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Abstract 

Bäckahästen är inom nordisk folktro ett vattenväsen i hästgestalt med stor 

förvandlingsförmåga. Då han visar sig i mänsklig gestalt, kallas han Näcken. Karakteristiska 

sägner berätta, hur han lockar barn att rida på hans rygg för att sedan störta i vattnet med dem. 

Likartade föreställningar och sägner om vattenhästar påträffas hos alla indoeuropeiska folk 

redan i gammal tid. Så visar bland annat den forngrekiska myten om Poseidon, som visar ett 

tydlig släktskap med våra bäckahästsägner, och den forniriska traditionen. Bäckahästen har 

många släktingar runt om i Europa med identiska egenskaper och attribut. Vattenväsen som 

den keltiska Kelpie, Tyska Nixe och isländska Nykurinn är bara några få av dessa väsen som 

har en slående likhet med den nordiska bäckahästen.  

 

Genom att gå tillbaka till de gamla skrifterna som Havamal, Landnamabok och Vatzdoela 

saga kan man se hur bäckahästtraditionen har utvecklats genom årens lopp till vad den är 

idag. Våra äldre inhemska traditioner har legat som en mall för bäckahästsägnen, enligt min 

personliga åsikt, och man kan se många paralleller till andra länders folklore. 

 

Tack vare kelternas framfart genom Europa har de fört med sig kulturella strukturer, som i sin 

tur har lämnat avtryck hos de länder de bebott. Och tack vare de nordiska vikingatågen har vi 

i norden kommit i kontakt med dessa kulturella strukturer.  

 

 Nyckelord: Bäckahäst, Näck, Kelpie, Brook horse, Keltisk historia. 
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Inledning 

Det skandinaviska ordet "sägen" är bildat till verbet säga och betecknar något som framförts 

muntligt. Tidigt fick ordet betydelsen något som har framförts gång på gång, från generation 

till generation. Viktigt att tillägga är att sägnerna var en del av den muntliga traditionen.
1
 

Det som skiljer sägnen från andra genrer i berättartraditionen är att den utger sig för att berätta 

om sådant som verkligen har hänt: den utspelas i en verklig historisk miljö, namn på verkliga 

personer och platser benämns ofta.  Men det är inte vilka vardagshändelser som helst som blir 

till sägner menar Bengt af Klintberg. I Sägner berättas om märkvärdiga, dramatiska, ofta 

övernaturliga tilldragelser. I dem kommer befolkningens trosföreställningar till åskådligt 

uttryck.
2
 Gränsen mellan saga och sägen kan ofta vara svår att dra. Men generellt kan man 

säga att sagan har avlägsnats sig längre från verkligheten än sägnen. Den utspelas ofta i en 

värld som inte går att lokalisera geografiskt, och den har sina speciella aktörer.
3
 

 

Sjön är i folkminnet inte bara den stilla fiskeplatsen, där man lägger sina garn eller sitter i sina 

tankar bakom metspöets flöte. Folktron har skrämmande berättelser om sjöar och floder som 

oemotståndligt drar människan till sig till en ond död. Från djupet i vissa sjöar kan man få 

höra ljud, som tyder på att något mystiskt väsen håller till där nere. Onda väsen har påträffats 

vid många sjöar i Europa och är en återkommande berättelse inom folklore. 

Vattnets religiösa fenomenologi, dess symbolik och folklore i olika religioner och kulturer är 

omfattande. Vatten är på så sätt både religionshistoriskt och kyrkohistoriskt intressant.  

  

"En flicka i Göinge satt en gång, medan hon vaktade boskapen vid en bäck, och stirrade ner i 

vattnet utan att tänka på något.  Då märkte hon plötsligt liksom en tåga närma sig, stor och 

rund som en bra buske, och när hon såg närmare på den, satt bäckahästen inuti den!"
4
 

Näcken är kopplad till flera olika traditioner, särskilt med ursprung i den germanska 

litteraturen och förekommer i en mängd olika lokala varianter, under olika namn, i hela 

Nordeuropa. I Sverige beskrivs han ofta som den fiolspelande Näcken eller Kvarngubben. 

Näcken var en gestalt skiftare och ville gärna lura till sig människor nära vattnet och dränka 

dem.  

 

                                                           
1
 Af Klintberg 1983 sid.5 

2
 Af Klintberg 1983 sid.5 

3
 Af Klintberg 1983 sid.5 

4
 FoF, bd 2 sid.21 
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Bäckahästen var i nordisk folktro bäckens ande eller Näcken i hästskepnad. Man sade att 

bäckahästen var ett lömskt rovdjur som lurade barnen att rida på dess rygg för att sedan dra 

ned dem i vattnet. Barnen ansåg att hästen var så vacker att de ville rida på den. Det spelade 

ingen roll hur många barn det fanns, hästens rygg blev bara längre ju fler barn som satte sig på 

den.  

Bäckahästen har direkta motsvarigheter bland annat inom irländsk folktro, där flera sorters 

vita hästar kan erbjuda fantastiska tjänster för den som kan behärska dem, men som ofelbart 

drar ner olyckliga ryttare i drunkningsdöden. 

 

Syftet med min uppsats är att jämföra den nordiska bäckahästen med hästar i äldre nordiska 

traditioner samt mytiska hästar inom andra kulturers traditioner och folklore. Jag har valt att 

använda begreppet "bäckahäst" som ett universellt analytiskt begrepp som refererar till hästar 

med olika namn i många kulturers mytiska traditioner i denna uppsats. 

 

Syfte och Frågeställning 

Syftet med min uppsats är att jämföra den nordiska bäckahästen med hästar i äldre nordiska 

traditioner samt mytiska hästar inom andra kulturers traditioner och folklore. Mina 

frågeställningar är: 

 Bygger bäckahästtraditionen på äldre inhemska traditioner? 

 Kan man finna paralleller till bäckahästen i andra kulturer?  

 

Metod  

Denna uppsats består huvudsakligen av en kvalitativ textstudie av bäckahästen samt andra 

vattenhästar inom den keltiska och indoeuropeiska mytologin. Materialet jag baserar 

undersökningen på är huvudsakligen litterära textstudier samt elektroniska källor. 

  

Material 

Ett av de största problemen med denna uppsats har varit litteraturen. Mycket av litteraturen 

har varit skriven på fornsvenska och andra ålderdomliga språk. Men man kan finna många 

folkloristiska källor skrivna på 1800-talets slut fram till 1930-talet. Dock lyser nyare källor 

med sin frånvara.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4cken
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4st
http://sv.wikipedia.org/wiki/Irland
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Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den 

innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, 

svenskt folkliv. Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. 

Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 

Gustav II Adolfs namn är fäst vid akademien på grund av det berömda memorial för 

antikvarier och hävdasökare som kungen utfärdade den 20 maj 1630. Memorialet, författat av 

Johannes Bureus, uppmanade till inventering av allt som landet kunde erbjuda till kunskap om 

det förflutna: fornminnen och handskrifter, seder, sägner och visor, ord och namn. Svenska 

landsmål och svenskt folkliv kan sägas vara vårt första program för folklivsforskning.  

 

Folkminnen och Folktankar är en populär vetenskaplig tidskrift redigerad av C. W. von 

Sydow, docent i folkminnesforskning. C.W. von Sydow (1878-1952) var verkligen en pionjär 

inom modern folklorism. Till folkloristens arsenal och vokabulär bidrog han med sådana 

viktiga begrepp och termer som aktiv eller passiv "traditions bärare". C.W. von Sydow var en 

av tillskyndarna av det irländska Folklore arkivet i Dublin. Han grundade även Folklivs 

arkivet i Lund, Sverige. 

 

I sin egen tid var Andreas Faye, en pionjär inom flera områden, men i efterhand, är han främst 

känd för ha släppt den första offentliga åminnelsen av norsk litteraturhistoria. Han var annars 

en flitig författare i tidningar och tidskrifter. Han har publicerat en rad böcker och skrifter av 

historisk och pedagogisk karaktär. Det var först efter en utlandsresa, som Andreas Fayes 

började arbeta med insamlingen av folkminnen och systematisering av det folkloristiska 

materialet. Arbetet resulterade i samlingen Norske Sagn. I inledningen till boken hävdar han 

att forskningsvärdet av sagorna är självklara, men för att hjälpa andra läsare har han tagit fram 

sex punkter där han förklarar sagans värde. 

   

Disposition 

Denna uppsats kommer efter de inledande delarna om syfte och metod att innehålla tre delar. I 

del 1 behandlar jag ämnen som tidigare forskning, folklore, europeiska spår och kelternas 

påverkan på vår fornskandinaviska religion. I del 2 kommer jag att studera vattnets 

mytologiska betydelse. Jag kommer även i detta avsnitt studera Näcken, i första hand, hans 

gestalt Bäckahästen. Jag kommer även att beröra snarlika gestalter i germansk och keltiskt 

mytologi. I den sista delen kommer jag komma fram till en slutsats genom mina 

http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=Folkminnen%20och%20Folktankar&screator=von%20Sydow,%20C.%20W.
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undersökningar. Jag kommer då kolla på om bäckahästtraditionen bygger på äldre inhemska 

traditioner samt om man kan dra paralleller till andra vattenhästar i andra kulturer. 

 

Tidigare forskning 

Redan i den nordiska medeltida litteraturen möter vi sägner i både profana och kyrkliga 

källor. Viktigaste bland medeltidlitteraturen är de isländska sagorna och den danske munken 

Saxos krönika "Gesta Danorum". De kyrkliga källorna består bland annat av samlingar av 

predikoexempel och av teologiska avhandlingar.
5
 

 

Det var först efter reformationen man kunde tala om en medveten insamling av sägner. Några 

biskopar antecknade under sina visitationsresor i slutet av 1500-talet vidskepliga traditioner 

som de fick höra bland allmogen. Under 1600-talet inleds i Skandinavien ett systematiskt 

insamlande av gamla traditioner. Den historiska vittnesbörden från de nordiska länderna var 

ganska mager i jämförelse med de gamla kulturnationerna längre söderut. Under 1600-talet 

vaknade även intresset för gamla runstenar och gravfält, men också muntliga traditioner om 

forna tider ansågs värda att efterfrågas.
 6

 

 

Under 1700-talet tillkom många socken-, härads- eller landskapsbeskrivningar runtom i 

Skandinavien, vars författare ofta var präster. De innehöll inte sällan folksägner.
7
 

Men det verkligt starka intresset för allmogens berättartradition kom först med romantiken i 

början av 1800-talet. Naturligtvis var det bröderna Grimms samlingar som kom att betyda 

mest. I Sverige utgavs under denna tid ingen sägensamling i bokform.
8
 

 

Ett helt nytt sätt att presentera den folkliga sägentraditionen lanserades i Norden av P. Chr. 

Asbjornsen, när han 1845 och 1848 utgav de båda samlingarna " Norske hurlde eventyr og 

folkesagn". Asbjornsen nöjde sig inte med att enbart återge de sägner som han hade hört på 

sina uppteckningsfärder, han målade också upp den norska naturen och de berättarmiljöer han 

fått uppleva i sina tavlor. Sägnerna blev det främsta råmaterialet till en frisk och livfull 

nationalromantisk folklivsskildring.
9
  

                                                           
5
 Af Klintberg 1983 sid.16 

6
 Af Klintberg 1983 sid.16 

7
 Af Klintberg 1983 sid.16 

8
 Af Klintberg 1983 sid.17 

9
 Af Klintberg 1983 sid.17 
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Alltifrån 1800-talets mitt började det nordiska sägensamlandet ta mer organiserade former. I 

flera länder fanns det nu föreningar med syfte att tillvarata den folkliga diktningen.     

Det vetenskapliga studiet av sägner kom i gång ganska sent i Norden. Folksagorna och deras 

vandringar ansågs länge viktigare att utforska. Det var först i början av 1900-talet man 

började studera sägner, främst för att kunna ge upplysningar om den forntida skandinaviska 

mytologin.
10

 Sägnernas betydelse vid studiet av folktron betonades av svensken Carl Wilhelm 

von Sydow under 1930-talet.
11

 

 

Två av Sveriges största nutida författare och forskare inom folklore är Ebbe Schön och Bengt 

af Klintberg. Ebbe Schön har i nästan två decennier skött landets största folkminnessamling 

vid Nordiska museet i Stockholm och har där tagit del av de svenska bygdernas sägner om 

tomtar, troll, näckar, skogsfruar och andra folktroväsen. Han har även skrivit ett stort antal 

böcker i ämnet, både för barn och vuxna, och medverkat i mer än tusen radio- och TV-

program. Som föreläsare är han välkänd över hela Sverige. Ebbe Schön är forskare inom 

folklore och undervisar inom litteraturvetenskap, han berättar genom bevarade uppteckningar 

och sägner bland annat hur tron på de lockande varelserna i skog och mark såg ut. Ebbe 

Schön fungerar som ett mänskligt uppslagsverk till folktron inom norden. Ebbe Schön 

bedriver ingen speciell forskning, vad jag har uppfattat, men hans arbete med att återberätta 

och modernisera de fornsvenska texterna resulterar i ett bevarande av vår folklore, anser jag. 

Den blir tillgänglig för alla.                                                                       

 

Bengt af Klintbergs forskningsämne är folkloristik, läran om muntliga traditioner och om 

traderingsprocesser. Folkloristik är ett eget ämne i många andra länder, men räknas i Sverige 

som en del av folklivsforskningen. Den centrala frågan inom folkloristiken är hur sagor, 

vitsar, myter och andra muntliga berättelser förändras och anpassas. Bengt af Klintberg har 

under många år studerat hur gamla myter har omtolkats för att passa ihop med modern 

teknologi och vetenskap.  Drakar, troll och sjöjungfrur går inte längre att ta på allvar, men det 

verkar gå att ta sjöodjur på allvar. En orsak till detta, menar Bengt af Klintberg, kan vara att 

det är lättare att passa in sjöodjur än sjöjungfrur i den moderna vetenskapliga världsbilden. 

Sjöodjuren har för övrigt bytt utseende till följd av vetenskapens framsteg. Förr (t.ex. på 

                                                           
10

 Af Klintberg 1983 sid.18 
11

 Af Klintberg 1983 sid.17 
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gamla kartor) såg de nästan alltid ut som förvuxna ormar. Numera, dvs. sedan dinosaurierna 

blivit allmänt kända, ser sjöodjuren i allmänhet ut som ödlor, menar Bengt af Klintberg. 

 

Forskningen runt bäckahästen och dess paralleller inom andra kulturer har bara nämnts 

sporadiskt inom den äldre forskningen. Jag har inte påträffat någon nyare forskning inom 

detta område. Det man möter är redovisningar som grundar sig på fornsvenskt material. 

Primärkällorna försvinner runt 1930-talet, och vad det beror på har jag valt att inte behandla i 

min uppsats. Därför vill jag genom min uppsats tydliggöra dessa paralleller på ett åskådligt 

sätt. 

 

Folklore 

Folklore är ett etnografiskt begrepp som syftar på, legender eller vidskepelse bland en viss 

befolkning, samt en del av den muntliga historien om en viss kultur. Begreppet folklore 

utvecklades som en del av 1900-talets romantiska nationalistiska ideologi, vilket ledde till 

omformningen av muntliga traditioner att tjäna moderna ideologiska mål. Bröderna Grimm, 

Wilhelm och Jakob Grimm samlade muntligt traderade tyska sagor och publicerade den i 

serien som gick under beteckningen Kinder und Hausmärchen 1812. Begreppet folklore 

myntades dock år 1846 av en engelsman, William Thoms, som ville använda en anglosaxisk 

term för det som då kallades "populära antikviteter". Johann Gottfried von Herder 

förespråkade först avsiktlig registrering och bevarande av folklore för att dokumentera den 

autentiska andan, traditionen och identiteten för det tyska folket. Tron på att dessa traditioner 

kan vara äkta är en av grunderna i den romantiska nationalism som Herder utvecklade.
12

  

 

Medan folklore kan innehålla religiösa eller mytiska element, handlar det oftast om vardagliga 

traditioner i det dagliga livet. Folklore kombinerar ofta praktiska och esoteriska aspekter i en 

och samma berättelse. Ibland är "folklore" av religiös natur, tillexempel berättelserna om den 

walesiska Mabinogion eller de som finns i isländska skaldediktningen. Å andra sidan kan 

folklore användas för att korrekt beskriva en bildlig berättelse, som inte har någon teologisk 

eller religiöst innehåll, utan hänför sig till omedvetna psykologiska mönster, instinkter eller 

arketyper i sinnet. Dessa folksagor kan eller inte kan stundtals komma ur en religiös tradition, 

men är ändå av psykologisk karaktär. "Hans och Greta" är ett starkt exempel på dessa 

                                                           
12

 Folklore "Encyclopedia of Religion. Gale Virtual Reference Library. Web. (20120526) 
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psykologiska karaktärer. Det kan sägas med viss säkerhet att syftet med berättelsen är att det 

inte i första hand handlar om en vardaglig undervisning om skogens säkerhet eller sekundärt 

om en varnande berättelse om farorna med svält för stora familjer, utan att det snarare är en 

berättelse som väcker ett starkt känslomässigt svar på grund av de universella teman och 

motiv som "den elaka Styvmodern", "döden" och "försoning med Fadern." Det finns så 

kallade moraliska utrymmen.
13

  

 

Tysk folklore delar många egenskaper med den skandinaviska folkloren på grund av sitt 

ursprung i en gemensam germansk mytologi. Det speglar en liknande mix av influenser: en 

förkristen Pantheon och andra varelser som motsvarar dem i nordisk mytologi, magiska 

tecken i samband med kristna festivaler, och olika regionala "karaktär" berättelser.  

Begreppet ”den germanska mytologin” syftar på något som är mer omfattande än termen 

“nordisk mytologi”. Dokumentation och bevarandet av tysk folklore främjades särskilt under 

1800-talet och 1900-talet. De flesta manuskript inom Irländsk folklore skapades av kristna 

munkar, som mycket väl kan ha slitits mellan viljan att spela in sin egen kultur och deras 

religiösa fientlighet mot hednisk tro. Många av de senare källorna kan också ha utgjort en del 

av ett propagerande arbete, som syftade till att skapa en historia för det irländska folket som 

kunde mäta sig med den mytologiska härstamning av sina brittiska inkräktare från Rom som 

utfärdats av Geoffrey av Monmouth och andra . Det fanns även en tendens att omarbeta 

irländska genealogier så att dessa skulle passa in i kända scheman för grekiska eller bibliska 

genealogier.
14

  

 

Skandinavisk folklore är folklore i Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och de 

svensktalande delarna av Finland. I Skandinavien används inte begreppet "folklore" så ofta i 

akademiska kretsar, i stället används termer såsom Folketro eller Folkesagn.  

 

Europeiska spår 

I arkeologiska utgrävningar och studier av hällristningar från bronsåldern i Sydskandinavien 

har det observerats att det funnits kontakter mellan sydskandinaver och Medelhavsområdet. 

Detta kan ses i konstföremål och vapen som är mycket lik sina sydliga motsvarigheter. I 

hällristningar på Gotland finns bilder som är identiska med bilder som avbildats på samtida 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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italiensk keramik och annat material i östra Medelhavsområdet. Skepp som avbildats i 

hällristningar har identifierats som grekiska, romerska, egyptiska och nordafrikanska skepp.
15

 

Även myter hemmahörandes i andra religioner kan ses i hällristningarna. Hundratals  

bildsviter i hällristningarna har tolkats föreställa Olympens gudar och i en hällristning från 

Bohuslän har man även funnit en återgivning av en irländsk historia ur CuChulainns 

sagocykel om hur männen i Ulster fick en förbannelse över sig. Denna historia skrevs ned på 

Irland under 600-talet men den kan ha funnits som muntlig tradition långt tidigare.
16

 

Vilka det var som reste till vilka är osäkert, men orsaken till kontakten var troligtvis handel. 

De varor det rörde sig om var slavar, päls och bärnsten. Bärnsten var en viktig handelsvara i 

Medelhavsområdet; Tutankhamun begravdes med en bärnsten placerad över hjärtat och i 

Mykene har stora halskragar av bärnsten påträffats i de rikaste gravarna. Bärnsten ansågs som 

magisk och användes till smycken. Moderna analyser har konstaterat att bärnstenarna kom 

från Östersjön.
17

 

 

Under tidig järnålder minskade Medelhavsområdets inflytande och religiösa influenser kom 

troligtvis från det keltiska området i Centraleuropa. På Öland har en borg förklarats vara 

byggd efter romersk förebild. Vilket visar att kontakter med romare troligtvis förekommit. 

Senare under vikingatiden återupptogs kontakten med Medelhavsområdet. Vikingarna 

kontrollerade även i väst delar av England, Skottland, Irland, Frankrike. De bodde eller  

härjade även längs Spanska kusten och norra Italien. De hade även områden österut emot 

Ryssland.
18

 

 

Kelternas påverkan på fornskandinavisk religion 

Kelter var en indoeuropeisk folkgrupp med ett historiskt utbredningsområde från Brittiska 

öarna till nuvarande Turkiet; ursprungligen en geografisk samlingsbenämning på folk i 

Europa bosatta väster om skyterna, etablerad av antika grekiska författare som Hekataios och 

Herodotos.  

 

I antik litteratur förekommer även de synonyma termerna Galler för keltisktalande folk i 

                                                           
15
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Podalen och norrut, och galater för keltisktalande folk i Grekland och Mindre Asien. 

Benämningen användes tidigt även om folk som inte talade keltiska språk, tillexempel om 

germaner, vilka romarna lärde sig skilja från kelter under första århundradet f.Kr.
 19

 

I det arkeologiska materialet motsvaras kelterna av den centraleuropeiska laténekulturen (ca 

550 f.Kr.). Relationen mellan denna kultur och keltiska språk är dock oklar: även om många 

laténefolk var keltisktalande, behöver inte alla vara det. Kelterna var uppdelade i en mängd 

stammar, styrda av lokala härskare. Före medeltiden förenades aldrig keltiska stammar i något 

större rike, även om försök gjordes bland annat av Vercingetorix.
20

 

 

Kunskapen om kelterna vilar till övervägande del på arkeologiska analyser. 

Det har föreslagits att den centraleuropeiska hallstattkulturen (ca 1000-400 f.Kr.) skulle ha 

uppburits av keltisktalande folk, delvis på grund av att den äldsta laténetiden (400-talet f.Kr.) 

uppvisar en kultur vars sociala bas tycks ha liknat hallstattkulturens. Det förefaller som om 

delar av det gemensamma kulturområdet vid denna tid drabbades av en kris; bland annat 

övergavs befästningar.
21

 

 

I Champagne vid Mosel blomstrade dock en kultur med rika stormannagravar. Även 

golaseccakulturen i Lombardiet (ca 900-400 f.Kr.) bars förmodligen delvis upp av 

keltisktalande folk.
22

 

 

Orsakerna till laténeexpansionen är okända. Överbefolkning och sociala spänningar har 

föreslagits; i flera regioner upphörde under 300-talet f.Kr. den rika gravkulturen. I början av 

300-talet angreps etruskerna i Norditalien av kelter, vilka till sist besatte slätten från 

Lombardiet till Ancona. Andra keltiska krigståg ledde ända ned till Apulien, dock utan 

varaktig bosättning som resultat.
23

 

 

Enligt Lilius härrör uttrycket ”Vae victis”, ”ve de besegrade!” från gallernas (kelternas) 

hövding Brennus, vilken 390 f.Kr. erövrade Rom utom Capitolium. När romarna vid 

utbetalandet av lösensumman klagade över att gallerna använde falska vikter, kastade 
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Brennus sitt svärd i vågskålen med orden ”Vae victis”. Många kelter kom härefter också att 

tjäna som legosoldater i medelhavsrikena, från Syrakusa och Karthago till de hellenistiska 

staterna i öster. Migrationerna till Italien anses ha orsakat en viss avfolkning i norr.
24

 

Under 300-talet f.Kr. berördes även Centraleuropa av utvecklingen; kelter från väster tycks ha 

erövrat Böhmen, medan andra utbredde sig mot mellersta Donau. 

 

Under 200-talet f.Kr. försköts tyngdpunkten i laténekulturen österut, genom att Donauområdet 

koloniserades ända till nuvarande Rumänien. Denna fortsättning på 300-talets utveckling blev 

grunden till invasioner av Balkanhalvön, vilka 279 f.Kr. kulminerade i ett misslyckat anfall 

mot helgedomen i Delfi.
25

En grupp kelter fick 278 f.Kr. fotfäste i Mindre Asien (galater). I 

Thrakien grundade kelter Tylisriket, som redan 212 f.Kr. krossades av thrakerna. Vid nedre 

Donau uppkom en kelto-skytisk blandkultur, och i slutet av 200-talet belägrade kelter 

förgäves den grekiska staden Olbia vid Svarta havet. Vid Sava bosatte sig de keltiska 

skordiskerna, och delar av östra Alperna och nuvarande Kroatien behärskades av de likaledes 

keltiska tauriskerna. På Balkan utgjorde kelterna förmodligen bara ett ledarskikt över lokala 

illyriska folk.
26

Stora delar av nuvarande Frankrike beboddes under hallstattiden troligen av 

kelter, och övriga regioner integrerades under laténetiden. Landet söder om Garonne berördes 

dock inte i lika hög grad; vid södra Rhône bildades en blandkultur (keltoligurer). 

 

Kelternas relation till den iberiska halvön är problematisk. Några invandringsrörelser kan inte 

tidsfästas, men det arkeologiska materialet antyder ändå en tidig keltisk närvaro. Flera 

iberiska stammar uppvisade keltiska kulturdrag, och de antika författarna kallade dessa folk 

för keltibrer. Möjligen var denna kultur följden av en inre utvecklig mot ett samhälle liknande 

det keltiska, varvid det keltiska inflytandet ökade genom vissa, av oss hittills okända 

invandringar.
27

 

 

Tidpunkten för inlemmandet av de brittiska öarna i den keltiska kultursfären är även den 

omdiskuterad. Medeltida iriska sagor nämner invasioner, men inga sådana går att belägga i 

det arkeologiska materialet. Övärlden nåddes dock av laténekulturen, vars inflytande 

kulminerade strax efter 100 f.Kr. Troligen invaderades södra England i denna sena period av 
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de kelto-germanska belgierna.
28

 

 

Romerska framstötar i öster var länge mindre ihärdiga. I slutet av 100-talet f.Kr. utvecklades 

handeln mellan den romerska staden Aquileia och det järnexporterande keltiska riket 

Noricum. Omkring 60 f.Kr. led dock kelterna i Donauområdet nederlag mot dakerna, vilket 

försvagade deras motståndskraft. Romerska offensiver på norra Balkan 35-9 f.Kr. ledde till att 

nästan hela området erövrades. Samtidigt som romarna erövrade huvuddelen av det keltiska 

kulturområdet anfölls kelter norrifrån av germaner, som besatte stora delar av nuvarande 

Tyskland. De germanska markomannerna erövrade ca 8 f.Kr. Böhmen. Sarmatiska iazyger 

ockuperade på 10-talet e.Kr. delar av nuvarande Ungerns slättland. Under första århundradet 

e.Kr. erövrades även Storbritannien av romarna, förutom det nordligaste området.
29

 

Britannia var romarnas namn på de brittiska öarna, framför allt England, Wales och Skottland. 

Caesar gick över engelska kanalen 55 och 54 f.Kr., men först under kejsar Claudius inleddes 

en bestående ockupation. Under åren 43-48 e.Kr. underkuvades stora delar av Sydengland och 

förvandlades till den romerska provinsen Britannia. 

 

Under andra hälften av 200-talet ingick Britannia i fristående riksbildningar men återinfördes 

i imperiet 297. Administrativt delades Britannia redan 197 i två provinser, under Diocletianus 

i fyra och efter 369 i fem. Under 300-talet drabbades Britannia i ökad grad av invasioner av 

pikter från norr, skoter från väster, saxare och franker från sydost. År 410 bröts det militära 

sambandet med Rom, men romersk administration tycks ha fortsatt fungera under ännu någon 

generation.
30

 

 

Vid romarnas invasion 55 f.Kr. var britannerna fördelade på ett flertal stammar, t.ex. korner 

och kantier. De britanniska (brittiska) språken brukar indelas i nord-, väst- (t.ex. kymriska 

eller walesiska) och sydvästbritanniska (t.ex. korniska och bretonska). Sedan romarna i början 

av 400-talet dragit tillbaka sina trupper från Storbritannien dröjde det inte länge förrän landet 

invaderades av angler, saxare och jutar, och åtskilliga britanner tog då sin tillflykt till det 

nuvarande Bretagne. Längst i väster kunde några britanniska stammar tills vidare förbli 
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intakta, särskilt de nuvarande och ännu keltisktalande walesarna. Kumbrerna i norr upphörde 

att tala sitt britanniska språk på 1000-talet, och korniskan i sydväst dog ut på 1700-talet. 

De romerska framgångarna ledde i Gallien till en djupgående romanisering. I öster var denna 

process inte lika entydig, och lokala blandkulturer uppkom. I delar av de romerska 

provinserna Noricum och Pannonia fortlevde keltiskt språk under antiken, men varken där 

eller i Gallien framstår kelter längre som självständigt agerande grupper längre fram i 

historien. Andra flyttade ända till Asturien, där de hade ett eget biskopsdöme, Britonia, på 

500-talet. På 800-talet hade de brittiska kelterna drivits tillbaka till Wales och södra Skottland, 

medan Cornwall underkuvades av anglosaxarna men bevarade sin särart.
 31

 

 

Den keltiska religionen omfattar ett spektrum - i tid och rum - av gudomar, myter och kulter.  

Den är främst känd genom antika författares verk, galliska inskrifter samt medeltida irisk 

litteratur. Bildframställningar och utgrävningar av kultplatser från Centraleuropa och Brittiska 

öarna lämnar värdefulla upplysningar. Den iriske Lug, av romarna kallad Merkurius, även 

dyrkad i Gallien, rådde över hantverk, krig och handel, Taranis var en himmelsgud med hjulet 

som symbol, Teutates hade politisk och social funktion, Esus var förknippad med trädkult, 

Cernunnos med hjorthorn på huvudet dyrkades i sin egenskap av djurens herre. En stor 

moders- och fruktbarhetsgudinna skymtar i bakom de många kvinnliga gudomarna, såsom ”de 

gudomliga Mödrarna”, den iriska vishetsgudinnan Brigit eller Brig och den galliska 

ryttargudinnan Epona. Det gudomliga manifesterar sig gärna i trefaldig gestalt; så hade t.ex. 

Brigit två systrar, och fynden av manshuvuden med tre ansikten tolkas som gudabilder. 

Religionens natursida är framträdande. Eken och misteln ansågs heliga; djur och fåglar, 

särskilt tranor, möter ofta i bildkonst och mytologi.
32

Kulten utfördes mest i det fria, på höjder 

och i lundar; divinatoriska riter stod i förgrunden; djuroffer var det normala, människooffer 

förekom främst i tider av krig. En särskild prästklass, druider, vårdade de rituella och mytiska 

traditionerna.
33

 

 

Vattnets betydelse 
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Det har uppstått många myter, sägner och trosutsagor kring vattnet, då vattnet har varit en 

förutsättning för allt liv på jorden. I skapelsemyter över hela världen talas det ofta om 

urvattnet, som funnits i en evighet, och ur vilket allt liv har uppstått.   

Grekiska myter understryker vattnets betydelse för skapelsen av både gudar och människor. 

”Ur begynnelsens kaos föddes den bredbröstade jorden, Gaia kallad"
34

 berättar den grekiske 

diktaren Hesiodos på 700-talet f.kr. Hon blev mor till Havet och de tolv Titanerna. 

Även i de nordiska skapelsemyterna var vattnet ursprunget till allt liv. I eddadikten Valans 

spådom heter det:  

Arla i urtid fanns ingenting, 

ej sand, ej hav, ej svala vågor. 

Jord fanns icke, ingen himmel.  

Ginnungagap fanns, gräs fanns icke. 

 

Men värmen från Muspelheim smältes rimfrosten i Ginnungagap och ur vattnet framkom kon 

Ödhumbla och jätten Ymer. Ur den smälta rimfrosten uppkom också Bure. Hans son Börr 

gifte sig med jättedottern Bestla och fick sönerna Oden, Vile och Ve, himmelens och jordens 

styresmän. De dräpte Ymer. Av hans blod blev hav och sjö, av hans kött jorden, av hans ben 

bergen, av hans tänder stenar.
35

Folktrons myter anser alltså, att det var ur vattnet allt liv 

uppstod.  

 

Än idag ingår det inom den nordisk folktron många sägner om floder, som flyter fram djupt 

nere i jordens innandömen. Människor som drunknat i någon "bottenlös" liten, tjärn, har 

kunnat återfinnas milsvitt från olycksstället, sedan kroppen av underjordiska flöden förts till 

fyndplatsen. Det berättas också om sjöar och källor, som plötsligt kunde svämma över av 

vattnet från underjorden och dränka en hel by. 

 

Antikens greker hade en föreställning att det i varje källa fanns ett andeväsen, som där hade 

sitt hem. I Norden och Västerlandet i övrigt har man haft samma föreställning. En allmän 

föreställning i svensk folktro har varit, att källornas övernaturliga väsen var hjälpsamma, om 

man betedde sig aktningsfullt mot dem, och gav dem de offer de krävde.
36
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Skrämmande djur som plötsligt visar sig i sjöarna 

I vissa sjöar visar sig då och då hästar och tjurar, som traktens folk inte tycks ha satt i 

samband med vattnens vanliga övernaturliga väsen. Det verkar som de levat nere i djupet, 

som en del av sjöns eget övernaturliga sjöliv.  

I senare tids grekiska folktro visar sig en sjös ande ibland som en drake eller tjur, även om den 

oftast låter sig ses i mänsklig gestalt.  Men den svenska folktrons föreställningar är måhända 

bara ett uttryck för den allmänna avvägningen som utvecklingen medfört i bygdetraditionerna.  

Något liknade kunde man uppleva vid Lommasjön, "en liten ödslig sjöhåla vid kanten av 

Vänge mosse i Vänga socken. En vacker vit häst stiger upp ibland och simmar upp den 

sotsvarta ytan. För den som fått se den vita hästen stundar ledsamma tider. Den var ett 

olycksvarsel"
37

 

"En man gick och plöjde sin åker nära sjön Severn i Bredared. Då fick han syn på en vacker, 

främmande häst beta vid stranden. Mannen tog upp honom och satte honom i par med en 

annan av sina hästar. Den främmande hästen tröttade ut dem alla, och då han släpptes, 

sprang han rätt i sjön och försvann." 
38

Denna sägen tillhör ju bäckahästtraditionerna, men det 

är intressant att lägga märke till att Klas Olofsson inte sätter den i samband med dessa. 

 

I Mecklenburg i Nordtyskland finns i en del sjöar hästar som dyker upp då och då och ger sig 

till att beta på stranden.  Luras bonden att spänna dem för plogen tillsammans med någon av 

hans egna hästar, drar de både häst och plog ner i sjön.
39

 

 

Skogsrået och huldran i nordisk folktro 

I nordisk folktro förekommer olika slags ensamväsen som lever i naturen eller nära 

människornas boningar. I Sverige har man berättat om ett erotiskt lockande kvinnligt väsen i 

skogen, kallat skogsrået; hennes närmaste motsvarighet i Norge är huldran. Dessa traditioner 

har till största delen uppstått bland män, som vistats i skogen som jägare, eller kolbrännare. På 

motsvarande sätt, menar Bengt af Klintberg och Ebbe Schön, verkar vissa av sägnerna om det 

manliga vattenväsendet näcken, har bildats bland kvinnor, som regelbundet kom till 
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sjöstranden för att skölja tvätt och då fick tillfälle att både berätta sägner och sjunga visor om 

hur näcken fört bort kvinnor.
40

 

 

Näcken 

I alla vatten finns, enligt uråldrig föreställning, övernaturliga väsen. Ett av dessa är Näcken. I 

svensk folktro uppträder detta väsen i två olika gestalter: dels huvudsakligen i bäckar eller 

sjöar som ett ensamväsen av mänskligt utseende och manligt kön men av skiftande ålder, dels 

vid havsstränderna och i sjöar och åar oftast, som en vanligtvis apelgrå hingst, som man helt 

plötsligt kan få se, betande på strandängarna. 

 

Näcken som manligt ensamväsen 

I Norden återfinns de första uppgifterna om näcken som manligt ensamväsen i den isländska 

Landnamabok, som skrevs på 1200-talet. Där berättas om Thorstein Raudnefr, som var en 

ivrig blotman och ständigt offrade till en fors på sydlandet. Samma natt som Thorstein dog, 

sägs det, att hela hans fårahjord störtade sig i forsen, en antydan om att forsens andemakter 

tog tillbaka något av det goda, som Thorstein under årens lopp fått mottaga av dem i utbyte 

mot hans ivriga blotande.
 41

 

Tron på näcken tycks redan på 1300-talet ha varit känd i Sverige. I en uppbyggelsebok, 

Själens tröst, som var känd i mitten på 1400-talet, varnades den kristne att tro på "forsa Karla” 

eller "nek". Olaus Magnus har i sin Historia om de nordiska folken (1555) en bild av en 

spelman, som sitter mitt i en strid flod, som forsar förbi en borg.
42

 Även i sentida svensk 

folktro anses det vara ett varsel om olycka att näcken visar sig. 

 

Näckens utseende 

Troligtvis den äldsta beskrivningen som vi har om näckens utseende och klädedräkt, anno 

1599, är upptecknad av kyrkoherden Jonas Petri Klint och finns bevarad i Linköpings 

stiftbibliotek.
43

 

 

Näcken var ett manligt vattenväsen utan familj och barn. Om hans utseende finns från senare 

tid många olika uppgifter. ”Han var en liten gråklädd gubbe med röd mössa"
44

"Näcken är en 
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lite rödklädd gubbe"
45

"en gammal gubbe med vitt långt skägg"
46

"som en liten 

tiggarpojke"
47

"som en karl, som hade en hästhov istället för fot på ena benet"
48

 

I Norge är nokken eller nykken en skäggig manlig varelse.
49

I Tyskland är motsvarigheten till 

näcken närmast die Nixe, som kan ha både manligt och kvinnligt kön. Den manlige Nixe 

uppträder oftast som en gubbe med grönt hår och skägg.
50

I Schweiz är näcken en äldre man 

med röd mössa.
51

 

 

Ordet näck härleds från ett indoeuropeiskt ord, som betyder bada, tvätta sig, rena sig. I hela 

det germanska språkområdet härleds näckens namn ur samma rot. 

 

Näcken i hästgestalt 

I Sydsverige är benämningen bäckahäst vanlig.
52

 Inom folklore forskningen brukar man ofta 

räkna bäckahästen som ett särskilt väsen. Gränserna mellan vad som i folktron är bäckahäst 

och vad som är näck är dock otydliga. Bäckahästen visar sig inte alls alltid som häst utan kan 

exempelvis uppträda som en manlig förförare. Synonymt med bäckahästen förekommer 

benämningar som vattenmannen eller bäckmannen. Jag har som Ebbe Schön, valt att betrakta 

näcken och bäckahästen som aspekter av ett och samma väsen i min uppsats. 

 

Att näcken kan uppträda som häst är en föreställning med mycket gamla anor. I det 

fornengelska Beowulfskvädet från 700-talet förekommer ordet "nicor" som dels kan betyda 

sjöodjur, dels flod eller åhäst.
53

 I Landnámabók, som är från 1200-talet och skildrar hur Island 

först togs i besittning av utvandrarna från Norge, berättas hur en apelgrå hingst en dag stiger 

upp från en sjö och ansluter sig till en flock hästar, som ägs av en bonde vid namn  Audun.
54
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Denna hemlighetsfulla häst är känd i södra och västra Sverige, liksom i Danmark och 

Tyskland, och även i keltiska och sydslaviska områden. En del forskare har antagit att 

föreställningen om näcken i hästgestalt möjligen har ett keltiskt ursprung.
55

   

 

Bäckahästen och dess paralleller i nordiska och utomnordiska traditioner  

Bäckahästtraditionernas uppkomst hör sannolikt samman med den viktiga ställningen hästen 

intog i de gamla kulturfolkens liv. Hästen har en speciell ställning bland de djur som 

associeras med den germanska mytologin, dels för sin roll som rid- och packdjur, och dels för 

Indoeuropeiska traditioner.  

 

Bäckahästens utveckling i Norden 

Nordbon höll i gångna tider vissa djur i hög ära som gavs religiösa och mytologiska 

egenskaper. Bland nyttodjuren dyrkades bland annat hästen. I gudomliga lärdomsdikter som 

Völvans spådom, Havamal, Vaftrudnersmål och Grimnersmål finns åtskilliga beskrivningar 

där djur presenteras som heliga mytologiska varelser.
56

 

 

Hravnkel hade i sin ägo en dyrbarhet som han satte högre än allt annat. Det var en gråbrun 

hingst med svart ryggrad, och den kallade han sin Freyfaxe. Han gav sin vän Frey den 

hingsten till hälften. Den hästen älskade han så mycket att han avlade ett löfte att bli den 

mans bane som red den mot hans vilja.
57

 

Bondsonen Einar tog tjänst som fåraherde hos Hravnkel. Han fick lova att aldrig rida 

Freyfaxe, men gjorde det ändå. Då Hravnkel fick se sin svettiga hingst och förstod vad som 

hänt, slog han ihjäl Einar. När detta kommer till Hravnkels kännedom, att Einar brutit sitt 

löfte, känner han sig nödgad att hålla det löfte han avgivit om vad som skall gäldas för 

förseelsen, och trots att han egentligen inte alls vill bli den unge Einars banne ger han honom 

ändå ett dödande hugg. Detta gör han blott och bart för att behålla sin heder i andras ögon. 

Han dömdes fredlös för dråpet och Freyfaxe störtades utför en klippa. Man ansåg att hästen 

orsakat så mycket ont, och att det var bäst att den som ägde honom, dvs. Frej, fick honom. Då 
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Hravnkel fick höra att man tagit död på hästen sade han: Tom flärd anser jag det vara att tro 

på gudar.
58

 

 

Bakom berättelsen döljer sig tydligt den urgamla tabuföreställningen, föreställningen om ett 

föremål, som är så uppfyllt av gudomliga krafter, att det är farligt att vidröra. Av intresse för 

föreliggande ämne är, att hästen helgades åt Frey. Exempel på helgandet av en häst åt Frej, 

återfinns på fler ställen i de isländska källorna, bland annat i Vatzdoela saga och i 

Flateyjarboken.
59

 

 

Hästen har ej enbart varit helgad åt Frey. Den har även stått i samband med Odin. Odin äger 

den snabbfotade Sleipner, och det händer emellanåt, såsom i Volsungasagan, att han ger 

någon gunstling en avkomling av denna.
 60

 I småländsk folktro finns en kvarleva av detta 

samband.  Vid slåttern kvarlämnar bonden alltid några grässtrån, i det han säger: "Detta skall 

Odin ha till sina hästar".
61

 Enligt Richard Meyer var hästen även helgad åt Tyr, och såsom 

stöd för detta påstående åberopar han Tacitus, som i sin Germanica berättar om vita hästar, 

som av germanerna hölls heliga i deras lundar.
62

 Då emellertid Tacitus ej omnämner, att dessa 

hästar var helgade åt Tyr, blir Richard Meyers påstående blott en förmodan. 

 

Tillbaka till hästen som heligt väsen leder även den magiska roll hästhuvudet spelar. Det 

användes särskilt vid resandet av nidstänger
63

. Resandet av en sådan omtalas i Vatzdoela saga. 

Då Berg och Finnboge från gården Borg utmanat Torsten och Jökul till holmgäng, hotar den 

senare med att "om någon uteblir, då skall där resas en nidstång över honom med den 

bestämmelsen och av det innehållet, att han skall vara var mans niding och aldrig tålas i 

goda mäns lag men beständigt bära gudarnas vrede och ha namn av gridniding". 

Om en liknande nidstång berättar Egils saga. Egil reser en dylik mot konung Erik och 

drottning Gunhild. Han sätter ett hästhuvud på en hasselstång och säger: "her set ek upp 
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nidstong ok sny ek bessu nidi a hond Eiriki konungi ok Gunnhildi drotningu sny ek bessu nidi 

a landvettir pzer, er land petta byggva, sua at allar fari bser villar vega, engi hendi ne bitti 

sitt inni, fyrr en pser reka Eirik konung ok Gunnhildi or landi".
64

 

Slutligen omtalas en sådan nidstång även i Saxos femte bok.
65

 

 

Föreställningen om hästhuvudets magiska kraft fortlever ännu i folktron. Så berättas om en 

man från Hammel, som upphängt huvud av hästar och åsnor runt sin trädgård för att skydda 

den mot onda människor.66 Tron på hästskallens förmåga att påföra eller avvärja ont antydes 

antagligen i en gåta från Värend av följande lydelse: sju sjungande tungor i en kroppalös 

huvudskalle.67 

 

Här i Norden har således funnits en ganska populär hästkult, som sedan delvis upptagits i 

Freykulten. Det är en mycket vanlig företeelse, att flod- och vattengudomligheter ämnas i 

hästgestalt. Vattengudarna har ofta, och även här i Norden, tänkts i hästgestalt. Det vore ju ej 

omöjligt, att Frey satts i förbindelse med hästen på grund av dennes samband med det 

fruktbargörande, livgivande vattnet. Men ett sådant försök till lösning av frågan strandar 

därpå, att Frey varit förbunden varken med vattnet eller bäckahästen. 

Utom med vattnet förknippas hästen ofta med solen. I andra Konungaboken omtalas hästar, 

som av Juda konungar invigts åt solen.
68

  

 

Ett vattenväsen i gestalt av en häst är i Norden för första gången omnämnt i den på 1200-talet 

på Island skrivna Landnamabok. Där sägs, att "Audun ståte bodde vid Hraunafjorden.  Han 

var mycket stor och stark. Han såg om hösten, att en apelgrå hingst kom springande ner från 

Hjardarvattnet till hans stoflock, där han slog med och lade under sig flockens hemmahingst. 

Då gick Audun dit och tog den grå hingsten, som han spände för en två oxars släde, och med 

den forslade han samman all sin dynga. Hästen var god att tas med mitt på dagen, men när 

det led mot kväll, trampade han ner i vallen ända till hovskägget, och efter solnedgången slet 

han alla seldonen och lopp åstad till insjön. Han blev sedan aldrig sedd mer."
69
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Denna medeltida berättelse är i det närmaste identisk med de bäckahästsägner, som 1900-

talets folkminnesupptecknare ger många exempel på. Enstaka sägner om bäckahästen fanns 

vid 1800-talets slut i Småland, Västergötland, Närke, Värmland, Dalarna och Uppland.
70

 

Liknande sägner finns i Tyskland, i Bretagne samt i Skottland och Irland, där keltiska 

traditioner kraftigt påverkat trosföreställningarna. 

 

Den nordiska gestaltningen av bäckahästen 

Det allmänt använda namnet på det vattenväsen i hästgestalt, som sydsvensk folktro känner 

till, är bäckahäst. Islänningarnas namn på honom är nykurinn.
71

  I Skottland ´"där man även i 

den minsta av höglandets sjöar kan få se näcken dyka upp i hästgestalt", kallas han kelpie.
72

 

Enligt Landnamabok var den häst som Audun Ståte satte i arbete en apelgrå hingst. I sentida, 

särskilt skånska sägner, anges, att bäckahästen oftast är vit.
73

Mera sällan anges, att 

bäckahästen har någon anomali såsom bakvända hovar,
74

eller att han är trebent.
75

 

 

Bäckahästen kunde emellertid anta vilken gestalt han ville. Vad man än såg i bäcken eller ån, 

eller vad man än mötte på sin väg vare sig i skogen, på slätten eller maden, kunde det vara 

bäckahästen. Liknande berättelser om näckens uppträdande finns från åtskilliga länder. I 

skottland är tron på näcken, kelpie, nästan i detalj densamma som i Sverige.
76

  

 

Man sade att bäckahästen var ett lömskt rovdjur som lurade barnen att rida på dess rygg för att 

sedan dra ned dem i vattnet. 

”En vacker vinterkväll var åtta pojkar ute och slog kana på isen i en bäck. Plötsligt stod där 

en vit, till synes mycket from häst bredvid dem på isen.  En av pojkarna var tilltagsen och 

kröp opp på den snälla pållen och ropade  på sina kamrater att komma efter, för nu skulle det 

minsann bli rida av! Den ene efter den andre kravlade sig också upp på hästen och gott om 

plats tycktes det vara, märkligt nog. När den åttonde kommit upp och såg den långa raden av 

kamrater på hästryggen, kunde han inte låta bli att förvånat ropa: "Jessu kors! Sicken en lang 

hors!" I samma ögonblick stod alla åtta pojkarna på rad på isen, men hästen var försvunnen. 
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Men det var då för väl, att pojkarna råkat nämna Jesu namn, annars hade hästen ridit ner i 

bäcken med hela skaran. Skarn tåler inte höra Frälsarens namn. Hästen hade gjort sig längre 

och längre allt eftersom allt fler pojkar klättrade upp på dess rygg".
77

 

Sägner med detta motiv förekommer överallt, där bäckahästen huserar. 

Det är emellertid inte alltid det går så lyckligt till som i denna sägen, då bäckahästen bjuder 

till ritt. En gång skulle en dräng och en piga gå hem från ett julagille. Då de skulle gå förbi 

bäcken, som flyter genom Varmlösa, kom en vit skimmel fram till dem, fullt sadlad och med 

betsel och stigbyglar av skinande guld. Hästen föll på knä framför dem, och ungdomarna satte 

sig upp. Men det bar av ner i bäcken med dem, och de hördes aldrig mera av.
78

 

I Danmark är sägner som dessa vanliga, men även i Estland har de upptecknats.
79

 

 

Bäckahästen är enligt folktron ett vattenväsen i hästgestalt med stor förvandlingsförmåga. 

Karakteristiska sägner berätta, hur han lockar barn eller kvinnor att rida på hans rygg för att 

sedan störta i vattnet med dem. Likartade föreställningar och sägner om vattenhästar eller 

demoner i hästgestalt påträffas hos alla indoeuropeiska folk redan i gammal tid. Så visar även 

de forngrekiska myterna om Poseidon, Pegasus, kentaurerna med flera ett tydlig släktskap 

med våra bäckahästsägner.
80

 

 

Enligt den germanska mytologin finns det en vattenälva som går under namnet Nixe. Den 

finns omnämnd som både ett manligt och kvinnligt väsen. Enligt myten lever den under sjöar, 

floder och dammar, där den sägs ha underbara städer och stora rikedomar.
81

Nixe är enligt 

myten en gestaltskiftare och kan anta vilken form som helst. Den sägs älska sång och dans, 

och enligt myten använder den sin musik för att locka folk till vattnet så att den kan döda 

dem.  Man brukar även påstå att om man ser en Nixe dansa över vattenytan, betyder det att 

döden genom drunkning är ankommande.
82

  

 

Det finns många berömda Nixe i den germanska folktron. En berömd Nixe var Lorelei. Enligt 

legenden satt hon på klippan vid Rhen som nu bär hennes namn och distraherad fiskare från 
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farorna med rev, med ljudet av hennes röst.
83

 I Schweiz finns en legend om en sjöfru eller 

Nixe som levde i Lake Zug.
84

 Legenden om Heer Halewijn, en farlig Herre som lockar 

kvinnor med en magisk sång till döden, anser även jag kan ha sitt ursprung i legenden om 

Nixe.
85

 

 

Keltiska och grekiska paralleller till den nordiska bäckahästen 

Grekernas fruktbarhetsgudomlighet Demeter stod i nära förbindelse med hästen. I Thelpusa i 

Arkadien skall Poseidon i hästgestalt parat sig med den likaså i hästgestalt varande Demeter, 

som därefter framfött hästen Areion.
86

 Samma myt berättas i Phigalia. Där skall hon också ha 

avbildats med hästhuvud.
87

 Då det ej med säkerhet kan fastställas, att vegetationsdemonen i 

Grekland varit hästgestaltad, och då Demeters beröring med hästen är ganska lokalt 

begränsad, är det möjligt, att det varit andra orsaker än hennes karaktär av 

fruktbarhetsgudomlighet, som fört henne samman med hästen.
88

 Även en annan av de 

grekiska fruktbarhetsgudarna, Kronos, var emellertid förbunden med hästen.
89

 

 

Bekant är Poseidons förbindelse med hästen. Av Phidias avbildades han stående bredvid en 

häst, och i hans tempel stod förgyllda bilder av hästar,
90

 och han är på mångfaldiga ställen 

dyrkad under binamnet Hippios för att nu blott nämna några exempel på detta välkända 

samband.
91

 Enligt Homeros färdades havsguden Poseidon över havsvidderna efter tvenne 

eldiga hästar.
92

Poseidon ansågs även vara hästens skapare. 

 

Kelterna, som under århundradena f.kr. hade nära kontakt med såväl grekisk som romersk 

kultur, och som under nära ett årtusende påverkat den kulturella utvecklingen i hela 

Mellaneuropa, hade varma känslor för hästen. De hade till och med en hästgudinna, Epona, 

som de ivrigt dyrkade. 
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Utom nordisk gestaltning av ”bäckahästen" 

Kelpien är ett övernaturligt vatten häst från keltisk folklore, man trodde att den hemsökte 

floder och sjöar i Skottland och Irland.
93

 Dess skinn var svart eller vitt, beroende på 

berättelsen, och porträtteras som en förlorad ponny med en ständigt droppande man och 

smidig, död kall, sälliknande hud.
94

 Det finns regionala skillnader i fabeln om Kelpie där man 

beskriver Kelpien som grön med en svart man och svans. Kelpies är också kända för att 

omvandlas till mänsklig form, ibland beskrivet som drypande våt eller med alger i håret.
95

 

Kelpien skapar också illusioner för att hålla sig dold, den sägs hålla ett öga över vattnet för att 

spana på ytan, ungefär som en illusion av en fisk. Eftersom legenden om Kelpien ingår, precis 

som den nordiska bäckahästen, i gestalten av en vatten häst som lockar barn att rida på dess 

rygg, men som springer ner i vattnet för att äta dem eller locka vackra män eller kvinnor i sina 

fällor i sin mänskliga form är Kelpien inte en välvillig varelse. Hör man en Kelpie under en 

storm är det ett omen om bråd död och förstörelse.
96

 

 

Each Uisge är ett mytomspunnet vatten varelse som enligt sägner ofta tar skepnaden av en 

häst. Each Uisge hör hemma i den keltiska mytologin, främst i Skottland, där det sägs att man 

kan finna han i sjöar och även i havet.
97

  Each Uisge är en gestaltskiftare, precis som den 

nordiska bäckahästen, enligt sägner och berättelser uppträder han oftast som en ponny med 

mörk marmorerad glansig päls. Enligt sägnerna kan han även ta skepnaden av en man eller 

pojke.
98

 

Legenden säger att om någon försöker bestiga Each Uisge fastnar man på dess rygg och är 

oförmögen att sitta av. Varelsen rusar enligt legenden ner till vattnet och sliter ryttaren i 

stycken och äter upp honom.
99

  

 

Nuggle är en vådlig varelse från Orkney Islands, den kan byta gestalter och dölja sig i någon 

form men oftast i form av en lugn, storslagen häst.
100

 Även i denna form, trafikerar Nuggle 

områden i naturen runt sjöar, vattendrag och strömmar och kunde vänta tålmodigt vid sidan av 

vattnet. När människor som spionerade på den ryttarlösa hästen och bestämde sig för att 
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klättra upp på dess rygg, tog djuret med sig ryttaren ut i vattnet, till en död genom 

drunkning.
101

 I Orkney finns bara svaga hänvisningar till områden, där varelsen ansågs 

hemsöka, kvar. Troliga sammankomster är vanligare i Shetland, där varelsen också kallad 

"shoopiltee."  

 

En variant av Orkneys Nuggle återfinns också på Island, där den är känd som Nykurinn. Vid 

en tidpunkt, var de flesta sjöar i Island tänkt att inhysa en Nykurinn.
102

 Den visade sig som en 

grå färgad häst, men dess öron och hovar var bakvända, till skillnad från den nordiska 

bäckahästen. Den sades också ha en blåsa under dess vänstra lår.
103

 Även om dess gynnade 

form var en häst, hade Nykurinn också befogenhet att skifta gestalt och kunde förändra sig 

själv i alla former, levande eller döda, med undantag för lammull eller svarvat korn.
104

 

Varelsens favorit tillhåll var nära floder eller sjöar som var svåra att passera. Liksom Orkney 

Nuggle och den skotska Kelpien, agerade Nykurinn i början foglig, och lockande människor 

att rida, men så snart ryttaren klättrade upp på vilddjurets rygg, galopperade Nykurinn ner i 

vattnet, och drog ryttaren med honom. När isen spricker på de frusna sjöar på Island, sägs det 

att bullrets som uppstår är ljudet av en nykurinn som gnäggar.
105
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Slutsats 
Folklore utvecklades från den nordiska hedendomen. På grund av deras gemensamma 

germanska ursprung, uppvisar den skandinaviska folkloren en stor motsvarighet i folklore på 

andra ställen, såsom i den kanadensiska folkloren, England och Tyskland bland andra. Ordet 

näck härleds från ett indoeuropeiskt ord, som betyder bada, tvätta sig, rena sig. I hela det 

germanska språkområdet deriveras näckens namn ur samma ursprung. 

Kelterna hade nära kontakt med grekisk och romersk kultur och genom sitt "korståg" upp 

genom Europa kom de även i kontakt med den germanska kulturen, och som under nära ett 

årtusende influerat den kulturella utvecklingen i hela Mellaneuropa. På grund av kelternas 

utbredning i Europa, kom vi i kontakt med varandras kulturer och kan på många plan dra 

paralleller mellan den nordiska kulturen och bland annat den keltiska, som jag behandlat i 

denna uppsats.  

 

Bäckahästen är enligt folktron ett vattenväsen i hästgestalt med stor förvandlingsförmåga. 

Karakteristiska sägner berätta, hur han lockar barn eller kvinnor att rida på hans rygg för att 

sedan störta i vattnet med dem. Besläktade föreställningar och sägner om vattenhästar eller 

demoner i hästgestalt påträffas hos alla indoeuropeiska folk redan i gammal tid. Så visar även 

de forngrekiska folksagorna om Poseidon, Pegasus, kentaurerna med flera ett påtaglig 

släktskap med våra bäckahästsägner. Den nordiska bäckahästsägnen har en stor likhet till den 

mytologiska varelsen som finns inom den keltiska mytologin, som går under namnet Kelpie. 

Kelpien är, som den nordiska bäckahästen ett vattenväsen som kan anta hästgestalt. Myterna 

har olika tecken och olika observationsområden, man kan hitta gemensamma teman. Både till 

utseende och tillvägagångssätt liknar den nordiska bäckahästen sina "kusiner". Den beskrivs 

oftast som en vit eller apelgrå hingst som bor i sjöar eller floder, som kan skifta sin gestalt. 

Genom att locka till sig ryttare försöker den dränka sina offer i den närmsta sjön. Dessa 

attribut är återkommande i de flesta europeiska sägner om bäckahästar. Genom sina utseenden 

och liknande beteenden så börjar man undra om de inte har samma ursprung. Vattenväsen 

från hela världen delar sådana likheter att det inte är omöjligt att det i själva verket kan vara 

derivat från ett gemensamt ursprung.  

 

Bäckahästtraditionernas tillblivelse hör med stor sannolikhet samman med den viktiga 

ställningen hästen intog i bland annat Norden. Tron på hästhuvudets magiska förmåga att vara 

orsak till olycka, kan i mycket hög grad ha att göra med bäckahästtraditionen, vilket påtalat 
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innebar, att om man siktat en bäckahäst var olyckan stundande. Och som jag skrivit tidigare 

var det vanligt förekommande att man i äldre tider tillskrev flod- och vattengudomligheter en 

hästgestalt inom Norden. Hästen hade som sagt en speciell ställning bland de djur som 

sammankopplas med den germanska mytologin, dels för sin funktion som rid- och packdjur, 

och dels för Indoeuropeiska traditioner. Hästen har spelat en viktig roll i livet, och därför i 

religionen, för alla folk som har haft direktkontakt med dem. Dyrkan av hästen är synlig i de 

flesta religioner och kan härledas långt bak i tiden. Inom Norden har hästen varit helgad åt 

gudar som Frey, Tyr och Oden, och i Grekland bland annat Demeter. Både Demeter och Frey 

fungerade som fruktbarhetsgudomligheter, där båda hade hästen som sitt heliga djur. Och man 

både offrade och tillbad hästen i deras namn.  

 

Min slutsats och svar på min frågeställning är att jag personligen tror att bäckahästtraditionen 

bygger på äldre inhemska traditioner  och att man kan finna paralleller till bäckahästen inom 

andra kulturer. 
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