorna, 

            blir den som då föds en sådan som springer marulv (ISOF 611:1, s. 5).  

 

Denna sägen berättar därefter om hur en kvinna blev gift med en varulv (marulv) och hur mannen 

anföll henne efter att han förvandlats: 

 

             […] det kom en varg och den rusade på henne. Han borrade in huvudet i hennes kjolar och slet för att 

             slita av dem. Men så försvann han. Sen kom karlen hennes igen. Då hade han av hennes kjolar mellan 

             tänderna. ”Var det du som var här nyss?” ”Ja, sa han, 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 (ISOF 

             611:1, s. 5).     

 

Som det har framgått i den tidigare delen av analysen kunde varulven bli fri från förbannelsen, eller 

förtrollningen, om hans hustru insåg sanningen om vad han var och uttalade den, men vad som 

skiljer just denna sägen från de övriga är att mannen även måste uttala Guds namn för att verkligen 

bli fri. Anledningen till denna skillnad är att hans mor hade lovat honom till Djävulen innan han 

fötts och endast det gudomliga kan bryta Hin Håles makt.  Det är dock inte enbart i dessa 

sägenvarianter om varulven som det gudomliga spelar roll. En sägen från Edsvära socken i 

Västergötland berättar nämligen om hur det  

 

            En gång stod det två vargar på en ”dyngesta” [gödselstack], och en av dem hade en guldring om en 

            av vänstra tassens framklor. Då sade den som fick se detta:  

                  Här ä ring, här ä bann/band/, och så nämnde han Jesu namn. 

            Då blevo vargarna till två människor, en man och en kvinna. Det var ett brudpar som blivit förgjorda 

            [förtrollade] (ISOF 4066, s. 1).   

        

Denna sägen är den ena av de två sägner som nämner att även kvinnor kan förvandlas till varulvar, 

men den vanligaste föreställningen är att endast män kan förvandlas. Ett annat exempel på det 

gudomligas makt är följande sägen från Vilhelmina i Lappland: 
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            Hon hade att färdas över en [frusen] sjö. Kommen mitt på sjön, kommo sju vargar och ställde sig 

            runt henne. Men hennes böner voro så kraftiga, så vargarna kunde ej röra henne – detta berättade 

            den ena vargen sedan han blivit människa igen (ISOF 9607, s. 1-2).    

 

Kvinnan i denna sägen är dessutom med barn då hon befinner sig på den nedfrysta sjön, som är 

en potentiellt farlig plats (ISOF 9607, s. 1). Skillnaden är dock att varulvarna i de här två sägnerna 

har blivit förtrollade och inte förvandlats till följd av moderns handlande inför födseln, men även 

i dessa måste människorna ta hjälp av det gudomliga för att undgå att eventuellt skadas av 

varulvarna. 

      Förvandlingen till varulv kan således, som det framgått av den ovanciterade sägnen från 

Blekinge, tolkas som ett straff för moderns val att lova sitt ofödda barn till Djävulen. Även Wolf-

Knuts tar upp detta motiv, som hon definierar som ”Faust-motiv” (Wolf-Knuts 2000:82), i kapitlet 

”Djävulen och barnaföderskan” när hon skriver följande:  

 

            Kvinnan själv vinner på hela historien: hon lider inte längre av ”barnsjuka”. Men samtidigt förlorar hon 

            sitt barn. Hon offrar alltså sitt barn till fan själv för egen vinnings skull. […] hon sätter sig upp emot ödet, 

            som i detta fall egentligen är Guds vilja. Inte nog med att hon ger efter för djävulens frestelse, hon är dess- 

            utom egoistisk och sätter sig upp emot Guds ord: ”I smärta skall du föda dina barn” (Wolf-Knuts 2000: 

            86).  

 

I sin avhandling nämner Wolf-Knuts att Djävulen söker upp de havande av anledningen att de 

”befinner sig i risktillstånd, då de är utsatta för faror från den övernaturliga världen och från deras 

reella omgivning” (Wolf-Knuts 1991:160). Dessutom var barnafödande  

 

            fram till mitten av 1900-talet en risk för kvinnor i alla samhällsklasser. Vanligtvis födde man med stöd av  

            någon kvinna, som hade erfarenhet av att bistå vid förlossningar. Hygienen var bristfällig och för det allra  

            mesta var åtminstone på landsbygden tillgången till utbildade barnmorskor begränsad och ingen effektiv 

            smärtlindring fanns (Wolf-Knuts 2000:84).  

 

Enligt Wolf-Knuts hjälper Djävulen därför den havande kvinnan att föda barnet utan vare smärtor 

eller komplikationer, ”men kräver i gengäld sin belöning” (Wolf-Knuts 1991:160). Den belöning 

som Djävulen kräver är ofta barnet. Priset för att man tagit hjälp av hin håle istället för att ha vänt 

sig till jungfru Maria, vilket man kunde göra enligt Wolf-Knuts (Wolf-Knuts 2000:76), var således 

mycket högt. Enligt Öjvind Swahn ska detta även ha varit en orsak till att sonen blev varulv:  

 

            […] nu står det ju i Första Mosebok att kvinna ska föda sina barn med smärta – det var ju straffet för 
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            Evas fiffel med äpplet i lustgården – och den kvinna som begagnade knepet med fölhamnen, hon för- 

            sökte ju därigenom slingra sig undan en av Gud ålagd bestämmelse, och det var givetvis förr i tiden att 

            anse som ett svårt brott. Och straffet uteblev inte. Om det barn hon födde blev en pojke, så skulle han 

            längre fram i livet bli varulv – åtminstone om nätterna. Blev det en flicka, så skulle hon däremot förr 

            eller senare vara tvungen att bli mara (Swahn 1964:63).   

 

Visserligen nämns inte Djävulen i det här sammanhanget, men grundprincipen är densamma, 

nämligen att om en havande kvinna tar hjälp av det övernaturliga för att få en lätt förlossning så 

tvingas hon att betala ett högt pris. Antingen togs barnet ifrån henne eller så blev sonen en varulv. 

Det tycks ha berott på hur hon gått till väga. Tog hon emot den hjälp Djävulen erbjuder henne 

togs barnet ifrån henne och om hon antingen lovade sitt ofödda barns själ till hin håle eller kröp 

igenom ett föls fosterhinna för att slippa lida av födslosmärtorna skulle hon föda en varulv om 

hennes barn var en pojke. 

      Anledningen till att kvinnan tar emot Djävulens hjälp beror, enligt Wolf-Knuts, på att han visar 

sig i skepnad av en helt vanlig man och hon inser inte vem som egentligen hjälpt henne förrän det 

är för sent, men en annan orsak är att kvinnan befinner sig i direkt livsfara (Wolf-Knuts 2000:84; 

Wolf-Knuts 1991:160). Det är även inte helt omöjligt att den kristna, medeltida föreställningen om 

att kvinnan stod ”närmare djävulen än mannen” och därmed befann sig under ”Satans direkta 

inflytande” (Muchembled 2000:119) till viss del levde kvar. Det framgår nämligen i Wolf-Knuts 

avhandling att av sägnerna om hin håles möten med människan tycks detta väsens 

sammanträffanden med just kvinnor vara övervägande många.  

      Det återkommande motivet i dessa sägner är således det som Lövkrona definierar som 

”Tillfälligt möte” (Lövkrona 1982:45), det vill säga att människan plötsligt möter ett övernaturligt 

väsen vid ett tillfälle, men det är också möjligt att även motivet ”Frivilligt möte” (Lövkrona 1982:45) 

förekommer. Det framgår nämligen i sägnen från Blekinge att modern lovat ”sitt foster åt den onde 

för att hon skall slippa födslosmärtorna” (ISOF 611:1, s. 5). Detta kan möjligen tolkas som att den 

havande kvinnan medvetet begått denna handling. Kanske hade hon rent av åkallat detta väsen.     

      Att den havande kvinnan ska ha ansetts vara särskilt utsatt ”för faror från den övernaturliga 

världen” (Wolf-Knuts 1991:160) kan ha varit en orsak till varför hon även förföljs av varulven i 

folktron. Som det har framgått i det föregående kapitlet förföljde varulven den gravida kvinnan för 

att slita fostret ur hennes kropp då blod kunde, enligt, folktron befria honom från den förbannelse 

som vilat över honom sedan födseln.  

      Detta skiljer varulven påtagligt från Djävulen i avseendet att ett möte med en varulv innebar 

en säker död för både kvinnan och barnet medan Hin Håle först framträder som en räddare i nöden 

men att ta emot detta väsens hjälp innebär ett högt pris.  



36 

 

      Enligt den ovanciterade sägnen från Färs härad i Skåne ska han även ha slitit ut fostret för att 

bära med sig det till sin ”beskyddare”, Djävulen (NM E.U. 8048, s. 649). Varulven har således inte 

bara yttre likheter med hin håle, utan han står även under detta väsens beskydd. Denna föreställning 

finns dock inte bara i Skåne, även i sägnen från Sköllersta i Närke berättas att varulven 

 

            Det var som en stor varg. Såg mager. Den var ful och vedervärdig. Man trodde att varulven kunde  

            vara en människa, som stod under Djävulens välde och som under nätterna tvingades att ikläda sig 

            en varulvs skepnad och stiga ned i gravar och plundra lik och t.o.m. äta liken (ISOF 21393, s. 10). 

 

Denna sägen är intressant då den antyder att mannen förvandlas till varulv just för att han står 

”under Djävulens välde” (ISOF 21393, s. 10). Ingenstans i sägnen nämns nämligen något om 

omständigheterna kring hans födsel eller om han blivit bergtagen eller direkt förtrollad av någon 

trollkunnig. Kanske har mannen blivit varulv som pris för att han ingått ett förbund med Djävulen? 

Det kan förklara varför det betonas i sägnen att han står ”under Djävulens välde” (ISOF 21393, s. 

10).  

      Detta är dock bara en spekulation, men å andra sidan värd att nämna då mannen i den här 

sägnen antar vargskepnad när han förvandlas till varulv och vargen är ett av de djur som starkt 

förknippas med just Djävulen.           

 

3.2. Vargen, katten, hunden och Djävulen  

 

Vargen och hunden var de två vanligaste skepnaderna som varulven antog. Vargskepnaden var 

dock den vanligaste om mannen blivit förtrollad och hundskepnaden är den som dominerar i de 

landskap där orsaken till förvandlingen sades vara moderns försök att få en lätt förlossning. Som 

det framgått tidigare i den här delen av analysen, hade vargen och Djävulen gemensamma noanamn, 

men det är inte det enda som förbinder detta rovdjur och det här väsendet. Enligt Biedermann 

betraktades vargen, bland annat, som ”ett djävulens djur. Varginnans ögon lyser som lyktor om 

natten och kan beröva en människa vett och sans. Även djävulen berövar människan förmågan att 

skrika (bedja) och hans ögon strålar ljusa” (Biedermann 1991:451). Wolf-Knuts nämner dessutom 

att ”Som en teriomorf varelse omtalas djävulen på olika sätt, t.ex. som ulv, lejon och orm” (Wolf-

Knuts 1991:138).       

      Att även hunden kom att betraktas på detta sätt framgår i Odstedts bok: 

 

            Hur hundgestalten kommit in [i varulvstron] och blivit så dominerande är tills vidare en öppen fråga. 

            Det kan vara djävulstrons svarta hund, det kan också vara en mytologiskt betingad gestalt (Odstedt 

            [2012] 1943:222).  
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I det här sammanhanget tar hon upp ”tron bland rumänerna i Siebenbürgen [Transsylvanien], där 

också hundgestalten omtalas. Det heter där att vissa människor ska kunna antaga ’hund- eller 

varggestalt’” (Odstedt [2012] 1943:222). Enligt föreställningen sker förvandlingen ”inte genom 

någon födelsemagi utan genom magiska åtgärder en högtidsnatt” (Odstedt [2012] 1943:222–223). 

Detta ska, enligt Odstedt, gått till på följande sätt: 

 

            Därefter skickar en ”alla Prikoličers [varulvars] överhuvud” till varulvskandidaten en varulv av mot- 

            satt kön, som kommer i skön mänsklig gestalt och ”förför honom” och bestryker honom med en 

            salva, som kommer en kort svans att växa fram, eller också kommer han [varulvarnas överhuvud] 

            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 (Odstedt [2012] 

            1943:223).  

 

Gestalten är alltid varg eller hund. Även i Danmark finns föreställningen om att varulven antar 

hund- eller varggestalt och förvandlingen kunde ske på följande sätt, enligt Odstedt: 

 

            I dansk folktro heter det också att krypandet kan ske genom en ”hæstebenrad” eller en ”øgpude”; 

            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 und- 

            gående av födslosmärtorna och eventuellt då att kunna föda i hemlighet. Varulvens gestalt är ulvens 

            eller hundens, hunden säges ofta vara trebent (Odstedt [2012] 1943:164–165).  

 

Föreställningen om varulven som hund finns således både i den danska folktron och bland slaviska 

och germanska folkstammarna i Transsylvanien. Även kopplingen mellan varulvsförvandlingen 

och djävulstron samt trolldom utgör en gemensam nämnare. Dessa föreställningar har onekligen 

nått delar av Sverige och är särskilt starka i de gamla danska landskapen Skåne, Blekinge och 

Halland. Att dessa landskap varit en del av Danmark förklarar hur de här föreställningarna kunnat 

bli en del av den svenska folktron.  

      Hur den slavisk-germanska föreställningen i Transsylvanien kunnat nå Danmark kan tyckas 

vara mer svårförklarligt, men även den är förklarlig. I början av det här kapitlet togs den saxiske 

ärkebiskopen Wulfstan som liknade ”faran för dem som vacklar i sin tro, eller vandrar fel väg, vid 

att de hotas av djävulen i form av en varulv som vill sluka dem” (Kuusela 2012:321) upp. Saxarna 

som slog sig ner i England och hade makten där fram tills normanden Vilhelm Erövraren intog 

landet 1066 är en germansk folkstam som har sitt ursprung i det som idag är Niedersachsen i 

nordvästra Tyskland. Detta germanska folk begav sig dock inte bara till England utan även österut, 

till Transsylvanien. Det här innebär att föreställningen om att varulven skulle vara sammankopplad 
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med Djävulen sannolikt har sin grund i den germanska folktraditionen. Från och med 700–800-

talen gav sig danska vikingar iväg på plundringståg till, bland annat, England, vilket är en möjlig 

förklaring till hur den saxiska föreställningen om varulven kan ha anammats av danskarna.  

      Detta är dock endast en hypotes, men vad som är ett faktum är att ”ett föreställningskomplex, 

som utgör en blandning av fornåldrig varulvstro, senmedeltida häxtro och 

trolldomsföreställningar” (Odstedt [2012] 1943:215) kommit att prägla varulvstron i Götaland samt 

Närke och Västmanland i Svealand och, möjligen, medfört föreställningen om att varulven även 

antar skepnaden även en hund som antingen är svart, röd eller trebent.  

      Hundgestalten kan även höra samman med föreställningen om att Djävulen ”är hans 

beskyddare” (NM E.U. 8048, s. 649) då hunden är ett lojalt djur som, vilket även Biedermann 

framhåller, ”symbol först och främst för trohet och vaksamhet” (Biedermann 1991:183). I den 

sägen där det berättas att Djävulen är varulvens beskyddare beskrivs varulven som en hund som 

”kom alltid hoppande på tre ben” (NM E.U. 8048, s. 649). Dessutom har just hunden, i flera olika 

kulturer, förknippats med döden, underjorden/dödsriket (de kristnas helvete) och det 

övernaturliga. Till exempel åtföljs den grekiska trolldomsgudinnan Hekate av svarta hundar, den 

nordiska gudinnan Hel, som härskar över dödsriket, har hunden Garm och, enligt kristen 

föreställning, har Djävulen helveteshundar i sitt följe. Enligt Biedermann följs även de som ägnar 

sig åt trolldom av svarta hundar (Biedermann 1989:183). I Älvdalen i Dalarna berättades dessutom 

följande: 

 

            Det har här talats om att man i någon kloks sällskap sett en svart hund med röda ögon och rött gap 

            skymta bakom den trollkunnige, hunden försvann dock om någon människa närmade sig. Det sades 

            att hunden var en ande från underjorden och han var trollkarlens medhjälpare (ISOF 11286, s. 12). 

 

Även Odstedt noterar detta: 

 

            Den gestalt den förtrollade antager, säges här oftast vara hundens, mera undantagsvis vargens. Hunden 

            säges, liksom i Danmark, 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; […] Ibland säges den tjuta förfärligt, tjutet är hemskare, ihåligare än vanligt hund- 

            tjut. […] Varggestalt uppgives som nämnts endast i ett fåtal fall, där födelsemotivet är inledningsmotiv 

            (Odstedt 2012 [1943]:168–169).    

 

Att varulven, enligt Odstedt, ibland framställs som en hund med ”ögon stora som tallrikar” eller 

”röda ögon” är intressant då också Djävulen, vilket Wolf-Knuts tar upp, inte sällan beskrivs ”som 
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’en svart hund med ögon såsom tallrikar’” alternativt ”med ögon som eldklot” (Odstedt 2012 

[1943]:168; Wolf-Knuts 1991:134). Detta är ytterligare exempel gemensamma drag i varulvens och 

Djävulens respektive yttre.    

      Föreställningarna om hunden som lojal och förbunden med det magiska och övernaturliga kan 

mycket väl förklara varför just hundskepnaden är så vanlig i de landskap där förvandlingen till 

varulv förklarades med att modern tillämpat trolldom under graviditeten, men i sägnerna som 

berättas i de här delarna av Sverige fungerar hundskepnaden även som en dödssymbol då varulven 

går till anfall mot kvinnorna för att riva ihjäl dem, dricka deras blod och/eller slita ut deras ofödda 

barn. Det här kan tolkas som en anspelning på den gamla kopplingen mellan hunden, döden och 

dödsriket.    

      Varulven antar visserligen inte kattskepnad, men enligt Ehrenberg kunde en katt spela roll 

huruvida någon skulle bli varulv eller inte: ”Sprang en katt under en likkista och sedan rörde vid 

barnet, blev det en mara, respektive varulv” (Ehrenberg 1945:108). Det är oklart hur spridd denna 

föreställning var, men den ska ha funnits i skånska Albo härad. Dock förknippas även katten, i 

likhet med hunden och vargen, med Djävulen, vilket också Ehrenberg framhåller när han skriver 

att ”Till satans anhang hörde flera riktiga djur, såsom katten” (Ehrenberg 1945:107). Ehrenberg 

nämner även att om det ”Sågs en katt gå ute i markerna, kunde det mycket väl vara satan själv, och 

det var klokt att då låtsa, som om man inte såg honom” (Ehrenberg 1945:100). Även Biedermann 

tar upp detta:  

   

            På grund av sitt öga, som förändras allt efter hur det träffas av ljuset, och sin förmåga att jaga även i 

            nästan fullständigt mörker har katten fått det ryktet om sig att den står i förbund med mörkrets makt- 

            er. Den förknippas med kättja och grymhet och har framför allt betraktats som häxornas hjälpande 

            ande […]. Enligt folklig vidskepelse är svarta katter ännu i dag symboler för olycka (Biedermann 1991: 

            216).  

 

Det skulle kunna förklara varför även katten kunde förknippas med förvandlingen till varulv då 

detta djur, i likhet med hunden, förknippas med det övernaturliga. Särskilt svarta katter blev, enligt 

Biedermann, tillskrivna ”stor trollkraft” (Biedermann 1991:215).  

      Att bli varulv efter kontakt med en katt är dock bara möjligt om djuret ifråga först sprungit 

under en likkista. Detta motiv kan förklaras med att en likkista påminner om dödens närvaro och 

livets förgänglighet. Som symbol står döden för förändring, att man går från ett tillstånd till ett 

annat. När katten, enligt folktron i Albo härad, rör vid barnet efter att först sprungit under en 

likkista inträffar en förändring för detta barn genom att det, enligt denna föreställning, blir mara 

om det är en flicka och varulv om det är en pojke. Barnets liv som vanlig människa tar därmed slut. 
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      I småländska och östgötska folksägner berättas dock om hur Djävulen kan framträda i en katts 

skepnad. I Långasjö i Småland, till exempel, berättas om hur sagesmannens far sinkats på hemvägen 

från ett julkalas av ”en stor grå katt” som satt sig mellan ”axlarna på ’n” och gjort sig onaturligt 

tung efter att han sparkat till den (ISOF 5181, s. 1-2) och i en sägen från sydvästra Östergötland 

berättas om hur Djävulen, i en svart katts skepnad, följer en man som mördat en garvare [en man 

som behandlar djurskinn] och även ”stog breve’ n [stod bredvid honom] bakom eka [eken], också 

när han slo ihjäl garvaren” (ISOF 15110, s. 38). Även Wolf-Knuts nämner hur Djävulen kan anta 

denna skepnad när hon skriver om hur detta väsen kan ”förvandla sig till svarta korpar, hund 

och/eller katt, och flyga omkring i kyrkan” (Wolf-Knuts 1991:135). Folktrons djävul kan nämligen 

ta sig in i kyrkan.   

   Så förknippades dessa tre olika djur, på olika sätt och i olika utsträckning, med både Djävulen 

och varulven.                             

  

3.3. Varulven och Djävulen: två sidor av samma mynt? 

 

Som det har framgått i det här kapitlet finns det flera samband, likheter och paralleller mellan den 

svenska folktrons varulv och föreställningen om Djävulen, både när det gäller motiv och deras 

respektive skepnader. Parallellerna och likheterna är dock så många att en fråga man kan ställa sig 

i det sammanhanget är huruvida varulven och Djävulen, på det stora hela, verkligen kan tolkas som 

två skilda väsen. Som det framgått ovan står de, enligt sägner från Skåne och Blekinge samt Närke, 

i nära förbund med varandra och varulven tycks ibland fungera som ett av Djävulens olika ansikten. 

På vilket sätt detta framgår tas upp mer ingående i den här delen.       

 

3.3.1. Trolldomen och det övernaturliga 

 

Att havande kvinnor som tillämpade trolldom genom att krypa genom ett föls fosterhinna och/eller 

ingick en djävulspakt antingen straffades med att deras barn blev en varulv om det var en pojke 

eller att barnet togs ifrån dem av Djävulen har tagits upp ovan. Det fanns även en föreställning om 

att varulven stod under Djävulens beskydd, vilket framgår i sägnen från Färs härad i Skåne (NM 

E.U. 8048, s. 649). Som det också framgått ovan ska ödet att föda en varulv och/eller få sitt barn 

taget ifrån sig av Djävulen ha varit ett straff för att kvinnan är, som Wolf-Knuts formulerar det, 

”egoistisk och sätter sig upp emot Guds ord: ’I smärta skall du föda dina barn.’” (Wolf-Knuts 

2000:86).  
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      En annan aspekt som sällan framhålls i det här sammanhanget är trolldomen och samröret med 

det övernaturliga i sig, det vill säga kvinnans val att krypa igenom ett föls fosterhinna och/eller göra 

som den havande kvinnan i sägnen från Blekinge som blir fri från födslovåndorna om hon ”lovar 

sitt foster åt den onde” (ISOF 611:1, s. 5) och vad det egentligen innebär i sammanhanget samt 

hur sägnerna kan förstås och tolkas utifrån det.             

 

3.3.1.1. Människan och det övernaturliga: trolldom och förvandling i varulvssägnerna 

 

Föreställningen om att mannen blir varulv till följd av hans mor försökt få en lätt förlossning genom 

att krypa genom en fölahinna, vilket var en magisk ritual, var, som det framgått i den här studien, 

inte ovanlig. Det är dock inte enda som kunde leda till att en man blev varulv, enligt folktron. 

Männen kunde bli förtrollade av antingen någon trollkunnig eller av något övernaturligt väsen i 

naturen. De kunde även förvandla sig själva, vilket även Odstedt tar upp när hon nämner en sägen 

från Härjedalen som berättar om hur en man förvandlas till varg efter att ha krupit genom en rem 

samt en värmländsk föreställning om att man förvandlades till varg om man tog på sig en varghud 

(Odstedt 2012 [1943]:67, 93).  

      Självförvandling, förtrollning och förvandling till följd av att modern brukat rituell magi, som 

att krypa igenom ett föls fosterhinna, är de tre vanligaste varianterna av förvandlingsmotivet, men 

mindre spridda varianter finns och även dessa är betydelsefulla i det här sammanhanget. Enligt en 

av de mindre spridda varianterna är att barnet blir varulv om en katt, som innan dess sprungit under 

en likkista, rör vid det; en annan variant är att den blivande, eller framtida, fadern gått till en korsväg 

med skjortan vänd med avigsidan utåt och en tredje föreställning är att kvinnan lovat sitt barn 

direkt till Djävulen. Enligt en fjärde, mindre vanlig variant, är att varulvar var mördade barns själar, 

men denna kommer att tas upp mer ingående längre fram.  

      Både trolldoms- och förvandlingsmotivet löper således som en röd tråd genom den svenska 

folktron om varulven. Båda dessa motiv förknippas dock med Djävulen och Muchembled noterar 

att detta väsen definierades ”som en bedrägeriernas mästare, som någon som kunde ingå avtal med 

’gemena trollkarlar’” (Muchembled 2000:96). Även i de svenska folksägnerna framgår detta som, 

till exempel, i sägnen från Älvdalen i Dalarna: 

 

            Det har här talats om att man i någon kloks sällskap sett en svart hund med röda ögon och rött gap 

            skymta bakom den trollkunnige, hunden försvann dock om någon människa närmade sig. Det sades 

            att hunden var en ande från underjorden och han var trollkarlens medhjälpare (ISOF 11286, s. 12). 
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Väsendet i denna sägen har tolkats som Djävulen och den finns kategoriserad som en djävulssägen 

på Institutet för språk- och folkminnen, men det är även möjligt att tolka den svarta hunden som 

en varulv då det bevisligen fanns en föreställning om att varulven också kunde vara en ande. I 

småländska Alsheda berättades att varulven var ”en ond ande” som drack blod ur människors sår 

(ISOF 7382, s. 10) och i Värmland fanns föreställningen att mördade barn blev varulvar (ISOF 

6864, s. 1). Dessutom är, som det tagits upp ovan, en svart hund med ett rött gap en av varulvens 

vanligare skepnader. Hur det än må vara med det så står en sak klar i sägnen och det är att den 

svarta hunden är den trollkunniges följeslagare. 

      I folktrons värld var människan inte ensam. I det föregående kapitlet togs föreställningen om 

den farliga naturen samt mörkerrädslan upp och även Ehrenberg noterar att 

 

            Allt i naturen, som allmogen inte förstod, troddes härröra från övernaturliga eller underjordiska makter. 

            Efter kristendomens införande hotades människan med Guds straff i livet och i all evighet samt djävu- 

            lens angrepp (Ehrenberg 1945:95). 

 

Gav sig människan ut om nätterna i Sköllersta kunde hon få se varulven äta lik på kyrkogårdar, den 

som gav sig ut i den vilda skogen kunde bli bergtagen eller överfallen av en varulv och vid vattnet 

lurade näcken. Det djävulska angreppen tog sig sannerligen olika uttryck inom den svenska 

folkloren.  

      Som det framgått i det tidigare kapitlet fungerade varulven i sägnerna och balladerna, likt 

näcken, som en skrämmande gränsvakt och fyller på så vis en varnande funktion inom den svenska 

folkloren. Sägnerna och balladversionerna om varulven varnar för riskfyllda handlingar som 

utomäktenskapligt sex om man varken är villig eller beredd att ta konsekvenserna samt att ensam 

och oskyddad ge sig ut i skogen eller ut i natten. Sägnerna om varulvmaken fungerar även som en 

förmaning till kvinnor om att även den man de älskar och tror sig känna väl kan vara farlig.  

      Vad som dock gör varulven till ett paradoxalt väsen i den svenska folkloren är att även om han 

bestraffar människan för hennes gränsöverträdanden och tabubrott är det just på grund av dessa 

brott som han alls existerar. Sannolikt är han också det av alla folktrons väsen som står Djävulen 

allra närmast.  

      Trolldom, förtrollning och förvandling är återkommande motiv i sägnerna om varulven och är 

även vanliga inom föreställningen om Djävulen, men vad fyller dessa egentligen för funktion i 

sägnerna? Varför fokuserar så många av varulvssägnerna på inte bara förvandlingen utan även 

omständigheterna kring transformationen till varulv? För att bringa klarhet i detta måste man titta 

närmare på sägnerna.       
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3.3.1.2. Att bli förtrollad till varulv 

 

Som det nämndes i inledningen till denna studie är varianten att mannen blir förtrollad till varulv 

den enda inom förvandlingsmotivet som inte är begränsad till vissa landskap utan istället spridd 

över, i stort sett, hela Sverige (med undantag av Öland och Gotland där jag inte funnit några 

upptecknade varulvssägner), vilket gör denna föreställning till den mest spridda. Flera sägner som 

berättats om män som förtrollats till varulvar finns upptecknade och i en sägen från Ale-Skövde i 

Västergötland berättas att ”Trollkvinnor troddes kunna förtrolla människor – särskilt män till 

varulvar” (ISOF 1973:1, s. 1). Denna föreställning förekom även i Forserum i Småland, vilket 

framgår i följande sägen: 

 

            Tr8llkäringar å finnkäringar k8nne [kunde] förtr8lla å förvandla männesker te olika slass [slags] djur å  

            marer. Dä va’ bå’ katter, björna’, varga’ å hunna’, å di sprang 8m [om] nätter’a å gjo’de ohäng. Tonga’ 

            [tungan] hängde i gapet på hunna’ och varga’ å ho lyste röer [röd] s8m en ell [en eld] i halsen på d8m  

            (ISOF 9059, s. 1-2). 

 

Ett annat exempel är en sägen från Hedemora i Dalarna som berättar följande: 

 

            En gosse i Bya blev bergtagen av råare (något slags maskulina skogsrår, min [sägenupptecknarens] anm.) 

            och var länge borta. Vid julbaket, när modern gick till härbret med det bakade brödet, mötte hon en varg, 

            varvid hon utropade: Om jag visste att det var du Anders, så skulle du få en krusnabulle och en naggna 

            bulle och en piggna bulle. Vid det hon nämnde hans namn, återfick gossen sin rätta skepnad (ISOF 30014, 

            s. 10).  

 

Alla dessa tre sägner är några tydliga exempel på hur denna variant av förvandlingsmotivet kan 

komma till uttryck i folksägnerna om varulven. En betydande skillnad mellan dessa tre exempel är 

dock att det framgår i sägnen från Hedemora varför pojken Anders blir förtrollad medan varken 

den västgötska eller den småländska sägnen nämner något om orsaken till att trollkunniga kvinnor 

förtrollar män till varulvar.  

      Anders blir förtrollad till varg av de naturväsen som bergtog honom och som han mötte då 

han, sannolikt, gett sig ut i den vilda skogen ensam. Av definitionen av honom i sägnen att döma 

är han också ganska ung, kanske rent av ännu ett barn, varför hans gränsöverträdelse kan betraktas 

som allvarlig, i synnerhet om han tidigare varnats för att ge sig ut i skogen ensam. Han räddas dock 

ur förtrollningen av sin mor som, trots vargskepnaden han befinner sig i, känner igen honom. I 

likhet med fruarna känner varulvens mödrar igen sina förtrollade söner och det finns flera sägner 

som berättar om detta. Ett exempel på en sådan sägen är en från Korsberga i Västergötland som 
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berättar om två pojkar som förvandlas till varulvar av en trollkunnig kvinna som straff för att de 

bränt ner hennes hem och 

 

          då modern till dän [den] ene av de försvunna pojkarne stod ute på gården och sysslade med julslaktet, 

            kommo de båda vargarna springande. De stannade framför modern på ett litet avstånd och betraktade 

            hänne [henne]. Hon såg särskildt på dän ene vargen och tyckte att han såg lidande och bedjande ut, och 

            slutligen tyckte hon sig känna igän [igen] sin sons ögon. Då sade hon högt: 

                  ”Um [om] ja vesto [visste] du v8ro [var] min Lars, så sūllo [skulle] ja je däh [dig] en bit.” 

            Som hon sagt detta fick hon istället för vargen se sin försvunne son. Hon var då strax tillreds att ropa: 

            Anders, och därmed stodo de båda pojkarne bredvid varandra i sin räta [rätta] hamn (ISOF 1967:1, s. 

            14-15).  

 

De två pojkarnas förvandling i den här sägnen är ett uttalat straff för den mordbrand de gjorde sig 

skyldiga till. I likhet med Labb i sägnen från Ångermanland, som togs upp i den del av det tidigare 

kapitlet där motivet gift med varulven analyseras, har de två pojkarna kommit på kant med 

trollkunniga ”Kårkeru käring” och förvandlas som konsekvens av det (ISOF 1967:1, s.13), men till 

skillnad från mannen utsätter de den trollkunniga för ett allvarligt brott. I den västgötska sägnen 

framhålls dessutom en koppling till Djävulen i avseendet att trollkvinnan vars hem de bränner ner 

står, enligt sägnen, i ”förbund med Satan” (ISOF 1967:1, s. 13).  

      Ser man till den här aspekten är förvandlingen till varulv i denna sägen ett straff i två 

bemärkelser. Det är delvis ett straff för mordbranden, men även för att pojkarna gjort sig fiende 

med en trollkunnig. Även pojken Andreas förvandling till varulv i sägnen från Hedemora kan tolkas 

som ett straff i avseendet att han, mot bättre vetande, ger sig ut i skogen, ut bland de vilda djuren 

som, enligt Stattin, ska ha ansetts ”vara förklädda väsen som av en eller annan orsak ville ställa till 

förtret. Många ansågs trakta efter människoliv” (Stattin 1990:31). Han lämnar människornas 

ordnade värld och kliver över gränsen till den vilda, magiskt laddade skogen och blir bergtagen och 

förvandlad som straff för den överträdelsen.  

      Sägnerna från västgötska Ale-Skövde och småländska Forserum, som nämns ovan, berättar 

visserligen inte direkt om varför män förtrollas till varulvar av trollkvinnor, men även i dessa kan 

förtrollningen ha en varnande funktion i avseendet att de varnar för trollkunniga och betonar vilken 

risk det kan innebära att komma i kontakt med dem. Hyltén-Cavallius nämner dessutom hur det i 

Värend i Småland fanns en föreställning om hur varulvar ska ha ”blifvit utsända af någon trollkona 

eller trollbacka” (Hyltén-Cavallius 1972 [1863]: 260). I likhet med Djävulen ska trollkunniga således 

ha haft makten att få varulvar att underkasta sig dem.  

      En intressant detalj, som framgår i sägnen från Ale-Skövde, är att ”särskilt män” förtrollades 

”till varulvar” (ISOF 1973:1, s. 1). Exakt varför just män förtrollas till varulvar framgår inte i 
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källmaterialet, men ett möjligt svar till detta finner man om man ser till kopplingen mellan varulven 

och Djävulen. I sägnen från Sköllersta antyds nämligen att mannen förvandlas till varulv om 

nätterna och drivs till kyrkogårdarna för att han står ”under Djävulens välde” (ISOF 21393, s. 10). 

En detalj om Djävulen som Ehrenberg tar upp är att ”Fan ingick ibland kontrakt även med män, 

varvid han utfäste sig skänka dem fördelar i livet, hälsa, framgång och rikedom, mot att han fick ta 

hand om deras själar efter döden” (Ehrenberg 1945:100). Detta kastar onekligen ett intressant ljus 

över de sägner som berättar om män som förtrollas till varulvar utan att ha blivit vare sig bergtagna 

eller ovän med någon trollkunnig, som varulven i sägnen från Sköllersta, men ett annat exempel på 

en sådan sägen är följande från Ale-Skövde: 

 

            Det var på den tiden, som det var gott om vargar i Ale härad i Västergötland. En afton kom en marbo  

            (en går[d]farihandlare från Marks härad) till gården Bestorp i Aleskövde och tog nattkvarter där. Varg- 

            arna voro denna kväll ovanligt nära gården, och deras tjut ljödo hemskt och skräckinjagande ur mörk- 

            ret. Marbon bröt tystnaden inne i stugan i det han sade: ”Vi ska väl höra vad vargen har att säga ikväll!” 

            Så öppnade han dörren och gick ut ensamen i mörkret. Om en stund kom han tillbaks. Husbonden  

            frågade: ”Nå vad sa(de) ulvarna då?” Marbon svarade: ”De sa(de) att de skulle ha grannas [grannens] 

            märr [sto] till frukost i morgon.” Man skickade bud till grannbonden och han svarade att ”det skulle han 

            bli man för att de skulle slippa.” 

                  På morgonen tog hästens ägare och vattnade sin häst, och under det att han gjorde ordning i stallet 

            band han djuret utanför. En varg passade då på och bet märren i strupen så hon dog.  

                  Man frågade senare marbon huru han kunde tyda vargarnas språk och han svarade: ”Jag har i åtski- 

            lliga år varit tillsammans med djuren.” (ISOF 1973:1, s. 1-3).  

 

I denna sägen framgår även att det troddes att marbon, på grund av dennes förmåga att 

kommunicera med vargar varit varulv (ISOF 1973:1, s. 1-3). Dock är det samtidigt möjligt att 

marbon i sägnen fortfarande är varulv av anledningen att han utan problem kan förstå och 

kommunicera med vargar, som om han var en av dem. Han drar sig inte heller för att gå ut till 

vargarna på kvällen och även om han befinner sig i människoskepnad när han vistas bland 

människor och inne i huset så är det inte omöjligt att han skiftar till vargskepnad efter han klivit ut 

ur människornas boning. Den tolkningsmöjligheten finns då det faktiskt inte framgår i sägnen vad 

som händer ute i mörkret; ingen av människorna i huset följer ju efter marbon eller tycks titta ut 

genom något fönster. Dessutom, om marbon åter blivit en vanlig människa varför har han då kvar 

förmågan att kommunicera med vargar, vilket är en förmåga som sannolikt bara en varulv skulle 

kunna ha?   

      Denna sägen väcker onekligen frågor och reflektioner, men å andra sidan tycks inte alltid en 

man som en gång varit varulv bli helt mänsklig igen. Något varulvsdrag stannar ibland kvar även 

efter att han blivit människa igen. Hindrik i den värmländska sägnen (som togs upp i delen om 
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varulven som äkta man) blir, till exempel, aldrig helt av med svansen (ISOF 25125:2, s. 186). Så 

istället för att ha kvar vargsvansen så kanske marbon helt enkelt har kvar förmågan att 

kommunicera med vargar, men, som det framgått ovan, är det inte omöjligt att marbon i sägnen 

fortfarande är varulv.  

      En detalj som inte framgår i sägnen om marbon är hur och varför han blev varulv. Det framgår 

inte om han föddes till varulv eller om han blev förtrollad. Visserligen vistats de män som blivit 

förtrollade till varulvar i vargskepnad under lång tid, ibland i flera åt, utan att vid något tillfälle 

förvandlas till människor, inte för en kort stund, men så är inte alltid fallet. Varulven i sägnen från 

Sköllersta blir ju människa igen när dagen gryr. Då få klarheter finns i sägnen om marbon och 

omständigheterna kring hur han blev varulv kan man ställa sig frågan om han, i likhet med varulven 

i Sköllersta, står i förbund med Djävulen.  

      Den frågan är även relevant när det gäller Hindrik i den värmländska sägnen då han, enligt 

denna, efter att varit ”en fattiglapp” plötsligt började tillskansa sig ”22 öre skatt och blev en rik 

man. Sedan var det någon som trollade på honom så att han fick springa varg i åtta år” (ISOF 

25125:2, s. 185). Vem – eller vad – förtrollade Hindrik? Någon trollkunnig? Något skogsväsen? 

Eller Djävulen själv? Var de åtta åren som varulv ett straff för det moraliskt ifrågasättbara sätt han 

blivit rik på eller var det en del av en överenskommelse han slutit med Djävulen? Som Ehrenberg 

framhåller var ju faktiskt rikedom ofta något Djävulen hjälpte mannen att tillskansa sig mot detta 

väsen vanligtvis fick mannens själ i gengäld och Biedermann noterar ansågs vargen vara ”ett 

djävulens djur” (Ehrenberg 1945:100; Biedermann 1991:451). Även Wolf-Knuts noterar att 

”Människan kan anlita djävulen för att sätta fart på sina affärer” (Wolf-Knuts 1991:177). Det är 

inte omöjligt att Hindrik gjorde just detta, men som pris för sin rikedom tvingades leva som varulv 

i åtta år.  

      På så vis kan förtrollningen till varulv fungera som både ett straff, eller ett eventuellt pris, för 

någon handling, beroende omständigheterna kring förtrollningen.      

 

3.3.1.3. Varulvssonen: ett straff för brott mot Guds ord eller för trolldom?   

 

Den vanligare versionen av denna variant av förvandlingsmotivet är att den blivande modern krupit 

igenom ett föls fosterhinna innan födseln för att få en lätt förlossning. Andra varianter finns dock 

som, till exempel, en sägen från Sankt Anna i Östergötland som berättar om hur gravida kvinnor 

”kröpo tre torsdagsnätter å [i] rad igenom sitt avigvända linne” (ISOF 6761, s. 6) och enligt en 

sägen från Urshult i Småland ska kvinnan svepa fölets fosterhinna ”omkring sig, medan hon 

framföder barnet” (ISOF 2449:6, s. 1). Enligt ytterligare en version från Orust i Bohuslän, som 
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Odstedt tar upp, ska 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” (Odstedt 

2012 [1943]:167).   

      Att ta till någon av dessa metoder för att få en lätt förlossning är inte utan pris då barnet blir 

en mara om det är en flicka och en varulv om det är en pojke. Den vanligaste förklaringen är att 

kvinnan genom att ta till dessa metoder, som Wolf-Knuts formulerar det, ”sätter sig upp emot 

Guds ord: ’I smärta skall du föda dina barn’” (Wolf-Knuts 2000:86). Orsaken till att en kvinna ska 

föda barn i smärta är, enligt Genesis (Första Mosebok), kvinnans straff för syndafallet (1 Mos 3:15). 

Även Jan-Öjvind Swahn tar upp detta, vilket framgått tidigare i det här kapitlet och för att återknyta 

till hans ord: 

 

          […] den kvinna som begagnade knepet med fölhamnen, hon försökte ju därigenom slingra sig undan 

            en av Gud ålagd bestämmelse, och det var givetvis förr i tiden att anse som ett mycket svårt brott. Och 

            straffet uteblev inte. Om det barn hon födde blev en pojke, så skulle han längre fram i livet bli varulv – 

            åtminstone om nätterna (Swahn 1964:63).  

 

Detta har tagits upp tidigare i denna masteruppsats del, under rubriken ”Den havande kvinnan, 

Djävulen och varulven”, i vilken det även framhålls hur kvinnan tog hjälp av Djävulen för att få en 

lätt förlossning. Det finns dock en aspekt av den här varianten av förvandlingsmotivet som är värd 

att titta närmare på och det är den havande kvinnans handlande och huruvida det verkligen bara 

går att tolka födandet av varulvssonen som ett straff för brottet mot Guds ord eller är det även kan 

tolkas ett straff för att kvinnan tagit hjälp av trolldom och, därmed, Djävulen.  

      Magin som kvinnan i dessa varulvssägner tillämpar för att få en lätt förlossning har rituella drag. 

Hon använder övervägande ofta just ett föls fosterhinna. Detta motiv har en symbolisk innebörd 

då hästen, enligt Biedermann, ”Inom symbolläran förkroppsligar kraft och vitalitet” (Biedermann 

1989:191). Dock symboliserar den även ”högmod och vällust” (Biedermann 1991:192). Genom att 

antingen linda fölhinnan omkring sig eller krypa igenom den får kvinnan del av hästens vitalitet 

och kraft, men även högmodet kommer till uttryck i avseendet att hon, med sina kunskaper om att 

få en lätt förlossning, anser sig ha rätt att slippa både födslosmärtor och eventuella kompilationer 

vid förlossningen. Ser man till den här aspekten är det även möjligt tolka kvinnans öde att föda en 

varulvsson som ett straff för hennes högmod.  

      Kvinnan i sägnen från Sankt Anna kryper visserligen inte genom en fölhinna, men hennes 

metod är, i likhet med den bohuslänska kvinnans, mer uttalat rituell i avseendet att hon tre torsdagar 

i rad kryper igenom ”sitt avigvända linne” (ISOF 6761, s. 6). Tretalet har en laddad innebörd då tre 



48 

 

räknas till ett av de starkaste heliga, magiska talen, men detta tal kan även få en negativ innebörd 

beroende på i vilket sammanhang det brukas. Den havande kvinnan i denna sägen kryper nämligen 

genom ett avigvänt linne (ISOF 6761, s. 6). Ett avigvänt plagg har en negativ laddning då det står 

för den rätta, naturliga sidans motsats, nämligen det aviga och onaturliga.  

      Det här är dock inte heller den enda sägnen som framhåller att människan kan få en varulvsson 

om hon drar på sig ett avigvänt klädesplagg vid ett magiskt laddat tillfälle. Även i sägnen från 

Grythyttan i Västmanland framgår detta då det i den berättas att om en man ”går till en korsväg 

och vänder skjortan avig, ska barnen bli varulvar” (ISOF 438:2, s. 56). Som det framgått tidigare 

ansågs korsvägar vara ”omtyckta tillhåll för det onda” (Ehrenberg 1945:108). Det onda kan, i det 

sammanhanget, syfta på allt från övernaturliga makter och väsen som troll till Djävulen själv. Vad 

mannen och kvinnan således gör när de drar på sig de avigvända plaggen är att de medvetet 

frammanar det aviga och onaturliga och låter de krafterna påverka deras liv, i mannens fall tycks 

dessutom återstoden av hans liv påverkas för alltid och alla söner han avlar under sin livstid 

kommer att bli varulvar. Hans varulvssöner är på så vis ett direkt straff för hans val att vända 

skjortan avig vid en vägkorsning och därmed beblandat sig med det onda och onaturliga. Även den 

havande kvinnan straffas för detta genom, precis som mannen, sätta en varulv till världen, om 

barnet hon föder är en son. På så sätt straffas kvinnan, enligt sägnen från Sankt Anna, till stor del 

för sitt val att tillämpa en onaturlig ritual inför födseln och därigenom beblandar sig med de 

onaturliga/övernaturliga krafter som står Djävulen nära. Detsamma gäller kvinnan i den 

ovannämnda sägnen från Bohuslän, som Odstedt tar upp, men skillnaden är att det i den sägnen 

framgår direkt att kvinnans barn, till följd av ritualen hon genomför, blir ”satans och tidtals 

förvandlade till varulvar eller maror” (Odstedt 2012 [1943]:167).  

      Djävulen nämns visserligen inte i majoriteten av de sägner som berättar om hur kvinnor genom 

att, bland annat, krypa genom en fölhinna försöker få en lätt förlossning. Dock finns det inte desto 

mindre en koppling till det väsendet genom magin då all form av trolldom förknippats med Hin 

Håle sedan åtminstone häxprocesserna, men redan före den tiden har Djävulen ofta framställts ett 

högmodigt samt, i likhet med varulven, bedrägligt och lömskt väsen vars funktion är att sätta 

människan på prov, vanligtvis genom att försöka locka henne till att bryta mot någon av de rådande 

reglerna och normerna i det samhälle hon lever i.  

      Det är vad Djävulen gör i sägnerna om kvinnor som vill ha en lätt förlossning, han erbjuder 

dem, som Wolf-Knuts noterar, hjälp mot att han får deras barn (Wolf-Knuts 1991:160; 2000:82) 

och i sägnen från Kristianopel i Blekinge berättas att ”om en kvinna lovar sitt foster åt den onde 

för att hon skall slippa födslosmärtorna, så blir den som då föds en sådan som springer som marulv 

[varulv]” (ISOF 611:1, s. 5). I dessa sammanhang sätter Djävulen kvinnorna på prov genom att 
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ställa dem inför dilemmat att antingen plågas av födslosmärtor eller lova bort sitt barn till honom. 

Att barnet lovades bort till Djävulen kunde leda till två saker, antingen tog väsendet barnet och 

försvann (Wolf-Knuts 2000:86) eller att det blev en varulv som, enligt sägnerna från Färs härad i 

Skåne respektive Sköllersta i Närke, tvingades springa ute om nätterna och antingen föra utslitna 

foster till honom eller äta lik på kyrkogårdar (NM E.U. 8048, s. 649; ISOF 21393, s. 10). Det 

framgår visserligen inte hur varulven i sägnen från Närke blev varulv och underkastades Djävulen, 

men att han ska blivit det till följd av att modern försökt få en lätt förlossning är inte en osannolik 

förklaring. I synnerhet inte då den föreställningen finns i både Bohuslän och Skåne samt Blekinge.  

      Dock ansågs det faktiskt inte alltid vara fel av kvinnan att ta hjälp av överjordiska/övernaturliga 

makter få en lätt förlossning, vilket är viktig detalj att ha i ha i åtanke när man tolkar dessa 

varulvssägner. Tvärtom ansågs det, enligt Wolf-Knuts, vara helt i sin ordning att göra om kvinnan 

i så fall riktade sig till Jungfru Maria (Wolf-Knuts 2000:76). Det innebär att ödet att föda en varulv 

kanske inte bör ses uteslutande som ett straff för att den blivande modern försökt få en lätt 

förlossning, utan snarare som ett straff för att kvinnan tillämpat trolldom och/eller riktat sig till 

Djävulen.  

      Med tanke på den starka kopplingen mellan Djävulen och trolldom är det dessutom inte 

osannolikt att kvinnan, omedvetet, ger sitt barn sitt till detta väsen i den stund som hon drar det 

avigvända linnet över huvudet tre torsdagar i rad eller kryper genom fölets fosterhinna. I sägnen 

från Bohuslän framgår ju att bara genom att genomföra ritualen blev kvinnans barn Satans (Odstedt 

2012 [1943]:167). Denna tolkning kan dessutom vara en möjlig förklaring till de övervägande 

många likheter som finns mellan Djävulen och varulven och hur det sistnämnda väsendet kunde 

underkastas det förstnämnda.  

      Att antingen medvetet eller omedvetet vända sig till Djävulen för att få en lätt förlossning 

kanske gav kvinnorna en mer effektiv smärtlindring än att be till Jungfru Maria, men priset blev 

högt. Deras söner blev inte bara svurna till Djävulen utan drabbades även av ödet att förvandlas 

till antingen en varg eller en svart hund med rött gap och lysande ögon om nätterna.  

      Havande kvinnor ansågs vara särskilt utsatta för just övernaturliga väsen och farliga makter och 

att föda barn var, vilket även Wolf-Knuts framhåller 

 

            fram till mitten av 1900-talet en risk för kvinnor i alla samhällsklasser. Vanligtvis födde man med stöd  

            av någon kvinna, som hade erfarenhet av att bistå vid förlossningar. Hygienen var bristfällig och för  

            det allra mesta var åtminstone på landsbygden tillgången till utbildade barnmorskor begränsad och ingen 

            effektiv smärtlindring fanns (Wolf-Knuts 2000:84). 
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Detta förklarar hur de havande kvinnornas rädsla och desperation kunde driva dem till att, trots 

priset, antingen ta till trolldom, direkt lova sitt barn till Djävulen eller ta emot den hjälp som Hin 

Håle erbjuder dem i skepnad av en man. Som även Wolf-Knuts noterar brukade Djävulen nämligen 

söka upp havande kvinnor i mansskepnad och i sin avhandling framhåller hon även att detta väsen 

visserligen ”kan ta olika gestalter, men kommer oftast som en människa” (Wolf-Knuts 2000:84; 

Wolf-Knuts 1991:250). Det finns två förklaringar till detta. För det första framgår det tydligt i en 

av de äldre källorna som berättar om Djävulen, nämligen Jesajas bok i Bibeln, att detta väsen 

ursprungligen ska ha varit en människa, närmare bestämt en babylonisk kung kallad 

”morgonstjärnan” i 1917 års översättning och ”gryningens son” (Lucifer) i år 2000:s, som störtats 

ner i det mörka dödsriket som straff för att han förhävt sig mot Gud och blivit tyrannisk och brutal 

mot sitt folk (Jes 14:3-21). Hans namn antyder intressant nog att han ska ha varit god från början. 

För det andra underlättar det möjligheten för detta väsen att komma i kontakt med människorna 

genom att visa sig som en av dem. I sin avhandling noterar Wolf-Knuts följande angående detta: 

 

            Bakom det att djävulen visar sig kan sägas ligga ett normbrott. Den episka människan kan sägas bryta 

            mot en explicit norm, när hon överträder andaktslitteraturens förhållningsregler om lämpligt beteende. 

            Men dessutom bryter hon mot en implicit norm om förnöjsamhet när hon t.ex. tillskansar sig större 

            rikedomar än lotten – eller Gud – gett henne, när hon vill föda utan smärta eller när hon inte är tillfreds 

            med ett stillsamt liv utan föredrar sus och dus. Hon är inte nöjd med livet, sådant det gestaltat sig eller  

            så som hon borde leva det (Wolf-Knuts 1991:250).  

 

Vad som antyds i det här citatet är att endast den havande kvinnans vilja att få uppleva en lätt, 

smärtfri förlossning var ett normbrott i sig, vilket kan ses som en orsak till att Djävulen sökte dem 

och erbjöd dem sin hjälp. Dock var kvinnans val att tillämpa trolldom och/eller direkt ge sig i lag 

med Djävulen mer än ett vanligt normbrott i avseendet att de medvetet klev över gränsen till det 

onaturliga och beblandade sig med mörka, övernaturliga krafter och väsen. I kapitlet 

”Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Verbal Abuse” framhåller Leach 

följande:  

 

            This world is inhabited by imperfect mortal men; the other world is inhabited by immortal nonmen (god).  

            […] The gap between the two logically distinct categories, this world/other world, is filled in with tabooed 

            ambiguity. The gap is bridged by supernatural beings of a highly ambiguous kind – incarnate deities, virgin 

            mothers, supernatural monsters which are half-man/half-beast (Leach 1964:39). 

 

Till dessa ”supernatural beings” (Leach 1964:39) räknas både varulven och Djävulen och den värld 

de rör sig i är tabuts – det förbjudnas – värld och det är gränsen till denna värld som de havande 
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kvinnorna träder över när de fattar beslutet att antingen krypa genom en fölhinna eller, rituellt, dra 

ett avigvänt linne över huvudet. Även den blivande, eller framtida, fadern träder över denna gräns 

när han vänder sin skjorta avig vid en korsväg. Det brott den framtida fadern och den havande 

kvinnan begår är således inte bara ett normbrott, utan snarare ett tabubrott och för det straffas de 

med att tvingas sätta varulvar till världen. Varulven, i sin tur, söker upp havande kvinnor för att 

slita ut deras foster och, som det framgår i sägnen från Färs härad, ”bära det till ’Hin Onde’ som 

är hans beskyddare” (NM E.U. 8048, s. 649), alternativt dricka kvinnans eller fostrets blod för att 

bli fri från sin förbannelse.   

      På så vis fyller dessa varulvssägner en varnande funktion medan varulven själv fungerar som 

en slags återställare av ordningen och det naturliga när han dricker människoblod i avseendet att 

han, genom den handlingen, renas och samtidigt sonar sin moders, eller sin faders, tabubrott. Som 

varulv förkroppsligar han nämligen tabubrottet samtidigt som han stöts ut ur den mänskliga 

gemenskapen under de perioder han befinner sig i varg- eller hundskepnad. Som Vikman 

framhåller har ju män som förvandlas till varulvar psykopatiska, osociala drag, vilket gör dem socialt 

missanpassade och Kuusela tar upp hur ordet ”varg” förr användes som ett sätt att benämna ”en 

kriminell gestalt som rör sig i utkanten av samhället” (Vikman 1931:15–16; Kuusela 2012:340). 

Dessa drag hos varulven kommer till uttryck i flera sägner, i synnerhet i sägnen från Sköllersta som 

berättar om hur han tvingas till kyrkogården om nätterna för att äta lik och den äkta mannen i 

sägnen från Österlen, som är varulv, tvingas leva dubbelliv (ISOF 21393, s. 10; ISOF 23019:68, s. 

1). Detta förändras dock när han dricker människoblodet och renas genom det blir han en vanlig 

människa, vilket han ursprungligen skulle ha varit, och det övernaturligas makt bryts.  

      Priset han tvingas betala är dock högt då han i och med detta gör sig skyldig till inte bara mord 

och vampyrism utan även kannibalism då han, enligt en sägen från Borrby i Skåne, måste äta upp 

fostret för att bli fri (ISOF 23019:24, s. 5).    

      Djävulens funktion i det här sammanhanget skiljer sig från varulvens i avseendet att han sätter 

de havande kvinnorna på prov i syfte att avgöra hur villiga de är att slippa födslosmärtorna, hur 

högt pris de är beredda att betala, om de till och med är villiga att bryta tabun och/eller lova barnet 

till honom. Detta väsen sätter med andra ord deras medvetenhet om det tillåtna och det otillåtna, 

det naturliga och det onaturliga på prov. Här fyller Djävulen således sin vanliga funktion som 

frestare och prövare.  

      I det här avseendet kompletterar Djävulen och varulven varandra; Djävulen sätter människan 

på prov som leder till att hon drivs till att begå ett tabubrott som hotar den naturliga ordningen 

medan varulven ser till att denna ordning återupprättas, dock genom att tvingas döda och dricka 

blod.  
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      Dock är det inte bara norm- och tabubrott som får varulven och Djävulen att söka upp 

människan, utan även brott som mord.                        

 

3.3.2. Varulven, Djävulen och mord 

 

Som det framgått ovan finns det en upptecknad sägen från Karlskoga i Värmland, som berättar 

följande: 

 

            um [om] ett barn mördades, å dä inte ble [blev] upptäckt, så ble dä en varulv eller gast å [av] barne 

            [barnet], dä kunne f8lle bli bå dä ene å dä andre. Varulven geck i skogen, å di va rädde för den (ISOF 

            6864, s. 1).  

 

Barn som mördats i lönndom kunde således, enligt denna föreställning, bli varulvar. Denna 

föreställning tycks visserligen inte ha varit särskilt spridd, men är inte desto mindre intressant att ta 

upp. Föreställningen om varulven som gengångare är inte ovanlig. I sägnen från småländska 

Alsheda berättas ju att 

 

            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 upp att blöda. En varulv gick inte att döda av människa 

            (ISOF 7382, s. 10). 

 

Odstedt, som också tar upp det här, nämner att vanliga varianter inom denna föreställning är att 

de människor som antingen begått självmord eller dött i en olycka (Odstedt 2012 [1943]:230). 

Enligt en annan variant ska den som ”gjort något ont eller begått ett brott, som ej upptäckts, och 

till straff fick gå omkring efter döden förskapad till varg” (Odstedt 2012 [1943]:230). Dessa andrar 

antar vanligtvis vargskepnad och den värmländska sägnen skiljer sig från de andra sägnerna inom 

denna tradition i avseendet att det är den enda som berättar om hur även mordoffer kan bli 

varulvar. Dessa varulvsandar håller sig dock, enligt den här sägnen, uteslutande i skogen och rädslan 

för dem ska ha varit stark (ISOF 6864, s. 1).  

      Även i sägnerna om Djävulen berättas om mord och en sägen från Mörlunda socken i Småland 

berättar följande: 

 

            Dä va två dränge, s8m [som] tjänte på samma [gård], nere ve Fåjels8ss [Fågelfors], å bägge tyckte di 8m 

            samme flecka [flicka]. En da n8r [när] dän ene drängen skulle gå å hugge, va dä va, i skojen [skogen], så 

            to dän annre drängen å geck e stunn senere, äfte mä e yx på axla. Han k8m i alle fall snat tebaks, män 

            dän s8m gått föst, han k8m inte hem te aften [aftonen], utan dan äfte jecks [gicks] dä skallgång äfteran 
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            [efter honom], å dän anne drängen hitten [hittade honom] i e bergskreve mä ett stot [stort] yxhugg i huv- 

            et. Di misstänkte honom som te tatt livet å den annre, män kunde inte bevise n8t, män di påstodo, att  

            äfter dän dan, kunne han sena [sedan] dä va skumt på kvällen, allri låtet slockne i spisen, för då va dä strax 

            en svatt [svart] hunn [hund] breven [bredvid honom] mä öja [öga], s8m glödde, å likadant va dä, 8m han 

            geck ut en kväll sena dä blitt skumt, så va hunnen män [med honom] i häla (ISOF 6625, s. 5-6).  

 

En liknande sägen från sydvästra Östergötland berättar följande:  

 

            De va en som hette Ville Tolv, som slo ihjäl en garvare ve Vreta. Han stog bakom en ek å vänta på grav- 

            arn. Eka står där än ida. Å sen, berätta han, att, när han gick ifrå [ifrån] Gränna, si han bodde där, ifrå de 

            han gick ifrå Gränna, så hadde (sic!) han en svarter katt i sällskap. Å katten han stog breve’n bakom eka, 

            också när han slo ihjäl garvaren. Men sen försvann han (ISOF 15110, s. 38).  

 

I den här sägnen visar sig Djävulen i skepnad av en svart katt istället för en svart hund, som det 

väsendet gör i den småländska sägnen. En annan skillnad är att Djävulen, i den östgötska sägnen, 

sökt upp Ville Tolv i skepnad av den svarta katten innan denne mördat garvaren, som om väsendet 

vetat vad mannen skulle göra. Ytterligare en skillnad mellan dessa två sägner är den att medan den 

svarta katten tycks försvinna efter en tid, så ger den svarta hunden mördaren i den småländska 

sägnen aldrig någon ro, åtminstone inte när mörkret faller.  

      Djävulen följer således efter mördare. I likhet med normbrott kan även mer allvarliga lagbrott 

få detta väsen att träda fram. Genom sin blotta närvaro pekar han mer eller mindre ut de två olika 

mördarna och i den småländska sägnen bekräftar han drängens skuld genom att hålla sig i närheten 

av honom då det, i den socknen, fanns en föreställning om att de ”personer s8m jort (sic!) n8 [något] 

illt [ont] iblann följs utå [av] svatte [svarter] hunne [hund] mä öja [öga], s8m brinner s8m k8l [kol]” 

(ISOF 6625, s. 5). Dessa två sägner är på så vis tydliga exempel på följande, som tas upp av Wolf-

Knuts: ”Berättaren kan se sig som Guds pedagogiska redskap, i den mån hans text kan anses vara 

moraliserande. Genom att införa djävulen i texten visar han att den episka människan brutit mot 

en norm” (Wolf-Knuts 1991:253).  

      Även sägnerna om varulven, inte minst den värmländska som berättar om att lönnmördade 

barn blir varulvar, kan dock läsas på detta sätt i avseendet att genom att betona att de mördade 

barnen går igen i skogen som detta fruktade väsen varnas folket inte bara för att ge sig ensamma 

ut i den vilda skogsnaturen utan även för utomäktenskapliga förbindelser. De flesta av de barn som 

dödades i lönndom var nämligen födda utanför äktenskapet.  

      I likhet med balladen Varulven, som togs upp ingående i det föregående kapitlet, fungerar 

således varulven i den här sägnen som en varning för utomäktenskapligt samlag då det kunde 

resultera i oönskade barn. Radikala lösningar på den situationen var nämligen, som även Frykman 
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noterar, ”Abort, barnkvävning och självmord” (Frykman 1993:159) då det ansågs vara mycket 

skamligt att ha fött ett barn utanför äktenskapet och de kvinnor som gjort det betraktades som 

oren då, som det tagits upp tidigare i den här studien, ”Skällsordet hora” inte gjorde ”skillnad på 

prostituerad och förförd ungmö” (Frykman 1993:36). Även det oäkta barnet ansågs bära ”skam 

med sig” och inte ens fadern sågs med blida ögon då han, i likhet med horan, sades bringa olycka 

(Frykman 1993:174). Fadern kunde också bli utstött ur den sociala gemenskapen, tvingas betala 

böter till kvinnan han gjort med barn och en man från Västergötland blev brutalt misshandlad av 

sin far och sina bröder som straff för att han förfört en piga (Frykman 1993:174, 177).  

      Ser man till den här kontexten är det inte konstigt att de ogifta mödrarna begick barnamord, 

men den kastar även ett intressant ljus över den värmländska varulvssägnen då det inte är 

osannolikt att de varulvar som höll befolkningen borta från skogen var just sådana barn. I denna 

sägen har varulven huvudsakligen en varnande funktion då det betonas att den är ett mördat barns 

själ, vilket innebär att sägnen kan läsas som en varning för utomäktenskapligt samlag, men också 

för mord då gengångaren är kvar i skogen och sprider skräck. Sägnens moraliska budskap tycks 

vara att ingen människa kan undgå konsekvenserna av sina handlingar och livsval, oavsett om det 

rör sig om ett snedsprång eller ett mord, samt att om man inte tar sitt ansvar förföljer och hemsöker 

det människan. Denna sägen påminner även folket om faran när det gäller de vilda rovdjuren i 

skogen, som även Stattin tar upp (Stattin 1990:29).    

      De två ovanciterade djävulssägnerna kan tolkas på samma sätt i avseendet att Djävulen förföljer 

både Ville Tolv och drängen. Ville Tolv söker han till och med upp redan när mordet begicks, som 

om väsendet vetat vad mannen planerade. Genom att förfölja mördarna bekräftar detta väsen deras 

skuld och genom att Djävulen gör det i sägnerna klargörs för läsaren att brottsliga, omoraliska 

handlingar inte kan förbli dolda i längden, utan förr eller senare avslöjas man och tvingas ta itu med 

konsekvenserna. Wolf-Knuts snuddar också vid detta när hon noterar att ”konfrontationen med 

djävulen ligger i den episka människans normbrott. Detta kräver enligt den kulturella kontexten 

antingen ett straff eller en räddning” (Wolf-Knuts 1991:251). Dock konfronterar Djävulen inte 

direkt mördarna i sägnerna, snarare följer han dem likt en skugga och genom sin blotta närvaro 

påminner han både dem och de som finns i deras närhet om att de begått en brottslig handling 

och, eventuellt, att deras själar nu är hans.  

      Varför Djävulen lämnar ändå lämnar mördaren i den östgötska sägnen är oklart då orsaken inte 

omnämns, men en möjlig förklaring är att den mannen kom att uppriktigt ångra sitt brott och, 

därigenom, blev fri.  

      På så vis fyller Djävulen en mer ordningsskapande funktion i dessa två sägner medan varulvens 

funktion i den värmländska sägnen snarare är varnande.                                          
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3.4. Sammanfattning    

 

I den här delen av masteruppsatsen har frågeställningen om hur sambandet, och parallellerna, 

mellan föreställningen om varulven och Djävulen kan förstås och förklaras tagits upp och 

besvarats.    

      Det korta svaret är att varulven och Djävulen har en mångbottnad och komplex relation. Till 

det yttre är de, i stort sett, identiska då båda dessa väsen beskrivs som, vanligtvis, svarta hundar 

med antingen ”ögon stora som tallrikar” eller ”röda ögon” alternativt ”ögon som eldklot” (Odstedt 

[2012] 1943:168; Wolf-Knuts 1991:134). Ett annat gemensamt yttre drag är både varulven och 

Djävulen har röda gap i folksägnerna. Ett exempel på det är en sägen från Ångermanland som 

berättar att ”Fan förskapar sig ofta till en stor svart hund med eldrött gap och gnistrande ögon” 

(ISOF 95:4, s. 20) och om varulven berättas i Forserum i Småland att detta väsens tunga ”hängde 

i gapet” och ”lyste röer [röd] s8m en ell [en eld] i halsen på d8m” (ISOF 9059, s. 1-2).  

      En annan likhet är att både varulven och Djävulen skändar lik. Enligt Wolf-Knuts berättades 

att Djävulen ”söker sig till kyrkor för att flå lik” (Wolf-Knuts 1991:158) och en sägen från Sköllersta 

i Närke berättar följande om varulven:  

 

           Det var som en stor varg. Såg mager. Den var ful och vedervärdig. Man trodde att varulven kunde  

           vara en människa, som stod under Djävulens välde och som under nätterna tvingades att ikläda sig 

           en varulvs skepnad och stiga ned i gravar och plundra lik och t.o.m. äta liken (ISOF 21393, s. 10). 

 

Att varulven skulle ha varit underkastad Djävulen är ett återkommande motiv. Sägnen från Färs 

härad i Skåne berättar om hur varulven slet foster ur havande kvinnors kroppar för att sedan bära 

dessa till ”’Hin Onde’ [Djävulen] som är hans beskyddare” (NM E.U. 8048, s. 649). Även Odstedt 

nämner detta motiv när hon tar upp en sägen från Bohuslän enligt vilken en havande kvinnas barn 

blir Djävulens om kvinnan i fråga, för att få en lätt förlossning, skulle ta ”på sig en ännu varm 

djurhud eller ställa sig under en sele som nyss förut tagits av hästen” och ”tidtals förvandlade till 

varulvar eller maror” (Odstedt 2012 [1943]:167). Kvinnans söner blir då varulvar medan döttrarna 

blir maror.  

      Både varulven och Djävulen gifter sig dessutom med kvinnor, men en viktig skillnad är att om 

varulvshustrun upptäcker att hennes make är en varulv befrias han från ödet att fortsätta förvandlas 

till detta väsen medan djävulshustrun, däremot, mördas om hon upptäcker sin mans hemliga 

identitet (Wolf-Knuts 1991:158). Ytterligare en likhet är att båda dessa väsen vanligen rör sig ute 

om nätterna.  
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      En möjlig förklaring till dessa likheter och paralleller är att varulven står i förbund med 

Djävulen och därför sänds ut antingen i skymningen eller om natten för att antingen äta lik eller 

hämta foster.  

      En annan förklaring är att varulven är ett av Djävulens ansikten. Som det framgått i den här 

masteruppsatsen finns en föreställning om att Djävulen kan skifta hamn, vilket i sin tur kan förklara 

varför dessa två väsen beskrivs som identiska i så stor utsträckning, för att de är ett. Den här 

förklaringen kan mycket väl fungera som ett sätt tolka och förstå i första hand sägnerna som inte 

explicit framhåller vilket väsen som visar sig som, till exempel, följande sägen från Älvdalen i 

Dalarna: 

 

            Det har här talats om att man i någon kloks sällskap sett en svart hund med röda ögon och rött gap 

            skymta bakom den trollkunnige, hunden försvann dock om någon människa närmade sig. Det sades 

            att hunden var en ande från underjorden och han var trollkarlens medhjälpare (ISOF 11286, s. 12).  

 

När det gäller varulvens och Djävulens funktion är det tydligt att båda dessa väsen huvudsakligen 

fyller en varnande funktion i folktron och folksägnerna. Båda fungerar som påtagliga varningar för 

det övernaturliga. Att ta till trolldom för att få en lätt förlossning innebär att den havande kvinnan, 

antingen medvetet eller omedvetet, riktar sig till Djävulen som i hög grad förknippas med magi och 

magiska ritualer, vilket leder till att deras son blir varulv och, därmed, underkastad Hin Håle. 

Detsamma gäller sägnen från Blekinge i vilken kvinnan ska ha direkt lovat sitt ofödda barn till 

Djävulen i utbyte mot en lätt förlossning samt sägnen om hur en man kan drabbas av ödet att avla 

varulvar om han vänder sin skjorta avig vid en korsväg. Just de här sägnerna om varulven är de 

mest uttalade varningarna för detta tabubrott.  

      Djävulen fyller dock ytterligare en funktion i det här sammanhanget, nämligen som frestare. 

Genom att fresta den havande kvinnan med hjälp att få en lätt förlossning, som inom 

föreställningen från Blekinge, sätter han kvinnans förståelse för det tillåtna och det otillåtna 

(tabuartade) på prov, för att se hur högt pris de egentligen är villiga att betala. Även varulven har 

mer än en varnande funktion i dessa sägner i avseendet att han återställer ordningen som brutits 

genom den havande kvinnans tabubrott när han dödar en kvinna och/eller dricker blod. På så vis 

fungerar varulven som en ordningsvakt i dessa sägner.  

      Att också Djävulen kan fungera som ordningsvakt framgår i sägnerna om hur mördare som 

den småländske drängen och östgötske Ville Tolv förföljs av detta väsen. Genom att förfölja 

mördarna i antingen katt- eller hundskepnad påminner han nämligen ständigt mördarna om deras 

brott samt bekräftar omgivningens misstankar om dem. Om varulven, däremot, finns det inte 

många sägner om mord, men en sådan sägen är den värmländska sägnen som berättar om hur 



57 

 

varulvar sades vara mördade barns själar. Varulven har, i denna sägen, en huvudsakligen varnande 

funktion i avseendet de mördade barnen, sannolikt, varit födda utom äktenskapet. På så vis kan 

denna sägen läsas som en varning för utomäktenskapligt samlag, men också för skogen och dess 

vilda rovdjur.         
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4. Varulven i svensk folktro: motiv och funktion 

 

I den här masteruppsatsen har jag gjort en motivanalytisk, folkloristisk undersökning av de svenska 

sägnerna och balladversionerna om varulven med fokus på motiven. Även en dagboksanteckning 

har analyserats. Syftet med den här undersökningen har varit att, genom tillämpning av motivanalys, 

undersöka vilken betydelse och funktion föreställningen om varulven kan ha haft i Sverige.  

      Det källmaterial jag använt mig av, i den här undersökningen av två olika genrer, nämligen olika 

versioner av balladen Varulven och upptecknade folksägner som finns bevarade på Institutet för 

språk- och folkminnen i Uppsala och Nordiska Museet i Stockholm. Motivanalys går ut på att de 

olika motiven i materialet analyseras och återkommande motiv inom föreställningen om varulven 

är förvandlingsmotivet, mötet, äktenskapsmotivet och blodet (vampyrism och blodsoffer).  

      Frågeställningarna som har besvarats i denna folkloristiska undersökning är:  

 

 Vilka funktioner och betydelser fyller föreställningen om varulven i de svenska 

folksägnerna och versionerna av balladen Varulven och vad kan denna föreställning ha 

inneburit för de män och kvinnor som levde i det samhälle där dessa föreställningar 

traderades? 

 Hur kan sambandet, och parallellerna, mellan föreställningen om varulven och Djävulen 

förstås och förklaras? 

 

Första frågeställningen besvarades i kapitlet ”Vildsint rovdjur eller moralens gränsvakt? – 

Varulvens funktion och betydelse i sägner och balladversioner”, i vilket jag fokuserar på varulvens 

roll och funktion i sägnerna och de olika balladversionerna medan den andra frågan besvarades i 

kapitel 3, ”Varulven och Djävulen – förbannelse och förvandling”.  

      Varulvens funktion i de olika versionerna av balladen Varulven är främst som gränsvakt i 

avseendet att väsendet vakar över gränserna mellan det som är tillåtet och det som är förbjudet 

medan sägnernas varulv har även har en djupare, mer psykologisk betydelse i avseendet att han, 

förutom att vaka över gränsen, också representerar människans egen rädsla för det vilda och det 

okända, det vill säga det som befinner sig bortom den mänskliga kontrollen. Folksägnernas varulv 

representerar även mörkerrädslan samt den mörkare, farligare sidan av människans natur, dock i 

första hand mannens. Väsendet fungerar även som en varning för inte bara människans mörkare 

natur utan även för att träda över gränsen till det förbjudna (tabuartade) och/eller befatta sig med 

det övernaturliga.  
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      Samma funktion fyller varulven i de sägner som analyseras i kapitlet ”Varulven och Djävulen 

– förbannelse och förvandling”. I den här delen av analysen tas även relationen och likheterna 

mellan varulven och Djävulen upp och komparationen mellan dessa två väsen och deras respektive 

funktioner i svensk folktro tyder på att de står i förbund med varandra. Då de dessutom är 

övervägande identiska till det yttre finns även möjligheten att tolka varulven som ett av Djävulens 

ansikten, att de är två sidor av samma mynt.  

      En viktig skillnad finns dock mellan dessa två väsen och det är att Djävulen även fungerar som 

en frestare som sätter den utsatta människan på prov. Den funktionen fyller däremot inte varulven 

i någon sägen. 

      Den slutsats som kan dras av den här folkloristiska studien är att varulven fungerar som en 

viktig gränsvakt inom den svenska folktron. Han visar sig så fort någon antingen är på väg att kliva 

över gränsen till det förbjudna eller har gjort det för att utkräva straff genom att gå till anfall. 

Genom att anfalla och döda en människa återupprättar han inte bara ordningen utan kan även bli 

fri från sin förtrollning. Då varulven enbart existerar till flöjd av ett allvarligt tabubrott krävs 

nämligen ett högt pris för att han ska förlösas och sona sin moders, eller sin faders, brott. Detta 

pris är ofta att varulven tvingas döda en människa och dricka hennes blod, alternativt offra blod. 

Ibland kan dock varulven räddas genom att hans hustru, alternativt hans mor, känner igen honom 

och uttalar sanningen.  

      Faran att överträda gränsen till det förbjudna och befatta sig med det onaturliga utgör den röda 

tråden i folksägnerna och balladversionerna om varulven och samtidigt som detta väsen existerar 

till följd av ett gränsöverträdande vakar han över gränsen för att förhindra att fler människor kliver 

över den. Detta gör varulven till den kanske mest komplexa och intressanta gränsvakten i den 

svenska folktron.  
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