Cosplay <3 folktroväsen
Varulvar
En varulv är enligt folktron en man som frivilligt eller genom
magi tillfälligt förvandlas till varg, björn eller hund.
Varulv kunde en man bli om hans mor utövat trolldom
genom att krypa genom en ’fölhamn’, det vill säga fosterhinnan efter fölets födsel, för att själv få en smärtfri förlossning.
Andra exempel är att man kunde förvandlas om man förolämpat en trollkvinna. Vissa kunde förvandlas varje vecka,
och andra bara på julafton. Förvandlingen sker vanligtvis vid
midnatt och under fullmåne. De värst drabbade blev vargar
varje natt.
Förbannelsen kan brytas genom att någon som möter varulven ropar hans dopnamn.
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Karaktär
Varulven, eller manvargen, ansågs vara speciellt ute efter gravida kvinnor. Om han lyckades riva
ut det ofödda barnet ur kvinnans livmoder och äta upp dess hjärta eller dricka dess blod – då blir
han löst ur förvandlingen. Särskilt tragiskt är det om kvinnans egen make är varulv och försöker
komma åt sitt eget, ofödda barn.
1555 skriver Olaus Magnus: ”På gränsen mellan Litauen och Kurland finns en mur […] och här
samlas en viss tid på året tusentals ulvar för att utröna vars och ens vighet i att hoppa. De som
icke kan hoppa över muren, vilket vanligtvis gäller de feta, blir piskade av varulvshövdingarna.
Det sägs att i denna varulvshop finns högförnäma ädlingar som hemfaller åt detta vanvett och
inte kan låta bli denna övermåttan rysliga förvandling.”

Utseende
Den förvandlade varulven är en varg på två ben, men
han kan också springa på tre ben. Det fjärde benet
håller han ut som en svans, eftersom han saknar
svans. Han har ofta rivsår i ansiktet. Under vargpälsen
döljer ofta varulven en skinnväst med gyllene knappar. Kännetecken på att en människa är en varulv är
sammanväxta ögonbryn. Han kan också ha en hårtofs
mellan skulderbladen. Ett bevis för att en man varit
varulv är ofta att den angripna kvinnan ser trådar från
sitt förkläde mellan hans tänder.
Nordiska museets arkiv. innehåller skildringar av varulvar.
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