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Förord. 
Föreliggande framställning förelåg i korrektur redan i 

aug. 1917. Den litteratur, som sedan utkommit, har jag 
icke varit i tillfälle att taga kännedom om ock inarbeta. 
För övrigt gäller, att framställningens grundläggande par-
tier, med konstaterandet av runmagiens hellenistiska ur-
sprung ock Sigurdssagans drakstrid å brakteater m. m., ut-
arbetats redan 1912-13, varpå konceptet avslutades 1914. 
Sedan dess har jag varit förhindrad att följa litteraturen på 
området, ock torde därför bända, att åtskilligt av värde blivit 
förbigånget, när omsider yttre omständigheter tvingade mig 
att trycka mina anteckningar, som de törelågo, med någon 
egentlig komplettering blott efter Otto von Friesens arbete 
av 1916 om Lister- ock Listerbystenarna, av vilkas tolkning 
jag undan för undan fått del. Jag har sålunda icke kunnat 
fullfölja dessa studier, så som jag velat. 

Till prof. von Friggen har jag att framföra ett varmt 
tack för språkliga råd ock litteraturanvisningar samt först 
ock sist för aldrig svikande stöd i detta arbete, som låg mig 
som kyrkohistoriker så fjärran, men likväl måste utföras så-
som enda vetenskapligt hållbara grund för behandlingen av 
hithörande ting i kristen tid. 

Förf. 
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Inledning. 

Uppgifter ock riktlinjer. 

Halvtannat årtiondes källstudier på skilda områden till 
det svenska folkets religiösa historia hava övertygat mig därom, 
att en framställning av den svenska kyrkans historia efter 
den vetenskapliga forskningens nuvarande ståndpunkt i flera 
hänseenden kräver en grundlig nyorientering ock fördjupning. 

Det låg i sakens natur, att den kyrkohistoriska forsk-
ningen först skulle vända sig till den kyrkliga organisationen, 
dess utveckling ock arbete såsom bärare av den stora nya 
utvecklingen. Lika naturligt ock riktigt var det, att den 
första orienteringen skulle ske i rikets politiska öden under 
någon, om än torftig, hänsyn till den allmänna världsutveck-
lingen i kyrkligt ock statsligt hänseende. 

Klart är dock, att forskningen icke kunde stanna vid 
detta, utan måste vidga sin synkrets ock företaga en ny-
orientering. Denna är redan i fall gång med hänsyn till den 
svenska kyrkoutvecklingens sammanhang med den allmänna, 
underlättad av en utomordentligt rik utländsk litteratur med 
stora sammanfattande översikter. I fråga om den inhemska 
kyrkoutvecklingen har en nyorientering i någon mån inletts 
med avseende på det religiösa livets art ock gestaltning, 
mindre med hänsyn till den svenska teologiens utveckling 
samt dess ock kyrkans ställning till nytidens högre kultur i 
vetenskap, litteratur ock konst, ock allra minst med hänsyn till 
det sedliga ock rättsliga livets gestaltning i äldre tider. 

Men om än sålunda på flera av dessa områden återstår 
mycket att göra, så är dock gemenligen något åtgjort. 

Det ges emellertid ett viktigt område, som förblivit den 
1-170112. Sv. landam. Linderholm. 
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svenska kyrkohistoriska forskningen alldeles främmande. Det 
är den svenska allmogens religiösa liv ock åskådning, så-
dana de värkligen varit från äldre tider ända intill våra 
dagar. Man har helt enkelt satt likhetstecken mellan kyr-
kans ock folkets åskådning ock livspraxis samt avfärdat skill-
naden med några allmänna fraser, som skylt över det värk-
liga förhållandet. Så beträffande den katolska, så beträffande 
den evangeliskt-lutherska tiden. 

Nu kan det naturligtvis icke falla mig in att vilja vända 
upp ock ned på det stora historiska faktum, att det är kris-
ten tro ock kyrka som .alltsedan den kristna missionens ge-
nombrott ock ända intill senaste tids starkt världsliga rikt-
ning haft ledningen av den stora religiösa ock andliga ut-
vecklingen hos vårt folk. Men detta är en sak. En annan 
är, att detta gäller med vissa, alla tider icke oväsentliga in-
skränkningar. För att bilden av vårt folks andliga liv i dess 
helhet skall bli historiskt sann, är det nödvändigt för den kyr-
kohistoriska forskningen att se till, huru långt ut bland befolk-
ningens breda lager ock huru djupt ned i dessas åskådning ock 
livspraxis kristen tro ock kyrklig åskådning v ärk ii ge n nått. 

Såsom jag redan 1907 i min skrift »Ur fädernas tros- och 
tankevärld» framhållit, gör man sig en ohistorisk föreställ-
ning om den gamla lutherdomens dagar, då man tänker, att 
luthersk bekännelse ock lutherska tankar alltigenom behärs-
kade 1500- ock 1600-talens svenska folk. Bredvid den offi-
ciella lutherdomen — som för övrigt själv, såsom i fråga om 
djävuls- ock häxtro, släpade med sig ett icke ringa material 
av ganska sammansatt ursprung i religionshistoriskt hänse-
ende — leva nere hos allmogen icke oväsentliga räster av 
den undertryckta romersk-katolska folkreligiositeten, ock 
detta icke blott i vissa bruk ock nedärvda hemlighållna böner 
m. m., utan med hänsyn till fromhetens själva art, så snart 
den får starkare grepp om en orts befolkning. Men icke 
blott detta. Då liksom senare långt in på 1800-talet levde 
kanske än starkare räster av urgammal förkristen tro 
ock livspraxis, bevarade framför allt i de många, hela livet 
omfattande magiska bruken ock förhållningsreglerna under 
det dagliga livets många vanskligheter. Också i de stora 
hälgernas ock i familjefästernas firning ingingo ännu mång- 
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faldiga seder ock bruk av föga kristligt ursprung. Märkligt 
är, att jämväl fall av en medveten eller uttrycklig hedendom, 
t. ex. soldyrkan, ännu kunde existera. 

Om nu detta äger sin riktighet med avseende på den 
gammalprotestantiska tiden, säger det sig självt, att de hed-
niska traditionerna varit ojämförligt starkare under medeltiden. 

Vad alla dessa, till ett helt system, till en tämligen en-
hetlig åskådning ock praxis sammanflytande traditioner från 
förkristen tid i värkligheten betydde, det var en nog så 
skarp konkurrens med kristendomens tro ock kyrkans livsord-
ning, särdeles i evangelisk tid. Väl lärde sig allmogen till 
följd av de stränga straffen att tiga, men den behöll dock sin 
tro ock praxis för sig. »Ända in i 19:e århundradet», säger 
J. A. Lundelll, »stod i de skandinaviska länderna massan av 
folket såväl i tro ock sed som i diktning väsentligen på me-
deltids-katolsk eller hednisk botten. I folktro ock sägner 
fortlever ännu hednisk världsåskådning, med ett tunt lager 
av kristen färg över sig. Förströelselitteraturen på prosa 
ock värs har sin rot i medeltiden, som å sin sida delvis går 
tillbaka till österlandet. Även ordspråk ock gåtor synas 
vara urgamla. Allt detta var mellertid under medeltiden, 
under renässansens ock reformationens århundraden, delvis 
ännu på 1600-talet, en för hela folket gemensam egendom. Se-
nare blev det massornas egendom, allmogens, vilken till långt 
in på 1800-talet förblev väsentligen oberörd av den europeiska 
bildningen ock vars inre ock yttre liv gick vidare i gamla spår». 

Även om jag såsom kyrkohistoriker finner detta histo-
riska totalomdöme i någon mån väl summariskt inför ett 
material, som synes mig vittna också om ett kristligt allmoge-
liv, om också länge i mycket primitivt ock outvecklat, så 
innebär dock detta historiska omdöme av en auktoritet i fråga 
om svensk folkkunskap en högst betydelsefull ock i stort sett, 
så vitt jag kan se, riktig korrigering av den traditionella 
kyrkohistoriska uppfattningen. För Norge har Bang uttalat 
sig på samma sätt. 

En genomgående ock grundlig religions- ock kyrkohisto-
risk revidering ock nyorientering av den vanliga framställ- 

1) Pauls Grundriss der germanisehen Philologie II: 1136. 
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ningen av svenska kyrkans historia, så långt källorna det 
medgiva, lärer den svenska kyrkohistoriska forskningen icke 
i längden kunna underlåta, för så vitt den icke alltfort skall 
ställa in den svenska kyrkoorganisationens liv ock värk i 
en tämligen abstrakt-ohistorisk ock ovärklig värld. Det skall 
visa sig nödvändigt att icke längre behandla hela nationen 
såsom en åtskillnadslös massa av rättrogna, utan skilja mellan 
prästerskap ock folk, ja mellan högre ock lägre prästerskap, 
mellan de högre ståndens ock allmogens kultur ock livsåskåd-
ning, mellan land ock stad, mellan centrala ock upplysta samt 
periferiska ock efterblivna landskap ock bygder. 

I värkligheten är också framställningen av kyrkosamfun-
dets egen uppgift ock värksamhet illa betjänad utan en sådan 
orientering i befolkningens värkliga liv ock åskådning. Där-
förutan kunna kyrkans värkliga ock för olika tidsskiften 
karakteristiska uppgifter ock svårigheter icke med vetenskap-
lig metod ock historisk sanning fastställas. Man vinner icke 
häller någon rätt insikt i den utveckling framåt, som dock 
skett ock som, om än icke ensamt, dock i väsentlig mån upp-
burits av kyrkan. 

Yttermera gäller, att kyrkan i sin egen åskådning ock 
livspraxis under den gamla tiden ock medeltiden upptagit be-
tydande delar av de gamla hedniska folkreligionerna ock där-
vid givit ett brett rum bl. a. åt den naturala magiens medel 
ock operationer i gudstjänst ock kyrkliga handlingar liksom i 
folkets fromma övningar. Det gick så även hos oss. 

Luthers ock reformationens värk betyder därför en me-
rendels underskattad eller icke observerad, men väldig reli-
gionshistorisk ock kulturhistorisk revolution. Hela massor 
av vidskepelse vräktes skoningslöst ut ur religionen ock upp-
hörde att vara kristlig fromhetsövning. Det blev en begyn-
nande rensning av den andliga atmosfären till större andlig 
ock religiös sundhet ock nykterhet efter ett långt liv i en 
värld av inbillning ock villor, vari likväl tron ock fromhets-
livet företrädesvis orienterats i stället för, såsom nu blev fallet, 
i det tunga, men nyktra arbetets ock pliktuppfsilelsens värld 
av värklighet. Därför inledde reformationen också en lång 
ock skoningslös kamp med alla kyrkliga ock statsliga kraft- 
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medel även mot den folkliga vidskepelsen ock trolldomen i 
alla dess former. 

Den historiska sanningen kräver dock det tillägget, att 
reformationens värkningsförmåga härutinnan starkt begrän-
sades därav, att bekämpandet drevs huvudsakligen på reli-
giösa grunder. Det starka medeltida kulturarvet, den ännu 
bristande insikten i naturens lagar, det föga eller icke alls 
utvecklade historiskt-kritiska sinnet läto den gamla trolldo-
mens konster bestå såsom möjliga, men syndiga ock därför 
absolut otillåtliga. Naturligtvis skulle trolldomen det oaktat 
leva, så länge den ansågs möjlig. Så starkt är hos oss det 
medeltida ock förkristna kulturarvet under 1500- ock 1600-
talen, att man t. o. m. hos det likvisst från allmogen utgångna 
prästerskapet kan finna magiens adepter eller i varje fall 
präster, som av folket betraktas ock vördas som stora troll-
karlar. 

På demonismens ock den därmed förbundna magiens om-
råde, alltså i fråga om häxväsendet, skulle oförmågan att 
frigöra sig från den i lika mån av förkristen tro som av medel-
tida kyrkotro stödda nedärvda åskådningen visa hela sin 
ol3rck1iga innebörd. Den ur parsismen ock senjudendomen på 
basis av den allmänna demontron framgångna djävulstron, 
som silat in i kristendomen ock under medeltiden nått sin 
slutliga utformning ock högsta, oöverträffbara tillspetsning, 
kunde gammalprotestantismen icke frigöra sig ifrån. Däraf 
följde ofrånkomligen, att senmedeltidens häxprocesser skulle 
återupprepas också på protestantisk mark under 1500- ock 
1600-talen. Hos oss kom det genom kyrko- ock statsmännens 
bristande upplysning ock insikt på denna väg till 1670-ta-
lets fruktansvärda katastrof med bortåt 300 avrättningar un-
der loppet av 6-7 år. 

Icke häller detta mörka kapitel i kyrkans historia kan 
i en vetenskaplig framställning förbigås. Det kastar ett 
blixtklart ock hälsosamt ljus över behövligheten ock nödvän-
digheten av en utöver reformationen fortsatt inre andlig upp-
lysning inom kyrkans egen åskådning till en religions- ock 
kulturhistorisk frigörelse från urgammal, medsläpad förkristen 
tradition. Det visar, huru lång vägen ännu var till en i 
värklighetens värld orienterad evangelisk tro. 
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Det säger sig självt, att man i den allmänna kyrkohisto-
riska forskningen icke förbisett den religions- ock kulturhisto-
riska orientering, som här åsyftas, ehuru det torde kunna 
sägas, att det ännu återstår ofantligt mycket att göra i detta 
hänseende. Materialets säkerligen för alla tider bestående 
knapphet ock kringspridning skall alltid göra detta forsk-
ningsområde till ett av de mäst svåra ock tidsödande, utan 
motsvarande kvantitativa resultat vare sig i specialundersök-
ningar eller i totalframställningar. 

Vad angår den religions- ock kulturhistoriska orienterin-
gen av den svenska kyrkans historia, så har, som sagt, den 
rätt unga svenska kyrkohistoriska forskningen ännu icke med 
sina fåtaliga krafter gripit sig an med denna uppgift, för så vitt 
jag icke dit får räkna några egna undersökningar: »Ur fä-
dernas tros- och tankevärld» (i Bibelforskaren 1907), »Om 
kometernas religiösa tolkning i äldre tider, studie till 1500-
och 1600-talens naturåskådning» (i Bibelforskaren 1910), »De 
stora trolldomsprocessernas upplösning i Sverige» (i Hist. 
Tidskrift 1913) samt den lilla skissen »Ett himlabrev från Karl 
XI:s dagar» (i Ungdomens julrosor 1913). I min avhandling 
om Sven Rosén har jag visat, huru även det kristligt-religiösa 
livets gestaltning beror av den kulturella tidsutvecklingen. 
Här återstår emellertid nästan allt att göra, ock så mycket 
är visst, att den kultur- ock religionshistoriska nyorienteringen 
av den svenska kyrkans historia lärer komma att kräva ett 
långt ock mödosamt arbete av mer än en hand. 

Redan för kristendomens äldsta historia hos vårt folk gör 
sig bristen på en religions- ock kulturhistorisk inledning 
starkt gällande. Vad man även i våra sista kyrkohistoriska 
medeltidsframställningar saknar, det är en icke blott för om-
vändelse- ock medeltidens utan ock för hela den följande ut-
vecklingens bedömmande nödvändig ock för sitt speciella ända-
mål anpassad komparativ kultur- ock religionshistorisk grund-
läggning. En sådan utgångspunkt är emellertid av nöden för 
förståendet av kyrkans uppgifter, möjligheter, svårigheter ock 
resultat. Till de följande huvudperioderna måste givas för-
nyade orienteringar för ett riktigt uppfattande ock precise-
rande av dessa ting. 

Vad nu angår den grundläggande kultur- ock religions- 
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historiska inledningen till den svenska ock i allmänhet till 
de nordiska kyrkornas historia, så står denna inför nya 
rika möjligheter genom den sista mansålderns långa rad av 
arkeologiska, språkliga samt religions- ock kulturhistoriska 
undersökningar ock översiktsvärk av dels nordiska, dels ut-
ländska vetenskapsmän. Det är ett väldigt material ock en 
högst omfattande litteratur som här bidar sin bearbetning 
ock användning för den kyrkohistoriska framställningen. 

För en religions- ock kulturhistorisk behandling av medel-
tidens historia är mindre åtgjort ock sannolikt mindre att 
vänta på grund av det bevarade källmaterialets knapphet. 
Dock hava även här en rad nya källpublikatio ner ock un-
dersökningar lättat den kyrkohistoriska uppgiften, ock helt 
visst står ännu mycket att vinna i outnyttjade samlingar. 

Vad slutligen nytiden beträffar, så har den nya folk-
loristiska forskningen uträttat ett högst betydande samlings-
arbete, vars nyvunna material har sitt stora värde även för 
medeltidens ock hednatidens folkliga åskådning. Att ett så-
dant material ännu under 1800-talet ock på sina håll än i 
dag kan efter muntlig tradition samlas, utgör en synnerligen 
allvarlig maning till kyrkohistorikern att kritiskt pröva den 
traditionella uppfattningen av kyrkans ock kristendomens in-
flytande över folkets liv. 

En betydlig lättnad för överblicken av detta nytida ma-
terial är vunnen dels genom J. A. Lundells litteraturöver-
sikt i Pauls »Grundriss der germanischen Philologie» II: 1, 
s. 1135-1177, 1909, dels genom Tob. Norlinds sammanfattande 
värk: »Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdikt-
ning», 1912, jämte litteraturöversikt, samt Martin P:n Nilssons 
utmärkta, religionshistoriskt orienterade arbete »Årets folkliga 
fester», 1915. För Danmark erinrar jag här blott om namnen 
Thiele, S. Grundtvig ock Feilberg, för Norge om Faye, As-
bjornsen, Jörgen ock Moltke Moe samt A. Chr. Bang. För 
såväl de högre ståndens som folkets åskådning i äldre tider 
har den danska kyrkohistorien ett oskattbart förarbete un-
dangjort i Troels Lunds berömda kulturhistoriska värk. 

Den svåra uppgift, som nu föreligger den svenska kyrko-
historiska forskningen, är att ordna ock använda det stora 
folkloristiska nytidsmaterialet för en framställning av de 
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hädanefter i varje vetenskaplig svensk kyrkohistorisk total-
framställning ofrånkomliga kapitlen om folkets värkliga tro 
ock liv under den gångna tidens särskilda huvudskeden. Här 
föreligger allt att göra. För 1500- ock 1600-talen liksom 
också för 1700-talet kräves en vidsträckt nyutforskning av 
ett oöverskådligt arkivaliskt material, där de viktigaste fynd 
kunna väntas också för kännedomen om medel- ock hednatida 
folklig tro ock livspraxis. En sådan nyutforskning är nöd-
vändig, emedan den folkliga åskådningen under reforma-
tionens ock ortodoxiens tid icke kan säkert tecknas enbart 
genom tillbakaslut från 1800-talets nyupptecknade folkloris-
tiska material. 

På ett område, ock detta det viktigaste, för så vitt det 
bjuder på den starkaste motsatsen till kristen tro ock liv, 
är för äldre tider hos oss nästan intet gjort. Det är på 
trolldomens eller magiens vidsträckta ock svåråtkomliga fält, 
där det sparsamt bevarade materialet måste detalj för detalj 
sökas på de mäst skilda ock på förhand mycket oberäkneliga 
håll under en myckenhet resultatlöst arbete. 

Även på detta område står den svenska kyrkohistoriska 
forskningen efter den utländska. I Norge ägnade sig redan 
biskop Jörgen Moe med energi åt utforskningen av den norska 
folkmagien, likaså prästmannen Faye. Professorn i kyrko-
historia, sedermera biskopen i Kristiania, A. Chr. Bang ut-
gav 1901-1902 den monumentala samlingen av >Norske Hexe-
formularer og magiske opskrifter». Inom den tyska forsk-
ningen föreligger en rad av större ock mindre hithörande un-
dersökningar jämte det stora översiktsvärket till häxväsendets 
historia av teologerna Soldan ock Heppe, sista upplagan av 
Max Bauer 1911. Likaledes äga den franska ock den engelska 
litteraturen ett flertal större ock mindre värk om dessa ting. 
Utforskningen av hellenismens kulturperiod ock dess, särskilt 
i massan av publicerade ock opublicerade trolldomspapyrer 
bevarade, synnerligen rika magi ock folktro har lagt en ny 
grund för studiet av magiens historia hos de europeiska 
folken. Egyptologi ock assyriologi samt orientalisk forsk-
ning i allmänhet ha vidgat ock ytterligare förstärkt denna 
grund. De magiska föreställningarnas ock handlingarnas 
vandring från folk till folk, från kulturens urgamla stam- 
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orter ger nu nya vittnesbörd om kulturella förbindelser ock 
samfärdsel. I allmänhet gäller, att studiet såväl av folktron 
i allmänhet som av magien i synnerhet nu fått nya möjligheter 
till ett vetenskapligt förfarande. Hithörande ting varken 
kunna eller behöva längre behandlas såsom kuriosa, utan de 
låta nu inordna sig i ett stort allmänt historiskt kultursam-
manhang, där de få sin naturliga förklaring såsom moment i 
en visserligen oss främmande ock underlig, men likvisst en-
hetlig ock konsekvent världs- ock livsbetraktelse. 

Av vad nu är sagt följer av sig själv den uppgift, som 
föreliggande arbete, en gång fullbordat, avser att •  i någon 
mån söka lösa. Det vill giva en första allmän orientering i 
trolldomens roll ock betydelse i de nordiska folkens liv från 
äldsta tider ock åtminstone fram över reformationens ock 
ortodoxiens tid eller till tiden omkr. 1700, alltså intill den 
moderna tidens ingång, naturligtvis med nödigt tillvarata-
gande av sambandet med den samtidiga gestaltningen av 
dessa ting i den västeuropeiska eller västerländska kultur-
utvecklingen ock framför allt med den grekisk-romerska ock 
orientaliska gamla världens magi. 

Utforskningen av magiens ock villskepel sens, såsom det 
snart visade sig, djupt ingripande betydelse i 1500- ock 
1600-talens liv ock åskådning både bland högre ock lägre, 
både bland präster ock lekmän i Sverige, ock särskilt ut-
forskningen av de stora häxprocesserna under 1660-1670-
talen klargjorde snart — för att nu tala om detta arbetes 
plan — att en vetenskaplig historisk behandling av dessa' 
ting icke kunde ske utan att följa deras rötter dels till 
den kristna medeltiden ock dess ursprung, dels till förkristen 
kultur såväl i Norden som i den gamla världen, med vilken 
Nordens förbindelser även på magiens område snart stodo mig 
klara. Vid studiet av vår förkristna magi visade det sig 
på grund av materialets ojämna ock växlande fördelning ge-
nast omöjligt att stanna vid enbart svenska förhållanden, 
utan framställningen måste vidgas till att omfatta hela Norden. 
Härav följde åter, att den medeltida ock nytida framställ-
ningen måste få samma utsträckning, något som gör arbetet 
betydligt svårare, men som också, särskilt till följd av häx- 
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väsendets egendomliga gestaltning i Sverige, är egnat att 
föranleda en jämförelse av stort intresse. 

Den sålunda planerade ock genom mångåriga förstudier 
ock förarbeten förberedda framställningen hade jag ämnat 
att inleda med en tämligen utförlig överblick över den för-
kristna nordiska magiens orientaliska, hellenistiska 
ock germanska analogier ock förutsättningar, alltså 
med en översikt av den egyptiska, babyloniska, hellenistiska 
ock slutligen av den kontinentalgermanska ock anglosachsiska 
magien i dess grunddrag. Av flera skäl har jag dock nu 
nödgats att börja direkt med den nordiska magien ock spara 
den allmänna inledningen för ett särskilt arbete, som är under 
förberedelse. 

Första delen av den nordiska magien skall omfatta Nor-
dens förkristna tid, delad på två skeden, nämligen det urnor-
diska intill 800 samt det gammalnordiska under vikinga- ock 
omvändelsetiden intill 1100. Därmed är den förkristna linjen 
fram till sagda tid klarlagd. 

I andra delens behandling av medeltidens för Nor-
den rätt knappa material måste framställningen, för att 
klarlägga den kristna linjen, gå tillbaka till den tidigare 
medeltiden ock vidart till den gamla kyrkan ock senjuden-
domen. Tyngdpunkten i denna del måste falla på häxväsen-
det i den kontinentala utvecklingen såsom den närmaste 
inledningen till samma sorgespels upprepande hos oss i Nor-
den först under reformationens ock ortodoxiens dagar. 

Den nordiska magiens skilda former under gammal-
protestantisk tid, alltså 1500- ock 1600-talen, ock särskilt 
häxväsendet, som i Sverige når sin största omfattning, 
skola behandlas i den tredje delen. Dock är det icke min 
avsikt att bryta den avsedda begränsningen genom en utför-
lig framställning av de stora svenska häxprocesserna, vilkas 
till bortåt 10000 foliosidor uppgående material kräver en 
föregående självständig, vidlyftigare framställning. Då mer 
än halva materialet föreligger avskrivet, ordnat ock färdigt 
för bearbetning, hoppas jag, det skall bli mig möjligt att full-
borda bearbetningen inom en icke alltför avlägsen framtid. 
För behandlingen av den verbala magien hoppas jag, att nå- 
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gon lättnad skall vinnas genom min under utgivning i »Svenska 
Landsmål» varande samling »Signelser ock besvärjelser». 

Skulle det bli mig möjligt att fullfölja arbetet med en 
fjärde del, skall denna komma att omfatta den nordiska ma-
giens sista räster ock upplösning i modern tid, då omsider 
den stora folkväckelsen ock den nya folkupplysningen samt 
den nya läkekonsten ock tekniken medföra den urgamla ma-
giens fall, även om den ännu lever här ock där. 

Föreliggande första halvdel av den förkristna nordiska 
magien, med vilken jag till förstående av den följande ter-
minologien förutskickar några preliminära anmärkningar om 
magiens väsen ock huvudarter med särskild hänsyn till Nor-
den, utarbetades redan 1912-1913 ock har nu vid trycklägg-
ningen, som av yttre omständigheter påfordras, icke kunnat 
mer än på några enstaka ställen fullständigas på grundval 
av sedan dess utkommen litteratur eller nya studier. För-
arbetena till vikinga- ock omvändelsetidens magi, vilka lik-
som det nu föreliggande krävt en betydande tid, äro väsent-
ligen avslutade, ock materialet ordnat för bearbetning. Innan 
jag går till denna, finner jag dock önskligt att utarbeta den 
första inledande delen, vilken beklagligtvis nu icke, såsom 
jag avsett, kunnat föregå denna del. För att så långt som 
möjligt undvika upprepningar har jag i framställningen av 
den urnordiska magien blott ytterst sparsamt eller blott i 
största allmänhet hänvisat till den grekisk-romerska världens 
ock orientens magi ock hithörande föreställningar. 

Trolldomens väsen ock viktigaste huvudformer. 
Vad man överallt i Norden fordom nämnde trolldom, 

sammanfaller i allmänhet med vad man i modernt vetenskap-
ligt språkbruk förstår med magi. 

Att giva en strängt vetenskaplig definition av magien, 
som inom sig innesluter en hart när oöverskådlig rad av de 
mäst olika företeelser, är emellertid en vansklig sak. 

Vad själva ordet magi angår, så betyder grekernas ma-
geia egentligen de persiska magernas eller prästernas hem- 
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lighetsfulla vishet, deras religion ock vetenskap. För den 
upplyste romaren i hellenistisk tid blev magia en tvivelaktig 
ock bedräglig konst, i vilken mer eller mindre charlatan-
mässigt blandades samman religion ock astrologi, alkemi ock 
medicin. Det blir blott en gradskillnad mellan maleficium 
'förgörning' ock venefieium 'förgivning' å ena sidan samt magia 
å den andra. 

Söker man en överblick av magiens många olika former 
i skilda tider, något för dem alla gemensamt ock karakteris-
tiskt, så synes detta närmast ligga däri, att all magi förut-
sätter ock opererar med hemliga, övernaturliga makter ock 
krafter. Överallt präglas magien av det hemlighetsfulla, 
obegripliga ock otroliga, känt ock möjligt blott för den i 
dess hemliga konster invigde. 

Med övernaturliga makter räknar, såsom vi veta, även 
religionen. Ock dock föreligger en bestämd skillnad emellan 
religion ock magi. Denna skillnad framträder redan på ett 
jämförelsevis lågt utvecklingsstadium ock låter magiens öv-
ning åtminstone i vissa former bli något ovärdigt ock för-
aktligt eller otillåtet ock straffbart. I några religioner blir 
skillnaden fullt klar ock avslöjar sig tydligt nog religionens 
ock magiens i grunden olika väsen. 

Redan de högre makterna själva uppfattas olika i religion 
ock magi, ock vad som djupast synes skilja dem åt, är den 
etiska beskaffenhet, som för all högre religion är lika nöd-
vändig, som den för magien är likgiltig. Men framför allt 
skilja sig religion ock magi åt genom sina utövares förhål-
lande till de högre makterna. Medan människan i religionen 
nalkas de högre makterna med villighet att lyda ock under-
ordna sig deras vilja eller söker genom ödmjuk bön vinna 
gudomens frivilliga bistånd, söker hon i magien att härska 
över de högre makterna ock tvinga sig till deras medvärkan 
eller att med våld förfoga också över andra makters kraft. 
Prästen bönfaller, magikern befaller, säger en fransk för-
fattare. Ock det är så. I magien strävar människan till 
makt, till makt över allt, ej blott över svaga människor ock 
naturens för vanliga dödliga fördolda krafter, utan ock över 
höga gudar ock mäktiga andar, de vare goda eller onda. Är 
i religionen det yttersta målet förening med gudomen ock 
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allt annat blott medel härför, så bliva i magien gudomen så-
väl som alla högre väsen blott ock bart medel för maktens 
vinnande. »De magiska handlingarna», säger H. Hubert, en 
av samtidens bästa kännare av magien, »hava till syfte att 
ändra tingens förutsedda ordning genom mirakler, vilka den 
i saken intresserade icke kan eller vill begära av religiösa 
akter. . . . Det paradoxala, absurda ock naturvidriga i de 
magiska konsterna skiljer dessa från de i egentlig mening re-
ligiösa undren». Hubert nämner såsom exempel härpå sådana 
konster som att låta månen stiga ned från himmelen, åter-
uppväcka döda, låta djur ock stenar tala ock, såsom Simon 
Magus gjorde, låta bildstoder gå omkring eller själv byta 
ock komma andra att byta gestalt o. s. v. 

Inför den högre religionen ock den därmed förbundna 
högre odlingen blir magien sup ers t itio , d. v. s. vidskepelse 
eller övertro. Denna betraktelse framträder, såsom redan an-
tytts, rätt tidigt ock skönjes allra längst tillbaka i den åt-
komliga historiska utvecklingen. Magiens konst anses visser-
ligen icke såsom i ock för sig orimlig eller omöjlig, men 
den betraktas såsom skadlig ock otillåtlig ock följes av för-
akt, emedan den blivit övervunnen i den senare tidens högre 
religion ock totalåskådning. Vidskepelse eller övertro blir 
därför ett mycket relativt begrepp, vars gränser ock omfatt-
ning ständigt förändras, så att vad tidigare ansetts såsom en 
rationell ock religiöst värdig åskådning, senare av den stän-
digt fördjupade naturförklaringen kan stämplas som vidskepelse. 

'Det ligger därför synnerlig vikt därpå, att man icke i skild-
ringen av en förgången tid såsom blott vidskepelse ock över-
tro stämplar vad som väl från vår moderna åskådning måste 
så betraktas, men från den äldre tidens synpunkt sett ingick 
såsom ett naturligt led i den allmänna totalbetraktelsen av 
tillvaron. Vidskepelse i en viss tid är blott det av eden äldre 
tidens åskådning ock praxis, som genom den senare utveck-
lingen blivit icke blott för några få, utan i den allmänna bild-
ningen något övervunnet ock oförenligt med den, mera fram-
skridna religiösa ock kulturella ståndpunkten. Härmed är 
naturligtvis icke förnekat, utan tvärtom erkänt, att vad som 
subjektivt i en viss tid icke uppfattas såsom magi eller ma- 
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giskt betraktelsesätt, likväl objektivt sett kan ock måste i 
ock för sig såsom magi betraktas, också om det ingår i religionen. 

Om vi efter dessa kortfattade antydningar skulle försöka 
giva en provisorisk definition på vad magien objektivt är, 
torde det kunna sägas, att med magi bör förstås varje strä-
van att medelst hemliga, övernaturliga makter ock 
krafter söka tvinga sig till en förmåga, som övergår 
människans vanliga naturliga krafter. 

Gäller det vidare att vinna en naturlig gruppering ock 
överblick av magiens olika huvudarter, kan man lämpligen 
utgå från de magiska handlingarnas olika motiv ock syften 
samt från olikheten i de krafter ock makter, som tagas i an-
språk. 

Vad då det sistnämnda angår, kunna de hemlighetsfulla 
krafter, med vilka magien opererar, vara dels personliga eller 
åtminstone halvt personifierade ock levande makter, dels oper-
sonliga eller liv- ock väsenlösa. Denna de påkallade kraf-
ternas olikhet låter oss skilja emellan två skilda huvud-
grupper inom magien. 

Räknas med de personliga eller levande makterna, upp-
står vad jag skulle vilja kalla en animistisk magi, ock 
det är väl med hänsyn till animismens tidiga framträdande 
sannolikt, att denna magi är urgammal i människans his-
toria. 

Inom den animistiska magien kan man skilja mellan en 
divinatorisk ock en operativ verksamhet. I den förra söker 
människan få veta sitt framtida öde genom förmedling av 
högre väsens vishet ock kunskap. För clivinationen tillitas 
högre väsen av olika slag, gudar, demoner, de döda o. s. v. 
I värkligheten handskas man, såsom lätt inses, med mera 
ovanliga: psykiska krafter ock tillstånd av visionär, tele-
patisk, clairvoyant eller blott drömartad natur. I den opera-
tiva värksamheten söker människan genom det magiska hand-
landet själv med samma högre väsens kraftanvändning be-
stämma sin framtid ock betvinga ödets skickelser. 

Man kan vidare — ock detta är av större vikt — inom den 
animistiska magien skilja emellan en spiritualistisk ock en 
demonistisk magi. 
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I den förra tillkallas högre eller lägre goda väsen, ofta, 
under former som komma den religiösa bönen nära. Hit höra 
i kristen tid många läsningar, vilka nämna Kristi, änglars 
ock hälgons namn. Såväl de påkallade makternas karakter 
som det merendels goda syftet göra, att dylika magiska hand-
lingar fått namn av »vit magi». 

I den demonistiska magien tillkallas onda makter, i hed-
nisk tid underjordens makter, onda gudar eller demoner av 
olika slag, i judendomen ock likaså senare inom kristendomen 
satan eller djävulen. Hos oss i Norden svara särskilt de my-
tiska onda väsen, som nämnas troll, emot orientens ock i 
allmänhet den gamla världens demoner ock ge ända in i se-
naste tid åt ett flertal magiska handlingar hos oss namnet 
tr olld om, vilket alltså egentligen betyder en blott med trollens 
makt ock jälp möjlig gärning. 

Det är denna demoniska magi vilken, såsom tillika mäs-
tadels präglad av ett ont syfte, företrädesvis blivit kallad 
»svart magi». Den har därför ock av gammalt betraktats 
ock straffats såsom »maleficium» såväl i hednisk som kristen tid. 

Gäller det åter såsom i exorcismen, vare sig i förkristen 
eller senare i kristen tid, att fördriva demoner ock andra, 
onda väsen eller djävulen medels besvärjelser vid höga gudar 
eller genom andra magiska medel, så uppstår åter ett magiskt 
handlande; men magien är här spiritualistisk ock antidemonis-
tisk, följaktligen »vit» ock länge icke straffvärd eller avgjort 
förkastlig ens inom den kristna kyrkan, där den småningom 
silade in redan i den gamla tiden. 

Äldre dagars förmenta förbindelser med onda makter äro 
såväl i hednisk som sedermera i kristen tid av flera olika 
slag. Det ges oförvållade sådana, såsom besättelsen, där 
människan mot sin vilja tages i besittning av demonerna 
eller — senare — av djävulen. Denna betraktas, såsom na-
turligt är, icke såsom en förbrytelse, utan såsom en hemsö-
kelse. Hit hör ock spökeriet, såsom en slags rums-besättelse. 
Dessa ofrivilliga förbindelser höra sålunda icke till den demo-
nistiska magien, ehuru de röra sig på dess allmänna föreställ-
ningsområde ock giva ett livligt intryck av de onda makter-
nas fruktansvärda natur. 

Men det ges även frivilliga förbindelser med onda mak- 
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ter, i hednisk tid med onda gudamakter ock demoner eller 
såsom hos oss med trollen o. a. Det är inom kretsen av dessa 
frivilliga förbindelser med onda andar som vi redan i ur-
gammal hednisk tid finna det mycket omtalade, men till sitt 
väsen sällan klart fattade h äxe rie t. Gå vi till kristen tid, 
finna vi under senmedeltiden två huvudformer av frivillig 
djävulsförbindelse eller demonistisk magi. Den ena föreligger 
uti det s. k. satanspaktum ock den andra i häxväsendet, sådant 
det blivit i sin senmedeltida gestalt. 

Satanspaktum, känt redan i den gamla kyrkans tid, in-
gicks regelbundet av män ock grundades vanligen 1på ett, ofta 
med den mänskliga kontrahentens eget blod skrivet, kontrakt, 
vilket nedlades å något lämpligt ställe, t. ex. å en kyrko-
gård. Förbindelsen går vanligen ut därpå, att satan skall 
garantera en summa pängar, lycka ock framgång i livet, mot 
villkor att han i sin tid får själen. Mäst berömt blev i 
nyare tid det satanspaktum, som ingicks av dr Faust. 

Den andra huvudformen av frivillig förbindelse med onda 
andar avser redan i gammal hednisk tid inlärandet av för-
veten kunskap ock konst för att därmed åvägabringa eljes 
omöjliga ting, mäst till död ock fördärv för andra. Det är det 
centrala gebitet inom magiens vidsträckta område. Både män 
ock kvinnor, men icke minst de senare, ingå dessa förbindelser. 

I Norden slutas dessa förbindelser, såsom redan antytts, 
med. trollen ock kanske oftare av kvinnor än av män. Den 
som lärt den nedärvda konst, som en gång i uräldsta 
tid lärts av trollen, också hos oss betraktad såsom förgör-
ningskonst, kallades trollkarl eller trollkvinna, trollpacka. 
Redan i hednisk tid anses denna kunna i ock för utövningen 
av sina förgörningar ock skadegörelser skifta hamn ock fara 
omkring i luften under natten, ock det ges kanske redan ett 
»trollens ting), där trollkäringarna eller häxorna samlas. 

Sin klassiska form, som sedan blir bestämmande runt om 
i Europa, får häxväsendet först under den senare medeltiden. 
Vid mitten av 1400-talet är det senmedeltida häxbegreppet 
tämligen färdigt ock finner, sin avslutning i det beryktade 
värk, som 1487 under titel Mallens Mal eficar um eller »Häx-
hammaren» utgavs i Tyskland av de båda inkvisitorerna 
Heinrich Institoris ock Jakob Spren ger. 
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Det är senmedeltidens• krassa ock tillspetsade djävulstro 
som sätter sin stämpel på det dåtida häxväsendet. Likvisst 
kan djävulstron icke sägas ha värkat i egentlig mening ny-
skapande, ty i det nya kumulativa häxbegreppet upptagas 
ock samlas allsköns från hednisk tid, särskilt i alpländerna 
bevarade demonistiska föreställningar, med vilka förenas åt-
skilliga litterärt fortplantade former av gammal svart magi. 
Det nya är sammanfattningen, anhopningen av en mångfald 
magiska föreställningar ock åtgärder, vgigenom häxan — 
det är nu mästadels alltid fråga om kvinnor — blir ett in-
begrepp.av all tänkbar ondska ock gudlöshet. Det nya ligger 
— det bör kanske tilläggas — vidare däri, att den onda an-
devärldens mäktige furste själv nu kommer att spela den roll, 
som hedendomens många olika smådemoner tidigare innehaft 
i denna värld av villor. Onekligen innebär detta ett förvär-
rande, men något principiellt nytt tillkommer icke. Det är 
blott det gamla som samlas, koncentreras ock systemati-
seras. 

Det ligger i sakens natur, att även senmedeltidens troll-
kvinna eller häxa, såsom ordet nu lyder, skall med djävulens 
jälp utöva den »naturliga» magiens många olika »maleficia»: 
hon dödar djur ock människor eller åsamkar dem svåra sjuk-
domar, åstadkommer genom trolldrycker ock andra medel 
sexuell impotens ock sterilitet, skiljer ock förenar i hat ock 
kärlek, som hon vill, vållar allsköns olyckor ock hemsökelser 
av storm ock hagel ock oväder samt förövar all sorts skade-
görelse. Men allt sådant var av ålder trollkarlens ock troll-
kvinnans hantvärk. Detta kompletteras nu ur de gamla folk-
föreställningarnas värld ock halvt glömda hedniska sedvänjor 
med drag, som förut mindre betonats vid bestämmandet av 
trolldomens begrepp, men nu under inflytande av vissa tids-
förhållanden få större betydelse ock äro av synnerlig vikt för 
förståendet av 1500- ock 1600-talens häxväsen även hos oss. 

Det var under förföljelserna mot kätteriet i alpländerna 
som man mente sig ha kommit under fund med ett häxväsen, 
vars värklighet kyrkan i väsentliga punkter nekat tro på i 
den gamla kyrkans dagar ock under den tidigare medeltiden. 
Man hade icke velat tro på tillvaron av den häxa, för vilkens 
tillvaro man nu menar sig ha fått säkra bevis. Vissheten 

2-170112. Sv. landsm. Linderholm. 
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om kätteriets djävulska ursprung ock fullkomliga avfall från 
den sanna kristna tron ock konstaterandet av en av satan be-
roende magi bland kättarne får a vgörande betydelse för den 
konsekvent utbildade teologiska uppfattningen av häxväsen-
det, som nu utvecklas ock redan under medeltidsprocessernas 
dagar på tusen dolda vägar sprides runt om i Europa bland 
folken, formande deras gamla, lika eller besläktade, traditioner 
från hednisk tid till en enhetlig bild av trollkvinnan, av 
häxan ock hännel yrke. 

För senmedeltidens teologiska liksom snart nog för dess 
folkliga åskådning står det fast, att häxan ingått e4 särskilt 
förbund med djävulen ock att hon därvid avsvurit sin kristna 
tro ock ingått i ett samfund, som dyrkar ock tillbeder djä-
vulen såsom sin gud. Vid upptagningen i detta samfund har 
hon fått ett märke på sin kropp, det s. k. »stigma diabolit, 
ock avlagt en trohetsed, vars brytande genom bekännelse eller 
annorledes medför den svåraste misshandel av djävulen ock 
hans trogna, samt vidare lovat att värka för samfundets ut-
vidgande. 

Allt detta försiggår vid samfundets hemliga samman-
komster i natt ock 'mörker på vissa mytiska platser, såsom 
höga bärg — sannolikt gamla hedniska kultorter. Tack 
vare sin förmåga att skifta hamn, kan häxan lätt flyga dit 
eller ock rida dit i luften på en stång, ett djur eller på den 
lede själv, sedan hon först smort sig med den hemlighets-
fulla, värksamma trollsalvan. »H äxsabbaten» firas i närvaro 
av djävulen själv, som visar sig i skepnad av en bock, hund 
eller annat djur eller ock såsom en stor svart man med glö-
dande ögon. I sällskap har han en hel del såväl manliga 
som kvinnliga demoner eller mindre djävlar. Ohyggliga or-
gier prägla den nattliga fästen. Den kristna gudstjänsten 
ock särskilt dess nattvard skändas. De medförda barnen 
överlemnas åt satan, en del förtäras, en del kokas till den 
omtalade trollsalvan — föreställningar vilka synas bottna 
dels i den gamla vampyrtron, dels i dunkla minnen av heden-
domens gamla människooffer. 

Det hela slutar med vilda sexuella utsvävningar, som 
höra till dessa fästers fasta program ock passera dels mellan 
gästerna, dels mellan dessa ock värden. Man står här inför 
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det allra ohyggligaste i senmedeltidens häxväsen ock häxbe-
grepp. Var mannens satanspaktum av affärsmässig art, så är 
häxans av mera intim natur ock får en starkt sexuell ock 
i allmänhet lustbetonad prägel. Möjligt var allt detta genom 
den urgamla hedniska tron på möjligheten av sexuella för-
bindelser mellan människan ock högre väsen ock framför allt 
med demoner eller, såsom i Norden, med trollen eller, såsom 
hos oss ännu under 1600-talet,. med andra demonartade väsen 
såsom skogsjungfrun eller havsfrun. Härifrån var steget icke 
långt till tron på möjligheten av en sexuell förbindelse mellan 
en kvinna ock djävulen ock frukt därav. Ännu bevarade 
hågkomster av gammal hednisk lasciv-sexuell kult, såsom hos 
oss Frökulten, kunna ock antagas hava med värkat till den 
folkliga tron på häxornas sexuella nattliga orgier. Därjämte 
värkar i samma rikining med- eller omedvetet såväl hos fol-
ket som hos de lärde den hos djävulen såsom självklar för-
utsatta strävan att karrikera de kristnas tro ock kyrkans 
gudstjänst. Därtill hade han redan förfört kättarne, mot 
vilka man också riktat anklagelsen för onaturlig otukt, ock 
detta med sådant eftertryck att ordet ketzerel, hos oss kietteri, 
får betydelse av »blodskam». 

Så långt om den animistiska magien ock särskilt om den 
form av densamma, som på den gamla demonistiska magiens 
grund mer olycksbringande än någonsin utg,estaltas i senme-
deltidens häxväsen för, att grundligt genomsyra de europeiska 
folken under den nya tidens båda första århundraden. 

Vi övergå nu till magiens andra stora huvudform. 
Tager magikern icke personliga eller levande högre makter i 
anspråk, utan tillgriper han naturens ock tingens opersonliga, 
väsenslösa hemliga krafter, så uppstår vad man i anslutning 
till en äldre terminologi ock dess »magia naturalis» — i själva 
värket en föregångare till rationell modern fysik ock kemi — 
kan kalla natural eller naturlig magi. 

Gränsen mellan den animistiska ock den naturala magien 
är flytande. Det ena slaget går omärkligt över i det andra. 
Även i den rent naturala magiens övning är det oftast ett 
högre, merendels ont väsen, i kristen tid satan, som givit 
insikten i de hemliga medlens ock krafternas bruk eller för-
länat dessa deras effektivitet ock värkan. 
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Enligt den naturala magiens åskådning existera dessa 
opersonliga magiska krafter överallt i tillvaron: i himmel ock 
på jord, i tingen omkring oss, särdeles i de mera säregna, 
ovanliga eller hemlighetsfulla ock okända. De finnas ock i 
människan själv, i hännes olika organ ock sekret, i hännes 
namn, hännes ord ock blickar. 

Alla dessa krafter ock lagar finnas väl överallt i naturen 
ock tingen, men de äro icke att uppfatta såsom identiska med 
den rationella moderna åskådningens naturlagar eller natur-
krafter, utan måste betraktas såsom hemlighetsfulla, överna-
turliga eller, som vi nu kunna säga, magiska krafter ock 
lagar. 

Det existerar ock enligt den naturala magiens mening ett 
slags hemlighetsfullt kraftsamband mellan tingen omkring oss 
ock mellan dessa ock oss själva. Allt förhåller sig antingen 
sympatetiskt eller antipatetiskt till vartannat. Sammalunda 
ges det ett hemlighetsfullt samband mellan de olika händel- 
serna i världen. Det är ett dunkelt anat orsakssammanhang, 
en sorts naiv kausalitetskänsla, som opererar med en alltför 
primitiv iakttagelse ock framför allt med en alltför hastig 
ock kritiklös kombination av de i värkligheten mäst skilda 
ting ock tilldragelser. Analogien ersätter kausaliteten. 

Även inom den naturala magien kan man skilja mellan 
en divinatorisk ock en operativ huvudform. 

Uti den div in ator i ska bygger man på det nyss antydda 
hemliga händelsesammanhang, som avslöjar framtiden för den, 
som kan skåda in i densamma genom aktgivande på före-
buden. Allt efter de olika medel, som tagas i anspråk, kan 
man skilja mellan flera olika slag av divinatorisk värksam-
het. 

Där denna bygger på himmelens ock luftens ursprungligen 
animistiskt fattade makter ock krafter, kan man tala om en 
celest-siderisk divination. Astrologien, som dock icke brukar 
räknas till magien i egentlig mening, utan såsom den makt 
vilken i sin tid framtvingat den operativa magiens uppblomst-
ring i senantiken, sysslar dock även den med stjärnornas ock 
i allmänhet med himlakropparnas magiska inflytande över-
jorde- ock människolivet. Av detta inflytande kommer allt 
skeendes återupprepande i ett evigt kretslopp, av detta onda 
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ock goda dagar ock tider. Men härigenom blir det ock möj-
ligt att på förhand beräkna, vad komma skall, blott man äger 
den rätta insikten i de hemlighetsfulla magiska världslagarnas 
värkan ock sammanhang. Att även astrologiens idéer levde 
ock praktiserades av våra svenska förfäder ännu under 1500-
ock 1600-talen, har jag annorstädes visat. Hela massor av 
s. k. gamla märken ock ett flertal divinatoriska företag vid 
vissa — oftast heliga — lider av året eller ock av dygnet 
äro blott kvarlevor av denna celest-magiska åskådning ock 
praxis, som i astrologien fått sitt eftersträvade »vetenskapliga» 
uttryck. 

Vidare ges det i den s. k. m an ti ken eller spådomskons-
ten en mångskiftande lägre divinatorisk magi, som man 
kunde kalla terr e st -k as uell, emedan den rör sig med jor-
diska krafter ock jordelivets händelseförlopp i natur- ock 
människovärld. Här sker divinationen med ledning av tusen-
tals oberäkneliga, till synes tillfälliga ock dock icke till-
fälliga händelser i den livlösa naturen, i djur- ock människo-
livet, liksom ock av sådana avsiktligt eller oavsiktligt fram-
kallade eller vunna anvisningar, som giva sig vid lottkast-
ning, kortläggning, blystöpning, vid bruk av trolltrumma så-
som hos lapparna, vid skådande i vin ock vatten eller andra 
vätskor eller vid användningen av vissa i värkligheten psy-
kografiska instrument såsom ringar ock såll. 

Här är alltifrån gamla tider med deras haruspicier ingen-
ting, ej ens den allra vardagligaste företeelse eller händelse, 
utan sin betydelse. Varken fåglarnas flykt ock läte, kattens 
språng över vägen eller mötet med en kvinna före en 'viktig 
angelägenhet saknar sin ominösa betydelse. De gamlas hela 
liv är fyllt med dylika förebud till lycka eller olycka. 

Av ännu större betydelse än den divinatoriska är dock 
i äldre tider den operativa eller effekt u ella naturala rna-
gien, ock det är företrädesvis denna som kommer i fråga, när 
man hos oss talade om trolldom. 

För oss te sig ett flertal av den operativa magiens åt-
gärder såsom blott symboliska handlingar eller utsagor. 
Enligt den ifrågavarande magiens egen uppfattning är det 
visserligen alls icke så, ty i en magisk handling av här 
åsyftat slag ligger en omedelbar effekt. Av handlingen 
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följer med nödvändighet det åsyftade resultatet, för så vitt 
allt gått riktigt till, varpå sålunda ligger den allra största 
vikt. Blott det allra minsta fel eller förbiseende, ett felak-
tigt grepp, en oriktig tidpunkt eller ett oriktigt ord, är nog 
för att komma det hela att misslyckas. Men går allt, som 
sig bör, så är den magiska handlingen så att säga självvär-
kande eller autoeffektiv. När alltså exempelvis en trollknut 
upplöses, så medför detta i ty fall utan vidare ett lösgörande 
av t. ex. vindens bundna makter, ock en storm uppstår. 
När en knut slås med trolldomsbanden eller dessa bindas 
samman, så medför detta, att den åsyftade personen blir lik-
som bunden ock oförmögen att röra sig. Rum ock avstånd 
betyda här föga. Lappen träffar med sitt avlossade troll-
skott på milslånga sträckor. 

Till följd av det förut nämnda kraftsambandet mellan 
tingen i världen ock mellan dessa ock människan underlättas 
skadegörelsen på avstånd mot en person väsentligen• genom 
den operation, som jag i anslutning till senlatinskt ock franskt 
språkbruk skulle vilja kalla in vult ationl. I denna, som 
brukas redan i antiken vid olika slags bindningsmagi eller 
bandtrolldom, företagas de magiska operationerna med en av 
vax, trä, lera eller annat ämne tillvärkad eller blott ritad, 
ungefärlig bild av den person, som skall skadas eller tillintet-
göras. På grund av det förmenta magiska sambandet mellan 
personen ock hans avbild är man ock viss därom, att avsik-
ten skall uppnås med ungefär samma visshet, som om invultan-
den vore inom räckhåll. 

Den operativa magien bygger i sitt handlande ofta på 
upprepningens eller efterliknandets ide. Den sistnämnda är 
den lättast fattbara ock därför närmast liggande. Ett för- 
farande, som en gång visat sig värksamt, bör naturligtvis 
vara det fortfarande. Därför efterliknar man det, ock därför 
heter det i en 1679 upptecknad urgammal besvärjelse från 
Blekinge, efter relateran det av det tidigare förfarandet i slikt 
fall: »som hon gjorde, så skall jag göra, jag skall binda» etc. 
Men bakom den lättfattliga imitationsiden ligger ofta den 
glömda, oförstådda ock svåråtkomliga iterationens eller åter- 

1  Invultatio, av in ock vultus 'ansikte'; jfr fr. envoiltement. 
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upprepningens idé, som vi klart ock tydligt möta i den gam-• 
malegyptiska magien. Det är här icke så mycket fråga om 
trollkarlens eget handlande eller direkta användning av starka, 
synliga medel, utan det gäller att åter sätta i rörelse de 
osynliga krafter, som tidigare vid ett givet tillfälle varit 
värksamma. Vi skola strax nämna exempel, som bättre än 
långa utläggningar skola säga oss, varom här är fråga. 

Det magiska handlandet avser emellertid icke alltid en 
så att säga progressiv positiv värkan, utan en förebyg-
gande eller regressiv. Det gäller att förhindra något, som. 
väntas inträda antingen till följd av tingens vanliga natur-
liga ordning eller till följd av en iscensatt trolldomsakt. Det 
kan ock vara fråga om att omintetgöra något, som redan 
trätt i värksamhet ock existerar. Operationer av detta slag 
utföras, som man ser, rimligt nog, på det sättet att allt göres 
bakvänt, »ansyls» eller motsols. Att man så gör i den demo-
nistiska magien, betingas utan tvivel också av begäret att 
karrikera t. ex. de kristnas sedvänjor, gudstjänst ock böner 
genom att ge dessa ett rakt motsatt innehåll ock av den i 
den svarta magien framträdande lusten till det onaturliga ock 
vidriga. 

Inom den operativt-effektuella naturala magien kan med 
hänsyn till dess olika medel talas dels om en materiell, dels 
om en verbal sådan. 

I den mat e r iala användas en massa yttre medel av 
de mäst olika ock otänkbara slag, vilka förmenas i sig in-
nesluta starka ockulta krafter, ehuru de intet märkligt be-
tyda för en nutidsmänniska. Men i äldre tider trodde man 
fullkomligt, att det kunde finnas t. ex. en sten eller ett plagg, 
som kunde göra sin bärare osynlig. Tron på amuletter lik-
som ock i kristen tid på reliker hör till samma grupp av 
föreställningar ock praxis. Hit hör ock användningen av en 
lång rad ofta onaturliga ock vidriga medel ur djur- ock män-
niskovärlden. 

Till denna operativt materiala magi hör i allmänhet hela 
vårt gamla lövj en. Namnet kommer av isl. lif, lyf, fsv. lif, 
lef, som ursprungligen torde ha betytt 'läkemedel', såsom ännu 
ordet iyv i Älvdalens socken av Dalarna, senare även 'troll-
domsmedel'. Lövjeriet var vår gamla läkekonst ock arbetade 
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4 själva värket med en blandning av efter tidens uppfattning 
dels naturliga, dels magiska medel ock åtgärder. Det kunde 
användas än till bot, än till sot. I förra fallet betraktades 
det länge såsom en tillåten eller ock mindre förkastlig konst. 
Men i senare fallet, då det blev den. vanliga formen för för-
görning ock vanligen förbands med en inlärd hemlig djävuls-
konst, betraktades det såsom »maleficium». Före de stora 
trolldomsprocessernas tid är det mästadels, dock icke alltid, 
fråga om denna sorts magi ock icke om det egentliga häx-
väsendet, då det talas om trolldom. 

Inom den operativt naturala magiens sfär hava vi vidare 
ock till sist att beakta den högeligen intressanta verbala 
magien, ordets magi. 

Såsom redan av den benämning, vi här valt, framgår, 
arbetar denna magi med ordens hemlighetsfulla makt. I 
många fall äro ordmagiens besvärjelser ursprungligen att be-
trakta såsom en form. av animistisk magi, för så vitt högre 
goda eller onda väsens namn utgöra kraft- ock maktmedlet. 
Enligt den urgamla, särdeles i orienten starkt framträdande 
namntron, är namnet ingenting likgiltigt, utan ett uttryck 
för själva väsendet ock innesluter i sig dess kraft ock makt 
till godo eller ondo. Den gamla formeln »in nomine» får 
härav sin belysning. Känner jag ett högre väsens namn, 
kan jag alltså bruka det ock draga fördel därav. När jag 
nämner det, så utlöser sig ock liksom exploderar dess inne-
boende kraft. Därför är det vid en exorcism nödvändigt att 
känna namnet på ett tillräckligt mäktigt väsen för att med 
dess nämnande kunna utdriva demonen eller djävulen. Därför 
nämnas ock för säkerhets skull hela rader av höga gudar. 
Till följd av namnets kraft ock sammanhang med väsen-
det bör man icke häller använda onda väsens eller farliga 
varelsers värkliga, rätta namn. Därför bör man icke nämna 
trollen eller djävulen, ej svärja vid den senare, ty då kan 
han liksom trollen infinna sig i ett ögonblick. För den skull 
bör man kalla djävulen Hin Håle, Gam. mel-Erik, Skam e. d. 
Av motsvarande skäl bör man icke nämna döden, ej häller 
skadedjur som varg ock björn. I stället bör man säga 
»bliva all», eller »sluta sina dagar» o. s. v. Ock vargen bör 
kallas »gråben», björnen »gudfar» eller »nalle» o. s. v. Gäller 
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det att bryta ett ont väsens övermakt, är det — naturligt nog — 
också nödvändigt att känna dess namn. Därav besvärjelsernas 
ändlösa uppräkningar av alla möjliga kända dem onnamn ock 
för säkerhets skull en slutlig sammanfattning av alla andra 
tänkbara sådana väsen; därav de många variationerna även i 
våra gamla svenska besvärjelser av de mästadels personifie-
rade sjukdomarna. Man måste nämna så många som möjligt 
för att vara säker på att ha träffat det rätta namnet. Känner 
man det onda väsendets namn, så har man det i sin makt. 
Därför faller ock i folksagan jätten, som byggt Lunds eller 
Trondhjems domkyrka, av förskräckelse ned från den så gott 
som färdiga tornspiran ock slår ijäl sig, när han får höra 
prästen nämna sitt förut noga hemlighållna namn. 

Det spiritualistiska eller demonistiska elementets bety-
delse är emellertid ofta förgätet i besvärjelserna. Namnet 
har liksom frigjorts, isolerats ock blivit något i ock för sig 
mäktigt ock värkar såsom en formel. Det kan därför vara 
till sin innebörd alldeles främmande ock okänt. Även här 
värkar dragningen till det besynnerliga ock okända. Därför 
vandra ock vandra t. ex. Orientens ock isynnerhet judendo-
mens gamla hemliga gudsnamn ock andra heliga namn från 
folk till folk ock leva från tid till tid. Liksom i antiken 
anses ock dylika främmande, okända namn som de krafti-
gaste. 

I en del besvärjelser finnas icke alls några högre makters 
namn. Här hava själva orden, vilka oftast möta oss i bunden 
form ock, såsom i Nordens »galdramal», med en för trollsången 
egen värsform, en hemlighetsfull magisk makt, liksom vissa 
siffror, figurer ock sinnebilder kunna hava en sådan, ock 
framför allt främmande, obegripliga ock i sig själva menings-
lösa, efter vissa regler gjorda ord, såsom de från antiken 
nedärvda s. k. »ephesia grammata». En synnerlig makt ha 
de ord, som äro uttryck för en särdeles stark ock bestämd 
önskan, såsom välsignelsen ock förbannelsen. Starkast värkar 
kanske den sista, starkast alltså det onda ordet, hotet eller, 
såsom det hos oss hette, undsägelsen. Det var därför straff-
värt att »jätta någon ont». Tusen ock åter tusen voro de 
fall, där main mente sig ha fått skada ock olycka, ja döden, 
till följd av sådan undsägelse. 
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Men besvärjelsen har, som bekant, ofta en episk k arak-
t er ock består då till sitt huvudsakliga innehåll av en be-
rättelse i obunden eller oftast i bunden form om vad tidigare 
en gång i världen skett i ett fall liknande det, som nu är å 
färde. Det berättas t. ex., huru Oden, eller i kristen tid 
Jesus, botade sin egen eller en följeslagares häst för vred. 
Detta är hela besvärjelsen. Men detta är en besvärjelseform 
vilken — så vitt jag vet — hittils icke fått någon nöjaktig 
förklaring. Själv menar man nog, att det är imitationen som 
skall värka. Förekomsten av episka besvärjelser redan i gam-
malb abyloniska täxter ock än mera i gammalegyptiska nödgar 
oss att gå till den gamla Orientens idévärld för att finna för-
klaringen. Utan tvivel är det på iterationens eller återupp-
repningens ide som den episka besvärjelsen ursprungligen 
byggt. Allt går i gän, allt återupprepas. Nämnes i ord, vad 
en gång hänt, när höga gudar eller mäktiga väsen värkade, 
så sättas åter samma krafter i rörelse ock sker detsamma, 
som då skedde. 

Sammalunda kan besvärjelsen vidare förbindas med ett 
osvikligt naturförlopp, såsom när det heter i en besvär-
jelse från 1640-talet: »Så skall hat ock avund smälta, som 
saltet smälter i friska vattnet.» Eller ock kan anknytningen 
ske till något annat obestridligt, exempelvis historiskt eller 
rättsligt faktum, såsom då det heter: »Statt flod stilla, som 
Noe flod stod, när Johannes döpte Christum!» Eller då någon 
för att stämma blod säger: »Du röder, du röder, du röder 
skall så stilla stå, som en mjölnare står i hälvete, som vet 
rätt, men mäter orätt». 

Även i den verbala magien förekommer den retroaktiva 
formen, såsom då en bön, t. ex. Fader vår, läses baklänges. 
För att förebygga ett dylikt upprivande av en trolldoms-
formel uppfunnos redan i den gamla Orienten anagramma-
tisk a formler, vilkas stavelse- ock ljudvärde måste bli lika, 
i vilken riktning de än lästes. Den mäst bekanta av dessa 
är formeln ablanathanalba. 

Mera invecklade former av bokstavsmagi gåvos ock sprid-
des, särdeles från medeltidens slut. Till den verbala magien 
hör ock användningen av de magiska tecken ock figurer, som 
kallades characteres, samt amuletterna, i den mån de bära 	

• 
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inskrifter, vilka då äro att betrakta såsom ständiga besvär-
jelser. 

Hos oss möter den verbala magien i det länge jämförel-
sevis milt bedömda sign eriet — av signa, jfr signum 'tecken'. 
De hos oss bevarade läsningarna stamma till någon del från 
förkristen tid, men träffas nu oftast i mer eller mindre kris-
tianiserad form. De fiästa äro från kristen tid ock visa sig 
vara dels inlånade latinska, av präster ock munkar i sin tid 
brukade »benediktioner», stundom nödtorftigt försvenskade 
ock spridda bland folket, dels ursprungligt inhemska, vilkas 
poetiska innehåll ock bundna form säga oss, att de danats av 
den urgamla folkdiktningen, som ofta här förråder en stor-
slagen skönhet ock vild kraft. 

Mycket kunde vara att tillägga till denna skissering av 
magiens eller trolldomens väsen ock olika arter. Det sagda 
må emellertid vara nog för det föreliggande syftet, nog också 
för att övertyga oss därom, att det även i fråga om magiens, 
om trolldomens många besynnerliga ock först till synes abso-
lut meningslösa företag ges vissa bestämda, något så när 
fattbara huvudidéer. Det ges, såsom man småningom finner, 
även här system ock sammanhang. Dessa ting bliva i ljuset 
av detta icke längre blott en samling obegripliga kuriositeter 
eller en rad av vanvettiga ohyggligheter. Den vanliga sen-
sationella framställningen får vika för den vetenskapliga, som 
även i magiens värld finner en visserligen fantastisk ock 
ohållbar, men med alla sina besynnerligheter ock förvillelser 
icke dess mindre enhetlig ock konsekvent totalbetraktelse av 
tillvaron. 

Tvivelsutan är det mycket i magiens värld som ytterst 
haft sitt ursprung i värklig sinnessjukdom. Så isynnerhet 
inom den animistiska ock särskilt den demoniska magien. 
Även under utvecklingens gång i historiskt åtkomlig tid torde 
magiens, torde troll domens konster i många fall i första hand 
locka abnorma, hysteriska ock överspända. Men långt ifrån 
största delen av dess utövare torde ha tillhört dessa katego-
rier. Ock detta är nog så naturligt. Ty sedan föreställ-
ningar, vilka en gång runnit upp ur i värkligheten abnorma, 
men icke såsom sådana fattade tillstånd, en gång allmänne- 
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Egen antagits såsom ägande sin riktighet ock grundade i den 
kända värkligheten, kunna de, utan att anses såsom bevis för 
sinnessjukdom, antagas även av, fullt sunda ock friska per-
soner. 

Till sist kan anmärkas, att magien eller trolldomen visst 
icke alltid står i så intimt förhållande till religionen, som 
ofta anses. I många av sina former är den uppenbarligen 
en konkurrent till religionen, åtminstone i dennas kristna form, 
ock har mera att göra med kulturen än med religionen. Den 
är till stor del den äldre tidens, den kanske uräldsta kulturens 
arbetsteknik, dess naturvetenskap, dess vilsegångna, men ofta 
rörande försök att i människans tjänst taga ock tvinga de 
krafter, som bemästras i den moderna tekniken. Detta för-
hållande bekräftas också av det historiska faktum, att magien 
slutgiltigt upphäves först genom en rationell naturförklaring 
ock en därpå byggande vetenskap ock teknik. 



NORDISK MAGI I FÖRKRISTEN TID. 





I. Urnordisk magi. 
(Från äldsta tider till omkr. 800 e. Kr.) 

1. Spår av magi från bronsålder ock för-
romersk järnålder. 

Icke blott i den orientaliska ock grekisk-romerska gamla 
världen ock till någon del även i den sydligare germanska 
är det nu möjligt att mycket långt tillbaka i tiden följa de 
magiska föreställningarnas ock handlingarnas förekomst. Även 
för Nordens vidkommande kan man finna säkra spår av så-
dana långt tillbaka in i uräldsta tider. 

Tack vare lyckliga fynd ock en serie skarpsinniga spe-
cialundersökningar av mästadels nordiska arkeologer ock 
språkforskare är det nu möjligt att påvisa magiska föreställ-
ningar ock bruk redan under bronsåldern, alltså från tiden 
omkr. 1800 till omkr. 600 f. Kr.' Rikare blir materialet 
under• den därpå följande järnåldern, särdeles under den ro-
merska (o. 1-400) ock likaså under folkvandringstiden (o. 
400-800)2. Därriied äro vi framme vid slutet av den urnor-
diska tiden3. Såväl den språkliga som den allmänna histo-
riska utvecklingen inträder nu med vikingatidens ingång i 
ett nytt skede. Även källorna för vårt speciella ämne bliva 
under vikinga- ock omvändelsetiden ojämförligt rikare, så att 
vi även från deras synpunkt bjudas att i framställningen av 

0. Montelius, Kulturgeschichte Schwedens, Leipz. 1906, s. 
73-84, samt Minnen från vår forntid I, 1917, Beskrivning s. 28. 
Sophus Mtiller, Nordische Altertumskunde I, s. 372-405; räknar den 
äldre bronsåldern från 1100 å 1000-talet till 700-talet ock den yngre 
från 700- till 300-talet f. Kr. 

Perioderna efter Montelius, Kulturgeschichte, s. 145, 146. 
Ad. Noreen, Altisländische Gramin., Halle 1903, s. 2. 
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Nordens magi i äldre tider sätta ett gränsmärke vid den ur-
nordiska tidens slut. 

För den, som går från studiet av *den gammalorientaliska 
ock den grekisk-romerska magien i dess olika former till en 
undersökning av den urnordiska tidens tilläventyrs bevarade 
spår, visar det sig omedelbart så starka överensstämmelser, 
att någon tvekan om det historiska sammanhanget ock ytter-
sta ursprunget i längden icke gärna kan råda. Det är ju 
också i själva värket blott alltför naturligt, att magi av samma 
slag som i Orienten ock Södern skall möta oss redan i Nor-
dens äldsta kulturepoker. Magien var något som måste följa 
med det urgamla, från Orienten över östra, mellersta ock väst-
liga Europa till Norden gående inflytande, som kunnat kon-
stateras redan under stenåldern i tredje årtusendet f. Kr.' ock 
som under brons- ock järnåldern får en ojämförligt större fart, 
styrka ock omfattning2. Var det något som med begärlig-
het skulle ifrån den högre kulturen inhämtas ock övertagas, 
så var det de magiska medlen ock konsterna, som represente-
rade både det högsta ock djupaste vetandet ock i många fall 
den yppersta tekniken, som man nu skulle säga 

Vad som under sådana förhållanden kan skrivas på nord-
boarnas egen räkning, är omöjligt att säga. Det mästa av den 
urnordiska tidens magi synes vara av främmande ursprung 
samt förändras ock nygestaltas med de olika kommande kul-
turepokern as nya inflytelser sunnan efter. Märkligt är, att 
vi redan i urnordisk tid skola finna alla viktigare huvudfor-
mer av den magi eller trolldom, som rik ock överflödande går 
igän hos Nordens folk tusental av år -- ännu ett bevis-för 
det kända förhållandet, att intet mänskligt kulturområde fö-
reter en starkare konservatism än just magiens eller trolldo-
mens. Det torde därför icke givas något område där vi med 

0. Montelius, Der Orient und Europa. Einfiuss der orienta-
lischen Cultur auf Europa bis zur Mitte des letzten Jahrtausends v. 
Chr. I, s. 34 f., 137, 143 if. Jfr Kulturgeschichte Schwedens s. 75. 

Montelius, Kulturgeschichte s. 71 tf; Mailer, Altertumskunde I, 
s. 312 o. o. Om assyrernas resor till östersjökusten för att fiska bärn-
sten redan under 900-talet f. Kr. se R. Hennig, Zur Verkehrege-
schichte Ost- und Nordeuropas im 8. bis 12. Jahrhundert i Hist. Zeit-
schrift 115 (1916), s. 2 If. 
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så stor säkerhet som på magiens kunua bilda-  oss en riktig 
föreställning om fädernas andliga liv i uräldsta tider. 

För bronsålderns vidkommande kunna vi till en början 
anteckna spår av en dels värbal, dels animistisk magis före-
ställningar — värbal, för så vitt vi finna en del teckens 
kända idéskrift; animistisk, för så vitt vi bakom lessa  tecken 
såsom en förutsättning för deras bruk måste antaga en före-
ställning om högre makter eller gudomliga väsen. På före-
ställningar om högre väsen tyda de bohuslänska hällrist-
ningarnas bilder. Vi finna nämligen övermänskligt tilltagna 
gestalter jämte sådana, som tydligen avse att återge gestalter 
ock personer av mänsklig art ock storlek. Ock dessa över-
mänskliga gestalter äro utmärkta med stora horn'. Men hor-
nen känna vi i Orienten såsom ett gammalt ock mycket all-
mänt gudatecken eller gudasymbol. Vidare må jämföras den 
skånska bronsstatyetten från Stockhult2. Denna har, såsom 
prof. Montelius vid ett tillfälle visat mig, i hattbrättet ett hål 
på vardera sidan, ock enligt prof. Montelius torde dessa hål ha 
varit avsedda för dylika horn. Härmed vore då också bevisat, 
att denna statyett är en gudabild. En annan med horn å huvud-
bonaden finnes i Köpenhamns museum3. På föreställningar om 
gudomliga väsen tyder också förekomsten av de uråldriga tecken, 
som vi känna såsom solgudens symbol. Dessa tecken äro sol-
julet ock (brons)yxan, båda å den skånska Kiviksgravens vägg4. 

Bernhard Salins anser, att hällristningarnas såväl med 
priap som med yxa eller hammare utrustade stora gestalter, 
i analogi med utomnordiska samtidiga framställningar, åsyfta 
en gud, vilken dyrkats både såsom fruktsamhetens ock, såsom 
en åskans eller solens gud, men att denna gudomlighet mot 
bronsålderns slut differentierat sig i två, den ene karakteri-
serad enbart med fruktbarhetens symbol, den andra enbart 
med yxa eller hammare. Följaktligen möter denna ursprung-
ligen dubbla gudomlighet i de senare gudarna Frey eller Frö 

Avbildningar hos Montelius, Kulturgesch. s. 125, 102. G. 
K ossinna, Die deutQche Vorgeschichte (Mannus-Bibi. 9), 2 uppl. s. 87. 

Montelius, Kulturgesch. s. 114. 
Bing, Mannus-Bibi. VI, s. 150. 
Montelius a. a. s. 136; Kossinna a. a. s. 75 fr. 
Heimskringlas tradition om asarnas invandring, i Studier till-

ägnade Osc. Montelius, Stinn 1903, s. 134. 
3-170112. Sv. landsm. Lind er h o lm. 



36 	 LINDERROLM, NORDISK MAGI. 

ock Thor'. Kossinna menar, att vi i hällristningarnas enar-
made gudagestalt ha att igänkänna jämväl Tyr2. Om sol-
gudsföreställningarna vittna också Balkåkra-fyndets präktiga 
kultföremål med solskiva ock soljul3. Även å de bohus-
länska hällristningarna finna vi samma fyrekriga soljuls-
tecken 4. Vidare märka vi hakkorsets uråldriga symboler av 
den framrullande solen. Så exempelvis på hällristningen i 
Svarteborgs socken, Bohuslän5. Sammalunda på en svärds-
krok från Danmark6. På den bronsbeslagna trävagnen från 
Dejbjerg på Jutland finna vi under den förromerska järntiden 
även triskeln7, likaså på danska hängkärl 8. Det förefaller 
mig ock, som om redan bronsålderns människor hos oss känt 
även Venusstjärnans urgamla tecken, den (indm en cirkel-
linje ritade) 8-uddiga stjärnan, vilken förekommer å Bohus-
läns hällristningar jämte mera konstmässiga ock invecklade 
framställningar av soljulet.2  

Det är nu mycket sannolikt, att dessa solgudens ock lju-
sets tecken tillmätts en magiskt värkande kraft. Jag vill 
icke påstå, att så varit förhållandet i alla fall ock att intet 
annat syfte kunnat förekomma. Det är nog, att det magiska 
syftet förelegat i åtskilliga fall. Att förneka detta synes mig 
icke rimligt. Vi hava här utan tvivel att göra med en skydds-
magi mot onda makter av ett eller annat slag. Ett stöd 
vinner detta antagande, när vi finna, att solgudens yxa icke 
blott tecknas, utan tillvärkas i sådana former, att den ej kun-
nat användas till vapen eller värktyg, utan blott såsom kult-
föremål, vilket måste ha varit fallet t. ex. med de präktigt 
arbetade sörmländska Skogstorpsysorna.1° 

Å de tre bilderna från Tanwn (Bing, Germ. Relig. der älteren 
Bronzezeit, Mannus-Bibi. VI, s. 163. Å fig. 194, a. a. s. 87 hava 
hornen redan differentierats till bock-horn. 

A. a. s. 87, avbildningarna s. 83 '(Backa, Brastad). 
Montelius, Kulturgesch. s. 137. 
L. Baltzer, Några av do viktigaste hällristningarna i Bohus-

län, Gbg 1911, pl. I-1I, IV—V, VIII, IX—X. 
8) Baltzer a. a. pl. IX—X. 

Miiller, Nord. Altertumskunde I, s. 246. 
Montelius, Kulturgesch. s. 159. 
Miller a. a. I, s. 469. 	3) Baltzer a. a. pl. IV—V, VIII. 

10) Montelius, Kulturgesch. s. 135. 
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Den 	nu skisserade värb alt animistiska bronsålders- 
magien var, såsom nyss antytts, sannolikt tillika riktad 
mot demonerna. Tron på andar har redan i denna tid, 
av allt att dömma, förefunnits. Gravfynden från dessa 
likbränningens tider antyda tron på tillvaron av ett med 
jordelivet i det stora hela likartat liv efter döden, vilket 
åter förutsätter en själa- eller andetro. De i Danmark 
funna, med solens tecken sirade miniatyrbåtarna av guld' 
kunna rätt väl tänkas såsom symboler av den båt, med 
vilken man sannolikt även i Norden vid denna tid tänkte sig 
själens resa. , Å hällristningar såväl i Bohuslän som i Upp-
land ock annorstädes förekommande båtar, utan vidare figurer, 
torde väl också lättast finna sin förklaring såsom föreställande 
dödsbåten med den eller de avlidna på väg över de stora 
vattnen till andarnas lyckligare — ty så tänkte man den 
nog — ock bättre värld. Märkligt vore, om icke denna i 
Orientens äldre mytologi ock likaledes i den grekisk-romerska 
förefintliga åskådning liksom så många andra föreställningar 
nått hit upp2. 

Men fanns andetron över huvud taget i dessa tider, kunde 
det naturligtvis redan då givas en skillnad mellan goda ock 
onda andar, ock detta redan med utgångspunkt i skillna-
den mellan goda ock elaka människor, vilka senare efter dö- 

1) Montelius, Kulturgesch. s. 139. 
2) Om betydelsen av hällristningarnas båtframställningar se nu-

mera G. Ekh olm, De skandinaviska hällristningarna och deras bety-
delse, i Ymer 1916, s. 2751f. E. hävdar här, att båtbilderna på 
grund av orientaliskt inflytande framträda under bronsåldeins andra 
period i samband med gravskickets förändring (de bildsmyckade sten-
kistornas ersättning med kluvna ock urholkade trästockar), varvid bil-
derna ej längre kunde varaktigt anbringas å kistan, utan fästes på en 
antagligen närliggande bärghäll. Deras innebörd var, att den dödes själ 
ej stannade kvar i graven, utan reste till de dödas land. Att Ek-
holm med denna tolkning av båtbilderna träffat deras ursprungliga 
betydelse, synes mig visst. Att söka i omedelbar anslutning till egyp-
tiska föreställningar tolka även de senare vidlyftigare bildframställ-
ningarna såsom enbart ock alltigenom utgörande bilder ur dödskult ock 
hinsidighetsliv torde vara en väl ensidig tillämpning av det nya upp-
slaget. Det får väl anses såsom sannolikt, att bildframställningen, sedan 
den först tagits i bruk för religiösa ändamål, kunnat utsträckas att om-
fatta också profana ting. 
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den ju rimligtvis torde ha ansetts behålla sin karakter. Denna 
i senare tider välbekanta, folktro torde ha urgamla rötter. 
Möta de omförmälda skyddstecknen i en grav, såsom t. ex. 
Kiviksgraven, låter det tänka sig, att avsikten med deras an-
bringande varit, att dödsandarna skulle antingen avvärjas 
eller bindas vid graven. Hällristningarnas skålformiga hålor, 
som finnas redan på stenåldersgravarnas tak- ock väggstenar, 
torde sammaledes — i analogi med senare tiders offrande 
i dessa s. .k. älvkvarnar ock i analogi med ungefär samtida 
urgammalt' orientaliskt bruk — ursprungligen hava använts 
för offer till de under jorden boende döda förfklerna, dels för 
att ge dem önskad njutning, dels för att därmed avvända 
deras fruktade hemsökelser som gengångare'. 

Det låter sig också tänkas, att de magiska skyddstecknen 
avsett att beskärma mot onda ock farliga väsen av hem-
lighetsfull art. ,Hällristningarnas tydligt angivna drakhuvud 2  
ge oss en tidig antydan om den gammalorientaliska drak-
föreställningen ock synas här varsla tron på tillvaron av 
ohyggliga havsväsen, den stora sjöormen i sin äldsta före-
komst. Dessa skulle nu genom skeppens drakhuvud, vilka 
alltså äro skyddstecken, skrämmas. Möjligen ville man ock 
beteckna skeppet såsom lika fruktansvärt i styrka ock snabb-
het. Jämför det långt senare namnet »Ormen långe» på Olav 
Trygvasons stolta kungaskepp. 

Man kan med desto större sannolikhet antaga, att den 
mytiska drakföreställningen redan vid denna tid varit känd, 
som man finner den med draken nära förbundna eller iden-
tiska ormen, vilken jämväl spelade en stor roll i den gamla 
Orientens myter ock därifrån övergick till grekisk-romersk 
folktro. Den ohyggligt stora orm, som på en hällristning 
i Tanum förföljer en flyende man3, kan rimligtvig icke 
vara en vanlig orm, ty lika litet då som nu torde det i 
Norden ha givits ormar av sådan storlek ock giftighet, att. 
männen flydde för dem. Följaktligen måste vi här ha en 

0. Almgren, Tanums härads hällristningar, Gbg 1913, i Bidr. 
t. kännedomen om Göteb. o. Boh. forum o. hist. 8 (1912), s. 563. 

L. Baltzer a. a. pl. VI—VII, VIII; 0. Almgren, Tanums 
härads hällristningar, fig. 192, s. 532. 

L. Baltzer a. a. pl. XVI—XIX. 

• 
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orm av det mytiska slag, som under folkvandringstiden skall 
möta oss såsom drake i alldeles otvivelaktig form. Huruvida 
vi ha rätt att redan i bronsåldern antaga en drakkamp äv 
det slag, som vi skola lära känna från folkvandringstiden 
såsom sagans mäst älskade ämne, det kan vara vanskligt att 
yttra sig om. I ock för sig synes det alls icke °antagligt, ty 
har sägnen om den stora ormen eller, draken kommit hit upp, 
så ligger det närmast att antaga, det detta skett ej minst 
till, följe av den gamla beundrade historien om drakens eller 
ormens besegrande av den ena eller den andra jälten eller 
gudomligheten. De beväpnade gudagestalterna hava väl 
häller icke tänkts bruka sina vapen emot människorna, utan 
just emot dylika demoniska väsen. 

A en del hällristningar återgivas vidare övermänskligt 
stora människoliknande gestalter, som sakna gudomsattribut.' 
Det ligger då rätt nära att bakom dessa antaga föreställningar 
om någon sorts onda, demoniska väsen av ungefär samma 
art som de senare trollen. En scen synes också antyda ett 
bortrövande av en fullväxt människa eller ett barn.g Bing ock 
Kossinna se i en dylik figur (från Tannin ock Brastad), ut-
rustad med utomordentligt stora händer ock med en av hästhuvud 
prydd priap, en gudomlighet, »guden med de stora händerna»». 
De nyssnämnda attributen synas dock mindre egnade att 
återge föreställningarna om en gudomlighet än om ett an-
skrämligt ock skräckinjagande väsen som de senare trollen, 
hälst i deras äldsta åtkomliga gestalt ock karakter under folk-
vandringstiden. Det är, om man skall våga en gissning, kan-
ske så, att vi här ha att göra med ett inlån av den gamla 
Orientens jättesägner, vilka spåras i den gammalbabyloniska 
litteraturen4  liksom ock i Gen. 6 ock vilka i den senjudiska 
litteraturen äro ett omtyckt ock rikt utbroderat ämne.» 

1) L. Baltzer a. a. pl. XI—XIII, XXI—XXII, XVI, XXXII m. 
3) Anf. a, pl. IX—X. 

Mannus-Bibi. VI, s. 155; IX, s. 82, 83. 
Se t. ex. Alf r. Jeremias, Handbuch der altorientalischen 

Geisteskultur, 1913, s. 182. 
3) Se Henoksboken kap. 6 if. i Die Apokryphen und Pbeudepi-

giaphen des alten Testaments, hrsg. TOU E. Kautsch, II, s. 238 ff. 
samt övriga ställen enl. registret (ordet Riesen). Också föreställningen 
om priaper av synnerlig storlek spåras här. 
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Till skydd mot sådana onda väsen ock varjehanda ont av 
för oss okänd natur har man redan i bronsåldern haft sina 
skyddsmedel samt å vapen ock husgeråd m. m. anbragt 
de magiska skyddstecken, som förut nämnts. 

För så vitt dessa tecken återge en idé ock ett allom fatt-
bart meddelande eller en anvisning, kunna de anses repre-
sentera icke blott en genom gudomens antydande åsyftad 
animistisk skyddsmagi, utan i viss mening också en värbal 
sådan. Ja, man skulle kanske kunna våga den förmodan, att 
en del bilder med gudagestalter i handling mot mer eller 
mindre tydligt angivna onda väsen törhända innebära en 
slags primitiv episk magi, som gav den tidens människor ett 
skydd eller en slags formel, svarande mot den vi senare finna 
i uttryckliga ord i den episka värbalmagiens alster. Även i 
dessa avlägsna tider har man naturligtvis till bilderna knutit 
någon berättelse, ock det är väl icke osannolikt, att en sådan 
kan ha gällt en förebildande ock ännu vä,rksam eller före-
dömlig gudastrid mot onda vidunder. Alltså en tillämpning 
av den iterativa eller imitativa idén. 

Det är ju klart, att vi här, åtminstone f. n., icke kunna 
komma stort längre än till vissa förmodanden. Men jag tror, 
att de förmodanden, som här framställts, skola vinna något i 
inre sannolikhet genom betraktelsen av folkvandringstidens 
motsvarande företeelser. 

Från de nu anförda spåren av animistisk ock värbal magi 
övergå vi i det närmast följande till rasterna av den m at e-
rial a magien, där vi torde få fastare hållpunkter ock säkrare 
spår av bronsålderns nordiska magi. Det är företrädesvis en 
rad av lyckliga jordfynd som här ge oss ett ganska rikt ma-
terial. 

I en 1845 öppnad bronsåldersgrav vid Lyngby på Själ-
land' fanns i ett litet portativt läderfodral bland en — av 
allt att dämma — dåtida läkares ock trollkarls värktyg icke 

1) C. F. Herbst, Hvidegaards-Fundet, i Ann. f. Nord. Oldk., 
Kbb. 1848, s. 336 if. Liknande fynd omtalas av S. Minier från en 
bronsåldersgrav vid GardeLöi på Själland: Aarb. f. Nord. Oldk. 1889, 
s. 335. 
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blott kirurgiska instrument, såsom två bronsknivar ock en 
pincett, utan också följande saker: en underkäk av ekorre — för-
varad i ett särskilt mindre skinnetui — en snokstjärt (Coluber 
bevis), en medelhavssnäcka med hål för ett band, en med 
tarm omsydd kastspjutsspets av flinta, en fågelklo av falk 
eller annan rovfågel, samt bärnstensbitar ock några små-
stenar jämte rötter av några växter. Man behöver icke vara 
mycket bevandrad i de magiska läkemedlens historia för 
att här känna igän dessa. Samlingen kan betecknas såsom 
ganska god, ock mannen har sannolikt varit väl rustad för sitt 
yrke. 

Uti en kvinnlig bronsåldersgrav vid Maglehöi, likaledes 
på Själland, öppnad 18881, fann man också en hel del liknande 
trolldomssaker, vilkas magiska användning ock betydelse är 
känd från flera håll i senare tid2. Det var tänder av häst, 
ben av vessla, klo av lo eller annat kattdjur, ben av orm, 
vidare bitar av rönn ock aspträ jämte småsten ock svavel-
kisbitar. Att, såsom Karl Elelm gör, uppfatta alla dessa 
saker såsom amuletter synes icke vara hållbart. Däremot 
torde man som amulett kunna betrakta den av Ilelm efter 
Montelius avbildade genomborrade björntanden från stenål-
dersgrav i Västergötland; kanske också det tandliknande ock 
med hål försedda benstycket, som på samma ställe avbildas. 
Nödvändigt är det dock icke, då båda föremålen kunna vara 
hängsmycken ock intet annat. 

Nästan samtliga de ting ock de djur, av vilka räster fun-
nits i nu nämnda fynd, hava spelat en roll i senare tiders 
magi, ock det är därför mycket sannolikt, att de gjort det 
redan i bronsåldern. Alltså skulle vi redan då ha väsentliga 
element tillhörande vårt senare lövjeri. 

Men vi kunna gå ett steg längre ock redan i bronsålders-
tid. påvisa starka indicier för tillvaron av en operativ, med 
den episka värbalt-operativa besläktad magi. 

W. Boy e, Maglehni-Fundet, Aarb. 1889, s. 317 If. Montelius, 
Kulturgesch. s. 141, daterar Maglehoifyndet ända till o. 1100 f. Kr. 
ock alltså till slutet av sin tredje period. 

2) Se Boye a. a. s. 327 if. — K. Beim, Altgerm. Religionsgeschichte, 
1913, s. 166, omnämner ett av Gregorius av Tours anfört exempel på 
en dylik samling i Hist. Franc. IX, 6. 
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' Såsom Josef Helanderi ock sedan 0. Almgren 2  framhållit, 
företer exempelvis en hällristning i Brastads socken, Bohus-
län ett soljul, som än bäres av en man på två höga stänger, 
än drages på en två,julig vagn. Dessa framställningar åter 
erinra om det märkliga, 1902 i Trundholmsmossen på norra 
Själland funna solspannet av en häst i brons med guld-
belagd solskiva3. Almgren påvisar den av hästen dragna sol-
skivan även på Kalleby-4, Arendals-5  ock Li1la-Gerums-rist-
ningarna8  i Bohuslän samt den av män burna solskivan jämväl 
å Kallebyristningen 7  (överst) ock likaledes å den - efter denna 
tolkbara Tegnebyristningen8  (överst), där solskivan omgives 
av 8 män ock en — något fjärmad — kvinna81 Data för så 
vitt icke sistnämnda scen återger en dans kring en helig källa. 

Naturligtvis kunna skilda religiösa föreställningar ha 
förbundits med dessa bilder. Man kan sålunda tänka sig 
någon sorts hyllning åt solen eller åt solguden, eller ett åter-
givande av en primitiv föreställning om solens gång på him-
melen. Men nära ligger det att, såsom Almgren gör'°, i häll-
ristningarnas framställningar av solvagnens kringkörande, 
soljulets upplyftande ock kringbärande se magiska handlin-
gar, åsyftande att framkalla solsken ock därmed god äring, 
ett förfarande som i långt senare tid möter i europeisk folk-
tro ock som i medeltiden fick kyrklig form medelst kringbä-
rande av heliga ting som S:t Eriks skrin. 

Det ligger också nära att med Almgren" ifrågasätta, om 
icke även hällristningarnas strids. ock jaktscener — detsamma 
borde då gälla även de nordskandinaviska '2  — avsett att ha 

Den svenske solguden och den svenske Tyr, Ord och Bild 190(3, 
s. 177 

Tanums härads hällristningar, a. a. s. 564. Jfr L. Balzer a. a. 
pl. •IV—V ock VIII. 

Se t. ex. S. 	Urgeschichte Europas, Tafel II; Helm a. 
s. 177 ock där anförd litteratur. 

Tallinns härads hällristningar, s. 565, fig. 210. 
A. a. B. 483. fig. 166. 	6) A. a. s. 542, fig. 197 b. 

7) A. a. s. 555, fig. 203. 	8) A. a. s. 515, fig. 183. 
Jfr framställningen å Baltzers pl. XIV—XV med teckningen av 

mannen ock kvinnan å pl. XVI—XIX. 	. 
A. a. s. 569. 	 11) A. a. s. 569. 

12) Se Hallström i Fornvännen, 1907-1909. 
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en magisk iterativ värkan ock alltså icke blott velat fram-
ställa något förgånget, utan fastmera med det gångnas för-
nyelsebara kraft framkalla ännu en sådan händelse. För den, 
som är något så när förtrogen med magiens gamla värld ock 
den magiska konstens ymniga användning, ter sig denna tolk-
ning mycket sannolik, synnerligast om en lycklig ock seger-
rik händelse kan anses åsyftad. 

Det episka förenas här, såsom vi sett, med det iterativt-
operativa. De en gång värkande krafterna utlösas igän vid 
deras omtalande -- det är den gammalorientaliska åskådning, 
som det icke torde vara alltför vanskligt att förutsätta. 
Längre fram blir detta mera tydligt, när vi få tillgång till 
upptecknade formliga besvärjelser i ord. Före skriftens fram-
trädande kunde den episkt-operativa värbala magiens ideer 
icke återgivas annat än i bild. Dess mästare eller ägare ville 
då med bilden säga: »Såsom då skedde, så skall nu åter ske». 
Eller ock har det stannat vid det blott episkt förebildliga: 
:,Som han gjorde, så skall jag göra». Elley i allmänhet: »1 
slika trångmål, i slika lägen bör man göra så, som här skedde. 
Det är väl prövat ock riktigt befunnet». 

Härmed lemna vi spåren av den urnordiska magien 
under bronsåldern ock den förromerska järnåldern eller i 
allmänhet under tiden intill den kristna tideräkningen. 
Om åtskilliga detaljer kan man naturligtvis hysa olika 
meningar. Så mycket torde emellertid kunna sägas, att 
starka antydningar om flera huvudarter av den magi, som 
samtidigt möter i fullt tydliga former i Orienten ock den 
grekisk-romerskg, världen, jämte dithörande allmänna religiösa 
ock mytologiska föreställningar, redan under sagda årtusen 
finnas i Norden. De urgamla starka förbindelserna med Ori-
enten göra också detta föga undersamt. Det vore märkligare, 
om motsatsen ägde rum. 
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2. Magiens utveckling under romersk jarl-
ålder ock folkvandringstid. 

(Till 0. 800.) 

1. Kallor ock tidigare framställningar. 

Såsom redan är antytt, komma källorna för vår kunskap 
om magien under de båda tidsåldrar, som ingå med den ro-
merska järnåldern ock folkvandringstiden, att flöda ojämför-
ligt rikare än de, vi förut haft att ösa ur. Vi skola också 
finna än märkligare yttringar av allsköns magi. 

De källor, vi här hava att tillgå, utgöras fortfarande av 
fornfynden, som för dessa båda tidsperioder äro synnerligen 
givande för vårt ämne. Vi behöva nu icke längre hålla oss 
så gott som uteslutande till tecken ock bilder ock varjehanda 
andrahandskällor. Nu mötas vi redan av ett nytt skriftma-
terial i en rad inskrifter med den äldre runradens tecken. 
Mot periodens slut möta oss jämväl de första mera litterära 
källorna, med utförligare tecknade föreställningar i fråga om 
de ting, som höra samman med vårt ämne. 

De äldsta runtäxterna, från tiden omkr. 250-450, finna vi 
dels å en del kontinentala fynd, dels i en rad nordiska, före-
trädesvis tillhörande de stora danska mossfynden i Vimose, 
Thorsbjerg, Nydam ock Kragehul. Inskrifterna, som meren-
dels äro mycket korta, äro ristade å en hel del olika föremål, 
såsom vapen, smycken ock husgeråd eller värktyg. 

Från tiden omkr. 450-6001  finna vi å de talrika brak-
teaterna, d. v. s. ensidigt präglade eller arbetade, tunna mynt- 

1) Så B u gg e , Norges Indskrifter med de Eeldre runer, Christ. 
1891-1903, s. 166. Sammalunda daterar B. Salin, De nordiska 
guldbrakteaterna, ATS. 14: 2 (1895) s. 97, dem till 400- ock 500-
talen, dock med betonande av att de såsom länge burna amuletter 
kunna vara äldre. Av Wim mer, Sonderjyllands Runemindesma3rker, 
s. 22, sättas de åter till tiden 550-700. 
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liknande hängsmycken av guld, ett betydligt antal runtäxter, 
ehuru det stora flertalet ännu är otolkat. 

Även på, stenar finna vi — om än sparsamt — runtäxter 
från ett ganska tidigt skede. Hit höra den gotländska 
Kylverstenen från 300-talets slut ock Huglenstenen i Norge 
från tiden omkr. 400. Från tiden omkr. 500 äro Järsbärgs-
stenen nära Kristinehamn ock Fyrungastenen i Västergöt-
land, Bärga- ock Skåängsstenarna i Södermanland samt Möje-
brostenen i Uppland. Till 600- ock 700-talen höra de för 
vårt ämne högintressanta runstenarna från Stentoften, Björke-
torp ock Istaby i Blekinge.1  

Till dessa i allmänhet kortare täxter komma en rad 
mera litterära. Hit höra Rökstenens långa, ståtliga inskrift 
från början eller mitten av 800-talet, Ynglingatal från 800-
talet, men vilande på långt äldre källor i folkvandrings-
tid, ock den på sistone mycket uppmärksammade Beowulfs-
sagan. Härtill kunde utan tvivel läggas såsom representa-
tivt för folkvandringstiden ganska mycket av de föreställ-
ningar, som vi finna i den äldsta isländska litteraturen. Men 
då det är vanskligt att i varje särskilt fall bestämma tiden, 
åtminstone på den hithörantle forskningens nuvarande sta-
dium, må det vara nog med denna allmänna erinran. 

Om Beowulfssagan såsom källa för folkvandringstiden i 
Norden ock särskilt i Sverige torde kanske några erinringar 
vara av nöden. Det bevarade västsachsiska manuskriptet 
till sagan är visserligen från slutet av 900-talet, men utgör 
en avskrift av ett northumbriskt eller mereiskt original från 
början av 700-talet. Sagan, som spelar hos danskar ock 
geatas, gautar, götar2, närmast västgötar, torde ha uppstått vid 
slutet av 500- eller början av 600-talet dels å dansk, dels å 
götisk, alltså svensk botten.3  Redan detta allmänna sak-
förhållande, som snart torde möta blott ett lokalpatriotiskt 
motstånd, motiverar sagans rådfrågande för vårt syfte. Vi 

Se 0. von Friesen, Runorna i Sverige, Uppsala 1907, samt 
ds. Lister- och Listerbystenarna i Blekinge, UUÅ. 1916. 

Schack, Folknamnet Geatas i den fornengelska dikten Beowulf, 
Uppsala 1907, s. 16 if. 

Schilck, Ill. svensk Litt.-hist.2  I, s. 34 if., ock Studier i Beo-
wulfssagan, Uppsala 1909, s. 22 if. 
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kunna, med så mycket större skäl hämta upplysningar ur 
denna skrift, som Vigfusson, Gering, Bugge ock Schtick med 
övertygande skäl bevisat, att de båda första sagorna i Beo-
wulf — om dess jältes kamp med trollet Grendel — finnas 
förenade även i de isländska Grettis- ock Ormssagorna.. Då 
återigän dessa ock Beowulfssagan icke kunna bero av varandra 
ock den senare redan omkr. 700 vandrat över till England, 
så måste båda gå tillbaka till en gemensam urnordisk källa, 
nämligen till en redan i folkvandringstid föreliggande nor-
disk, närmast dansk, saga om en kamp mellan en sagojälte 
ock två demoniska vidunder.1  

Vi äro följaktligen fullt berättigade att använda Beo-
wulfssagans demonistiska väsen ock föreställningar för teck-
ningen av folkvandringstidens demontro i Norden. Att detta 
gäller även den sista sagan i Beowulfsdikten, den om striden 
med draken, bör redan på grund av det sagda vara sanno-
likt ock styrkes av det förhållandet, att denna del av sagan 
är utpräglat götisk ock passerar i götarnas, d. v. s. västgö-
tarnas land. Sagan om drakdödaren anses av Schiick utgöra 
ett vittnesbörd om en, som det synes, rik götisk heroisk 
diktning. Sagan om l3eowulfs drakkamp uppstod i Göta, 
riket.2  Vi ha här alltså svenskt material, ock att detta för 
vårt ämne är av synnerlig vikt, skall senare bli klart. 

Våra källor bjuda oss att börja med den v är bala magien, 
vilket ock från det magiska systemets synpunkt är lämpli-
gast, enär den värbala magiens medel ofta förutsättas eller 
användas i den demonistiska. 

Det märkliga är nu, att vi i samband med skriftens, 
med runornas första framträdande mycket tidigt finna intet 
mindre än en fullt utbildad värbal magi i ordets egentligaste 
mening, en magi som räknar såväl med ordens som med bok-
stävernas, runornas, hemliga trolldomskraft. 

Att -det givits troildornsrunor, det är något som' varit 
känt av gammalt genom den fornisländska litteraturens upp 

. 1) Sch-nek, Studier 'i Beowulfssagan, B. 14-22, 48. 
2) Sehilek a. a. s. 26-33, 40. 
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gifter därom. De nordiska forskarne under 1600-, 1700- ock 
förra hälften. av 1800-talet visste mycket att säga därom. 

,Sålunda skilde den lärde Olof Verelius på målrunor ock 
trolldomsrunor i flera grader med stigande kraft ock värkan.1  
Liljegren åter nekar, att det givits ett särskilt• slags troll-
runor av egendomlig form, men konstaterar efter den gamla 
isländska litteraturen de vanliga runornas användning såsom 
»trolltecken» ock »kraftrunor».3  Han erinrar om orden i ett 
kvennagaldur: »Jag ristar dig Asar åtta, Nöder nio», d. ä. 8a 
ock 9 n, samt om runorna till G-udruns glömskedryck3, 

Men ännu Liljegren kände blott de yngre runinskrif-
terna, vilkas blomstringstid han satte till omvändelsetiden4, 
eller 1000- ock förra hälften av 1100-talet5. Blott få inskrif-
ter 'med den äldre runraden voro på hans tid kända, ock 
dess tecken voro ännu oförklarade, Först genom de stora, vid 
mitten av 1800-talet gjorda, från 200-400-talen stammande 
danska mossfynden vid Thorsbjerg ock Nydam i Slesvig, Vi 
ock Kragehul på Fyen, vidare genom guldbrakteaternas sam-
lande ock reproducerande° samt slutligen genom de sista 
fämtio årens nya fynd fick man ett större antal täxter med 
de äldre runorna ock kunde man omsider lösa deras gåta. 
Banbrytare blevo, som bekant, dansken L. Wimmer ock norr-
mannen Sophus Bugge. 

Vid tolkningen av de äldsta runinskrifterna visade det 
sig nu snart, att det gavs sammanställningar av icke ratio-
nell, utan magisk innebörd. Redan 1867 såg Wimmer7, under 
erinran om orden i Sigdrifumål 6, exempel på runornas ma-
giska bruk dels i enstaka å mossfynden inristade runor, dels 
i förbindelsen 111 (lua) på en pil från Nydam. Wimmer 
konstaterade förbindelsen 111 (lan) eller Phil (alu) även på brak-
teater. Redan i Ann. f. nord. Oldk. 1855 hade Thomsen satt även 
runorna 11 på brakteaten nr 21 hos Stephens i förbindelse 

Herv. Saga, s. 98 if. 
2) J. G. Liljegren, Runlära, Sthm 1832, s. 9 if., 15. 

A. a. s. 11 ock 10. 	4) A. a. s. 56 If. 
A. a. s. 61. 
Synnerligast genom Stepliens' paleografiskt ännu värdefulla ock 

oumbärliga monumentala verk >The Old-Northern Rutile Monuments>. 
De LO Idete nordiske Runeindskrifter, Aarb. 1867, s. 26 if. 
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med aln. Wimmer har senarel upprepat dessa iakttagelser 
ock tillagt blott det, att användningen av runan P (a) i ma-
giska sammanställningar säkert står i förbindelse med dess 
gamla namn, åss, Qss, det älsta runspråkets ansua, »gud». 
Varianter till ala äro lau, lua, al ock la. 

Även Bugge fann 18712  på en del brakteater enstaka 
magiska runor såsom b (D3, eller en binderuna4. Vidare 
konstaterade Bugge det, såsom han då ansåg, magiska, knap-
past såsom ett germanskt ord antagliga alu (PM) dels på 
ett antal brakteater5, dels på den skånska ormformade Lind-
holmsamuletten6, dels på en ring från Körlin i Pommern7, 
vilken företedde också en magisk binderuna 4', dels än vi-
dare på undersidan av en norsk gravsten, tillhörande en grav 
från järnåldern, i Elgesems, Jarlsberg- ock Larviks amt, 
dels slutligen på en dylik liten sten från Kinnevad i Väster-
götland.2  Ordets eller tecknens förekomst på dessa båda 
stenar syntes Bugge bestyrka, att alu varit en magisk formel, 
som tänkts medföra lycka för amulettens bärare, liksom det 
inhuggits på stenarna för att med sin trolldomskraft freda 
graven. Möjligen komme alu av salu, å en brakteat 1°, ock 
detta åter av det latinska salus, en mening som Bugge dock 
senare övergav. 

Bugge fann vidare". en magisk betydelse i den serie av 
runor, som går före alu på Lindholmsamuletten, där han 
läste efter vartannat 8 P (a), 3 Y (R), 2 4 (n), vidare BP% 
(bmu) samt 3 T (t). Liksom förut Lyngby fann Bugge här 
ett i magiskt syfte 8 gånger upprepat ansuR i analogi med 
den isländska traditionens förut anförda: »Risti ek p& Åsa 
åtta, Nauäir niu» 12. Talet 8 förklarar "Bugge komma av al-
literationen mellan åsa ock åtta. De tre Y erinrade om det 

Die Runenschrift, Berlin 1887, s. 58. 
Om Ruueindskrifter på guldbrakteater, Aarb. 1871, s. 182 if. 
Atlas Tab. V, nr 94. 	4) Stephens nr 69. 
Stephens nr 15, 16, 68, sannolikt även 18, 19, 24 ock 55. 
Stephens s. 219. 	 7) Stephens s. 600. 

9) Aarb. 1871, s. 219. 
A. a. s. 220. Här står dock hin14Y111 d. ä. sinalu.h. 
Stephens nr 20. 	, 	11) Aarb. 1871, s. 185 if. 

12) Efter J. Årnason, Islenzkar Pj6äsögur I, s. 449. 
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ensamma Y på Nydamspilen. Den magiska användningen av 
runan 4, vars namn Nauör betecknade den såsom »tvingande», 
nämndes i Sigdrif. str. 7, liksom talet i str. 6 om att två 
gånger nämna Tyr erinrade om amulettens tre 1`. Dess bmn 
återfunnes delvis i Fornald. Sög. III, 206, där man läser de 
tre runorna kmu (rtn efter några säx gånger upprepade 
runor. 

Senare har Buggel, såsom nyss antyddes, under ingående 
prövning av alla kända täxter med alu i en eller annan 
form förklarat detta såsom ett värkligt urnordiskt ord av 
en stam aluh (jfr st. ciAx- i ciAid 'styrka' ovk crulwaQ 'värn'), 
besläktat med got. alhs 'tämpel' ock ags. ealh, alh 'tämpel', 
jfr eaigian 'försvara, beskydda'. Ala betyder alltså 'värn', 
'skydd' 2. 

Häremot har v. Grienberger3  invänt, att grundbetydelsen 
av det germ. alhs är 'zaun', 'hag', men icke ett abstrakt 
'skydd', samt att alu kommer av en got. stam *alt», avledd 
av värbet alan (fao. ala 'nära'), med betydelsen 'inerementum, 
gedeihen'. 

Bugge har härpå svarat4, att formen aluh då icke får 
någon språklig förklaring ock att med v. Grienbergers upp-
fattning betydelsen borde bli 'näring' eller 'trivsel', varvid 
man dock icke kunde förklara användningen av ordet i Aar-
stadsstenens ristning: HiwigaR sar alu, vilket bör betyda: 
'Rivig (satte) här värnet'. Icke häller förklarades med v. Grien-
bergers tolkning Kinnevadsstenen SIR aluh. 

Emellertid medger Bagge, att det med got. alhs, ags. 
ealh sammanhängande aluh eller alu kanske betecknat ett 
'omhägnat, fredat, heligt ställe'. Men det kan då också ha 
betytt ett omhägnat, fredat heligt »föremål» ock därför ha varit 
användbart i angivet syfte. Härför talade det förhållandet, 
att vi, ve brukats ej blott om tämpel ock gravar, utan också 
om ett rörligt ock heligt föremål såsom en brakteat3. 

1) Norges Indskrifter med de reldre Runer, Christ. 1 8 91 —1903, 
s. 160 If. 

3) A. a. s. 163 If. (= ark 21, tryckt 1894). 
Z. f. d. Phil. XXXII, s. 292. 
Norges Indskrifter med de celdre Runer, e. 429 if., jfr s. 225 if. 
A. a. s. 251 11. 
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Till Buggas uppfattning har Magnus Olsen anslutit sig'. 
Upprepandet av just P (a) 8 gånger på Lindholmsamuletten 
finner Olsen förklarligt av dess namn *aneuR, d. v. s. åse, 
'gud'. I analogi härmed står enligt Olsen användningen av 
runan Y (R) i magiskt syfte. Dess namn var nämligen i run-
språket *algia, elgr 'älg'; men då *Eosin också fanns i bety-
delsen av 'hälgedom' eller 'värn' liksom det besläktade a1u,2  
kunde Y brukas• i magiskt syfte liksom alu. 

Jämte nu anförda iakttagelser böra särskilt framhållas 
Magnus Olsens ock Otto v. Friesens skarpsinniga tolkningar av 
flera magiska runristningar, vilka senare skola anföras. Utan 
dessa skulle denna fi amställning ha varit omöjlig: 

Trots redan gjorda rön ock iakttagelser föreligger dock 
ännu ingen metodisk ock översiktlig behandling av materialet. 
För en sådan kan det näppeligen vara nog att hänvisa till 
analoga fall i den senarb isländska litteraturen, ehuru dessa 
naturligtvis såsom representerande en urgammal tradition ha det 
största värde. Men man får icke stanna vid detta material. Det 
kan icke jälpa oss att förklara det intressantaste ock viktigaste 
i saken, nämligen själva uppkomsten av denna runmagi. Till 
den ändan är det nödvändigt att även i fråga om denna un-
dersöka, om det icke redan från början föreligger ett bestämt 
sammanhang med den sydligare kulturens magiska föreställ-
ningar ock praxis. Detta så mycket mera, som vi på e'n 
mångfald andra samtida livsområden känna ett sådant sam-
manhang. Det skulle i sanning vara så gott som oförklar-
ligt, om vi på de flästa andra områden skulle ha påvärkats 
av den sydligare ock orientaliska kulturen, men icke på detta 
område, som dock var ett av dåtidens allra viktigaste. Så 
mycket märkligare vore detta också av den orsaken, att ma-
giens högsta blomstring i den gamla kulturvärlden inföll 
just samtidigt med. tillkomsten ock första användningen av 
de äldsta nordiska runorna. 

Den närmaste uppgiften för en metodisk utforskning av 
våra äldsta runristningars värbala magi av olika slag blir 

Runeindskriften paa en guldbrakteat fra Overhornbtek (= Stephens 
nr 28), .Aarb. 1907, s. 19-44. 

A. a. B. 30 if. 
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alltså att bryta dess isolering ock om möjligt finna dess, med 
hänsyn till dåtidens allmänna kultursamfärdsel sannolika ock 
naturliga sammanhang med den hellenistiska världens utom-
ordentligt rika magi av motsvarande art. Det säger sig 
självt, att vi måste förfara på samma sätt beträffande den 
demonistiska magien ock de sammanhörande demonistiska 
föreställningarna, även om uppgiften där kommer att te sig 
svårare. 

2. Värbal magi. 

Att vi redan under den romerska järnåldern helt plöts-
ligt även i Norden finna en värbal magi i ordets egentligaste 
mening, den mera subtila bokstavsmagien icke undantagen, 
det står i samband med en ny, bestämt påvisbar, av helle-
nismens kultur påvärkad sydöstlig kulturström, som först 
gör nordborna bekanta med bokstavsskriften. Såsom Bern-
hard Salin i sitt skarpsinniga stora värk »Die altgerma,nische 
Thierornamentik»1  visat, utvecklades i 2:a århundradet efter 
Kristus i Sydryssland vid Svarta havet under hellenistiskt-
romerskt inflytande en germansk, närmare bestämt gotisk 
kultur. Härifrån utgick icke blott en sydgermansk -- i ock 
med den av gammalt kända folkvandringen över romerskt om-
råde — utan också en nordgermansk eller nordgående kultur-
ström, som redan omkr. 200 når upp till de ostpreussiska 
trakterna, sedan fortsätter längre åt väster ock över Dan-
mark går upp till Sverige ock sydliga Norge'. Salin gör 
också ytterst sannolikt, att en folkvandring ägt rum även till 
Norden ock att det ligger en kärna av sanning i den såväl 
av Saxo som i den yngre Eddan bevarade traditionen om Odins 
ock asarnas invandring till Norden'. 

Då man vidare finner de älsta kända runorna på 200-
ock 300-talens stora danska mossfynd 4  (Vimose på Fyen o. 
250, Thorsbjerg ock Nydam i Slesvig o. 300 ock 375 samt 

1) Stockholm 1904. 	 2) Salin a. a. s. 136 if. 
A. a. s. 142 if., 148, 353. 
Om den runristade norska spjutspetsen från Stabu (omkr. 200) 

se Schetelig NI. III, 1, Arkeolog. Tidsbestemmelser etc. s. 14. 
4-170112. Sr. landsm. Linderholm. 
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Kragehul på Fyen o. 400') ock likaledes på samtidiga, i syd-
ostlig riktning liggande kontinentala fynd, så måste, såsom 
Salin hävdar, runorna hava kommit med den nya kulturström-
men från det gotiska väldet vid Svarta havet. De måste 
alltså ha skapats just där, ock sannolikt mot slutet av 100-
talet e. Kr., ehuru de genom Wulfilas snara framträdande 
under 300-talet med ett nytt alfabet utestängdes från den 
sydgermanska utvecklingen ock därföre kommo till mellersta 
Europa först genom inflytande nordanefter2. 

Om sålunda arkeologiska ock historiska fakta säga oss, 
att runskriften har sitt ursprung i en sydlig gotisk odling, 
som står under omedelbar påvärkan av Svartahavstrakternas 
urgamla grekiska ock till någon del även av dess latinska 
kultur, så visa även rent runologiska fakta i denna riktning. 
Otto von Friesen har med Salins resultat såsom allmän ut-
gångspunkt i sin skarpsinniga undersökning »Om runskriftens 
härkomst»3, som det vill synas slutgiltigt, löst den gamla 
svåra frågan om de särskilda runtecknens uppkomst ock före-
bilder genom att uppvisa, hurusom av den äldre samgerman-
ska, intill o. 800 brukliga, äldre runradens 24 tecken icke 
mindre än 15 säkert återgå till grekiskt, men blott 4 till la-
tinskt alfabet, medan återstående 5 tecken höra till det ena 
eller andra, snarast till det grekiska alfabetet. 

Nu angivna fakta med hänsyn till runornas tid, ursprungs-
ort ock förebilder ock i allmänhet deras uppkomst under in-
flytande av hellenistisk kultur äro av yttersta vikt för studiet 
av runornas magiska användning. Inför dessa fakta blir det 
icke längre något godtyckligt, utan något naturligt ock nöd-
vändigt att söka ett samband mellan den hellenistiska ock 
den nordiska värbala magien. Har man väl funnit ett sam- 

Så Montelius, Runornas ålder i Norden SFFT. VI  (1885-1887), 
s. 265 if.; Den nordiska jernålderns kronologi II, SFFT. IX (1894-
1896), s. 215 if., 268 if. Jfr från språklig synpunkt N oreen , Altisl. 
Gram.3  s. 334 if. Danska arkeologer som Soph. Möller eller runologer 
som L. Wimmer sätta dessa fynd ett århundrade eller längre fram i tiden. 

A. a. e. 145-148. 
Uppsala 1904 (Särtryck ur Språkvet. Sällsk. i Uppe. förhandl. 

Bd II, 1894-1906). Hänvisar till Buggas föredrag i samma riktning 
vid 5:e nord. filologmötet i Kristiania 1898. 
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band beträffande detta slags magi, ligger det ock nära att 
söka ett sådant även för andra yttringar av magi (ock när-
liggande religiös tro) i Norden vid samma tid ock närmast 
därefter. 

Äger det nu sin riktighet, att runskriften uppkommit 
under intryck av hellenisniens högre kultur hos ett jämförel-
sevis högt kultiverat germanfolk som goterna, kan man ock 
med tillförsikt yttra sig om de motiv, som lett till runskrif-
tens skapande ock förty såsom osannolik avvisa den då ock 
då uppdykande tanken, att runskriftens bildande skett i ma-
giskt syfte'. Vad som framkallat runskriften, det är go-
ternas under direkt beröring med den närliggande hellenis-
tiska kulturen oavvisligt vordna behov av en skrift för affärs-
mässiga, rättsliga ock militära samt »diplomatiska» uppteck-
ningar (brev)2. Det är alltså ett fullt rationellt, praktiskt 
behov som framkallat runskriften. Men förhåller det sig så, 
måste det ock antagas, att antalet runor i den äldre, sam-
germanska runraden icke häller förestavats av ett förefintligt 
magiskt tal 24, vilket snart skall befinnas ha en magisk be-
tydelse, utan av rationellt språkliga skäl, liksom runornas 
snitt i det stora hela beror av skrivmaterialet. 

Detta antagande bekräftas till fullo vid en överblick av 
de älsta kontinentala ock nordiska runristningarna, för så 
vitt de hittils kunnat tolkas. I de fiästa fall föreligger ett 
rationellt, förnuftigt bruk av runskriften, som sålunda anger 
föremålets syfte, dess ägare eller givare, eller också uttalar 
en tillägnan eller önskan eller något liknande. Så är för-
hållandet med tre av den nordgående kulturströmmens konti-
nentala runfynd 3, nämligen Bukarestringen4  ock spjutbladen 

Jfr ännu Wim mer, Die Runensarift, s. 142, där det säges, att myc-
kut tyder därpå, att runorna från början använts icke blott såsom bokstavs-
skrift, utan också, ock kanske i väsentlig mån, för magiskt bruk. Detta är 
något oklart, för så vitt runorna icke upphöra att vara bokstavstecken, där-
för att de användas i magiskt syfte. Det förhåller sig med runskriftens 
magiska bruk på samma sätt som t. ex. med det grekiska alfabetets. 

v. Friesen a. a. s. 54. 
8) översikt jämte litteratur hos Wim mer, Die Runenschrift, s. 

56 if. Kronologisk ordning ock klassificering hos Salin a. a. s. 146 if., 
som ock har ett par nyare fynd. 

4) Wimmer i Aarb. 1894, s. 79. Jfr Die Runenschrift, s. 63. 
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från Kovell i Volhynien ock Miinchebergl i Brandenburg, 
medan Körlinringen (Pommern) har blott magiska runor. 

På liknande sätt förhåller det sig med den senare, o. 
450 ock därefter 2, från Norden till Mellaneuropa gående kul-
turströmmens runristningars. Dessa föreligga å de spännen, 
som träffats i Freilaubersheim i Rifeinhessen, Friedberg i Ober-
hessen, Charnay i Bourgogne, Bezenye i Ungern, Nordendorf 
i Bayern, Engers i Rhenprovinsen, Ems i Nassau, Osthofen 
i Rheinhessen ock Balingen i Wiirttemberg. 

Å Freilaubersheimspännet läser Bugget 
boso wraet runa 	'Boso inristade runorna. 
odipo mal. ina goim[i] Välsignelsens tecken honom bevare.' 

Välsignelsens tecken är korset, vadan ristningen bör vara 
av kristet ursprung. 

Friedbergsfibulan har enligt Wimmer5  ägarinnans namn. 
På Charnayspännet läser Bugge6: ITnPa fapi iddan liano 

iia, d. v. s. 'Liano unnade7  [sin] brudgum Idda hänne's. 
Spännet från Bezenye har enligt Wimmer 2  en ristning med 

givarinnornas namn jämte uttalad önskan av kristlig innebörd. 
Ristningen å det stora Nordendorfspännet läses av Buggel° 

sålunda: ao an leubwinii (winikP)11, d. v. s. 'Ao till Leubwinie'. 
På det lilla Nordendorfspännet läser Bugge12: birilio eik 

'(Jag) Birilio äger (detta)' — alltså en urgammal form för den 
senare ej alltför sällsynta formeln: Denna (bok) tillhör o. s. v. 

Wimmer, Die Runenschrift, s, 61 f. 
Salin a. a. s. 145. 
Om de tyska runorna so Bu gge, Norges Indskrifter I, s. 136 if. 

Kritik av R. Henning, Die deutschen Runendenkmäler, 1889. 
Norges Indskr. I, s. 137. Tidigare tolkning hos Wimmer i 

Aarb. 1894, s. 51 if., Die Runenschrift, s. 64. 
8) Les Monuments runiques du Slesvig, Cop. 1906, s. 12. Jfr 

Die Runenschrift, s. 59, 65. 
Norges Indskr. I, s. 140 f. Jfr Wimmer i Aarb. 1894, s. 76 if., 

Die Runenschrift, s. 58, 75. 
= skänkte. 	 8) D. v. s. fibulan. 
Aarb. 1894, s. 23 if. 

lm) Norges Indskr. I, s. 139 fe. Jfr. Wimmer i Aarb. 1894, s. 78 f. 
Norges Indskr. I, s. 139-148 läser Bugge runan kr` som ett 

i-ljud, men icke rent, utan liggande nära e. v. Friesen, Om runskriftens 
uppkomst (s. 22 f.) tecknar det e. Namnet borde då bli Leubwinie. 

A. a. s. 141 f. Jfr Wimmer i Aarb. 1894, s. 79 f. 
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På Ems-spännet anser sig Bugge 1  kunna läsa åtminstone: 
madaii d. v. s. Madali. Detta ord fattar Bugge såsom ett 
mansnamn i nom. 

Den ristning, som finnes å Osthofenspännet, tolkar Bugge 2  
sålunda: god furad[ix] mi[s] ofile[x], 'Gud sörje för mig 
Offil'. Även denna ristning bör vara kristen. 

Balingenspännets läsning synes ännu vara oviss'. På En-
gersspännet läser Wimmer4  ordet leub, ahd. liup-= lieb, som 
han fattar såsom riktat till den älskade. 

Det måste medges, att det magiska elementet i de konti-
nentala runtäxterna icke är av någon större styrka. Det är 
ännu svårt att konstatera ett sådant. Finnes det, så är i 
varje fall det rationella elementet ojämförligt övervägande. 

Även bland de älsta nordiska runristningarna5  från 
mitten av 200- till början av 400-talet kan, så långt tolk-
ningen nu hunnit, konstateras ett flertal rationella inskrifter. 

Uti Vimosefyndet (o. 250) finna vi runor å en hyvel, ett 
spänne, en kam ock en doppsko till en svärdsbalja. Samma-
lunda å en sådan från Thorsbjerg (o. 300). 

Å hyveln läser Bugge6  efter ett namn ock tillegnan, lik-
visst under starka emenderingar: t[iwi]u p[u] w[e]s hleuno pe 
regu, d. ä. 'Vwr du Tys! Bliv beskjrmet ved denne rwkke !' 

Kammen bär sin ägares namn Flada'. 
Doppskon från Vimose upplyser enligt Bugge om ägaren: 

maki ai ala mariha, d. ä. 'Alla Mffiring äger detta svärd'8. 
v. Grienberger läser (bättre): makia alamariha, 'Måna der 
allberiihmte'9. 

A. a. s. 142. Jfr Wimmer i Aarb. 1894, s. 80. 
A. a. s. 138 if., 142. Jfr Wimmer i Aarb. 1894, s. 67 f. 
Se Wimmer i Aarb. 1894, s. 79 f. 
A. a. s. 46 if. Jfr Die Runenschrift, s. 59, not 6. 

3) I allmänhet förtecknade ock tolkade hos Nor een, Altisl. Gram.3  
s. 334 fe. 

Bidrag fil tolkning af danske og tildels svenske indskrifter med 
den laangere rhekkes runer, nav-nlig paa guldbrakteater. Aarb. 1905, 
s. 141 if. 

Noreen a. a. s. 346; v. Grienberger ANF. 29 (1913), s. 370; 
Wimmer, Die Runenschrift, s. 63. Avb. hos C. Engelhardt, Vi-
rnosefundet, Kbhvn 1869. 

g) Bidrag, Aarb. 1905, s. 145. 	g) ANF. 29 (1913); s. 353 f. 
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På spännet läser Buggel: aadagasulaa sa uwiga, d. v. s. 
'Adagausula, Uwaättlingen'. 

Ristningen å doppskon från Thorsbjerg läses av v. Grien-
berger2, vilken liksom Bugge antar en omkastning av wo 
till ow, sålunda: wolpupewaR ni wajemarin, det är: '0111)er, 
den icke tadelvärde'. 

De 6 runorna aisgRh å sköldbucklan från Thorsbjerg äro 
till sin innebörd mycket dunklas. Måhända avse de att liksom 
ristningen å doppskon från Thorsbjerg ange ägaren, i vilket 
fall h ju kunde tolkas som haiteka. 

Sammalunda läsa vi ägarinnans namn, Leäro, på det un-
gefär samtidiga danska Skårupssmycket 4, liksom den norska 
Einangstenen från 300-talet anger runristarens namns ock 
det liktidiga danska Himlingöjespännet ägarinnanss. Pil-
skaftet från Nydam (o. 375) åter har det magiska Cu', egent-
ligen ina, vilket är att betrakta såsom en avsiktlig omkast-
ning.för vinnande av större hemlighetsfullhet. 

A spjutskaftet från Kragehul (o. 400) anger första satsen 
ägaren, medan fortsättningen kanske har magiskt syftes. 
Ristningen synes ännu icke vara slutgiltigt läst ock tolkad. 

Till sist är att nämna det berömda danska guldhornet 
från Gallehus med den typiskt nyktra ock rationella inskrif-
ten: »Jag Blegestr från Holts utsirade hornet»". Detta horn, 

I) Norges Indskr. I, s. 424 11. Jfr Wimmer, Die Runenschrift, 
s. 147. Tolkningen synes ännu vara oviss. 

Z. f. d. Phil. 32, s. 289 ff. jfr Norges Indskr. I, s. 23. Wimmer, 
Die Runenschrift, s. 104 f. ock Noreen a. a. s. 345. 

Mot Wimmer, Les Monuments, s. 10 f.; Sönderjyllands Rune-
mindesmeerker, s. 15 f. Avbildning därsammastädes. 

Wimmer, Les Monum. s. 11 f.;*  Sönderjyllands Runemindes-
mwrker, a. 16. 

Noreen a. a. s. 336; MOlsen, Bergens Mus. Aarb.; 1911: 11, 
s. 26. 

Noreen a. a. s. 338; Wimmer, Les Monum. s. 11 f. 
Noreen a. a. s. 340. Avbildning hos Wim mer, Sönderjyllands 

Runemindesmwrker, s. 17. 
Noreen a. a. s. 339. Jfr Wimmer, Die Runenschrift, s.123 if., 

avbildning s. 124. 
Eller Holtes son. 

LO) Noreen a. a. s. 137 ock där anförd litteratur. Wimmer, 
Sönderjyllands Runemindesmeerker, s. 18-22. 
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som tidigare daterats till något efter 300, har nu av 0. Alm-
gren satts till början av 400-talet'. 

Ungefär samtidig med detta är den märkliga ormliknande 
benamuletten från Lindholms mosse i Skåne, vars ena inskrift 
återger »konstnärens» namn. Den andra åter är av magisk 
innebörd, såsom senare skall närmare visas. 

Av de nu anförda 12 älsta urnordiska runristningarna 
hava alltså, som det vill synas, blott 2 ett magiskt innehåll. 
Kanske kommer därtill en tredje. De nio eller tio, alltså 
det stora flertalet, äro av rent rationell natur. 

Att de flästa ristningarna sålunda ha ett rationellt syfte 
ock innehåll, kan icke gärna vara blott en tillfällighet, hälst 
förhållandet i detta hänseende gestaltat sig på samma sätt 
med kontinentens samtidiga runristningar. Runorna ha av 
allt att dömma redan från början brukats mäst för rationella, 
praktiska syften. Detsamma synes f. n. gälla också de run-
ristningar, som å brakteater2, stenar ock andra föremål be-
varats från 400-500-talet». Å brakteaterna har man dock 
kanske att räkna med ett starkare magiskt element. 

Men å andra sidan hava vi redan i denna överblick sett, 
att det ges en ock annan runristning av bestämt eller sanno-
likt magiskt innehåll eller syfte, ock det bör tilläggas, att 
dessa kunna i någon mån ökas med ristningar, som icke kun-
nat upptagas bland värkliga täxter, emedan de hava blott en-
staka runor av likvisst uppenbart magiskt syfte. Av synner-
lig vikt är den ovan antydda förekomsten å samma föremål 
av både rationellt läsbara ock magiska ristningar, ett faktum 
som åter säger oss det värkliga ursprungliga förhållandet, 
nämligen det att runorna från början haft ett rationellt syfte, 

Det runristade guldhornets datering, Namn o. bygd, 1914, s. 
217 if. 

Det var först Bugge som med någon framgång försökte sig på 
brakteatinskrifternas tolkning: Bemerkninger om runeindskrifter-på guld-
brakteater, Aarb. 1871. Sedan i Aarb. 1905. Senare har M Olsen, Rune-
indskriften paa en guldbrakteat fra Overhornblek (Stephens nr 28), 
Aarb. 1907 tolkat Br. 28 ock delvis även andra. v. Grienberger har i 
ANF. 29 (1913), s. 355 if. tolkat Br. 49 ock 49 b. 

8) Jfr förteckningen över urnordiska inskrifter hos Nore en, Altisl. 
Gram.»  s. 334 if. 
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men också tagits i bruk för magiska syften, sedan de väl upp-
funnits. 

Ingenting var naturligare, ty även i den hellenistisk-
romerska kulturen brukades, såsom vi sett, den rationella 
skriften ock dess tecken för allehanda magiska ändamål. Det 
har därför icke givits några särskilda trolldomsrunor utan 
språklig betydelse ock särskilt ljudvärde, såsom ännu Wimmer 
hållit före beträffande runtecknet J`, som både enligt Bugge 2  ock 
v. Friesen3  har ett bestämt ljudvärde. Det var så mycket 
naturligare, att även runskriften skulle få samma magiska an-
vändning som annan dåtida skrift, som man vid dess bild-
ning ock första spridning levde i magiens stora blomstrings-
tid inom den hellenistisk-romerska kulturen. Vad kunde då 
angelägnare vara än att lära denna märkliga konst? Ock 
visst måste även goterna ock deras nordligare stamfränder, 
liksom en gång flera av den gamla världens folk, hava betrak-
tat bokstäverna såsom stammande rent av från gudarna ock 
gömmande i sig högre krafter. Den senare svenska Fyrunga-
stenen från 700-talets början talar också om »från makterna 
stammande runor» 4. 

Vad vidare med visshet kan sägas, det är, att den helle-
nistiska värbalmagiens exempel måste hava direkt invärkat 
ock givit upphov till en reellt ock även formellt så långt 
möjligt lika användning av den värbala magiens konst. 

De hellenistiska förebilder, som här närmast komma 
i fråga, äro bokstavsmagien3, gOata Muyara6 , samt bruket 
av zapcon-179eg, characteres7. 

Die Runenschrift, s. 142. 
Norges Indskr. I, s. 117 if., 139-148. Jfr s. 55, not 10. 
Om runskriftens uppkomst, s. 22 f. 
Noreen, Altisl. Gram.3  s. 340. 

3) Se härom Albr. Dieterich, ABC-Denkmäler, Rhein. Mus. 56 
(1901), s. 77 if. 

Om dessa se Karl Wessely, Ephesia Grammata aus Papyrus-
rollen, Inschriften, Gemmen etc. Zwölfter Jahresbericht fiber das 
K. K. Franz-Joseph-Gymnasium in Wien, 1885-1886; vidare Aug. 
Audollent, Defixionum Tabellae, Paris 1904 — stort, värdefullt sam-
melverk. 

För kännedomen om dessa se framför allt Richard Wfinsch, 
Antikes Zaubergerät aus Pergamon, Berlin 1905 (från 200-250 e. Kr.), 



ROMERSK J ÄRNILDER OCK FOLKVANDRINGSTID. 	 59 

Karaktererna„ som spela en stor roll ännu i medeltida 
ock nytida lärd ock folklig magi, utgjordes av allehanda 
hemlighetsfulla magiska tecken av mästadels oklar härkomst. 
För en del kan man förmoda ett orientaliskt ursprung, för en del 
synas de egyptiska hieroglyferna ha stått modellen, för andra 
den mykenska teckenskriften. Möjligen har det givits ett 
helt alfabet av denna magiska art'. Här träffa vi jämte 
planeternas tecken ock flera invecklade figurer mera enkla, 
såsom den 6- ock 8-uddiga stjärnan, korset, triangeln, trappan, 
kedjan, ormen m. fl. På de Sethianska förbannelsetavlorna 
av bly se vi de bokstavslika karaktererna: XZA Ye), av vilka 
X kanske avser Osiris, Z Osiris-Apis. Y förmodas av Wiinsch 
beteckna Typhon-Seth som en underjordsgudomlighet, medan 
@, d. v. s. e med inskrivet x, kanske avser xindov tg 'Avety-
17g 2. A är oförklarat, men synes mig i gnostiska täxter som 
dessa möjligen kunna betyda Logos. 

»Ephesia grammata» är senantikens namn på en lång rad 
hemlighetsfulla ock hemliga, men för det mästa meningslösa 
magiska ord ock formler, än konstmässigt gjorda ord ock 
ramsor, än främmande, merendels obegripna ock ofta van-
ställda namn på gudar, himmelska makter ock allehanda de-
moner. Dessa ephesia grammata, som nu i oöverskådlig 
mängd möta oss i de stora samlingarna av trolldomspapyri 
ock i sin tid flitigt brukades, ansågos härstamma från åt-
skilliga av Egyptens, Orientens ock Greklands mytologiska 
ock historiska storheter, såsom egyptern Nephotes, Zoroaster, 
Ostanes, Moses, vilkens åttonde bok nu omtalas, ock Sa-
Jomo samt Demokritos, Orfeus ock skrivkonstens specielle gud 
Hermes. Under de gamla grekiska ock romerska folkreli-
gionernas förfall ock de orientaliska kulternas inströmmande 

med synnerligen viktiga avbildningar; vidare densammes Sethianische 
Verfluchungstafeln ans Rom, Lpz. 1898 (i allmänhet från tiden omkr. 
400 e. K.) — av synnerlig vikt också för studiet av binde-magien i 
förening med invultationen. Nya täxter av W. i Rhein. Mus. 55 
(1900), s. 62 if. ock 232 if. Samling av karakterer från senare tid hos 
Du Cang e i hans Appendix till Glossarium ad scriptores media° et 
infimae graecitatis. 

Wiinsc h, Antikes Zaubergerät, s. 31 if. 
Wansch, Sethianische Verfluchungstafeln, s. 98; Audollent a. a. 

s. LXXIII. 
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över den grekisk-romerska världen förlorade de gamla be-
gripliga bönerna sitt värde ock tog man sin tillflykt till de 
såsom starkare ock mera lyckobringande ansedda främmande 
formlerna med deras hemlighetsfulla tecken, namn ock ord, 
allt till överflöd tillgängligt genom oräkneliga från Orientens 
olika folk, från Egypten ock Afrika, kommande magicii. 

Den unga kristendomen bekämpade från början med allt 
allvar hela detta magiska väsen såsom oreligiöst ock oetiskt 2. 
Redan under Pauli värksamhet i Efesus brändes en betydande 
mängd av trolldomsböcker (Apg. 19:19). Gnosticismen åter 
var genom hela sin härkomst ock åskådning predisponerad 
för den synkretistiska magiens visdom, ock dess män för-
aktade ej häller dessa ephesia grammata. ›Negant enim 
veritatem sine istis posse literis inveniri, immo totam ple-
nitudinem et perfectionem veritatis in istis literis esse depo-
sitam. Propter hane enim causam Christum dixisse: Ego 
sum A et Uh (Apok. 1: 8). 

Ur den stora massan av formler må nu följa några 
enklare typiska sådana: 

Ji-acculoAttai cc gev #;/its /alka cet9a7re etvilairs ye2t-
241-st ttc.itycvSroJQ. 

cikaa2 fictflaxag flaxtflat fistQco" ~em, o. s. v. i samma 
sti14. 

a/3.1avat9ava2fla Åttxae2 mpecrs yafictn 2ueårtcrs5. 
ypiTs sig 7dra2ov xevcav6  dg 4ovenk2 ,utxan2 yafleaki 

ovQtnÄ, lucian.% tp2a,2 tcrecin27. 
g092tig-COcc ?<aret roV 29so0 caflapflaw3abuo8 caflae-

flaoflabtom, caflaogapflabicovip, cagapflaQflagpats. 

Wessely a. a. s. 3 if. 
Se E. Lind erh olm , Om den kristna statskyrkans uppkomst, 

s. 18 ock där anförd litteratur. 
Ps.-Tertull. Adv. omn. ha3res. c. XV. Wessely s. 12. 
Wessely a. a. nr 20. Bokstavsserien är ovan uppdelad för över-

blickens skull. 
Wessely a. a. nr 111. 
Om guldblad med skrift som amuletter se Wessely i Wiener 

Studien VIII. 
Wessely a. a. nr 114. 	8) Wessely a. a. nr 185. 
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odp iaag  r äytov 6vokt[a] . . 	. tao) tafis 
g613v0 . . .1  

sto eveiaoktat oot yard roi) tato beo0 2'aflaco4 i9sot 
Abovat bsof) .111txas2 'Osa ZovQt722 1ieo0 rav2tn219ea 
'Fa Tan2 beo0 Afleacak 'Osa 'APavabava2fla o. s. v.2  

åodgcb Cs ward 	9eo0 räv Ekalow 'Incc o0 taflatan 
alkacob ata 	eAs eAco ano) sovettflas2 aflaettatsta flaQaov 
4E4'82 /lova aflpaktaQota Ikaletcov3  

De angivna exempeln äro nog för att visa den synkretis-
tiskt-orientaliska ock främmande arten av dessa formler. Det 
är, som redan dessa exempel visa, en blandning av persiska, 
judiska, egyptiska ock andra guda- ock änglanamn. I fråga 
om de judiska märka vi särskilt fao eller lafie, d. v. s. 
Jahve, vidare Sebaot ock slutligen Adonai. Ärkeänglarnas 
namn komma ofta åter. I den sista formeln har den hed-
niske magikern upptagit Jesu namn. Till namnen läggas de 
långa raderna av ephesia grammata, i en enformig lek med 
heliga siffertal ock element av vissa namn eller ur hebreiska 
ock varjehanda främmande språk hämtade ord, som samman-
sättas ock varieras i för oss godtyckliga bokstavskombinationer4. 
Den kanske vanligaste, ehuru icke längsta ock svåraste, palin-
dromen afl2avabara2fla, sågo vi också exempel på. 

Av särskild vikt för belysningen av exemplen på urnor-
disk magi av denna art äro de ephesia grammata, som ut-
gå från det grekiska språkets 7 vokaler aentovw, vilka möta 
oss i ett stort antal föreningar. Sannolikt är väl det, att 
grekiskans vokaler kommo att få denna roll, emedan deras 
antal svarade emot orientens gamla heliga 7-tal, som i helig-
het tävlade med eller överglänste 3-talet. Heligt var 7-talet 
såsom uttrycket för världsalltets kosmiska totalitet, för sfä-
rernas harmoni, ock närmast för de 7 planeterna, till vilka 
även sol ock stjärnor räknades5. Det heliga 7-talet gick igän 
oupphörligen: sju planeter, sju sfärer, sju himlar, sju metaller, 

Å en blytavla från en cumansk grav, 100-200-talet e. Kr. CIG. 
III, 5858 b. Jfr Deissmann, Bibelstudien, 1895, s. 13. 

Wessely a. a. ur 210. 	3) Wessely a. a. nr 186. 
Audollent a. a. s. LXXII. Masperos karakteristik a. a. s. LXXI. 
Wfinsch, Antikes Zaubergerät, s. 29 f. 
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sju färger, sju veckodagar, sju vokaler. Men denna &tråg 
kunde, såsom i Egypten ock likaså i orfismen, övergå till en 
dyåoeig, i orfismen jämväl till en ',/veetg, om man tillade en 
högre gudomlighet över de 7 och över de 8 en allerhögsta 
nionde, över vilka 9 återigän stod såsom deras spets den ska-
pande btovetgl. Mäst bekant är inskriften på teatern i Milet2, 
där på detta sätt medelst serien aentovo eytovcoa o. s. v. an-
givas namnen på de 7 ärkeänglarna3. 

Med skrivningen av dessa 7 vokaler i olika kombinationer 
kunde man sålunda enligt den magiska idéens förutsättningar 
i sin tjänst tvinga de högsta ock allomfattande makterna. 

Ett exempel på detta förfarande bjuder följande samman-
ställning: 

«TOM) itttXanÅ 1/216811 
Entoma XvilaXvX eacpanÅ vvxtev 
ntovcoas flaxam yafietn2 acoxyg 
tomaen flaxagtxvz covQtn2 blexev 
ovcoavit flagaflaxvx gagovi tato 
vcoavito fictånrcogpoyd flabauen2 csaflacob 
waentov flat'acococox ovÅenÅ. abc/il/at 
I denna serie4  ur Pap. CXXIV 38 i British Museum före-

ligga såsom synes, tre betydelser av vokalkomplexen, var-
dera angivande antingen tre olika makter eller, vilket väl är 
sannolikast, olika uttryck eller namn för samma makt till 
dennas desto säkrare betvingande. 

Dock ligger väl icke alltid bakom vokalkombinationerna 
en sådan djupare magisk spekulation ock lärdom, utan enklare 
operationer med jälp av de heliga talen såsom i följande 
efter Parthey II, 1665: 

triaa cal3acob nwas aaa aaa eesse Ippinirm mim 0000000 
vvvvvvv woxococococo vaatovveaalcoconaoa tatetntawa xa,wpovey 
reacoa åabtvagevevg cie jueoda,u oosstnea aso8vyev13awapayy7)g 
consa tco« 

Dieterieh, Abraxas, s. 33, 46, 47. 
JU. 2895. 
Wiinsch, Antikes Zaubergerät, s. 30. 
Efter Wiinseh, Antikes Zaubergerät, s. 30. 
Hos Wessely a. a. nr 24. 
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Det låg i sakens natur, att denna hemlighetsfulla art av 
värbalmagi, som representeras av karakterer ock ephesia 
grammata, skulle bli känd ock övad i Norden av dess hög-
visa runmästare. Lyckligtvis ges det här, såsom jag tror, 
fullt övertygande bevis. 

I Köpenhamns Kungl. Museum har nämligen bevarats en 
liten kristallkula av 0.2 cm. diameter, vilken enligt Monte-
lius' kronologi är att hänföra till o. 300 eller något tidigare. 
Den tillhör ett skelettfynd vid Aarslev på Fyenl. Å denna 
kristallkula 2  läses i grekiska uncialer det gamla kända, oänd-
ligen brukade magiska anagrammet 

ABAAOAVIAABA 
Såsom man lätt finner, är bokstaven N feltecknad, ock 

dessutom saknas hela två bokstäver, för att anagrammet 
värkligen skall vara riktigt. Det lyder, när det är riktigt 
skrivet, sålunda: 

ABAANADANAABA 
eller med kursiv skrift: 

cliMavabavcdfla. 
Fråga är nu, om denna inskrift kan vara gjord i Norden 

Den skulle då vara avtecknad efter någon antik förebild. 
Att ett vilt främmande ord så upptagits i den nordiska vär-
balmagien, ock ett främmande ord utan språklig betydelse, 

Meddelande från Köpenhamn av G. Wilh. Ekman, som på 
min begäran besåg kulan ock fann dess inskrift fullt tydlig. Ek-
man har jag ock att tacka för en hänvisning beträffande dateringen av 
fyndet till Montelius, Den nordiska jernålderns kronologi I, SFFT. IX 
(1894-96), s. 234-236. 

Jag kan icke underlåta att här nämna, det jag har den hädan-
gångne arkeologen Prof. G. Gustafsson i Kristiania att tacka för känne-
domen om denna kristallkula, som undgått mig i litteraturen. Det var i 
Visby sommaren 1913. Jag hade just delgivit honom hela den i denna 
undersökning föreliggande uppfattningen av den hellenistiska värbalma-
giens betydelse såsom förebild för den urnordiska ock tillagt, att jag 
visserligen icke kunnat finna något exempel på att »ephesia grammata» 
kommit hit upp, men att jag vore övertygad, att ett så vanligt bpåstov 
y2cigua som ablanathanalba ovillkorligen måste ha följt kulturström-
men till Norden ock att det måste finnas. Döm om min glädje, då 
G. lugnt ock säkert genmäler: »Det gör det också». Jag erhöll nu an-
visning på Worsaae, Nord. Oldsager, 1859, där en avbildning finnes 
å s. 87, n:o 379. 
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talar icke emot ristningens utförande i Norden, ty det är 
sannolikt, att man även här skattade åt tron på dylika främ-
mande ock obegripliga ords särskilda makt ock kraft, såsom 
man gjorde i antiken. Dennas upptagande av varjehanda främ-
mande, icke alltid till sin egentliga betydelse kända tecken 
ock symboler eller »karakterer» bestyrker detta antagande. 

Icke förty håller jag ristningens utförande i Norden för 
osannolikt. 

Felteckningen av bokstaven N kan alldeles icke an-
föras såsom tydande på en i det grekiska alfabetet mindre 
kunnig nor disk ristare, ty nämnda fel förekommer också på 
klassisk mark. Detsamma är förhållandet med utelemnandet 
av de två bokstäverna. Just dessa båda utelemnas också på 
klassiskt område. Det finns alltså intet som talar för inskrif-
tens tillkomst i Norden. Vi torde här ha ett slående exem-
pel på överförandet av en hellenistisk magisk täxt till gotiskt 
område ock vidare på en dylik klenods vandring upp till 
Norden med kulturströmmen från Svarta havet. 

Denna kristallkula är icke det enda exemplet på öst-
romerska föremål med grekiska ord i Nordens jord. Så har man 
på Själland i en grav från den senromerska järnåldern (200 å, 
300-talet) funnit en utmärkt vacker skål av mörkblått glas, 
täckt med bladvärk ock pärlstavar i silver. Under randen 
läses ordet ETTTXSIC (c)r19(63591. Detta »lycka till!» är en 
vanlig hälsning på dryckeskärl ock alls icke magisk. Från 
ungefär samma tid• stammar en på Jutland funnen bägare 
av grönaktigt glas2  med denna inskrift IIIEZHCAICKAACK, 
d. v. s. 71.18 gdatS Isculciig. Det är så mycket sagt som: »Drick 
ock må gott!»3  

På samma gång dessa fynd ytterligare bestyrka förbin-
delserna med Svartahavstrakterna ock ostrom, säga oss deras 
inskrifter, att man icke får utan vidare söka en magisk be-
tydelse i dylika inristningar på husgeråd ock prydnadsföremål. 

Sophus Mfiller, Vor Oldtid, Kbhvn 1897, s. 505; avbildning 
å plansch till samma sida. 

Avbild. hos Soph. Miller, Ordning av Danmarks Oldsager II, 
fig. 332, jfr s. 39. 

$) C. Neergaard, Jernalderen i Aarb. 1892, s. 308. Här nämnas ock 
exempel på andra, i Tyskland funna bägare med samma eller annan inskrift. 
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Möjligt är, att kristallkulans förste germanske ägare känt in-
skriftens betydelse. För sin slutlige nordiske ägare torde den ha 
varit oläslig. Men han kan genom tradition, ifall förvärvet 
varit fredligt, ha blivit försäkrad om den märkliga ristningens 
hemlighetsfulla makt, eller han kan ha anat den av den tecknens 
egendomliga ordning, som även han bort kunna märka. Det 
är ock möjligt, att han fruktat den. I varje fall finna vi 
nu under inskriften en stupad 4.-runa. Det är den gamle 
guden Tyrs i magiskt syfte ofta brukade tecken, ock det 
kan tänkas, att en av kulans ägare med detta tecken velat 
skydda sig mot den okända inskriftens fruktade trolldoms-
makt eller — det bör ock till sist nämnas — märka den med 
ett tecken, på vars makt ock betydelse han var viss ock säker. 

Om också stupningen i liksom i antiken har magisk inne-
börd ock visar eller manar i dödens ock underjordens mörka 
makters våld, är svårt att säga. Men osannolikt är det icke, 
liksom det icke är osannolikt, att runornas stupning i andra 
fall haft denna magiska innebörd. 

Vid ett strängt kritiskt förfarande synes det alltså i 
detta fall icke bli mycket övrigt av det hellenismens infly-
tande på runmagien, som man kunde ha väntat. Men så 
mycket är dock av detta anagrams ock dessa bägartäxters 
förekomst i Norden klart, att hellenismens värbalmagi värk-
ligen kunnat komma över på germanskt område. Ock klart 
är även det, att vad som här uppe måste bliva oförstått, det 
kunde hos goterna, som hade grekiskt språk ock kultur all-
deles inpå sig, säkert inhämtas ock vid behov överflyttas till 
det egna språket ock alltså klädas i runornas dräkt ock gå 
vidare till högan Nord för att där leva ock vidare utvecklas. 

Att så även blivit fallet, är lyckligtvis möjligt att be-
visa, ock det är den intressanta ock för vårt ändamål hög-
viktiga redan omtalade ormliknande benamuletten från Lind-
holm i Skåne, vilken i första hand ger beviset härför. 

Att denna amulett, vars karakter som sådan vi senare skola 
beröra, har magiska runor, det har man, såsom jag redan an- 

Jfr ock den upp- ock nedvända facklan såsom dödens sinnebild. 
Avbildning, ehuru ej fullt korrekt, hos Stephens a. a. I, s. 219, 

ock Montelius, Kulturgesch. s. 211. 
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fört, instinktivt insett. Deras rätta art ock ursprung har 
däremot förblivit en gåta. Att den värkligen har en ma-
gisk innebörd ock ytterst beror av hellenismens ephesia 
grammata, därom torde väl efter det sagda knappast något 
tvivel längre behöva råda. 

Den ena amulettsidans runristning lyder — med in-
sättande av ett x för en av allt att dömma bortfallen runa — 
i transkription sålunda': 

aaaaaaaaaaRnnn[x]bmutttalu. 
Vi finna här alltså 8 a, 3 R, 3 (kanske 4) n ock efter den ut-
plånade runan: b m u, samt vidare 3 t ock till sist det förut 
nämnda ordet alu. 

Detta alu, vilket av Bugge, som vi sett, uppfattats såsom 
ett värkligt ord ock tolkats såsom betydande 'värn'', bör 
alltså från innehållets synpunkt här återgivas med ett »till 
värn!» eller »till skydd!» ock angiver tydligen syftet såväl 
med de föregående runorna som med amuletten i dess helhet. 

Gå vi till ristningens övriga tecken, så måste man inför 
dess 8 a-runor ovillkorligen tänka på de många exemplen ur 
den hellenistiska värbalmagien, på ephesia grammata med 
grekiskans 7 vokaler i följd eller med en eller flera av dessa 
upprepade. Ej sällan finner man, såsom vi sett, a på detta sätt 
använt i ephesia grammata, ock det kan väl knappast be-
tvivlas, att vi uti Lindholmsamulettens 8 a-runor hava en 
nordisk efterbildning av sagda hellenistiska bokstavsmagi. 

Nu är det ju sant, att vi här finna 8 a-runor i st. f. 
hellenismens 7 a. Visserligen skulle detta kunna bero på en 
felskrivning, men detta är icke sannolikt. I Norden fanns, 
så vitt jag kunnat utröna, intet heligt 7-tal, ock ej häller 
hade runspråket 7 vokaler, som kunde sammanställas såsom 
i grekiskan. En absolut noggrann efterbildning var därför 
varken behövlig eller möjlig. Men med talet 8 kom man 
förebilden mycket nära. Alldeles avvisa bör man kanske 
icke den möjligheten, att ogdoaden på något sätt, med någon 

Efter de beriktigande uppgifterna av MO Isen i Christ. Vid.-
Selsk. Forhandl. for 1908, nr 7, s. 12. Jfr Aarb. 1907, s. 30. 

NI. I, s. 163 f. Jfr s. 49. Det urnordiska aln är — det kan 
här tilläggas — enligt Bugge av en konsonantstam aluh ock utgör ett 
neutrum, bildat utan suffix. 
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omformning, upptagits i Norden ock att talet 8 på denna 
väg blivit heligt, liksom talet 9 visar sig vara ett urgam-
malt heligt tal hos oss. Hur det nu än må ha uppkommit, 
så är talet 8 på denna Lindholmsamulett ock annorstädes 
uppenbarligen ett heligt eller magiskt tal. Så var i Norden 
förhållandet även med talen 2 ock 3 jämte 9, såsom nyss 
nämnts. Genom kombinationer med dessa heliga primtal upp-
stå nya större sådana: 4, 24 (av 3 x 8) ock 72 (av 8 x 9 eller 
3 x 24). Vad angår talet 24, fick det en särskild hälgd ock 
magisk kraft till följd därav, att det överensstämde med de 
gudastammande, underbara runornas anta i den gamla fu-
tharken. Ock även i Norden finna vi den i antiken odlade 
alfabetmagien. Vi kunna åtminstone ha skäl att misstänka 
den på brakteater, vilka som den berömda Vadstenabraktea-
ten har hela runraden inristad. Var så värkligen meningen, 
så hade man där samlat en respektabel magisk kraft. 

Även på Lindholmsamuletten återfinnas säkert flera av 
de magiska talen, nämligen 3, 8 ock 24; det senare är också 
visst, enär en runa är utplånad. Var denna ett n, så skulle 
vi på denna amulett hava också talet 4 representerat'. Sanno-
likt är det ingen tillfällighet, att vi omedelbart efter de 8 a-
runorna finna just 3 l'-runor, samt vidare 3 T-runor. Var-
för de givna runorna valts, är vanskligt att säga. Vid 
valet av a-runan kan jämte en antik förebild dock, såsom 
MOlsen hävdat, även runans namn *ansuR, Qss 'gud', ha 
medvärkat, liksom T-runan kan ha valts med tanke på Tyr. 
Likaså kan Y-runan ha valts på grund därav, att hännes 
namn betydde 'skydd' eller 'värn'. Den inlånade idén ut-
nyttjas då med användning av det egna alfabetets, av run-
radens, egna möjligheter till utveckling av en bokstavsmagi. 
Tilliten till de i talet 24 förenade runornas hela samlade 
kraft kan väl förenas med tron på den särskilda styrkan hos 

1) Huruvida det ursprungligen stått 3 eller 4 +-runor, kan nu 
icke avgöras. Har det stått 4, så hava vi ännu ett 4-tal runor 
i bruk. Ordet alu har också blott 3 runor. Huruvida blott språkets 
egen utveckling eller jämväl en strävan att komma till 3-talet med-
värkat till övergivandet av den äldre formen cauh, är väl vanskligt att 
avgöra. 

5-170112. Sv. landam. Lin derho lm. 
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vissa runor såsom gudomens eller vissa gudars speciella tecken 
ock till vissa tals användning inom ramen av talet 24. 

Den märkliga ormamuletten ger oss ännu en värdefull 
upplysning. Det är genom den rationellt språkliga inrist-
ning, den har å en annan sida. Man läser där: Ek erilan sa 
wilagaR hateka. VilagaR betyder enligt Magn. Olsens tolk-
ning' 'kunnig i velar', pl. av det fornvästnordiska vei 'list' 
(jfr vela 'snärja, överlista'). Av den andra inskriftens magiska 
natur synes mig vidare framgå, att detta »velkunnig» måste 
betyda trolldomskunnig. Det är ej fråga om vanlig list. 
Inskriften bör därför betyda: »Jag Jarl, den velkunnige heter 
jag»2. Utan tvivel är det hela att betrakta som ett värk av 
en i sin tid stor trollkarl ock runmästare. Hans stolta ord 
äro ett motstycke till Huglenstenens. 

Lindholmsamuletten ägnar sig, det bör efter det sagda 
vara klart, synnerligen väl till utgångspunkt för en närmare 
undersökning av den värbala magien såväl tidigare som se-
nare intill o. 800 ock något därefter. 

Ett flertal av tecken ock täxter, som vi härunder skola 
röra oss med, återfinnas ristade på guldbrakteaterna, 
vilka, såsom vi sett, i allmänhet tillhöra 400- ock 500-talet 
enligt Montelius3  ock Miiller, medan Wimmer sätter dem åt-
skilligt senare. I övrigt må här anmärkas blott det, att dessa 
ensidigt på tunn guldplåt präglade efterbildningar efter ro-
merska tvåsidigt präglade mynt ock medaljonger i allmänhet 
i sin egenskap av hängsmycken torde ha burits såsom amu-
letter4. Om bildernas betydelse för detta syfte skall senare 
bli tal. Här intresserar oss de inpräglade tecknen. Blott i 
något enstaka fall har det lyckats den nordiske mästaren att 
återge den latinska inskriften5, som i de flästa fall ersattes 

Aarb. 1907, s. 29 
Jfr Olsen a. a. s. 29 fr. Bäst synes mig vara, om man här 

såsom terminus technicus införde ordet vel, här vel-kunnig i betydelse 
av 'trolldomskunnig'. 

Har förtecknat litteraturen i SFFT. X (1900), s. 68 if. 
Om 2rå-0,ov Dvcrav ock dess bruk s. 60. 
Sålunda läses å en Bi'. från Fyen (fig. 351 hos Montelius, Kul-

turgesch. Schwedens, s. 225): TANSPFAUG. Dessa bokstäver utgöra 
senare delen av käjsarnamnet Constans ock den på övligt sätt förkor- 
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med meningslösa tecken'. Stundom har man dock resolut 
ersatt den latinska skriften med runor. Dessa enstaka runor 
eller hela täxter äro emellertid av synnerligen svårtolkad na-
tur ock ännu blott delvis tolkade. Möjligt är väl, att åtskilliga 
runkomplexer såsom efterbildningar till ephesia grammata al-
drig skola låta tolka sig. Åtskilliga av dessa runtäxter äro 
likväl nu uttydda. I övrigt möta vi ett ock annat av magisk 
innebörd, som i ljuset av den hellenistiska vä,rbalmagien låter 
åtminstone i någon mån förklara sig2. 

I första hand vända vi oss då till bruket av ordet alu, 
vilket, såsom vi sett, betyder »till värn» eller »till skydd», an-
tingen så att det självt har en magiskt skyddande kraft eller 
att det anger, att det ristade föremålet äger en sådan». 

Tidigast, eller o. 375, alltså 25 år tidigare än på Lindholms-
amuletten, finna vi alu på ett Nydam-spjutskaft (fig. 1)4, 

Fig. 1. 	 Fig. 2. 

där runorna 1(11 aul utan tvivel hava denna betydelse. Om-
kastningen kan blott åsyfta att mystifiera en i trolldomsru-
norna mindre förfaren granskare. Det gäller att så långt 
möjligt förhemliga den magiska inskriftens värkliga innebörd. 
Denna synnerligen enkla åtgärd kan ju nu synas ytterligt 
barnslig ock misslyckad, men det var annorlunda, när flertalet 
personer ej kunde läsa. 

För samma hemlighetsmakeri användes med förkärlek 
de s. k. binderunorna, där flera bistavar fogats till en ock 
tade kejsartitelns Pius Felix Augustus. Brakteaten är sålunda gjord efter 
ett mynt från käjsar Constans (337-350). 

Montelius SFFT. X (1900), s. 73, 74. 
Där ej annorlunda angives, citeras brakteaterna efter deras mini-

mer hos H. Stephens, The Old-Northern Runie Monuments of Scan-
dinavia and England 1—III, 1866 if., IV (av S. 0. M. Söderberg) 1901. 
'Äventyrligt ock ohållbart i sina tolkningar, är detta värk med hänsyn 
till avbildningarna ännu oumbärligt. Atlas med efterföljande nr avser 
Thott] sen, Atlas for nord. Oldkyndiglied, Kbhvn 1857. 

Jfr Bugge, NI. I, s. 164. 
Efter C. Engelhardt, Nydam Mosefund 1859-1863, Kblivn 

1865, pl. XIII: 37. 
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samma huvudstav. Sålunda ses på ett annat spjutskaft från 
Nydam binderunan Å (fig. 2)', vilken av Wimmer2  läses al, 
ock torde avse ett KIN. 

Det kan i detta sammanhang vara skäl att erinra om 
Körlinringen3, vilken, ehuru den lärer ha funnits tillsammans 
med ett mynt av Leo I (457-474)4, torde vara avsevärt äldre 
ock sammanhöra med den från goterna mot norr gående kul-
turströmmen. I varje fall överensstämma dess runristningar 
nära med. dem, vi funnit på Nydamsfynden, ock av detta kan 
väl skäligen slutas till Börlinringens samtidighet. Å denna 
ring läses nämligen å en facett FN\ (från v. till h.) ock över 
en horisontal linje därovan binderunan 4', d. v. s. FP, den förut 
nämnda förkortningen av alns. 

Å brakteaterna finna vi en lång rad av exempel på an-
vändningen av alu, naturligt nog om vi erinra oss deras ka-
rakter av amuletter. 

Sålunda finna vi6  ensamt alu — skrivet än från vänster, 
än från höger — å Br. nr 15 (Själland), 16 (Ditmarsken), 88 
(Gottland), tvivelsutan också i de enligt min mening sannolikt 
med avsikt tillkrånglade runorna Kb å nr 24 ock 55. Li-
kaså på en å Gottland funnen brakteat med runorna 1117, 
ock likaledes på den norska Björneruds-brakteaten (M1)8. 

Vidare torde vi ha ordet å den norska Selvig-brakteaten, 
vars TFI1 av Bugge6  tolkas såsom betydande alu. Detta är 
väl ock riktigt. Ristaren har, så vitt jag förstår, sökt öka 
den magiska värkan genom att låta E'-runan få ännu en bistav, 
varigenom den förvandlats till T. Men denna runa var guden 
Tyrs tecken. 

Efter Engelhardt a. a. XIII: 38. 
Sönderjyllands Runemindesnawrker, s. 18. 
Avbildad hos Stephens a. a. II, s. 600. Se för övrigt W im-

m er , Die Runenschrift, s. 57, not 5. 
Bugga, N. Indskr. I, s. 167. 
Se Wi m m er, Die Runenschrift, s. 58 om Körlinringens binderuna 

ock Nydams-binderunan Å. 
Efter Bugges reviderade läsningar i NI. I, s. 161 f. 
Avbildad hos Salin, De nordiska guldbrakteaterna, ATS. 14: 2, 

s. 17, fig. 32. 
N. Indskr. I, s. 428 f. 	6) N. Indskr. I, s. 266 if. 
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Vidare finna vi det ensamma amu. å den samtidiga (550-
700) norska gravstenen från Elgesem i Jarlsbergs ock Larviks 
anat'. Å den norska Forde-sänkstenen i N. Bergenhus amt 
från 650-700 har Bugge2  tolkat aluko såsom diminutivform 
av alu, men senare3  uppfattat ordet såsom diminutiv av ett 
kvinnligt namn, börjande med alu. 

Även å brakteaterna finna vi den kortare formen PP, al, 
som läses å Br. nr 21. Om den ingår också i binderunor som 

å nr 30 ock "P å nr 56 samt i P å nr 28 ock 30, kan jag 
icke avgöra. 

Men alu förekommer alltfort också i förening med andra 
runor, som än bilda ett läsbart namn eller annat ord, än ut-
göra magiska sammanställningar.4  

Enklast är sammanställningen, då vi, såsom på Kinne-
veds-stenen, läsa ett siR aluh (det senare en sidoform till Eau), 
där sia är ett demonstrativt pronomen ock följaktigen av-
ser att beteckna just föremålet i fråga såsom ägande magisk 
skyddskraft. Täxten bör alltså återgivas: »Denna (sten är) 
ett värn»» eller »till värn». 

Av enahanda betydelse är enligt Bugges tolkning rist-
ningen salu, salu på Br. 20 (Själland), där demonstrativet sa 
icke fullt utskrivits ock man alltså bör läsa sa alu, sa alu", 
d. v. s. »Detta (är till) skydd», vilket till yttermera visso upp- 
repats. 	• 

Å Br. 18 (Slesvig) läsa vi vidare: (MY 111. På nr 
71 läses det första ordet plene eller fullständigt, alltså utan 
binderuna PPENAPY. Men detta laukaR är otvivelaktigt fnord. 
laukr 'lök', vilket åter kan vara namnet på amulettens ägare7. 
Ordet alu kan då ange, att denna är till skydd för just denne 
Laukr ock ingen annan. 

7) Indskr. I, s. 159 if. 
Indskr. I, s. 164 (avbildad hos Stephens a. a. III, s. 106). 
Se Indskr. I, s. 314. 
Se Bugge, Indskr. I, s, 161 f. 
Bugge, Indskr. I, s. 232. 
A. a. s. 165. 
Wimmer, Sönderjyllands Runemindesmierher, s. 25; Bugge, 

NI. I, g. 163, not 1; v. Grienberger i Gött. gelehrte Anzeigen 1908, 
s. 399. 
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Svårare är Br. 19 fr. Skåne, där man, med upplösta binda-
runor, läser: lalau laukaR gakan alul. Men om Laukan även 
här är identiskt med namnet Laukr ock 1au, d. v. s. fno. 
45, betyder 'kärleksgåva' 2,  så törhända ristningen avser att 
giva upplysning om ägaren till denna kärleksgåva, varvid 
ordet fau liksom eljes bör antyda, att den är tänkt som ett 
skyddsmedel. Att alliteration ock rytm i varje fall spelat 
in, synes mig tydligt nog. 

Emellertid bör i detta sammanhang nämnas, att laukaR 
möter oss också i annan betydelse. I den av MOlsen3  tolkade 
Floksands-indskriften, från senare delen av 300-talet, som av 
honom läses: PliMIN<FAF, d. ä. linalaukaR a[lu], finna vi åter 
detta ord. Att det åter skulle vara mansnamnet Laukr, an-
tages dock icke av Olsen, som i stället, såsom vi strax skola se, 
på goda grunder anser ordet avse växten lök. Därmed är ju 
dock icke sagt, att denna betydelse är den sannolikaste i 
fråga om samtliga inristningar med detta ord. 

På Br. 103 från Jutland4  åter är förhållandet enklare, 
i det att vi där ånyo finna ett namn Niujil ock Eau.6. Må-
hända har man att på samma sätt fatta hag alu å Br. 68 
såsom »Hag till skydd»6. 

Något utförligare är inskriften på den svårlästa norska 
gravstenen från Aarstad i Stavangers amt, vilken av Bugge 
sättes till slutet av 500-talet ock tolkas: HivigaR sar alu, 
d. v. s. »Rivig (satte) här värnet»7. Stenen med sin inskrift 
har alltså avsett att tillförsäkra den döde gravfred. 

Utom i nu nämnda fall förekommer alu jämväl till-
sammans med magiska eller andra runkombinationer å Br. 
14 (Själland) ock Atlas nr 101 liksom å Lindholms-amu-
letten. 

1) Wimmer, Sonderjyllands Runemindesmterker, s. 25. 
Bugge, NI. I, s. 173; ANF. VIII, s. 20. 
Bergens Mus. Aarbok, 1909, nr 7, s. 15 if. 
Stephens IV, s. 79. 
Bugge, NI. I, s. 162; Wimmer, Sönderjyllands Runemin-

desmwrker, s. 26. 
Se Bugge, NI. I, s. 162, 125. Jfr dock v. Grienberger. Gött. 

gel. Anz. 1908, s. 399. 
1) Bugge, NI. I, s. 225 if., s. 235. 
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Analogt med användningen av alu är bruket av ett visst 
antal gånger upprepade runor eller ristandet av hemlighets-
fulla sammanställningar av sådana. 

Sålunda kan Y, *algin, vilket, såsom vi sett, har samma 
betydelse av 'skydd, värn' som alu, anses såsom ett slags 
synnerligen hemlighetsfullt ock högmagiskt sätt att skriva 
det skyddande alu. 

Fig. 3. 	 Fig. 4. 

Br. 41 b (Sogndal, Bergens stift) har Ä.,1:1'X, alltså ett 3 
gånger upprepat Y. Vad g betyder, är ej lätt att säga. Möj-
ligen är det förkortning av ett gibu eller annan form av 
detta värb, möjligen av ett gand, mot vilken amuletten skall 
skydda. 

Å ett av spjutskaften från Nydam finna vi blott ett 
Y inristat (fig. 31), ock törhända föreligger ett sådant också 
i den form, som finnes å ett annat skaft, fig. 42. Men natur-
ligtvis kan också ett föreligga. Vilket-
dera det värkligen är, torde icke längre 
låta sig avgöra. 

Man kan undra, om icke även en 
mera tillkrånglad ock hemlighetsfull bin-
deruna å ett Nydam-spjutskaft3  (fig. 5) 
också, såsom en mera invecklad ock hem-
lighetsfull form av Y ock därför sakligt = 
aln, bör upplösas på liknande sätt, lik-
som ock den på ett annat skaft4  ristade 
binderunan (fig. 6). Fig. 5. 

På ödemotlands-stenen (Norge) tolkar 
MOlsen runorna TIP = Ti, d. v. s. Tyr, jämte P *ansuR 
Sålunda »Tyr gud». Jfr det långt senare »Tore gud» i Sverige. 

Efter C. Engelhardt, Nydam Mosefund, 1859-1863, pl. 
XIII nr 36. 

Efter Engelhardt, a. a. pl. XIII nr 41. 
Engelhardt, a. a. pl. XIII nr 40. 
Engelhardt, a. a. pl. XIII nr 39. 	3) Aarb. 1907, s. 40. 
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Runan 1 såsom märke för Tyr kan ock stå ensamt såsom 
å den förut nämnda kristallkulan (s. 65). Å Br. 28 ock 30 
se vi med två bistavar enligt den senare regeln i Sigrdrifu-
mål: »nefna tysvar TST». Å ödemotlands-stenen synes ock 
ett 	alltså ett tredubbelt 1'1. Sammalunda å Br. 57. På 
Kylver-stenen ett 7-8-dubbelt3. 

I nu anförda magiska ristningar har den nordiska runma-
gien gått sin egen väg. Återstår att se, om man kan finna någon 
efterbildning av ephesia grammata av samma slag som på Lind-
holms-amuletten. Detta är emellertid en särdeles kinkig fråga. 

De stora svårigheterna att tolka namneligen brakteaternas 
runristningar ock de från tid till tid växlande tydningarna göra 
det åtminstone tils vidare, särdeles för en historiker som icke 
är runolog, svårt att med större visshet avgöra, var gränsen 
går mellan språkligt begripliga ock rent magiska runkom-
binationer i stil med ephesia grammata, hälst som både 
värkliga ord ock blott magiska grupper av runor kunna stå till-
sammans. Det förefaller mig, som om det vore högst önskligt, 
att en runolog från denna synpunkt granskade brakteatrunorna. 

Emellertid kan man nu tala om vissa framsteg i tolk-
ningen av länge såsom språkligt meningslösa eller magiska 
ansedda runristningar. Sålunda har Bugge3  ock sedan 3101sen4  
sökt tolka en rad förut otydda brakteatristningar. Vidare 
har man, som vi sett, lyckats uppvisa, att åtminstone en del 
av inskriften på en brakteat från Broholm, Fyen, utgör ett 
brottstycke av den romerske kejsarens titulatur å det mynt, 
som brakteatens mästare efterbildat5. 

Under strävan att till begripligt ock i allmänhet till 
germanskt språk återföra brakteaternas inskrifter hava nu, 
såsom nyss antyddes, flera förut såsom rent magiska be-
traktade runsammansättningar tolkats. Ännu 1908 ansåg 

Bugge, NI. I, s. 244. Jfr M. Olsen, CVSF. 1908: 7, s. 13. 
Se 0. v. Friesen, Kylfverstenen i ATS. 18: 2, pl. till s. 14. 
Bidrag tu l Tolkning af danske og tildels svenske Indskrifter med 

den Imngere Rwkkes Run«, navnlig paa Guldbrakteater i Aarb. 1905, 
där ett flertal tolkningar dock förefalla alltför vågade ock osäkra. 

Runeindskriften paa en Guldbrakteat fra Overhornbmk (Stephens 
nr 28) i Aarb. 1907. 

Se SFFT. X, s. 73, fig. 161 (Montelius, Den nord. järn-
ålderns kronologi, III) ock S. Am bro si an i, Odinskultens härkomst, s. 25 f. 
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MOlsen1, att luwa tuwa på den berömda Vadstena-brakteaten 
kanske hade magisk betydelse. Men på sistone har v. Grien-
berger 2  sökt giva en rationell tolkning av dessa runor, som 
enligt hans mening återge ett namn, nämligeri Ltifi Tåll, d. v. s. 
den »luvige» Tofe. 

På Br. 57 (Själland) tolkar MOlsen3  gibu auja som: Jag 
»ger lycka». Omedelbart därefter står det nyss nämnda teck-
net *, Tyrs runa I`, ristad med 3-dubbla kvistar till trefalt 
förstärkande av den uttalade önskan. 

Delvis i analogi härmed tolkar MOlsen4  liksom förut 
v. Grienberger5  den ännu av Wimmer 19016  såsom obe-
griplig betecknade inskriften å Br. 67 (Skodborg i Slesvig)7, 
där man läser den onekligen egendomliga ristningen: auja 
alawin auja alawin, auja alawin, j[a] alawid. Dessa om 
ephesia grammata erinrande ord betyda enligt Olsen: »Lycka 
(ger jag) A lawin ock Alawid». Den trefaldiga upprepningen 
av auja alawin har naturligtvis då även här en förstärkande 
betydelse. Att inskriften såväl på Br. 57 som på 67 har 
magiskt syfte, är av denna tolkning klart. 

Möjligt är ju, att även andra ännu dunkla ock till synes 
meningslösa eller ock magiska ristningar skola med tiden visa 
sig tolkbara. Det är därför med uttryckligt förbehåll jag här 
nedan skall anföra några brakteatinskrifter såsom mer eller 
mindre starka antydningar om utvecklingen av en bokstavs-
magi med grekernas ephesia grammata såsom förebild. 

Å Br. 14 (Själland) läses niirixr, d. ä. foslau, där vi i 
de tre sista runorna återfinna alu ock därför måhända äga 
rätt att betrakta även de 3 övriga runorna såsom uttryck 
för någon magisk ide.8  Det må märkas, att runornas antal 

CVSF. 1908: 7, s. 17. 	2) ANF. 29 (1913), e. 364 if. 
Berg. Mus. Aarb. 1911: 11, s. 27. Jfr Aarb. 1907, s. 33 if. 

Jfr förut Bugga i Aarb. 1905, s. 285. 
Aarb. 1907, s. 34 if. 
Gött. gel. Anz. 1903, nr 9, s. 708 if. Här det grundläggande 

uppslaget. Jfr Bugge i Aarb. 1905, s. 288 if. 
Sönderjyllands Runemindesmwrker, s. 25. 
Funnen jämte byzantinska mynt fr. 425-518. Se Thorsen, 

De danske Runemindestmerker I, Kbhvn 1864, s. 353. 
Jfr dock Bugge, Aarb. 1905, s. 220 f. 
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är = 2 x 3, alltså en fördubbling av det heliga 3-talet. Jäm-
för fördubblingen av Tyrs runa. 

Samma kombination synes föreligga i det å en gottländsk 
kyrkomur funna r•Strill`n, fosllau. Huruvida 7-talet värk-
ligen avsetts, vågar jag ej avgöra, men omöjligt är det kanske 
icke. 

En magisk innebörd föreligger otvivelaktigt i inskriften 
å Br. 31 (Fyen), Atlas 116, där man läser dessa tecken: 
1111e V MX = gil tb1111. Det magiska talet är här 3 x 3 = 9. 
Också här är 3-talet fördubblat genom runornas anordning 
ock alltså talet 6 betonat. Även trefoten antyder det heliga 
3-talet. 

I Kragehuls-spjutskaftets inskrift, som ock tolkats', finna 
vi tydligt ett 9-runigt XX)CX1411X141, gagagaginugahe. Det 
3 gånger upprepade ga tolkar MOlsen såsom ett lika många 
gånger upprepat gibu auja2. Niotalet har blott med stark 
bindning kunnat vinnas. Om betydelsen av ginu skall senare 
bli tal. På samma sätt som här tolkar MOlsen det ga i form 
av binderuna, som står på Br. 193. 

Magiska runor föreligga kanske också i inskriften å Br. 
24, här läst efter reproduktionen i Atlas 101. Efter eller utom 
ett för sig stående 1'1(1N housal, kanske ett namn, läses en 
rad delvis osäkra runor: 

1 2 3 4 5 	6 7 8 9 	10 11 12 13 14 151617 

	

m, n1 FIXIN1 	1 r nr\ 

Här äro dock 13 ock 14 osäkra. Nr 15, 16 ock 17 kunna 
sannolikt, i analogi med Br. 55, läsas MIN. Om värkligen ej 
blott 13, utan även 14 föreligga, så tyckes man ha avsett en 
sorts rytmisk fördubbling (jämför även as) av u i aln. Säkert 
synes detta dock icke, hälst runornas antal med blott en (\-
runa blir 16 = 2 x 8. Ristningens allmänna byggnad tyder på 
någon anagrammatisk läsning, som angivits genom runornas 
omväxlande skrivning än åt höger, än åt vänster. Kanske 

Avbildning ock 
s. 124. Tolkning av 
Aarb. 1907, s. 36 if. 

Aarb. 1907, s. 

translitteration 
Bu gge, Aarb. 

37. 

hos W i in m e r , Die Runenschrift, 
1905, s. 166 If. ock av MOlsen, 

Aarb. 1907, s. 39, not 1. 
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får den då mening. Inskriften synes från vänster till höger 
kunna translittereras ock läsas 

antingen 	lapua adua aaluu alu 
eller 	iapua adua aalu alu. 
Möjligen föreligger här en magisk formel i ordlek med 

ordet alu ock väl även med ordet laPu, som vi förut lärt 
känna, ock likaså med det tredje ordet adua. Detta med all 
reservation'. 

En liknande kombination med al (det förkortade alu?) 
ock ännu ett ord synes föreligga i den likvisst långt senare 
(från slutet av 900-talet härstammande) inskriften å Lunda- 
bandvävsplattan 2: 4. 	4.  1'1'1 a alla tt i. Även här se vi 
det magiska talet 8. 

Med dessa exempel kunna jämföras två mycket sena run-
ristningar, som uppenbarligen gå i stil med de gamles ephesia 
grammata. Den ena av dessa finnes inristad med runor av 
senmedeltida form på en ring3  ock lyder agla gala laga. Att 
den är inlånad eller kopierad efter senantik förebild, lider 
intet tvivel. Den andra har funnits av PASäve på Bunge 
kyrkas tornmur, Gottland, ock ansågs av honom stamma från 
1500-talet4. Den lyder: fuoaie, puoaie, ruoaie, kuoale, huoale. 
Man har här uppenbarligen en lek med futharken i den gre-
kiska stilen. Möjligen har man att göra med en efterbild-
ning av en gammal traderad ramsa. 

Innan vi lemna bokstavsmagien inom de älsta nordiska 
runorna, må ännu någon uppmärksamhet ägnas åt de ma-
giska runtalen. Dessa äro 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 24. Däremot 
saknas, såsom redan är anmärkt, det heliga kosmiska 7-talet. 

Talet 2 såsom heligt tal hava vi redan funnit i dubbel-
nämningen av Tyrs namn. En upprepning av 2 runor har 

Se för övrigt Bugges tolkning i Aarb. 1905, s. 200 if. Blott 
en runolog kan lösa en fråga som denna. 

MOlsen i CVSF. 1908: 7, s. 5 if. 
Först beskriven av Finn Magnusen, Runamo, s. 586 if. 

Jfr MOlsen i CVSF. 1907: 6, e. 12 not 1. 
Stephens a. a. II, s. 533. 
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likaledes konstaterats. Tretalets helighet har framgått genom 
såväl tredubblingen av runan 1', som upprepandet lika många 
gånger av runorna 'Y (ock 'P), ävenledes av magiskt värkande 
formler såsom gagaga eller det trefaldigt repeterade auja 
alawin, samt av 3-talets ingående i större tal. En synner-
ligt stor användning ock betydelse hade talet 8 ock pro-
dukten av dess mångfaldigande med det heliga tretalet, varav 
kom det magiska talet 24. Stannade man vid en fördubbling 
av talet 8, fick man 16, den senare runradens teckental. 

Av särskilt intresse är det magiska talet 24. Detta tals 
magiska kraft ock betydelse kan hava varit äldre än den 
samgermanska runraden, som ju räknade 24 tecken. Att den 
magiska kraften sedan bundits vid alfabetets tal, stödes därav, 
att även den senare runradens tal, 16, har magisk betydelse 
ock alltså i sig innesluter runornas hela samlade magiska 
kraft. Utan tvivel var detta ett arv från den äldre runraden. 

Jag vill icke säga, att upptecknandet av runradens samt-
liga 24 tecken på Kylver-stenen, Vadstena-brakteaten ock 
Charnay-spännet ovillkorligen skett i magiskt syfte, ty det är 
ju möjligt, att ett traditionellt praktiskt behov av kunskap 
om runraden förestavat denna anordning; men uteslutet är 
visserligen icke, att en sådan uppteckning kunnat ske för att 
tjäna ett magiskt ändamål. 

En bestämt magisk användning av talet 24 kan i flera 
fall påvisas. Att Lindholms-amulettens magiska runinskrift har 
det utan tvivel åsyftade antalet 24 runor, har redan fram-
hållits. Möjligt är, att man åsyftat samma tal även i den 
läsbara ristningen, men måst nöja sig med det närmast lig-
gande talet 23. 

På den snarlika, men senare ödemotlands-amuletten har 
ock den ena inskriftssidan 24 runor', alltså samma tal som 
å Lindholms-amuletten. Talet 24 har uppnåtts blott genom 
användning av en binderuna ock måste därför vara åsyftat. 

Även å den märkliga norska Huglen-stenen2, till vilken 
vi senare återkomma, synes man mig ha skäl att antaga, det 

Se Bugge, NI. I, s. 244 if., 259. Om å andra sidan två binde-
runor upplösas ock en behövlig runa suppleras, ökas även här de av Bugge 
lästa 21 runorna till 24. 

Avbildad ock tolkad av MOlsen, Bergens Mus. Aarb. 1911: 11. 
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inskriften ursprungligen haft 24 runor. Dess tredje ord har 
8 runor, dess första ock andra ha 8 tillsammans. Detta kan 
knappast vara en tillfällighet, ock det kan därför sättas i 
fråga, om icke även de sista orden, hälst det sannolika ut-
rymmet talar därför, också haft 8 runor. Hela antalet runor 
bleve alltså 24, något som synes passa mycket väl i en in-
skrift av en, som vi skola se, uppenbarligen framstående troll-
karl. I detta fall blir det magiska talet av vägledande be-
tydelse för bestämmandet av inskriftens lydelse i slutet av 
fjärde ock sista ordet. 

Å Br. 49 ock 49 b läser v. G-rienberger 25 runor, men 
då en av dessa är en binderuna, blir det åsyftade talet även 
här 24. 

Att de magiska talen spelat en icke ringa roll i den be-
römda, ännu i mycket gåtfulla inskriften på Rökstenen i Ös-
tergötland, hava Wimmer, Bugga ock MOlsen påvisat 2. Då 
EBrates invänt, att de av Bugge förutsatta talförhållan-
dena skulle ha varit alltför svåra att förstå för en enfaldig 
läsare, så är detta alldeles riktigt sagt. Men det var häller 
icke, såsom särskilt stenens lönnrunor visa, meningen, att 
vem som hälst skulle förstå dessa magiska tal eller ristnin-
gens med flit dolda hemligheter, lika, litet som något sådant 
någonsin varit meningen med magiska tal ock ord. De äro 
blott för den invigde. Det har också i detta fall varit run-
ristaren nog, att han själv jämte den eller de invigda ock 
tidens andra stora runmästare, som även de här torde ha fått 
hårda nötter att knäcka, kunde tolka detta mästerstycke av 
runokonst. 

I Rökinskriften, som enligt Bugge stammar från 830-
840, är det flera tal som komma till synes, dels i begräns-
ningen av radernas runantal, dels — efter Bugges läsning — 
i en del namnkombinationer ock sakuppgifter. Det tal, som 
närmast fångar vår uppmärksamhet, är åter talet 24, vartill 
flera raders runor begränsats, medan åter i andra talet 16 
möter, naturligt nog då både den äldre ock den yngre radens 

ANF. 29 (1913), s. 355 if. 
Der Runenstein von Rök, hrsg. durch Magnus Olsen, Sthlm 

1910, s. 225 if. Jfr MOlsen i CVSF. 1908: 7, s. 17. 
5 Der Runenstein von Rök s. 272 f. 



80 	 LINDERHOLM, NORDISK MAGE. 

runor förekomma på Rökstenen, som tillhör övergångstiden. 
Sammalunda finner Bugge, att namnen på de 4 fäderna till 
de fallna konungarna innehålla vardera 6 runor, alltså till-
sammans 24, medan åter vissa namnpar förete talet 16. Även 
8-talet vill Bugge se i antalet runrader på stenens bägge bred-
sidor. Yttermera synes talet 9 ock desslikes 2 spela en 
viss roll. Bugge erinrar ock, hurusom MOlsen1  påvisat, att 
talen 24 ock 16 hava en analog betydelse också på de brit-
tiska öarna, dit denna magiska talbildning torde ha kommit 
med spridningen av de »kortgreniga» runorna. 

Det kan i detta sammanhang vara lämpligt att erinra 
om ett par runristningar, som visserligen äro åtskilligt yngre 
ock därför egentligen höra till nästa period, men som äro 
synnerligen ägnade att belysa de magiska talens stora be-
tydelse. 

Den första av dessa inskrifter finnes på en bandvävsplatta 
från Lund, stammande från slutet av 900-talet ock alltså o. 
150 år yngre än Rök-inskriften. Här hava de tolkbara ru-
norna, såsom MOlsen2  skarpsinnigt visat, genom användning 
av binderunor ock förkortat skrivsätt begränsats till 24, var-
till kommer talet 8 i den redan anförda magiska runkombi-
nationen aallatti, som ytterligare skall stärka förgörningen. 
Då vidare detta tillsamman gör 32 samt inskriftens rad I 
ock II liksom rad III ock IV var för sig ha 16 runor, synes 
även den yngre runradens tal vara åsyftat. 

Ett liknande talförhållande har MOlsen 3  konstaterat å ett 
i Trondhjem funnet runristat benstycke, som stammar från 
slutet av 1000-talet 4  ock liksom Lunda-benskivan har ett för 
förgörelse avsett magiskt innehåll. Inskriften har genom an-
vändning av binderunor fått 40 tecken, d. v. s. 24 + 16. Att 
dessa tal avses, bekräftas därav, att de 24 första bilda en serie, 
markerad därav att en kortare runa inleder den andra serien, 

Tre orknöske runeindskrifter, Chra 1903, s. 27 if. 
Tryllerunerne paa et wevspjeld fra Lund i Skaane, CVSF. 

1908: 7, s. 3 if. 
CVSF. 1908: 7, e. 18 if. 
S. Bugge og K. R y gh , Et Benstykke med Runeskrift fundet 

i Trondhjem, KNVSS. 1901: 4, s. 19. 
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som återigän av en ny kort runa (den 33) delas i två ätter 
å vardera 8 runor. 

Om talet 8 är slutligen att tillägga, att det ofta nog 
förekommer för sig såsom magiskt tal. 

Sålunda synes detta tal vara åsyftat med den förkortade 
skrivningen salusalu å Br. 20. Sammalunda på den svenska 
Svarteborgs-medaljongen, där namnet ssigaduR skrivits med 2 
s-runorl. (Samma dubbelskrivning av s-runan finna vi å Rök-
stenen, d rad 8, ssunir för ernående av ett visst runta12.) Även 
den norska Sotvets-brakteaten har 8 runor, nämligen aelwaon13. 

Det kan efter dessa i ett flertal fall tydligen med avsikt 
åvägabragta runtal icke gärna betvivlas, att tal som 2, 3, 4, 
8 ock 9 samt 16 ock 24 — för att icke gå längre — ha spelat 
en icke obetydlig roll i den älsta nordiska värbalmagien. 

En roll för sig såsom magisk siffra har MOlsen tillagt 
10-talet i ett par synnerligen intressanta, men kanske icke 
i allo övertygande undersökningar4. Detta magiska tal före-
ligger enligt MOlsen i formler, som avse rå Mota eller 
sexuella ting i vidsträckt bemärkelse. Det är i Flöksands-
inskriften från slutet av 300-talet ock Gjersviks-inskriften 
från 400-talet. I den förra läser Olsen: Lina laukaR a. Det 
är: 'lin lök, alu' eller 'lin ock lök, alu'. 

Samma, fäm gånger i en eller annan form upprepade, 
lin (ock) lök finner Olsen i Gjersviks-inskriftens 10 l'-runor. 

Om linet ock löken såsom magiska medel skall i nästa del 
bli tal. Att i varje fall löken varit ett sådant i älsta tider, 
är ju av gammalt känt. Den är det säkert i vikingatiden, 
högst sannolikt även i folkvandringstiden5. Om man åter 
har rätt att såsom MOlsen kombinera lina lau.kaR med orden 
»lini gEeddr, en laukum studdr» i Visa påttr från slutet av 
1200-talet ock med dess ponerade, av uråldriga inflytelser från 

SFFT. XI, s. 109. MOlsen i CVSF. 1908: 7, s. 20, not 1. 
Der Runenstein von Rök, s. 230. 
Ilugge, NI. I, 170. 
En indskrift med teldre ruter fra Floksand i Nordhordland, 

Bergens Mus. Aarbok, 1909: 7 s. 15 if. En indskrift med xldre ruiner 
fra Gjersvik i Sondhordland, Bergens Mus. Aarb. 1914: 4. 

Se Olsens egen framställning i första uppsatsen om lökens roll 
i Orienten ock i Norden. 
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Frygiens Magna-Maters-dyrkan framgångna phalliska kult, 
det är en annan sak. Enligt Olsens mening har 10-talet 
bestämts efter antalet fingrar, varvid även finger efter samma 
orientaliska analogier skulle ha phallisk betydelse. 

Detta synes mig vara att gå allt för vida. Det är dock 
intet å köttknivarna eller i deras inskrifter, som visar i denna 
speciellt sexuella riktning. Den i bevisningen indragna Valby-
amulettens inskrift vipr afunpR, som Olsen själv anser vara 
riktad mot »ont öga» eller blick, torde intet ha att skaffa med 
sexualia i någon mening, varförutom stuprunan Å skiljer sig 
från de övriga ock avser att möta något ont. 

Det må i detta sammanhang erinras därom, att man icke 
får magifiera de gamlas hela liv ock alla företag. Bredvid 
det magiska bruket går det rationella, ock detta hade även i 
äldre tider för visso, trots all magi, det största omfånget. Så 
hade både lök ock lin utan tvivel i regel en naturlig rationell 
användning, vilket icke hindrade att de i vissa fall ock för 
vissa ändamål fingo en magisk sådan. 

Om talet 10 i Gjersviks-knivens l'-runor ock i Flöksands-
knivens lina laukaR skall tillskrivas magisk betydelse ock 
vara bestämt av antalet fingrar, så synes här en långt enk-
lare magisk föreställning föreligga. Liksom i nytida svenska 
besvärjelser vid vrickning m. m. uttrycket »med tio fingrar»i 
går igän utan ringaste sexuella hänsyftning ock egentligen 
ock ursprungligen utgör en mycket närliggande praktisk min-
nesregel för den manuella behandlingen, så torde här böra 
övervägas, om vi icke å dessa köttknivar ha att göra med 
något liknande. Uttrycket »lin ock lök till skydd» kan mycket 
väl tänkas såsom helt enkelt en konserveringsregel, ehuru det 
skall medgivas, att detta »lin ock lök», en gång skrivet med 
de för flertalet hemlighetsfulla runtecknen, kunnat komma att 
betraktas såsom en magisk formel — alldeles som den urgamla 
praktiska läkeregeln »ben vid ben» etc. i Merseburgerform-
lerna — hälst löken ansågs ha en magisk kraft. Det är ju 
också tänkbart, att 10-talet såsom en antydan om den manu-
ella användningen spelat in. 

1) Se min samling Svenska signelser ock besvärjelser. 
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Till den värbala magien hava vi förut räknat även de 
-tecken eller, som vi skulle säga, symboler, vilka anbragts å 
olika föremål, av allt att dömma för att medelst sina hemlig-
hetsfulla krafter avvärja olycka ock ont av olika slag. Det 
är den hellenistiska magiens xa9awrijosg, romarnas charac-
-teres, som vi här få att göra med. 

Vi vända oss först till hakkorset, vars betydelse så-
som .solens eller solgudens tecken vi redan känna. Tidigast.  
under vår period finna vi det å fynden från den nordgående 
kulturströmmen. Sålunda förekommer hakkorset redan å flera 
föremål från Vimose, såsom å ett par kammar, ett svärd ock 
en svärdskida samt å en benpilsspetsl. Även å ett föremål 
från Thorsbjerg2  finna vi hakkors ock desslikes å den tyska 
Körlinringen 3. 

Nära det nu behandlade tecknet står det enkla korset, 
som man finner inskuret dels å ett svärd, dels å pilspetsar 
från Vimose4, dels å spjutskaft från Nydam 5. 

Ett annat tecken för solen eller solguden är 0 eller @, 
alltså med en eller två ringar. Det förra förekommer dels 
å' en ring, dels å ett tiotal kammar ock andra saker redan 
i Vimose6, det senare likaså å några kammar, å spjut m. m.7  
Det enkla ses även å spjutbladen från Kovel ock Miinchebergs. 

Triskeln förekommer, såsom vi sett, redan tidigare vid 
.slutet av den förromerska järnåldern på den berömda jut-
ländska gudavagnen från Dejbjerg9. 

Det magiskt-religiösa tecken, som å br ak t eat ern a oftast 
blivit återgivet, är hakkorset, vilket förekommer å 30 av 
något över 70 danska, å 15 av 66 svenska ock å 2 av 33 
norska. Medan det sålunda återfinnes på nära hälften av de 
danska, förekommer det icke på fullt 1/4  av de svenska ock 

Engelhardt, Vimosefundet, s. 23; pl. 2: 5, 15; 6: 2; 9: 74, 85. 
Engelhardt, Sonderjydske Mosefund I, Thorsbjerg Fundet, 

pl. 13: 11. 
Se avbildningen t. ex. Stephens a. a. II. s. 600. 
Engelhardt a. a. s. 15, pl. 14: 27. 	3) Engelhardt a. a. pl. XIII. 

€) Engelhardt a. a. s. 8, pl. 2: 2 if.; 14: 15; 19: 15. 
Engelhardt a. a. pl. 2: 1 (upprepat 7 ggr), 2, 8, 14, 20; 14: 5. 
Se avbildning nedan s. 86. 
Montelius, Kulturgesehichte Schwedens, s. 159. 

6-170112. Sv. landsm. Linderholm. 
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blott på omkr. 1/15 av de ej originella norska. Å den syd-
svenska brakteattypen närmar sig hakkorset i sin frekvens 
den danska. Det finnes ej å inhemska brakteater från Gott-
land, ock saknas alldeles inom den svensk-norska ock (rent) 
norska typen. Vi finna härav, att hakkorset förekommit 
ojämförligt rikast i Danmark, mindre i Sverige ock minst i 

.Norge.' Härtill kommer, att hakkorset i Danmark träffas ej 
så sållan även å andra föremål. från brakteaternas tid. ock 
närmast förut, medan man enligt Salin från Sverige utom på 
brakteaterna knappast torde kunna påvisa ett enda säkert 
h akkors 2. 

Även det enkla korset förekommer å brakteater, såsom 
synes hos Salin a. a. n:o 36, 40, 41, 43, 45 från Gottland, 72 
från Skåne ock 80 från Danmark°. 

Triskeln har av Salin å brakteaterna — samtliga danska. 
— påträffats blott 3 gånger, därav i ett fall med ock i två 
fall utan hakkorset 4. Men härtill kommer trefoten, såsom å. 
Br. nr 20 (Atlas nr 85). Framträder triskeln alltså mycket 
sparsamt i Danmark, så synes den hava varit dess mer gu- 
terad på Gottland ock i Sverige. Sålunda finnes triskeln 
resp. trefoten på trenne gottländska spännen från folkvandrings-
tiden (e. 600)5, desslikes å en präktig sköldbuckla ock å ett 
seltyg från Vendel.6. 

Till dessa mera vanliga ock allmänt kända tecken komma 
åtskilliga andra karakterer av likaledes magisk betydelse. 

Hit hör det sydeuropeiska blixttecknet7, som möter oss 
redan på ett spjut8  från Vimose ock likaså på några kam-
mar, fig. 7 ock 88. På spjutbladet från Miincheberg har det 
den form, som fig. 9 c utvisar°. 

Salin, De nordiska guldbrakteaterna, ATS. 14: 2 (1895), s. 85 f. 
A. a. s. 88. Huru förhållandet gestaltar sig enligt senare fynd, 

har jag icke varit i tillfälle att granska. 
A. a. s. 19 if. 
A. a. s. 88; jfr dock tab. I, VIII, XIII (= Atlas 6, 79 ock 129). 
Montelius, Kulturgeschichte, s. 235. 
Montelius a. a. s. 231 ock 247, fig. 366 ock 409. 
Se G. K oss inna , Die deutsche Vorgeschichte, 1915 (Mannus-

Bibl. no 9), s. 193. 
2) Engelhardt, Vimose Fundet, s. 23. 
2) Efter E n g el h ar dt , Vimose Fundet, pl. 2, fig. 17 ock 18. 
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Å. sagda spjutblad ser man för övrigt jämte detta tecken 
ock solens märke även en magisk ring', fig. 9 b, samt den 
liggande månskäran, fig. 9 a. Med detta gudomsteeken sam-
manföll ofta i Orienten den urgamla mykenska ock orien-
taliska tjurhornssymbolen. Samma månskära se vi å Kovel-
spjutet (fig. 10 b) jämte liera solcirklar samt det förkortade 
blixttecknet (fig. 10 e), tjurhornssymbolen, desslikes å en jälm 
från Thorsbj erg 2. 

Fig. 8. 

En annan karakter3 GJ  finner man törhända å Br. 79 
hos Salin.4  Denna karakter har gammal magisk innebörd ock 
visar beröring med hetitiska tecken5. Å Br. Atlas 74 ock 75 
synas en hel del tecken, som likna karakterer. 

Vi hava hittils i fråga om den värbala magien sysselsatt 
OSS nästan uteslutande med den alfabetiska ock ideografiska 
— med jälp av »karakterer» av given magisk innebörd. I 
de fiästa fall har denna magi varit av skyddande (apotropeisk) 
natur, haft ett förebyggande (profylaktiskt) syfte ock alltså 
utgjort en vit magi. 

Men redan i dessa urgamla tider skola vi kunna konsta-
tera också en sv art magi, åtminstone vad syftet eller de even-
tuella konsekvenserna angår. Man känner redan konsten att 
medelst magiens eller trolldomens kraft ock konst skada 
människor. 

Om den redan av Aristoteles kända trolldomsringen se R. Wtios c h, 
Antikes Zaubergerät ans Pergamon, Jahrb. des Kais. deutsch. Arch. 
Instituts, Erg.-Heft VI, Berlin 1905, s. 42. Se ock tavi. 2. 

Engelhardt, Thorsbjerg Mosefund, pl. 5:1 (antik stil). 
R. W ii n sch, Antikes Zaubergerät, s. 33, efter P. Jensen, 

Hittiter und Armenier. 
ATS. 142: 2, s. 64. 
R. Wiinsch a. a. B. 33. 
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Fig. 9. Spjatbladet från 	 Fig. 10. Spjutbladet från 
Miincheberg. 	 Kavel. 

Efter Wiminer, Die Runensehrift, e. 61. Jfr Stepherts a. a. II, s. 880. 
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Den va-konst, som vi känna från Lindholmsamuletten, 
möter oss även senare i runristningar, ock den magiska 
kunskapen ock makten tillkännagivas med tydlig säkerhet 
ock självkänsla. 

Det anförda vél finnes ytterligare på Br. 28 från inemot 
600, där MOlsen' läser: uilald taviu uotwa. Då uiled liksom 
wilagaR på Lindholmsarauletten är besläktat med det senare 
vfil, torde det efter Olsens utredning kunna enklast översättas 
så: »(Jag) Uotwa utAirar detta magiska skyddsmedel». 

På Kragehulspjutskaftet läser MOlsen2: Ek ErilaR asu-
gisalas muha halte . . ., Det är: »Jag Eril, Asugisals 
son, heter muha», d. v. s. »den listige» eller möjligen den 
»mumlande», d. v. s. besvärjande eller besvärjaren. Därpå 
följa de tre binderunorna ga, ga, ga, vilka Olsen förmodar 
utgöra begynnelserunorna till det gibu auja, som läses å 
Br. 57, som vi nu övergå till. 

På Br. 57 från Själland läser MOlsen3: hariuha haitika 
farauisa gibu auja *. Då farauisa är det fno. *fårvisi, »som 
förstår sig på får, olycka» (ock av ungefär samma betydelse 
som fno. bOvisi), ock då gibu auja torde betyda »jag ger lycka», 
så läser MOlsen inskriften sålunda: »Hariuha heter jag, 
han som har ett olycksbringande vetande. Jag ger lycka.» 
Tanken är väl den, att Hariuha känner ock förfogar över 
både lycka ock olycka såsom »olyckskunnig». Till yttermera 
visso är Tyrs runa 'P med tredubbla kvistar ock alltså tre 
gånger upprepad ristad efter de angivna runorna. 

Ristaren av Stentoftenstenens inskrift förklarar också, 
liksom Björketorpsstenens, att han i stenen infäller ginoronoR 
eller ginarunaR, d. v. s. kraftrunor, alltså runor med en inne-
boende hemlighetsfull trolldomsmakt. Björketorpsstenens mäs-
tare går ända därhän, att han maktmedvetet över sin rist-
ning sätter såsom dess rubrik eller titel ett tiparfa spå, 
'ofärdsspådom'. Bakom detta tillkännagivande ligger den tron 
ock övertygelsen, att de inristade ordens hot värkligen be- 

Runeindskriften paa en guldbrakteat fra Overliornbxk (Jutland), 
Aarb. 1907, s. 19 if., 41. 

Berg. Mus. Aarb. 1911: 11, s. 28; jfr Aarb. 1907, s. 36 if. 
Berg. Mus. Aarb. 1911: 11, s. 27. 	Jfr dens. Aarb. 1907, 

s. 33 If. 
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tyder en realitet att räkna med. Det kommer helt enkelt att 
gå så, som de hotande orden angiva. Det är alldeles äkta 
magisk betraktelse, sådan vi tidigare ock samtidigt finna den 
i den hellenistiska världen ock i senare historisk tid hos oss. 

Härmed äro vi framme vid de märkliga ock för vårt 
ändamål ytterst viktiga runtäxterna från slutet av 600-talet 
eller tiden omkr. 700 å de båda blekingska runstenarna från 
Björketorp ock Stentoften, vilka nu omsider tolkats av Otto 
von Friesenl. 

På grund av den vikt, dessa inskrifter äga, torde de 
böra i sin helhet återgivas. Ock då det tillika är av bety-
delse, huruvida de äro skrivna i bunden form eller icke, 
talar även detta för ett fullständigt återgivande efter von 
Friesens tolkning både på runsvenska ock i isländsk omskrift 
jämte svensk översättning. 

1. Björketorpsstenen. 
uparaba sba 	 ['linda spå. 
haidR runo ronu 	 Hitt er råna rån: 
falahak had[e]ra 	 Fal ek heåra 
gina runan arageu 	 *ginnrun ar, *ergiu 
haeramalausR 	 *harm  lauss. 
uti an weladaude 	 Uti er *våldauåi 
san pat barutR 	 så er petta brytr. 

Olycksbringande förutsägelse. 
Detta är runornas hemliga innebörd: 
Jag inlade här 
kraftrunor, om ondskefull trolldom 
obekymrad. 
Landsflyktig ligger den död genom magisk konst, 
som förstör denna minuesvård2. 

Stentoftenstenen. 
niuha borumR 
niuha gestumR 
hapuwolafR gafj 
hariwolafR ma[ht]u s<i>nu 

Nyia burum. 
Nia gestum. 
Hålfr gaf år, 
Heriålfr mått sinn. 

   

Lister- och Listerbystenarna i Blekinge. Uppe. Univ. Årskr. 1916. 
Så (med lätt omställning av ordföljden) efter von Friesen a. a. 

En kortare, mera formelartad översättning vore önskvärd, men är svår 
att göra. 
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Hitt er flina rån: 
Falk heåra ginnninar, 
harmlauss ergiu. 
Wldauäe (er) så er brytr. 

hid er runo <ro > no 
ffalah]eka hedera ginoronoR 
heramala <u >saR arageu 
wegald < a >ud< e >sa[R] bariutip 

Nya åt söner, 
Nya åt hirdmän. 
Half gaf äring, 
Elärjulf sin (seger)kraft. 

Detta är runornas hemlighet: 
Jag dolde' här kraftrunor, 
obekymrad om arg trolldom. 
För magisk konst skall dö 
den som förstör denna vård 2. 

I allmän anslutning till Bugge, men med närmare preci-
sering, förklarar von Friesen arageu såsom en oblikform av 
ett fvn. -ergia, f. i betydelse av 'trolldom', närmare bestämt så, 
att detta *ergia är ett nomen actionis till värbet "ergia 'ut-
öva seid, trolldom', varvid jämföres fvn. ergiask 'bli oman-
lig', av argr, adj. 'som utövar trolldom' 3. Från detta adj. 
utgår återigän ergi, f. 'egenskapen att hänge sig åt, befatta sig 
med trolldom', alltså trolskhet. Genom *ergia anges sålunda 
den »arghet, onaturlighet, som består i sejdandet eller utövandet 

trolldomskonster»4. Jag anmärker härtill blott det, att man 
bör skilja mellan seid ock trolldom i allmänhet, för så vitt sejden, 
såsom jag vid behandlingen av vikingatidens magi torde få 
tillfälle att visa, utgör en särskild ock svårare art av troll-
dom. Den är svart magi ock *ergia i dess egentligaste mening. 
Ergi, säger von Friesen också, »har ju alltid en innebörd av 
onaturlighet, skamlighet, elakhet»5. Men det var just detta 

Beträffande översättningen av falahak, å Stentoftensten [falah]eka, 
må från innehållets synpunkt anmärkas, att detta värb näppeligen här kan 
ha betydelse av 'dölja', då ju »runorna» är dess objekt. Det är icke 
meningen, att de allom synliga runorna skola döljas. Därför kan värbet 
ej gärna avse annat än inrista, ingräva, infälla. 

Efter von Friesen& översättning, med lätt ändring beträffande 
ordföljden ock uteslutande av de supplerande orden Nya »gjorde vården» 
åt »sina» söner o. s. v. Half gaf »sitt folk» ock Härjulf »gaf sitt folk» 
o. s. v. 

A. a. s. 15, 16. 	 4) A. a. s. 16. 
5) A. a. s. 18. 
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man ansåg utmärkande för sej den, ett omdömme vilket åter-
igän, såsom jag tror, beror på sejdens utövande i ett magiskt-
ekstatiskt tillstånd'. 

Vad betyder nu detta? Intet mer ock intet mindre, än 
att det begrepp, som vi senare finna fästat vid *ergia, tvivels-
utan redan i här förevarande period, alltså omkr. 700 varit 
färdigt, något som ju också i ock för sig är sannolikt. Det 
är sannolikt den fruktansvärda, såsom skamlig ock en man 
ovärdig ansedda se,jden som i denna inskrifts arageu avses. 

Vad återigän angår vol, så är detta, såsom von Friesen i 
fråga om denna täxt erinrar, uppenbarligen betraktat såsom av-
seende en för runristaren tillåtlig ock lojal konst. Den anger 
denne blott såsom opererande med en hemlighetsfull, över-
naturlig, icke allom tillgänglig kraft. Men denna kan an-
vändas både i jälpande ock skadande syfte. I detta fall 
betraktas skadan givetvis, efter en så kraftig varning, såsom 
fullt rättmätig. Ristaren skulle utan tvivel ha avvisat an-
klagelsen för svart magi. Icke desto mindre utövar han, 
objektivt sett, en sådan med hänsyn till syftet. 

Död, blott i kraft av detta sålunda kungjorda ord, skall 
bli dens lott, som bryter ned ock förstör den uppresta vården. 
Det är icke tal om några yttre magiska medel, intet son 
tyder på veneficium, utan vi hava här framför oss ett rent 
maleficium, ock det är av vikt att noga märka, hurusom det 
är detta slag av trolldom som är förbundet med begreppet 
vol- Bakom detta ligger såsom värkande egentligen intet 
annat än den på visst sätt bestämda ock riktade viljan. Det 
är den skadande onda hågen ock förbannelsen, eller vad 1600-
talets svenskar kallade »undsägelse», som sakligt ock psykolo-
giskt sett ligger i vel. Men för dess värkan behövs lika litet 
som i säkert åtkomlig senare tid några som hälst manipula-
tioner av det slag, som användes i sejden. 

Är tolkningen av Uti aR riktig, så synes i denna exorci-
tation tillkomma ännu ett viktigt magiskt begrepp, nämligen 
det senare i tiden hos oss vanliga skadandet ock dödandet 

1) Det kunde vara frestande att redan nu ingå därpå, men det 
torde vara metodiskt säkrare att uppskjuta den ingående behandlingen 
av sejdens utomordentligt intressanta ock skickelsedigra företeelse, tils 
de utförligare skriftliga källorna möta i nästa period. 
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av någon även å annan ock avlägsen ort. Det är en magisk 
fjärrvärkan. I detta y skall ju nämligen nedbrytaren dö i 
landsflykt. Eller förutsättes det, att straffet för nedbry-
tandet av död mans vård är biltoghet eller landsflykt? Att 
det värkligen existerade straff för sådana tilltag, synes framgå 
av de något senare danska gravvårdstäxterna. 

Om den bekymmerslöshet, denne store magiker med sin 
velkraft ock velkonst visar inför den svarta magiens konster, 
inför orgie, skall i annat sammanhang bli tal. Han var icke 
ensam om, denna maktmedvetenhet. Århundraden tidigare 
hade en norsk yrkesbroder berömt sig av en liknande makt. 

Stentoftenstenens magiska formel är i allt väsentligt iden-
tisk med Björketorpstenens, beträffande vilkets ristning blott 
det må ytterligare anmärkas, att den, möjligen till hemlig-
hetsfullhetens ökande, å stenen skall läsas så, att man börjar 
med nedersta raden ock fortsätter uppåt. Huruvida Sten-
toftenstenens krångliga anordning har någon sådan avsikt 
eller beror av materialets svårigheter i fråga om utrymmet, 
är svårt att säga. 

Slutligen må anmärkas, a.tt de blekingska gravskriftsvar-
ningarna ha sina paralleller ock törhända sina förebilder i 
den hellenistiska världen. Inskrifter på gravmonument i den 
grekiska världen torde gå lika långt tillbaka som bokstavs-
skriftens användning; men först i senantiken eller den ro-
merska perioden möta hänvändelserna till allmänheten, under 
erinran om lagens skydd ock uttalande jämväl av hotelser 
med allsköns olycka gentemot eventuella våldsvärkares för-
störelse eller skadegörelse å gravvårdarna'. Vidare äger det 
för vår framställning viktiga förhållandet rum, att dessa ho-
telseformler förekomma företrädesvis i Mindre Asien, Mace-
donien ock Thracien 2, alltså på de grekiska kulturområden, som 
lågo sydgermaner ock goter närmast? 

Ifrågavarande formler växla rätt avsevärt alltifrån en 
kort enkel erinran om ansvaret inför gudarna till mera ut- 

Salomon Reinach, Traite d'epigraphie grecque, Paris 1885, 
p. 157 If. 

Reinach a. a,. s. 429. 
Om de äldsta kristna se Reinach a. a. p. 431. 
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förliga skydds- ock förbannelseformler i den svarta magiens 
stil. Några typiska exempel må anföras: 

. . . 	tyg be gre9ov g•JuxetoOst, gart coh-f) nvög röv 
19e6v1. 

... do, åé tg &Sonja?) rim orijky, åtawrco2.6g gam) 
sig rolig 'Osalig å7ravrag2. 

Ilinåelg nanovwojay) rå juvuttetov, si åé Tig nanovo- 
yijael, iirco gvoxog 	2'e2ljv?)3. 

llapaålåNat 'Torg naraxt9oviotg z9sotg raro rå iief)ov 
Tvyietacretv, 11,1o6rowt nal Ailto)ret nal Ilseaupöv?) nal 'Eetvhat 
nal Zade rotg narax0ovlotg ?korg. 

si 'ng &rolCoabojaet toft-0 rö 490ov åzoanovrA60?), si 
Tt nal b'reQov Ateransonjaet aåråg i åt' chlAov, 

rofyre 	flat, 124 •OåÅaaaa Jultorl), dÅ2åbs2stAoi940- 
erat Jravysvel• 2raat rotg 'taxors. gsteav Mast, nai tpcslIty nal 
2ru3er0 nal reraerale 3tal eAeTavrt ?cal 6aa nanå nal 2rci" 
civbed»rotg yiyverat, 

raDra gam rcp rwAtojaavrt 3t otirov roD 15Q9Sov ktera-
nstveal Tt 4. 

.119ög becDv nal 4p6cov, &ing si 6 ekcov röv xokov, 
inprore yeranstvyjang robrow rt• 3tal råg ro6ro.n, rc3v åyaii-
toirow 613t6 vag nal rittåg &Preg naiWot yeranetvok, 

roirce ,u4re ynv napnår Te2stv yes 15å2aaaav lacorilv sivat, 
nauäg rs cbtwieerbat aörag ?Ko y&og, 

6artg åti Itarå xcbeav TvAdrrot nal rtyäv rå sio.n96ra nal 
aiikow åta,uevot 2ro2Åå tai ciyai9ci sivat roinKo 3tal co'yrtp 
Ityövotg• Avinjvaabat öe Inåk Amfl?jaaatat ,ttnökv i) &rolt2oDaat 

'4 avvb2aficiat '4 6212/Xat Tf2g ittoKijg nal rov arytarog. 
si (V Tig oiirto 9t0t465t, a6ri) nal OM robrotg åpå5. . 

Såsom vi finna av den näst sista formeln, står vården 
under beskydd av underjordens gudamakter Pluto, Demeter, 
Persefone ock Erinyerna, vilka fruktansvärda makter alltså 

	

1) Reinach a. a. s. 430. 	2) Reinach a. a. s. 430. 

	

Reinach a. a. s. 431. 	4) IG. III: 2, 1424. 
5) IG. III: 2, 1417. Denna typiska tankegång går mer eller mindre 

igän också i nr 1418-1422. 
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komma att hemsöka varje våldsvärkare. I följd därav eller 
därjämte hotas en sådan av de svåraste olyckor. Jorden skall 
icke längre vara honont framkomlig, havet icke segelbart. 
Hans ätt skall dö ut ock sjukdomar, som frossa, feber ock 
spetälska, skola jämte allt möjligt ont ock alla slags sjuk-
domar drabba honom. Enligt den sista formeln skall jorden 
icke häller bära honom någon frukt. En var har skydds-
plikt. över dem, som icke fylla denna, skall förbannelse 
komma. 

Även om det kunde sägas, att de nordgrekiska gravin- 
skrifterna legat goter ock sydgermaner närmare än t. ex. de 
latinska i Italien, så torde man dock på grund av den ro-
merska kulturens landvinningar i Donautrakterna ock där-
med följande romersk sed jämväl i fråga om gravskick ock 
gravvårdar ha skäl att jämföra också romerska gravinskrifter 
av hithörande art. Även dessa äro i senantiken ganska tal- 
rika. Formlerna växla även här'. 

Det kan vara ett enkelt Rogo ni noceas2  eller Nolei violare3  
eller ett mera bevekande: Rogo te, mi viator, noli mi noeere 
— rogo te, ini viator, noli mi nocere4. 

Starkare blir vädjan i en täxt som denna: Quisquis es, 
homo, et vos sodales meos cunctos rogo per deos superos in- 
ferosque, ni velitis ossa mea violare5. 

I följande täxter se vi den starka, magiskt värkande 
hotelsen: 

Qui me commusserit6, habebit deos iratos et vivus 
ardebit 7. 

Quisquis hoe sustulerit, aut laeserit, ultimas suorum 
moriatur 8. 

Cfr. H. Dessau, Inscriptiones Latinae selectae II, Berolini 
MCMVI, p. 884 sequ. 

Dessau 8172; CIL. VI, 6825. Rom. 
Dessau 8174; CIL. I, 1081. Rom. 
Dessau 8175; CIL. X, 4352. Capua. 
Dessau 8178; CIL. VI, 5886. Rom. 
Att såsom Dessau a. a. p. 885 i st. f. detta ord föreslå eommo-

verit torde icke vara lyckligt funnet. Brottet ock straffets art korre-
spondera här genom commusseris. 

Dessau 8181; CIL. VIII S., 11825. Mactari. 
Dessau 8185 a.; CIL. VI, 29946 b. Rom. 
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Quisquis hoc sustulerit, faciat exitu malum 1. 
Qua(!) si quis violaverit aut inde exemerit, opto ej, 

ut cum dolore corporis longo tempore vivat et cum mortuus 
fuerit, inferi eum non recipiant2. 

Såväl å grekiskt som å romerskt språkområde finna vi 
alltså i den hellenistiska kulturens tidsålder gravinskrifter 
av samma art som de svenska runstenarnas från Stentoften, 
B,jörketorp ock Saleby. 

Att ett allmänt inflytande av antik sed i dessa fall 
kunnat göra sig gällande, kan efter vad förut sagts angående 
den allmänna kulturförbindelsen ock påvärkan av den helle-
nistiska magien i andra former icke förvåna. I fråga om de 
blekingska Listerstenarna är nu en sådan påvärkan så mycket 
mindre överraskande, som vi i fråga om dessa torde ha att 
räkna med en speciell förbindelselinje. Forskningen synes allt 
mera ena sig om den redan av P. Wieselgren ock sedermera 
av P. Fahlbeck, Fr. Läffler, S. Bugge, E. Hellquist, 0. Bremer3  
ock nu senast av 0. v." Friesen4  häfdade uppfattningen, att 
man i södra Sverige, närmast i Blekinge ock Värend, har 
att söka de återinvandrande herulerna. Denna stam hade ur-
sprungligen sitt hem på den skandinaviska halvön, men ryck-
tes med i de stora folkvandringarna. Redan på 200-talet 
finna vi sålunda herulerna vid goternas sida i s. ö. Europa, 
där de slagit sig ner i Ungern_ vid mellersta Donau, alltså i 
närheten av det romerska riket. H* skulle de emellertid 
komma att ligga under i de ständiga striderna. Sedan deras 
siste konung Rodulf stupat i det avgörande nederlaget mot 
longobarderna, sågo sig herulerna nödgade att lemna Ungern 
ock återvände under ledning av den gamla fursteätten till 
sitt hemland i Norden. Det var i början av 500-talet. 

Då det nu är sannolikt, att herulerna vid återkomsten 
slagit sig ned i Blekinge, ock då vidare runinskrifterna i Ble-
kinge ock särskilt på Lister visa en nära runologisk, ortogra- 
fisk ock språklig samhörighet med urnordiska runinskrifter 
såsom t. ex. den värmländska Järsbärgsstenens, där man läser 

1) Dessau 8189; CIL. VI, 20051. Rom. 
g) Dessau 8184; CIL. VI, 36467. Rom. 

0. v. Friesen, Lister- och Listerby-stenarna i Blekinge, s. 66. 
Se nu senast 0. von Friesen a. a. s. 63 f. 
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ordet erilaR, vilket anses ha av Bugge på goda grunder identi-
fierats med folknamnet heruler (lat. eruli., herull, gr. gp.orniot, 
oo»iot), så synes det nu föreligga rätt goda skäl att sätta 

Lister- ock Listerbystenarna i förbindelse just med de från s. ö. 
Europa återinvandrande herulerna. Så har Fr. LäfEler be-
träffande Stentoftenstenen gjort redan 1905 ock 0. von Friesen 
1916 i sin nyss anförda undersökning med samtliga Lister-
ock Listerbystenarna, med den här återgivna motiveringen. 

Förhåller det sig nu på detta sätt med betydelsen mg 
ordet erllar, så får också den förut från annan synpunkt be-
traktade Lindholmsamuletten från tiden omkr. 400 en ny ock 
allmännare innebörd. Dess rationella inskrift lydde ju näm-
ligen så: »Ek erilaR sa wilagaR hateka»1. Denne utövare av 
magiens konst, denne »velkunnige» man, betecknar sig alltså 
såsom herul. Detta förhållande synes tyda därpå, att heru-
lernas ursprungliga hemort varit i Skåne — Lindholm ligger 
i dess sydvästra hörn — samt att en del heruler, såsom na-
turligt är, stannat kvar i hemlandet, men stått i förbindelse 
med de utvandrade, något som man med tanke på de all-
männa ganska starka kulturförbindelserna med goterna icke 
synes ha anledning att betvivla. Detta under förutsättning 
av Lindholmsamulettens vanliga datering. Men även om den 
skulle vara senare, så kvarstår det märkliga faktum, att 
denne velkunnige mästare tillhörde herulernas stam. Det är 
ne turligt att antaga, det han förvärvat sin konst hos stam-
frän der, vilka alltså varit i besittning av den veikunnighet, 
som vi finna omkr. år 700 å Listerstenarna hos de sannolikt 
herulska Listerborna. Därmed vore ännu ett stöd vunnet för 
den åsikten, att herulerna, icke ensamma överfört — långt 
därifrån — men i väsentlig mån torde ha bidragit att till 
Norden överföra jämväl magiska föreställningar ock konster, 
som de under sin långa vistelse i s. ö. Europa haft rikliga 
tillfällen att lära sig, icke minst såsom av de sydliga gran-
narna eftersträvade jälptrupper 2. 

Otto von Friesen erinrar till sist3  därom, att herulernas 
siste könung i Ungern, Rodulf, bar ett namn, som är bildat 

1) Se förut s. 68. 	 2) Se Jordanes, kap. XXIII. 
3) Nyss a. a. s. 67. 
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efter samma principer som namnen på Listerstenarnas män. 
Namnet börjar på h- ock slutar med -wulf. Var detta namn- 
skick gammalt inom den släkt, till vilken Listerhövdingarna, 
hörde, så skulle man ha ännu ett sannolikhetsbevis för Lister-
inskrifternas samhörighet med herulerna. 

Den som finner ett mer eller mindre direkt hellenistiskt 
inflytande osannolikt ock föredrager den alltid ock för allt 
användbara allmänna förklaring, som utgår från lika följder 
av lika kultur, skall dock icke kunna neka de slående lik-
heter, som här framdragits, eller det faktum, att kulturen från 
sydöstra Europa i dessa hänseenden gått nordbon så i blodet, 
att den i hans liv kommer till samma praktiska yttringar. 
Men det är just detta som är av vikt. En historisk detalj 
som denna har i ock för sig ej så synnerlig betydelse. En 
sådan får den först, om den kan giva stöd åt en allmännare 
historisk betraktelse för karakteristiken av en viss tid. 

De blekingska gravvårdarna stå icke ensamma i Norden. 
Runologerna erkänna allmänt, att det är just från dessa ble- 
kingska minnesvårdar som den äldre vikingatidens bruk att 
resa runristade minnesvårdar utgått ock blivit gängse, först i 
Danmark. Sedermera har det spritt sig också i Sverige ock 
invärkat jämväl i Norge. »Blekinge», säger von Friesen', 
»intar i detta avseende sålunda en ställning som centralhärd. 
för en kultur, som mycket väl kan tänkas uppkommen ock 
underhållen genom de förbindelser, i vilka folkvandrings-
tidens blekingsbor stodo med stamfränder på kontinenten, 
som mottagit impulser från frändefolk ock den klassiska od-
lingen». 

De blekingska gravvårdarna skulle få sina efterföljare 
jämväl med hänsyn till själva bruket att förse stenarna med 
ett varningens ord mot åvärkan ock förstörelse. Vi finna. 
detta, om ock betydligt senare, på några runristade minnes-
vårdar i Danmark ock Skåne, nämligen å Tryggevwlde-
stenen på Själland ock Glavendrupsstenen på Fyen, båda från 
tiden omkr. 900, samt vidare på Glemmingestenen i Skåne 
ock den större Skwrnstenen på Jutland, bägge omkr, ett 
århundrade senare. 

1) A. a. e. 66. 
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Sålunda heter det på Tryggevaaldestenen 
sa uarpi at rita2  
is ailti stam n innsi 
iDa hipan traki2. 

Han skall plikta, 
som denna sten våldför 
eller hädan drager4. 

På Glavendrupsstenen läses samma, blott med ett par ord 
förtydligade ock till ordföljden något ändrade, forme15: 

At rita sa uarDi 
is stam n Dansi ailti 
ipa aft 4nitn traki6. 

Orden aft ainiw, »efter en annan», vilja förekomma särskilt 
den eventualiteten, att vården drages bort ock reses efter 
någon annan'. 

Glemmingestenens formel är med dessa båda befryndad, 
men kortare ock av annat, om Listerformlerna erinrande, ord-
val i slutet. Den lyder2: 

uirDi at rata 
huas ub briuti 

Det är på någorlunda adekvat, mot runtäxten svarande 
formelspråk: 

Plikta skall den, 
som upp bryter 8. 

Wimmer, De danske Runemindesmmrker II, Kbhvn 1899-
1901, s. 392. 

Det fsv. rEetta, »rätta» gottgöra, plikta. Se Wimmer a. a. 
s. 174-176 ock Die Runenschrift, s. 369. 

Radindelningen är av mig. 
Wimmers något vidlyftiga översättning, som icke alls tar någon 

hänsyn till täxtens formelartade karakter, lyder (s. 394) så: »Han skal 
visselig komme bl at sone sin brode, som over vold mod denne sten 
eller drager (flytter) den herfra». 

Wimmer a. a. II, s. 379. 	6) Radindelningen av mig. 
7) Wimmer a. a. II, 382. 	8) Wimmer a. a. III, s. 78. 
3) Wimmers parafras lyder: »Han skal visselig komme tu l at 

sone sin brede, som forstyrrer det (mindesmwrket)». 
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Nära står Skkernstenens varning': 
siDi2  sa nattnr 
is Dual kubl ub birutis. 

I översättning: Plikta skall den man, 
som detta kummel uppbryter4. 

Även på den svenska runstenen i Saleby, Västergötland, 
har Otto von Friesen konstaterat några ord, som låta för-
moda en liknande formel. Han läser nämligen därstädes, såsom 
vi strax skola se ett: 

uarDi at rata o. s. v. 
Dessa långt senare danska formler skilja sig, som synes, 

i en väsentlig punkt från Listerstenarnas varningsord, i det 
att de, så vitt jag kan se, sakna varje spår av magisk inne-
börd. Dessa sena formler göra allt intryck av att vara av 
mera rättslig natur ock röja rättsligt språk. De erinra helt 
enkelt om straffpåföljden för åvärkan eller bortförande av en 
dylik vård. På överensstämmelse med allmän rättsåskådning ock 
lagsägning tyda inskrifternas samstämmiga innehåll ock den 
rent värbala likheten å ena sidan mellan den första ock andra 
samt å andra sidan mellan den tredje ock fjärde täxten. Det 
är icke för ögonblicket fritt uppfunna satser, utan traditio-
nella formler, ock valet mellan rättsliga ock magiska sådana 
synes mig icke alltför svårt. 

Även till dessa formler har man motstycken på grekiska 
ock romerska gravmonument. 

En mellanform mellan de tidigare blekingska ock de se-
nare danska gravinskrifterna företer den västgötska Saleby-
stenen från tiden omkr. år 1000, där von Friesen5  läser: 

uarpi at rata 
aut at arkia 
ki[n]t mip altum 

Wimmer a. a. II, s. 174. 
= sifa = fvn. sia (av sir 'sed', skick) 'sätta i rätt skick 

ock ordning'. Jfr fda. reatte ock fsv. natta,. Sålunda har även siDi 
betydelsen 'gottgöra, plikta'. Wimmer a. a. II, s. 176. 

Radindelningen är av mig. 
Wimmer a. a. II, s. 176: »Den mand skal sone sin brode (lida 

sin straf), som forstyrrer dette mindesmzerke». 
Enligt personligt meddelande. 
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kunu san ias 
haukui krus 
[epa] uf briuti. 

»Han skall gottgöra det ock förgöra hustruns avkomma 
vid avlingen (?), han som nedhugger eller uppbryter vården 
(korset).» 

Det är i mera rytmisk form: 
Han skall plikta 
ock förgöra 
vid dess avling 
hustruns foster 
som korset nedhugger 
eller upp bryter. 

Här erinrar inledningsraden om de samtidiga danska in-
skrifterna, men fortsättningen om de gamla blekingska. 

Så mycket om runskrifternas exempel på den magiska 
hotelsen eller »undsäjelsen», andra till eventuell skada, ock på 
den än starkare utpräglade svarta magi, som spårats bakom 
dessa Blekingetäxternas ergia. 

Det återstår ännu ett par vittnesbörd om denna slags 
trolldomsmakt. 

På Fyrungastenen vid Noleby i Västergötland från 700-
talet läser v. Friesen': 

Runo falai 
ragina ku[n]do 
tojeka unapou 
suhurah susih 
Runor jag skriver, 
från rådande makter stammande. 
Jag gör onåd. 

Den sista raden är ännu icke tolkad. Möjligen är den 
en meningslös magisk formel. Fortsättningen är otolkad. Fritt 
översatt till formelartat rytmiskt språk skulle täxten kanske 
kunna återges så: 

Runor jag skriver, 
rådande makters, 
görande onåd. 

1) Enligt benäget muntligt meddelande. Jfr Bugge ANF. 22 
(1906), s. 1 if., ock M. Olsen, Berg. Mus. Aarb. 1911: 11, s. 31. 

7-170112. Sv. landsm. Linder.holm. 
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Utom det redan förut anmärkta förhållandet, att runorna 
enligt denna inskrift stamma från de »rådande», från guda-
makterna, ha vi här att konstatera en ny sida av den magiska 
maktens ock konstens förmåga. Meningen kan väl nämligen 
knappast vara någon annan än den, att runristaren-magi-
kern anser sig kunna stämma själva de högre makterna till 
onåd eller ogunst emot den eller dem, som i inskriftens fort-
sättning sannolikt utmärkts. Någon annans onåd än gudar-
nas kan i detta sammanhang icke tänkas. Därmed hava vi 
åter funnit en tanke av djupgående betydelse för känne-
domen om nordbons dåtida uppfattning av gudarna ock sitt 
förhållande till dem. Också i Norden kunna vi konstatera, 
hurusom magikern — ock det blev väl oftast detsamma som 
prästen — ansåg sig äga makt att tvinga själ va gudarna. 
Det är nu visserligen intet förvånande, men det är av vikt 
att kunna konstatera det. 

Att på detta sätt tvinga — ty i magien är det alltid 
fråga om något ovillkorligt, om tvång — själva gudarna efter 
sin vilja till onåd emot någon, det är alltid en av den ma-
giska konstens högsta prestationer. Möjligt är det här, emedan 
runorna äro ett gudarnas värk, som står i en hemlighetsfull 
förbindelse med sitt upphov. Man kan därför återvärka på 
gudarna medelst dem. 

Å Salebystenen i Västergötland från omkr. år 1000 
synes, såsom nyss sagts, så mycket kunna utläsas, som att 
nedbrytaren av vården hotas därmed, att hans hustrus 
livsfrukt skall förgöras redan vid själva avlingen. Äger 
detta sin riktighet, så ha vi redan omkring år 1000 ett exem-
pel på en särskilt i medeltiden ock långt därefter hos oss ock 
annorstädes mycket vanlig form av trolldomsskada, nämligen 
s. k. impotentia e maleficio. 

Till sist må nämnas »undsäjelsen» på den i Lund funna 
bandvävsplattan från slutet av 900-talet, där enligt M01-
sens tolkning' läses: »Sigvors-Ingemar skall få men-gråt.» 
Därmed är sagt, att Ingemar skall drabbas av något men, 
något ont så svårt, att det skall vålla honom gråt, så man 
han är. Denna »undsäjelse» är i högsta grad överensstämmande 

1) CVSF. 1908: 7, s. 11. 
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med de »und.säjelser», vi icke minst i Blekinge ock Skåne skola 
finna under 1600-talet. 

Efteråt följa de förut anförda 8 magiska runorna aallatti, 
varjämte de magiska talen gå igän i inskriften i dess helhet. 

Om Trondhjemsinskriften på en funnen vävsked ock om 
inskriptionen på kopparasken från Sigtuna skall bli tal vid 
behandlingen av vikingatidens magi. Måhända ha vi här 
redan gått väl långt fram i tiden. Men de anförda exemplen 
ha synts så nära sammanhänga med de konstaterade urnor-
diska täxternas föreställningar, att de bort medtagas i detta 
sammanhang för ytterligare belysning. 

Det återstår ännu en fråga att undersöka beträffande de 
anförda exemplen på täxter av magiskt innehåll, ock det är 
frågan, om vi i dessa kunna konstatera någon värs f or m eller 
icke. Föreligger här något exempel på värklig galdr eller 
trollsång? Har besvärjelsen ännu hunnit få »inkantationens» 
form eller icke? 

Närmast är då att erinra därom, att trollsången hade 
sitt eget värsmått, det s. k. galdralag.1  Efter den dithörande 
anaforiska halvstrofen med trefotad kortvärs ock fyrfotad 
långvärs har MOlsen2, under betonande av denna värsforms 
förekomst i fall som synas peka långt tillbaka i förhistorisk 
tid, sökt läsa Gjersviksinskriftens 10 1-runor sålunda: 

lina laukaR lina 
lina lankes lina 
lina laukaR laukaR lina. 

Eller också: lina laukar 
lina laukar 
lina laukar lina 
lina laukar lina 

Åven om nu icke detta trollsångens egentliga klassiska 
värsmått kommit till användning uti de förut behandlade ma-
giska runtäxterna å gravvårdarna, så kunde det ju tänkas, att 
den bundna eller mera rytmiska formen dock i annat ock 
mindre utpräglat värsmått gjort sig gällande. Det kan här-
vid.  vara av vikt att se till, i vad mån den bundna formen 

Se härom L. Fr. L äf fler, Om några underarter av ljöbahåttr 
uti Stud. i nord. fil. IV: 1, Helsingfors 1913. 

Bergens Mus. Aarb. 1914, n:o 4, s. 17, 18. 
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över huvud framträder i de äldre runtäxterna, oavsett magiskt 
eller icke magiskt innehåll. 

Buggel trodde sig sålunda kunna påvisa vårs redan i den 
inskrift, som föreligger på Torsbjergsdoppskon, där han läste: 

wolyåpöwåR 	 = Volthuthevar 
in Wångö mårlå 	 i Vang, den kände. 
Sammalunda finner Bugge en inskrift i bunden form på 

den norska Tunestenen (i Smaalenenes amt) från 500-550,2  
där han läser: 

ek Wiwån after 	= Jeg Viv efter 
Wöötiriåö 
	

Vodurid 
witååa-hlaitån 	 Lags-Fmlle 
worhtö rilnöR 	 virkede runer. 
Vad andra runologer ansett om Bugges mening i fråga 

om dessa täxters form, känner jag icke. 
Vidare har Bugge uppfattat Stentoftens fyra första rader 

här förut såsom värs.3  Visserligen var Bugges läsning något 
avvikande, men icke så mycket, att det gärna kan anses be-
tyda något för själva värsmåttet i runtäxten. Fortsättningen 
var icke då slutgiltigt läst ock tolkad. von Friesen åter 
anser efter inskriftens slutgiltiga läsning, att det tydligen 
icke förefinnes någon värsform.4  Om Björketorpsstenen uttalar 
sig v. Friesen icke. 

:Wimmer har intagit samma avböjande ståndpunkt be-
träffande Glavendrup- ock Tryggevmldetäxterna, vilkas möj-
ligen metriska partier Wimmer i deras helhet återger på 
gammal danska sålunda:b 

Glavendrup: 
förr wigi påssi rånaR! 
At rata sa weråi, 
es stmin pannsi lti 
eåa ;At annan dragi! 

Tryggevmlde: 
Fåir werba nå 
fOddir Jim btetri. 
Så weråi at rffia, 
es adti stmin Dannsi. 

NI. I, s. 21, 23 f. märIR egentligen -=-• 'den namnkunnige': 
Efter Montelii kronologi omkr. 400 (ibdm s. 40). 
NI. I, s. 23. 
Lister- och Listerbystenarna, s. 43. 
Die Runenschrift, s. 378. 
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Wimmer tillägger, att han i varje fall beträffande Trygge-
vx1destenen håller det för Oldeles osannolikt, att vi skulle 
hava att göra med en avsiktlig värsform, ock motiverar detta 
med den fullständigt prosaiska ordfölj den ock de på pannsi 
följande orden (ena hdan dragi), som i varje fall skulle komma 
utanför värsen. Glavendrupsstenens rytmiska form är Wimmer 
mäst böjd att anse såsom en ren tillfällighet. 

Utan att tilltro mig ett slutgiltigt omdömme i denna fråga 
eller söka inlåta mig på ett bedömmande av dessa täxter efter 
den klassiska isländska diktningens metrik, skulle jag dock 
vilja göra någri, anmärkningar. 

Vad då allra först de danska formlerna angår, så äro de 
i jämförelse med de blekingska så sena, att strängare met-
riska krav på dem tyckas befogade. Den klassiska isländska 
diktningen har då sett dagen, ock språket skiljer sig från 
rytmens synpunkt just ingenting från den klassiska dikt-
ningens. Omskrivningen hos Wimmer ändrar dem mycket 
obetydligt i detta hänseende. Annorlunda utfaller en jämfö-
relse mellan Blekingeinskriftern as runspråk ock omformning 
till klassisk isländska. Här blir rytmen en annan. En 
viss rytm i de danska täxterna lärer väl dock icke kunna 
förnekas, minst i Tryggevwlde- ock Glavendruptäxterna, de 
må nu sedan avvika från den isländska metrikens krav. Det 
föreligger, tyckes det mig, ett recitativt element, som icke 
gärna kan nekas. Glavendruptäxtens rytmiska form erkännes 
ju också av Wimmer, ehuru han menar, att den är tillfällig. 
Detta förefaller dock icke utan vidare vara det sannolikaste 
inför det faktum, att även rent rättsliga ock praktiska regler 
för handlandet före tillvaron av skrivna lagar ock egentlig 
litteratur visa en tendens att för bättre minnes skull åtmins-
tone närma sig den bundna formen. Det är något som över-
allt kunnat mer eller mindre tydligt iakttagas. Det är väl 
därför icke så alldeles säkert, att Glavendrupsstenens var-
ningsformel blott av en ren tillfällighet fått rytmisk form. 

Vad de blekingska täxterna ock särskilt deras magiska 
besvärjelse- eller förbannelseformel angår, så tyckes mig saken 
ställa sig rätt annorlunda än i fråga om de danska. De 
blekingska äro ju nämligen 200-300 år äldre redan med hän-
syn till själva uppteckningen. Vid den tiden hade den is- 
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ländska diktningen ännu icke utvecklat sin strängt regel-
bundna värskonst. Vid den ticlen saknades ännu den språk-
liga utveckling, som var dess förutsättning. Man jämföre 
blott blekingeinskrifternas ännu tunga ock oviga språk med 
deras motsvarande klassiskt-isländska form här förut, vartill 
kommer frågan, om man över huvud taget kan förutsätta en 
motsvarig skaldekonst i södra Sverige. riven om prosans ock 
värsens olika lagar ock krav för ordföljden sträckas ganska 
långt tillbaka, så vill det därför synas något vanskligt att 
bedömma blekingeformelns värskarakter efter den senare klas-
siska isländska diktningens stränga regler: Vidare är att 
beakta, hurusom de magiska formlerna överallt visa en stark 
benägenhet att bevara sina uråldriga, ursprungliga former. 
Naturligt nog, då deras kraft beror av deras formella integri-
tet, vilken man därför så långt görligt var sökte bevara. Den 
blekingska förbannelseformeln från tiden omkr. 700 avviker 
icke från denna 'goda magiska grundregel, enär denna formel, 
särskilt på Stentoftenstenen, enligt von Friesen företer flera 
arkaistiska, i den dåtida språkliga utvecklingen övervunna 
former. Detta tyckes mig vara ännu ett skäl att icke allt-
för strängt lägga den isländska metrikens måttstock på Ble-
kingeformeln. 

Redan dessa enstaka arkaistiska språkelement torde tala för 
att formelns tillkomst bör sättas åtskilligt längre tillbaka än 
uppteckningstiden. Det finns ett annat skäl som visar i samma 
riktning. Den något äldre Stentoftenstenens ock Björketorps-
stenens magiska formler äro tydligen identiska. Det är upp-
penbayt en ock samma formel som reproducerats. Det kan icke 
gärna förhålla sig så, att vardera på någon sorts lärt vis 
uppgjorts vid vartdera tillfället. Det är redan här samma 
historia som i senare tid hos oss ock tidigare i antiken: en 
bruklig muntlig formel, i huvudsak fast, men i fråga om ord-
följd ock ett ock annat ord något variabel — t. o. m. hos 
samma person! Det är en sådan, sannolikt vid uppteck-
ningen redan ganska gammal, muntligen traderad ock bevarad, 
(kanske herulisk) formel, som inristats på de båda Blekinge-
stenarna. 

Märkligt vore nu, om den folkliga magiska formelns gamla 
benägenhet för rytmisk gestaltning — också här förklarlig ur 
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minnesbehovet, men ock ur det starka intrycket vid framsäg-
ningen eller frammumlandet — icke alls skulle ha gjort sig 
gällande i denna blekingska formel. Så mycket märkligare, 
som de folkliga trollformlerna senare, såsom jag snart torde 
bli i tillfälle att styrka med täxter av delvis respektabel 
ålder, på svensk botten visa en oemotståndlig drift att taga 
bunden form. Dock, det senare må ju för urnordisk tid gälla, 
vad det kan. Men så mycket må väl efter det sist anförda 
rörande Blekingeformelns ålder ock ursprung i gammal munt-
lig tradition sägas, att man icke torde böra avgöra dess ka-
rakter av värs eller prosa enbart efter den senare isländska 
metrikens regler. 

Långt starkare än vid, läsningen av de senare danska 
formlerna tycker jag mig vid läsningen av de svenska form-
lerna såväl på Stentoften- ock Björketorps- som på Fyrunga-
stenen få det omedelbara intrycket, att här föreligger en fram-
ställning i tydligt rytmisk, recitativ form. Därav den oför-
nekliga schwungen ock kraften i dessa formler, som därför må 
betecknas såsom exempel på värklig urgammal nordisk galdr 
eller trollsång i den språkliga form ock efter de skaldekrav, 
som för den tiden rimligtvis kunna göras gällande med hän-
syn till språkets former. 

De nu meddelade urnordiska inkantationerna representera, 
om man så vill, den högsta formen av ifrågavarande tiders 
värbala magi. De vittna på sitt sätt öra andlig styrka ock 
hänsynslös självhävdelse. Aven säga de oss, att man visser-
ligen icke stod tillbaka för sydligare länders folk i utövningen 
av ordets, det begripliga ock läsbara ordets, hemlighetsfulla 
makt. De vittna, tyckes det mig, ock om en tidig skaldisk 
begåvning ock förkärlek för den bundna formen. Det är ryt- 
mens allmänna trollmakt som gör sig gällande hos oss liksom 
annorstädes i den värbala magien. Utan tvivel kan man ock 
våga det antagandet, att det i den muntliga traditionen gavs ock 
i samlivet undan för undan utbildades ett flertal dylika »in-
cantationes magicm», som icke kommit till vår kännedom, men 
om vilkas allmänna prägel vi kunna bilda oss någon före-
ställning dels av nämnda exempel, dels kanske ock av väsent-
ligt senare sådana. 

Vad nu är sagt vinner en betydelsefull bekräftelse av 
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Beowulfssagans ord om den roll, galdern eller trollsången 
spelat i dessa tider i Norden. Det berättas här, att den för-
skräcklige drakens i jordhålan gömda skatter, som legat där 
tusen vintrar, bestodo av »forna mäns guld, bundet med troll-
sånger (galdre bewunden), att ingen människa finge röra 
vid ringsalenl.» Sålunda samma tanke som i Blekingefor-
meln. 

Ä.n starkare uttryck får förbannelsen i sagan, när det 
strax härefter heter i delvis kristnade ordalag, sedan det 
berättats om Beowulfs banesår av drakens: 

Så hade de fräjdade furstarne, som ditlagt skatterna, 
belagt dem till dommedag med djup förbannelses, 
att den man, som plundrade detta fält, skulle vara 
hemfallen under skuld, inspärrad på osälla orter4, 
fastgjord med hälvetestättrars. 
Här må anmärkas också det, att vi i tydliga ordalag 

hava den fjärrmagi med skadande, här bindande, på annan ort, 
som vi förut funnit en svag antydan till i Blekingeför-
bannelsens: Uti aR veladau.de. Orientens ock den grekisk-ro-
merska världens mycket brukade ligaturmagi har alltså med 
säkerhet redan i urnordisk tid trängt ända hit upp, ett fak-
tum som återigän är av den allra största betydelse för tolk-
ningen av en del andra något senare stenristningar av figural 
natur, nämligen de mångtaliga ormslingorna eller drakslin-
gorna, om vilka senare skall handlas. Har återigän binde-
magiens idé vunnit insteg, så har man förvisso haft icke 
blott det bindande förbannelse ord e t, utan ock bindande hand-
lingar av, som vi skulle säga, symbolisk natur. 

Att vi äro berättigade att taga Beowulfssagans ord i an-
språk för Norden ock särskilt för sydliga Skandinavien, det 
har redan i utredningen av vår tillgång på källor klarerats. 

Beowulf, ed. Heine, 1908, v. 3053. Jfr R. Wickbergs över 
sättning av Beowulf, Uppsala 1914, s. 113, 114. Se vidare S tjern a, 
Drakskatten i Beowulf, Fornvännen 1906, s. 130. 

Vers 3070 ff. översättningen efter Wickberg a. st. 
diope benemdon. 
hergum geheaäerod 'fjättrad vid hm, harg', alltså helig hed-

nisk plats, som av den kristne sagonedtecknaren betraktas såsom en 
ohygglig ort. 

5 hell-bendum frest, 'bunden med Hals band'. 
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Vad särskilt de nyss anförda satserna ur denna saga om 
den förbannelsebundna skatten ock deras tillämpning på nor-
diskt område angår, så må erinras, hurusom Stjernal upp-
visat, att hela skildringen av drakskatten hänvisar oss till 
södra Skandinavien, till Danmark ock Götaland. Här ha vi 
nämligen, såsom framgår av de stora fynden från Vimose, 
Torsbjerg, Nydam ock Kragehul i Danmark samt Skövde 
ock Norfreryd, det senare i Östergötland, att söka de histo-
riska motsvarigheterna till Beowulfssagans beskrivning av 
drakens skatter, liksom vi i  de rika jordfynden finna de bästa 
motsvarigheter till Beowulfssagans uppgifter om smycken ock 
vapen m. m. 

3. Materiell magi. 
Sedan vi nu lärt känna den värbala magien i dess olika 

former, övergå vi till några kortfattade anmärkningar om den 
materiella magien, där den magiska kraften är bunden vid 
vissa ämnen eller saker. 

Bland de många föremålen från Vimose finnes också ett 
stycke svavelkis 2, vilket — såsom framgår av de omgivande 
metalltrådarna — burits såsom skyddsmedel mot någon sorts ont. 

Uti den förut nämnda undersökningen av den norska, på 
en köttkniv inristade Floksandsinskriften från ungefär senare 
delen av 300-talet har MOlsen3  redan vid denna tid sökt 
påvisa ett bruk av lin ock lök, eller lin-tyg ock lök, som 
skulle tyda på att man tillskrivit dessa ting en magisk kraft 
ock användning dels vid en phallisk Volse-kult, vilkens ursprung 
skulle ligga i den frygiska Magna-Mater-kulten, dels ock i all-
mänhet vid behandlingen av genitalia vid slakten4. Till ytter-
mera visso har man jämte a[lu] inristat orden  lina laukar på 
köttkniven för att inviga den ock hålla borta allt skad-
ligt  5. 

Drakskatten i Beowulf, Fornv. 1906, s. 133 if. 
Engelhardt, Vimosefundet, s. 10. 
Bergens Mus. Aarb. 1909, nr 7. 
Jfr Olsens senare framställning av den närstående 400-tals-in-

skriften på en köttkniv från Gjersvik i Sondhordland. Bergens Mus. 
Aarb. 1914-15, nr 4, s. 15. 

5 A. a. s. 15. 
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Vi ha förut anfört de skäl, som synas hindra att god-
taga hela denna tolkningshypotes. Att åter löken betraktats 
såsom bärare av en magisk kraft, det synes vara väl bestyrkt, 
ock linets hemliga kraft torde väl också, efter Olsens före-
bragta material, vara åtminstone sannolik. 

I allmänhet är det icke lätt att följa den tanke, som 
ligger till grund för tilltron till en saks magiska kraft. 
Oftast är det oss rent av omöjligt att med visshet säga, var-
för man antagit en sådan. Någon gång är det dock möj-
ligt. Så är fallet med den lilla granitsten av ungefär ett 
ögas form ock storlek, som funnits vid Valby i närheten av 
Köpenhamn'. Det är likheten med ett öga som varit av-
görande för dess användning såsom amulett emot »ont öga». 
Ock att så varit fallet, det framgår med full tydlighet av 
dess inskrift. Denna, som torde härstamma från tiden o. 700, 
lyder nämligen wiDr afunD R2, d. ä. 'emot avund', en tanke som 
senare ofta möter i en mångfald besvärjelser. Då det avund-
samma sinnet ofta förrådes kanske blott genom min ock blick, 
så kunde det ligga nära till hands att välja ett ögonliknande 
föremål ock förvandla detta till en amulett eller stärka dess 
redan genom likheten givna kraft genom en inskrift, som gav 
ett bestämt uttryck åt amulettens natur ock syfte. En sådan 
inskrift är, såsom jag tidigare haft anledning erinra, liksom 
en stående, ständigt sig tyst upprepande besvärjelse. Den 
på antikt område i äldre tider vanliga föreställningen om 
det onda ögat har sålunda funnits i Norden redan under folk-
vandringstiden. 

Bruket av dylika »avundsstenar» mot andras missunnsam-
het ock angrepp av ett eller annat slag har — det må här 
till någon belysning nämnas — levat länge nog, ehuru man 
hittils tycks ha känt det blott från Telemarken i senare tids 
folktro. I Sverige kan man emellertid påvisa det under 
1600-talet. Vid en trolldomsrannsakning 1674 i Ramsta med 

1) Se M. Olsen, Valby-Amulettens runeindskrift, CVSF. 1907: 6. 
2) Så v. Grienberger, medan M. Olsen a. a. läser det sista ordet 

afunD (i st. f, ett äldre *azunpu) ock låter it stå för, sig såsom be-
tydande algis, 'till skydd', som vi förut sett exempel på. Så mycket 
mera befogat, som Å stupats ock skrivits under för sig. 
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en bonde från Ålands socken' befanns denne jämte andra 
skyddsmedel bära på sig dels »en blek ock kantig sten» i 
handen, dels i en skinnung en liten brun sten, som enligt 
hans uppgift var »ett stycke av en torvigg». Denna bar han, 
»att intet djäfvdlskap eller krankt skall honom i skogen något 
ondt göra». Han hade flera dylika stenar hemma ock kände 
andra, som ägde dylika, varjämte prosten Petr. Simming 
vittnade, att en trollpacka under en rannsakning befunnits 
hava en sådan sten mellan fingrarna i avsikt att därmed 
undgå att tvingas till bekännelse. Sammalunda bekände 1682 
en gardist i Stockholm, att han lärt bort en läsning till skydd 
mot »förbannelse af falska eder vid domstolarna». Under den 
tysta läsningen inför rätta skulle en sorts sten hållas mellan 
fingrarna'. 

Ett annat 'närliggande exempel på en amulett, som redan 
genom sin — dock med konst givna — form ägde en magisk 
kraft, är den förut omtalade ormliknande Lindholmsamu-
letten3, vars kraft ytterligare förhöjts genom en rad magiska 
runor. Ormgestalten kan här mycket väl tänkas såsom »av-
värjande» gentemot något hotande ont, ock sannolikt hava en 
hel del ormliknande smycken haft denna betydelse. Ovisst 
är, om den praktfulla bronsormen från Thorsbjerg har denna 
betydelse eller icke. Möjligen är den att anse såsom ett 
trolldomsinstrument. Det kan ju väl tänkas, att den med 
sitt hemska huvud var väl ägnad att användas såsom suggestivt 
förskräckande ock hypnotiserande medel, ock det må i detta 
sammanhang sägas, att vi nog göra väl i att icke tänka oss 
dessa tiders magiska operationer såsom alltför primitiva eller 
oskyldiga. 

Att en skyddande kraft tillkommer smycken, som bära 
hakkorsets eller triskelns form, ha vi redan tidigare sett 
exempel på. Omtyckta amuletter hava vi redan lärt känna i 
brakteaterna, som i ett flertal fall, såsom vi skola se, genom 
sin bildframställning fingo karakter av amuletter. Att så 
varit förhållandet, framgår uttryckligen av Br. 28, där brak- 

Uppsala Landsarkiv. Hagunda härads dombok 1663-1734. 
RA. Handlingar rörande trolldom etc. II: 15. 
Avbildad i naturlig storlek hos Finn Magnu sen, Runamo og 

Runerne, Bphmn 1841, tab. IV. 
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teaten med sin ristning enligt MOlsen1  betecknas såsom uilald, 
d. v. s. såsom en trolldomskraftig sak. Detsamma gäller den 
liksom Lindholmsamuletten ormfortnade norska Ödemotlands-
amuletten från Hardangers amt, om vilken uttryckligen i in-
skriften säges: Eburinu aijiå finnu vö, d. ä. 'Eburinu äger 
detta heliga föremål' 2. 

Hos brakteaten är det inte själva materialet,3  utan blott 
dess utsirning i bild ock skrift som gör den till amulett. 
Därför hör den med hänsyn till dessa delvis till den vär-
bala magien. I sin helhet äro brakteaterna amuletter. 

Ett annat slag av materiell magi föreligger i den redan 
under bronsåldern konstaterade användningen av en solbild för 
framkallandet av solsken. På en runsten i Ingelstad, Östra 
Eneby socken, Östergötland, stammande från 900-talet, möjli-
gen dess förra hälft, läses: Solse gjorde solen.. Därunder ses 
ock bilden av en sol med utgående strålar 4. 

Till den materiella magien höra ock de magiska värk-
tygen eller instrumenten. Det må emellertid genast sägas, 
att vi här äro inne på ett område, där det är synnerligen 
svårt att röra sig. Med nödig försiktighet kanske vi dock 
skola kunna akta oss för alltför svåra misstag. 

Såsom vi till en början böra erinra oss, övades enligt 
Tacitus5  mantiken flitigt hos germanerna, varvid för oraklen 
användes stavar. Vi veta ock, att både Cwsar, Strabo, Taci-
tus ock Plutarchos omtala kvinnor såsom spådomskonstens ut- 

Aarb. 1907, s. 19, jfr s. 41. 
Buggs, Indskr. I, s. 259. 
Finn Magnusen, pl. XII, jfr s. 655, omtalar en blyamulett 

med en binderuna av 4 ock i> samt ordet Di[ar] med gotiska bokstäver. 
A.1) tolkas såsom 'Åsa-Pörr'. Jfr s. 593 f. Detta fynd av bly med in-
skrift är av synnerligt intresse, alldenstund blyet rikligen användes i 
den antika magien för inristning av defixioner eller binde- liksom ock 
av förbannelseformer. Se R. Wfin sch, Defixionum tabellae Atticao, 1896, 
ock Sethianische Verfiuchungstafeln aus Rom, 1898, samt Neue Fluch-
tafeln (Rhein. Mus. 55 [1900] s. 62 if., 232 if.). Jag har icke varit 
i tillfälle att göra mig underrättad, om dylika blytavlor finnas bland 
svenska jordfynd. Skulle så vara fallet, vore det av stort värde. 

Sveriges runinskrifter II, Östergötlands runinskrifter av E. Brate, 
Sthlm 1911, s. 41 if., pl. XIV, fig. 4. 

5 Germ. 10: auspicia sortesque ut qui maxime observant. 
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övare bland germanerna. Tacitus nämner en Albruna, en 
annan Veleda; Suetonius omtalar en hessisk spåkvinna, Dio 
Cassius o. 90 den semnoniska Ganna. Senare möter oss i 
langobardernas stamsaga Gambara, ock hos G-regorius av 
Tours nämnes en spåkvinna 5771. Då spådomsväsendet alltså 
kan antagas hava existerat överallt bland fastlandsgerma-
nerna ock vi sedermera finna detsamma i Norden ock där 
övat av valor, d. ä. spåkvinnor, synes man kunna antaga, att 
dylika funnits redan i vår förevarande period i Norden. 

Detta så mycket mera som uttrycket v91.va  möter redan 
i den tidigaste isländska diktningen från mitten av 900-talet2  
(såsom i V2luspå 22 o. s. v.) ock givetvis är betydligt äldre 
i språket. Men v2lua åter kommer av vek 'stav', jfr ags. 
valu ock got. valna. V2lua betyder alltså egentligen 'stav-
bärarinna', ock hon har naturligtvis fått detta namn, emedan 
staven för hänne var mer än något annat det utmärkande. 

Spådomens tidigare förekomst i Norden bestyrkes ytterli-
gare därav, att vi på Björketorpsrunstenen i Blekinge från 700-
talet hava det förut omförmälda ordet uparabasba, d. v. s. 
'ofärdsspådom' såsom titel för den omstående inristningen. 
Spådomskonsten är härmed konstaterad i södra Sverige under 
700-talet. Att den där i detta fall övats av en man, torde 
väl få förutsättas, för så vitt icke runristaren inristat en valas 
nedärvda eller förvärvade formel. 

Säkert kan man redan för sagda tid antaga, att volvan 
eller valan hade ungefär samma med en viss respekt eller 
fruktan omgivna ställning, som hon senare visar sig äga i den 
isländska litteraturen. Hon har varit en viktig ock observerad 
personlighet i det dåtida samhället ock utan tvivel sysselsatt 
diktares ock konstnärers fantasi. Det vore därför ej förvånande, 
om man sökt avbilda hänne med sin magiskt värkande stav. I 
Atlas f. Nord. Oldkynd., tab. IV, framställas ock en rad s. k. 
guldgubbar, där vi se en man (fig. 11) eller en kvinna (fig. 12 
ock 13) med stav i hand. Det förefaller ock, som vore den 
ekstatisk-visionära karakteren ock dess manipulationer an-
tydda. Å. fig. 14 synes en kvinna med en bägare, ur vilken 

Helna, Altgerm. Religionsgesch. s. 284 if. 
Finnur J6nsson, Den isl. Litteraturs historie, Bbhvn 1907, 

e. 36. Jfr Brate, Siimunds Edda, s. 276. 
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en sked eller kanske en orm sticker uppl. En kvinna med 
bägare ses också å fig. 15. Själv slänger kvinnan å fig. 14 
ut tungan ur munnen på ett sätt, som kommer en att tänka 
på beskrivningen av en senare sejdkvinna. Måhända höra 
också de utan stav eller andra attribut utförda snarlika 

Fig. 13. 

    

    

    

    

    

    

    

Fig. 11. 	Fig. 12. 

kvinnobilderna i Atlas fig. 49, 50, 51 ock 66 till samma bild-
område. Den mästerligt gjorda fig. 68 därsammastädes synas 
återge en manlig dåtida gycklare, alltså en kategori som låg 
den förra rätt nära. 

Fig. 14. Fig. 15. 

Låter det sig alltså göra att med jälp av dessa bilder 
konstatera tillvaron redan under folkvandringstiden av valan 
med hennes spåstav, så synes det — hälst dylika omförmälas 
hos germanerna redan av Tacitus — föreligga goda grunder 
för Engelhardts mening, att några mindre stavar tillhörande 

1) Detta sista med all reservation. Den betydelse, ormen hade i 
många av den gamla världens kulter ock magiska konster, ock den be-
tydelse, den visar sig äga t. ex. i 1600-talets svenska magi ock folk-
tro, frammanar dock den frågan, om icke ormen redan i de tider, som 
här sysselsätta oss, haft en ganska stor betydelse vid en del magiska 
operationer. 

Den nyfunna norska. runstenen från Eggum har enligt MOlsens 
preliminära tolkning (i Aftenposten nr 324, den 1 juli 1917) en magisk 
inskrift, i vars början också ordet orm läses — också en bekräftelse 
på den förmodan, som här uttalats. 
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Vimosefyndet värkligen varit spåstavar. Dessa stavar eller 
käppar hava snidade knoppar, av vilka en återger ett djur-
en annan ett människohuvud, en tredje en starkt tillbakaböjd 
man med händerna om magen, en fjärde en blomsterprydd 
ring'. 

Vare sig nu dessa stavar äro att anse som spåstavar 
eller icke, säkert är, att vi ha full rätt att redan under den 
här föreliggande perioden fastslå tillvaron i Norden av det 
ytterst viktiga magiska instrument, som valans stav utgjorde, 
låt vara att vi med vad hittills förebragts föga kunna säga 
om dess användning i spådomspraktiken. Det är emellertid 
möjligt att gå ett steg längre ock säkert konstatera tillvaron 
redan under denna period av en värklig trolldomsstav, ehuru 
det må lemnas öppet, om denna varit identisk med volvans 
spådomsstav eller icke. 

Här är det ett särskilt ord som ger oss den önskade upp-
lysningen ock för oss tillbaka ända till slutet av 300- eller 
början av 400-talet. Den för hela vår äldre kulturhistoria 
utomordentligt värdefulla källan för vår kunskap i detta fall 
är den av MOlsen2  först tolkade runskriften å en sten vid 
gården Haglen i S. Bergenhus amt, alltså i s. v. Norge, där 
man för övrigt kunnat konstatera en bestämd påvärkan av 
kulturströmmen från Svarta havet. Denna inskrift lyder, 
bortsett från slutet, sålunda: Ek gudija3  ungandiR. Det är: 
Jag goden är »ogandbar». I denna inskrift betecknar sig 
alltså prästen såsom ungandiR, d. v. s. oåtkomlig för gand, 
alltså 'ogandbar', om detta uttryck tillåtes. 

Vad gan d var, det finna vi med ledning av den forn-
isländska litteraturen, där ordet — liksom senare både i Norge 
ock Sverige — egentligen betyder ett visst slags troll-
dom, ehuru det senare ofta synes ha blivit en slags allmän 
beteckning för varjehanda sådan. 

Gandr betyder emellertid ursprungligen, såsom framgår 

C. Engelhardt, Vimose Fundet, Kbhvn 1869, s. 11 ock pl. 3, 
fig. 1 ock 2. 

Bergens Mus. Aarb. 1911: 3. 
Så enligt v. Grienbergers (ANF. 29, s. 368) ock v. Friesens 1912 

(Lister- och Listerbystenarna s. 1.7) oberoende av varandra gjorda tolk-
ning. Olsen läste namnet Gudinga. 
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av en del namn på fjordar ock sjöar, 'stav' eller 'käpp'1, av 
ett äldre "gawandaa, vars senare del återgår i det isl. vgndr 
'käpp'.2  Att ordet värkligen är urgammalt, torde kunna slutas 
därav, att dess egentliga betydelse av 'stav' glömmes, varför 
ett annat ord — teinn. — av ungefär liknande betydelse epex-
egetiskt tillägges. Det senare gambanteinn har nämligen upp-
stått ur ett *gand-band-teinn, d. ä. »trollbandsstav»2. Den 
speciella trolldomskonst, som ursprungligen förbundits med 
gandr, är vad som kallas gandreip, d. ä. 'gand-' eller 'stav-
ritt', vilken återigän intet annat är än den senare troll- eller 
häxritten på en käpp, stång eller annat redskap. Vi återkomma 
senare härtill. Här har det varit vår uppgift att konstatera 
tillvaron för denna period av trollstaven. Att man sålunda 
haft tvänne ord, vOr ock gandr, för trolldomsstaven, blir 
förklarligt, om man, såsom nu är visat, fäste olika magiska 
begrepp vid 1/21.r ock gandr. Även detta urgamla, i den 
gamla världens magi ständigt återkommande klassiska in-
strument har sålunda icke saknats hos oss i folkvandrings-
tidens Norden. Stavens sammanhang med en fyndort, som 
visat sig påvärkad av den från Svarta havet kommande kul-
turströmmen, ger oss en ny anvisning om att även trollstaven 
kommit efter denna väg. Så är ock äntligen förklarat, huru 
man kunde komma på den tanken att senare rida på vad 
slags stav, stake eller stång som hälst eller helt simpelt på 
en kvastkäpp. Det är den urartade urgamla trollstaven, som 
går igän. Vad denna en gång i Orienten varit, det är en 
ånnan sak. Möjligen har den varit eller föreställt en orm. 
Den urgamla traditionen om Mose stavförvandling synes peka 
i denna riktning. 

Vi ha härmed lärt känna en del magiska jälpmedel 
ock instrumenter från urnordisk tid. Det är måhända möj-
ligt, att en systematisk utforskning av våra fornsakssam-
lågar, med beaktande av Orientens ock den grekisk-romerska 
världens magiska instrument ock medel, skulle kunna giva 

') E. Hellquist i Etymologische Bemerkungen, i Redogörelse 
för H. allm. lärov. i Ge% 1892-93; senare även E. Licl6n ock 
1101sen samt Ax. Kock, den sistnämnde i ANF. 27 (1911), s. 11811. 

2) Ax. Kock, AN]?. 27 (1911), 118. 
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mera; men det dr en uppgift som jag icke nu kan inlåta 
mig på. 

Jag tillägger blott, att man beträffande figurer med mänsk-
lig gestalt, men icke tydlig gudomskarakter kanske borde 
sätta i fråga, om de icke brukats i ock för den tidigare i in-
ledningen nämnda invultationen. 

4. Demonistisk ock antidemonistisk magi. 

Sedan vi i det föregående sysselsatt oss med den dyna-
miska naturmagien i ordets eller sakens form, följer nu att 
undersöka, huruvida det i urnordisk tid förefunnits någon 
demonistisk magi, alltså en trolldom i vilken man sökte nå 
sitt syfte med jälp av demoniska väsen eller på ett sätt, 
som överensstämde med deras att utföra sitt fruktade värk. 
Det gäller alltså att närmare undersöka, huruvida det gavs 
en svart magi, svart alltså med hänsyn till medlen ock 
icke blott, såsom vi redan sett exempel på, med hänsyn till 
syftet: att skada eller döda. Till denna framställning torde 
det vara lämpligt att anknyta en granskning av de magiska 
jälpmedlen mot demonernas ock deras förbundnas värk, var-
vid genast kan anmärkas, att medlen i detta fall knappast 
kunna bli andra, än dem vi redan funnit i den värbala ock 
operativt materiella magien. I samband med behandlingen av 
dessa saker skall det ock visa sig lämpligt att se till, vilka 
som .voro magiens utövare i urnordisk tid. 

Innan vi ingå på det magiska, är det emellertid nödvän-
digt att söka vinna någon upplysning om den urnordiska 
tidens demonistiska föreställningar. Den roll, som dessa spelat 
i den gamla världens människoliv, gör det vid tanken på det 
starka kultursammanhanget a priori sannolikt, att dessa före-
ställningar spelat en stor roll också hos den urnordiska tidens 
människor. Detta allmänna kultursammanhang gör det också 
nödvändigt att förutskicka några korta erinringar om demon-
tron ock demonistisk magi i den gamla världen, varvid vi 
dock för ögonblicket måste lemna åsido såväl den egyptiska 
som den babyloniska ock persiska demontron samt likaså 
Greklands ock Roms klassiska kulturperiod ock nöja oss med 
några spridda, för den urnordiska tron belysande drag ur 

8--170112. Sv. landam. Linderholm. 
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hellenismens ock senantikens bildningsep.Sk — alltså tider 
som omedelbart föregå eller sampanfalla med våra här ifråga-
varande tidsskeden. 

Vad särskilt den demonistiska magien angår, så hade 
den överallt sina yttersta förutsättningar i de såväl i Rom 
som isynnerhet i Grekland urgamla demon- ock underjords-
föreställningarnal. I senantiken äro dessa av samma art i 
Grekland ock i Rom. I nyplatonismen fann demontron sin 
systematisering ock sitt vetenskapliga försvär. 

Demonerna spela i den hellenistisk-romerska världen i 
allmänhet samma roll som i den gamla Orienten2. Till sitt 
ursprung äro de naturväsen, såsom fauner, silvaner o. a., 
dödsandar eller gengångare såsom de hämdgiriga Erinyerna 
eller den barnarövande Gello m. fl., eller äro de av chtoniskt 
ursprung såsom lamierna o. d. ock höra hemma i under-
jorden. Den onda demonvärldens härskarinna är underjords-
gudinnan Hekate3, romarnes Diana, som spelar en stor roll i 
trolldomen. Hennes namn får ej nämnas. Nattetid drager 
hon flygande eller ridande genom luften4, åtföljd av en skara 
tjutande demoner i gestalt av hundar eller vargar3. Själv 
visar hon sig än i hundgestalt, än i mänsklig form, hållande 
dolk, orm ock gissel, demonernas straffredskap. 

Det är Hekate som sänder ut de illasinnade demonerna 
för att skada människorna. Tiden är merendels natten, men 
även middagshettans timmar. Snarast råkar man ut för dem 
vid gravarna, ock därför även vid vägar ock korsvägar, där 
de döda ofta jordades. Liksom i Orienten anses demonerna 
vålla allehanda olyckor ock sjukdomar ock framför allt hem-
lighetsfullare sådana såsom sexuell impotens, epilepsi ock 
,vansinne, som förklaras såsom besättelse. 

Se härom Albr. Dieterich, Nekyia, Leipz. 1893, s. 19 if. ock 
nedan nämnda särskilda arbeten. 

Om den grekiska demonvärlden se i alin. 0. Gruppe, Gric-
chische Mythologie und Religionsgeschichte II, s. 758 if. (i Handb. d. 
kl. Alt.-Wiss. hrsg. v. I Miiller). 

Pauly, Real-Encykl. der class. Alt.-Wissenschaft, Stuttgart 1910 
—1912, art. Hekate. Erwin Rohde, Psyclie, Tilb. 1910, II, s. 80 f. 

R. Wfinseh, Antikes Zaubergerät, Berlin 1905, s. 22, 25, 27; 
Gruppe.  a. a. s. 803. 

Rohde a. a. II, s. 407 if. 
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Med Hekate följer en lång rad av förskräckande demoner' 
såsom Gorgo, Mormolyke, Gello, Ernpusa eller Lamia. Em-
pusa eller Lamia2  visar sig än som en hund, än som en skön, 
men åsnefotad kvinna (därav Onoskelis), vilken genom sin 
fägring söker förföra männen' för att sedan dricka deras 
blod ock alltså liksom de barnarövande Harpyiorna är en 
vampyr4. Detsamma gäller Striges, vilka visa sig såsom 
ugglor ock suga bloden ur barnen. En slav, som sökte för-
driva en striga, såsom det också hette, från ett barnlik, blev 
blå ock grön på kroppen som efter en gissling ock dog efter 
några dagar. Plötslig kraftlöshet ock impotens vållas av 
strigorna. I senantiken omtalas, bl. a. av Augustinus5, s. k 
incubi6, vällustiga demoniska väsen — liksom de keltiska 
dusii — vilka riktade sina förförelser mot kvinnor. De räk-
nades ock till faunerna ock silvanerna. Även den bockfotade 
Pan har samma vällustiga karakter. 

Vare sig ursprunglig eller inlånad från Östern möter ma-
gien hos grekerna redan i äldsta tider i många former. Under 
perserkrigen märkes ett bestämt orientaliskt inflytande. Star-
kare blev detta i hellenistisk tid till följd av dess starka reli-
giösa orientalisering. Kaldeiska mager vunno starkt insteg, 
liksom ock hellenistiska judar drevo stor praktik. Detta allt 
innebär en betydlig förändring i den ursprungligen i magiskt 
hänseende fattigare grekisk-romerska världen. 

Ej minst betydande är det judiska inslag, som röjer sig i den 
mot demoner riktade magien, där man nu möter namn som Jao, 
Ictfle, Sabaoth o. a. jämte änglanamn som Mikael, Gabriel, 
Rafael, Uriel m. fl.' 

Även i den grekisk-romerska världen utvecklade sig 
en svart demonistisk magi, där man vände sig till under- 

3) Rade a. a. II, s. 407 if. 
2) Se Pauly, R. E., art. Empusa; Roscher, art. Lamia. 

Såväl Apollonius av Tyana som biskop Gerontius av Nikome-
dia hemsöktes av dessa demoner (Pauly a. a. V, sp. 2541 f.). 

Roscher, art. Harpyia. 
De civitate Dei, XV. 23, 1. 
Roscher, art. Incubus, Pan in. fl. Jfr 0. Gruppe a. a. s. 

758 if. 
G. A. Deissman, Griechische Transskriptionen des Tetragram-

maton .uti Bibelstudien, Marburg 1895. 
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jordens makter för att med deras jälp skada ock fördärva', 
främst till Hekate, som,. när hon kallas, kommer i nattens 
mörker, omgiven av sina fruktansvärda följeslagare. I helle-
nistisk tid vann den än starkare utbredning ock skärptes 
ytterligare genom invärkan av de orientaliska kulternas dua-
listiska åskådning. Nya onda gudar såsom den egyptisk-gre-
kiske Seth-Typhon träda till. Element från olika religioner 
blandas. Med de skarpt utpräglade dualistiska kulterna, så-
som Mithraskulten o. a., förvärrades magien, förstärktes den 
egentliga svarta magien genom förbindelsen med radikalt 
onda makter. Den klassiska svarta manien grundlägges ock 
utövas av otaliga kaldeiska, judiska ock egyptiska magiker 
inom den grekisk-romerska världen. ' 

Den lägre gnosticismen ger även åt den svarta magien en 
stark spridning2, ock i allmänhet tilltar magien högst väsent-
ligt i senantiken ock vid övergången till medeltiden 3  — tack 
vare den starka religionssynkretismen, som särdeles alltifrån 
200-talet gör sig gällande4. 

Denna senantika svarta magi utövas som sagt mäst av 
»lärda» mager ock tillhörde sålunda männen. Men även i den 
grekisk-romerska världen kände man av gammalt trollkvinnan 
eller häxan3. Redan hos Homeros finna vi Kirke, den klassiska 
typen för häxan. Hennes stav blir sedan ett stadigvarande 
attribut. Dem som nalkas hänne, förvandlar hon till vargar, 
svin eller läjon. Lykantropien ock i allmänhet djurförvand-
lingen, som möter oss i det nordiska hamnskiftet, är en ofta 
återkommande idé. Hos de senare tragikerna framträder Me-
dea såsom trollkvinna. Av Hekate får hon sina gifter ock 

R. WfinsCh, Defixionum tabellae Atticae, i Corp. Inser. Attic., 
Berlin 1897. 

R. Wiinsch, Sethianische Verfiuchungstafeln sus Rom., Leipz. 
1898, s. 90 If. 

Albr. Dieterich, Der Untergang der antiken Religion, i Kleine 
Schriften, Leipz. n. Berlin 1911, s. 449 if. Dieterich, Abraxas, Leipz. 
1891, s. 136 ff. 

Jean Réville, La religion å Rome sous les S6v.åres, Paris 1886. 
Se Soldan-Heppe-Bauer, Gesch. der Hexenprocesse, I, Mfinchen 

1911, s. 34 ff. Vidare J. Hansen, Zauberwahn, Mfinehen 1900, s. 
9 if. samt Gruppe a. a. 
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magiska örter, speciellt rutan'. Häxornas klassiska hemort 
i Grekland är Tessalien, vars kvinnor förmå flytta ned månen, 
förvandla människorna till djur ock stenar ock själva flyga 
genom luften ut på kärleksäventyr. Även strigorna uppfattas 
stundom icke blott såsom demoner, utan såsom elaka troll-
kvinnor, vilka fara omkring i ugglegestalt. Om den gamla 
kopplerskan Dipsas säger Ovidius: 

Hane ego nocturnas versam volitare per umbras 
suspicor. 2  

Det är på kornet samma föreställning som i den gamla västgöta-
lagens berömda ställe, som senare skall skärskådas. Hos 
Apulejus förvandlar sig Pamphile under sitt nattliga kär-
leksäventyr till en uggla. Förvandlingen föregås av in-
gnidning med en salva. Sådan salva användes ock av de 
tessaliska kvinnorna liksom även av Simon Magus 3. Hos 
Festus är djurförvandlingen höjd över allt tvive1.4  Även i 
antiken känner man, om än blott enstaka vittnesbörd därom 
finnas, den ridande häxan. Medea far enligt Ovidius, efter He-
kates anropande, på en drakvagn över bärgens. Hos Horatius 
hotar Canidia att stiga upp ock rida på diktarens skuldrors. 
Får man tro en gammal kodex med påven Damasus' levnads-
beskrivning, så har redan på en romersk synod 367 varit tal 
om kvinnor, som med Herodias rida omkring på djur.' Även 
nämnes redan användningen av en halmbild för att dölja en 
bortrövads frånvaros. Allt detta är saker som vi i allmänhet 
skola finna även i Norden. 

Summan är, att den utgående antiken, som ock ägde en 
rik antidemonistisk naturmagi av alla slag, i hög grad skattade 
åt den demonistiska magien. I allmänhet bestraffad blott 
då den övergick till värkligt »maleficium» eller förbrytelse 

Häxan är venefica, brukar gift ock trollsalvor. Andra medel äro 
incantatio, carmen ock deprecatio, invultation, knutar m. m. Soldan-
lleppe-Bauer a. a. s. 37 if. 

2) Soldan-Heppe-Bauer I, s. 52. 
2) Soldan-Heppe-Bauer I, s. 53. Hansen a. a. s. 18. 

Se Soldan-Heppe, Gesch. der Hexenprocesse 1880, I, s. 62. 
Metamorph. VII, 2201f. Soldan-Heppe-Bauer I, s. 89. 
Epod. XVII: 74. Soldan-Heppe-Bauer I, s. 89. 
Soldan-Heppe-Bauer I, s. 89, 90. 

2) Soldan-Heppe, Gesch. etc. 1880, s. 61. 
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mot andras liv (ock ägendom), förföljdes den dock tid efter 
annan av olika skäl, ofta av politiska. Icke förty behöll den 
sin enorma makt, vilken till stor del är att förklara som en 
reaktion emot den särskilt med astrologien ock i allmänhet 
med den solära religiositeten ock världsbetraktelsen följande 
starkt utpräglade determinismen. Fatalismens förlamande 
ande hade kommit över senantikens trötta sinnen. Men icke 
alla kunde böja sig för det obevekliga ödet, många ville trotsa 
ock vända det. Det var magien som i sin egenskap av en 
vetenskapernas vetenskap, av ett högre vetande, ock med till-
gång till övernaturliga maktmedel gav den åtrådda jälpen 
till makt över livet, till världshärravälde, låt vara att den 
köptes mången gång genom förbund med demonvärldens makter. 

Så lemnades åt den gryende medeltiden ock dess lågt 
kultiverade folk ett starkt magiskt arv ock lades en ny, av 
en viss nimbus omstrålad magi av alla slag till den äldre, 
mera primitiva magi, som man även hos dem har att förut-
sätta såsom mer eller mindre autochton ock urgammal ock 
som vi i Norden kunnat spåra redan i bronsålderstid. Men 
det är icke spåren av denna, utan av den hellenistiska magien 
ock dess demontro vi här skola följa. 

Vi vända oss alltså först-  till de möjligen förefintliga 
vittnesbörden om demontron i Norden under folkvandrings-
tiden. Anbringandet t. ex. av ordet alu på gravhällar 
ha vi redan funnit tyda på ett sökt skydd mot de dödas 
andar, mot gengångare, för så vitt ej fråga varit blott om 
gravfred för den döde. 

I allmänhet gäller, att nordborna under dessa tider, för 
så vitt man kan dömma av en hel del bildframställningar, bi-
bringats föreställningar om en tvivelsutan nog så rik ock 
växlande mytisk fauna, vars betydelse i de enskilda fallen 
dock är tämligen oklar. Så har man exempelvis å ett längre 
smalt metallband i upphöjt guldbelagt arbete från Thorsbjerg, 
med obestämt ändamål, jämte några fiskar 5 stora djur, av vilka 
det första är en blandning av häst ock fisk, det andra av bock 
ock fisk. Det tredje är någon sorts vildsvin, det fjärde en fågel 
ock det fämte en varg'. Därtill ett drakliknande odjur. 

i) C. Engelhardt, Thorsbjerg Mosefund, Kbhvn 1863, pl. 11, 
fig. 47, jfr s. 45. 
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Engelhardt har här funnit G-ullinbursti ock Odins korp. 
Det är möjligt, men naturligtvis blott en gissning. I samma 
fynd ingår en bröstbuckla till en ringbrynja. På denna ses 
åter ett mytiskt djur, en bock med fiskstjärt eller något 
dylikt'. 

Det är emellertid icke mycket att göra av dessa ock lik-
nande bilder. Det enda man med visshet ifrån dem kan 
sluta är det, att nordbon nu, om icke förr, fick en rik ock 
brokig värld av varjehanda mytiska ock fabelaktiga väsen, 
som icke alls hade med värkligheten att skaffa, men som 
fingo en viktig plats i sagans äventyr ock i myternas berät-
telser. 

Redan i urnordisk tid. kunna vi emellertid påvisa väsen, 
vilkas demoniska art är fullt klar. Såsom vi förut sett, existerar 
redan under bronsåldern ett antal bilder av ormar, vilka icke 
gärna kunna vara av det värkliga, hos oss tämligen ofårliga sla-
get. Sedermera försvinna ormbilderna för lång tid. Men, såsom 
Stjerna uppmärksammat, framträder ormen åter i ock med den 
stora gotiska kulturströmmen på 200-talet. Det jutländska Gun-
destrupskärlet, som väl importerats utifrån, har också ormen, 
som här synes figurera bl. a. i någon sorts magisk handling, 
där den tjusas eller besvärjes2. Vidare är att nämna den 
praktfulla orm, i romerskt metallarbete, som ingår uti Thors-
bjergryndet3  ock möjligen prytt en hjälm. Å det 1639 funna 
Gallehushornet4  från början av 400-talet möta vi ett flertal 
figurer av ormar, som resa sig i mer eller mindre spiralfor7 
made ringar eller bukter ock i sammanställningar, som tyckas 
visa på händelser i mytologi ock saga.2  

Samma typ möter oss å brakteater under 400- ock 500-talet 
samt omkring 600 å ett Vendelfynds ock synes tillhöra olika 
situationer ur myt ock saga. Vidare äro Br. 136 ock 137 i 

Pl. 7, fig. 7, jfr s. 27 (obs. bockskäggets form). 
Se Soph. Möller, Nord. Altertumskunde II, Taf. I (tul 

s. 160). 
Engelhardt, Thorsbjerg Mosefund, s. 23 f. samt pl. 5, fig. 2. 
Bästa avbildn. hos Stephens a. a. I, s. 322-325, ock Atlas, 

Tab. XIII—XV. Vidare hos Möller a. a. II, s. 151 if. 
3) Se Stjerna, Drakskatten i Beovulf, Fornv. 1906, s. 134 if. 

Jfr förut s. 109 om ormens betydelse. 



122 	 LINDERHOLM, NORDISK MAGI. 

Atlas utsirade med två stora ormgap, fulla av vassa tänder. 
Ormen blir i olika typer för övrigt inom ornamentiken ett 
omtyckt motiv, vanligast i södra ock mellersta Skandinavien, 
omsider utan sammanhang med myt eller saga'. 

Redan på Gallehushornet finna vi jämte dessa naturligt 
formade ormar ett annat slag, en sorts bastarder med män-. 
nisko- eller snarare fågelhuvud ock armliknande extremiteter 
vid huvudet, men i övrigt ormformade2. Följaktligen hava 
vi redan här en antydan till den senare bevingade ock med 
fötter utrustade, men eljes allt fort ormliknande draken. 
Även å den i Skåne funna B_annoverbrakteaten3  har ormen 
framben. 

Att denna drake, som kommer att merendels vaka över 
en stor skatt, också tidigt nog blivit känd i Norden, framgår 
av Beowulfssagan. Här täljer götasagan bl. a. om en stor, 
fruktansvärd, giftig ock eldsprutande draco volans, ruvande över 
en väldig skatt i sin otillgängliga bärgshåla, som vi ha att tänka 
oss någonstans vid den svenska västkustens klippor i Halland 
eller Bohuslän 4. Nattetid hemsöker den götarnas land, så ock 
Beowulfs hov med eld ock brand5. Ännu i denna skildring 
vacklar beskrivningen mellan den äldre ormtypen ock den egent-
liga draktypen. Dock, detta är ej det viktigaste. Av större be-
tydelse är, att vi redan här möta föreställningen om en rums-
besättelse av en demon. Draken har tagit landet i besittning. 
Det är visserligen icke fråga om en enskild boning, såsom senare 
,är fallet vid medel- ock nytidens rumsbesättelser av djävulen, 
utan en hel bygd eller ett helt land, men detta är en oväsent-
lig förändring av själva grundföreställningen. Så är hela 
landet här förtrollat6. 

Gallehushornen ge oss kännedom om ännu ett slag av 
demoniska väsen, som hava människogestalt, men egendomliga, 
halvt fågellika, avskyvärda huvuden. Egendomligt är, att 

Stjerna a. a. Fornv. 1916, 136-144. 
Se avbildningen. Jfr Stjema a. a. s. 139. 
Avbild. hos Salin ATS. 14: 2, s. 43, fig. 55. 
Sehilek, Folknarnnet Geatas, Uppsala 1907, s. 45. 
Beowulf, ebersetzt und erkläret vom Hugo Gering, Heidelberg 

1906, v. 2210, 2312, 2542 ff. (s. 68 ff.). 
Sehtlek, Studier i Beowulfssagan, Ups. 1909, s. 8. 
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man i medeltida kyrkomålningar finner liknande gestalter.1  
Det förefaller därför, som om vi i dessa Gallehushornens 
bilder hade ett varsel om tron på de senare trollen, för så 
vitt icke redan ett äldsta försök att återgiva dessa. 

Närmare även denna tro komma vi i Beowulfssagan, 
ty om också skildringen av vattentrollet Grendel ock dess 
mor i mycket fått sin prägel av keltisk tradition, ock 
även om vidundrens natur av sjö- eller vattentroll är av kel-
tisk härkomst, hindrar detta icke, att ursprungliga drag av 
den danska sagans historia om Grendel ock dess mor blivit 
bevarade, drag som icke alltför långt senare finnas hos de 
nordiska jättarne ock trollen ock därför utan fara kunna anses 
ha existerat under den period, som här är i fråga. Det är så 
mycket sannolikare, som sagan har andra äkta nordiska ele-
ment. Såsom Stjerna2  visat, förefinnes det en högst betydelse-
full överensstämmelse i fråga om vapen, ock det ända in i de-
taljer, mellan Beowulfssagans skildrade föremål ock motsvaran-
de svenska från 500- ock 600-talen. Om de bekanta öländska 
Torslundaplåtarnas bilder av strid med vargliknande odjur 
yttrar Stjerna, att de se ut som »illustrationer till parallell-
sånger med dem i Beowulf»3. Vi vända oss därför till Beo-
wulfssagans berättelse om det ohyggliga vidundret Grendel 
ock dess -moder4. 

Grendel betecknas som jätte (eoton 762) eller t h urs 
(pyrs 426), ock är alltså liksom modern av övermänsklig stor-
lek ock styrka (1345 if.). Till gestalten äro dessa väsen män-
niskolika, men Grendel är svart (deore 160), ock modern griper 
med hemska klor (atolan elommum 1503). Grendel är vild (deor 
2091) ock blodtörstig, ock i enlighet med denna sin natur av 
»eoton» griper han en av den kungliga vakten, dricker blodet 

Se exempelvis S:t Olofs strid med trollen i ösmo kyrka hos 
0. Sylvan, Kyrkomålningar i Uppland fr. medeltidens slut, ATS. 
14: 1, s. 63. Jfr Mandelgrens Monuments Scandinaviens du moyen äge, 
1855-62. 

Fästskriften för Osc. Montelius 1903, s. 99 if.: Hjälmar och 
Svärd i Beovulf. 

A. a. i Fästskr. till Montelius, s. 318. 
Jag citerar här som förut Heynes edition samt R. Wickbergs 

övers. av Beovulf, Ups. 1914. 
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ock slukar honom (740 if). Modern betecknas ock såsom glupsk 
(gifre 1278) ock kallas även havsvarginnan (brim-wylf 1600). 
Grendel är dum ock representerar ännu stundom blott den 
råa, djuriska styrkan samt förstår sig ej på att bruka svärd 
ock sköld (682). 

Men denna föreställning synes vara ett äldre drag, som 
vikit eller i varje fall förenats med den tydligt utpräglade 
tron, att Grendel ock hans mor äro demoniska väsen, med 
övernaturlig styrka ock magisk kraft ock insikt. Klart är, 
att vid berättelsens slutliga formulering av en kristen man hit-
hörande, av kristendomen förmedlade begrepp kunnat invärka, 
såsom då Grendel ock hans mor kallas djävlar (deofol 1681). 
Men någon väsentlig omvärdering av jättens redan förut de-
moniska väsen låg näppeligen häri, ock det ges andra drag 
av otvivelaktigt hedniskt ursprung, som fulltyga detta. 

Grendel är en gast (102) eller en kraftgast (ellen-
gest 86). Hans släkt betecknas såsom hemlighetsfulla gastar. 
Ormar, drakar ock varjehanda hemlighetsfulla ock ohyggliga 
odjur visa sig vid Grendels håla (1425 if.). Grendel är ej bland 
människor eller av deras släkt (ellor-gfflst 808). Därför kunna 
ock G-rendels ock hans mor betecknas såsom fladdrande, 
spökaktiga väsen (wcefre 1332). Men på samma gång ut-
märkas de av starka demoniska krafter, ock t. o. m. blodet 
av modern är liksom Fafnes ettrigt ock giftigt (1618). Intet 
det bästa stål på jorden, ingen klinga ville bita på Grendel, >ty 
han hade genom trolldom gjort sig hård emot alla segervapens 
äggar» (805). Ej häller bet Beowulfs svärd på Grendels moder. 
I hännes undervattenshåla varsnade Beowulf dock ett svärd, en 
bronsklinga, vars runor ock drak- eller ormslingor förråda dess 
hemliga kraft (1558 if., 1695 f.). Blott med detta kan hon dödas. 
Trolldomens, den svarta magiens, kunskap hör dessa väsen 
till, ock likaså dess värktyg. Grendel äger en. stor vante 
eller säck av drakars skinn, gjord med >trolls», egentligen 
»djävlars» konst (deofles creeftum 2089). Där stoppas rovet. 
De i dikten ofta beskrivna ock prisade darnascerade svärds-
klingorna hade jättar till mästare (1559, 1563, 1680, 2617, 2980)1. 

1) Jfr S tj er n a, Hjälmar och svärd i• Beovulf, i Fästskriften till 
Montelius, s. 113. Erinrar om Regin, mästaren till Sigurds svärd. 
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Dessa trolls tid är natten ock mörkret När man ej 
längre ser solens ljus ock natten breder ut sig över allt ock 
alla, då komma dessa nattens skugglika skepnader smygande 
(scadu-helma gesceapu scriban cwöman 651). I natten hemsöker 
Grendel, nattvandrarn (scadu-genga), danske konungens sal för 
att gripa ock sluka hans män (703 f.). Då förestår angreppet. 
Grendel är den nattlige fienden (xfen-grom 2075). Grendel 
ock hans mor vistas väl i en underjordisk håla, därifrån de 
komma fram i mörkret. Men det säges ock, an ingen vet, 
vart dessa väsen taga vägen (men ne-cunnon hwyder hel-
rfinan hwyrftum scriöaö, 163). 

Så är ett väsen som G-rendel ock hans mor en döds-
bringande gast (vml-gst 1332) ock skräckinjagande (ag-
lwca 159, 433, 593). Hans oformligt stora huvud är förskräck-
ligt (eges-lic 1650), fasaväckande. Som en glödande flamma 
skjuter ett avskyvärt ljus ur hans ögon (727). Med fasa ock 
förskräckelse väntar man dessa väsens ankomst i mörkret. 
Blott en jälte, som göten Beowulf, kan besegra dylika vid-
under. 

Det har för oss sitt stora intresse att konstatera, det 
denna tro på jättar ock troll förefunnits även i Sverige, åt-
minstone vid slutet av denna period. I en sats av Rökstenens 
inskrift, som skapats mot mitten av 800-talet', läser v. Friesen 
nämligen ordet jätte2  (iatun). Är tolkningen, att jälten kunde 
»rå på» jätten3, riktig, så har man hos oss i Östergötland 
känt en berömd svensk jältes kamp ock seger över en jätte, 
alltså ett motstycke till Beowulfs kamp med Grendel. Kanske 
ha vi här den första berättelsen om det närliggande Ombergs 
jätte ock beröringen med honom. Naturligtvis hör den här 
åsyftade jältens strid, såsom Schiick framhåller'', icke hemma 
inom värkligheten. Vi röra oss här inom sagans värld med 
dess blandning av mänskliga ock mytiska väsen. 

Ännu ett slag av demoniska väsen synes, om än icke 
med full säkerhet, låta påvisa sig i Norden under folkvand-
ringstiden. På den sydnorska brakteaten från Aagedal i 

Bugge, Der Runenstein von Rök, 1910, s. 220 if. Så även 
v. Friesen a. a. s. 221. 

A. a. s. 113 if. 	 3) Bugge a. a. s. 113 if. 
4) Jfr Sehilek, Ill. Sv. Litt.-Rist.2  I, s. 71. 
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Lister og Mandals amt från senare delen av 600-talet läser 
Buggel ordet eli.fi2  'alvkvinna', ock finner vidare ett tillkän-
nagivande av ristaren Uha, att denne gjort (bilden av) denna 
alvkvinna, som synes å brakteaten. Har Bugge rätt häri, 
så äga vi i denna brakteat, vars elifi styrkes av den något 
tidigare Bystenens ekvivalenta alaifu, ett vittnesbörd om tron 
på alver redan under folkvandringstiden, något som i ock för 
sig visserligen icke är osannolikt. Vad alvkvinnans bild 
vidare kan ha att betyda, skall senare visas. 

Det säger sig självt, att vad nu blivit anfört om demo-
nistiska föreställningar i Norden under folkvandringstiden 
ock något tidigare måste betecknas såsom blott tillfälligt be-
varade spridda räster av sagda tiders demonistiska föreställ-
ningsvärld. Tvivelsutan var den ojämförligt rikare, kände 
den ett flertal andra hemlighetsfulla, förskräckande ock far-
liga väsen av olika slag. Sannolikt skulle ett metodiskt 
studium av den äldsta isländska diktningen göra det möjligt 
att rikta den givna tavlan med ännu en hel del gestalter, 
då ett flertal av de föreställningar, som där möta oss, utan 
fara kunna anses väsentligt äldre i folktron. Såsom bekant 
har Stjerna givit en bindande arkeologisk bevisning för att 
vissa partier i Helgediktningen återspegla förhållanden från 
tiden omkr. 6003. Det kan därför icke vara alltför vågat att 
antaga detsamma beträffande de demonistiska föreställnin-
garna. 

De nu i korthet angivna föreställningarna, vilka tvivels-
utan torde kunna kompletteras med ännu ett eller annat 
drag, förete på ett frappant sätt i det hela ungefär samma 
demontro ock samma demonfruktan, som vi finna hos den gamla 
världens folk, ock det är blott alltför naturligt, att så är 

NI. I, s. 186 if., 198 f., 204. 
elifi ack. = ett senare *em,  nom. *elfr, fem. till alfr. På den 

likaledes sydnorska runstenen i By av Buskeruds amt från mitten av 
600-talet (NI. I, s. 89 if. 115) läser Bugge (s. 198, jfr s. 107f.) det med 
elifi analoga aletifu. Jfr alflu, fno. E1fi, (lat. till kvinnonainnet 
Elfr, a. a. s. 380 (Hammerenstenen i Nordre Trondhjems amt fr. o. 
750). 

Fästskriften för Oscar Montelius 1903, s. 119, 120 (Hjälmar 
och svärd i Beovulf). 
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fallet. Det var givetvis ej blott den värbala, utan ock den 
demonistiska magien ock dess föreställningar som följde med 
den andliga samfärdseln. 

Det är även här den av goterna förmedlade förbindelsen med 
den östromerska hellenismens ock orientens värld som till 
Norden fört eller närmare gestaltat, vad vi funnit av demo-
nistiska föreställningar som draktron ni. ni. 

Det är ock möjligt att i någon mån direkt påvisa dessa 
eller närliggande idéers vandring. Att Tborsbjergsormen 
hör samman med. kulturströmmen från goterna, är redan sagt. 
I det 1639 funna Gallehushornets bild av en fågel över en 
fisk 1  synes föreligga ett lån från samma håll, ty sagda motiv 
är typiskt för mynten från Sinope ock Olbia vid Svarta 
havet'. Sannolikt ha väl då Gallehushornens bilder i sin 
helhet samma ursprung. Om lindormens ock drakens orien-
taliska ursprung få vi en erinran genom ett ungerskt fynd 
av en guldfibula, å vilken tecknats två lindormar med stora, 
vilt uppsyärrade gap ock kluvna stjärtars, ungefär samma typ 
som å Asumbrakteaten4, där stjärten dock icke är kluven. 
I en skarpsinnig undersökning' har A. Voss visat, att den 
1891 i Gundestrup på Jutland funna, med bilder rikt ut-
smyckade silverskålens bl. a. återger scener ur Mithraskulten 

Atlas f. Nordisk oldkynd., Kbhvn 1857, tab. XIV. Jfr XIII o. 
XV. 	Voss låter i sitt nedan anf. arb. s. 41 - hornen härstamma från 
Svartahavstrakten. Mailer, Det store Sölvkar etc. sätter dem till 
tiden för Kristi födelse eller första kristna århundradet ock anser dem 
förete starkt galliskt inflytande, men dock vara tillvärkade snarast utan-
för Gallien (s. 57). 

Jfr Voss nedan anf. arb. s. 411. Olbia erövrades, det bör 
här nämnas, av goterna. 

Se Joseph Ilam p el, Alterthfimer des frilhen Mittelalters in 
Ungarn I, Braunschweig 1905, s. 69, fig. 74. 

ATS. 14: 2, s. 13, fig. 23. 
Der grosse Silberkessel von Gundestrup in Jfitland, ein Mi-

thräisches Denkrnal im Norden, tryckt i Festschrift för Adolf Bastian 
zu seinem 70. Geburtstage, Berlin 1896, s. 367-413. 

Utmärkta avbildningar hos Sophus Möller, Det store Sölvkar 
fra Gundestrup i Jylland, i Nord. Fortidsminder I, Kbhvn 1890-1903. 
Jfr Nord. Alterturnskunde II, 1898, s. 160 fl., där M. hävdar, att kärlet 
är från 100-talet e. Kr., företer gallo-romerskt ock i varje fall kel-
tiskt inflytande, men dock är tillvärkat i Norden. 
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ock en rad demonistiska föreställningar'. Det är visserligen 
icke utan sin betydelse, att bildserien icke så mycket syssel-
sätter sig med Mithras egen kult, som fast mera med 
demonkulten. Man finner här ett pandemonium, som ger 
ett starkt uttryck åt den persiska religionens dualism. 
Det har redan anmärkts, att ormen förekommer i en scen, som 
synes nog så tydligt återge någon magisk besvärjelseakt (Voss 
fig. 5, s. 378): ormen har betvingats av prästen-magikern, som 
sitter på marken med ormen i ena ock den magiska ringen 
i den andra handen. Ormens hornliknande huvudutsmyck-
ning visar på egyptiska förebilder (s. 40 f.). 

Bilderna förete med hänsyn till stil ock innehåll en av-
gjort orientalisk påvärkan, ock detta såväl av gammalassy-
risk som sassanidisk konst 2, det senare i jälmarnas pry-
dande med en fågel eller ett vildsvin3  — något som är oss 
bekant även å svenska bilder från folkvandringstidens Vendel 
ock Ölands. Å andra sidan förefinnas starkt framträdande 
tecken på ett inflytande av grekisk konst. Denna blandning 
av orientaliska ock grekiska motiv finner sin förklaring där-
av, att arbetet stammar från ett barbariskt gränsland till så-
väl den orientaliska som grekiska kulturen. Detta åter för 
oss till trakten av Svarta havet, närmast till Pontus eller 
Frygien 2. Alltså befinnes, att vi härmed åter närma oss 
goternas trakter. Voss antar ock, att Gundestrupskärlet, 
tack vare förbindelsen med goterna, förts till Norden. Att 
dömma såväl av dessa förbindelsers tid, bildernas stil, starkt 
demonistiska prägel ock arkeologiska anslutning till folk-
vandringstidens typer; hör kärlet till början av 300-talet6. 

Om Mithraskultens utbredning på syd- ock västgermanskt om-
råde se R. F orrer, Das Mithra-Heiligtum von Königshofen bei.  Strass-
burg, Stuttg. 1915. Denna kult kan icke gärna ha varit utan infly-
tande på germansk åskådning. Särskilt dess starka dualism kan tänkas 
ha funnit spridning. 

Voss a. a. s. 398. Förf, erinrar i detta sammanhang (a. a. s. 
407) om det bekanta fyndet i Wolfsheim, Rheinhessen, av en silver-
platta, å vilken i Pehleviskrift inristats namnet Asakhschater (Artaxerxes), 
sannolikt den I eller II. Således från 200- eller 300-talet. 

A. a. s. 401. 
Avbildningar t. ex. hos Schlick Ill. Sv. Litt.-hist.2, I, s. 49, 51. 
Voss a. a. s. 407. 	 6) Voss a. a. s. 413. 
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Nu säger det sig självt, att en nordbo, som på ett eller 
annat sätt förvärvat en dylik kostbarhet, icke gärna kan förut-
sättas ha inhämtat fullständiga ock korrekta uppgifter om 
betydelsen av en så omfattande bildserie som denna. Har 
kärlet vunnits i strid, må det väl anses så gott som alldeles 
osannolikt. Även vid fredligt förvärv skulle det förutsätta 
ej alltför många mellanhänder. Vid fredligt utbyte kan det 
dock tänkas, att den tidigare ägaren givit åtminstone några 
uppgifter om betydelsen av bilderna. Dock, nordbon må ha 
fått veta mer eller mindre — i viss mån talade dessa bilder 
själva. De voro nämligen av den natur, att en hel del utan 
vidare framstodo för betraktaren såsom åsyftande vad vi 
kalla demoniska väsen, dessa månde sedan ha den ena eller 
andra betydelsen. De voro i detta ock många andra fall nog 
för att ägga ock nära fantasien ock befolka dess värld med 
allahanda nya, än ljusa, än mörka väsen, som sedan efter be-
hov ock lägenhet kunde assimileras med vad man tilläven-
tyrs redan ägde. För övrigt säger oss beskrivningen av 
svärden i Beowulfssagan, att man gav granneligen akt på 
bildframställningarna i dessa tider ock med dem förband be-
stämda föreställningar ock mytiska händelser, även där inga 
sådana i värkligheten förelågo. 

Vissa av de mytiska bilder, som på detta sätt kommo till 
nordbons kännedom, upptogos i hans egen konst. Så blev 
förhållandet med lindormen ock draken, varpå vi redan sett 
exempel. Även i nästa period skall drakföreställningen starkt 
gå igän i runstenarnas drakslingor. Att dessa avsett värk-
liga drakar eller ormar, är tydligt av Ramsundsbärgets ock 
G-ökstenens Sigurdsristningar', där jälten sticker sitt svärd 
underifrån genom den som ett band eller slinga stiliserade 
draken. Ju längre dess mer övergå emellertid dessa drak-
figurer till rent dekorativa slingor, ock slutligen märker man 
föga, att ursprungligen avsetts en värklig drake eller orm. 
Ej häller märkes mycket av den bandmagi, som också ur-
sprungligen torde ha förelegat, men nu är blott svagt antydd 
i dessa slingor. 

1) Se avbildningarna t. ex. hos Sehilek, Ill. Sv. litt.-hist.2  I, 
s. 111, 112. 
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Det säger sig självt ock bestyrkes för övrigt livligt av 
Beowulfssagan, att man högligen fruktade dylika demoner 
som Grendel ock draken. Det vill synas, som om den van-
liga människan stått jälplös inför deras raseri ock hem-
sökelser. Blott den, som utrustats med ovanlig styrka ock 
mod, själs- ock kroppskrafter såsom en Beowulf, kan besegra 
dem. Det är den slutsats som man kan draga av sagan om 
Beowulfs Grendel- ock drakstrid. Men även för en sådan 
jälte är kampen vågad. Beowulf segrar, men dukar ändå 
under för drakens giftiga bett. Det är som senare i envigs-
striderna med djävulen. Han kan besegras, men kraften är 
tömd, ock antingen flyr förståndet eller livet. Rimligt nog, 
om man besinnar, att traditionen i båda fallen bygger på ock 
på sitt sätt söker förklara en ock samma ursprungliga ock 
sedan tid efter annan genomlevda psykiska värklighet. 

Enligt Schiick har sagan ursprungligen t. o. m. låtit 
Beowulf slukas av draken, så att han blir hämnad först av en 
annan 1. Senare skola vi finna, att en dylik j ältes, såsom t. 
ex. Sigurds, kraft egentligen beror på en frändskap med 
själva gudarna. 

För den vanliga människan gällde det att mot de lurande 
demoniska andarnas angrepp skydda sig med jälp av högre 
makter ock krafter, som naturligtvis även en Beowulf 
gynnats av. 

I kampen mot sådana ock andra onda väsen, som vi 
först i nästa period skola närmare kunna lära känna, men. 
redan under denna hava all rätt att förutsätta, litade man na-
turligtvis till den värbala ock materiala magiens kraftmedel. 
Men man sökte också skydd ock mod i den store drakdödarens 
exempel ock anlitade krafter. Detta synes mig, såsom nu 
skall visas, framgå av de bildframställningar, som vi äga be-
varade å en del brakteater. 

I fråga om bilderna hava dessa brakteaters mästare 
i Norden utgått från de romerska mynten med käjsarens bild 
ock insignier, som de dock hade svårt att återgiva2. Lik- 

Studier i Beowulfssagan, s. 12. 
Jfr B. Salin, ATS. 14: 2, s. 93 if. 
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som i fråga om skriften frigjorde man sig också beträffande 
bilden från mönstret ock gestaltade figurerna efter nordiska 
föreställningar ock behov. Redan käjsarmyntens stundom före-
kommande framställning av imperatorn så-som besegrande 
den i stoftet slingrande ormen-fienden gav den nordiske konst-
nären en anvisning, om han eljest behövde en sådan, på den 
bragd, han borde inrista å sin amulett mot varjehanda ondskap. 

De bilder, som äro av särskilt intresse för oss i detta 
sammanhang, äro de ryttarfigurer, som utgöras av ett män-
niskohuvud över ett fyrfotadjur. Enligt B. Salins undersök-
ning förete de tvänne huvudgrupper. . I den ena ock äldsta 
av dessa vilar människohuvudet så gott som direkt på ryggen 
av djuret, vars underläpp är försedd med ett bihang, som 
skall föreställa ett bockskägg. I den andra gruppen saknar 
djurhuvudet detta bihang ock höjer sig människohuvudet 
allt mer över djurryggen ock lämnar utrymme för en om 
ock bristfällig, dock tydligen åsyftad teckning av en hel 
ryttare. Därtill har denna bildtyp i olikhet med den förra 
i regel en eller två fågelbilder bredvid sig. Olikheten i dessa 
båda typer måste, då de äro samtida ock delvis förefintliga.  
å samma område, utan förblandning, vara avsiktli gock alltså 
betyda något'. Om man nu anser det sannolikt, att fråga 
är om gudabilder, så böra här åsyftas tvänne olika gudar, ock 
skulle då det bockskäggförsedda djuret med dess människohu-
vud föreställa Tor, åkande efter sina bockar, ock ryttar-
bilden Odin, ridande å sin häst ock följd av sina fåglar2. 

I ock för sig synes denna tolkning mycket rimlig. Emel-
lertid torde det finnas väl så starka skäl för en annan tydning, 
hälst det i själva värket föreligger åtskilliga icke obetydliga 
svårigheter för den ovan anförda. Sålunda torde särskilt 
tydningen av den ena typen som Tor ock hans bockar möta 
vissa svårigheter. Även i denna typ, där manshuvudet vilar. 
direkt på djurets rygg, torde man ha åsyftat en ryttare, 
Också i den andra konstaterade ryttartypen är kroppen stun-
dom så fragmentarisk, att dess totala frånvaro föga har att 
betyda. Men Tor red, såsom Salin själv anmärkts, icke 

1) Salin ATS. 14: 2, s. 79 fe. 	2) Sann a. a. s. 84, 89 if. 
3) Fästskr. för Montelius 1903, s. 136. 
9-170112. Sv. landam. Linderholm. 



132 	 LINDERROLM, NORDISK MAGI. 

på sina bockar, utan åkte efter dem. Härom erinra 
brakteatbilderna icke alls, ehuru bilden av en åkande icke 
bort vara svår att framställa. Tor hade ju ock två bockar. 
Här ha vi blott ett djur, som kan komma i fråga. Vidare är 
i teckningen av djurets kropp intet som erinrar om en bock, 
ock icke ens hornen, vilkas karakter av bockhorn dock varit 
ytterst lätt att antyda, erinra det ringaste om bockhorn. 

Vad som i nämnda teckning tagits för ett bockskägg, 
torde knappast vara tillräckligt att åt det avbildade djuret 
ge karakter av en bock, vad det nu kan betyda. Teckningen 
är i regel så osäker, att man kan känna sig tveksam, om av-
sikten varit att antyda ett bockskägg, som väl bort tecknas 
å ett bockhuvud. Att man i den tiden förmått det, är tydligt 
nog. Å en ringbrynjebröstbuckla från Thorsbjergsfyndet sy-
nes ett bo ckh uv at djur med dylikt skägg'. I själva värket 
har man här att göra med ett mycket fritt återgivande av 
det springande djurets tunga, som i en hel del fall tydligt 
tecknats såsom hängande ut ur munnen liksom på ett flåsande 
djur, men egendomligt nog, så vitt jag kunnat se, blott un-
dantagsvis (å Br. Atlas 129 ock 142) förekommer, där ett tyd-
ligare »bockskäggD tyckes vara för handen. Avgörande är Br. 
Atlas 73. Med den stilistiska frihet, som man då för tiden 
tillät sig, synes det icke otänkbart, att man i teckningen 
tillåtit sig en dylik godtycklighet. Men jag lemnar dessa 
attribut alldeles åsido i min bevisning. 

Avgörande är, att det springande djuret så klart ock 
tydligt, som man kan begära, på en av de bäst tecknade 
brakteaterna, nämligen den från Åsum2, är tecknat som en 
häst. Här kan ingen tvekan gärna råda, trots det bockskäggs-
lika bihanget ock oxhornen. Ock ehuru manshuvudet här är 
placerat direkt på ryggen av hästen, måste likväl avsikten 
vara att återge en ryttare; detta framgår också därav, att 
djuret har sadel. Även i flera andra fall är det nog så tyd-
ligt, att man velat återge en häst ock ryttare, om också dennes 
huvud ritats direkt till ryggen av hästen. 

I) Se C. Engelhardt, Thorsbjerg Mosefund, 1863, pl. 7, fig 7. 
Man observere skäggets framåt-, icke bakåtböjda riktning sam å brak-
teaternas skäggliknande attribut 

2) Salin a. a. s. 13, fig. 23. 
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Djurets horn, som blott i ytterst få fall saknas ock följa 
med även i de mäst degenererade typer, där slingorna blott 
låta en svagt ana den ursprungliga djurframställningen, likna 
oxhorn ock icke bockhorn ock torde utgöra den urgamla 
orientaliska ock klassiska mångudssymbolen, här använd för 
att antyda, att det icke är fråga om en vanlig häst, utan en 
av högre slag som t. ex. Sigurds Grane. 

Vad vidare angår frågan, huruvida den tydligare an 
givna ryttartypen skall avse Odin, torde av det följande 
komma att framgå, det starka positiva skäl tala emot en 
sådan uppfattning. 

För tolkningen av flertalet brakteatbilder torde det vara 
säkrast att, såsom Stjerna 1  redan gjort, utgå frän det huvud- 
motiv, som i de flästa fall föreligger, nämligen kampen mot 
en orm eller drake. Detta från Orienten välbekanta urgamla 
motiv kan höra till såväl religionens som sagans område, 
beroende på kampens huvudperson ock syfte. Han kan vara 
en gud eller blott en heros eller jälte. Även till Norden 
har detta motiv trängt ock blivit mycket populärt både i 
religion ock saga. Men i den religiösa mytbildningen ock 
dess kosmologi förekommer gudarnas stora kamp med ormen 
först vid världsloppets slut, ock Ragnaröksföreställningarna 
torde kanske tillhöra en senare tid än den, som här är i fråga. 
För övrigt säges aldrig, att Odin segerrikt kämpat med 
något vidunder (Schlick). Därmed äro vi hänvisade till sa-
gans värld. 

Man kan då tänka sig förloppet ungefär på följande 
sätt. Legenden om den gamla kampen med en orm, drake eller 
annat halvt naturligt, halvt övernaturligt väsen har spritt 
sig till Norden, där den får en särskild prägel. Med tiden 
förbindes denna kamp med än den ena, än den andra sago- 
jälten, såsom en Beowulf — bakom vilken enligt Schiick för 
övrigt dölja sig tre jältar2  — sedermera Sigurd Fafnesbane 
ock Ragnar Lodbrok. Det är utan tvivel en sådan drakstrid 
som är föremålet för flertalet guldbrakteaters bilder. Vad 
den urgamla stridens jälte då hette, veta vi ej. Det är också 

Drakskatten i Beowulf. Fornv. 1906; s. 142, 143. 
Studier i Beowulfssagan, s. 22-26. 
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mindre viktigt. Mera betyder själva saken, de föreställningar, 
som knötos till stridens gestalter. Intet synes nu hindra, att 
en del särdrag i Sigurdssagan, liksom dess huvudstomme, äro 
av gammalt ursprung. Så kan exempelvis vara förhållandet 
med berättelsen om Sigurds underbara häst Grane ock sär-
skilt om Sigurds ätande av drakens eller ormens ,järta ock 
därav följande övernaturliga förmåga att förstå fåglarnas sång, 
ett äkta magiskt drag. 

Men då blir det också möjligt att tolka det väsentli-
gaste i brakteaternas bilder. Ormen, hästen ock ryttaren 
samt fåglarna voro det givna. Vid själva den tekniska fram-
ställningen av denna kamp utgick man emellertid från ro-
merska, resp. grekiska, sålunda östromerska mynt, ock sanno-
likt var det, såsom förut är antytt, dessas bilder som gåvo 
uppslaget till brakteatfigurernas framställande. Härvid kunde 
man utgå från mynt, som än hade käjsaren i bröstbild eller 
i helfigur, trampande under fötterna en såsom orm symboli-
serad fiende, än visade käjsaren såsom ryttare med den för-
trampade ormen-fienden under hästens fötter. Det förra fram-
ställningssättet föreligger å ett gottländskt guldmynt från 
300-talet' ock längre fram på en del brakteater 2,  vilka även 
ge exempel på efterbildning av de romerska ryttarbilderna3, 
också av dem med ormen4. Men dessa figurer blevo blott 
en utgångspunkt för nordbornas mästare, vilka taga det givna 
uppslaget för att ge uttryck åt nordiska föreställningar. 
Då åter fråga blev härom, var det något moment av sagans 
nyssnämnda kamp 5  som blev bildernas huvudföremål. Odju-
rets dödande är emellertid ej så ofta föremål för framställ-
ning. Ett exempel ges dock (Br. Atlas 73), där ryttaren till 
häst höjer sitt vapen mot odjuret, som här är fyrfota. Hela 
framställningens stil ock teknik äro emellertid här av annan 

0. Almgren, Ett guldmynt från en gottländsk grav, Fäst-
skrift till 0. Montelius 1903, s. 89 ff. 

Ex. på dylika romerska ock barbariska efterbildningar hos Mon-
telius, Den nord. järnålderns kronologi, SFFT. X (1900), s. 73 f., 
fig. 158 ock 159. Se ock Almgren a. a. s. 94. 

Se Montelius a. a. SFFT. X (1900), s. 72. 
Stjerna, Fornv. 1906, s. 144. 
Möjligen återges ock en episod i Vq1undssagan. Jfr den bevin-

gade figuren Atlas 69-72. 
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art, än i allmänhet är fallet. Det är ritten till ock från stri-
den som man i regel gjort till föremål för sin framställ-
ning. 

Vi vända oss nu till de oförklarade brakteatbilderna med 
en stående eller springande man i bröst- eller helfigur. Här 
är det uppenbarligen jältens (i Sigurdssagan bevarade) ofri-
villiga avsmakande (på fingret) av det stekta ormjärtats 
saft som väckt synnerligt intresse ock återgivits. A den i 
övrigt svårtydda skånska Skattekärrsbrakteaten' synes bröst-
bilden av en man, som sticker ena tummen i munnen, Medan 
han med den andra tyckes hålla en tång, som år ganska tydlig. 
Fågeln är också med. På de hannoverska Dannenberger-
brakteaterna9  se vi en man i helfigur föra något till munnen 
med ena handen 

Jag förbiser icke, att även denna gest kan föras tillbaka 
på en romersk förebilds. Men i så fall kan här, liksom i fråga 
om den besegrade fienden-ormen å de romerska mynten, 
den romerska förebilden ha tagits i bruk ock anpassats 
efter en nordisk föreställning. A brakteaterna sticker ju 
mannen tummen i munnen, ock det är dock en icke obetyd-
lig förändring av det antika originalet, ifall vederbörande 
sett det4. A Br. nr 8 ha bitarna rund form liksom långt 
senare å två norska kyrkodörrar med Sigurdssagans Fafnes-
dråp:). Det är å nr 7 Bugge läst runinskriften gliaugiR, den 
»klarögde» eller »skarpögde», vilket epitet han anser gälla 
Tor6. Men även detta kan gälla ormkampens jälte. Sigurd 
säges ha haft skarpa ögon, ock så stor vikt lägges vid detta 
drag, att man har rätt att anse det såsom särskilt betonat i 
traditionen. Å dessa båda brakteater synes varken fågel 
eller häst. 

Salin ATS. 14: 2, s. 14, fig. 24. 
Stephons a. a. II, s. 523 if., Br. 7 ock 8. 
Se Salin, Br. fig. 48 från Bohuslän, av Ambrosiani jämförd med 

ett i Ungern funnet käjsarmynt av Valens, båda med upplyftad hand. 
Se Ambrosiani, Odinskultens härkomst, s. 23. 

Ambrosiani fig. 3 = Salin fig. 48 visar, att en nordisk mästare 
kunde undvika en så stark förändring av originalet. 

Se avbildningarna hos Sch Rek , Ill. Sv. Litt.-Hist.2  I, s. 108, 
109. Ganska naturligt, då stekning å spett i båda fallen förutsatts. 

Egentligen »han med de lysende (bine». NI. I, s. 126 f. 
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Också på Br. 19, 20 ock 21 ock sammaledes å 51, 52, 
67 ock 218 för mannen handen till munnen eller kanske 
rättare från densamma. Fågelns eller fåglarnas närvaro å 
19-20 tyder på det ögonblick, då jälten strax efter järt- 
saftens avsmakning förstår fåglarnas varning för dvärgens 
(Regins) försåt. 

Även hästen är med. å dessa tre brakteater (19-21). 
Br. 18 står nära dessa, men har två fyrfotadjur, av vilka 
det ena med uppspärrad käft (möjligen odjuret) griper efter 
jältens ena hand, ock det andra företer ett jortliknande 
utseende. Odjuret är tydligare å Atlas 73, där själva kampen 
mot den eldsprutande, fyrfota draken skildras. Sannolikt är 
dock i detta fall en annan kamp åsyftad eller en mera kom-
plicerad form än Sigurdssagans, ty vi se här två odjur ock 
därtill en orm. Men av värde är, att en odjurskamp värk-
ligen föreligger. Dess detaljer kunde ju växla. Sammalunda 
har den i Skåne funna Hannoverbrakteaten både man, fågel, 
bäst ock odjur, det senare i drakform'. Å Br. 172  vill det 
synas, som om jälten vore i färd med att sticka ned eller gripa 
en mindre, mänsklig gestalt, väl en motsvarighet till den se-
nare sagans uppgift att Sigurd dödade Regin. Ett senare mo-
ment i denna händelseföljd torde representeras av ryttaren 
ensam, antingen med eller utan fågel. I förra fallet kan bil-
den tänkas återge fåglarnas uppmaning i den senare sagan 
till jälten att rida bort att hämta drakens skatt ock sedan 
till det nya äventyret (med Brynhild), i senare fallet hans 
ritt i detta syfte, sedan han följt fåglarnas råd. 

Ormkampen framställdes emellertid icke blott på brak-
teaterna, utan även å andra föremål. Sålunda se vi på ett 
jälmbeslag från Vendel i Uppland från tiden omkr. 600 
en bild av en med sköld ock spjut väpnad ryttare, som följes 
av två fåglar. Under hästens huvud synes den traditionella 
ormen. En annan bild visar ett besegrat odjur3. Å ungefär 
samtida bronsplåtar från Torslunda på Öland ses dels ett an-
grepp av en kynocefal på en flyende man med behornad jälm, 

Salin ATS. 14: 2, s. 43, fig. 55. 
Jfr Atlas 80. 
Avbildning hos Se hfick, 111. Sv. Litt.-Hist.., I; s. 51. Jfr Fornv. 

1916, s. .41. 
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dels strid med dylika vidunder'. Här har väl sagan dock ett 
annat förlopp. 

Fråga vi nu, vad dessa framställningar haft för syfte, 
så är detta beträffande brakteaterna tämligen tydligt. Det 
kan naturligtvis icke förnekas, att de åtminstone i sina de-
genererade former tillvärkats ock burits såsom prydnader, ej 
häller, att man — som i Ramsundsbärgets Sigurdsristning — 
tydligt nog sökt i bild återge en saga. Allt talar dock för 
att brakteaterna i allmänhet, såsom vi redan sett, burits såsom 
amuletter, ock det är då enklast att antaga, det de burits 
såsom skydd mot varjehanda onda, hotande väsen. Mot dessa 
skyddade redan de heliga symbolerna såsom triskel ock hakkors 
m. m. Men även bilden av jältens segrande strid med ormen-
draken torde här ha ristats i magiskt skyddande syfte. 
Hälst för en dåtida människa blev bilden en slags episk-ma-
gisk formel, som i ty fall åter sätter i värksamhet den makt, 
som segrade hos jälten. Även denna episkt-magiska be-
traktelse finnes i Beowulfssagan, där det berättas om ett 
svärd med en bild: där tecknades den forna strid, som slöt. 
med, att floden dödade giganternas släkte. Alltså en bild 
av demoniska väsen i kamp med någon jälte, varvid den 
urgamla flodsagan jämväl dragits in (1688 tf.). Naturligtvis 
kunde bilden av kampen också innebära en påminnelse om huru 
man i liknande fall borde handla ock sålunda vara ett uttryck. 
blott för den imitativa, icke för den iterativa idén. Att åter 
tänka sig bilden av Odin, hälst såsom anförare av sin vilda 
jakt, såsom Salin tyckes ha tänkt sig, använd på en amulett 
som magiskt skyddsmedel är icke gärna möjligt, då Odin 
själv, som vi senare finna, fruktades såsom alltför mäktig i 
trolldom ock snarast ansågs farlig att inlåta sig med. 

Av särskilt intresse är den gamla vanliga föreställ-
ningen om ätandet av ormjärtat, såsom något det där ger 
en högre insikt. Det är en magisk tro, som levat in i sena 
tider. Att just detta moment i drakstriden varit av synnerligt 
intresse ock vikt för folkvandringstidens människor, det är 
klart därav, att det upptagits i bilderna ock sedan länge går 
igän, såsom å den ovannämnda kyrkodörren. 

1) Schfick a. a. s. 49 ock 50. 
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Detta ätande av drakens eller ormens järta till vin-
nande av högre vishet är ett primitivt, men tydligt fall av 
svart magi, för så vitt man menar, att ätandet av ett 
sådant ont väsens kropp kan förläna den kunskap, som går 
över den naturliga. 

Under nästa period skola vi finna jämväl andra förbin-
delser med demonistiska väsen ge samma resultat: högre för-
stånd ock övernaturliga krafter. Den som genom sin här-
stamning har sådana väsens blod i sina ådror, förmår mera. 
änen vanlig människa. 

Det torde redan under folkvandringstid föreligga en ännu 
mera utpräglad form av svart magi. Vi finna i häx rit ten en 
trolldomskonst, som ansågs möjlig blott genom förbindelse med 
demonistiska väsen, ock denna trolldom har mycket gemen-
samt med den fruktansvärda konst, som vi förut berört ock 
kännetecknat såsom den under nästa period klart framträ-
dande sejden. 

Utgångspunkten för undersökningen av häxrittens före-
komst redan under folkvandringstiden är Huglenstenens omkr. 
400 gjorda runinskrift: Ek gudija ungandi.R. Vi ha förut 
konstaterat, att ordet ungandiR bevisar, det man i Norden 
redan under folkvandringstid brukat den trollstav, som senare 
kallades gandr. Det är också antytt, att man, såsom kan slutas 
av det senare gandreiä eller 'stavritt', med uttrycket gandr 
förband företrädesvis denna användning av trollstaven till 
en ritt av samma trolska slag som en del demoniska väsens. 
Det är alltså icke sagt, att denna användning av gandr var 
den enda, såsom framgår av de senare orden gambanvreipi, 
eg. 'gandbands-vrede', d. v. s. genom trolldom påbäxad vrede'. 
Denna föreställning hör samman med bindemagien, ock så 
är fallet också med det dunklare gambansumbl 'gandbands-lag', 
ett förhäxat dryckeslag2. Av detta liksom ock av ordets se-
nare betydelse av trolldom mera i allmänhet är klart, att gandr 
betytt icke endast det slag av trolldom, som kallades gandreiä. 

Men å andra sidan synes icke osannolikt, att man med 
gandr i främsta rummet förbundit just dess mäst fruktade. 

Ax. Kock, ANF. 27 (1911) s. 114 if. 
Kock a. a. s. 121, där också en blott förstärkande betydelse 

av gand antages. 



ROMERSK J ÄRNiLD ER OCK FOLK VANDRINGSTID. 	 139 

eller farliga användning i gandreiä. 3.101sen är också av 
denna mening. »Sandsynlig er gandreiäir likesom hamhleypur 
en sammenfattende benwvnelse paa alle de med overnaturlige 
evner utstyrede kvindelige veesener, sem fmrdes ride n de (vet 
paa gandr) ved nattetide og som alle kaldes med ord, sam-
mensatte med -riba»1. 

För att avgöra, vad gandritten sakligt innebar, måste vi 
rådfråga vikingatidens lyckligtvis närliggande skriftliga källor; 
där finna vi, vad man tänkte ock förstod med uttrycket gandreiä. 

I den jämväl för medeltidens häxföreställningar i Norden 
viktiga framställningen i Ketil limngs saga' från tiden omkr. 
1300 berättas om ett kvinnligt troll, som nattetid kom ri-
dande med utslaget hår, under stort dån i skogen, på väg till 
trollens ting. Längre fram betecknas hännes färd såsom 
›gandritt» med de orden: Ekki skorti gandreibir i eyjunni , 
um nöttina.»3  

Samma föreställning återkommer i en svensk folkvisa, 
bevarad i en 1600-tals-handskrift, men givetvis av betydligt 
äldre ursprung4: 

Kieringen foor af berget blå 
öfwer dhe mörke skogar. 
Hwart däth trä i marken stodh. 
bögdes neder tu l jorden. 

I de gamla norska lagarna se vi det synonyma ut-
trycket tropri5a, som naturligtvis Måste avse icke ett kvinnligt 
troll, utan en mänsklig trollkvinna eller häxa. Detta tronriaa 
anger dock, att konsten ursprungligen tillhör trollen 'ock 
lärts från dessa. Emedan såväl trollen som häxorna brukade 
rida om nätterna eller i mörkret, brukades om båda också 
uttrycken myrkrias eller kve1dri5a6. 

Bergens mus. .Aarb. 1911: 11, s. 17. 
Fas. Il, 128 if. 	 3) A. a. s. 131. 
Tryckt i Sv. Landsin., Bill. III, s. 396. 
HarbarDsljöp 20 (från 900-925). Finnur Jönsson, Den old-

norske og oldisl. Litteraturs Historie I, s. 66, 152., Niedner sätter 
dikten till Harald Hårfagres tid. Se Brat e, Sämuntis Edda, s. 267. 

6) Helga kviDa Hj2rvartissonar 15 (omkr. 950). Se Finnur Jönsson 
a. a. s. 66. Vidare Eyrbyggjasaga 16, ed. Vigfusson, Leipz. 1864, 
s. 19 (från 1150-1200). Den skildrade trollritten förlägges till omkr. 
980. Se Jönsson a. a. II: 1, s. 432, 439. 
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I Njåls saga, som i sin n. v. form stammar från senare 
delen av 1200-talet, men i sina skildringar av livet på Island 
mot slutet av 900-talet bygger på äldre, muntligen traderade 
sagor', berättas2, huru den unge Hildiglumr en natt fick se en 
man, svart som beck, komma ridande på en grå häst, med en 
flammande eldbrand i handen ock en eldfärgad ring omkring 
sig. Ock vid hans ritt skalv himmel ock jord. Fadern ut-
tydde synen så: på h efir set gandreiä 3. Det var förebudet 
till Floses nedbrännande av Njals hus, såsom också framgick 
av ryttarens kväde. Det är Flose själv som rider på hästen 
— ett synnerligen vackert exempel på häxritt, ock sannolikt 
vilande på en tradition av hög ålder. 

Härmed äro vi inne på själva det sätt, på vilket gand-
ritten av människor ansågs försiggå, eller det fysiskt-psy-
kiska tillstånd, som tolkades såsom en sådan ritt. 

Denna kunde — rimligt nog — icke försiggå på natur-
ligt sätt, utan möjliggjordes endast genom det s. k. hamn-
skiftet. Därför är uttrycket hamhleypur synonymt med 
kveldriäur. Vid hamnskiftet blev personens kropp liggande 
som död, medan dess fylgja, dess själ, lemnade densamma, 
materialiserade sig i synlig gestalt såsom människa — med 
eller utan bevarad likhet — eller såsom djur ock for åstad i 
mörkret genom luften för att utspana hemliga ting eller för 
att skada folk ock fä. Detta tillstånd torde i regel ha fram-
kallats med vissa konster av hypnotiserande invärkan till 
framkallande av den behövliga trance, som här föreligger. 
Men i det ges vittnesbörd också därom, att man redan då in-
såg, att vissa personer voro predisponerade för dessa tillstånd, 
så att de kunde inträda spontant ock mot vederbörandes vilja, 
alldeles som berserkaraseriet. Detta tillstånd av trance med 
ty åtföljande förment farande ock ridande kunde komma jäm-
väl i sömnen. I Föstbr. saga, som är från tiden omkring år 
1200,4  berättas om en kvinna på Grönland, att hon våndades 
starkt i sömnen. Sonen, som anade vad som var på färde, ville 
icke väcka hänne. Vaknad igän yttrade hon också, att hon 

Finnur Jönsson a. a. II: 1, s. 538. 
2) Njåla, Kplitnn 1875, kap. 125, s. 253 f. 
5 Njåla, s. 254. 
4) Finnur Jönsson a. a. II: 1, s. 470. 
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under sömnen farit vida på gand ock fått veta, vad hon icke 
visste förut: »Vi5a hefi ek gszondum rent i nött, ok em ek mi 
viss oråin peirra hluta, er ek vissa eigi år'.» Det är en be-
skrivning, vilken, så noga man kan begära, stämmer med 
symptomen vid 1600-talets svenska blåkullaresor. Den is-
ländska litteraturens upplysningar å andra ställen om hamn-
skiftets invärkan på personen, som genomgår det, synas mig 
bestämt angiva samma tillstånd, som jag under 1600-talets 
stora svenska trolldomsprocesser kunnat konstatera på grund-
val av två dokument, vilande på. noggranna, direkta observa-
tioner ock undersökningar av de liksom i vanmakt liggande 
kvinnorna, de enda värkligt upplysande dokument, som givas 
i ett material på bortåt 10,000 sidor. De närmare föreställ-
ningarna i gammalnordisk tid om hamnskiftet, dess sam-
manhang med sej den ock bådas nog så allvarliga innebörd 
såväl i psykiskt som i etiskt hänseende torde böra sparas till 
nästa period. Här har jag velat giva blott några antydningar. 

Vad gandritten, sakligt sett, innebar, det torde emellertid 
av det sagda vara klart2. 

intet av de här ovan anförda fallen är staven, gandr, 
använd att rida på. Jag känner häller intet exempel därpå 
ur den isländska litteraturen. Att det emellertid förekommit, 
lärer icke kunna betvivlas, ehuru det vanligaste tyckes ha 
varit, att man ridit på något djur. Som vi strax skola se, 
var det gemenligen på en varg som troll ock häxor redo. 

Att stavritten förekommit i gammal tids, kan man se av 
den gamla Västgötalagens berömda häxställe, enligt vilket 
det var okvädinsord att till en kvinna säga: »Tak sa, at pu 
reet a quiggrin du, löshar4 ok i trols hana, pa alt var 
jamrift nat ok daghör». Att quiggrind 'fållgrind', i detta 

Distbrceåra-Saga, Kphinn 1822, kap. 37, s. 164-165. 
Det förhåller sig alltså icke så, att det är staven, gandr, som 

ensam skickats åstad såsom ett slags andeväsen, vilket tyckes ha varit 
Fritzners mening i hans undersökning om Lappernes hedenskab og 

troldomskunst, [Norsk] Hist. Tidskr. IV, Kr:a 1877, s. 70. Fritzner 
hkr dock varit inne på rätt väg, då han samma sida låter den nämnda 
grönländska kvinnan i drömmen erfara, vad trollkarlen eller häxan sökte 
uppnå »ved at satte sig gjennein troldomsmidler i en konstig ekstase, 
någet som Nordmandene betegnede ved verbet sida». 

C. J. Schlyter, Sveriges gamla lagar I, s. 38 (Retlosa B. 5). 
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sammanhang omöjligen kan betyda fållstängslet i dess helhet, 
utan blott en del därav, är tämligen klart. Det kan betyda 
blott en stång ur stängslet. Detta bestyrkes ockå av det 
synonyma träb o o grind' (1600-talet), brukat under blåkulla-
farandet av kvinnor, som också sade sig fara å gärd sle-
stänge r. Ritten å Dquiggrind» var sålunda identisk med fa-
randet å en stång eller 'grövre käpp, vilken det låg nära till 
hands att taga ur den närbelägna fållans stängsel. Faran det 
å en stång var ock vanligt, ehuru man lika ofta finner resan 
företagas å ett djur eller på en människa, ej sällan prästen. 
Båda färdesätten — å ett dött ting eller ett levande väsen, djur 
eller människa — förekommo samtidigt ock hos samma personer. 

Huruvida häxorna i medeltidens Sverige hade sistnämnda 
osed, känner jag icke säkert; men man kan vara böjd att 
fråga sig, huruvida icke detta möjligen kan vara avsett 
i en medeltida miniatyrteckning, som återger en kvinna ri-
dande gränsle å en munk eller präst — för så vitt 'det icke 
är fråga om någon sorts ganska naturlig enlevering av frun-
timret i fråga. Bilden utgöres av en initialteckning bland 
flera andra, vilkas folkloristiska innehåll dock kunde tala för 
tanken på en häxritt, i en 1400-tals-handskrift till Magnus 
Erikssons landslag med Upplandslagens kyrkobalk.2  

Förekommer i en bekännelse på Uppsala slott inför trolldoms-
kommissionen i Uppsala 1676 av omkr. 80-åriga Malin Eriksdotter från 
Vendela socken i norra Uppland (brev från Andr. Stiemhöök till W. 
Coyet, Uppsala den 27 aug. 1676; finnes i akterna till Stockholms-
kommissionen 1676-1677. RA.). Härmed bör jämföras denna Ma-
lins dotters uppgift vid tingsransakningen i Vendel den 13 juli 1675 
(ULA. Domböcker, Uppsala län 1675, mo 29) av innehåll, att hon ock 
modern brukade rida på »folck, boskap och gierdzle-stenger». TrEtboo-
grind tyckes lm varit ett äldre, redan ovanligt ord — naturligt nog, då 
det, att dömma av Stiernhööks brev, var slutordet i en ramsa eller 
besvärjelseformel för avresan till Blåkulla. Ordet hade alltså ett tradi-
tionellt bruk, som utan risk kan liksom själva saken antagas ha varit 
mycket gammalt. Då Evald Lidgui i »Svenska studier» tillägn. Gust. 
Cederschiöld, s. 413 fe. uppfattar kvigrind kollektivt såsom (den för 
övrigt flyttbara) fållhägnaden i dess helhet, så må det väl vara rent 
språkligt möjligt, men det är i detta fall, sakligt sett, icke sannolikt. 
Se vidare mitt värk: De stora häxprocesserna i Sverige, I, Uppsala 
1918, s. 22. 

Avbildning hos Schiick, Ill. Sv. Litt.-Hist.2  I, till s. 252. 
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En sådan tjänstgöring som riddjur åt en häxa brukade 
vara en högst obehaglig affär ock • kunde i värsta fall avlöpa 
med döden. Samma mening gör sig gällande i Eyrbyggja-
saga från 1100-talets senare del 1  vid en tidpunkt, som för-
lägges till 900-talets slut.2  G-unnlaugr Thorbjörnsson tillty-
gades där illa på väg till sitt hem om kvällen av den svart-
sjuka Geirri5r i Måvalid, som var »kvällriderska», varför hon 
också stämdes till tinget. Detta mål från slutet av 900-talet 
är Nordens, så vitt jag vet, äldsta häxprocess, förd i former 
som gå igän i långt senare tider. Geirrid friade sig genom 
tolvman naed. 

Ett• ytterst märkligt ock än äldre vittnesbörd om dylik 
häxritt å människor äga vi i Ynglingatals, vid omkr. år 870 i 
diktens form3  fästade uppgifter om de gamla sveakonungarna. 
Vi lemna därhän Snorres utsmyckningar såsom historiskt 
alltför osäkra ock delvis uppenbart beroende på missförstånd 
ock hålla oss i stället till Ynglingatals egna ord, som i före-
varande punkter av Ad. Noreen 4  läsas ock tolkas sålunda: 

Enn å vit 
Villa bröpor 
vitta v&tr 
vanlanda kom, 
auk tr211kund 
of tropa skylde 
liz Grimhildr 
Höna båga5. 

Ok så brann 
å bepe Skfito 
mengl2topr, 
es mara kualpe6. 

Det är: -Ett trollkunnigt väsen kom vanernas landsman 
att 'besöka Viles broder", ty det skulle så gå, att en trollboren 
Grimhild trampade under sina fötter härmännens motståndare. 

Kap. 16. 
Finnur JOnsson a. a. 11: 1, s. 439, 432. 
Schilek, Ill. Sv. Litt.-Hist.2  I, s. 43. 

4) Försök till en rekonstruktion av Ynglingatal jämte översättning 
(i Studier tillägnade K. Warburg 1912). 

Ynglingatal 10. 	 6) Ynglingatal 12. 
Viles broder = Odin, hela uttrycket = dö. 
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Ock brändes 
på Skutåns flodbädd 
smyckeslösarn, 
som maran kvävde.,> 

Uttrycket »vitta vetr» angiver ett demoniskt väsen 
som en »kunskaper» vätte, d. v. s. ett väsen med icke vanlig 
naturlig, utan magisk kunskap, ett föreställningssätt som går 
igän i långt senare tider. Grimhild, som trampade ijäl' kungen. 
var också tr211kund, d. v. s. av trolls släkt, ett epitet som ej 
sällan möter i den isländska litteraturen. Denna är lika väl 
om antiken förtrogen med föreställningen om möjligheten av 

sexuella förbindelser mellan människor ock demoniska väsen 
av olika slag. Häxan betecknas här såsom mara. Föreställ-
ningen om denna är alltså urgammal. Ordet tyder på syd-
germanska inflytelser. Detsamma gör även namnet Grimhild, 
vilket var namnet på den grymma ock trollkunniga drott-
ningen i Volsungasagan. I Ynglingasagan tyckes namnet ha 
blivit nästan ensbetydande med uttrycket häxa, liksom Heiör 
hunnit få sådan betydelse i Eddan. 

Med det sagda hava vi lett det från historisk tid kända 
nordiska häxbegreppet ock häxväsendet i dess väsentligaste 
drag tillbaka till den omedelbara närheten av den urnordiska, 
tiden. Efter Nermans undersökningar, som i Ynglingatal kon-
staterat ett historiskt namnmaterial, vid vilket traditionerna 
fästats såsom vid en fast stomme, synes det icke vara alltför 
vågat att, hälst på ett så konservativt område som magiens, 
antaga, det dessa föreställningar om den människoridande 
häxan gå ganska långt tillbaka i folkvandringstiden. Det 
lärer icke finnas några särskilda skäl att antaga en nyin-
vandring av dessa föreställningar just under 800-talet. 

Såsom nu följer att visa, kunna vi efter en annan linje 
i ett avseende föra häxföreställningen lika långt ock kanske 
något längre tillbaka än till tiden för Ynglingatals avfatt-
ning. Möjligt är detta med stöd av den berömda östgötska 
Rökstenens inskrift från 800-talets första hälft2, närmare be-
stämt under 830-840. Vi ha där en täxt, som är fullt auten-
tisk ock icke underkastad risken av senare tillägg ock ut- 

') Tropa, jfr troll. 
2) S. Bugge, Der runenstein von Rök, Sthlm 1910, s. 220 ff. 
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smyckningar. Det är det å vargen ridande trollet eller 
häxan som Rökstenen talar om. 

Även här hava vi att göra med en djupt rotad samt 
länge ock vida i Norden spridd föreställning, ett faktum 
som ger ökad vikt åt Rökstenens vittnesbörd, enär detta 
med stöd av efterföljande exempel icke längre står isolerat. 
Vi börja åter med de yngsta historiska källorna. 

Vid en trolldomsrannsakning» 1594 i Habo socken vid Vät-
tern i Västergötland kommo för rätten Lars i Eket ock Jöns 
i Perstorp »och suore på lagboken, att the sågo ena quinno 
vid nampn Marijt i Knutzholt rijdh a på en vargh». Samma 
lätt förändrade föreställning går igän, då trollkonan Gunilla 
på det närbelägna Visingsö — alltså icke häller långt från 
Rökstenens bygd — 1596 bekände inför tinget, att satan, som 
hon inlåtit sig med, stundom hade svarta hästar för vagnen, 
»stundom björnar ock stundom varghar2». 

Samma vargritt finna vi i det klassiska stället i Snorres 
Edda från omkr. 1218', där vi i Gylfaginning läsa om jätte-
kvinnan eller trollet Hyrrokkin: »på var sent i J9tunheima 
eptir gygi peiri, er Hyrrokkin ht; en er hon kom ok rei5 
vargi ok haf5i lnggorm at taumum4. ..» Såsom vi finna, 
tillkommer här ormen i form av tömmar.5  

Det andra klassiska stället i den isländska litteraturen 
föreligger i Sämunds Edda, nämligen i EIelgakviDa Hjgrvarks-
sonar från 950 eller något senare, diktad i Norge6. I str. 35 
heter det nämligen om häxan, som mötte Hedin': 

Göta Hovrätts Arkiv, Jönköping. Domböcker. Visingsborgs 
grevskap. Vista härad 1594-1603. 

Rannsakningen i Göta Hovrätts Arkiv ock samma dombok 1594-
1603. 

Finnur Jönsson a. a. II: 2, s. 696. 
Snorri Sturlusou Edda, utg. av Finnur Jönsson. Köpenhainn 

1900, s. 58. 
I 1600-talets häxprocesser ock vidskepelse saknades ormen ej 

häller alldeles. 	I Blåkulla brukades ormar till piskor. Också eljest 
förekommer ormen i trolldornen. »Med ormegadd ock ormenacka» heter 
det i en magisk bindeformel. Se en av Järlåsaformlerna i mina Svenska 
Signelser ock besvärjelser. 

Finnur Jönsson a. a. 1. s. 249. Br a te, Sämunds Edda, s. 267. 
Ed. Sijmons, s. 249. 
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Reip å varge, es rokvet vas. 
fljöP eitt es hann fylgjo beidde. 

I prosatäxten, som torde vara något yngre än dikten, men 
dock utgöra en omskrivning av den ursprungliga, ej längre 
fullständigt erinrade bundna formen', skildras detta Hedins 
häxmöte i Norge något utförligare: »Hepinn för einn saman 
heim ör skögi plaaptan ok fann trollkonu; s reip v argi ok 
han) i orma at taumum ok baup fylgp sina Hepni»2. Även 
å detta ställe ha vi både vargen ock ormarna. Däremot saknas 
ormarna i Hyndluljöä från 950 eller något senare, där Freja 
manar jättemön att ur stallet taga sin varg att rida på (str. 5). 
Själva vargritten var något så vanligt i föreställningen, att 
man t. o. rn. präglat uttrycket kveldriauhestr såsom kenning 
för vargen3. 

Det ges en annan, ungefär samtidig källa, som utan rin-
gaste möjlighet till tvivel säger oss, att alldeles samma föreställ-
ning förelåg i Skåne. Det är det berömda »Hunnestadmo-
numentet , som kan sättas till början av 1000-talet4. Å en 
av de bildstenar', som höra till detta monument, ses näm-
ligen en kvinna ridande på ett med klor försett, något demo-
niserat, vargliknande djur, som hon styr med en »töm» av 
orm i vänstra handen ock med en orm till ridspö i den högra. 
Intrycket av ohygglighet ökas därigenom, att konstnären låtit 
en orm framspringa också ur hännes mun ock en annan figu-
rera över hännes huvud. Bilden har av Grimm, Worsaae, Wim-
mer ock Bagge 6,  under hänvisning till berättelsen om Hyr-
rokkin, ansetts avse en trollkvinna. Efter vad här förebragts 

Sijmons, Einleitung s. CLXII. Jfr dock Finnur J6nsson a. a. 
I, s. 249. 

Sijmons a. a. s. 245 f. 	3) Flateyjarbök II, 73. 
Wimm er, De danske runemindesmEerker III, s. 24 ff. ; jfr 139. 

I Haandudgave s. 122 sättes det till c. 980. 
Wimmer a. a. s. 31 f., 37. 
Studier over de nord. Gude- og Heltesagns Oprindelse, I, Chr:a 

1881, s. 223, där förf. erinrar om Grimtns uppgift, att häxan även i 
Tyskland rider å en varg. Bugge anser vidare (s. 545), att häxans 
ritt å varg med ormar till tömmar torde ha ett österländskt ursprung. 
Sålunda säger rabbi Jehudah vid 250 e. Kr. (Talmud, Tr. Sabb. fol. 
150 a) till Jer. 27: 6: »Nabuchodonosor red på ett läjon ock lade i 
stället för tömmar en orm om dess huvud». 
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rörande denna föreställning, torde detta få anses vara icke blott 
ett löst antagande, utan ett bevisat historiskt faktum. 

En föreställning, som i vikingatid visar sig vara spridd 
från Skåne upp genom Sverige till Norge ock Island, måste 
— det är vad nu bör framhållas — ha varit av hög ålder. 
Då vi omkring år 1000 finna den såväl i Skåne som i Norge, 
så förutsätter detta en ganska betydande spridningstid, som 
tvivelsutan går tillbaka till folkvandringens tidsålder. 

Rökstenens vittnesbörd från 800-talets första hälft, alltså 
från tiden för Ansgars första ankomst till Sverige, blir i 
ljuset av nu anförda sakförhållanden klarare ock bekräftar 
detta antagandes riktighet. Bagge läser, i det väsentliga 
med instämmande av Brate, på Rökstenen bl. a. följande 
sats': 

p at sakum tualfta, huar hista si kunnaa itu 
uittutinki [pi kununkaa tuaia tikia suapq likkia. 

Det betyder enligt Bugges tolkning: »Det säger jag för 
det tolfte, hv ar Gunns (d. ä. stridsmöns) häst ser föda på 
slagfältet, där tjugo konungar ligga2.» tama 'häst' är nom. 
sing. mask. KunnaR är fno. Gunnar, gen. sing. av Guar, 
Gunnr, fem., vilket såsom appellativ betyder 'strid', såsom 
namn 'stridsmö' eller valkyria3. hista kunaR är sålunda = fno. 
hestr Gunnar, »stridsmöns häst» eller »valkyrians häst». Denna 
känning åter är en poetisk omskrivning för vare. 

Såsom Bugge framhållers, stämmer denna uppfattning 
av valkyrian icke med den norsk-isländska diktningen, i vil-
ken valkyriorna vanligen rida höga ock strålande på hästar. 
Här rider hon på en varg, som spårar föda av de fallna på 
slagfältet. östgötamästaren betraktar alltså — det är av det 
föregående om vargrittens innebörd klart — den ridande såsom 
ett ont, trolskt väsen (jfr valkyrienamnet G2ndul, Völ. 30). 

Då jämväl ordet jätte, såsom vi sett, förekommer å Rök-
stenen ock då det vidare icke synes uteslutet, att det existe- 

Der Runenstein von Rök, Sthlm 1910, s. 149. 
A. a. s. 151. Brate a. a. s. 301: Låten oss för det tolfte 

säga, hvar o. s. v. 
Jfr Völuslgå 30. Jfr dock slutet av Helg. Hund. I, 54. 
Bugge a. a. s. 63. Jfr det förut anförda kveldråuhestr. 

3) A. a. s. 63. 
10-170112. Sv. landenz. L in d er h o 1 in. 
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rar ett sammanhang mellan Rökinskriften ock Hyndlulj651, 
där vi förut funnit jättinnan Hyndla rida på en varg, så 
torde det väl vara sannolikast, att Rökstenens mästare tänkt 
sig vargens ryttarinna som en jättinna eller i varje fall som ett 
icke mänskligt, utan demoniskt väsen. Då nu emellertid före-
ställningarna om ridande mänskliga häxor ock demoniska 
väsen följas åt, så kan Rökstenens vargritt utan risk åbe-
ropas också för den dåtida tro på häxritt i Sverige, som 
Ynglingatal snart ger ett nytt ojävaktigt vittnesbörd om. 
Bugge anser ju för övrigt, att det existerar ett historiskt 
sammanhang också mellan Rökinskriften ock Ynglingata1.2  

Bugge erinrar vidare3, att Rökinskriftens uppfattning av 
valkyriorna överensstämmer med angelsachsarnas föreställnin-
gar. I angelsachsiska glossarer från 700-1000-talen finner 
man nämligen wEeleyrige uppfattade såsom Erinys, Tisiphona, 
Alecto, Bellona. Dessa glossor äro givetvis att betrakta så-
som lärd interpretation, men de ha sitt värde såsom uttryck 
för den överensstämmelse, som redan deras författare fann 
mellan den då ännu levande folktron ock de nämnda antika 
föreställningarna. 

Slutligen bör anmärkas, att runristarens metod att ut-
trycka denna enkla föreställning genom en känning tyckes 
tyda på att uttrycket histR kunnaR, för att kunna förstås, 
måste ha haft bakom sig en allmänt känd ock därför gammal 
föreställning. Så hava vi på ännu en väg kommit folkvand-
ringstiden nära ock ha starkare rätt att betrakta den här 
behandlade föreställningen såsom dess egendom. 

Tager man i betraktande det resultat, som alltså med 
hänsyn till dessa häxritts- ock trollrittsföreställningar förts 
så långt tillbaka som till början av 800-talet, så förefaller 
det mindre vanskligt att ansluta sig till Bugges tolkning av 
Aagedalsbrakteaten från slutet av 600-talet såsom föreställande 
en ridande alvkvinna med utslaget hås4. Bilden återger eljes 
den förut nämnda ryttartypen med huvudet placerat direkt 

1) Bugge a. a. s. 248 if. 	2) A. a. s. 250. 
3) A. a. s. 63 under hänvisning till G olther, Studien zur ger-

man. Sagengeschichte, 1888, s. 17 if. Se dens. Abhandl. der Kön. Bayer. 
Akad. d. Wiss., der phil.-philolog. Cl., Bd. 18, Mfineh. 1890, s. 415. 

NIndskr. I, s. 201 f. 
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intill hästryggen. Genom en lätt ändring av det romerska 
diademets ändar på det följda originalet har den nordiske 
mästaren förstått att teckna ett långt, utslaget kvinnohår 
ock därmed anpassat bilden efter en nordisk föreställning. 
Det långa, utslagna håret är nog så betecknande ock knap-
past någon tillfällighet. Det så beskaffade håret hörde 
till den ridande häxans eller trollets traditionella känne-
tecken. En uppländsk kvinna under 1670-talet blev ytterligt 
förskräckt, när en man överraskade hänne inomhus med gör-
del om livet ock utslaget hår ock någon sorts käpp i handen. 
Hon sakfördes också såsom misstänkt för trolldom. I den 
gamla västgötalagens klassiska häxställe funno vi också det 
utslagna håret som ett kännetecken. Sammalunda i Ketil 
Hxngs saga, vars ridande troll hade hår som en (häst)man. 
Även för alverna ock älvorna ock deras gelikar som skogs-
frun ock havsfrun är det långa, utslagna håret utmärkande'. 
Aagedalsbrakteaten återger sålunda en föreställning, som kan 
antagas ha varit traditionell sedan långa tider. 

Då det ock visat sig möjligt att med full säkerhet konsta-
tera föreställningen om en troll- ock häxritt i Norden på 
vitt skilda ställen under 800- ock 900-talen, ock, om Aage-
dalsbrakteatens tolkning får anses bestående, jämväl under 
slutet av 600-talet — ett antagande som också skulle kunna 
stödjas med Helgediktningens föreställningar av detta slag — 
så är steget icke synnerligen långt till Huglenstenens vittnes-
börd omkr. 400 såsom det sista ock yttersta. Det synes icke 
omöjligt, utan tvärtom mycket möjligt ock sannolikt, att dess 
ungandiR syftat just på troll- ock häxritt, ehuru det måste 
medgivas, att dess gandr kan betyda trolldom också av annan 
art. Stentoftens-, Björketorps- ock Salebystenarna från 600-
700-talen vittna ju också, såsom vi sett av det föregående, 
om tillvaron redan då av en skadande svart magi. ,Krage- 
hulsspjutskaftets runor avge samma vittnesbörd. 

Under sådana förhållanden kan det icke vara någon 
synnerlig risk att för folkvandringstidens äldsta tid antaga, 
att också den fruktade gandritten då funnits. 

1) Se E. El. Meyer, Germ. Mythol. s. 129. — Vidare 1500-
ock 1600-talens visböcker, Sv. Landsm. Bih. III. 2, s. 290 (gyllene 
hår). HyltSn-Cavallius, Wäreud och Wirdarne, IL s. 253. 
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Något överraskande ligger icke häri. Då folkvandrings-
tidens skandinaver genom den redan tidigare inledda starka 
kulturströmmen från den hellenistiska världen i andra hän-
seenden ock, såsom vi förut sett, icke minst i fråga om andra 
arter av magien visa sig ha mottagit impulser från denna 
kultur, vore det ganska märkligt, om de icke också upptagit 
föreställningen om ridande demoner ock häxor. Det vore i 
varje fall icke märkligare, än att de upptagit föreställnin-
garna om den stora mytiska ormen eller draken. 

Vi ha ju också förut i Hekate, som flyger eller rider 
omkring om nätterna, åtföljd av en skara demoner i gestalt 
av hundar eller vargar, tuktade med hännes ormgissel, funnit 
en föreställning, som mycket väl kan tänkas ha legat till 
grund för motsvarande nordiska föreställningar. 

Redan i folkvandringstid ock därförut finnas de all-
männa historiska förutsättningarna för ett sådant inflytande. 
Goterna bodde ju också i ock kommo allt närmare trakter, 
som icke lågo alltför avlägset från Tessalien, den senantika 
häxtrons huvudort. Där borta i Balkanländerna ock Mindre 
Asien hade man av gammalt ekstatiskt-orgiastiska kulter 
som Dionysos' ock Magna Maters, vilka voro ägnade att 
starkt utveckla tron på en själens lösgörelse från kroppen 
ock förmåga av bortfärd från denna. Det är i dylika kulter 
ock i dylik åskådning vi torde ha att söka den psykolo-
giska förklaringen till dessa ting, ehuru man väl också, 
särskilt för vissa former av den senare sejden, bör in-
rymma möjligheten av ett genom finnar ock lappar för-
medlat schamanistiskt inflytande. Häxföreställningen synes 
dock ha kommit med kulturströmmen från det hellenistiska 
sydöst-Europa. 

Först i samband med de nu antydda ekstatisk-orgi-
astiska kulterna ock deras utövning torde det vara möj-
ligt att tränga den gåtfulla Odin sföreställningen närmare' 
in på livet. Odins demonistiska, icke så mycket på na- 
turens makter 	som hos de gamla gudarne — utan på 
själens ock själslivets krafter byggda personlighet ock ka-
rakter bottna sannolikt i rön ock erfarenheter på den gamla 
magiens, på trolldomens hemlighetsfulla ock svåråtkomliga 
område. Det var icke utan orsak som Odin blev troll- 
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domens fruktade gud. Men utvecklingen av detta hör till 
nästa period. 

De faror, som hotade från gandrittens demoniska väsen 
ock trollpaekor eller häxor, underskattades helt visst icke. 
Ynglingatals berättelse ger ett vältaligt vittnesbörd därom. 
Även i Eddans sånger märka vi samma fruktan ock tillika 
avsky för den demonistiska magiens övning. 

Men å andra sidan finner man åtskilliga vittnesbörd om 
makt också mot trolldomens onda anslag. Den präst, som 
ristat Hugleninskriften, förklarar stolt ock maktmedveten, att 
han är oåtkomlig för gand. Stentoftenstenens ock Björke-
torpsstenens mästare förklara också, att de äro »obekymrade» 
om trolldomen, ock detta göra de naturligtvis, emedan de 
anse sig äga medel däremot, som göra dem oåtkomligå. 

Härmed äro vi inne på frågan om skyddsmedlen mot 
den demonistiska makten ock konsten. Det kan icke råda 
ett ögonblicks tvivel om arten av de medel, med vilka man 
mötte den svarta magien. Sådan, ock i allmänhet varje slags 
trolldom, kunde mötas ock avvärjas blott genom annan ock 
starkare trolldom. Därför ha vi alla skäl att betrakta Hug-
lenstenens gode såsom en mästare i trolldom, väl för4ren, 
mångfaldiga gånger prövad, men alltid överlägsen i kampen 
mot andra utövare av magiens konst ock framför allt mot 
gandritten. Sak samma torde få anses gälla Stentoften 
stenens ock Björketorpsstenens ristare. 

Vilket slag av magi dessa mästare i konsten använt, är 
också tämligen klart. Det är i alla tre fallen fråga om män 
förfarna i skriftens användning. De ha de magiska ordens 
ock besvärjelsernas makt till sitt förfogande jämte själva de 
hemlighetsfulla runtecknens på amuletter ock andra ting — så-
som vapen — fixerbara krafter. Fyrungastenens vittnesbörd är 
här tillräckligt. 

I Håvamål IV (146-163) från tiden 900-925 berömmer 
sig diktaren av att kunna en lång rad trollsånger (146) 
för olika ändamål, bl. a. för att oskadliggöra gandrittens 
utövarinnor (155). Det kan knappast lida något tvivel, att 
samma generalmedel varit känt tidigare ock framför andra 
brukats. 

• 
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5. Den urnordiska trolldomens utövare. 

Ännu en fråga är av vikt ock intresse. Den gäller ma-
giens utövare. Hava de varit män eller kvinnor, ock vilken 
ställning hava de intagit i samhället? 

Frågan om utövarna varit män eller kvinnor är redan 
till en del besvarad. Att Lindholmsamulettens trolldoms-
kunnige utövare var en man, följer redan av själva namnet. 
Huglenstenens person var en gode. Ifråga om Stentoften-, 
Björketorps- ock Fyrunga samt Salebystenarnas ristare lärer 
häller inga tvivel kunna råda. Hela det arbete, som var 
förenat med de stora runstenarnas ristande ock resande, måste 
ha utförts av män. Likaså måste man anse ristningarna å 
vapen såsom utförda av män. Detsamma gäller säkert också 
runorna å smycken, hälst dessa väl oftast voro gåvor till 
ägarinnorna. 

Men vilka män i samhället ha utövat den magiska kons-
' ten? Av det föregående är klart, att bl. a. goden kunde ut-
öva den. Det är också tänkbart, att den nordiske goden, 
likaväl som den tjänstgörande babyloniske prästen, måste gå 
folk' tillhanda med sin makt ock konst, när de hemsöktes 
av den fruktade trolldomens anslag ock olyckor. Det var ju 
också åt prästerna som Odin lärde ut sin konst. Religion 
ock magi kunna på detta stadium icke alls eller blott med 
svårighet skiljas åt. Runorna stammade ju ock från högre 
makter. Ock med runorna ansåg sig Fyrungastenens mästare 
kunna invärka på dessa makter. Ingen var närmare till en 
sådan värksamhet än goden. 

Förvisso tillkom det goden att förrätta den invigning 
av runorna, som omtalas ock som utan tvivel torde kunna 
betraktas såsom en religiös handling av starkt magisk karak-
ter. Redan på Bragehulsspjutsskaftet läsas för övrigt orden 
wiju bi, d. ä. '(jag) viger vid'1. Därmed ställdes vapnet under 
högre makts beskydd. 

På Glavendrupsstenen (Fyen) från tiden omkr. 900 finna 
vi helt säkert några ord, som rent av ingått i invignings- 

MOlsen, Bergens Mus. Aarb. 1911: 11, s. 28 (om Huglen- 
stenen). 

• 
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ritualet'. Det är dessa: Dur und Dasi runan, 'Tor vige dessa 
runor'! Sammalunda å Kirkebystenen från slutet av 900-
talet (på Falster)2: pur ulki runan = 'Tor vige runorna'! 

Men icke blott runorna vigdes, utan gravvården i dess 
helhet, såsom framgår av Virringstenen från slutet av 900-
talet på J utland :8  Dur uiki Diai kuml = 'Tor vige denna 
vård'! 

Vi se här ett exempel på det heliga namnets makt, ock 
vi lägga här märke till det viktiga förhållandet, att det är 
Tors ock icke Odins namn som användes. Ock dock var Odin 
runornas mästare. Det är ett tecken till den fruktan, som 
av allt att dömma omgav Odinsgestalten ock Odins namn, som 
passade bättre för den svarta än den hvita magien. I den senare 
tillgrep man alltså hällre Tors ock, såsom förut visats, Tyrs 
urgamla heliga namn, så mycket mer som både Tyr ock 
framför allt Tor var den store kämpen mot troll ock andra 
demoniska väsen. Att även Tors heliga hammare, som senare 
möter å runstenarna ock som tydligen besatt en magisk kraft, 
kom till användning i en vigning som den nämnda, kan väl 
anses sannolikt. 

Så mycket om godan. Emellertid är det ju härmed icke 
sagt, att goden var ensam om den magiska konstens ut-
övning. Det är väl icke så alldeles sannolikt, att just 
en gode egenhändigt ristat runstenar som de nyss anförda. 
Även »lekmän» kunna antagas ha varit invigda i konsten. 

Att den »trolldom», som av dylika män utövades, aktades 
såsom god ock berömlig, det kan inför Huglenprästens ord icke 
gärna betvivlas. Då Lindholmsamulettens konstnär betecknar 
sig som herul, så torde vål detta vara så gott som ett slags 
hedersnamn 4. En sådan mans förklaring, att han var kunnig 
i »trolldom», kan knappast betyda annat, än att denna var 

W i in m e r , De danske runemindesmattrker II, 379, 382 (Haand-
udgave ved Lis Jacobsen, s. 103, 104). 

2) A. a. II, 442 ock 444; Haandudgave s. 111. 
8) A. a. II, s. 159; Haandudgave s. 70. 
4) Möjligen voro herulerna vid 400 ännu de härskande, allden-

stund danerna torde ha inbrutit i Skåne först under förra delen av 
400-talet. Under 400-talets senare del äro danerna härrar där. Se 
S tj er n a , Skölds hädanfärd, i Fästskriften till Schilck 1905, s. 134. 
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tillåtlig — i vissa former — ock kunde övas av ansedda 
män. Men blott i vissa former, ty den svarta magiens funder 
voro tvivelsutan, såsom vi spårat, otillåtna också i Norden. 

Huru det förhöll sig med kvinnornas delaktighet i troll-
domens övning, är icke så lått att klarera. Emellertid finns 
det ett ock annat, som talar för tillvaron av häxor redan i 
folkvandringstid. Rökstenens tro på trolliknande valkyrior, 
som redo på vargar, följdes sannolikt av tron på kvinnor, som 
kunde samma konst. I varje fall möter denna tro tidigt i 
den isländska litteraturen. I V•21.uspa möta vi omkr. 950 
volvan, tecknad i fasta drag av traditionaliserad typ, ock 
Heiär har redan hunnit bli nästan appellativt såsom beteck-
ning för häxa. Berättelsen i det närliggande Ynglingatal 
synes tyda på en i traditionen allmänt känd ock namngiven 
häxa. Om en liknande tradition vittnar VQ1sungasagans Gårti-
nargaldr eller Gudrunsgalder, alltså en trollsång efter en Gu-
drun, sannolikt Vglsungasagans Gobnin Ginkadöttir', som 
alltså jämte samma sagas Grimhild, som går igän i Yng-
lingatal, för forntiden stod som mäktig i trolldom. Vi ha 
slutligen såsom en möjlighet upptagit, att stavbärande kvinn-
liga »guldgubbar» tala för tillvaron av volvor. Hava de 
funnits, är det sannolikt, att de haft samma ställning som 
i den tidigare isländska litteraturen. 

Om än volvan enligt denna bild ger ett mildare intryck, 
så ger den roll, en kvinna spelar i Ibn-Foszlan's berömda be-
rättelse från 907-932 om begravningen av en svensk hövding 
nere vid Volga, ett hemskt intryck2. Det är en gammal 
kvinna, om vilken det icke för intet säges, att hon hade »en 
dyster ock elak blick». Efter varjehanda förberedelser, dödar 
hon med en kniv trälinnan, som skall följa sin härre, den 
hon redan under de exalterande offerceremonierna ekstatiskt 
skådar i paradiset. Denna gamla häxa kallades »dödsängeln» 
ock ger ett starkt intryck av den mörkare sidan av kvin-
nans roll i dessa tiders förehavanden av magisk ock annan 
besläktad natur. 

Jfr P. Nilsson, ANF. 23 (1907), s. 97 if. 
e. M. Frähn, Ibn-Foszlan's und anderer Araber Beriehte ilber die 

Bussen älterer Zeit, S:t Petersburg 1823, s. 11 if. 



ROMERSK JÄRNÅLDER OCK FOEKVÄNDRINGSTID. 	 155 

På en punkt lemnar oss materialet, så vitt jag funnit, 
alldeles i sticket, ock det är när fråga blir om trolldomens 
rättsliga beh andlig. Att en del av densamma, nämligen skydds-
magien, varit både tillåten ock väl ansedd, kan man sluta till 
av utövarnas samhällsställning. Huru man återigän för-
hållit sig mot utövningen av den svarta magien ock särskilt 
trollritten, ha vi inga vittnesbörd om. Sannolikt är väl dock, 
att någon sorts straff utkrävts, där trolldomen medfört allvar-
ligare skada eller döden. Vikingatidens praxis på Island 
redan mot 900-talets slut talar för detta. 

6. Återblick. 

Slutresultatet av vår undersökning av magien i Norden 
under här förevarande period torde kunna fixeras sålunda, 
att redan den urnordiska tiden, särdeles under sina båda sista 
skeden, den romerska järnåldern ock folkvandringstiden, före-
ter en oväntat rik magi. Vi skönja redan huvudarterna av 
den trolldom, som sedermera skall möta oss i långt rikare 
utveckling. Så vill det till sist synas, som om redan i dessa 
långt avlägsna tider, ock särskilt under folkvandringstiden, 
hos våra nordiska förfäder lagts grunden till den föreställ-
ningsvärld, som sedan i historisk tid för ett årtusen eller 
mera skulle leva i folkets åskådning, seder ock bruk. San-
nolikt är det i denna tidsperiod som den fasta grunden lägges 
till den utpräglat dualistiska åskådning, som får sitt uttryck 
i de demonistiska föreställningarna, vilka i hela sin fasa 
skola möta oss under nästa period. 

Insikten om de djupa historiska rötter, trolldomen haft 
även i Norden, skall ock bidraga till att förklara dess ut-
omordentliga livskraft ända in i sena tider trots kristen tro 
ock kultur, liksom magiens ålder ock urgamla makt överallt 
bland folken göra det förklarligt, att icke ens kristen tro ock 
kristet kyrkoliv kunde bevara sig obesmittade. 

På avgörande punkter har det visat sig möjligt att 
ådagalägga, att den urnordiska magien står i samband med 
den grekisk-romerska ock orientaliska världens föreställningar 
ock bruk, som under den starka kultursamfärdseln vandrat 
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till Norden ock där fått sin säregna gestaltning, ehuru natur-
ligtvis härmed icke är sagt, att all urnordisk magi kom uti-
från eller först vid denna tid. Det sparsamma materialet 
gör bevisningen möjlig blott på en ock annan punkt. Men 
det säger sig självt, att inflytandet med all sannolikhet gjort 
sig gällande även i fråga om andra arter av magi ock andra 
föreställningar än de magiska ock demonistiska. 

Utan överdrift torde det kunna sägas, att vi på intet 
jämförligt föreställningsområde äro bättre underrättade om 
våra urnordiska förfäders tankeliv, ock att vi i intet annat 
hänseende lättare kunna, med stöd av den sig evigt upp-
repande senare magiens utformning ock konsekvenser för 
livet, tänka oss in i de urnordiska människornas sätt att 
känna ock handla. Magiens stora betydelse i äldsta tider 
ock dess oupplösliga förbindelse med religionen säga oss, att 
vi på ett mycket viktigt ock givande område kommit då-
tidens liv närmare. Vi ana något bättre, vad de urnordiska 
människorna fruktade under sitt dagliga liv, deras faror, olyckor 
ock hemsökelser, samt deras medel däremot. Vi skönja en 
viktig del av deras religion ock kunna liksom känna oss till 
något av deras känslor ock själsliga dispositioner. 

Det utomordentligt rika material, som för vikinga- ock 
omvändelsetiden står till buds i den fornisländska ock 
fornnorska litteraturen, skall ytterligare bestyrka magiens 
starka utveckling redaR i folkvandringstiden, ty en så rik 
ock praktiskt betydelsefull trolldom som den fornnordiska 
växer icke fram på något århundrade, utan förutsätter en 
gammal historia. Därför skulle otvivelaktigt, såsom förut är 
antytt, mycket ur den senare litteraturen ha kunnat tagas i 
anspråk redan för folkvandringstiden. Men det har av me-
todiska skäl synts säkrare att blott för tolkningen ock be-
lysningen av folkvandringstidens fåtaligare vittnesbörd lita 
till det senare materialet. 

Redan studiet av den urnordiska tidens magi har fört 
oss till tröskeln av den kristna missionen ock därmed i någon 
mån klarlagt den andliga värld, som härutinnan mötte i Nor-
den. Men först i ock med studiet av vikingatidens fruktans-
värda demonism ock magi av alla slag skall det till fullo 
visa sig, hurudan _denna värld var, ock bli möjligt att ställa 
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in den kristna kyrkans ock kulturens sedliga ock religiösa 
uppgifter i en fullt levande väyklighet, som visserligen icke 
kan åtkommas från politiska synpunkter. 

Teckningen av desga ting skall, såsom naturligt är, visa 
oss betydelsefulla likheter med senantikens folkåskådning. 
Även i Norden råder en starkt deterministisk ock utpräglat 
fatalistisk åskådning ock en fruktansvärd demonism. Även 
hos Nordens människor ges det en märklig tilltro till troll-
domens makt ock vilja att med anlitande av vad medel som 
hälst söka böja ödet. 

Huru återigän den internationella, över allt efter samma 
grundprinciper arbetande kyrkan under dylika förutsättningar 
i förkunnelse ock gärning mött Nordens folk, det kan man 
av dess förfarande på annat håll, där källorna flöda rikare 
än hos oss, sluta sig till. Att vidare ingå på de nya möj-
ligheter, som härmed öppnas för en kyrkohistorisk använd-
ning av det nya material, som vunnits ur den urnordiska ma-
gien vid tiden för kristendomens ankomst, det ligger utan-
för den uppgift, som denna framställning avsett att fullfölja. 
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HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128. 

Årg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM, 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt fig i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

Ärg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen. 

Ärg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. ITYFF-
NER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock 	inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket 	1)., 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN, 
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosses 
märkvärdiga upplevelser. 



Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8). 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144. 

Arg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALF-
VORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från 
Bohuslän. 

Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3). 
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4). 
BORGSTRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11). 

Arg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432. 
SAHLSTRÖM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Arg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, ()landsmålens ställning ock 
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

Bilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kgl. Bibliotekets visbok i 4:o. 
NILS ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 

(XIV. 1). 
Arg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 

LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dik-
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar-
målets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624. 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Ärg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder 
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Ett aktstycke till kung Orres histo-
ria. Två tal på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska 
folkmål 1917. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13). 
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