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TROLLDOMSRUNORNA FRÅN SIGTUNA 
AV 

I V A R L I N D Q U I S T 

D
en numera välkända intressanta runinskrift , som blev fun

nen på en liten amulett av koppar vid ett grävningsarbete 

i Sigtuna 1931, har visat sig som så många andra run

inskrifter, som falla utom ramen för del vanliga, i hög 

grad problematisk.1 Så många forskare, så mänga meningar, höll 

jag på att säga, men det s lår inte alldeles in. Två unga Uppsala

lärda, Manne Eriksson och D. O. Zetterholm, ha nämligen enat sig 

om att ge ut en tydning. Däremot företräda professor Otto von Fr ie

sen och denna studies författare olika meningar, och om mig själv 

gäller dessutom, att jag successivt ha r ändrat min mening sedan den 

gången, jag först publicerade fyndet i en tidnings (Svenska Dagbla

dets) spalter. Den siste, som har yttrat sig, professor Hugo Pipping, 

ha r också en egen, f. ö. högst personlig, tydning. 

Underti t larna i de två första skrifterna äro talande nog: »Ett tyd-

ningsförslag». »Ett tolkningsförsök». I åtskilligt får forskningen 

sägas ännu befinna sig på det trevande stadiet. Professor von Fr ie

sen har hittills nöjt sig med att blott antyda, hu r han tänker sig 

tydningen. Hans stora insats är att ha auktoritativt fastställt skrift

dragen och bestämt tecknens valör. Resultatet är framlagt i Er iks-

sons-Zetterholms skrift såsom den uppfattning, som nordiska semi

nariet i Uppsala efter fleras studium ha r kommit till. 

1 I v a r L i n d q u i s t , Religiösa runtexler, I. »Sigtuna-galdern. Runin
skriften på en amulett funnen i Sigtuna 1931. Ett tydningsförslag. Lund 1932 
( = Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. 15). 

M a n n e E r i k s s o n o. 1). O. Z e t t e r h o l m , En amulett från Sigtuna. 
Ett tolkningsförsök. Fornvännen 1933. 

O 11 o v o n F r i e s e n (m. fl.), »Runorna», i serien Nordisk kultur, 1933 
(s. 149, 159). 

H u g o P i p j) i n g, Sigtuna-amuletten. Studier i nordisk filologi 23, nr 4, 
Helsingfors 1933. 
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J a g vill här med detsamma 

omtala, att jag ansluter mig 

till v. Friesen, särskil t evad 

det gäller de s. k. hälsingeru-

norna, men även i fråga om 

vissa andra tecken. Ett miss

tag, jag begick, bestod i att 

uppfatta som skiljetecken de 

enkla, på baslinjen stående 

krokstreck, som förekomma i 

den senare hälften av inskrif

ten och i själva verket utgöra 

hälsingerunor, d. v. s. steno

grafiska förkortningar för el

jes i inskriften fullt utskrivna 

tecken ( runorna för u, r ; ett 

kort rakt streck på ett ställe 

kan uppfattas antingen som 

ett skiljetecken eller som det 

kända stenogrammet för J)-

runan) . Efter den personliga 

påverkan, jag rönte av profes

sor von Friesen vid ett möte i 

Språkvetenskapliga sällskapet 

i Uppsala våren 1933, varvid 

han framförde slående argu

ment.2 torde nu omsider full 

enighet råda om själva text-

Fig. 1. 
Sigtuna-amuletten. Framsidan. '/,. 

' Exempel på blandad skrift — 
vanliga typer och hftlsingetyper 
mn varandra — ge ett par söder-
manländska inskrifter, Sö. 139 
Korpbron, Jursta, avbildad av 
Wessén, Södermanlands runin
skrifter (1932), planschen 64: sist 
i slingan, där utrymmet har tru-
tii, kuiiintkiip'7/ii. Sö. 137 Aspa, 
avbildad a. a., pl. 63: hela sista 
raden så när som på de tre sista 
runorna (otytt). 
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grundlaget. J ag antecknar 

blott, att det faktum är en 

smula påfallande, att rista

ren nyttjar det normala u 

al lra sist i de två orden n iu t 

lufia där s tor utrymmes

brist om någonstädes skulle 

ha manat honom till att för

korta.3 

Oaktat Er iksson och Zetter

holm ha haft att bygga på en, 

som det tycks säker grund, 

jag på en mot slutet osäker, 

ha de i mina ögon inte gått 

i land med uppgiften. De fö

refalla mig ha lyckats till

fullo endast i några fall — 

vissa sammanhängande par

tier — där deras version sam

manfaller med min. Ofull

komlig är deras förklaring 

av tre etter varandra ristade 

i (iii). J a g är dock villig att 

göra ett viktigt medgivande: 

De två sista orden, som Zet

terholm har förtjänsten att 

ha urskil t först av alla, har 

han nog tytt riktigt, i mot-

3 Professor S i g u r d Ag
r e l l , som har varit inne på 
denna amulett i sitt sista arbete, 
Lapptrummor och runmagi, 
Lund 1934, ss. 24, 36, 39, påpe
kar för mig, att ristaren här har 
beräknat tecknens antal eller 
magisk princip (jfr mitt arbete, 
kap. 5, Talmystisk räkning av 
runorna): han har velat ba 
3X10 tecken i rad efter de 3 is-
runorna. 

Fig. 2 
Sigtuna-amuletten. Baksidan. •/»• 
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sats till mig. Emellertid återstår det att passa in Niut lyfia! — liksom 
de två föregående orden «nin ulfr — i ett rätt sammanhang. 

Först och främst skall det nu ses till, i vilka punkter min och 
Erikssons-Zetterholms tydningsversioner stämma över ens. 

Alla äro ense om att den med runor fullristade plåten a r e n 
a m u l e t t och att inskriften på den måste tydas i enlighet med 
denna omständighet. Vidare: det faller synnerligen väl i tråd med 
amuletteorien, att ett centralt parti av inskriften alldeles tydligt är 
avfattat i ett p a r a l l e l l i s e r a n d e v e r s m å t t , som efter studier 
av professor Erik Noreen och mig framstår som karakteristiskt för 
magiens språk. Galdralag kallar Snorra-Edda det parallelliserande 
versmåttet, när det är format efter en viss metrisk norm, s. k. liö-
Sahtittr; gälder betyder trollsång. När del förekommer i det allmänna 
versmåttet, har jag i klarhetens intresse kallat det galderform. Fastän 
nu de två kompanjonerna bara helt flyktigt och utan namns näm
nande tala om »galclralags-typ», får jag väl förutsätta, att det är min 
gradualavliandling »Galdrar» de bygga på — och att vi således äro 
överens. 

Enighet råder om att inskriftens början till stor del verbalt sam
manfaller med en märklig uppteckning i runor, som finns att se i en 
angelsaxisk kodex, en miscellanhandskrift stammande från C a n 
t e r b u r y , förvarad i British Museum. Utan den lyckliga omstän
digheten, att en v a r i a n t t i l l f o r m e l n har kunnat uppletas, 
skulle vi säkerligen vid detta laget ha stått varandra långt mer av
lägset. Tiden för den nämnda uppteckningen med runor på skandi
naviskt språk är 1000-talet (sannolikt efter 1073), och till 1000-talet 
— med någon fluktuation — sätta vi den nyfunna Sigtuna-inskriften. 

Det av Erikssons och Zetterholms tydningsversion, som samman
faller med min, är följande: 

pursa dröttinn, 
fliu pii nu! Fundinn esftu]. 
— — prlaR prdan, ulf(r), 

niu no pin, ulfr. 

Det är uttytt: "Trollens förste, fly du nu! Funnen är du. — — 
tre plågor (»trånader»), ulv, — — nio trångmål (»noder»), ulv.' 

Den omtalade varianttexten lyder i berörda delar: 
far pu nu! Fundinn estu. 
Porr vlgi pik, por sa dröttinn! 
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I översättning: 'far nu din väg! Funnen är du. Tor vige dig (d. v. s. 

fälle dig med sin hammare) , du trollens förste!' 

Så mycket framgår omedelbart härav, att det rör sig om besvärjel

ser mot ett troll, kallat trollens eller tu r sa rnas förste. I eddakvädet om 

Tors hammarhämtning kallas jätten Trym med alldeles samma ord: 

P rymr hefir p inn hamar, pu r sa dröttinn. 

Trym framställs som bekant där som Tors huvudfiende. Det är då 

i sin ordning, att Tor åkal las som hjälpare i Canterbury-formeln. 

Rimorden P r y m r och p u r s a äro förbundna genom likhetsassociation; 

rimorden P o r r och porsa genom motsatsassociation. 

P å olika vägar ha vi vidare kommit fram till den uppfattningen, att 

det u l f ( r ) , som upprepas i lika syntaktisk ställning, ä r en tilltals-

form, att »trollens förste» således kallas »ulv» eller varg. 

Divergensen oss emellan, nä r det gäller att tyda det eller de ord, 

som går före »tre» och »nio», är inte s törre än att tydningarna må 

nämnas som ett likhetsmoment.4 Eriksson-Zetterholm utläsa af bin 

etter ett förslag av von Friesen, såsom Hafpi» = (O,) att du hade 

(tre t rånader o. s. v.), och jag som Haf peen = Hav [med pleonas-

tiskt 'dig'] (tre plågor o. s. v.). Preteri tum konjunktiv passar — så

som irreal is — inte lika väl som imperativ, den mest energiska for

men. När därtill kommer, att j ag etter en anvisning av professor 

E. A. Kock har kunnat påvisa ett fullkomligt analogt uttryckssätt i 

tyskan, just i förbannelser: Hab dir die welschen kretz, d. v. s. 'Hav 

(Må du få) den välska s jukan ' , så kan jag inte finna annat än att 

min version på denna punkt ha r all utsikt att stå sig.5 

P å den som inte är inne i trollformlernas stil, verkar det obegrip

ligt med talet om »tre plågor» och »nio noder». Men om de här bru

kade räkneorden står det ingen strid. Talen äro nämnda för sin ma

giska verkans skul l ; de äro så att säga fullt stilenliga. Nio är 

* Att med E r i k s s o n - Z e t t e r h o l m alternativt läsa Af fieen etc, 
som också jag har övervägt, förbjuder sig självt framför allt efter det av 
mig genomförda påvisandet av formelns schematiska byggnad. 

5 Sådant pleonastiskt reflexivjuonomen vid hava har jag sedan iakttagit 
en gång i Guta saga (Pippings edition, s. 63, r. 24): Land alt hafpi s i r 
hoystu blotan mip fulki, ellar hafpi huer pripiungr sir. 'Det största offret 
bland folket hade 'land alt' (d. v. s. den från hela Gotland församlade all
mogen), eljes hade var tridjung för sig (: offer).' Liknande i nysvenskan, 
se Svenska Akademiens ordbok, hava 3 a. (anmärkt i registret till Religiösa 
runtexter 1, s. 115). 

3 — Foriiixiiiiirn 1936. 
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som tre gånger tre en förstärkning av det först nämnda talet, och det 

ä r inte fråga om addition i matematisk mening, utan om ett stildrag 

karakteris t iskt för en religiös text. 

Hit och ej längre når enigheten — och därmed den något så nä r 

säkra marken.6 Vad som härefter tar vid, nä r det gäller utläggningen 

av texten från Sigtuna såväl som den från Canterbury, måste efter 

sakens na tur betecknas som mer eller mindre ovisst, öppet för nya 

hypoteser och ännu omtvistligt. 

Viktigast ä r emellertid att söka få fastslaget, mot vilket sorts väsen 

amuletten egentligen r iktar sig. 

Man frågar s ig : vad är det för en ulv, som kallas »trollens förste»? 

Till en början ä r det nyttigt att erkänna, att om detta s tår ingen po

sitiv upplysning att hämta i den gamla isländska litteraturen. Man 

kan inte utan vidare sätta in eddamytens T rym; han kallas aldrig 

»ulv», inte heller känner man till, att begreppet 'varg ' omskrivs i 

skaldespråket med uttryck som p u r s a dröttinn. Tvärtom kan man 

våga påstå, stödd på den rika poetiska litteraturen, att en sådan före

ställning är främmande för skalderna, som i stället tänkte sig vargen 

som en r idhäst åt trollpackor. Att en liknande föreställning har varit 

utbredd också i södra Skandinavien, visar en av bildstenarna från 

Hunnestad i Skåne, där man ser en kvinnofigur rida på en varg, tyg

lande den ined ormar, alldeles så som Eddans Hyrrokkin (så kal las 

en häxa) beskrivs. Rökstenens bisln kunai t (hestr Gunnar ) ha r 

förklarats i analogi härmed som en omskrivning för vargen. Då häri

från (trollkvinnans riddjur) och till uppfattningen av vargen som trol

lens konung är ett alltför stort steg, ha r j ag ytterligt svårt för att dela 

professor von Fr iesens åsikt, att denna amulett från vikingatiden 

skall skydda mot vargen som skadedjur.7 

Eriksson-Zetterholm och jag ha sökt oss fram på en annan väg, de 

spekulativt, jag genom att försöka att i första hand läsa rätt innan

till. Vi anknyta till nyare folkliga läsningar mot s j u k d o m s d e -

8 Jag ser helt bort från Pippings ovannämnda bidrag — man kan omöj
ligt bryta sönder den vackra analogien fliå på nå! Fundinn es(tu): far pu 
nu! Fundinn estu. 

7 För mig spelar det därvidlag en underordnad roll, att ordet tuss(e) efter 
nutida ujipteckningar betecknar dels 'varg", dels 'troll'; hur den föreställ
ning, som ligger till grund därför, bar upjikoramit, är inte klargjort. I varje 
fall kan man vid en förklaring ej lämna ur sikte synonymet tass(e). 
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m o n e r kallade ulv, härulv samt troll eller tuss. Sådana äro kända 
från Norge, och vi ha på var sitt håll citerat de samma formlerna 
efter Bångs kända verk Norske Hexeformularer og magiske Opskrif-
ter. Det är vissa svåra sårnader eller bölder (panaritium m. m.), som 
kallas tuss eller troll, och konvulsiviska krämpor hos hästar, som 
kallas (här)utv, d. ä. 'förhärjande ulv' (efter min förklaring).8 Den 
medicinska litteraturen känner till sådana beteckningar för allehanda 
om sig gripande sjukdomar även utanför Skandinavien, såsom jag 
har särskilt utrett; jag vill här bara påminna om lupus, vilket egent
ligen betyder 'varg'. 

Att i detta sammanhang blanda in föreställningar om varulven och 
maran som någonting väsentligt upplysande finner jag opåkallat och 
föga ägnat att rättleda. De nutida norska folkföreställningarna om 
sjukdomsvållare däremot kunna med fördel sättas in i stället för den 
förlorade kunskapen om vikingatidens tankar om sjukdomar; med 
sitt tycke av kvarleva ligga de, om något, nära till. Det enda vi veta 
om den forntida tron i denna punkt, är, som jag har anmärkt, att 
Tor, efter Adam av Bremens upplysning om svearna, åkallades i ti
der av pest. Detta har jag velat lägga ut så, att svearnas tro har varit, 
att pest orsakades av tursar, vilkas svurne fiende Tor ju är.9 Pesten 
kallades på medeltiden skelmisdrep, d. v. s. 'djävulens slag'; djävulen 
har då övertagit tursahövdingens roll. Om runan purs har man en 
medeltida ramsa, som går ut på att den vållar kvinnor vånda, och 
enligt folktrosuppteckningar från Sätesdal i Norge var det fara för att 
»Tussen bet barnaföderskan» — här går tanken på barnsängsfebern, 
den fordom så förhärjande blodådersinfektionssjukdomen, som yttrar 
sig i underlivets ansvällning och vanligen slutar med döden.10 Man 
torde vara oförhindrad att försätta också denna tro tillbaka till vi
kingatiden. 

Utrymmet tillåter inte, att jag anför mer än en av de norska form
lerna, och det skall då bli den, som jag för min del bygger mest på, 
när det gäller att komma till klarhet om de gåtfulla ord, varmed Sig-

8 Sigtuna-galdern, s. 60. — Herulf skall vara upjikommet av Helulv, som 
ock finns, om än sent och enstaka, betygat, enligt R e i c h b o r n - K j e n n e -
rud, Maal og Minne 1924, s. 171; Ormen i norsk lolkemedisin, 1924, s. 32. 
Men den äldst betygade formen {Hemlf 1762) måste ha vitsordet. 

9 Sigtuna-galdern, s. 43. 
10 Sigtuna-galdern, s. 78. 
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tuna-forraeln i n l e d s (Jjur sarrij)u). Läsningen är »For Trold i 
Folk», en mycket betecknande överskrift, och lyder så: 

Julpvin å Julp!11 

Elvans Moder å Elvans Broder! 
Du Trold, som her inde er, 
du skal ut å du skal fly, 
du skal sprsekke, 
om Fandens Hjärta skal' ut vserke. 

Man skall här lägga märke till att före de ord, som svara till »Fly 
du nu» och »Far du nu», d. v. s. »Du skal ut å du skal fly», går trollets 
n a m n . Denna omständighet måste naturligen leda en till att fråga, 
om det inte är möjligt att finna trollnamn också i ingresserna till 
Sigtuna-formeln och dess variant, J)ur -arri(iu resp. kuril surjbuara. 
Jag tror, att så är, och har försökt att språkligt rättfärdiga följande 
utläsningar, i det att jag beträffande den sistnämnda har funnit en 
föregångare, dr Hans Sperber, förutvarande tysk lektor i Uppsala, 
vilken i en uppsats om Canterbury-formeln i Paul-Braunes Beiträge 
37 (1912) efterlyste demonens namn. 

För att börja med variantformeln kan kuril företräda uttalet 
Gyrill. Sperber och efter honom jag sätta detta i förbindelse med dia
lektordet gor, som betyder 'var, »matiére»', och med verbet gyrja 'välla 
ut' (om var). Namnet skulle karakterisera sin bärare som varbildnin
gens demon ('den som »gyrjar»'). Det är nu egentligen en triumf för 
Sperber, som hade konstruerat ordet efter kända ordbildningsprin
ciper, att det med anledning av min skrift om Sigtuna-galdern har på
pekats från kompetent håll, professor Evald Liden, att ordet verkligen 
existerar som sådant, ehuru med en skiftande betydelse, som är lätt
förklarlig. Liden tillskriver mig (5. 2. 1933): 

»Canterbury-besvärjelsens kuril, uppfattat som *Gyrill, har en 
formell motsvarighet i dalmålets dzyryl (fvn. *gyrill) 'grankåda'. Det 
är bildat av gor, jfr särskilt »går-köa» 'sämre kåda som ej duger att 
tugga' (Rz 225 b). Den ordbildning (*Gyrill: gyrja), som Du s. 33 
antager, har jag svårt att vara med på. Gyrill är bildat av gor 'var' 
som fvn. tyrSill av torS o. d.; var-dämonen är enligt mitt förmenande 
det p e r s o n i f i e r a d e gårret, varet.» 

11 I handskriften, avtryckt Bång, s. 30, läses Jupvin aa Jup heller Julp. 
Jag har kunnat visa, att detta skall förstås som alternativa uttal, beroende 
på en variabilitet i dialekten (Telemark). 
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J a g hade förutsett, att någon skulle mena, att Gyritl var direkt 

avlett av gor, men uttryckte mig inte nog klar t (»Vare sig denna 

interpretation [Sperbers] är riktig eller tål vid en förbättring» etc.).12 

Självklart är, att professor Lidéns förklaring har företrädet, helst 

som det nu framdragna dialektordet inte tillåter mer än en härled

ning. — F r å n Landsmålsarkivet i Uppsala ha r genom vänligt till

mötesgående av dr L. Levander alla våren 1933 tillgängliga uppgifter 

meddelats mig: dzyryl m. Älvdalen (Åsen) 'grå, mjuk kåda, som ej 

går an att tugga ' ; gorkwåda Venjan (Landbobyn) ' r innkåda, ej tugg-

bar kåda ' Ordb. Dal.1 3 

Givet är, som professor Liden betonar för mig, att den av honom 

framkastade tanken, att Canterbury-formelns ku r i l är samma ord och 

egentligen betecknar det personifierade gårret, sårvaret, endast kan 

vidhållas i det fallet, att Sperbers och min tydning av inskriften i 

huvudsak står sig. Han tillfogar: »Den tilltalar mig. Men variant-

skrivningen iur i l vållar mig bekymmer, som jag inte kan bli kvitt.» 

Någon osviklig anvisning på betänklighetens hävande kan jag 

fortfarande inte giva. Att antaga en enkel felskrivning är måhända 

en för lättvindig utväg, när det gäller en skrivare, så säker på han

den. J a g vill emellertid nämna, att det nu förefaller mig betänkligt 

att låta tilltalet bli upprepat sist; det ä r överflödigt. Det är som 

besvärjelseformeln verkade avslutad med ordet dröttinn, så lunda: 

Gyrill sårpuara! 1 * 

F a r pu n u ! Fund inn estu. 

P o r r uigi pik, por sa dröt t inn! 

'Du vardemon av svärdet! 

F a r nu din kos! Funnen är du. 

Tor »vige» dig, du trollens förste! 

n Sigtuna-galdern, s. 33. 
13 Mina citat av dialektorden såväl från Liden som Levander äro av typo

grafiska skäl något förgrovade. 
14 Sårpuara har jag tytt efter kenningtekniken: sår- 'sår' och puari 

'käpp' ge kombinerade "svärd". — Märkligt i detta sammanhang är ett påpe
kande helt nyligen av dr R e i c h b o r n - K j e n n e r u d, Maal og minne 
1935, s. 132: i vissa norska dialekter är tväre namnet på en tampong av 
linneskav. Men han visar tillika, hur detta kan vara en ersättning för det 
gamla ordet härför, keri, som har dött ut; bastardformer äro kvere, tvere — 
om jag bar fattat honom rätt. 
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När det likafullt i uppteckningen följer ett s tycke: iur i l s a r b u a r a 

(och, sist, det som borde ha stått som överskritt , Uipr åp ra uar i . 

'Mot ådrors var ' ) , så må man so till, om inte tillägget går att syn

taktiskt inordna i sista satsen: — H u r skulle det vara att läsa Por r 

ulgi pik, pu r sa dröttinn, i örill s å r p u a r a ! 'Tor förvandle dig (med 

sin hammare) , tursadrott , till en vettvilling av svärdet! '? J a g an

märker : vigia einnhvern l einnhvern finns visserligen inte men tycks 

mig som fras i någon mån tänkbart , jfr breg8a einnhvern i einnhvers 

liki, vända vatten i vin, vigia mdlasaxi dverga utan steins (Bugge 

Aarböger 1899); drill m. skulle höra till fsv. örla f. (en handskrifts-

variant till örsld) och sv. dial. örla 'vimsa' (Rietz). Att göra någon 

vilse är en vanlig form för förbannelse, känd redan i Eddan (Håva-

mål 155). Förslaget är att betrakta som ett mycket hypotetiskt alter

nativ. 

AU söka läsa rätt innantill är lätt sagt. men som man ser inte lika 

lätt gjort. Också ha Er iksson och Zetterholm föredragit att lämna 

problemet med Canterbury-formeln olöst. Men därmed ha de ock 

avstått från en möjlighet att få fast mark under fötterna för sina 

funderingar om amulettens samhörighet med de primitiva sjukdoms-

föreställningarna. 

Efter det så lunda Canterbury-formeln har pressats på sin hemlig

het, går tanken åter till de oklara delarna av Sigtuna-varianten. I 

så nä ra anslutning som möjligt till det provisoriskt utredda har 

jag försökt visa, att det går att förstå Jmr sa r r i | )u som 's å r-

f e b e r n s T u r r ' , där det sistnämnda ordet är egennamn på de

monen i nä ra släkt med ordet purs . 1 6 Ett ursprungligt *puriza-, den 

urnordiska grundformen till *purr , är möjligen bevarat i det norska 

växtnamnet turrhetma, stormhatten, trolltörel, efter en gammal för

modan av professor Alf Torp.1 7 Ripa är ett nu utdött men välkänt 
15 Se härom Sigtuna-galdern, s. 36, och även nedan. 
,e Ett tveksamt förslag ( E r i k s s o n - Z e t t e r h o l m , s. 140, not 2) atl 

läsa s dubbelt, sålunda purs sårripu, har också jag övervägt men förkastat på 
runologiska grunder, Sigtuna-galdern, s. 38. Min ståndjmnkt rubbas ej av 
Pipping, ovan anf. arb., s. -5; det åberopade stället från Långarnö-stenen är 
otillämpligt-, jfr von Friesen, Upplands runstenar (1913), ss. 62 och 93, samt 
Bråte, Östergötlands runinskrifter (1911), s. 81 (till pukir). 

17 Jag har senare fått öga på finskans t u r r a s 'jätte' (Lönroth), som 
står vid sidan av de från urnordiskan lånade -iursas (Meritursas, Sigtuna-
galdern, s. 39) och turilas. Men tillräckliga kunskajier på det finsk-german-
Bka lånordsområdet fattas mig för att bedöma formens beviskraft i förelig-



™ 

40 I V AR L I N D Q U I S T 

ord för 'feber'. Till egennamnet P u r r eller Po r r är lagt ett epitet lik

som till Po r r kan läggas gku {Qku-Pörr 'den åkande T. ') . Man 

skulle då ock här, redan i början, få klart besked om vad för ett 

väsen besvärjelsen r iktar sig mot. 

Det ä r uppenbart, att rent litterärt bägge besvärjelserna vinna myc

ket på att vara uppbyggda med reda efter ett naturl igt schema: 

1) Demonen nämns vid namn; 2) demonen fördrivs; 3) demonen för

bannas, d. v. s. binds, så att han blir oskadlig. Alla tre momenten 

kunna utpekas i de tre föremålen för det jämförande studiet. J a g för 

sålunda upp, i översättning: 

1. a. Sårfeberns Tur r , trollens förste! 

b. Gyri l l (d. v. s. vardemon), du med ditt svärd! 

c. Julpvin och Julp , älvans moder och älvans broder, du troll, 

som här inne är! 

2. a. F a r du nu! Funnen är du. 

b. F l y du nu! Funnen ä r du. 

c. Du skall ut och du skall fly! 

gande fall. Jag förstår, att ett *purzaz skulle ge en annan form, 'turbits. 
Månne det finska -rr- visar på en urnordisk -rr-forraation, som jag inte 
bar räknat med? Och är detta urn. *purraz i så fall att fatta som en hypo-
korism? (eventuellt >exprcssiv geminering>, jfr got. staurran, ags. steorra 
och dylika sällsyntheter, som i varje fall bevisa möjligheten av urgerm. 
-rr-). — En annan jättebenämning som i detta sammanhang har tilldragit 
sig min uppmärksamhet, är isl. Borr, som förekommer i källorna i växling 
— oförklarad — med Börs eller Burs (de senare betygade i nom. och ack., 
se L i n d , Norsk-isl. dopnamn, som, något lättvindigt synes mig, talar om 
>felskrivningar>); detta namns härledning är obekant; som en variant kan 
man uppfatta Burri, Buri, »fadir Börs». — Växlingen vid turr(h)elma 'aco-
nitum": torr-, tor-, tyri- (varom Sigtuna-galdern, s. 39) påminner om den 
lika proteusartade vid burr, borr, hor, byri, Rietz, Torp, en sjukdomsbenäm
ning i svenska och norska dialekter. — Wilhelm von Sydow har till stöd 
för min identifiering av inskriftens pur med ett jättenamn anfört följande 
svenska läsning: 

Ture stod pd berget 
och talte till sin mor: 
Tuna har fått skott. — 
Spott ur mun och i mun! 
Bot i samma stund. 

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria I, s. 110. 
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3. a. Hav tre plågor, »ulv»! Hav nio noder, »ulv»! 

b. Tor vige dig (: slå dig med hammaren), trollens förste! 

c. Du skall spricka, om Satans hjärta skall ut värka(?)! 

Därmed är det också klart — en slutsats som jag borde ha dragit 
i min skrift »Sigtuna-galdern» —, att i och med detta b e s v ä r j e l 
s e n p å a m u l e t t e n ä r k o m p l e t t , med andra ord, att vad där
efter följer i inskriften hör till någonting nytt. — 

Nu närmast några ord för att precisera en direkt kritik av Eriks
sons och Zetterholms försök till tydning av J)ur sarritm. Detta skall 
man kunna förstå som Pör sserir pil, d. v. s. 'Tor sårar du'. Här
till foga författarna med rätta ett frågetecken. Det är att märka, först 
att tydningen har nåtts med uppoffring av den givna textgrundvalen, 
i det att två runor, ri omställas till ir, för det andra att den så 
framställda texten ändå inte är, vad man närmast skulle vänta, näm
ligen sarin (med runan yr), för det tredje att det inte ger någon 
mening i sammanhanget, i det att vad man skulle vänta, i fall det 
här är fråga om en s. k. episk inledning, är någonting sådant som 
»Tor sade till sårdemonen». Författarnas motivering för sin svaga 
hypotes är dessutom illa formulerad, ity att det på ena sidan sägs: 
»Formeln är sålunda byggd på ungefär samma sätt som otaliga andra 
besvärjelseformler. Den första leden innehåller en episk framställ
ning ur myt eller legend», och på den andra sidan yttras: »Sigtuna-
amillettens formel är emellertid icke rent episk ens till sin förra del.» 
När det så i slutstycket åter påstås, att besvärjelsen är episk (»troli
gen den äldsta kända episka besvärjelseformel från norden»), må det 
ursäktas en läsare, om han inte vet varken ut eller in. Yttrandena 
visa mest, att förslagsställarna ha ett oklart begrepp om episka 
formler; ingen enda sådan citeras heller till jämförelse. 

Jag har i det föregående dragit den slutsatsen, att formeln mot 
»ulv» är avslutad med förbannelsen, och att man följaktligen har 
att därefter räkna med någonting nytt. 

Att flera besvärjelser kunna förekomma på en och samma amu
lett, är i och för sig tänkbart. Paralleller finnas från den klassiska 
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världen, och någonting liknande möter på en nytida afrikansk amulett 
med muselmanska språk, som Esaias Tegnér d. y. har behandlat.18 

Någonting helt nytt är det emellertid troligen inte, ty professor 
v. Friesen har med anlitande av teorien om uppblandning med häl
singerunor läst ordet ulfr framemot slutet, närmast före de av Zetter
holm först urskilda orden niut lyfia. Det är klart att varje tydning 
bör ta fasta på denna iakttagelse. 

Jag vill gå ut ifrån Zetterholms arbetshypotes, att de två sista or
den skola förstås så: Niut lyfia! 'Drag nytta av läkemedlen!'. Efter 
vad jag har försport, har denna tydning vunnit mycket allmänt gil
lande. Den stämmer också med de danska runstenarnas Niut kumbls! 
(Nserå, Gorlev). 

Emellertid har man i Uppsala inte nöjaktigt kunnat förklara, i 
vad sammanhang de två orden stå. Ty de bägge förslagsställarna göra 
inte anspråk på någon slutgiltighet, när det gäller interpretationen 
av det med hälsingerunor späckade stycket. Och det är också svårt 
för mig att förstå, att deras, jag må säga, okonstnärliga tydningstör-
slag över huvud har kunnat framställas. 

Jag citerar dem ordagrant: 

0s i r pess, 
esir eykis! 
Unir, ulfr! — 
Niöt lyfia! 

'Det driver därtill,10 det driver till ökning: Trivs med det, troll! — 
Njut läkedomen!' (eller 'Hav nytta av galdern!'). 

Om uttolkarna hade satt sig in i vad som har skrivits om fornnor
disk parallellismteknik av Fritz Läffler och andra, hade de inte ett 
ögonblick kunnat slå sig till ro med en så haltande parallellism som 
•»0sir pess, osir eykis»; ett nomen kan inte vara parallelliserat med 
ett pronomen. Ett annat stilistiskt fel är, att de två på varandra föl
jande uppmaningarna (Unir, ulfr! å ena sidan, Niut lyfia! å den 
andra) äro riktade åt olika håll; utan något som helst varsel ställs 
utsagan än till »ulv», än till amulettens bärare.20 Försöket att tyda 
denna del måste uppenbart göras om. 

18 T e g n é r , Ur språkens värld III, >En österländsk besvärjelse». 
19 nämligen vad som har nämts i de båda föregående versraderna. 
20 Enligt ett löst framkastat alternativ skall niut lyfia verkligen vara riktat 

till >ulv» och då stå ironiskt (sie!). 
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Jag sätter först upp vad som skall tydas, varvid jag i motsats till 
E.-Z. med särskild stilsort (fet kursiv) markerar hälsingerunorna, i 
det att jag följer den nödvändiga epigrafiska regeln att låta vart sär
skilt tecken i förlagan representeras av sitt särskilda överenskomna 
tecken i translittereringen. 

iii i.siit/;i.si.viiilai/k i.SHiiiui/1 fr n i u t l u f i a 

Det står klart för mig, att om man med Eriksson-Zetterholm skall 
fatta niut lufia som en imperativ, ett tilltal i andra personen, 'Hav-
gott av läkemedlen!', så måste det förut ha gått en sats, som innehål
ler en närmare anvisning om vilken person som åsyftas, helst som 
inskriftens början, besvärjelsen, även den är avfattad i du-form och 
omöjligt kan antagas som utgångspunkt för den förklaringen. Det 
kan nämligen inte vara något förnuft i att den demon, som nämns i 
besvärjelsen, och som effektivt fördrivs, åsyftas med den välmenta 
uppmaningen. 

Uppgiften är då närmast den formella att söka ut en form för 
'du' i det otydda stycket. Jag finner i J)i före s- en specialform av 
det pen eller pseR'kt dig', som jag har läst i al|iin brian o. s. v. Or
saken till att -R är utlämnat, kan vara att .s-ljud följer; i burulfs 
sati slain beror det första ordets -s (i stället för-fl] på kontakten med 
det andras s-.21 

I stycket från och med detta J)i pse(n) till och med det sista ordet, 
som tydligen är ulfr efter von Friesens redan anförda teori, urskiljer 
jag följande ord, som tyckas mig ge begripligt sammanhang: 

p\ s i *in a«k is unin ulfr 

p(e(n) 's i sén ok es unin Ulfr 

'åt dig, som ser på det (näml. amuletten, inskriften) och som demonen 
Ulv vill hålla till i (d. v. s. dig sjukling);' 

Som en kommentar skall jag påpeka, dels att frasen siå i eitthvert 
är känd från isländskan (Fritzner III, spalt 256): 1) se paa noget: 
var andlit hans sem i blöd (variant å blöd) ssei, Niåls saga. 2) tage 
noget i Betragtning, sksenke det sin Opmeerksomhed, jvf. isjåverdr. 

21 Se P i p p i n g , Sandhiverbindungen in Runeninschriften, Neujihilolo-
gische Mitteilungen 1909, s. 213, ovan anf. arb., s. 9; M a r s t r ä n d e r , 
Bidrag til det norske Sprogs hist. i Irland, s. 153. 
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dels att verbet una, som formellt svarar till tyskans wohnen, bör 
ha kunnat betyda 'vilja hålla till (i)', använt om djur, jfr särskilt 
ett nynorskt uttryck, som jag har funnit i Knud Leems Norske Maal-
samlingar fraa 1700-aari, utgevne av T. Hannaas (Kristiania 1923, 
s. 230): »Aa una (At Une) I: efter samme Egns (Augvaldsnes) Ta-
lemaade At give sig Roelighed til at vsere paa et Sted. Dette Ord bruu-
ges alleene om umselende Creature. e: g: Smalen una inkie i dend 
Markiaa I: Faarene giver sig ikke Roelighed at vaere i dend Mark, 
De vil ikke vsere der.» — I det litterära fornspråket finns det bara 
personliga sammanhang, som: hann undi engu, TumiSighvatsson undi 
eigi i Flateyiu. Men ett minne om det gamla bruket bevaras indirekt i 
det norska ortnamnet 0n (Hyllesta), som har blivit förklarat som 
uppkommet av *Avin f. 'fårbete, fårtillhåll' (det urgermanska *wenjo 
nära besläktat med verbet una), se Norske Gaardnavne, 12 bandet. 

Vidare får jag framhäva, att det norsk-isländska skaldespråket har 
bevarat ett feminint appellativ eir 'fred, ro, skånsel', uppkommet av 
*aizö (jfr ty. Ehre, ängels, är bl. a. 'help') och på det närmaste besläk
tat22 med isl. Eir, dsynia {»hön er Iseknir beztr», Snurra Edda), tytt 
som 'den skånende, Isegende' (Finnur Jönsson). Detta i samman
hanget lämpliga ord (eir — — lyfia) vill jag se i inskriftens IR; 
ei kan väl vara raonoftongerat, jfr n ipin av naupiR. En tydning 
av det hela skulle då te sig sålunda: 

Purr sårripu, pursa dröttinn! 
Fliu pu nu! Fundinn es(tu). 
(H)af psea prian pråaR, ulfr! 
(H)af psen niu népiR, ulfr! 

Iss, iss, iss. 

Es ÉR pm(R)'s i sén ok es uniR ulfr. Niut lyfia! 

" T u r r o . s. v. — 
I s , i s , i s (enligt Sigurd Agrell dödsrunan, ristad tre gånger, 

således människorna till godo, ulven till men). — 
D e t ä r h j ä l p (lindring, läkedom) f ö r d i g , s o m s e r p å d e t 

o c h s o m u l v e n v i l l h å l l a t i l l i. D r a g n y t t a av l ä k e 
m e d l e n (läkeformlerna?).' 

Man skall lägga märke till att de tre is-stavarna, vilka äro så 
33 Se förf., »Galdrar», s. 28. 
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att säga förenade med ett vågrätt streck (något svängt i ändarna), 
stå som en mur mellan de två i »du»-form hållna formulären, som 
äro riktade åt var sitt håll. 

Runan i, vars namn var iss, vårt 'is', har troligen i magiskt syfte 
— etter betydelsen hos ordet, märk göra kall = 'döda' — nyttjats till 
att framkalla död och fördärv. 1 analogi med den magiska makt som 
innebor i runorna efter vars och ens namn {Tyr-rnnan nyttjas till 
seger och noMÖ-ninan till erotisk erövring enligt Sigrdrifumål), an-
tages en sådan trolldomsmakt ha tillskrivits iss-runan av professor 
Sigurd Agrell.23 För övrigt har jag, redan innan Agrell framträdde, 
hävdat i princip samma uppfattning i avhandlingen »Galdrar»; 
jag vill särskilt peka på min förklaring av Gummarp-stenens 
tre f (fff), att läsa fehu, fehu, fehu, d. v. s. 'rikedom, rikedom, rike
dom', föregånget av utsagon: HapuwolfaR satte staba pria 'Hölfr 
satte tre bokstäver'24 — en bautasten till att framkalla rikedom i lan
det. Tretalet, som är antidemoniskt (Sigurd Agrell), är ju fullt i sin 
ordning på en amulett, som avser bot för »ulv», »trollens förste». 

Den näst sista satsen, som med sitt 'för dig' är kongruent med den 
sista (Niut!), utmärker sig för sitt enkla prosaiska ordval, liksom 
den sista gör. Jag vill då snarast tro, att stavrimmandet på vokal är 
tillfälligt, i varje fall icke konstituerar regelbunden vers. Ty sådan 
kan man inte gärna läsa ut. 

Tydningen, förutsatt att den är riktig, ger bekräftelse på uppfatt
ningen, att den ulf, som inskriften i början är riktad mot, är ett troll 
som bor »i folk», d. v. s. är en sjukdomsdemon. Jag skall till sist helt 
kort påpeka, att ett stöd för min teori på sistone (1934) har fram
kommit, nämligen den märkliga berättelsen om kvinnan Djevla-Kari 
hos H. O. Opedal, Folkeminne ifrå Hardanger.25 

Denna tydning av slutstycket har jag inte kommit på förrän våren 
1935, vilket må meddelas till förklaring av dröjsmålet med offentlig
görandet av denna uppsats, som i övrigt var färdig våren 1934. Jag 
ville helst kunna lämna ett positivt bidrag till tydningen. 

•' S i g u r d A g r e l l , Runornas talmystik (1927), s. 73; Zur Frage nach 
dem Ursprung der Runennamen (1928), s. 21. Jfr nu sammes Lapptrummor 
och runmagi (1934), s. 39. 

" F ö r f., Galdrar, 1923, s. 68. 
25 Demonen »hadde skajia seg um til ein liten svart hund». När han kom 

krypande ut ur hennes mun och gav sig av, blev hon botad för sin bröst
värk. Norsk folkerainnelag 32, s. 98. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

IVAR LINDQUIST: Die Zauberrunen von Sigtuna. 
Grosse Schwierigkeiten stellen sich der Deutung der Runeninschrift auf 

dem 1931 gefundenen kupfernen Amulett von Sigtuna, das aus dem 11. Jahr-
liundert herruhrt, entgegen. Ein Verzeichnis der Schriften, die bisher zu 
dieser Frage erscbienen sind, findet sich auf S. 29, Anm. 1. Verf. gibt 
hier eine Modifikation seiner in »Religiösa runtexter 1» veröffentliohten 
Deutungsversion, hauptsächlich anlässlich des Aufsatzes von Zetterholm und 
Ericsson in Fornvännen 1933. Dieser brachte die sobriftliohe Grundlage, 
iiber die man sich in Uppsala unter Prof. von Friesens Leitung (Seminar 
1931) geeinigt hatte. Diese Transkrijition akzeptiert Verf. in allén Einzel
heiten. Verf. dringt jedoch darauf, dass die stenographischen Abkiirzungen 
gewisser Runenzeichen gegen Ende des Textes, die also als solche aner-
kannt werden, in der Transkription durch besondere Schriftart (vorschlags-
weise fett kursiv) bezeichnet werden sollen. 

Verf. hatte in seiner vorigen Behandlung gezeigt, dass man eine ver-
vvandte Runenformel in einer im Britischen Museum aufbewahrten Auf
zeichnung hat, die aus Canterbury stammt und ungefähr derselben Zeit 
angehört. Dieser Umstand gewährt einen recht guten Schutz gegen Willkiir 
bei der Deutung — ein selbständiger Deutungsvorschlag von H. Pipping 
känn aus diesem Grunde abgelehnt werden. Z.-E.'s Version wird einer Kritik 
unterzogen ausser den Teilen, wo sie sich mit der des Verf.'s deckt. Von 
den eigenen Lesuugen der Verfasser werden eigentlich uur die zwei letzten 
Wörter der Inschrift Niut lyfia akzeptiert, die zuerst gelesen zu haben das 
Verdienst Zetterbolras ist. Den Versionen des Verf.'s und der ebengenannten 
Autoren gemeinsam sind teils gewisse unabweisliche Textstiicke: pursa 
dröttinn usw., verzeichnet auf S. 32, teils die Gesamtauffassung, nämlich 
dass die Inschrift dieses Zaubergeräls sich gegen einen Krankheitsdämon, 
gennant pursa dröttinn und ulfr, ricbtet. 

Verf. ist nun zu der Erkenntnis gekommen, dass der Text von Sigtuna 
sich in drei Formeln zerlegen lässt, die auf dasselbe hinauslaufen. In der 
ersten wird der Dämon angeredet (wie in der Formel von Canterbury). Die 
zweite besteht nur aus drei gleichen Zauberrunen (iii), die als magiscb 
vernichtend, gegen den Dämon gerichtet, zu verstehen sind. Und die dritte 
enthält dasselbe, ist aber an den Kranken gerichtet. In ihrer Gesamtheit 
känn da die Inschrift wie folgt gelesen werden (Text siehe S. 44): 

»Thurr des Wundfiebers (finn. turras, ein Riese?), du Ftirst der Tbursen! 
Flieh nun! Du bist gefunden. Mögest du drei Qualen bekommen, Wolf! 
Mögest du neun Nöte bekommen, Wolf! — Eis, Eis, Eis. — Es ist Hilfe 
(Linderung, Heilmittel) fiir dich, der du es ansiehst und in dem der Wolf 
bausen will. Niitze die Heilmittel (die Heilformeln?)!» 


