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Abstract 

 

In this essay the aim is to examine what an analysis of records of the Swedish 

phenomenon called the “mara” or nightmare can tell us about gender relations in the 

nineteenth century Swedish peasant society. From Snorre Sturlasson to studies done in 

the present day I go through records and the people who has written them for answers to 

my questions. I use the methods sex/gender and Michel Foucault’s perspective of power 

and my main material I study is records from DAG. 

With this essay I take you through methods, and descriptions of the “mara”. I also take a 

closer look on the people who has written down what the people thought and their 

believes about the “mara” during the nineteenth century. I also take a closer look on the 

books that has been followed by the recorders. 

 

Keywords: Mara, nightmare, folklore, folkbelief, legends, sex/gender, perspective of 

power, ethnology 
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3 Inledning 

 

Den tidigaste varianten som finns av berättelse om maran finns i Heimskringlan och 

Ynglingasagan av Snorre Sturlasson (1179-1241).  Den svenska översättningen av Emil 

Olson, som är mycket känd,(Olson 1919:27f) lyder:  

 

 

     Vanlande hette Svegdes son, som tog riket efter denne och rådde över Uppsala öd; 

han var en stor krigare och for vida omkring i landen. Han uppehöll sig en vinter i 

Finland hos Snö den gamle och fick där hans dotter Driva till äkta. Men om våren drog 

han bort. Driva stannade kvar, och han lovade att komma tillbaka efter tre år; men han 

kom icke på tio år. Då skickade Driva bud efter sejdkvinnan Huld, men sände sin och 

Vanlandes son Visbur till Svithiod. Driva köpte sejdkvinnan Huld till att genom 

trollkonster locka Vanlande till Finland eller i annat fall döda honom. Då trolldomen 

övades, var Vanlande i Uppsala; han fick strax lust att fara till Finland, men hans vänner 

och rådgivare förbjödo honom det och sade, att hans reslust måtte bero på häxeri av 

finnarna. Då blev han tung av sömn och lade sig att sova. Men just som han hade 

somnat, ropade han och sade, att maran trampade honom. Hans män sprungo fram och 

ville hjälpa honom, men när de togo i huvudet, så trampade hon på hans ben, så att de 

voro nära att brista; de togo då i benen, men då kramade hon huvudet, så att det blev 

hans bane. Svearna togo hans lik och brände det vid en å, som heter Skuta; där restes 

bautastenarna över honom. Så säger Thjodolv: 

Vanlande 

till Viles broder 

visad blev 

av den onda häxan, 

då den trollfödda. 

Nattens Hild 

trådde till döds 

männens fiende. 

Den givmilde fursten, 

kvävd av maran, 

brändes sedan 

på Skutas bädd 
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Vad vi ser i Heimskringlan, är att ett kvinnligt väsen, som är aggressivt, attackerar en 

sovande man och dödar honom under tortyrliknande former. Nästan 1000 år senare, 

återkommer snarlika motiv i svenska bönders berättelser om maran. Vilka är dessa 

blodtörstiga kvinnor, som attackerar försvarslösa män, vad vill de, och vad är det för 

män, som utsätts för detta?  

 

3.1 Frågeställningar 

 

-föreställningar kring nordisk folktro, vem blev mara, och varför 

- kopplingar till andra väsen, så som skogsrået, varulven och incubus/succubus. 

-genus och maktperspektiv 

 

3.2 Syfte 

 

Syftet är att pröva vad en analys av arkivuppteckningar om maran kan säga oss om 

genusrelationer i 1800-talets svenska bondesamhälle. Att ta reda på vem som hade 

makten, om män stod över kvinnor, eller om maran ett sätt för kvinnor att utöva makt 

mot män. 

 

3.3 Källmaterial 

 

Jag håller mig främst till nordiskt arkivmaterial jag hittat på DAG (Dialekt-, ortnamns- 

och folkminnesarkivet i Göteborg ). Arkivmaterialet är från 1800-talet, och jag lägger 

fokus på de som tar upp den kvinnliga aspekten på maran, att det är en kvinna som blir 

förvandlad till mara, och hämnas eller hemsöker sin omgivning. 

 

4 Forskningsöversikt 

 

Tidigare studier kring maran har gjorts av Catharina Raudvere, som skrivit en 

religionshistorisk avhandling som heter ”Föreställningar om maran i nordisk folktro”. 

När det kommer till makt och genus, så finns det en hel del, men inte ur det perspektiv 

jag tänkte anta, hur uppteckningar påverkat kvinnor under 1800-talet. Dock finns det en 

bok av Inger Lövkrona, som tar upp genus och maktperspektiv på kvinnor under 1700-
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talet:”Annika Larsdotter, barnamörderska: kön, makt och sexualitet i 1700-talets 

Sverige” 

 

5 Metoder 

 

Hur kan man som folklorist analysera uppteckningar, och dessutom förstå materialet 

som är nedskrivet från en tid som är borta. Vad kan sägas om texterna som uppkommit i 

en annan miljö, än den man själv vistas i, och som dessutom har förändrats sedan 

arbetet med uppteckningarna gjordes? ( Wolf-Knuts, 2004:146). 

 

Beroende på vad man vill få reda på med dessa uppteckningar man arbetar med, så finns 

det olika metoder att använda sig av. Att använda sig av nutid som referenspunkt räcker 

dock ofta inte till, utan man måste försöka rekonstruera den kulturella bakgrunden. 

Många folklorister idag, använder sig dels av performansen dels av uppteckningar och 

arbetar med text och intertextualitet. Man kan se på uppteckningar och leta efter 

varianter och variation, eller så fokuserar man på genrer och strukturer.  

Dock måste man tänka på, att materialet bestämmer metoden. Även om det finns bra 

exempel på hur man kan tolka uppteckningar, så är det svårt att alltid hålla dem strikt 

isär. Dessutom passar inte alla metoder all material. Man ska inte tvinga materialet att 

passa den metod man bestämt sig för att man vill använda, om det inte är så att man 

förutsatt sig att testa en viss metod och se om den skulle passa för en viss sorts 

material.(Wolf-Knuts, 2004:163f). 

 

Det finns en del metoder man kan använda sig av, när man vill analysera uppteckningar, 

men jag vill försöka se det ur ett genus och maktperspektiv, hur kvinnorna under den tid 

uppteckningarna gjordes påverkades av dessa uppteckningar och om de kan säga något 

om hur bondesamhällets kvinnor hade det. 

 

De metoder jag använder för att analysera mitt material är att undersöka via 

genussystemet och maktperspektivet, om det är så att kvinnor påverkades av att de var 

just kvinnor och att detta märktes i uppteckningar kring maran. Om mannen är den med 

makten, och står högst upp i hierarkin, eller om maran är ett sätt för kvinnan att själva få 

makt över männen. Jag har även med ett genreperspektiv på uppteckningarna. 
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5.1 Genus och maktperspektiv 

 

Den stora frågan inom genusforskningen är, ”hur kan det komma sig att kvinnor 

generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män?”( Hirdman, 

1993:146).  

Att kvinnor har lägre värde har genomsyrats genom århundraden, och blev tydligt i de 

uppteckningar och material om upptecknare jag studerade. Makten och den sociala 

statusen syntes tydligt hos männen. 

 

Att diskutera i termer av genussystem är ett försök att få svar på frågor som varför, hur, 

och vad ska man tänka om det här. Begreppet genussystem är mest använt inom 

antropologin, som ett mer beskrivande begrepp för de olika förhållanden mellan könen, 

och inte som en teori om underordning. Dock myntades begreppet sex/gender system av 

antropologen Gayle Rubin 1975, då hon hade en teori om att sex/gender har att göra 

med hur ett kön ses ur biologiskt/kulturellt perspektiv.  

Tio år senare ansluter sig Rubin till begreppsdefinitionen som är allmänt rådande inom 

antropologin, där gender står för både könsroll och socialt kön.(Hirdman, 1993:146f). 

Gender används således för att skilja kultur från biologi, men det handlar mer om 

huruvida sexualitet är en social konstruktion, det maktfyllda förhållandet mellan man 

och kvinna problematiseras inte. 

 

Historikern Joan Scott diskuterar det begreppet gender  ur en maktaspekt, och ger en 

nyttig genomgång om hur, var och varför gender används. Hon noterar hur begreppet 

får ett vetenskapligt taktiskt värde, hur det är neutralt i förhållande till det laddade ordet 

”sex”. Gender används ofta i texter som är synonyma med kvinnokön, och saker och 

områden som har att göra med kvinnor. Dock är det fortfarande oprecist som ett 

teoretiskt begrepp.(Hirdman, 1993:147). 

 

I svenska språket har gender blivit genus, även om många hellre vill använda sig av 

begreppet socialt kön. Dock kommer uttrycket socialt kön inte att hålla i längden, då 

användandet av ”gender” har spridit sig allt mer. Hirdman föreslår att man med genus i 

stället sätter namn på den komplicerade kunskapen om manligt och kvinnligt, och hur 

vår förståelse hur kvinnligt och manligt görs, blir större. 
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Genussystemet är en ordningsstruktur av kön och är en förutsättning för andra sociala 

ordningar. Den har blivit en bas för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. 

Systemet har två bärande bjälkar, eller lagar, principer, logiker. Den första logiken är 

dikotomin, man håller isär manligt och kvinnligt och de bör inte blandas. Den andra 

logiken är hierarkin, mannen utgör normen, män är människor och utgör normen för det 

som är normalt och allmängiltigt. (Hirdman, 1993:149) 

 

När det kommer till maktperspektiv och diskurs, så är det bästa sättet att se det ur hur 

Michel Foucault brukade det. Han gjorde en serie av historiska studier av vansinnen, 

den medicinska blicken, av biologins, språkforskningens och ekonomistudiernas 

utbildning, av fängelset och sexualiteten ( Nilsson, 1996:19)  

 

Bo. G Nilsson, har använt sig av detta i sin bok, ”folkhemmets arbetarminnen” och flera 

aspekter och diskursanalyser han använder, är även användbart på denna uppsats. 

Foucaults första större arbeten handlade om skilda vetenskapers historia, han pekade på 

att de olika vetenskaperna har sin grundval i den kulturella ordningen. ”Vansinnet” är 

alltså kulturellt format, och därmed också en kategori som kan förändras.(Nilsson, 

1996:20) 

 

Omkring 1800, antog den ”medicinska blicken” en ny struktur, och Foucault gjorde i sin 

stora studie av hur humanvetenskaperna konstituerat människan som subjekt, ett 

sökande efter kunskapen om hur människan byggts upp utifrån regler med grund i den 

kulturella ordningen. Av denna får man åt vetenskapen, dess positiva grundval, och ger 

det större rum, där kunskapen kan konstitueras. Enligt Foucaults studie, om 

möjlighetsvillkoren för vetandet, som gäller den moderna tiden, som även enligt Nilsson 

är relevant för den äldre svenska folklivsdiskurs. I och med genombrottet 1800 med det 

moderna epistemet, problematiserades relationen mellan vara och representation. Man 

kunde inte med hjälp av representation genomlysa tingen, utan tingvärlden framstod 

som mörk och okänd.  Därmed måste en analys av vad människor säger, arbeta sig ner 

från det sagdas yta till de språkliga former, som gjort att yttrandet varit möjligt. 

Tystnaden bakom själva orden måste man få fram, gå bakom myterna, och analysera 

vad som sägs i djupet av diskursen. (Nilsson, 1996:20) 
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Kan man med hjälp av en analys få fram vad berättarna egentligen sa, eller är det 

upptecknarnas ord och berättelser vi hör/läser. Kan man få fram tystnaden i 

uppteckningarna, och höra det som inte sägs eller skrivs genom att gå på djupet?  Hur 

får man fram det bakomliggande i texterna? 

 

Ytterligare en aspekt av diskursen är att man kan se den som en uppsättning praktiker, 

eller tillvägagångssätt som är metodiska, och formar studieobjekt, samt bildar begrepp 

och teorier. Dessa diskursiva praktiker, avgör vad som kan göras synligt för själva 

vetandet. Utgår man från dessa, så kan man beskriva konkreta diskurser. Från dessa 

beskrivningar kan man ta fasta på platser, eller den sociala miljön där objekten finns och 

avhandlas i. Beskrivningen kan dessutom ställa de frågor om vilka metoder som anses 

ge giltiga utsagor. (Nilsson, 1996:21) 

 

Enligt Foucault är diskurser spridningssystem för utsagor som erbjuder hierarkiska 

ordningar av positioner, där personer kan framträda med sitt tal. Man ska genom detta 

kunna upptäcka regelbundenheter i hur utsagor uppträder, i vilka rum de framsägs och 

på sätten som de hänger samman och förvandlas. Om man upptäcker ett sådant system, 

så kallar Foucault det för diskursiv formation. (Nilsson, 1996:21) 

 

Diskursen har en relation till makten och den är djupt implicerad i samhälleliga 

processer och maktspel. Genom denna, så verkar olika procedurer som bestämmer vad 

som får sägas och inte, vad som ska ses som sant eller falskt, och vem som får yttra sig 

med auktoritet om ett visst ämne. Makt har inte bara fäste i det statliga, i storbolag, eller 

i samhällets administrativa institutioner, utan den har en större social spridning, då den 

utgör ett moment i alla sociala relationer, som ur denna sorts aspekt, kan ses som 

styrkeförhållanden.(Nilsson, 1996:22) 

 

Samhällets maktspel, och tydligheten av den syns i mina undersökningar av mitt 

material. Från en början hade jag en tanke om att man med hjälp av materialet skulle 

kunna se kvinnornas ställning kunde se ut, men männens makt och hierarki genomsyrar 

uppteckningar, och även texter om själva upptecknarna. 

När man talar om genusrelation i det förmoderna samhället, så är det något som gav 

männen makt och tolkningsföreträde både som husbonde, make och far. Det blir en 
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genomgripande manlig hierarki, som har Gud i toppen, kungen som fader över folket 

och husbonden som är övervakare över hushållet. (Lövkrona, 1999:34)  

Att äga jord, utgjorde en bas för patriarkalismen, och var dess grundpelare och genom 

arv och giftermål, återskapades den patriarkala strukturen. Denna struktur hade sitt 

ursprung i en genusrelation med manlig överordning som manifesterades i de sociala 

praktikerna, och i symboler samt diskurser. Vart denna hierarkiska genusordning 

härstammar från, är en fråga många genusforskare försökt att få svar på. (Lövkrona, 

1999:35)  

Den förmoderna genusrelationen gav betydelse i den vardagsverklighet människor levde 

i, och utifrån den, blev könsidentiteter konstituerade. Dock var inte positionerna 

entydigt definierade, utan de konstruerades utifrån motstridiga diskurser och praktiker, 

men ändock tydliga normer. I den sociala praxisen, kunde genusordningen förhandlas, 

ifrågasättas och manipuleras beroende på situation, och inom vissa klara gränser. 

Gränserna såg till att hierarkin inte rubbades. Den kvinnliga underordningen växlade 

från inflytande och viss makt, till förtryck.(Lövkrona, 1999:35). 

6 Maran 

Vad är maran? Just benämningen maran, avser föreställningen om ett väsen, som 

vanligtvis var kvinnligt, som under nattetid anföll människor och djur. Man förknippar 

anfallen med ångest och känslor av att bli kvävd. Djur som hittats utmattade och svaga 

på morgonen sas att de vart utsatta för maran.(Raudvere, 1993:105) 

Många uppteckningar jag gick igenom beskrev känslan av kvävning under nattsömn, 

och beskrev djurens tillstånd efter natten. Ofta kom beskrivningarna av djuren i 

samband med vem som skulle påstås ridit det, vem som var maran. 

Själva ordet mara, är nord- och västeuropeiskt men har en etymologi som är omstridd 

och höljd i dunkel. Maran är tillsammans med varulven de som hör hemma i svensk 

övertro sedan mycket länge. Säkerligen har det förhistoriska rötter, samtidigt som det 

lever kvar än idag i det svenska språket. Ordet mara kan idag återfinnas bland annat hos 

infanteristerna, som kallar sin ränsel mara. Det återfinns även inom brottningssporten, 

då en ett av deras grepp kallas för flygande mara, kanske en återkoppling till tron om att 

maran kunde flyga, eller så är det ett språkligt fel, då det på engelska heter flying mare, 
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och därmed menar märr när man säger ”mare”. Maran på engelska blir night-mare. 

(swahn, 2010:85)  

Nightmare som är det engelska ordet för mardröm, kan härledas till att man blev 

hemsökt av maran, dock fann jag inga uppteckningar som kopplade samman orden 

mardröm och marritt, och jag funderar på om ordet mardröm är något som har kommit 

långt efter, och då syftar på att maran har ridit en. 

I uppslagsverket ”nordisk familjebok” 1:a upplagan, 1886, så är mara 

en känsla af qvävning, beklämning eller tryckande tyngd öfver 

bröstet, som kommer på under sömnen. Den medför ett häftigt 

uppvaknande med ängslan och oro samt åtföljes ofta af en 

hallucination att något fantastiskt djur satt sig på bröstet. Det är 

företrädesvis nervsvaga personer med sinnesoro, hjertfel eller 

digestionsrubbningar som lida af detta ondo                                                    

( http://runeberg.org/nfaj/0429.html) 

Vidare i uppslagsverket står det att man av maran genom folktron skapade ett 

trolldomsväsen, det kopplas till romarnas tro, och ger vidare direktion att läsa under 

”incubus”. Sedan följer ett par beskrivningar av maran, hur man skyddar sig mot den, 

samt koppling till ordet markvast. (http://runeberg.org/nfaj/0429.html) 

Samtidigt kan man läsa uppteckningar från samma tidsperiod, som bestämt hävdar att 

maran är någon/något man blir hemsökt av, och ingenstans i de uppteckningar jag läste, 

stod det om att de var de sinnessvaga eller nervsjuka som drabbades. 

Läser jag i uppteckningar om maran, så benämns maran ofta som en hon, även om 

manliga maror/marulvar förekommer. Den benämns även som ett djur, och då i form av 

något obestämt ludet som är stort och svart, eller en katt. Motsägelsefullt nog så säger 

vissa uppteckningar att maran är luden och ett stort svart djur, medan andra säger att den 

är vit, snövit och påminner om en katt. 

I de fall maran omnämns som människa så är hon som kvinna vacker och lockande eller 

gammal och ful. Är det en man så omtalas han vare sig som attraktiv eller repulsiv. Han 

http://runeberg.org/nfaj/0429.html
http://runeberg.org/nfaj/0429.html
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har individuella särdrag, och känns ofta igen som person i omgivningen 

(Raudvere:1993:124). 

I de fall som maran omnämns som djur, så artbestäms de som katt, eller mus, och det 

mer diffusa slaget är att det är ett ”pälsdjur som är ludet”. 

Det finns även de som liknat maran vid föremål som nystan eller eldklot och även som 

övernaturliga väsen som att det är en ande eller ett väsen på grund av att de kan komma 

genom nyckelhål, eller andra hål. (Raudvere, 1993:124). 

Även om många uppteckningar påminner om varandra, så skiljer de sig i vissa fall åt i 

just hur maran uppträder.  

Så maran är en hon, en det, en han, ett djur, något diffust. Uppteckningarna ger mig en 

klar bild som ändå är suddig. Man kan inte sätta fingret på exakt hur maran ser ut, men 

man kan få en förståelse av känslan att bli utsatt för den. Luden men samtidigt slät, 

vacker men samtidigt ful. Maran är mer av en känsla än det är ett synligt väsen, även 

om många beskrivningar görs av den. 

6.1 Upptecknarna 

Det finns tidigare forskning som hävdar att de äldre traditionsuppteckningarna 

huvudsakligen återspeglar forskarnas syn på ”De Andra”, och att det är utvalda delar av 

invånare i allmogesamhället som kommit till tals. Det påstås att uppteckningarna 

primärt är en motbild till själva forskarna, deras samhällsklass, samt den tid de levde i. 

Forskarna sägs ha vetat bättre än folket själva hur folkkulturen var beskaffad. Enligt 

denna syn, så har upptecknarna inte fått bidra med egna urval eller reflexioner och 

tolkningar. Det betonas istället att de har fått jobba utefter arkivens villkor, idealt sett. 

Detta gäller även meddelarna sägs det. Traditionsforskarna konstruerade sitt eget ideala 

allmogesamhälle, genom att ha hårt hållna upptecknare, detaljerade frågelistor, och 

korrigering av inkomna uppteckningar (Skott, 2008:102). 

Det som lyfts fram och karaktäriserat dokumentationsverksamheten vid landets 

traditionsarkiv, är forskarnas egen syn på insamlingsverksamheten och deras tankar om 

det förflutna. Hur dokumenterade man folkets minnen? Vilka aktörer var det som fick 

komma till tals, och ge sin bild av hur det förflutna tedde sig, till arkivet, forskningen 
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och eftervärlden. För att dessa frågor ska kunna besvaras så måste man centrera 

upptecknarna, de som nedtecknat samlingarna och deras arbete (Skott, 2008:102). 

Det västsvenska folkminnesarkivet kan placeras mellan de vetenskapliga disciplinerna 

och hembygdsrörelsen. Länken dem emellan blev arkivet. Traditionsforskare i Göteborg 

ville både samla in och forska. Insamlandet prioriterades eftersom man menade att 

tidsramen för dokumentationsverksamheten var begränsad, och att den snart skulle vara 

omöjlig att utföra. Det räckte inte med att arkivets representanter själva bedrev 

insamling, utan för att kunna skapa allsidigt material krävdes att man tog in andra, och 

därför rekryterades fältforskare (Skott, 2008:109). 

Målsättningen hos Västsvenska folkminnesföreningen var redan från början att 

sammanföra och stödja dem som intresserade sig av att tillvarata folkminnen i västra 

Sverige. Att skaffa sig nya upptecknare var det syfte som var främsta anledningen till att 

man propagerade, samt anordnade pristävlingar. Man sökte i olika medier efter män och 

kvinnor som var eller kunde tänkas bli, intresserade av att ta tillvara på folkminnen. 

(Skott, 2008:109f) 

Skott lägger fokus på de som gjort nedteckningar i västsvenska folkminnetsarkivets 

samlingar under åren 1919-1964, och begränsar sig till att studera de 154 (av 2000) som 

sänt in 150 sidor text eller mer till arkivet. Hans studie återspeglar därmed eliten av 

upptecknarna, som sammanlagt står för 90 procent av alla accessionsförda 

uppteckningar under tidsperioden (Skott, 2008:110). 

Skott skiljer på upptecknarna genom att använda sig av termerna stipendiater och 

bygdeforskare. Bygdeforskare kallades även för bygde- eller ortsmeddelare, och de 

arbetade huvudsakligen lokalt och regionalt. De bedrev insamlingen främst på de orter 

där de fötts, växt upp, levt och arbetat. Stipendiater var kringresande studenter som 

gjorde uppteckningar. Bygdeforskarna har bidragit till en något större andel 

uppteckningar än stipendiaterna (Skott, 2008:110). 

Indirekt framkommer det att de svenska folkminnesarkiven är en manlig värld. 

Insamlingsledarna var män, medan de få kvinnor som var anställa, oftast utförde 

rutinarbeten som var mindre statusfyllt. Även bland upptecknarna är den manliga delen 

större, då 90 av totalt 112 granskade är män. Samt att 80 procent av det totala 
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nedtecknade materialet i göteborgsarkivets samlingar var nedtecknade av män under 

1920 till 1950 talet. I mitten av 1960 talet blev könsfördelningen något jämnare bland 

upptecknarna (Skott, 2008:117). 

6.2 Arkivmaterial om maran.  

Det jag slogs av när jag läste de uppteckningar jag plockade fram på DAG, var att de 

flesta upptecknarna var män, som frågat män. I få fall var det kvinnor som var 

upptecknare, och även de som tillfrågats var i få fall kvinnor. I de uppteckningar där 

kvinnor kom till tals, så handlade det mestadels om hur det kom sig att flickebarn kom 

att bli mara. ”Di ska gömme skinnet ätter en nyslaktad fölunge. Den som då går me barn 

å går igenom skinnet tre gånger, ho får en unge som blir mara själv” (VFF 1011:1)  

Just i dessa sägner som kallas fölhamnssägner, ser man hur kvinnans biologiska 

funktioner i en patriarkal diskurs definierar hennes genus, hennes sociala kön. Termen 

omfattar inte bara det samhälleliga rollspelet, utan genus står för socialt kön och kan 

analyseras både som en social relation och en symbolisk konstruktion, och båda dessa 

ser man i just fölhamnssägnerna. (Raudvere, 1999:249) 

Många av arkivets uppteckningar handlar om hur maran betedde sig, och hur den såg ut. 

I de flesta fall benämns maran som en ”hon”, och ”elak käring, illa klädd käring, 

försmådd käring, fruntimmer, ragata till fruntimmer återkom ofta i de uppteckningar jag 

tittade på. I få fall nämns maran att vara en ”han”, antingen genom att de är en ”marulv” 

eller i de fall de sägs vara en manlig mara, så är det att mannen rider den fästmö han 

blivit ratad av. Även drängar nämns att de varit mara, och marridit hästar på natten. 

Många uppteckningar tar upp hur man ska fånga maran, att man ska täcka igen alla hål, 

utom ett, där maran kan ta sig igenom. När hon väl är igenom ska man täppa igen även 

det hålet, och kan därmed gifta sig med henne.  

Män fångar maran, gifter sig men gör misstaget att tala om vart 

de kommer från, och kvinnan blir då mara igen, samt försvinner 

som en blå rök genom hålet hon kom igenom(VFF 1611:35-37, 

Bohuslän 1924) 
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Denna typ av marasägen, när mannen gör maran till sin hustru, är den som har den 

tydligaste sociala förankringen. Den agrara miljön blir gestaltad som en helhet, och 

äktenskapet ses som institutionellt. Man kan även tolka dessa berättelser som en bild av 

juridisk bindning i äktenskapet. Mannen gör alltså en socialt accepterad kvinna av 

maran genom att gifta sig med henne.(Raudvere, 1999:280f) 

Raudvere gör två tolkningar av äktenskap med maran, en ur ett manligt perspektiv och 

ett ur ett kvinnligt perspektiv. För mannen kunde det vara en fantasi om äktenskapet, 

och för de drängar som inte hade råd, sågs det som en utopi. Att då få en hustru som 

kommer in genom ett kvisthål, är ju perfekt. Mannens perspektiv kan sägas vara en 

erotiskt färgad dröm, om en kvinna som kommer till honom, utan ansträngning. För 

kvinnor och ur deras perspektiv kan det istället vara en befrielsedröm om flykt från 

äktenskap och vardag. Även om själva utgångspunkten på denna sägen är manlig, det är 

ju mannen som fångar maran, och gifter sig med henne, så kan man tänka sig de 

kvinnliga berättarna som istället lyfter fram det mer allmänna och mindre könsspecifika 

tabut att om man inleder förhållande eller gör uppgörelser med det övernaturliga oftast 

leder till problem och att det får motsatt resultat mot vad man förväntat sig.(Raudvere, 

1999:287) 

6.3 Beskrivningar av maran 

Många av uppteckningarna innehåller beskrivningar av maran, hur hon/den såg ut, 

varför den alls existerade och vem som kunde tänkas vara mara. Inom genreanalysen 

kallas detta för trosutsagor. De har ofta formen av ett generaliserande 

påstående.(Klintberg, 1972:21) 

Utomnaturligt väsen-bildar maran” uppteckning av J. Kalén, där 

han skriver att han aldrig om ordet maran, i någon annan form 

än just ”maran”. Den är en och samma, vart ”hon” än syntes, 

ingen vet vem ”hon” är, hon vill inte synas, men en påstår att 

”hon” är luden (VFF 207:133-137 Fagered 1920).  

De uppteckningar om hur maran (och varulven) kom till, genom att mödrar kröp genom 

fosterhinnor av ett föl, för att få en lättare förlossning, är en återberättad version, och 

inget självupplevt, i de uppteckningar jag läst. Även hemsökelse av maran, som 
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min bror låg i en lada, då hörde han att det tassa. Jasså där 

kommer missa, sa han, han trodde det var katten. Men då tog det 

honom i axeln o ryckte honom baklänges på rygg, hon kom inte 

åt annars, o börja klämma. Å på morron syntes på has axel som 

efter fem fingrar (IFGH 3611:34,Värmland 1934).  

Det handlar oftast om någon man känner eller har känt, exempelvis ens farmor eller i 

förra fallet ens bror. 

Att de flesta uppteckningar inte ger en klar bild av hur en mara ser ut, utan ger vaga, 

luddiga beskrivningar av den, gör att den levt kvar och även kunnat vandra mellan orter 

och socknar. 

Andra beskrivningar av maran är” luden”. Rödhåriga kvinnor är maran”. ”Hårig”, men 

som människa saknar den hår på diverse ställen. 

Själva bilden av maran i uppteckningar, är mer en känsla, som tar sig konkreta uttryck, 

och istället för att vara en bestämd gestalt, så är den snarare en sammanfattning av olika 

egenskaper.(Raudvere, 1999:125) 

De flesta beskrivningar av maran, är sägner, något man hört, något som kan tänkas vara 

sant. De är ofta knutna till orter, och det är korta episoder som berättar intressanta 

händelser, och vad för konsekvenser den kan ge. 

För att kunna förstå vad en sägen är så måste man kunna skilja sägnen från andra former 

av folktradition. Detta kan man göra genom genreanalys. Man drog en gräns mellan 

saga och sägen redan under i början av 1800-talet. Bröderna Grimm förklarade 

skillnaden mellan dem, genom att mynta uttrycket, ”sagan är mera poetisk, sägnen mera 

historisk”. Detta var ingen definition i absoluta termer, och en klar gräns finns inte, utan 

de båda möts någonstans. (Klintberg, 1972:13) Sagan berättas utan att ge anspråk på att 

bli trodd, den är för att underhålla. Det finns en hjälte, som står i centrum, diverse 

handlingar, och ett lyckligt slut. Sägnen däremot, berättas ofta med ett anspråk på att bli 

trodd, samt ingår alltid i ett större folktrosammanhang. De utspelar sig i berättarnas 

egen omvärld är knutna till orter, samt kortare än sagan. Den har ingen direkt början 

eller slut, utan innehåller ofta en kort episod som förtäljer om en händelse som är 
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intressant och vad konsekvenserna av den blev. Det som motiverar sägner att berättas är 

de övernaturliga inslag som finns med. (Klintberg, 1972:13f). 

 I de fall, där personerna själva upplevt, eller haft någon nära bekant som upplevt maran, 

så kan det sägas vara ett memorat. Då upplevelsen av maran är något övernaturligt och 

supranormalt.(Klintberg, 1972:15) 

Att skilja mellan memorat och sägen kan vara svårt ibland, då memorat byggs ut med 

sägenmotiv som varit välkända, och blivit tillagda ju mer berättelsen blivit berättad. 

Dock är det viktigt för folktrosforskare att hålla isär begreppen, då de ger olika 

källvärden. Memorat ger primär information om folktron, medan sägner måste uppfattas 

som en sekundär folktrokälla. (Klintberg, 1972:20) 

I den supranormala folkliga traditionen kan trosutsagorna, särskilt ritbeskrivningarna, 

vara själva teorin. Själva sägnerna är exempelsamlingar till teorin, konkreta episoder där 

folktron visas upp i dramatiska händelser. Till sist memoraten, som är själva praktiken, 

och berättar hur det går för den människa som hamnat i en supranormal situation. 

(Klintberg, 1972:22) 

6.4 Skydd mot maran 

Många uppteckningar berättar hur man bäst skyddar sig mot maran, och dennes 

hemsökelse. En term för detta är inom trosutsagor, men kallas 

ritbeskrivningar.(Klintberg, 1972:21) 

Exempel på hur man skulle skydda sig mot maran är uppställt bra i Raudveres bok, där 

hon listar föremål och handlingar som skyddar mot maran, samt vilka trollformler eller 

andra uttalade ord som ska skydda mot maran. Bland annat är det metaller så som 

stålredskap, och silver och bly. Det är korstecken och klädesplagg, och det är mänskliga 

utsöndringar och illaluktande ämnen. (Raudvere, 1993:139). 

I själva uppteckningarna står det kortfattat om hur man ska lägga klädesplagg eller skor 

på ett visst sätt så att maran inte kunde komma in.  

En dräng, som ofta besvärades av maran, hörde vanligen vid 

inslumrandet, hur maran brukade gå omkring med hans träskor 
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på sig, innan hon brukade krama om honom. Han tänkte ut 

många sätt att bli henne kvitt. Bland annat hittade han på att 

vända träskorna åt olika håll, innan han lade sig. På så sätt blev 

han kvitt henne (IFGH 3751:19, Värmland 1936) 

Även att vända skospetsar och vränga kläderna ut och in är vanliga råd i själva 

uppteckningarna. 

När det kommer till att använda sig av olika stålföremål, så är det inte bara för skydd 

mot maran, utan mot alla onda väsen och krafter. Särskilt kraftfullt var det för att 

skydda djur och spädbarn, som var särskilt utsatta. ( Raudvere, 1993:141). Det finns 

sägner som rubriceras död på lien, och dessa handlar ofta om bonden eller drängen, som 

hänger en slipad lie över hästens rygg, till skydd mot maran, för att nästa morgon själv 

hittas ihjälskuren på lien. (Raudvere, 1993:141) 

Det var en gubbe som hängde liar omkring hästen för att ha 

skulle freda hästen för mara. På morgonen så hängde husbonden 

själv där på lien. (IFGH 2978:22, Dalsland 1932) 

6.5 Kopplingar till andra väsen 

Läser man uppteckningar om maran, så ser man att det finns kopplingar till andra väsen.  

Bland annat fann jag en uppteckning där det påstods att maran hade ett hål i ryggen och 

dolde därför sin rygg för de hon hemsökte. Detta härleder jag till föreställningar om 

skogsrået, bland annat beskrivs nämligen hon som ”vacker ung kvinna framtill, men 

baktill är hon ofta ful, -hul i ryggen som ett dejtrug”( Granberg, 1935:25) ” Men på 

skausnuan var baken ihålig och liknade ett baktråg” (Granberg, 1935:35) 

Både maran och skogsrået förekommer i erotiska föreställningar och anspelningar på 

det sexuella, maran inte lika mycket som skogsrået, och mer dolt, som i de 

föreställningar där en man fångar maran, och gifter sig med henne, men förlorar henne 

igen (VFF 1611:35-37, Västergötland 1924). 

Kopplingar till varulven fann jag i flera av uppteckningarna, bland annat 
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Om en havande kvinna gick igenom födslehinnan efter en 

fölunge, så blev barnsängen smärtfri Men barnet blev mara om 

det var en flicka, och en marulv om det var en gosse.(VFF 

117:52, 1920).  

Märk dock ordet ”marulv”, en sammanblandning mellan ordet mara och varulv. 

I vissa av uppteckningarna påstods det att maran sög blod, och det ger kopplingar till 

såväl vampyrer som incubus och succubus. Incubus är den manliga och sucubus den 

kvinnliga, och de troddes vara demoner som besökte folk nattetid och ”förförde” dem. 

Incubus kommer från det latinska namnet av verbet incubo, incubare som betyder 

”ligga eller sova hos eller på”, ”uppehålla sig, bevaka”, och kan jämföras med vår 

nordiska mara. 

Kopplingar görs till häxor och häxeri, då uppteckningar berättar om att det är häxor som 

satt maran på dem. ”Häxor befallde kvinnor att vara mara när de var nyfödda och 

hemsöka dem häxan ville” (VFF 1594:16-17 Bohuslän 1924). 

Att kopplingar existerar, beror på  enligt min tolkning, att man berättade liknande sagor 

och sägner för varandra, men tillsatte lite egna tankar och idéer, eller så är det att 

sägnernas väsen är sammankopplade med varandra. Kanske det är en och samma, i 

olika gestaltningar. 

6.6 Frågor upptecknarna använde sig av 

När upptecknare under 1920 talet och framåt, samlade in sägner och försökte följa en 

folkseds spridning och utvecklingshistoria, så hade de frågeböcker till hjälp. Den 

frågebok som användes flitigast vid arkivet i Göteborg är Carl-Martin Bergstrands 

Frågebok för folkminnesinsamling (Göteborg 1934). Innan den utgavs, så använde man 

sig av den mer detaljerade frågeboken av Waldemar Liungman (Göteborg 1927). 

I Liungmans bok, finns tydliga anvisningar ”hur” man skulle fråga, att man inte skulle 

lägga svaren i munnen på sagesmännen, utan återge deras berättelse i all enkelhet. Ja 

och nej var inte ett godtagbart svar, utan bakom varje fråga ligger det alltid ”ett varför” 

eller ”på vad sätt” eller ”hur vet man det”. Sagesmannens namn, yrke, hemort (socken, 

landskap) och födelseår skulle upptecknas.(Liungman, 1927:7). Vad jag märkte i de 
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uppteckningar jag gick igenom så har det slarvats med yrke, dock återfann jag resten av 

det rekommenderade. 

Kapitlet som handlar om maran i Liungmans bok står under rubriken ”Förvandlade” och 

underrubrikerna är maran och varulven. 

Kapitlet börjar: ”Vilka trosföreställningar, upplevelser, sedvänjor, talesätt och sägner 

finns eller har det funnits som kan belysa nedanstående frågor”(Liungman, 1927:23). 

Sedan följer det frågor som tar upp hur maran hemsökte, vem som hemsöktes, hur 

maran betedde sig under en sådan hemsökning, och vilka spår man kunde se att maran 

varit framme. Det är frågor om hur maran gestaltade sig, och vad det fanns för 

benämningar på maran. Man frågade vilket väsen som dolde sig bakom maran, och hur 

en människa blev en mara. Hittills i kapitlet benämns det hela tiden som ”den” eller 

”maran”, de frågor som följer efter ändrar karaktär, och de lyder istället kunde ”hon” 

tvingas därtill(genom moderns åtgöranden). På vad sätt hindrade ”hon” andra att se att 

”hon” lämnat sängplatsen. Det fortsätter med frågan Hur skyddade man sig mot maran 

och hur kunde man befria en martvungen människa (genom att säga ”hennes” namn, 

stämma ”henne” till sig, stänga ”henne” inne.) 

Varför ändrar frågorna karaktär kan man undra, vet upptecknarna eller författaren till 

frågeboken något ingen annan vet, eller har han en förförståelse, genom att hört sägner 

och berättelser tidigare. Antar man att maran är en kvinna, på grund av att kvinnor har 

en sämre ställning både under 1800-talet och i början av 1920 talet då uppteckningarna 

gjordes? Blir det en sann bild av maran, eller gör frågorna om själva berättelserna.  

Frågeboken av Bergstrand gavs ut 1934, alltså efter Liungmans bok. Boken är mycket 

tunnare, och mindre.  

Förordet skriver om att boken sammanlagt har 500 frågor, och att utgivaren är 

”ingalunda av den meningen att svaren på dessa 500 frågor skulle vara tillfyllest vid den 

fortsatta folkminnesinventeringen, men anser dem alla vara av det intresse, att ingen av 

de får lämnas obesvarad” Det fortsätter med att boken är gjord utifrån den systematiska 

katalogen gjord av västsvenska folkminnesarkivet, och därmed innehåller den ingen 

fråga som inte skulle kunna besvaras på västsvenskt område. Däremot att det inte är 

möjligt att i varje socken få ett positivt svar, då folkminnesbeståndet på skilda trakter är 
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alltför olikartad. Det står att upptecknaren bör noga återge meddelarens framställning 

och ej försöka ”bättra på” denna. Man skulle se till att få med anteckningar om 

meddelarens namn, ålder och födelseort. Samt att man skulle få klarhet i på vilken ort 

det berättade hörde hemma, och hur det kommit till meddelarens kännedom. Här står 

det inte något om yrke, vilket kan förklara att jag i de uppteckningar jag läst, inte sett 

anteckning om detta.  

När man bläddrar igenom den tunna boken av Bergstrand, så finner man att många av 

frågorna är ”ledande”, så tillvida att man förväntar sig vissa svar. Om maran är det 

mycket kort, det är endast två frågor ställda, och den första frågan är mycket ledande, då 

man frågar ”Vad var maran? Hade ”hon” människo- eller djurgestalt? Den andra frågan 

lyder, ”Skydd mot maran?” 

Ser man till frågorna efter maran, som är frågor om varulven, tre stycken, så är de lika 

ledande och förutfattade. Exempelvis ”berättas om en ”man” som stundom förvandlades 

till en varg?” samt ”förstod en sådan ”man” vargarnas språk” 

Varför har man minskat ner så pass mycket när det kommer till frågor om maran? Ser 

man till Liungmans bok, skriven sju år tidigare, så är den mycket mer noggrann, och 

utförligare. Räknade man med att de som berättade, själva skulle komma in på långa 

berättelser och förklaringar om maran, eller var man mindre intresserad av dessa 

övernaturliga ting år 1934? Använde man båda böckerna, eller bara en, och vad gjorde 

detta med uppteckningarna, är de därmed ofullständiga? Att man dessutom redan i 

frågan påstår att maran är en ”hon”, vad har det gett för resultat i uppteckningarna, har 

de som berättat, låtit sig ledas av denna fråga, eller har de berättat utefter vad de själva 

vet eller har hört? 

De flesta uppteckningar är liksom frågorna kortfattade svar, och inga långa utläggningar 

eller berättelser direkt, även om det också förekommer. Beror det på att frågorna varit 

korta, och ledande, eller att de inte haft så mycket att säga när det kommer till maran. 

Att de flesta svar liknar varandra, beror det på frågorna, eller att uppfattningen om 

maran helt enkelt var lika? 
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7 Analys/resultat  

Materialet, själva uppteckningarna visar på att större delen av uppteckningarna har 

gjorts av män, och att det är män som berättat dessa sägner om maran. Kvinnor kommer 

sällan till tals, och då oftast enbart i de ”självklara ämnen” som hör till kvinnor, som 

barnafödsel, och graviditet. 

Många uppteckningar, samt även frågeböckerna som användes vid själva 

upptecknandet, visar på en förförståelse för att maran är en ”hon”, även om det 

förekommer i vissa fall manliga maror eller marulvar. Att kvinnan är svag, gör att hon 

lättare kan bli den som ”går i mar”. 

Om fler upptecknare hade varit kvinnor, och fler kvinnor hade kommit till tals, hade 

detta  kanske påverkat hur maran framställdes. Det hade eventuellt funnits fler manliga 

maror, och andra historier än de som finns nu. Kanske valde man att fråga män, just för 

att männen hade högre ställning i samhället, de var husbonde, de hade makten, de var 

”normen”. 

Att många uppteckningar handlar om män, som fångar maran, och binder henne till sig, 

gifter sig med henne, visar på att männen har makten. Samtidigt har den kvinnliga 

maran en viss makt, då alla sägner om giftermål med maran, slutar med att hon 

försvinner tillbaka samma väg hon kom. 

Yrken på de personer som utsatts för maran, som går igen, i många av uppteckningarna, 

är typiska manliga yrken. Det handlar om skräddare, skomakare och nasare/knallar samt 

drängar eller Husbonden själv. Sällan är det dock berättaren som upplevt maran, utan 

det är en återberättning om just dessa män med dessa yrken. 

Att upptecknarna haft stor makt och kunnat styra eller leda in på svar, syns tydligt när 

man läst frågeböckerna, även om inledningen påpekar att man inte ska lägga svaren i 

munnen på de som berättar, så blir det genom att använda en könsbestämning på maran 

ett sätt att leda berättarna in på att tala om maran som kvinnlig. 

Även om de flesta upptecknare var män, så fanns det ju kvinnor som sysslade med detta 

samtidigt. Dock är det svårt att se mönster på om de uppteckningar som skrivits ner av 
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kvinnor, ser annorlunda ut än de som nedtecknats av män. För att kunna föra en statistik 

på detta krävs att man går igenom alla uppteckningar mycket grundligt. 

Att merparten av upptecknarna var män under 1920 talet till 1950 talet, och att det inte 

förrän i mitten av 60-talet blev mer jämnt i könsfördelningen, tolkar jag som att det 

innan det revolutionerade 60-talet, var mer strikt, och att kvinnan sågs som en lägre 

stående individ. Under 1960 talet skedde stora förändringar även inom andra områden 

som berörde kvinnor, och därmed även statusyrket att vara upptecknare. 

Kvinnans ställning under 1800-talet och fram till 1950 kan sägas se likadan ut. 

Bondekvinnan hade lägre status och låg lägre ner i den hierarkiska stegen, och det 

fortsatte långt in på 1900 talet. Kvinnor har fått kämpa för att få synas, och komma 

fram, och ha en talan. 

Hur går det få ihop, att de flesta aktiva insamlare är män, som talat med män om 

kvinnor, som på ett sätt är livsfarliga, men samtidigt enligt en tolkning av Raudvere, en 

utopi för männen. De vill fånga maran, och gifta sig med henne. En tolkning är att de 

gör detta för att visa sin makt. Det kan även vara en undermedveten önskan att få en mer 

dominant kvinna. Samtidigt så berättas det om försvarslösa män, som blir attackerade, 

och det slutar inte alltid med att mannen stävjar maran och tar henne till sin fru. I stället 

är det maran, den kvinnliga aspekten Raudvere talar om, som tar makten och kontrollen, 

över männen. Är detta något som är typiskt för de få kvinnliga berättarna, eller återfinns 

den kvinnliga sidan och synsätt även i männens berättelser. 

Vem har den verkliga makten, vem är enligt hierarkin högst upp? Jag skulle vilja säga 

att det är kvinnan och maran, men materialet visar på att upptecknarna, som i de flesta 

fall är män, är de med makten. De har kunnat styra berättarna och berättelserna om 

maran, genom frågeböcker och sedan genom noggrann genomgång av andra män på 

folklivsarkiven. Maran anses vara kvinnlig för det mesta, och en farlig varelse, som 

kräver att man stävjar henne. Att påstå att kvinnorna är de som mest går i mar, är att ge 

henne en lägre social status. 

När det kommer till genreanalys av materialet så kan man fråga sig, vad sägnerna är 

exempel på, om man lyssnar på Klintbergs resonemang. Sägner ska ses som en 

sekundär källa, medan memorat är det primära. Men då det har blandats friskt i 
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uppteckningarna, hur skiljer man dem åt, och bör man skilja dem åt som Klintberg 

säger. Eller bör man se dem som berättelser, korrigerade av upptecknare och forskare. 

Ger uppteckningarna en korrekt bild av folkets sägner och memorat, och kan man då 

utföra en korrekt genreanalys på dem? Ska man se sägner och trosutsagor som ”så här 

var det” och memoraten som ”så här blev följderna”, så kan man se mönster i 

uppteckningarna.  

 

8 Sammanfattning 

Att studera maran, och framför allt uppteckningarna och personer bakom dessa, har gett 

mig en inblick i en manlig värld.  

Från frågeböckerna till uppteckningarna så är det en förförståelse att maran främst är en 

kvinnlig varelse, eller företeelse. Sedan kan man ju fundera på om det har med att göra 

att man ansåg kvinnan verkligen vara en lägre stående individ eller inte. Att använda sig 

av uppteckningar gör att man har bara det skrivna ordet att gå efter, men samtidigt finns 

det mycket annan forskning som påvisar att kvinnan hade en lägre ställning under 1800-

talet. Det syns även i dagens samhälle, med lägre löner och sämre förmåner att kvinnor 

på ett sätt fortfarande ses vara under män. 

Syftet med uppsatsen att pröva vad en analys av arkivuppteckningar om maran kan säga 

oss om genusrelationer i 1800-talets svenska bondesamhälle har uppfyllts till viss del. 

Man får en inblick i att det verkligen är männens värld, från frågeböckerna till 

upptecknarna och de som styr över dem. 

För att få en djupare analys, och fler svar, bör man fokusera på alla 

folkminnesuppteckningar, för att få ett bredare perspektiv, och se om det är 

genomgående att kvinnor har en lägre status, och att det finns fler förförståelser kring 

andra väsen inom folktron. Det finns uppenbarligen fler väsen inom folktron, som anses 

vara av kvinnlig sort, så som skogsrå, vittror, och älvor, samtidigt som det finns 

karaktäristiska väsen som anses vara manliga, som näcken, troll, och vättar. En 

jämförelse mellan dessa är nödvändiga för att få en djupare insikt i folktron under 1800-

talet. 
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