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Svinet är ett djur som symboliskt är bra att tänka med. Svinet 
tangerar skiljelinjer för vad som betraktas som mänskligt och 
för vad som kan betraktas som djuriskt, dess egenskaper kan 
liknas vid människans. En binär uppdelning mellan svinet 
och människan kan i vissa fall vara oskarp och pendlande, 
inte minst gäller det föreställningar om spöksvin. Det finns 
många typer av spöksvin i svensk folktradition: de visar sig 
där människan levt ett syndigt leverne, de vaktar över ett om
råde, de varslar om olyckor eller visar sig där ett brott begåtts, 
de är Djävulen eller mördade barn som går igen i svinskepnad. 
Spöksvin kan också användas som skräckinslag i berättandet, 
inte minst i avskräckande exempel riktade till barn.

Människan har alltid vänt sig till djurvärlden för att kate
gorisera sin tillvaro och för att förstå sig själv, genom djuren 

har mänskliga egenskaper beskrivits och klassificerats. Olika 
djur har tillskrivits mänskliga egenskaper, en del positiva, en 
del negativa. Det står klart att den dominerande symboli
ken knuten till svin och spöksvin är negativ. Jag ställer mig 
frågan varför, inte minst då svinet är ett djur som prisats 
i en förkristen kontext. I den här artikeln undersöks hur 
spöksvin beskrivs och skildras i folkminnesuppteckningar 
från andra hälften av 1800talet till det tidiga 1900talet. 
Någon sammanställning av spöksvin har tidigare aldrig 
gjorts, vilket motiverar en undersökning av den här typen. 
Jag försöker besvara frågan vad spöksvin är för något i svensk 
folktradition, hur de tänktes se ut och om det går att finna 
någon grund till dessa föreställningar.

Tommy Kuusela

Spöksvin i svensk 
folktradition
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Folktro och övernaturliga svin
Det finns gott om föreställningar om spöksvin i folkminnes
uppteckningar som skildrar det svenska bondesamhället. 
Med folk avses bondebefolkningen i det förindustriella 
Sverige, en grupp som till stor del verkade inom en muntlig 
kultur, där få hade en formell utbildning. Ett par jämförande 
exempel från dansk folktradition lyfts fram för att belysa 
förhållanden i de södra delarna av landet. Studien bygger 
på samlingar i Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala, 
där det finns 156 uppteckningar om spöksvin fördelade på 
20 landskap, från Skåne i söder till Lappland i norr. Sages
männen är framför allt gamla personer vars familj varit bo
satta i samma bygd i flera släktled.

Enligt min mening bygger många berättelser om spöks
vin på verkliga möten med svin som gick lösa nära gårdarna 
eller i skog och mark. Dessa möten kunde överraska, särskilt 
efter det att solen gått ned och sikten varit dålig. En del 
självupplevda möten med spöksvin är alltså att betrakta som 
empiriska möten, där meddelaren faktiskt är fullt övertygad 
om att ha sett eller hört väsendet i fråga. Det är rimligt att 
tänka sig att berättelserna går tillbaka på en kollektiv episk 
berättartradition. Detta har kombinerats dels med kyr
kans syn på svin som negativt värdeladdade djur, dels med 
föreställningar om att människor efter döden tänktes kunna 
spöka i djurskepnad. Vilket djur avgjordes av de attribut och 
karaktärsdrag personen hade när han eller hon levde.

Trosföreställningar som inbegriper muntligt traderade 
berättelser är intressanta, de kan ses som tankemodeller eller 
verktyg som erbjuder förklaringar, lösningar och strukturer 
för att tolka och hantera en nyckfull tillvaro. Alla berättel
ser om övernaturliga svin handlar inte om spökerier. Precis 
som människan höll sig övernaturliga väsen (till exempel 
troll, jättar, vittra eller havsfolket) med husdjur. Dessa väsen 
ansågs också kapabla att förvandla sig själva till olika djur. 
Möten med vilda djur tolkas efter en sådan förklaringsmo
dell. I en uppteckning från Uppland berättas det om att 
skogsrået (som kan jämföras med huldra i norsk tradition) 
antog formen av ett svin och att ett skyddsmedel var att 
lägga benen i kors (folktrons väsen tålde inte kristna sym
boler).1 Liknande föreställningar finns från Västmanland 
och Östergötland, där rået förvandlar sig till en sugga. I det 
förra fallet lockas hon till en stuga där det var fylleri och 
slagsmål (troligen därför hon visade sig som en sugga), i det 
andra förvandlar hon sig till en gris och åker med i ett par 

bönders vagn.2 I Hälsingland berättas det om en fiskare som 
ofta ser «vittra» (underjordiska väsen) vilka stundtals visar 
sig som stora grisar i skogen.3 I Jämtland berättas det i ett par 
uppteckningar om bergsuggan eller trollgalten som ansågs 
farlig för människan.4 En uppteckning från Dalsland om
talar soldater som går med post eftersom det inte finns någon 
ordentlig postgång. Soldaterna skyddar sig med psalmbok 
och Bibel mot gastar och troll. En av soldaterna möter en 
grå spök sugga som springer mellan hans ben och slungar 
iväg honom till en annan ort.5 Övernaturliga svin i samband 
med postgången omnämns även från Södermanland. Då får 
en brevbärare sällskap av en karl och en svart gris under sin 
postrunda. I detta fall, även om det inte uttrycks explicit, är 
det troligen Djävulen som avses.6

En gotländsk man berättar om en spelman som en natt 
får sällskap av ett stort svin när han går över kyrkogården. 
Han tackar för sällskapet och får ett hårt slag över axeln. 
Därefter syns där alltid märken efter fem fingrar.7 En med
delare från Gästrikland berättar om en gård där trollen visar 
sig som smågrisar i en krubba där de springer kors och tvärs.8 
I en uppteckning från Lappland berättas om två karlar som 
är ute på en resa. Under natten kommer de till en gammal 
stuga och får ligga över i köket, där väcks de av att en gris är 
i stugan och bökar. På morgonen upptäcker de att det inte 
finns någon gris på gården eller granngårdarna. Då förstår 
de att de sovit i en «skrömstuga» (skrömt = väsen, spöke
ri).9 Från Västergötland  berättas det om att det i början av 
1800talet fanns en underlig eld som brann om nätterna vid 
stranden till en sjö, och markerade att där fanns en skatt be
graven. När någon närmade sig platsen visade sig en karl som 
red på en stor gris och i samma stund slocknade elden. Här 
är det tydligt att grisen och ryttaren är skattväktare, en roll 
som i folktraditionen kunde tillskrivas olika väsen, exempel
vis en drake, en jätte eller liknande.10

Trosföreställningar är en del av människans tankemodell 
och de är en integrerad del av det samhälle där de existerar. 
Tros föreställningar borde inte studeras som något slags 
kuriosa. De flesta berättelser om möten med övernaturliga 
väsen, däribland spöksvin, är en del av en kollektiv tradition 
där upplevelserna kontrolleras av den grupp som indivi
den som berättar om mötet hör till. Det är inom gruppen 
som man samtalar om upplevelserna och jämför dem med 
tidigare, likartade upplevelser. Själva grundstommen i tra
ditionen kan förutsättas vara bekant för den största delen 
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av traditionsbärarna och till en sådan kan sedan lokala drag 
och nybildningar ansluta sig.11 Exempelvis kan en viss plats 
vara känd i den lokala traditionen som ett tidigare hem för 
en utmärkande person som kanske var trolldomskunnig eller 
allmänt känd som en girig person. Efter döden sägs personen 
spöka. Om någon berättar om ett oväntat möte med ett svin 
vid denna plats är det naturligt att ansluta denna iakttagelse 
till lokala berättelser om den spökande personen och dennes 
karaktärsdrag. På ett sådant sätt kan en tradition om ett 
spöksvin uppstå.

Den värld vi möter i det insamlade traditionsstoffet är 
komplex och består av olika berättelsetraditioner som för 
forskningens räkning samlats in på olika sätt. I det folkliga 
berättandet fanns det som vi ska se ingen tydlig form för hur 
ett spöksvin tänktes se ut eller ens vad det var för något.

Sagesmännen är i regel äldre män och kvinnor och en 
stor del av uppteckningarna berör deras barndomsminnen 
eller sådant som de hört i sin hembygd. I det insamlade 
arkiv materialet finns det sägner som skildrar en supra normal 
tradition. I dessa berättelser är spöksvin och andra över
naturliga ting tänkbara inslag. En sägen är i regel avsedd att 
berättas muntligen medan berättarens skicklighet påverkar 
dess trovärdighet. Den innehåller ett episkt skelett som är 
möjligt att känna igen. Den skiljer sig från berättelser som 
utgår från självupplevda händelser (memorat). Framförandet 
av en sägen kan bestå av mycket mer än den intrig som skil
dras i den insamlade berättelsen, som är en förstenad och till
rättalagd form. Hur berättare och åhörare ställer sig till det 
stoff som förmedlas i levande tradition skiljer sig åt från full
ständig tilltro till totalt avståndstagande. Rimligen befinner 
sig många, beroende på berättarsituation och världsbild hos 
åhörare och berättare, någonstans mellan dessa ytterlighe
ter. Det insamlade sägenstoffet utgör endast en liten del av 
berättartraditioner om övernaturliga väsen. Till det muntliga 
sägenberättandet hör kommentarer och reflektioner från 
berättare och åhörare som följer hela framställningen från 
början till slut.12 De smärre inskjutna motiven kan vara lika 
viktiga för helheten som själva huvudhandlingen.

Med undantag från några djurarter som fåglar eller de 
stora rovdjuren har det inte skrivits mycket om folktro om 
djur. Studier av folktrons djurvärld är på många sätt att be
trakta som ofullständig och det saknas egentlig forskning 
om grisen i svensk folktro.13 Ett fåtal undantag finns, bland 
annat har skrock [overtro, red.anm.] kring försäljning, slakt 

och uppfödandet av grisar behandlats tidigare.14 En särskild 
typ av spöksvin från södra Sverige, gloson, har varit föremål 
för ett par artiklar.15 Även kyrkogrimen, som stundtals är en 
gris gestalt, har varit ämnet för en grundlig undersökning.16 
Det är rimligt att tänka sig att folktraditionens spöksvin har 
påverkats av äldre tiders föreställningar. Därmed kan det i viss 
mån röra sig om nybildningar av äldre traditioner. En del stoff 
kan mycket väl ha bevarats och traderats i kollektivtraditionen 
under mycket lång tid, i vissa fall i över tusen år. Därför finns 
det anledning till att söka sig till äldre föreställningar om svin 
innan vi granskar spöksvin i den yngre  folktraditionen.

Från Tacitus till Heliga Birgitta 
Ända sedan förhistorisk tid har människan i Skandinavien 
fött upp och levt nära vilda svin. Det har gjort att djuret 
tillskrivits symboliska värden och kvalitéer, varav en del är 
av en övernaturlig eller mytisk natur. Svin tänktes leva bland 
gudar och människor. Avbildningar av svin förekommer 
på svenska hällristningar under bronsåldern, där många 
med stor sannolikhet skildrar mytiska motiv. Arkeologiska 
fynd visar att svinuppfödningen är drygt 5000 år gammal i 
 Sverige.17

Den romerska historikern Tacitus beskriver vildsvinets 
betydelse i Germania (från cirka år 98). Där förbinds vild
svinet med en modergudinna. Detta djur sägs vara hennes 
och hennes folks symbol.18 Med tanke på att Freyja anknyts 
till krig och vildsvin i fornnordisk tradition är detta en 
intressant notis.19 I Beowulf, en dikt som till stora delar 
utspelar sig i Skandinavien med beskrivningar av en mate
riell kultur som delvis har en skandinavisk upprinnelse, är 
vildsvinet en uppburen symbol för krigare. Det stämmer väl 
överens med en symbolik som var utbredd i Skandinavien 
under vendel tiden (cirka 550–793), inte minst i landområden 
motsvarande dagens Sverige.20 Under denna tid prisas svi
nets stridslystnad och raseri som eftersträvansvärda krigar
attribut. Vildsvinsdetaljer förekommer i en sådan kontext i 
samband med arkeologiska fynd som gjorts i Sverige, bland 
annat på ett hjälmbleck från Torslunda på Öland.21 

I den fornnordiska mytologin beskrivs flera mytiska 
svin. Enligt eddadikten Hyndluljóð har gudinnan Freyja 
ett vild svin som hon rider på vilket kallas «Hildisvíni» 
(Stridssvin), ett namn som anspelar på strid som möjligen 
är ett annat namn för Gullinbursti.22 «Gullinborsti» 
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(Gyllenborst) beskrivs som guden Freyrs riddjur i skaldedik
ten Husdrápa och hos Snorre Sturluson. Möjligen anspelar 
dikten på att galten föreställdes som ett vildsvin med ett 
styvt och gyllene borst.23 «Sæhrímnir» (Sjö/havssotig) 
föreställs som en paradisisk och evig köttproducent, vars 
kropp förser krigarna i Óðinns hall med mat. Den sägs äga 
förmågan att den återuppstår till liv varje kväll för att kunna 
kokas på nytt dagen efter.24 Rimligen förknippades svinet 
även under vikingatiden med en symbolik som prisade de 
otyglade och aggressiva egenskaperna hos djuret, vid sidan av 
dess domesticerade roll som husdjur. I vikingatidens skalde 
och eddadiktning förekommer svinet i det poetiska språk
bruket i kontexter som kan sammanföras med krig och stri
der.25 Hildisvíni, Gullinbursti och Sæhrímnir är symboliska 
idealiseringar. Svinet omnämns sporadiskt i den isländska 
sagalitteraturen där djurets vildsinthet lyfts fram vid sidan av 
dess roll som köttproducent.26 

Under förkristen tid i Skandinavien passade vildsvinet 
in i en krigarideologi där djurets raseri idealiserades och 
lyftes fram som en eftertraktad egenskap. Ett exempel är den 
symbolik som fogas till uppfattningen om en svinfylking, en 
offensiv stridsformation som beskrivs i ett par medeltida käl
lor.27 I en sådan ställde sig en grupp krigare i en spetsformad 
slagordning där den främsta eller de två främsta krigarna 
stod längst fram med krigare bakom sig i en uppställning 
som liknande en kil. Stridsformationen rusade mot fien
den i ett häftigt angrepp som lämnade den sårbar baktill. 
Symboliskt efterliknar denna stridsteknik ett vildsvins 
desperata, explosionsartade ursinne när den slår sig fri ur en 
trängd situation.  

Övergången till kristendomen i Skandinavien innebar 
många förändringar på flera nivåer, däribland också för 
uppfattningen om svinet. Vildsvinets stridslystnad förlorade 
sin status som ett aktat krigarideal. Nu stod istället andra 
egenskaper i fokus. Svinet har ett negativt symboliskt värde 
inom kristendom, judendom och islam. Även om förbu
det mot att äta fläsk inte är allmänt inom kristendomen 
förknippas svinet med det som är orent och motbjudande. 
Alltsedan medeltiden har präster och predikanter använt 
sig av och vänt sig till djurvärlden i sina predikningar, även i 
Skandinavien. Djuren har framhävt moralexempel för män
niskan. Svinet har i kristen tradition konsekvent beskrivits 
och liknats vid negativa egenskaper – den är smutsig, lat, 
girig, glupsk och motbjudande.28 Anledningar till detta fin

ner vi i bibeltexter, bland annat i liknelsen om den förlorade 
sonen där Jesus berättar om en man som förnedras genom att 
bli svinaherde efter det att han förlorat sitt fadersarv (Lukas 
15:11–32), i ordspråket: «hunden vänder om till sin spya, och 
tvättat svin vältrar sig i smutsen» (Andra Petrusbrevet 2:22), 
eller beskrivningen av hur Jesus fördriver orena andar in i en 
svinhjord som sedan störtas ned för ett stup (Markus 5:1–20, 
Matteus 8:28–32, Lukas 8:26–39). Just det senare har varit ett 
populärt predikoexempel som har präglat folktraditionen. 
Men svinets negativa egenskaper lyfts även fram av Sveriges 
enda kanoniserade helgon, Heliga Birgitta, när hon kritiserar 
vad hon anser vara ett dåligt beteende hos en del biskopar 
eller präster, som uttryckligen liknas vid svin.29

Erfarenheter av svin från medeltid till 1800-talet
Arkeologiska medeltida fynd bekräftar att det förekommit 
jakt på halvvilda svin i skogsmiljö. Av dessa fynd framgår det 
också att gamla galtar haft tid att utveckla sina hörntänder 
till försvar mot rovdjur, jägare och jakthundar. Att svinet 
var farligt tyder en del föreskrifter i de medeltida landskaps
lagarna på.30 Vildsvinet uppgår i tamsvinsstammen och ut
rotas under slutet 1600talet, troligen redan tidigare.31 Under 
andra hälften av 1800talet återinplanteras vildsvinet i bland 
annat Södermanland. Idag finns det gott om vildsvin i Svea
land och Götaland, från Skåne i söder till Dalälven i norr 
och en del har trängt in i Norge.32

Att svin ställde till med besvär framgår av att det i 
Danmark år 1588 påbjöds att svinen ej fick vistas på kyrko
gårdar eftersom de rotade upp lik. Vid tiden för den första 
boskapsräkningen i Sverige i samband med Älvsborgs lösen 
år 1571 förekom svin över i stort sett hela landet, men antalet 
var betydligt mindre i Dalarna och Norrland än i övriga lan
det. Norröver gick svinen fritt på bygatan och andra öppna 
områden, ofta försedda med ring och ok för att förhindra 
skadegörelse.33 I Sverige hölls fram till mitten av 1800talet 
svin fritt i skogen, eller i närheten av boningshusen. Under 
vintern kunde svinen vistas inne i stugan.34 Ännu en bit in 
på 1840talet skiljde svenska bönder på två inhemska svin
raser, dels ett skogssvin, dels en halvvild ras med nära släkt
skap till vildsvinet.35 En korsning bör ha ägt rum från ett 
tidigt skede. I städerna var svin ett vanligt husdjur som hölls 
i speciella svinvallar utanför staden, eller strövade omkring 
fritt på gatorna.36
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Svin kan vara farliga djur, i synnerhet suggor som försva
rar sina kultingar. Eftersom svinet är en allätare är den kapa
bel till att äta människor, vilket människan varit väl medve
ten om.37 Svinets aggressivitet och dess symboliska och ver
kliga farlighet beskrivs i olika källor. I mer vetenskapliga och 
naturalhistoriska sammanhang målas skräckbilder av strids
lystna svin upp, exempelvis i flerbandsverket Däggdjurens lif, 
vilket är en svensk översättning av Thierleben (1876):

Suggor, som ännu hafva små grisar, höra till de allra farligas
te djur och afstå ej från förföljelsen af den, som beröfvat dem 
någon af grisarne, förr än de öfvervunnit eller åtminstone 
tvungit honom att återlemna sitt rof. De hugg, som de gamla 
galtarne gifva med sina skarpa betar, äro i högsta grad farliga 
och kunna förorsaka dödliga sår. Det anfallande svinet sät
ter med mycken skicklighet sina betar under sin fiendes ben 
eller kropp, och genom att hastigt kasta hufvudet uppåt eller 
bakåt uppsliter det långa sår, tillräckligt djupa att gå genom 
alla lårets muskellager ända intill benet på en menniska, eller 
att genomskära alla bukens betäckningar och sönderslita 
tarmarne. Detta senare öde drabbar vanligen de angripande 
hundarne. Gamla galtar hoppa äfven upp på större djur och 
gifva dem fruktansvärda hugg, uppslita t. ex. på hästar bröst 
och buk.38

Suggans betar framställs här som dödliga vapen. Även om 
vildsvinet utrotats långt tidigare, levde minnet av deras vild
sinthet kvar. I en beskrivning nedtecknad av Eva Wigström 
under 1870talet, skildras en folkilsken galt i Skåne. Det kan 
ses som ett exempel på att även tama svin kunde vara våld
samma och skrämmande. Hon berättar om en person som 
kommer till en gård, luras att gå in i svinstian och lämnas 
ensam med ett stridslystet svin:

Fargalten var ovanligt stor och så arg som ett vildsvin […] 
det gälde att värja sig i en strid mot den beryktade galten. 
Denne rusade mot honom, men Tufve grep galten i strupe 
och ryggborst, fälde honom till marken och satte sitt knä 
mot galtens bringa, så det knakade i den horstige fiendens 
refben.39

Jag menar att möten med verkliga, folkilskna svin ligger till 
grund för folktrons olycksbådande, vildsinta och direkt far
liga spöksvin. Samexistensen mellan människan och svinet 

inleddes redan under bronsåldern och fortsatte åtminstone 
fram till det förindustriella bondesamhället. Den långa tiden 
av samvaro har bidragit till att djuret fått en naturlig plats 
i den kollektiva berättelsetraditionen och inom folkdikt
ningens olika genrer. Vi övergår nu till spöksvin som sätts i 
direkt samband med döden.

Spöksvin och döden
Enligt de sagesmän som lämnat uppgifter till folkminnes
arkivet visar sig spöksvin i anslutning till människans gård
ar, i städerna, vid gränsmärken, eller utanför människans 
bebyggelser i den vilda naturen. En kategori av berättelser 
där spöksvin ofta förekommer är sådana som har en direkt 
beröring med död och begravning. I många berättelser in
går en sensmoral om att en död person borde få en kristen 
begravning, annars fanns risken att han eller hon spökade. 
Om den döde visade sig som ett svin eller inte motiverades 
av personens levnadssätt. Men föreställningen om att en 
avliden människas ande eller själ kan visa sig i skepnaden av 
ett djur är en gammal och vida spridd tanke i Skandinavien. 
Den finns redan i en förkristen världsbild som «fylgja», 
djurförvandlingar och skyddsandar, men förekommer även 
långt senare över hela Norden.40 Ett spökdjur visar sig van
ligen på en plats där ett grovt brott skett, där den döde vill 
peka ut och avslöja något. I en del fall förknippas djuret med 
en livsstil. I Skåne heter det att en avliden storsupare efter 
döden visar sig som ett stort grått svin.41 Då är det supandet 
som spelar en avgörande roll. I Västergötland berättas om 
hur en sugga visar sig om nätterna när en död karl stod på 
likstrå. Trots att det rör sig om en karl visar sig vålnaden som 
en sugga, inte en galt.42 Spöksvin framställs ofta som suggor. 
Rimligtvis är det suggans beskyddarinstinkter som ligger till 
grund. Samtidigt har hondjur ett mer negativt laddat sym
bolvärde än motsvarande handjur, vilket passar in i föreställ
ningar om spöksvinen. I exemplet ovan är det rimligen 
mannens karaktärsdrag som sammanförts med en (kristen) 
negativ inställning gentemot svin.

Ett relativt vanligt motiv är att en spöksugga visar sig i 
sällskap av kultingar. Ett sådant möte kan tolkas som allt 
från ofarligt till olycksbringande. Enligt en uppteckning 
från Småland beskrivs ett ofarligt möte, en grupp små svin 
går förbi ett par ungdomar utan att lämna spår efter sig i den 
mjuka snön.43 Ett exempel från Västergötland berättar om 
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hur en so med smågrisar går runt och grymtar på det ställe 
där hon en gång offrats.44 I ett fall från Östergötland berät
tas om en so med nio grisar som tynger lasset på en vagn, i 
ett annat att en sugga med 12 kultingar får hästar att stanna 
upp.45 Det förra är ett vanligt motiv som berättas om gastar 
som tänks hänga sig på personer eller vagnar (en förklaring 
för plötslig trötthet eller där hästar stannar upp och har 
svårt att röra sig vidare). Ett annat exempel berättar om en 
sugga med 12 smågrisar som rör sig utefter resterna av Sankt 
Pers kyrka, den som ser detta sägs drabbas av olycka.46 Från 
Värmland berättas om att en stor so brukar visa sig vid en 
kyrkogård och att en person ser en massa smågrisar innanför 
staketet till en kyrkogård, »det skulle vara en spökso«.47 En 
meddelare från Västergötland berättar om ett spöksvin som 
visar sig vid en backe och gör personer som kommer i dess 
närhet sjuka:

I Kerstinsgärdsbacken var en gris, som flera var ute för. 
FagraKlara blev sjuk, när hon hade sett den grisen, och 
hon blev aldrig frisk mer. Skjutsar stannade där ibland och 
kunde inte komma fram. Men sen det stora röset i åkern 
där intill togs bort har ingen sett grisen. Det är trettiofem 
år sen.48

Även om det inte sägs i uppteckningen, var det säkerligen ett 
skelett som låg i röset. I Uppland berättar en sagesman om en 
gård där ägaren dött. Varje natt kommer en stor spöksugga 
dit och skrubbar sig så våldsamt mot huset att väggarna 
skakar, den sägs vara den tidigare ägaren.49 I ett exempel 
från Norrköping berättar målare Enström (född år 1853) om 
sitt möte med ett spöksvin:

Som pojke gick jag och bar ut Norrköpings Tidningar om 
kvällarna och då måste jag passera Swartzens valv. Detta var 
vi pojkar mycket rädda för och undvek det helst genom lån
ga omvägar; det berättades nämligen att en galt eller en sug
ga höll till i valvet, sen det vart mörkt om vinterkvällarna.50

I ovan citerade uppteckning är det tydligt hur berättelser 
om spöksvin får pojkarna att gå omvägar för att undvika ett 
möte. Det är dessutom självupplevt, även om Enström själv 
aldrig ser något spöksvin.

Spöksvin och graven
Flera möten sker i enskildhet, men även en person som 
är ensam leds av normer och värden som respekteras och 
upprätthålles inom en viss grupp. Finns det en levande tradi
tion om spöksvin som kombinerats med föreställningen om 
spökande mördade barn begravda i hemlighet inom en bygd 
är det rimligt att många berättelser styrs och färgas av detta. 
I en uppteckning från Skåne heter det att en piga mördat 
sitt barn och lagt det i en bytta under golvet där sängen stod 
i stugan. Många år senare hörs en klagande röst från under 
golvet. Dagen därpå grävs platsen upp, där finns en bytta i 
vilken det ligger något som ser ut som en gris.51 Liknande 
sägner påträffas i Danmark. Evald Tang Kristensen har ned
tecknat 36 sägner om gravso i sin samling av danska sägner 
som bygger på fältarbeten. Att det finns ett släktskap mellan 
sydsvenska och danska föreställningar råder det inga tvivel 
om. Flera motiv stämmer överens med de från Skåne, exem
pelvis följande: «I det gamle bryggers på Gl.Kjøgegård sagde 
folk, at der gik en gravso. Hvor den går, er det noget begravet, 
og da stenfliserne blev brækket op, fandt man et barneskelet 
og et nøgleknippe, som endnu opbevares på gården».52

Föreställningen om gravso förekommer tidigt i danska 
texter. Magister Hans Lauridsen skriver år 1587 om ett 
spöksvin på en kyrkogård: «Sankt Clemens grå so, som 
folk i København snakker om». Under slutet av 1700talet 
upptecknar prästen Joachim Junge seder och föreställningar 
hos den nordsjälländska allmogen. Han skriver om spöks
vin som han kallar «glumsøer», mördade barn som efter 
att ha varit döda i hundra år genomgår en själsförvandling 
och transformeras till suggor. Junge berättar att det är «det 
farligaste af alle Slags Søer, især for dem, som bære hos sig 
Punge af Soeblærer.» 53 Därefter redogör han för en man 
som mottagit en sådan skinnpung och därför fått kämpa 
en hel natt mot ett sådant odjur. J. M. Thieles samling av 
danska sägner innehåller ett par motiv som i Sverige knyts 
till föreställningar om gloson respektive kyrkogrim. 

I Ærøskiøbing Gader, helst i «Gyden» og i «Slutergyden» 
træffer man jevnligt en Gravso, eller, som den ogsaa kaldes, 
«en Graaso». En saadan skal være Gienfærdet af en i For
tiden levende begravet So og varsler, hvor den lader sig see, 
Død og Uheld. Undertiden er det skeet, at den er løbet Følk 
mellem Benene og har taget dem med paa Ryggen, hvilket 
den vides, at have giort med en Karl, som den saaledes førte 
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ind igiennem en port. Ligesaa fortælles det, at den engang 
tog Vægteren en Nat, just som han var ved at raabe, og løb 
med ham til Raadhuset.54

Gravso ansågs kunna angripa personer, ofta genom att rusa 
rakt mot dem. Hennes rygg är som en upprättstående vass 
borst som fläker upp den hon springer på, eller bär iväg dem 
i en vansinnesfärd till en avlägsen ort. Det berättas att den 
skriker som ett litet barn. Även i Sverige beskrivs en kategori 
av spöksvin som är resultatet av att mördade och odöpta 
barn begravts i lönndom, vilka därefter spökar som gravso. 
Folklivsskildraren Nils Lovén berättar om en bonde i Skytts 
härad som en dag i början av 1800talet hör ljud under sin 
stuga. Det är en späd barnröst som ropar tre gånger att han 
skulle vända på sig. Bonden gräver upp platsen och finner 
ett barnskelett som till hälften förvandlats till gravso. Lovén 
menar att barn som mördas av elaka föräldrar och lämnas i 
jorden i hundra år blir till en gravso. De är vilda och farliga 
och vill skada människan genom att fläka upp henne med 
sina vassa ryggar.55 Det finns också berättelser där gravsuggor 
inte var mördade barn, istället är de den mor som mördat sitt 
barn. I en variant blir den moder som mördar sitt flickebarn 
en aggressiv och farlig gravo, men om hon mördar sitt gosse
barn blir hon en «nattramn» (dödsväsen). I en uppteckning 
från Uppland berättas det om hur en «myling» (ett spökan
de mördat barn) visar sig som en liten gris som skrattar som 
en människa.56

Spöksvin uppträder även i traditioner om byggnadsoffer 
och nedgrävning av levande varelser i skyddsmagiskt syf
te. Då kallas de för «kyrkogrim». Deras verksamhet och 
funktion var dels att fungera som kyrkans och kyrkogårdens 
väktare, dels att varsla om död. Vilket djur som offras skiljer 
sig åt. I en studie från 1946 har folkloristen John Pape fun
nit 18 olika slags djur som kyrkogrim. Svin förekommer i 
hans material, men normalt är det häst, oxe eller get.57 Men 
i Västergötland är det förhållandevis vanligt att just suggor 
offrats. Sannolikt har föreställningar om spöksvin kombi
nerats med kyrkogrimen.58 Ett exempel är benämningen 
«kyrkoso» som förekommer i Västergötland (även «kirke
so» i Danmark).59 Enligt en uppteckning från Västergötland 
har staden Skövde en gång legat på ett berg. Där sägs ett 
spöksvin förvilla folk. När den nya staden byggs låter man 
mura in en sugga med sju kultingar i kyrkomuren för att 
få lugn på platsen, vilket enligt sägnen hjälper. Pape menar 

att gloson är «en slags själslig frände till kyrkogrimen».60 
En detalj som är synnerligen intressant är att den svenska 
gloson i många fall beskrivs som skinande eller ljus, medan 
den danska benämningen «glumso», en variant av gravso i 
Danmark och södra Sverige, ofta är grå eller mörk till färgen. 
En förklaring kan vara att föreställningar om spöksvin som 
dödade barns fylgjor eller andar möjligen kan härledas till ett 
äldre (förkristet) traditionslager än det om kyrkogrimen, vars 
funktion istället var att vaka över kyrkogården och varsla om 
olyckor.

Spöksvinens utseende
Det ges sällan några klara upplysningar om spöksvinens 
ut seende. Den kunde gestaltas på olika sätt, från en sugga 
med smågrisar, till ett fasansfullt vidunder med brinnande 
ögon och eldsflammor ur sitt gap. I många fall beskrivs de 
som svarta, emellanåt som gråa eller vita. I ett par fall är de 
istället gröna. I Halland beskrivs en jättestor grön sugga som 
uppenbarar sig på vägen utanför Kvighult. Nattetid ser van
drare henne efter vägen i mörkret under trädkronorna. Åsy
nen beskrivs som skräckinjagande, men de som har sett detta 
menar att suggan inte förde något ont med sig och ofredade 
ingen.61 Det finns också röda spöksvin. Om detta berättar en 
man i en uppteckning från Värmland:

En gång när min far skulle gå hem från Rosenborg och det 
var kväll och månen sken så grant, mötte han en stor sugga 
mellan gården och uthusen. Det var ingen vanlig sugga, för 
hon var röd, och röda svin fanns inte i Rosenborg. Och sug
gan var nära på dubbelt så stor som en vanlig sugga. Far sa, 
att det var en spökso.62

I övrigt är spöksvinen skildrade som ovanligt stora, kapabla 
till att växa i storlek, huvudlösa, eller med eld runt halsen, 
från munnen eller ur ögonen. En meddelare i Östergötland 
säger att ett grymtande, lufsande djur av skräckinjagande 
dimensioner har setts till.63 Från Västmanland berättas det 
om en flicka som går över en kyrkogård en kväll. Plötsligt 
springer en stor vit gris efter henne som sägs vara en av de 
döda.64 Ett par vägfarande får se en huvudlös sugga som 
plötsligt visar sig vid en grind, enligt en uppteckning från 
Västergötland.65 En gotländsk man berättar att hästarna 
plötsligt tvärstannar vid kyrkogården, framför dem står ett 
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svin som växer och blir stor som en ko.66 En uppteckning 
från Östergötland berättar om en kyrkogård i Skänninge. 
Där har nattväktaren sett en so med eld brinnandes ur ögo
nen.67 En sagesman i Värmland berättar om en svart gris 
som spökar i en gård eftersom de som bott där varit otuktiga 
när de levde.68 En gammal man förklarar för en insamlare i 
Uppland om huvudlösa svin som visar sig på en gata och att 
man måste akta sig för dem.69

En mystisk sugga syns vid Grindberget i Hälsingland. 
Suggan rotar och bökar efter vägen men springer sedan 
upp och genom berget med eld lysandes från svansen.70 I 
Värmland berättas om ett ekipage som måste tvärstanna 
efter som ett stort grönt svin ställt sig framför hästen på 
vägen. Föraren smäller till med piskan och svinet springer 
iväg som en grön rem utefter vägen.71 I en uppteckning från 
Gotland berättas om en bonde som är ute och kör en natt. 
Nära hemmet springer en stor svart sugga framför hästar
na. Mannen ger den ett piskrapp. Sedan far han iväg hem, 
ställer in hästen i stallet men låter vagn och selar vara ute på 
gården. Han hör sedan ett kraftigt slag mot dörren. På mor
gonen är hjulen på vagnen avtagna och selarna sönderslitna. 
Meddelaren tror att det är troll som varit i farten. I den här 
berättelsen används benämningen «troll» för övernaturliga 
väsen överlag och syftar på den svarta suggan som hämnas 
det tidigare utdelade piskrappet.72 I Östergötland sägs det 
finnas en stor svart so med eld i ögonen och runt sina bak
ben. En person har sett henne gå till en sjö för att ta emot en 
gubbe som hängt sig.73 Här tycks det röra sig om Djävulen 
som ett svin. Djävulen kunde som bekant uppträda i antro
pomorf form, ibland med djuriska drag, ibland som en terio
morf varelse (det vill säga i form eller gestalt av ett djur).74

Spöksvin som pedagogiska fiktioner
Berättelser om övernaturliga väsen har använts i pedago
giskt syfte för att skrämma barnen till lydnad. Folkloristen 
Carl Wilhelm von Sydow myntade begreppet «fikt» för 
att beskriva pedagogiska fiktioner, något hopdiktat avsett 
att bli taget på allvar av dem som de riktas till.75 Det är en 
traditionsgenre som måste hållas skild från den egentliga 
folktron, eftersom den har haft en pedagogisk funktion för 
att få barn att undvika farliga platser, men har inte varit 
trodd av berättarna. Ett känt exempel är brunnsgubben vars 
syfte var att barn skulle undvika att leka vid brunnarna. I 

den här typen av berättelser förekommer ibland olika typer 
av svin. Från Värmland berättar en sagesman att han av sin 
mor fått höra att han inte fick gå för långt, för då: «Kommer 
glosoa och å tar dej! Hon påstod att det var något styggt, som 
en skulle få se, om en var olydig och elak.»76 Benämningen 
«glosoa» syftar på gloson, som annars är ovanlig norröver i 
landet. 

Några andra exempel på svin som pedagogiska fiktio ner 
är mörksuggan i övre Dalarna och svartsuggan i Ånger
manland. Syftet med bägge var att förhindra barnen att smita 
ut nattetid. Gjorde barnen det kunde de få höra att «mörk
suggan tar dig», eller liknande. Svartsuggan knyts ofta till 
norrländska berättelser om Lusse, en illvillig makt som sägs 
rida på en svartsugga, natten till Lucia, som var årets längsta 
natt. Följande är från en uppteckning där meddelaren själv 
menar sig ha sett Lusse:

Lusse är bunden hela året utom på Lussenatten. Då är han 
ute och rider på svartsuggan och då har han ormar till 
tömmar. Gud nåde den som är ute den natten och inte kan 
synda bekännelsen och Fader vår, ty sådana har Lusse rätt att 
taga […] Detta skulle leda till ett par talesätt: «Om man inte 
fick det att brinna i spisen, sade man: «Jag tror, att svart
suggan har kommit i spisen». När det var riktigt höstmör
ker sades det: «Ikväll är svartsuggan ute».77 

Lussesuggan omtalas i Västergötland där den sägs göra spår i 
askan under lussenatten. Det sägs att den kommer in och tar 
folket i stugan om dörren inte är stängd.78 I en uppteckning 
berättas det om spökeri vid en gård i Edsele. I sammandrag 
sägs det att prästen hade kallats till gården. En gris hade 
rymt och tagit sig in i stugan. Prästen kommer nattetid och 
i samma stund som han öppnar springer grisen ut mellan 
hans ben och prästen lyfts upp och bärs iväg. Han hörs ropa: 
«Mig tog hon!», för han tror att det är svartsuggan.79 En 
uppteckning från Ångermanland berättar om barn som 
befinner sig inne i en skog när de börjar prata om «helvetets 
grisar». När de nämnt orden hörs ett skri från skogen, varpå 
barnen skräms och springer hem.80

Spöksvin i namnsägner
I folktraditionen förekommer specifika spöksvin, namngivna 
efter särskilda platser. Lokala namn och terränger inspirerar 
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folkfantasin och kombineras med föreställningar om över
naturliga väsen. Ett exempel är en plats i Småland som kallas 
för Sokullen. Enligt meddelaren visar sig där en so, ibland 
som en hösäck, ibland som en hund med eld om halsen.81 I 
Uppland finns ett par exempel, dels Långbrogalten som sägs 
spöka vid en å, dels troll som visar sig som en galt vid en plats 
som kallas Galthällen. Ett annat spöksvin kallas för Bregats
grisen eftersom den springer över Brudgatan i Tensta.82

Från Västmanland finns ett par uppteckningar som 
beskriver Brattbergssuggan som en stor, svart sugga med 
brinnande borst som sägs visa sig i Brattbergsbacken.83 I 
Västergötland berättas det om en ful kvinna och en svart so 
med tolv grisar och som visar sig på Grisberget, vilket sedan 
många år tillbaka gett upphov till bergets namn enligt en 
uppteckning från 1877.84 Enligt en meddelare visar sig ett 
trollso med nio grisar vid Svinlibacken i Östergötland, med
an en annan berättar att det varje torsdagsnatt visar sig en 
sugga med elva kultingar vid Sobacken i samma landskap.85 I 
Möklinta i Värmland skrämmer man barnen med berättelser 
om Pläntbackssuggan.86

Ofta är det folketymologier som gett upphov till sägen
bildning och gjort att spöksvin utpekas i den lokala terrän
gen, eller till särskilda byggnader eller ruiner. Förklaringar 
kan få karaktären av upphovssägner och det är inte ovanligt 
att samma ortnamn ges olika förklaringar av olika sagesmän. 
Vad dessa namn visar på är att traditioner om spöksvin varit 
fullt levande i bygderna, oavsett om ortnamnet gett upphov 
till berättelser om spöksvin eller om berättelser om spöksvin 
gett upphov till namnet.

Avslutande reflektioner
Av det arkivmaterial som genomgåtts är en slutsats att 
spök svin har satt folkfantasin i rörelse över hela landet. 
Den är känd i berättelser från södra Sverige och upp till de 
nordligaste landskapen, med störst koncentration till mel
lersta och södra Sverige där svinuppfödning var vanligare. 
Det finns gott om exempel på spöksvin. Det mest berömda 
spöksvinet, gloson, förknippas med de södra landskapen, 
med enstaka belägg upp till Värmland och Uppland, allt
så till områden där det funnits och idag finns vildsvin. I 
norra delarna av Sverige var svinaveln och svinhållningen 
obetydligt i jämförelse med övriga landet. Istället höll man 
sig främst med andra kreatur som kor, får eller getter. Trots 

detta saknas det inte beskrivningar av övernaturliga svin i 
Norrland.87 

Spöksvin förekommer inom berättelsetraditioner med 
skilda syften och funktioner, bland annat i sägner. En del är 
populära eftersom de uppfyller betydelsefulla sociala funkti
oner. De används i uppfostrande, rituella och avskräckande 
syften. Andra berättas som underhållning och för att fram
bringa lustbetonade skräckrysningar eller för att skrämma 
barn till lydnad. 

Spöksvin symboliserar även mänsklig moral och används 
till att representera det mänskliga, något som tillhör den 
mänskliga sfären. Spöksvin som förknippas med döda män
niskor påverkas av karaktärsdrag, i regel negativa sådana, som 
den spökande personen hade när han eller hon levde. En käl
la till folktrons symbolvärld är religiösa föreställningar om 
svin som motbjudande djur. I kyrkans predikningar utmålas 
djuret som lat, smutsigt, motbjudande och girigt – egenska
per som knappast uppskattas i den sociala gemenskapen. 
Än idag lever många ord och uttryck kvar i vårt språkbruk 
som erinrar om detta. Att förknippas med och tillskrivas 
egenskaper som liknas vid svin är sällan positivt.

Samtidigt är spöksvinet ambivalent och kan representera 
en mellanposition mellan människan och djuret. I berättelse
traditioner om spöksvin är det möjligt att finna spår av olika 
perspektiv, ett som är präglat av en negativ hållning till dju
ret, ett annat som tar fasta på djurets aggressivitet. Båda har 
dock ett negativt symbolvärde i det förindustriella bonde
samhället, eftersom aggressivitet och stridsduglighet inte var 
upphöjda eller önskvärda attribut i bygemenskapen.

Den symbolvärld där spöksvinet ingår i är en del av en 
folklig föreställningsvärld som har kombinerats med ned
ärvda och muntligt traderade berättelser, direkta observa
tioner och erfarenheter av djuret i fråga, samt föreställningar 
som bygger på ett magiskt tänkande och tanken om att 
det finns krafter och ett mystiskt samband i tillvaron. Att 
det därmed verkligen antas finnas spöksvin blir i en sådan 
världs bild helt naturligt. Svin gick lösa nära gårdar eller i 
skog och mark. Skiljelinjen mellan husdjur, halvvilda, eller 
rent av spöksvin, var inte alltid given. Det är troligt att plöts
liga möten under dygnets mörka timmar kan upplevas som 
skrämmande. Sådana möten överraskar människan. Det sker 
när sikten är oklar och den som upplever det ofta är ensam. 
Det upplevda tolkas i ljuset av traditioner om spöksvin. Det 
råder ingen klar åtskillnad mellan det naturliga och det 
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övernaturliga, gränserna suddas ut och flyter in i varandra. 
Det är forskaren som vill dra tydliga skiljelinjer och prydligt 
kategorisera eller klassificera men detta är främmande för 
folktraditionen. 

Symboliskt tangerar svinet alltså skiljelinjen för vad som 
kan betraktas som mänskligt och vad som är djuriskt, de är 

ömsom husdjur, ömsom farliga och vildsinta. Svinen, både de 
naturliga och de övernaturliga, har för människan i alla tider 
varit bra att tänka med. 
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 11 Se Honko, «Memorates and the study of folk beliefs», 144–145.
 12 Dégh och Vázsonyi, «Sägen och tro», 92.
 13 Översikter av intressanta och jämförliga folkliga traditioner om vildsvin 

och svin, primärt baserade på uppgifter från tyskspråkiga områden, 
finns i artiklarna «Eber» respektive «Schwein» i Bächtold-Stäubli, 
Handwörterbuch, 2: 518–523, 7: 1470–1510.  

 14 Heurgren, Djurskrock, 35–36, 211.
 15 Det finns flera studier om gloson, bland annat Celander, «Gloson – en 

säderande?»; «Grävso och gloso»; Kuusela «He met his own funeral 
procession».

 16 Pape, «Studier om kyrkogrimen».
 17 Svin avbildas bland annat vid Hemsta utanför Enköping eller 

Himmelstalund i Norrköping, se Ragnar, Grisens historia, 76.
 18 Yamamoto, Wild Boar, 52.
 19 Näsström, Freyja – the Great Goddess of the North, 169–173.
 20 Se Gräslund, Beowulfkvädet, 92–93; Beck 1965.
 21 Hjälmar med vildsvin har påträffats i Benty Grange i Derbyshire 

och Sutton Hoo i Suffolk. Den senare anses ha blivit tillverkad i en 
verkstad i Uppland, se Beck, Das Ebersignum im Germanischen.

 22 Eddukvæði, 461.
 23 Beck, Das Ebersignum; Beck, Reallexikon der Altgermanischen 

Altertumskunde, 334.
 24 Snorri Sturluson, Edda. Prologue and Gylfaginning, 32.
 25 Simek, Lexikon der germanischen Mythologie, 158, 356–357.
 26 Se Rohrbach, Der tierische Blick.
 27 Denna stridstaktik omnämns i Færeyar þáttr (som ingår i Flateyjarbók, 

daterad till sent 1300-tal) och hos Saxo Grammaticus i Gesta 
Danorum (daterad till tidigt 1200-tal). Se Saxtorph, «krigskunst», 
265–266.

 28 Thomas, Människan och naturen, 69.
 29 Heliga Birgitta, Gudomliga uppenbarelser, 249.
 30 Lepiksaar, «svin», 569.
 31 Personligt meddelande av Ingvar Svanberg.
 32 Ragnar, Grisens historia, 182–195.
 33 Berg, «Svineavl», 576–577.
 34 Idag är linderödssvinet den enda bevarade och oförädlade lantrasen 

av svin i Sverige.
 35 Norlind, Svenska allmogens liv, 82.
 36 Myrdal, Boskapsskötseln under medeltiden, 163.
 37 Historiskt sett har det lett till att grisar ställts inför rätta på 

kontinenten, anklagade för barnmord vilket är intressant som ett 
exempel på hur kyrkan, staten och i viss mån allmogen resonerat och 
hur svinet utmålats som en skräckfigur. Rättegångsfall mot svin finns 
beskrivna från flera städer i Frankrike: Mortaign (1394), Labergement-
le-Duc (1419), Brochon (1420), Trochères (1435) och Abbeville (1490). 
Ett exempel kan vara värt att nämna, som tydligt belyser grisens 
negativa rykte och anknyter till religiösa och värdsliga värderingar. En 
gris arresterades 14 juni 1494 i närheten av Clermont-lez-Montcornet 
och ställdes inför rätta, anklagad för att ha kvävt och vanställt ett 
barn i dess vagga. Flera vittnen förhördes och berättade: «[O]n the 
morning of Easter Day, as the father was guarding cattle and his wife 

Gillon was absent in the village of Dizy, the infant being left alone in 
its cradle, the said pig entered during the said time the said house 
and disfigured and ate the face and neck of the said child, which, 
in consequence of the bites and defacements inflicted by the said 
pig, departed this life.», se Evans, E.P. The Criminal Prosecution 
and Capital Punishment of Animals, 155–156. Domstolen beslöt att 
grisen skulle avrättas genom hängning. Jag känner inte till liknande 
processer i skandinaviska rättsprotokoll.

 38 Brehm, Däggdjurens lif, 550.
 39 Wigström, Folkdiktning, 88.
 40 Om fornnordiska själsföreställningar i djurskepnad, se Mundal, 

Fylgjemotiva i norrøn litteratur.
 41 Hagberg, När döden gästar, 583.
 42 Hagberg, När döden gästar, 583.
 43 ULMA 23162, 11–14.
 44 ULMA 111:353, 2.
 45 ULMA 177:3, 92; ULMA 23019:125, 2.
 46 ULMA 20443, 6.
 47 Bergstrand, Värmlandssägner, 138.
 48 Bergstrand, Västgötasägner, 108.
 49 ULMA 4164, 6; ULMA 303:21, 20.
 50 Nordén, Saga och sägen i Bråbygden, 79. Arthur Nordén som 

kommenterat uppteckningen menar att det rör sig om gloson 
och att det är ett kyrkogårdsväsen, men en sådan tolkning är 
felaktig och bygger på en förvirring av olika typer av spöksvin. 
Inget i beskrivningen innehåller motiv som annars förknippas med 
gloson (där en vass, sågbladsformad rygg eller samband med 
årsgångsritualen vid årsskiftet är typiska kännetecken). Dessutom 
är meddelaren osäker på om det rör sig om en galt eller en so. Som 
vi sett flera exempel på, inte minst från Östergötland, finns det en 
rik tradition av spöksvin i landskapet, utan att det hade något med 
gloson att göra.

 51 Hagberg, När döden gästar, 571.
 52 Tang Kristensen, Danske Sagn 2, 363.
 53 Junge, Den nordsjællandske landalmues karakter, skikker, meninger 

og sprog, 245.
 54 Thiele, Danmarks folkesagn II, 296.
 55 Nikolovius, Folklifwet i Skytts härad, 95.
 56 ULMA 3129:8, 2.
 57 Pape, «Studier om kyrkogrimen», 68, 74.
 58 Pape, «Studier om kyrkogrimen», 49.
 59 Pape, «Studier om kyrkogrimen», 153–155.
 60 Pape, «Studier om kyrkogrimen», 13.
 61 Kálen, Halländska folkminnen, 87–88.
 62 IFGH 5424:19, publicerad i Bergstrand, Folktro och folksed på 

Värmlandsnäs, del III, 212.
 63 ULMA 3558:5, 20.
 64 ULMA 5213, 12.
 65 ULMA 23049, 4.
 66 ULMA 8213, 9.
 67 ULMA 2476:1, 2.
 68 ULMA 517:74, 13.
 69 ULMA 27231, 5.
 70 ULMA 12721:30, 2–3.
 71 ULMA 17993, 12.
 72 ULMA 19851, 5–6.
 73 ULMA 6954, 26.
 74 En god översikt, som även har många likheter med svensk folktro, ges 

i Danielsson, Djävulsgestalten i Finlands svenska folktro.
 75 Sydow, «Kategorien der Prosa-Volksdichtung», 60–88.
 76 Bergstrand, Värmlandssägner, 138.
 77 ULMA 23795, 6.
 78 ULMA 1815:4, 56.
 79 ULMA 23795, 39–40.
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 80 ULMA 6733, 19.
 81 ULMA 13084, 5.
 82 ULMA 6666, 10; ULMA 9587, 6; ULMA 21703, 3–5.
 83 ULMA 27561; ULMA 24908, 141–142.
 84 ULMA 25:53, 33. 
 85 ULMA 2343:1, 14; ULMA 1973:9, 2.
 86 ULMA 2542:1, 25.
 87 Hellström, Norrlands jordbruk, 32–34.
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