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Förord 

De här följande fjorton uppsatserna återges med två undantag i sitt ur-
sprungliga skick. Nr 3 skrevs ursprungligen på tyska och har nu med 
några smärre ändringar återöversatts till svenska. Nr 14 utgör den ex-
akta svenska förlagan till den engelskspråkiga originalpublikationen. 

Något om bakgrunden till bidragen, av vilka de allra flesta tillkom 
under 25-årsperioden 1941-1965. I samband med ett kortare pro-
fessorsvikariat i religionshistoria i Lund vt. 1941 besökte jag det därva-
rande Folklivsarkivet för att kontrollera några källuppgifter i en semina-
rieuppsats. Uppmärksamheten fästes då på ett helt annat ämne: en rad 
uppteckningar om 6 och 7 Mosebok. Excerpterna härom ledde omsider 
till både nr 12, "Svartkonstböcker i sägen och historia", och 13, "Sjätte 
och sjunde Mosebok", det senare i förkortad form framfört som före-
drag i Kungl. Gustav Adolfs Akademien i sept. 1963. Det behandlade 
dokumentet visade sig vara en nästan kusligt levande verklighet. 

Sommaren 1943 skulle Norrlands nation i Uppsala anordna hem-
bygdsdagar i Lövånger, Västerbotten. Som förste kurator utsågs jag att 
hålla ett radioutsänt föredrag. Det tedde sig då naturligt att vandra upp 
till ULMA, på den tiden inrymt i Carolina, för att leta efter material, 
som hade att skaffa med socknen ifråga. Detta resulterade i nr 9, "Folk-
lig sed med rot i heden tid", och många upprepade besök i den stimule-
rande miljö, som ULMA utgjorde. 

Vid denna tid var nr 6, "Arbor inversa", redan utarbetat. Denna upp-
sats legitimerar sin plats, fastän den saknar folkloristiskt underlag, ge-
nom att med ett enda exempel peka på det europeiska kulturarvet från 
den klassiska antiken, den gamla Främre Orienten och Bibelns värld, 
allt förmedlat genom medeltiden. Vidare är nr 6 bakgrunden till nr 8, 
"Återspeglar V91uspå 2:5-8 ett schamanistiskt ritual eller en keltisk ål-
dersvers?", som i sin första gestalt framfördes som föredrag i Nathan 
Söderblom-Sällskapet vt. 1945, då med titeln "De nio världsåldrarna 
och världsträdet i Vgluspä". 

Ht. 1945 höll jag en föreläsningsserie om "Den heliga elden", natur-
ligtvis i förlängningen av temat i doktorsavhandlingen 1940, Le bap-
teme de feu. 1 maj 1946 koncentrerades detta tema till en dubbelföreläs- 
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ning vid de teologiska dagarna i Härnösand, då med titeln "Kyrklig 
symbolik och folklig tro". I samband med speciminering för professur 
i Lund bearbetades och kompletterades materialet och presenterades 
1949 maskinskrivet under rubriken "Ignis novus. Religionshistoriskt 
ljus över liturgiskt handlande och folklig sed i deras inbördes samman- 
hang". Det sista kapitlet i detta manus utgör nr 11, "Nödelden. Gammal 
västgötamagi i religionshistorisk belysning". De föregående avsnitten 
är tryckta i Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift 1954, 1955 och 
1957 med titeln "Påskaftonens nya eld i Jerusalem". 

Under Lundaåren 1946-1950 deltog jag med god behållning i semi-
narieövningarna på Folklivsarkivet, ledda av professorn i Nordisk och 
jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk, Sigfrid Svensson. 
Härvid ombads jag att recensera A. Eskeröds också religionshistoriskt 
intressanta avhandling Årets äring (1947). Detta blev nr 4, "Gammalt 
och nytt om sista kärven och årets äring". Samtidigt förklarade de fyra 
sakkunniga till religionshistorieprofessuren, att ett av mina otryckta hu-
vudspecimina, Ignis divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement 
et d'immortalit6 contes, 14endes, mythes et rites, visserligen var ett 
fullgott vetenskapligt arbete men att det snarast hörde hemma inom 
folklivsforskning. Prof. Svensson godtog det då som doktorsavhandling 
i sitt ämne. Det var därför naturligt, att jag medverkade i en fortfarande 
otryckt festskrift till hans 50-årsdag 1951 och i den på tyska publicerade 
60-årshyllningen tio år senare. Mitt bidrag till den senare på svenska 
utgivna handboken utgör nr 1, "Folktro". 

Hösten 1951 träffade jag på Nordiska museet i Stockholm, som var 
säte för en internationell kongress i folklivsforskning, bl.a. unge Lutz 
Röhrich från Tyskland. Vi kom i fortsättningen att utbyta särtryck och 
stå i personlig kontakt med varandra. Röhrich sände i slutet på 1950-
talet ut en frågelista om "Herr der Tiere" och tryckte 1959 en uppsats 
om "Wildgeister" där han tog upp en sägen hos Selma Lagerlöf, dock 
utan att ställa ursprungsfrågan. Utredningen härav gjordes i anslutning 
till ett Stockholms-symposium samma år och blev nr 3, "Litteratur, sä-
gen och historia. Ett källhistoriskt bidrag". 

Under en föreläsningsserie i början av 1950-talet, som gällde religio-
nerna i dagens värld, stötte jag i Fjärran Östern på buddhistiska begrav-
ningsriter, som i högsta grad liknade den europeiska barnleken "Bro, 
bro i breja". Detta ledde till nr 10, "Själarnas bro och dödens älv". 

Den skenbart folkliga föreställningen, att solen på påskdagsmorgo-
nen dansar av glädje över Frälsarens uppståndelse, behandlas med ett 
vittomfattande, jämförande material i nr 7, "Den dansande solen". 
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Vt. 1965 ombads jag av den litterära sektionen inom Sveriges Radio 
att hålla ett antal föreläsningar om myt och saga i världslitteraturen, 
tryckta tre år senare. Inledningen till denna serie utgörs av nr 2, "Myt, 
saga, legend". 

Under seminarieövningar i början på 1940-talet behandlade vi ett 
grekiskspråkigt alexandrinskt dokument, som hävdade, att de grekiska 
gudarna och vise långt före Kristus hade talat om honom och kristendo-
men. Detta ledde till ett föredrag i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-
Samfundet i mars 1970, senare tryckt i utvidgad form = nr 5, "Antik 
och modern Sibylla". 

Under strövtåg i ULMA:s innehållsrika hyllor våren 1980 påträffade 
jag en dubblett av en opublicerad handskrift, som dessutom visade sig 
vara en torso. Den följande utredningen utnyttjades vid ett samesympo-
sium i Stockholm 1980 och trycktes som nr 14, "Ett manuskript om 
`Trolldomsrannsakningar i Lappmarken 1649-1739' av Erik Nord-
berg". 

I och med denna publikation har med ett undantag de större folkloris-
tiska bidragen av förf. blivit tillgängliga i en samlad utgåva. Det som 
av utrymmesskäl har utelämnats är A Swedish Female Folk Healer from 
the Beginning of the 18th Century (Skrifter utg. av Religionshist. inst. 
i Uppsala, Hum. fak., genom C.-M. Edsman, 4,1967). Denna skrift ut-
gör i sin tur särtryck av Die weise Jungfer. Texte zur Geschichte schwe-
discher Volksfrömmigkeit und Heilkunde aus dem 18. Jahrhundert (Ho-
rae Soederblomianae, 6, s. 82-104) jämte uppsatsen med den ovan cite-
rade engelska titeln (Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 1: Studies 
in Shamanism, ed. C.-M. Edsman, Stockholm—Uppsala 1967, s. 120-
165). Mindre folkloristiska artiklar är förtecknade i Carl-Martin Eds-
mans skrifter 1930-1980, Åbo 1982, s. 52. 

Denna kortfattade redovisning kan kanske illustrera vad som står om 
universitetets uppgift i 1916 års universitetsstatuter, som har varit giltiga 
under större delen av den tid, under vilken uppsatserna har tillkommit: 
"vetenskaplig forskning och undervisning". Dessa två akademiska livs-
former betingar och inspirerar varandra ömsesidigt. 

Några allmänna iakttagelser, då det gäller det framlagda materialet 
är kanske följande: växelverkan mellan muntlig, folklig tradition och 
skriftlig, lärd sådan, så att åtskilligt i den förra visar sig vara "gesunke-
nes Kulturgut"; kyrkans skiftande roll, då det gäller omtolkning av folk-
traditionen, polemik mot den eller neutralitet inför den; nödvändigheten 
av att vara tvärvetenskaplig och beakta princip- och metodfrågor jämte 
vetenskapshistoria. 
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Jag vill till slut framföra ett varmt tack till ULMA:s chef, docent Maj 
Reinhammar, som jämte sin kunniga och hjälpsamma medarbetarstab, 
däribland byråsekreterare Ingrid Tranehag, under en pressande tid har 
gjort allt för att befrämja tillkomsten av detta arbete. 

Uppsala, Skottdagen 1996 

Carl-Martin Edsman 



1. Begrepp och 
vetenskapshistoria 





1. Folktro 

Bortsett från de ordknappa runinskrifterna och de sparsamma käl-
lorna av mestadels västnordiskt, sent ursprung rörande den fornnor-
diska religionen på östnordiskt område har den svenska folklivsforsk-
ningen sitt äldsta tryckta material i de inhemska, latinska medeltids-
urkunderna, som, såvitt jag vet, icke är systematiskt utforskade ur 
denna synpunkt. Landskapslagarna innehåller ett knapphändigt men 
ålderdomligt och viktigt stoff. Åtskilligt torde kunna utvinnas ur 
bl.a. Svenska Fornskrifts-Sällskapets Samlingar. Eftersom denna forn-
svenska litteratur i stor utsträckning utgör översättningar från konti-
nenten, resp. Danmark, måste man ständigt vara på sin vakt mot att 
draga felaktiga slutsatser av detta material. I själva verket utgör just 
denna litteratur en av inkörsportarna för den kontinentala föreställ-
ningsvärlden också på folktrons område. Men en tålmodig gransk-
ning av de fornsvenska översättningarna och deras förlagor kan ge 
åtskilligt utöver den svenska, medeltida terminologin. En jämförelse 
av den 1959 första gången utgivna lågtyska uppbyggelseboken Der 
Seelentrost från 1300-talet med motsvarande likaledes nyutgivna forn-
svenska skrift från 1400-talet visar, att den senare är betydligt ut-
vidgad. Och just avsnitten om folktron, S:t Germanus och tomtarna 
samt ödestron, som hör hemma under utläggningen av det första bu-
det, innehåller dylikt särgods. Mot "guden holden", "beteren", "elue", 
"guden wichteken" och "spoknisse" i den lågtyska texten svarar 
"tompta gudha", "wxtter", "nek xller forsa karla", "skratta eller 
tompt orma", "maro eller elfwa" och "spook eller willo" i den 
svenska texten. 

Men det finns också inhemskt originalmaterial i den fornsvenska 
litteraturen, t.ex. S:ta Birgittas Revelationes från 1300-talets mitt. De 
är dikterade på modersmålet, utredigerade på latin och sedan även 
översatta till fornsvenska. S:ta Birgitta vänder sig mot dem som ... 
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"vörda tomtar (penates, tomta) och icke gå i kyrkan". Hon förma-
nar strängt dem som fara vilse: "Prisgiven de ormar, åt vilka I sätten 
ut mjölk och given icke tomtarna förstlingsoffer av edra kreatur och 
svin, ej heller av bröd eller och andra saker . .. Sägen icke, att lyckan 
gör det eller det, utan det sker, emedan Gud tillåter det" (VI, 78). 

Den landsflyktige ärkebiskopen Olaus Magnus' år 1555 i Rom på 
latin utgivna arbete om de nordiska folken, numera översatt till 
svenska och försett med ett förträffligt kommentarband av J. Gran-
lund, innehåller även åtskilligt om medeltida, nordisk folktro. Ett 
rikligt jämförelsematerial har dock Olaus Magnus hämtat från antika 
och medeltida auktorer, varför man också här får se upp med var 
skarven går mellan det allmäneuropeiska och nordiska stoffet. 

Det äldsta utförliga programmet för svensk kulturhistorisk forsk-
ning, däri också inbegripet vad vi nu kallar folklivsforskning, utgöres 
av Gustav II Adolfs memorial av den 20 maj 1630. Detta är riktat till 
"rikets antikvarier och hävdasökare". En dylik var Johannes Bu-
reus, vilkens reseanteckningsbok "Sumlen" från år 1599 ff. är en 
kulturhistorisk guldgruva, som alltjämt endast är delvis tillgänglig 
(utdrag tryckt i Svenska Landsmål 1886). Ett nytt kungligt plakat 
från år 1666 och en personlig resefullmakt för J. Hadorph från år 
1676 gäller huvudsakligen fasta fornlämningar och därmed förbundna 
sägner. Det år 1667 upprättade Antikvitetskollegiet, som skulle om-
händertaga de inkomna relationerna från kyrkoherdarna, har fram-
förallt fått in och bevarat sådana från lappmarkssocknarna. De har 
utnyttjats av J. Schefferus i hans berömda Lapponia (1673) och i sin 
helhet tryckts så sent som vid senaste sekelskiftet (Svenska Lands-
mål 17). Utländska resenärer, såsom Ogier, Whitelocke, Magalotti 
och Bichi, liksom några Uppsaladissertationer och ett fåtal socken-, 
stads- och landskapsbeskrivningar berör också svensk folktro och 
folksed från 1600-talet och det begynnande 1700-talet. Olof Rud-
becks nationalromantiska monumentalverk Atlantica från 1680-talet 
innehåller även dylikt stoff. 

Den 1739 stiftade Vetenskapsakademien ville i överensstämmelse 
med samtidens fysiokratiska tendenser befrämja landets näringar och 
uppmuntrade därför en registrering av framför allt den materiella 
kulturen. Detta skedde genom lokala beskrivningar och inhemsk rese-
litteratur, där Linne och hans lärjungar intar en rangplats. Prosten 
0. Bromans ekonomisk-topografiska, omfångsrika Hälsinglands-mo-
nografi Glysisvallur hade redan dessförinnan kommit till (tryckt 1911 
—54) och lämnat ett stort utrymme också åt folktron. Här och var 
beaktas denna även i den nyss anförda litteraturen. Linnes allmänna 
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omdöme i slutet av hans öländska och gotländska resa år 1741 är av 
intresse: 

"Emellertid är märkvärdigt med dessa och flera vidskepelser, huru 
de blivit behållna av nation ifrån urminnes tider och hedenhös. En 
del får man igen hos poeter strax efter eller före Christi tid, en del 
äro lämningar ifrån hedendomen i Sverige, en del ifrån påviska tiden, 
en del äro med konst upptäckta att förekomma något annat. Jag hål-
ler före, och skulle vara ett artigt argument, om någon av vidskepelse 
ville göra en ansenlig samling och visa, varifrån var och en först 
kommit." En sådan samling av småländska vidskepelser påbörjades 
också under 1740-talet av linköpingslektorn J. Törner, utgiven 1946 
av K. Rob. V. Wikman. 

Ett annat, privat initiativ i samma riktning utgjorde det upprop, 
som sedermera akademiräntmästaren vid Uppsala universitet, F. Wes-
terdal, år 1771 lät offentliggöra i tidningspressen. Han efterlyste bl.a. 
material till den svenska och finska allmogens seder vid de årliga 
högtiderna, jul, påsk och pingst, vid frieri, förlovning, bröllop, barn-
dop och begravning, dess vidskepelser och grundorsakerna härtill. 
Endast prosten Gaslanders beskrivning av Västbo härad i Småland 
trycktes omedelbart (1774, nytryck i Svenska Landsmål 1895). Den 
del av J. P. Wallensteens "Antikvitetsbok" om Danderyds och Li-
dingö församlingar, som behandlar folktron, fick ligga till 1899. 
Bland mycket annat i denna samling finns också ett himmelsbrev 
avskrivet. Tvenne andra manuskript om Grangärde i Dalarna och 
Strömsholm i Västmanland är ännu otryckta. 

Uppsalaprofessorn i vitterhet, sedermera innehavare av den Skyt- 
teanska professuren, J. F. Neikter, ägnade sig genom påverkan av 
Montesquieu och hans klimatlära åt "människoforskning". Härvid 
kom han även i en serie akademiska avhandlingar från 1790-talet in 
på folksägner och vidskepelse. Trollen utgjorde enligt hans euhemeris-
tiska tolkning, som genom många mellanled i sista hand gick tillbaka 
på Stoans rationella mytförklaring, ett forntida folkslag. 

Med romantiken och Götiska förbundet (1811) vaknade intresset 
på nytt för folktraditionen. Den av göterna, som särskilt ägnade sig 
åt folktron, var den tidigare nämnde L. F. Rääf. Dennes 2 847 huvud- 
nummer omfattande samling "Svenska skrock och signerier" (tryckt 
1957) är alfabetiskt ordnad och jämte Törners tidigare på samma sätt 
uppställda arbete de äldsta svenska undersökningar av större omfatt-
ning, som enbart gäller folktron. Den vägledning för insamlingsarbe-
tet, som är daterad 3 jan. 1843, och som ingår i förordet till Rääfs 
arbete, kan i viss mån betraktas både som en systematisk innehålls- 
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förteckning till detta och som en sammanfattning av den folktro, 
som man kan finna i de nutida svenska folklivsarkiven, liksom i mo-
derna, tryckta arbeten. Rääf jämför själv sitt verk med J. Grimms 
Deutsche Mythologie, och framhåller, att hans samling är mera om-
fattande än Grimms och gör även anspråk på att den är värdefullare. 
K. Rob. V. Wikman har genom sina textkritiskt mönstergilla utgåvor 
av både Törners och Rääfs arbeten, försedda med värdefulla inled-
ningar och register, skänkt folkloristen ypperliga och lätthanterliga 
forskningsinstrument. 

Förordet till Rääfs "Svenska skrock och signerier" är daterat 1863. 
Samma år utkom första delen av G. 0. Hylten-Cavallius frejdade 
arbete "Wärend och Wirdarne, ett försök i Svensk Ethnologi". Också 
här är det fråga om en begränsad bygd, fast i södra Småland. Men 
sedan upphör likheterna, eftersom Hylten-Cavallius icke nöjer sig 
med en samling av folktraditionen utan nyttjar den för att jämte his-
toriska notiser (bl.a. de gamla domböckerna) och ortnamn rekonstru-
era traktens historia från äldsta tider. Folktron kommer då in under 
kapitelrubrikerna Hedna-kult och Hedna-tro, medan den kristet om-
tolkade och levande folktron huvudsakligen inryms under kap. Folk-
seder. Det historiskt-genetiska intresset dominerar dock också här. 
Den kulturmorfologiska uppläggningen är arbetets både styrka och 
svaghet, och våra dagars värdering skiftar alltefter inställningen till 
dylika metodfrågor. Den euhemeristiska tolkningen av troll och jät-
tar, som Hylten-Cavallius har gemensam med upplysningsmannen 
Neikter, tillhör t.ex. det tidsbundna. När förf. i ett sista tillägg till 
den andra delen (1868) efter den då ännu outgivna fornsvenska hand-
skriften Seelentrost avtrycker det ovan berörda avsnittet om folktron, 
saknas naturligt nog ett hänsynstagande till detta dokuments då ännu 
outredda förlagor. På samma sätt måste mycket annat omprövas hos 
Hylten-Cavallius. Samtidigt behåller det ålderdomliga muntliga tra-
ditionsmaterial, som han så rikligt utnyttjat, ett förblivande värde. 
Arbetet har också verkat inspirerande och vägledande för liknande 
samlings- och registreringsverksamhet. 

Under 1800-talets senare hälft tillkom också de första fornminnes-
föreningarna. Mönstret för dem var den av N. G. Djurklou år 1856 
stiftade "Föreningen till samlande och ordnande av Nerikes folkspråk 
och fornminnen". Då hade dialektforskningen, som så ofta gått hand 
i hand med studiet av folklivet och folktron, redan drygt 100 år på 
nacken med sådana företrädare som E. Benzelius, J. Ihre, bröderna 
Carl och Per Arvid Säve samt J. E. Rietz. Studentnationerna i Upp-
sala och Lund knöt med sina landsmålsföreningar fr.o.m. 1872 an till 
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denna tradition. Denna verksamhet utmynnade i upprättandet av de 
moderna landsmålsarkiven i Uppsala (1914), Lund (1916) och Göte-
borg (1917). Det lokala intresset ute i bygderna tillgodoses numera 
av ett ständigt växande antal hembygdsföreningar (1945 ca 700) med 
hembygdsgårdar såsom museer men också med egna arkiv och publi-
kationer, där även folktro och folksed har sin givna plats. 

Samtidigt med modern materialsamling och publiceringsverksamhet 
har också en vetenskaplig diskussion om tolkningen av folktron kom-
mit igång. I medveten opposition mot vad man kallar survivalteore-
tisk och romantisk uppfattning med rötter i ett äldre synsätt (Mann-
hardt, Frazer; i Sverige N. E. Hammarstedt, M. P. Nilsson) har C. W. 
von Sydow och hans lärjungar (bl.a. A. Eskeröd) kraftigt understru-
kit folktrons psykologiska, rationella och funktionella förankring i 
samtiden. 

Ordet folktro i svenska språket är av ungt datum och kan beläggas 
först från 1800-talets början (SAOB). Det hör alltså ihop med 
romantikens intresse för de folkliga och — som man menade — ur-
sprungliga elementen i ett folks kultur, däribland gamla folkliga 
sedvänjor och föreställningar. Med folk avses då gärna gemene man, 
icke minst bonden på landet i motsats till borgaren i staden. Emeller-
tid har upplysningstidens mera överlägsna och rationella syn på folk-
tron trots romantikens insats blivit bestående och gör sig alltjämt 
kraftigt gällande även i den nutida vetenskapliga diskussionen i Sve-
rige. I den förträffliga synonymordboken Ord för Ord (1960) står 
det alltså under folktro: "(ibl. nära) skrock, vidskepelse, övertro." 
Själva ULMA använder i sitt kartotek över litteratur till vårt ämne 
den för alla svenska bibliotek antagna nomenklaturen. Då hamnar 
folktron under Mbid= fördomar och vidskepelse. Därmed är en viss 
distans till företeelserna ifråga markerad. Beteckningar av detta slag 
innebär också otvivelaktigt en negativ värdering, som måste motverka 
en historisk förståelse. Utan historiskt perspektiv på den muntliga 
folktraditionen, som under de senaste årtiondena systematiskt insam-
lats och registrerats i Sverige, blir denna en samling av idel kuriosa. 
På 1600- och 1700-talen har man faktiskt haft en riktigare historisk 
bedömning av folktron, när den rubricerats såsom "Paganismus et 
Papismus". Dessa namn visar, att man långt före 1800-talsetnologer-
nas införande av termen survival betraktat folktron som en kvarleva 
av förkristen, resp. förreformatorisk tro och sed. Därmed är icke 
sagt att alla företeelser inom folktron utan idare kan återföras på 
detta åldriga arv. 
2 	Från silverfisken i Skaga 
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Från kyrkligt håll har folktron angripits såsom kätteri eller vantro 
— "Missglaube", som Luther säger — i den mån som den kolliderat 
med gällande tro. Från rationalistiskt håll har folktron bekämpats 
såsom övertro, superstitio, eftersom den har ansetts motsäga de s.k. 
naturlagarna eller den empiriska erfarenheten. När denna kritik dri-
ves till sin spets, blir all tro på en övernaturlig verklighet, och där-
med även religionen, en superstitio. 

Folklivsforskningen söker i görligaste mån hålla sig fri från båda 
dessa negativa värderingar och i stället förstå folktron historiskt och 
psykologiskt. För att en sådan förståelse skall komma till stånd, är 
det nödvändigt att lämna nonsens- och kuriosaståndpunkterna och 
söka sätta sig in i en verklighetsuppfattning, som oftast är väsensskild 
från ens egen. Denna livssyn är icke bara präglad av föreställningar 
om tillvaron, som skiljer sig från nu gängse sådana, utan även och 
framförallt av ett aktivt handlande i livets alla situationer. Detta är 
traditionellt och saknar ibland medvetna motiveringar, liksom de för-
klaringar, som ges, ibland är efterhandsrationaliseringar. De ursprung-
liga grunderna till beteendet är av mytiskt slag. Ordet myt har då 
icke den nu gängse betydelsen av fantasifullt påhitt utan ordet har 
sin religiösa valör kvar och syftar på en berättelse, som handlar om 
hela tillvarons ursprung och mening och upphovet till alla livsviktiga 
åtgärder och samhällsordningar. 

Den som söker förstå folktron har därför god hjälp av angränsande 
vetenskaper, som också innebär ett inträngande i främmande kultu-
rer, som f.ö. har mycket gemensamt med folktron, nämligen etnolo-
gien (Völkerkunde) och religionshistorien. Såsom den amerikanske 
kulturantropologen R. H. Lowie uttryckt saken är den enda legitima 
metoden vid studiet av både primitiva religioner och språk att ställa 
sig på deras ståndpunkt, som har en dylik religion eller talar ett så-
dant språk. Och Ad. E. Jensen, som representerar den s.k. Frankfur-
ter- eller Frobeniusskolan inom tysk etnologi skiljer, då det gäller 
de s.k. naturfolken, mellan stadierna Ausdruck och Anwendung i ut-
gestaltningen av skick och sed. Den förra formuleringen innebär, att 
en handling har en mening och ett innehåll för sin utövare. Det senare 
ordet vill uttrycka, att sedvänjan har blivit rent traditionell och endast 
upprepas, för att det skall vara så. 

Folktron befinner sig ofta i detta förfallsstadium, när folkloristen 
stöter på den. Vad har den då ursprungligen haft för mening, och 
hur skall den kunna rekonstrueras, utan att resultatet blir en fantasi-
skapelse? Även här kommer oss den jämförande forskningen till 
hjälp. Svensk och nordisk folktro utgör icke en isolerad företeelse, 
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utan den hör hemma i ett allmäneuropeiskt sammanhang. I den mån 
detta icke räcker till för att skänka full förståelse, finns också de 
nyss nämnda hjälpvetenskaperna. Man kan göra den intressanta obser-
vationen, att samma forskare, som utan vidare räknar med stora kul-
turhistoriska sammanhang ifråga om den materiella kulturen, eller 
som kulturmorfologiskt utan vidare talar om megalitiska sagor, sam-
tidigt avfärdar folktron som nojs och lustiga påhitt. Den långt gång-
na sekulariseringen i vårt land och den alltmer bristande kontakten 
med den miljö, där folktron har haft sina starkaste rötter, minskar 
också möjligheterna till förståelse. Här har en folklorist, som lever 
mitt uppe i yttringarna av en frodig romersk folkfromhet i Sydeuropa, 
Österrike, Schweiz eller Bayern en stor favör. Å andra sidan före-
kommer runt om i den sekulariserade världen av i dag en dragning 
— halvt på skämt och halvt på allvar — mot spiritism och ockultism 
av alla slag, kvacksalveri, astrologi, eller dagväljeri, alltsammans före-
teelser, som har sina motsvarigheter i den gamla folktron och alltså 
kan utgöra en förståelsens brygga över till den. 

Om det står att en man på 1600-talet skänkt en försilvrad siklöja 
till Skaga offerkapell i Tiveden för att befrämja fisket i Unden (Rig 
1949, s. 34), är en dylik notis tämligen isolerad. Sambandet mellan 
votivfisken och fiskarna i sjön uppleves f ö. så starkt, att dessa, som 
efter offret fångas i större antal, tyvärr aldrig blir större än den allt-
för smått tilltagna offergåvan. Nu finns det från Östersjöns kuster 
en rad andra exempel på samma sätt att skaffa sig fiskelycka (Svio-
Estonica 10, s. 3 ff.). Bruket är icke heller okänt i Sydtyskland, där 
votivgåvorna utgör en alltjämt levande beståndsdel i vallfärdsväsen-
det. Men i Sverige måste man gå tillbaka till medeltiden för att få 
motsvarande material, när det ännu är ett "uttryck" för en levande 
folkfromhet och icke befinner sig i det isolerade förfallsstadium, vil-
ket Jensen karakteriserat såsom "Anwendung". I den helige Niko-
laus' av Linköping Liv och underverk berättas det sålunda i nr 46, 
hur vid pingsttiden 1408 en sedan fem dagar svårt sjuk oxe botas, 
genom att bondhustrun lovar att offra en oxe av vax till helgonet 
(Credo 1958, s. 151 ff.). Emellertid finns det en 1500-talsskildring 
från Balticum, som direkt berör den romerska kyrkans sätt att be-
främja fiskelyckan, och därför ger oss den "Sitz im Leben", vilken 
saknas i notiserna om Skaga offerkyrka. 

Rektorn vid domkyrkoskolan i Riga, Laurentius Milller, har sålun-
da i sina Septentrionalische Historien.., von Anno 1576 biss auff 
das Jahr 1593, Amberg 1595, berättat om jesuiternas pedagogiska 
sätt att övertyga den baltiska fiskarbefolkningen om lutherdomens 
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förkastlighet. De följde med fiskarena ut på havet och sade åt dem att 
kasta ut näten. Sedan frågade de, varför fångsten blev så ringa, och 
om man icke fått mera förr i världen. Jo, det hade man nog, men 
allt blev ju sämre. Jesuiterna framhöll då, att det kom sig av att man 
icke fasthållit vid den gamla rena, katolska läran, och förmanade 
folket att alltfort göra detta. Och öste de litet vatten ur havet tillsam-
mans med den fångade småfisken och döpte, efter föregående cere-
monier och exorcism, havet i Faderns, Sonens och den Helige Andes 
namn, signade vattnet och fisken och kastade de fångade fiskarna 
åter levande i havet. Vidare sade de åt fiskarena, att de till S:t Jakobs 
ära skulle göra silverfiskar av alla slag av fiskar, som fanns på 
platsen och skänka dessa till S:t Jakobs kyrka i Riga, där jesuiterna 
höll till. Då skulle de förvisso, om de förrättade sin bön i de riktiga, 
katolska kyrkorna, få en mycket rikligare fångst (s. 64). 

Denna belysande text, på vilken professor H. Biezais haft vänlighe, 
ten att fästa min uppmärksamhet, visar med all önskvärd tydlighet, 
att votivgåvorna och det därmed förknippade analogitänkandet icke 
varit ett folkligt påhitt utan befrämjats av kyrkans egna representan-
ter. Men det är också anledning att observera, att det icke enbart 
varit något mekaniskt "ex opere operato"- eller "magiskt" tänkan-
de. Utan offrandet har varit förbundet med bön. 

En klassisk samlare av småländsk folktro som L. F. Rääf (1786-
1872), vilkens arbete J. Grimm ville ha tryckt redan för ett århund-
rade sedan, har också betonat, att "vidskepelserna innesluta mycken 
fromhet, en djup vördnad för heliga ting, och en kraftig tro på deras 
välgörande inflytande" (K. Rob. V. Wikmans utgåva 1957, s. 40). 
Men så var han också själv rotad i en naturmystik med tro på har-
moni mellan sinnevärld och översinnlig verklighet. 

Det hindrar icke att oändligt mycket folktro rör sig om tecken, 
tydor, sjukdomsbot och allsköns magiska bruk, som ligger långt från 
all fromhet och folkreligion, hur svårt det än kan vara att draga 
gränsen mellan religion och magi. Det rationella analogitänkande, 
som enligt åtskilliga 1800-talsteoretiker bland etnologerna känneteck-
nar magien bland naturfolken, gör sig i hög grad också gällande inom 
folktron. 

Till folktrons väsen hör, att den icke utgör en särskilt avgränsad 
företeelse inom allmogekulturen. Den präglar tvärtom hela tillvaron. 
Detta förhållande skulle med lätthet kunna illustreras men av ut-
rymmesskäl inskränker vi oss till ett par exempel. 

Den alltifrån 1600-talet i Sverige belagda barnleken Bro, bro breda 
har åtskilliga varianter i den åtföljande vistexten. 1 en del fall rör 
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det sig uppenbarligen om utlottning av ett offer, barnlekens reflex 
av det byggnadsoffer, som en gång tillhört brobyggandet (jfr titeln 
Pontifex som vittnesbörd om brobyggets stora betydelse). En grekisk 
folkvisa, Bron vid Arta, som handlar härom, har blivit berömd. Där 
skildras, hur man förgäves håller på och bygger på bron i tre år, ty 
det sista spannet blir aldrig färdigt: det som byggs om dagen faller 
samman under natten. Demonen eller genius loci, kanske ursprung-
ligen flodguden, låter slutligen, när männen faller i klagan, höra sin 
röst: Om ni icke offrar ett människoliv, blir ingen mur säkert grun-
dad. Men nu skall ni icke offra ett föräldralöst barn, en vägfarare 
eller en främling utan hantverksmästarens fagra hustru. Från en av 
de joniska öarna, Zakynthos, berättas det, att man ännu under 1800-
talets senare hälft velat offra en muslim eller en jude vid viktigare 
brobyggen. Det finns också en sägen, att en svarting murats in i en 
akvedukt nära Lebadea i Beotien. Kinas "Väg och Vatten" hade 
ännu på 1890-talet besvär att skaffa mänskliga brooffer, som då be-
tingade ett pris av tio pund vardera, om man skall tro ett högst akt-
ningsvärt, engelskt uppslagsverk. (Ann. Acad. Reg. Scient. Ups. 3, 
1959, s. 92 f.) 

"Blott barbariet var en gång fosterländskt", sjöng en svensk 1800-
talsskald i klart medvetande om det nordiska kulturarvets kontinen-
tala ursprung. När man därtill stöter på så mycken magi som också 
visar sig vara "gesunkenes Kulturgut", kan man ibland känna sig 
frestad att fråga, om ens barbariet — om beteckningen får användas 
om magien — varit fosterländskt mer än en begränsad tid. Ibland 
ställs man av utlänningar inför den frågan, om inte folktron bevarat 
något av vikingatidens förkristna, nordiska religion. Källförhållan-
dena är tyvärr sådana, att det är ytterst vanskligt att rekonstruera 
dylika sammanhang. Det är nästan ogörligt att tränga bakom den 
tjocka muren av medeltida, romersk folkfromhet. Detta förhållande 
leder till att vi ständigt på nytt hamnar i allmäneuropeiska, resp. 
världsvida sammanhang. Så är fallet också beträffande de exempel 
som vi stöter på genom att bläddra igenom korten över bebyggel-
sens folklore i ULMA. 

Den plats, som huset skall stå på, måste väljas med omsorg: huset 
får inte byggas över en väg, stig eller vattenåder, byggplatsen väljes 
genom tecken och tydor, t.ex. där myror finns, och man måste taga 
hänsyn till gastar och troll, vittror, vättar, tomtar, "de små", de under-
jordiska, de osynliga eller rådarna. Tomtplatsen "köpes" av dem med 
slantar, som läggs under knutarna eller kroppåsen. Eller också måste 
skyddsåtgärder av olika slag vidtagas, så att man t.ex. fördriver de 
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övernaturliga ägarna, genom att halm strös över tomten och påtän-
des. Taklagslölet har också hetat "kroppåskanna" och "tomtegubb-
kalas", och man har bl.a. serverat "kroppåsagröt" eller "timmergröt", 
dvs, den speciella tomtematen. Fynd av hästskallar vittnar om gamla 
byggnadsoffer, och i Jämtland har timmermännen haft rätt att gripa 
den som tillfälligt kommit, vilken kallats "griping" och varit skyldig 
att bestå med något gott. Denna sed erinrar också om byggnadsoffer, 
där utvecklingslinjen offer—substitutoffer—kalas är möjlig. Man 
kan jämföra en utsaga från Värmland, att det inte blir tur i en ny-
byggd fabrik, förrän någon slagit ihjäl sig där. Sedan folket dragit in 
i gården, är det ständigt omgivet av hus- eller gårdsråna, som i skilda 
gestalter (t.ex. "tomtormar") gör sig påminta på ett otal skilda sätt. 
Även vid flyttning till ett gammalt hus skall en rad offer och försik-
tighetsåtgärder vidtagas. Likaså finns det kyrk-, kvarn-, såg-, smedje-, 
rie-, bastu-, skepps- och gruvrå. 

Gränserna och gränsmärkena har också varit förknippade med de 
övernaturliga makterna. 1 Västergötland har man talat om "ägdegas-
ten", som av ägaren satts vid ett råmärke för att vakta gränserna. 
Stängning av gärdsgård, som antingen följt en rågång eller som sådan 
utgjort en gräns, har också förbundits med många magiska försiktig-
hetsåtgärder. Överallt ifråga om hus, tomt- eller ägogräns påträffar 
vi alltså osynliga makter, som det gäller att hålla sig väl med, eller 
som man måste skydda sig mot. Överskridandet av en gräns är ett 
vanskligt företag, eftersom det innebär, att man kommer in i ett nytt 
maktområde. För att säkra trivsel och lycka åt nyinflyttat tjänstefolk 
har man bl.a. låtit vederbörande sätta sig i spisen, äta en smörgås 
och titta upp i skorstenen. Med den roll, som härden haft såsom kult-
plats bland icke minst de indoeuropeiska folken, kan man fråga sig 
om dessa bruk utgör bleknade reflexer av gamla rituella sedvänjor. 
Men det är mycket, som icke har en sådan bakgrund. Den nykomne 
har t.ex. icke fått hämta in vatten den första dagen, det betyder myc-
ket tårar. Även för avflyttningen gäller en rad olika regler. 

Så långt arkivkorten i ULMA. Emellertid uppställer sig omedel-
bart följande praktiska fråga hos arkivforskaren: finns det någonting 
skrivet om detta och i så fall var? Därmed är vi inne på de biblio- 
grafiska problem, som detta festskriftsbidrag får taga som sin 
huvuduppgift att belysa. Ivern att rädda det ännu levande traditions- 
materialet, bristande ekonomiska resurser, geografisk uppsplittring i 
lokala arkiv och därmed sammanhängande, skiftande intresseinrikt-
ningar har bidragit till att vi i så hög grad saknar bibliografiska hjälp-
medel över svenskt otryckt och tryckt material. Det är betecknande, 
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att Ottervik i sin allmänna bibliografi endast har tre mer än 30 år 
gamla litteraturkrönikor om folktro jämte den internationella Volks-
kundliche Bibliographie, som f.ö. är ett mönster i sitt slag. Fullt så 
illa är det nu inte, även om vi i Sverige också i jämförelse med de 
nordiska grannländerna är illa lottade och bl.a. saknar en gemensam 
publikationsserie i stil med dem som finns i Finland, Danmark och 
Norge. Bibliografiskt är det icke heller möjligt att avgränsa Sverige 
från Norden i övrigt, dit då i viss mån även Balticum bör räknas. 
Både allmänhistoriska, kultur- och traditionshistoriska liksom etniska 
skäl gör, att gränser icke kan dragas, där de nuvarande nationsgrän-
serna går. 

Vidare bör det framhållas, att en huvudsvårighet ligger i saken 
själv, eftersom det folkloristiska stoffet är så begravt under de mest 
skiftande rubriker i handskriftssamlingar av allmänt och speciellt 
slag liksom i en ytterst brokig litteratur, där icke minst den topogra-
fiska är svåröverskådlig. 
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Uppsatsen ingår under titeln Volksglaube i Schwedische Volkskunde. 
Festschrift fiir Sigfrid Svensson zum sechzigsten Geburtstag am 1. 
Juni 1961. 

Förutom de i artikeln nämnda arbetena ges här ett litet urval för att i 
någon mån presentera olika forskare, tendenser, forskningsområden, 
publikationstyper och -förhållanden. 

Althin, 	"Älvornas kvarnar" och "fruktbarhetsgudens fotspår". (FK. 
5, 1945.) 

Backman, E. L., Jungfru Maria nyckelpiga. Sthm 1947. 
Bergstrand, C.-M., Frimurarna och hundturken. Sthm 1956. 

Gammalt från Kind. 1-2. Gbg & Säffle 1959-60. (Ett stort antal 
system. ordn. material publ. från Västsverige föreligger av samme förf.) 

Björkquist, L., Kreatursskydd och kreatursbot. (Rig. 26, 1943.) [Zusam- 
menfassung.] 

Bring6us, 	Uppteckningar om vidskepelse i Lunds stift 1795. (Arv. 
7, 1951.) 

Broberg, R., Värmlandsfinsk folktro. (Värmland förr och nu. 51, 1953.) 
Campbell, A., Omen och tabu. (Föreningen för svensk kulturhistoria. 

Böcker. 2: Etnologiska studier tillägnade N. E. Hammarstedt. Sthm 
1921.) 
Det onda ögat och besläktade föreställningar i svensk folktradition. 
(FoF. 20, 1933.) 

Celander, H., Oskoreien och besläktade föreställningar i äldre och nyare 
nordisk tradition. (SoS. 1943.) 
Grävso och gloso. (Arv. 8, 1952.) 

Danver, K., Vidskepelse och sport. (FoF. 27, 1940.) 
Folktraditioner kring vårdagjämningen. (Meddelanden från Lunds 
universitets folkminnesarkiv. I.) Lund 1943. [Diss. Lund.] Jfr. Rig. 
26, 1943. S. 65 ff. 

Edsman, C.-M., Folklig sed med rot i heden tid. (Arv. 2, 1946.) 
Ignis divinus. Le feu comme moyen de rejeunissement et d'immorta- 
lit6 	(SVSL. 34.) Lund 1949. [Diss. Lund.] 
Nödelden. Gammal västgötamagi i religionshistorisk belysning. (Vestro-
gothica. 9, 1950.) 
Studier i jägarens förkristna religion: finska björnjaktsriter. Tillika ett 
bidrag till frågan om kyrkan och folklig tro och sed. (Kyrkohistorisk 
årsskrift, 53, 1953.) 
Den dansande solen. (Religion och bibel. 16, 1957.) 
Studier i jägarens religion (Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala 
årsbok., 1958.) [Zusammenfassung.] 

Egardt, B., Spickeskinkan, göken och apostlagärningarna. (Rig. 40, 1957.) 
[Zusammenfassung.] 
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Ehnmark, E., Linnes nemesis-tankar och svensk folktro. (Svenska Linne-
sällskapets årsskrift. 1941.) 

Ejdestam, J., Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i 
Sverige. (SLFU. Ser. B: 2.) Uppsala 1944. [Diss. Uppsala. - Zu-
sammenfassung.] 

Eskeröd, A., Årets äring. Etnologiska studier i skördens och julens tro 
och sed. (NMH. 26.) Sthm 1947. [Diss. Sthm. - Summary.] Jfr. R ig. 
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2. Myt, saga, legend 

Det berättas i Japan om himlakonungens dotter Tanabata, som 
väver tyg åt sina föräldrar. Hon uppvaktas av Hikoboshi, som 
med sin oxe står för det himmelska jordbruket. De glömmer 
båda två i sin kärlek bort vad de har för händer. Vävstolen 
stannar, så att gudarna icke längre får några kläder. Oxen får 
vara utan vatten och håller på att hungra ihjäl. Den förgrym-
made himlakonungen ingriper då och skiljer med hjälp av Vin-
tergatan, här kallad Silverfloden, på det förälskade paret. Hon 
hamnar på väverskans stjärna, som vi kallar Vega, han på vall-
pojkens, vår Altair. Men en gång om året, den sjunde dagen 
i den sjunde månaden får Tanabata och Hikoboshi råkas. Då 
slår en vit fågel ut sina vingar till en bro över den skumman-
de Silverfloden. Mötet anses lyckosamt för jordbruk och handa-
slöjd, och stjärnfesten firas på olika sätt. Man reser t ex upp 
bambustänglar utanför hemmen och hänger i dessa upp brokiga 
pappersstrimlor med verser. 

Festen är mycket åldrig, vilket framgår bl a av att en dikt, 
som bygger på detta mytiska tema, är bevarad redan i en an-
tologi från omkring år 760 — Man yoshu, "Samling av 10 000 
blad", som innehåller ca 4 500 dikter av 450 olika skalder. För-
fattaren är en fattiglapp, senare (702-704) ambassadör i Kina 
och japansk statstjänsteman, Yamanoe no Okura (660-733). 
Dikten börjar med en kort hänsyftning på en urgammal ska-
pelsemyt men är annars helt lyrisk. De första raderna har föl-
jande lydelse: 
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Alltsedan jorden 
slet sig från himlen, 
äro Herden och Väverskan 
skilda åt av Himlaflodens 
obarmhärtiga silver. 
Deras ögon äro sorgsna 
och fulla av längtan 
att åter få mötas. 
Tårarna falla 
likt pärlor på molnen. 

Gudamyten har alltså i detta fall mycket tidigt blivit ett litte-
rärt motiv. I Kina, där berättelsen också är välkänd och sam-
manvävd med svanjungfrusägnen, har man ända ned i vår egen 
tid gärna uppfört den i dramatisk form. 

Men det är inte bara i Fjärran Östern, som myten om Tana-
bata och Hikoboshi har blivit dikt och drama. Under sanno-
lik påverkan av den har Zacharias Topelius år 1852 diktat 
"Vintergatan", som i detta sammanhang blir en stjärnebro i 
st f ett hinder mellan de älskande: 

Långt på en stjärna bodde han i aftonhimlens prakt; 
hon bodde i en annan sol och i en annan trakt. 
Och Salami, så hette hon, och Zulamith var han, 
och båda älskade så högt och älskade varann. 

Det kan tyckas, att den japanska myten i viss mån bekräftar en 
gammal naturmytologisk tolkning, som finns både hos antikens 
stoiska filosofer och 1800-talets mytforskare. Vi använder ju i 
dagligt tal myt som beteckning för något overkligt eller t o m 
osant och uppställer historien som dess raka motsats. Men i det 
religiösa språket i skilda tider och kulturer har ordet myt också 
haft en helt annan innebörd. Den blir ett — stundom symbo-
liskt — uttryck för den högsta verkligheten. De mer eller mind- 
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re vetenskapliga mytteorierna är påverkade av detta dubbla 
synsätt. 

Myten är inte bara ett poetiskt bildspråk, ett slags primitiv, 
förvetenskaplig filosofi eller en ritualtext. Mot alla dessa och 
andra ensidigheter eller förvrängningar av mytens väsen har 
den nuvarande religionsvetenskapen starkt framhävt mytens 
mångskiftande funktion. Den ger mening och innehåll åt hela 
tillvaron och återför hela det nuvarande livet på urtidens ska- 
pande händelser. Deras livsskapande krafter aktualiseras på 
nytt av myten, vare sig detta sker i samband med kulten eller 
ej. Alltsedan sagoforskaren W. Grimm har man mer eller 
mindre bestämt velat återföra alla övriga berättelsetyper på 
myten, som antages ha "degenererat" till sägen, respektive le-
gend, och saga. Rekonstruktionen av ett sagomotivs mytiska ur-
gestalt och funktion är dock ett vanskligt företag, där fantasi 
eller godtycke har ganska fritt spelrum. 

Vilken är då skillnaden mellan myt, saga och sägen? En 
sägen är en berättelse, som folk tror på, och vars innehåll är 
rums- och tidsbundet, så att det hänför sig till bestämda histo-
riska eller mytiska gestalter, tilldragelser och platser. I teorin 
skiljer sig sägnen dels från myten, som framställer ett gudom-
ligt skeende, som har en grundläggande betydelse för männi-
skans tillvaro, dels från sagan, som tilldrar sig i en fantasivärld 
och har till syfte att underhålla. Men i praktiken är gränserna 
flytande, såsom det framgår redan av den nu givna definitio-
nen. Samma motiv kan vandra och därvid antaga olika former, 
så att det kommer att tillhöra samtliga tre berättelsekategorier. 

Legend är slutligen en "historia om kristna helgon, som har 
uppstått under gammalkristen tid ur textläsningen vid guds-
tjänsten eller i klostergemenskapen." Vi har konstaterat, att 
definitionen av ordet sägen inte är enhetlig och allmängiltig i 
vetenskapens historia. Detta gäller i än högre grad om termen 
legend. Till den terminologiska förvirringen har även bidragit, 
att de stora världsspråken saknar likabetydande synonymer — 
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sägen = fr legende, legend = fr legende hagiographique. An-
vändningen av ordet legend är knappast begränsad till den 
kristna legenden, som har sitt ursprung i de historiska martyr-
akterna och alltså hör nära samman med kyrkans fromhetsliv, 
dess helgonkalender och dess liturgi. A ena sidan talar man om 
en kultlegend = myt, å andra sidan flyttar man över beteck-
ningen legend till icke-kristna förhållanden, t ex Buddha-, Mu-
hammed- eller Zarathustra-legenden. I det vetenskapliga be-
greppet legend ligger, att en historisk kärna utvidgats med 
ohistoriska eller fantastiska element. 

Vi ska först ta ett exempel på hur väsentliga drag i hinduis-
mens livssyn förmedlas i mytens form. Indras byggmästare 
Vishvakarman är förtvivlad över att det icke finns någon gräns 
för den gudomlige byggherrens ambitioner att få ett himla-
palats, vars make aldrig har funnits. Guden Brahma lovar att 
bringa Indra till besinning. Strax därefter infinner sig en märk-
lig brahmanyngling — i själva verket guden Shiva själv —, 
som ger sig i samspråk med Indra. Härvid säger den förklädde 
överguden: 

"Gudarnas konung, jag har upplevt världsalltets fruktans-
värda undergång. Vid slutet av varje kretslopp har jag om och 
om igen sett allt gå under. I denna skräckfyllda stund upplöser 
sig varje atom i evighetens rena, jungfruliga vatten, varifrån 
allt ursprungligen steg fram. Allt sjunker sedan tillbaka i den 
outgrundliga, vilda oändligheten hos oceanen, vilken ligger be-
gravd i det yttersta dunkel utan minsta tecken till liv. Vem kan 
räkna de världar, som svunnit hän, eller de skapelser, som om 
och om igen ha höjt sig ur de vida vattnens avgrund? Vem kan 
räkna världens ständigt på nytt bortsvinnande tidsåldrar, när 
de komma i ändlös följd efter varandra? ... 

Och universums världar, som uppstå i varje ögonblick, var 
och en med sin Brahma och sin Indra, vem kan mäta deras tal? 
Bortom den mest fjärrträngande blick, bortom de yttersta rum-
men uppkomma och förgås världarna, en oändlig skara. Som 
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smäckra skepp gunga de på de bottenlösa, rena vatten, vilka 
utgöra Vishnus kropp. Från varje por i denna kropp sprudlar 
och stiger en värld fram. Vill du taga dig för att räkna dem? 
Kan du nämna gudarna i alla dessa världar, i dem som nu be-
stå och i dem som för länge sedan gått under?" 

Under gossens tal hade ett stråk med myror kommit fram 
i hallen och marscherade på fyra alnars bredd i militärisk ord-
ning fram över golvet. När gossen fick se dem, tystnade han 
och bara tittade. Sedan skrattade han plötsligt överraskande 
högt, för att strax därpå försjunka i en djupt inåtvänd, tanke-
diger tystnad. 

"Varför skrattar du?" stammade Indra. "Vem är du, hem-
lighetsfulla varelse, som bedrägligt förkläder dig till gosse?" 
Den stolte konungens läppar och strupe voro som uttorkade, 
och hans röst var nära att vägra sin tjänst. "Vem är du, du 
dygdens hav, som är fördolt i bedräglig dimma?" 

Gossen svarade, att han skrattade över myrparaden: "Lidan-
dets frö och vishetens frukt äro inneslutna i denna hemlighet, 
som yxlikt bringar den världsliga ävlans träd på fall, hugger av 
dess rötter och knäcker dess krona. Denna hemlighet är ett ljus 
för dem som famla i okunnighet. Den är förborgad i (världs)-
åldrarnas vishet och uppenbaras sällan t o m för helgon. Denna 
hemlighet är livsluften för de asketer, som uppgiva och över-
vinna den dödliga tillvaron, men den knäcker de världens barn, 
som äro insövda av begär och stolthet." 

Varje myra har i själva verket varit en Indra i en långt tidi-
gare tillvaro. Genom återfödelsernas oändliga växling sjunker 
både gudar och människor tillbaka i lägre existensformer eller 
höjer sig till allt högre former av liv, alltefter de goda och 
onda gärningarnas obönhörliga lag. Den vise bör därför icke 
vara fjättrad vid något, som binder honom vid livets såpbubb-
lor. 

De följande fem avsnitten i denna bok ska presentera några 
myter och sagor från skilda utomkristna religioner, kulturer 

3 	Från silmfisken i Skaga 
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och tider. I görligaste mån ska berättelserna få tala för sig 
själva och endast förses med de kommentarer, som är nödvän-
diga för förståelsen av innehållet. 

Men mycket av den livssyn, som antikens och Orientens myt-
och sagoskatt innehåller, är fortfarande något som angår oss och 
säger oss något. 

I själva verket finns den kosmiskt-mytiska verklighetsupple-
velsen med bl a dess ide om alltings "eviga återkomst" (Eliade) 
också hos den moderna människan, med eller utan kristet för-
tecken. Den är återupptäckt av religionsforskare, etnografer, 
psykoanalytiker och nutida diktare och författare. De olika 
parterna har här ömsesidigt inspirerat varandra. 

Vi ska ta ett exempel på hur den märkliga franska förfat-
tarinnan Simone Weil läser in det kristna budskapet i en folk-
saga. Det är hämtat från det till svenska ännu oöversatta ar- 
betet "Les Intuitions Prechretiennes". Berättelsen handlar om 
en prins, som under dagen uppträder i djurskepnad men om 
natten återtar sin mänskliga gestalt. Denna version av den vitt 
spridda Amor och Psyche-sagan återberättar Simone Weil efter 
dess skotska variant, "The Duke of Norway". En prinsessa gif-
ter sig med prinsen och förstör sin husbondes djurhamn. Då för-
svinner han, och hon måste söka efter honom. Under sina oänd- 
liga vandringar över vida slätter och ogenomträngliga skogar 
möter prinsessan en gumma, som skänker henne tre önskenötter, 
som hon skall använda, då hon befinner sig i nöd. Till slut på- 
träffar hon det palats, där hennes make bor i mänsklig gestalt. 
Men han har glömt henne och ska om några dagar gifta sig 
med en annan kvinna. Prinsessan är efter sin långa vandring 
smutsig och trasig och lyckas komma in i borgen endast genom 
att ta plats i köket. Hon knäcker nu den första nöten och fin-
ner i den en underbart vacker klänning. Den erbjuder hon åt 
prinsens nya trolovade i utbyte mot att hon själv får tillbringa 
en natt tillsammans med prinsen. Den nya kvinnan kan icke stå 
emot klänningen och går in på bytet. 1 hemlighet ger hon lik- 
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väl den blivande maken ett sömnmedel, så att han icke vaknar 
på hela natten. Medan han sover, sitter kökspigan, som är hans 
rätta maka, vid hans sida och sjunger utan uppehåll: 

Fjärran jag sökt dig, 
nära dig jag kommit. 
Dyre prins av Norge, 
vänd dig om och tala! 

Hon sjunger, tills hennes hjärta vill brista, men han vaknar 
inte, och hon måste lämna honom i gryningen. Detta upprepas 
en andra gång. Men den tredje gången vaknar prinsen, strax in-
nan tiden är ute, känner igen sin rätta maka och skickar iväg 
den andra kvinnan. 

I Simone Weils tolkning skildrar denna berättelse, hur Gud 
söker människan, det är så frälsningsdramat går till. Den åter-
ger dessutom de tvenne moment, i vilka Gud bemäktigar sig 
människan. Det första sker i det omedvetnas natt, medan män-
niskans medvetande ännu är fullständigt instinktivt och hennes 
mänskliga väsen är dolt under hennes djurhamn. Så snart Gud 
drar fram det i ljuset, flyr människan, försvinner från Gud, 
glömmer honom och förbereder en brottslig förening med köt-
tet. Gud söker människan under vånda och mattighet och når 
fram till henne som en tiggare. Gud snärjer köttet med skön-
hetens hjälp — här slår ett av Simone Weil högt skattat, antikt 
motiv igenom — och kan närma sig själen, som dock sover. 
Den får uppskov med att vakna. Om själen bara, innan fristen 
utgår, känner igen Gud och väljer honom, så är den räddad. 

Den omständigheten, att prinsen vaknar bara minuten före 
den sista gryningen, visar, att i det avgörande ögonblicket är 
skillnaden Mellan den frälsta och förlorade själen en ringa obe-
tydlighet i jämförelse med hela själsinnehållet. Det är detta, 
som åsyftas i evangelierna med liknelsen om himmelriket, vil-
ket är ett litet senapskorn, en surdeg eller en pärla. Det obe- 
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tydligas betydelse illustreras också av Persefones granatäppel-
kärna i den homeriska Demeterhymnen. Genom ,  att äta den 
bindes hon vid Hades, det osynligas värld. 

Prinsessans eländiga utseende och hennes inträde i palatset 
som kökspiga visar, att Gud kommer till oss fullständigt ut-
armad på makt, skönhet och glans. Han kommer till oss i 
förklädnad, och frälsningen består i att känna igen honom. 

Man kan, då det gäller modern mytupplevelse, också hänvisa 
till brevväxlingen mellan Thomas Mann och den ungerske 
klassikern Kerenyi liksom till Manns föredrag i Wien den 8 
maj 1936 i anledning av S. Freuds 80-årsdag. 

Mann omnämner i föredraget en forskare i Wien, som stu-
derat levnadsbeskrivningarna av äldre datum. De innehåller 
en rad typiska, konventionella eller formelartade drag, vilka 
har övertagits framför allt från den naiva, folkliga legenden. 
Människan vill nämligen känna igen sig, återfinna det gamla i 
det nya, och det typiska i det individuella. Om livet bara bjöde 
på nyheter, skulle det förvirra och förskräcka. Det går icke 
att dra en skarp gräns mellan det klichéartade och det särpräg-
lade i en legendarisk biografi. Livet självt utgör en blandning 
av formelartade och individuella drag, och vi upplever om-
världen efter bestämda konventioner. Människans frihet att ge-
stalta sin tillvaro är begränsad av det som kan betecknas som 
ett "redan levt liv" (gelebte Vita). Den österrikiske forskaren 
exemplifierar detta med Manns Josefsroman. 

Mann understryker, att den av honom citerade forskaren 
verkligen slagit huvud på spiken och funnit den punkt, där det 
psykologiska intresset övergår i det mytiska. Wienaren klargör, 
att det typiska just är det mytiska, och att man i stället för ett 
"redan levt liv" också kan säga en "gestaltad myt" (gelebter 
Mythus), vilket är den episka grundidén i Manns roman. "I 
ordförbindelsen 'djuppsykologi' har 'djup' också en tidsbety-
delse: människosjälens urdjup är samtidigt också urtiden, den 
tidsåldrarnas djupa brunn, där myten hör hemma och lägger 
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grunden till livets urnormer och urformer. Ty myten är livs-
grundande, den är det tidlösa schema, den fromma formel, i 
vilken livet infogar sig genom att ur det omedvetna på nytt 
gestalta dess drag." 

När Mann vid ett senare tillfälle kommer in på Josefsroma-
nens tillkomsthistoria, tillfogar han: 

"Jag måste på något sätt ha varit i beredskap för att produk-
tivt dragas till ett sådant ämne, och min bibelläsning var icke 
blott en tillfällighet. De olika stadierna i livet ha olika böjelser, 
behov och smakriktningar. Det är sannolikt regel, att i vissa 
år smaken för alla renodlat individuella och särbetonade före- 
teelser, för det individuella fallet, för den borgerliga aspekten 
i ordets vidaste bemärkelse, gradvis försvinner. I stället kommer 
det typiska, det evigt mänskliga, det tidlösa — kort sagt det 
mytiska — i förgrunden för intresset. 

Uppnåendet av den mytiska synpunkten är av avgörande 
betydelse i berättarens liv; det betyder en märklig stegring av 
hans konstnärliga sinne, en ny klarhet i uppfattning och ska-
pande, som liksom jag tidigare antytt, vanligen är förbehållen 
livets senare år. Ty det mytiska företräder visserligen ett tidigt 
och primitivt stadium i mänsklighetens liv men ett sent och 
mognat sådant i individens liv." 
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3. Litteratur, sägen och 
historia 
Ett källkritiskt bidrag 

Under anknytning till en mycket stimulerande undersökning av L. Röh-
rich, betitlad "Europäische Wildgeistersagen"1  vill jag bidraga med en 
liten källkritisk studie till symposie-temat The Supernatural Owners of 
Nature: Nordic symposion on the Religious Conceptions of Ruling Spi-
rits (genii, loci, genii speciei) and Allied Concepts. 

L. Röhrich utnyttjar (s. 117 if.) Nils Holgerssons underbara resa ge-
nom Sverige av Selma Lagerlöf för att belysa föreställningen om ett 
manligt skogsrå eller en så beskaffad rådare över vargarna. En dylik ge-
stalt är annars mest bekant från de slaviska folken. Hos den svenska 
författarinnan är den vitt utspunna framställningen lagd i munnen på en 
folklig berättare. Händelsen utspelas i Delsbo socken uppe i Hälsing-
land. Episoden refereras utförligt hos Röhrich, men den skulle egentli-
gen behöva återges in extenso. Endast på så vis skulle den stora skillna-
den mellan den litterära utgestaltningen och den ursprungliga lokalsäg-
nen klart framträda. Utrymmet förbjuder en sådan uppläggning, och lä-
saren hänvisas därför till Selma LagerlöfQ själv eller till det omfångsrika 
sammandraget hos Röhrich. Här endast huvuddragen i skeendet: 

Under en nattlig ridtur, som i samband med sockenbud företogs under 
en nyårsnatt för flera hundra år sedan, kom prosten i Delsbo upp på en 
kal bergsrygg, Blackåsen. Där stod ett jättestort skogsrå på ett högt 
klippblock med ett brinnande tallvedsbloss i handen och höll ting med 
skogens vilda djur. Dessa satt eller trampade allt efter sin art i välord-
nade led framför skogsrået. Sedan kom husdjur i stora skaror med en 
skällko i spetsen och drog förbi klippblocket. Skogsrået sänkte sin 
fackla och vände den nedåt över några av dem till ett tecken, att dessa 
tamdjur under det stundande året skulle falla offer för rovdjuren. Präs-
tens riddjur anslöt sig också till den förbidragande prästgårdsboskapen. 
När ryttaren, som har stannat kvar i sadeln, såg att skogsrået tänkte ut-
färda dödsvigningen, skyddade han sin häst med den korsmärkta kyrko- 

I Rheinisches Jahrbuch för Volkskunde, 10 (1959), s. 79-162. 
S. Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Stockholm 1931,8.469-481. 
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handboken. Då försvann plötsligt som en dröm skogsrå, rovdjur och 
husdjur och prosten befann sig ensam uppe på bergsryggen Blackåsen 
tillsammans med sin springare, som badade i ångestsvett. 

L. Röhrich ställer inte frågan, varifrån Selma Lagerlöf har fått denna 
sägen utan nöjer sig med att slå fast, att författarinnan har omdiktat och 
psykologiserat berättelsen. Men hon "har med äkta förståelse för folk-
diktningen behållit de väsentliga och för viltrådartron karaktäristiska 
motiven" (s. 120) — och så förhåller det sig faktiskt. Men källfrågan är 
inte ointressant, eftersom vi här får ett utmärkt exempel på hur en äkta 
folksägen har påverkat litterär diktning. Genom översättningar och de-
ras världsvida spridning har denna skriftliga tradidition i sin tur kunnat 
bidraga till en fortsatt muntlig tradition i andra länder. 

Eftersom sägnen hos Selma Lagerlöf är lokalfäst och bergsryggen 
Blackåsen i själva verket finns och är förbunden med ortsbundna 
sägner,3  skulle man kunna förmoda, att det rör sig om en tradition från 
Delsbo i Hälsingland. Men man söker förgäves efter en sådan berättelse 
i den omfattande topografiska litteraturen av äldre och nyare datum,4  de 
lokala hembygdsföreningarnas löpande rapporter och övriga publika-
tioners eller i de talrika, otryckta uppteckningarna från Delsbo, som be-
finner sig i ULMA:s samlingar. 

Nästa steg: Vad säger egentligen den litteraturhistoriska forskningen 
om vårt ämne? En väninna till Selma Lagerlöf, som genomgående kan 
stödja sig på författarinnans personliga utsagor, har tidigt sammanställt 
en handbok om Nils Holgerssonboken. Där sägs följande om vår sägen: 
"Skogsrået [...] är i denna berättelse framställt olika mot vad som är det 
vanliga i folksägnerna, men förf. har hört en dalkulla beskriva det på 
detta sätt."6  Denna notis tycks vara bortglömd i ett nyare arbete om den 
underbara resan. Där säger nämligen förf. att det fackelsvingande 
skogsrået "är ett ytterst sällsynt motiv som specialforskningen endast 
känner i en otryckt och isolerad mellansvensk uppteckning. Förmodli- 

3Jfr t.ex. J. Nordlander i Svenska Familjejournalen, 1882, s. 286-289; P. Johnson, "Folksägner 
frän Hälsingland" (Folkminnen och Folktankar, 6, 1919, s. 97-119), s. 99 f.; Helsingerunor, 2 
(1922), s.69 f., 3 (1923), s.21; A. Enquist, "Två folksägner från Hälsingland i äldre och nyare 
uppteckningar" (Folkminnen och Folktankar, 17, 1930,s. 123-130). För sägnernas historiska tro-
värdighet rent allmänt, jfr Imber Nordin-Grip, "När traditionen lever. Några hälsingesägner och 
deras lokala rötter" (Folkminnen och Folktanlcar, 25, 1938, s.74-94). 

4Registrerad av A. Forsbom, Litteratur om Hälsingland, Hudiksvall 1940. 
5Jfr Hälsingerunor, löpande årgångar, för närmare uppgifter. 
6 V. Olander, Handbok till Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Stockholm 1918, 
s.243. 
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gen har Selma Lagerlöf denna saga [sic!] från hemmets berättelser."7  
Folkloristiskt viktig, men obekant för flertalet folklorister, är emellertid 
det som G. Ahlström berättar om förhistorien till Nils Holgerssonboken. 
Inspiratören till detta arbete, A. Dalin, som var överlärare vid Hus-
kvarna folkskolor försåg jämte övriga utgivare författarinnan med litte-
raturförteckning och ett omfattande material av tryckta och otryckta sa-
gor, sägner och berättelser om folklivet ute i bygderna. Denna stora 
samling har emellertid med ett enda undantag inte efterlämnat några 
direkta spår hos Selma Lagerlöf och befinner sig nu i Kungl. Biblioteket 
i Stockholm.8  Bibliotekarien N. Afzelius har haft tillgång till detta ma-
terial. Han konstaterar, att "Selma Lagerlöf hade förmodligen djupare 
insikter i utländsk och svensk folkloristisk litteratur, särskilt då sagor, 
än någon annan svensk diktare. Av svenska författare på området var 
hon förtrogen med Hylt&i-Cavallius, Djurklou, Bondeson, Eva Wig-
ström, Nordlander, Hofberg och många andra, men också i topografisk 
och annan litteratur kunde hon göra fynd." Hon excerperade systema-
tiskt stora delar av det folkloristiskt inhållsrika Svenskt konversations-
lexikon (1-4,1845-52). Tidningarna utgjorde en fyndgruva för henne, 
och hon lyssnade själv till talrika berättelser under sina resor i Väst-, 
Syd- och Mellansverige. I sin bok Jerusalem har hon t. ex. använt mate-
rial från Dalarna men också utnyttjat en del av denna muntliga tradition 
för Nils Holgersson. Konstnären 0. Hermelin har återgivit några folk-
sägner från Dalarna efter Selma Lagerlöfs framställning. I hans nu 
tryckta samling står alltså författarinnan i sex fall som sagesman.9  

Om man nu närmare kontrollerar dessa uppgifter hos N. Afzelius, 
som alltså är klar över betydelsen av det folkloristiska stoff, som förfat-
tarinnan själv har samlat, blir resultatet följande. Med hjälp av sammel-
registret 1939-52 (s. 36) i det svåröverskådliga verket Svenska Lands-
målen kan man faktiskt återfinna vår sägen i 0. Hermelins sägensam-
ling från Dalarna.10  Därmed bekräftas vad Valborg Olander skrev redan 
1918, och vi finner, att Selma Lagerlöf utan att tveka har förlagt en sä-
gen från Dalarna till Hälsingland. Vi har så att säga att skaffa med en 

7G. Ahlström, Den underbara resan, Stockholm 1958, s. 123. Denna bok utgör huvudsakligen ett 
nytryck av förstaupplagan från 1942. Denna har i sin tur legat till grund för en starkt förkortad 
tysk version, tillkommen 1936 för att fira 50-årsminnet av Nils Holgerssonboken (1906-1907). 

8  Ahlström 1958, s. 32 ff., 185 f.; Dens. 1956, s. 25 f. 
9 N. Afzelius, "Sagan om Småland och sagan om det mörkaste Småland" (Från Småland och Hel-
las. Studier tillägnade Bror Olsson, Malmö 1959, s. 3-16), s. 13 f. 

193d. B:52, Nr. 108, s. 73. 
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litterär vandringssägen. Hur lyder emellertid denna i 0. Hermelins sam-
ling, där den på grund av sitt litterära ursprung endast med tvekan har 
återgivits av utgivaren? 
'Råanden' fördelar bytet. Högt uppe i Dalarne trycks på ett ställe Dalälven ihop och 
blir helt smal. En hög och brant klippa pressar sig in i den virvlande strömmen, som 
om den ville hejda dess lopp. 

Här står om våren, när boskapen släpps i vall, den mäktiga 'råanden' (skogsfrun) och 
visar de vargar, som omger henne, vilka 'kyner' (husdjur) som under året skall tillfalla 
dem. Något skall de få, men inte mer och inte mindre än hon bestämmer. 

Tanken går ovillkorligen till finnarnas Mielikki, som också med oinskränkt makt 
härskar i skogarna och fördelar sina gåvor (Svenskt konversationslexikon och jämfört 
med ett meddelande av fröken S. Lagerlöf). 

Källuppgiften är tämligen obestämd, och man frågar sig, vad som står 
i lexikonet och var, och vad Selma Lagerlöf har sagt. Det sista stycket 
tycks ju vara en reflexion, som skulle kunna återgå på författarinnan. 
Finnarna har hon varit förtrogen med, eftersom det har funnits finska 
nybyggen alltsedan 1500-talet, både i Värmland och Dalarna. Och be-
folkningen på dessa har väl bevarat sin egen kultur ända ned i vår egen 
tid. Men det kan också handla om en litterär kunskap om de finska ru-
norna. 

Allt annat hos Hermelin stammar — kanske genom Selma Lagerlöfs 
förmedling — från Svenskt konversationslexikon. Där måste man slå en 
hel del, innan man påträffar det under sockennamnet Mora. Åtskilligt i 
denna artikel är hämtat från Hiilphers klassiska 1700-talsbeskrivningar 
av landskapet Dalarna.11  Där finns dock inte vår sägen, som utgör ett 
särgods. Detta måste alltså ha publicerats någonstans på 1840-talet, ef-
tersom det har varit tillgängligt för den dåtida artikelförfattaren, som har 
arbetat med litterära källor. Detta stämmer också, så till vida att sägnen 
faktiskt förekommer i den nationalromantiskt färgade tidskriften Runa, 
utgiven av R. Dybeck. Sagesmannen är här en präst i Mora, Anders 
Forsberg. Dybeck har också använt materialet på annat håll. Samma sä-
gen har inom ungefär två decennier tryckts en fjärde gång, nämligen i 
den landskapsbeskrivning från 1860-talet, författad av ytterligare en 
präst, F. R. Arosenius.12  Innehållet i sägnen, som är ordagrant lika på 
alla fyra ställena, lyder som följer: 
mellan Björka och Spjutmo &bodar i Mora socken är ett ställe, som i allmogens tro är 
ganska märkvärdigt. Vägen emellan dessa fäbodar (1/4 mil lång) löper för det mästa 

11  A. A:son Hiilphers, Dagbok öfwer en resa igenom de under Stora Kopparbergs höfdingedöme 
lydande lähn och Dalarne år 1757, nytryck, Falun 1957. 

12K. Hedlund, Litteraturen om Dalarna. Den historiska och topografiska litteraturen, 1 (i: Från 
Västerdalsbygder, Falun 1936), s. 11. 
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nästan alldeles utmed elfven. Å andra sidan är en dyster skog. På ett ställe vid vägen 
skjuter en stenhäll ut i elfven, hvilken häll, vid lågt vatten är synlig. På eller invid den 
är en större sten, å hvilken, såsom allmogen berättar, Råanden sitter en gång årligen, 
nemligen hvarje vår, för att fälla dom öfver hvilka kyner (kreatur) skola under sommaren 
blifva odjurens rof.13  

Därmed är vi omsider på fast mark. Vår sägen är i sin Dalavariant fast 
lokaliserad och dialektorden överensstämmer fullständigt med lokal-
fästningen. Ordet 'kyner' är nom. (eller ack.) plur., obestämd form, 
egentligen 'kynar' (kyr = ko), men uttalet i Mora är just tjy' när." Nam-
net på skogsrået (Råanden) motsvarar också en av de lokala namnva-
rianterna (rådande = sing., best.: rådan, rådandan, rånda, randa> raöan-
dan, den rådande, härskande),15  även om transkriptionen möjligen 
skulle kunna förråda en rikssvenskt påverkad, lärd etymologi av de inte 
alltid dialektkunniga prästerna, alltså rå-anden. Skillnaden mellan dala-
dialekterna och riksspråket har nämligen varit så stor, att man har sett 
på rikssvenskan som ett främmande språk:16  Skogsråna har t.ex. uppfat- 
tats som fina fröknar, vilka har talat svenska. Skogsråets kön växlar i 
vår sägen liksom i de motsvarande lokala dialekterna, och namnet "rå- 
danden" används också som kollektiv. I Älvdalen, som gränsar till 
Mora, och dit den i sägnen omtalade vägen leder, nyttjas maskulinum, 
i Mora och Rättvik neutrum och längre söderut femininum. 

I Forslunds klassiska skildring av Dalarna återges berättelsen ännu 
en gång. Han har tydligen utan att reflektera alldeles som 0. Hermelin 
använt pronominet 'hon' om det 'rådnd', som i notapparaten helt kor-
rekt kännetecknas som ett neutrum. Han utvidgar också den hos honom 
annars förkortade sägnen med följande dialektutsaga: "De hade stor 
makt, Rårendi — dem add and um ufridn, dem, si, d.v.s. vilddjuren voro 
deras husdjur, som fäbofolket fick föda."17  

'3Runa 1844, s. 74 (Nr. 8); [F. R. Arosenius,] Beskrifning öfver provinsen Dalarne, II: 3, Falun 
1866, s. 100; R. Dybeck, "En blick i Vallskogen" = inledning till hans arbete Svenska Vallvisor 
och Hornlåtar, Stockholm 1846, s. IL 

14L. Levander, Dalmålet 1—II, Uppsala 1925-28, II, s. 193. 
13L. Levander, a. a. I, s. 54,111,221; Dens. Våmhusfjärdingen. Den nya tidens genombrott i en 

Dalabygd (Folklivsskildringar utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 4), Stockholm 
1944, s. 252: rådändi (de rådande); D. Strömbäck, "Ur folkdiktning och folktro i Rättvik" (Rätt-
vik III, Västerås 1959, s. 221-240), s. 237: Kersti (skogsrået) = råden och rådende; L. Levander—
S. Björklund, Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna, III (Skrifter utg. genom Dialekt- och folk-
minnesarkivet i Uppsala, Ser. D:1), Uppsala 1981-1989, s. vv. "räd", "rådande", "råde". 

16 ULMA 5068, s. 11 (Dal. Sollerön). 
'7K.-E. Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet, I: 5 (Mora), Stockholm 1921, s. 20f. 

(med ett fotografi från 1916!) Fil. dr S. Björklund, ULMA, som arbetar med utgivningen av 
dalmålsordboken har vänligen meddelat mig, att dessa dialektord representerar ett något sydli-
gare uttal frän Sollerön. 
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Denna formulering överensstämmer f.ö. bra med den uppteckning, 
som G. Granberg har påträffat i Dalarnas hembygdsförenings arkiv.I8  
Denne forskare skiljer annars med orätt mellan 'rådndi' och 'råndan' 
liksom mellan skogsväsendet som herre över björnar, älgar och andra 
djur å ena sidan och som vargarnas herre å den andra sidan. Denna upp-
delning är över huvud taget karaktäristisk för Granbergs atomistiska och 
rationella synsätt. Den kulturhistoriskt och etnologiskt bevandrade läsa-
ren kan ur denne författares avhandling utvinna mycket mera än vad han 
själv har gjort. 

Skogsrået såsom vargarnas härskarinna förekommer inte alls så säl-
lan som det tycks vara fallet av Granbergs framställning att döma. Han 
har från Mockfjärd i Dalarna anfört sägnen, att "Randan" varit närva-
rande i kyrkan, då man har pålyst en drivjakt på varg. Hon har på så sätt 
kunnat skydda sina husdjur, som har förvandlats till får. Denna uppteck-
ning får naturligtvis inte särskiljas från andra motsvarande, där det i 
stället för vargjakt handlar om björnska11.19  Följande sägen, som Gran-
berg återger, är inte ensam i sitt slag: 

Ås gick dom en lång kedja för att driva vargarna ner mot Hallaren. Då kom en gumma 
in i Ås och frågade, om hon fick ha in sina får där, medan skallarmen gick fram. Det fick 
hon. [Hon tog in dom] på logen. Sen, när hon släppte ut dom, var det vargar alltihop.20  

Det finns emellertid inte bara en förfallsvariant från Östergötland' utan 
det fullt utbildade sägenmotivet är belagt också i Västergötland: 
Min mormor va' födder i Päarstorp. Där hade di en bössa, som di sköt varga` mä. Å di 
sa' att skogsfrua höll om ryggen på varga. Dä va' skogsfruas boskap, di, tassa! Å en 
gång kom skogsfrua in i stöva på Päarstorp å tok ner bössa å såg på na. Från den stunn 
kundt di aldri' skjuta rätt.22  

Förbindelsen mellan skogsfrun och vargarna är överhuvud taget fast i 
folktraditionen men kan också utgestaltas på ett annat sätt, så att viltets 
gudinna måste skyddas mot sina egna husdjur. Detta kan i förstone 
tyckas vara en urartad sägen, som är känd från Värmland: 
Dä va en här ifrå gårn, söm skull på tjär-lek en vår, å da kåmm skogsråa å ättera va dä 
fullt mä varjer. Dänna khärn skhöt ätter vargan å sänna feck han ss mö tjäder han vill.23  

18G. Granberg, Skogsrået (Skrifter utgivna av Gustav Adolfs Akademien för Folklivsforskning, 3) 
Diss. Uppsala 1935, s. 111, not 58: DHFA 128 (Dal. Mora). 

19Jfr Granberg, s. 106. Se för björnriterna förf: s Jägaren och makterna. Samiska och finska björrice-
remonier (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. C:6), Uppsala 
1994. 

20 ULMA 2795: 18, s. 7 (Vstml. Möklinta). 
21 Granberg, s. 112. 
22 ULMA 3264: 22, s. 5 (Vgl. Värsås). 
23 ULMA 5004, s. 9 (Vrml. Vitsand). 
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Slutligen kan den skenbara förvanskningen gå så långt, att vargarna 
hetsas mot sin ursprungliga härskarinna. Detta berättas i en sägen om 
skogsfrun, som är spridd särskilt i Värmland. Den är där förknippad 
med en lärd tradition om naturväsendenas ursprung: 
Di söm regna ner i skapelsen på t8mter där de skulle bygge sen, dä ble t8mtgubber, å 
de s8m regna ner i berga, dä ble jätten Dä ha de sagt förr. 

Å skogsrår kom i skogera. Dä här va i skapelsen, tocka s8m vart över å inte va n8 te 
va dä s8m föll ner. Vargera ble köpte för å äte spp skogsrår. Dä va en, S8M låg i e hölae. 
Då kom dä e skogsrå 8pp i laa, å en varg kom efter, men han kom inte spp. Då reta ho 
vargen å sa: "Tass å ta fot!" "Ta hele beten," sa han s8m va i laa å spände te skogsråa, 
så ho kom ner te vargen. 

Dä ha ja hört sen ja va en unge, att vargera va köpte hit för å äte upp skogsråera.24  

Den kristna kyrkans förklaring av folktrons naturväsen som fallna äng-
lar har inneburit en demonisering av vildmarkens härskare, samtidigt 
som en del av deras gamla undersåtar stämplats som deras fiender. Med 
en sådan tolkning blir den nu diskuterade sägnen inte ett exempel på 
traditionsupplösning utan ett vittnesbörd om folkliga reminiscenser av 
en raffinerad kyrklig polemik mot en förkristen tro. 

Till den nu skildrade föreställningsvärlden hör också den magiska 
drivjakt den 16 maj, som har blivit mycket omdiskuterad av svenska 
folklorister beträffande både innebörd och ursprung. Vid anropandet av 
dagens skyddspatron, den helige Peregrinus, har man särskilt i Värm-
land nyttjat formeln "Peregrinus, bind dina hundar" och med öppen eld 
larmande dragit genom skogarna för att därmed mot vargen skydda 
kreaturen, som just vid denna skulle släppas i vall. Liknande sedvänjor 
och bindeformler är kända från Ryssland och Finland, där de är förknip-
pade med Sankt Georgsdagen den 23 april. Dessa omständigheter har 
föranlett några svenska forskare att söka ursprunget till den västsvenska 
sedvänjan hos 1600-talets finska invandrare.25  Hur därmed än förhåller 
sig, får man alldeles som ifråga om den av Selma Lagerlöf bearbetade 
och kommenterade sägnen den bästa belysningen på finskt område. 

A. V. Rantasalos stort upplagda monografi om Weidegang im Volks-
glauben der Finnen förflyttar oss från litteraturens och sägnens värld till 
den faktiska historien inte bara om olika föreställningar utan också till 
seder och bruk: offer, böner och besvärjelser, riktade till skogens man-
liga eller kvinnliga rådare. Det betyder emellertid inte, att motsvarande 

24  ULMA 5222a, s. 1 (Nrk. Nysund); 5224, s. 4 (Vrml. Karlskoga); 956: 3 (Dalsl. Håbol); 517: 440, 
s. 6 (Vrml. Ekshärad). 

25 N.-A. BrinOus, "Luokkaliina`. Ett värmländskt begravningsbruk av östeuropeiskt ursprung" 
(Rig, 1950, s.5-20;), s. 19, där den tidigare litteraturen är angiven. 
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företeelser saknas på svensk mark. Men här är det ännu en forsknings-
uppgift att samla, systematisera och kommentera de muntligt traderade, 
otryckta uppteckningarna och det litterärt vitt spridda och svårupptäckta 
skriftliga materialet.26  Denna uppgift är inte heller slutgiltigt löst med 
den symposievolym, i vilken denna uppsats ingår. 

Ännu år 1947 kunde t.ex. den åländske tullvaktmästaren A. R. Öh-
man (1868-1949) berätta följande för sin kyrkoherde på Eckerö. Det 
rör sig om ett mellanting av sjörå och landrå, det s.k. "Malrådet", som 
har fått sitt namn av ögruppen Malarna och är av manligt kön. För språk-
vetarna torde den ålderdomliga, östsvenska dialektformen 'råd' vara av 
intresse. På Eckerö har det alltså funnits ett talesätt: "Vi skall far (h)å 
els [hälsa] på Malrådet." Vad det innebär, framgår av en berättelse om 
en sälfångst före första världskriget. Vid detta tillfälle hade Öhman med 
ett kol på berget riktat en bön till Rådet att han skulle skänka god jakt-
lycka. Den famnslånga inskriften hade ordagrant denna lydelse: 
"(H)anhåller (h)ödmjukast (h)om (h)att Malrådet bidrager med god 
skötteslycka åt (h)oss". Öhman fick denna gång sju sälar och en frisk 
bris för hemfärden. Som avslutning på skildringen har han på sedvanligt 
vis ursäktat sig: "(H)inte för de (h)att jag tror på de, men besynnerligt 
va de."27  

Tillbaka till vallgång, skogsrådare och rovdjur. Från östra Finland 
finns det en rad uppgifter om att man "då korna leddes ut i vall, särskilt 
på Georgsdagen, till skogen tog med sig ibland ett helt bröd, ibland en 
brödbit tillsammans med ett ägg eller salt i ett litet knyte. Eller också 
kunde det vara piroger eller brödsmulor, som under fastan hade blivit 
kvar på matbordet." Dessa offergåvor tillägnades tomten, skogsrået el-
ler Georgsdagens gud, för att denne skulle skydda boskapen mot de 
vilda djuren. De grävdes ofta ned i en myrstack. Enligt en uppgift hade 
bonden fallit på knä och bett: "Gode konung över skogen, bevara mina 
kreatur åt mig, giv dem rikligt med foder och stäng till käften på vargen, 
för att min hjord inte skall svinna hän."28  Därtill kom en massa magiska 
bruk, i det att man t.ex. stängde ett lås och gömde det tillsammans med 

"C. B. Liewendalhl, "Böne- eller besvärjelseformel för jaktlycka" (Budkavlen, Åbo, 1958, 
s. 123-127, tr. 1960), s. 124f. Jfr 0. Loorits, Gedanken-, Tat- und Worttabu bei den estnischen 
Fischem (Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estonix, 9), Tartu 1939, s. 82 ff. 
(till främjande av fisklyckan); Dens., Pharaos Heer in der Volkstiberlieferung, 1 (Commentatio-
nes etc., 3), Tartu 1935 (sälarna = Faraos här); Dens, Grundzilge des estnischem Volksglaubens, 
II: 1-2 (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 18: 2: 1-2), Uppsala—Köpenhamn 
1951-53, s. 156 if. (Skog och kärr, vatten och fiskar, offerhandlingar). 

28 A. V. Rantasalo, Der Weidegang im Volksaberglauben der Finnen, 1—IV (FF Communications 
134-135,143,148), Helsinki 1945-53, I, s. 70. 

26.1fr Granberg, s. 152 ff., och förf., Jägaren och makterna, s. 24,180 ff. 
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nyckeln, det s.k. "stängandet av skogen". De ord som upplästes i sam-
band härmed var: "Skogens dotter, skogens son, fjättra dina hundar från 
sommar- till vinternätterna. Ett lås för nosen, ett lås vid huvudet, ett lås 
under käftarna." Eller besvärjelsen kunde ha följande lydelse: "Ett lås 
för nosen på alla djur i skogen, större och mindre, vargar och björnar." 29  
Sådana formler är kända redan från senantiken. 1 den bön-besvärjelse, 
som är anbragt på en nyckel av koppar, anropas gudinnan Artemis, att 
hon inte skall lösa de gyllene kedjorna och på de öppna fälten släppa 
loss sina "hundar" med uppspärrade käftar?)  Sådana slående parallel-
ler torde utgöra en varning mot ensidiga lokala låneteorier och öppna 
blicken för ett gemensamt kulturarv, resp. gemensamma psykologiska 
och kulturmorfologiska förutsättningar. 

En sägen, som Selma Lagerlöf självständigt har utvidgat, omgestaltat 
och omlokaliserat, är, med flera ännu bibehållna, ursprungliga drag, för-
ankrad i de boskapsskötande och jaktberoende böndernas verklighet. 
Men den har i sin litterära omformning inget större folkloristiskt kält-
värde. Förlagan är varken isolerad eller otryckt, såsom G. Ahlström har 
hävdat under åberopande av G. Granberg.31  

29  Dens. I, s. 102. 

30HWDA IX, Sp. 800 ff. ("Wolfssegen"). En utförlig, kristen medeltida formel, upptecknad 1598, 
hos förf., "Folklig sed med rot i heden tid" (Arv, 2, 1946,s. 145-176), s. 154 ff., med kommen-
tar. Jfr även förf., Jägaren och makterna, s. 173 ff. 

3  I För det ömsesidiga förhållandet mellan de två olika discipliner, som dessa forskare företräder, 
se M. Luthi, "Volkskunde und Literaturwissenschaft" (Rheinisches Jahrbuch fiir Volkskunde, 
9, 1958, s.255-83). 





4. Gammalt och nytt om sista 
kärven och årets äring 

I den diskussion om brunngubbens sanna 
natur, söm är 1941 fördes i Folkminne,: och 
Folktankar, framhöll M. P:N NILSSON, att 
den nya folkloristiska skolan med dess skarpa 
kritik av framför allt W. MANNEARDT icke 
ännu kommit med ett större arbete, där de nya 
synpunkterna 'oro genomförda under hän-
synstagande till allt tillgängligt material (5. 
92). Genom A. ESKERÖDS doktorsavhandling 
"Årets äring" är denna lucka utfylld, och' 
detta omfattande och grundliga verk, som är 
präglat av en konsekvent genomförd helhets-
betraktelse, är därför värt all uppmärksamhet 
från både folkloristiskt och religionshistoriskt 
håll.1  Efter att ha understrukit sin anslutning 
till C. W. VON Svnows metodiska krav fram-
håller «också Eskeröd, att hans arbete skall 
betraktas som ett debattinlägg: "Det kan hel-
ler icke undvikas, att föreliggande undersök-
ning måste inordnas i denna polemiska situa-
tion. Det har emellertid härvid varit förfat-
tarens strävan att med tillämpning av den nya 
metodik, som tvivelsutan är ett nödvändigt 
krav, i första hand nå positiva resultat" (s. 
28). 

Enligt Mannhardt kvarlever i de folkliga 
sedvänjor, som äro knutna till åkerbruket, för-
kristen kult och magi, som en gång haft myc-
ket litet även med den officiella, hedniska 

1  A. Esimiiin, Årets äring. Etnologiska studier 
i skördens och julens tro och sed. Nordiska mu-
seets Handlingar Å, Sthlm—Lund 1947. 38i s., 
it kartor. Häft. kr 15: 	— Då denna recen- 
sion till innehåll och omfattning fått karaktären 
av ett debattinlägg har redaktionen givit docent 
Eskeröd tillfälle till ett genmäle i direkt anslut-
ning till densamma. 

religionen _att göra. Tron på vegetationsdemo-
ner har här spelat en huvudroll. Vid skörden 
förkroppsligas sädesanden i den sista kär-
ven, vars stora, i en mångfald sammanhang 
markerade betydelse allt intill följande års 
sådd härigenom får sin förklaring. Det är på 
denna vitala punkt i Mannhardts tolkning, som 
Eskeröd sätter in sin stöt, och avhandlingen 
skulle därför lika gott ha kunnat heta "Sista 
kärven". Men eftersom detta i sig självt oklara 
begrepp enligt förf. också utgör en vetenskap-
lig — eller snarare ovetenskaplig — fiktion, 
har han tydligen valt en titel, som svarar mot 
de talrika och vitt skilda företeelser, som skola 
ersätta den tidigare helhetssynen. Ty, såsom 
von Sydow hävdar, "måste man skilja mellan 
traditionskategorier av olika valör såsom språ-
kets diktade symboler, diktade och sålunda 
fiktiva skämt, i pedagogisk avsikt tillkomna 
fiktioner, omen föreställningar, föreställningar 
om magiska orsakssammanhang, skämt och 
lekar, sociala och juridiska markeringar samt 
på praktisk erfarenhet grundad kunskap" 
(s. 27)• 

Första kapitlet i Eslieröds bok innehåller 
utöver orienteringen om problemställningen en 
vetenskapshistorisk överblick, i vilken det 
framhålles, att Mannhardts teorier icke minst. 
genom J. G. FRAZER övergått till bevisade 
fakta, som äro allmänt godtagna, i vårt land 
av N. E. HAMMARSTEDT, M. P :N NILSSON • Och 
i synnerhet av II. CELANDER. 

Folkminnesforskningen, som är en ung ve-
tenskap, måste bliva klar över sin metod, och 
förf, fastslår därför i det följande kapitlet, 
delvis i anslutning till en programartikel av 
S. ERIXON, fyra grundregler. i) Det äldre 

" 	Från silverfisken 1 Skaga 



50 

nutidsmaterialet måste vara utgångspunkten 
för varje undersökning, och sedan kan blic-
ken riktas bakåt. Detta i motsats till en forsk-
ning, som är inriktad Uteslutande på ursprungs-
frågan och vill förklara den levande tradi-
tionen såsom "survivals". 2) Kravet på rum-
mets enhet, så att en sed endast får belysas 
med material från samma kulturområde, var-
vid en kartografisk registrering är av stort 
värde. Här är udden riktad mot . kulturkrets-
teoretiker och diffusionister. 3) Den sociala, 
materiella och arbctstekniska bakgrunden till 
folksed och folktro måste ständigt beaktas. 
4) En realistisk, främst gruppsykologisk be-
traktelse av de olika företeelserna är nödvän-
dig. I motsats till den gamla associations-
psykologien med dess intellektualistiska och 
individualistiska anstrykning böra de emotio-
nella och funktionella dragen framhävas. — 
R. R. Mnarrr, 13. MALINowsxr och A. R. 
RADCLIFFE-BROWN åberopas under flera av 
dessa punkter såsom auktoriteter, och förf. 
citerar också ett avsnitt ur N. SÖDERBLOMS bok 
"Gnistrons uppkomst", vilket vittnar om en 
god psykologisk förståelse för det 
Men annars klagar förf, över att "traditions-
forskningen i de nordiska länderna länge följt 
en religionshistorisk linje, vars huvudteser 
varit cvolutionismen och survivaltcorien" (s. 
37). Yad slutligen materialet beträffar, har 
Eskeröd utöver det som redan funnits i folk-
minnesarkiven, inskaffat nytt genom att ut-
sända särskilda, av honom själv utarbetade 
frågelistor. 

I det tredje kapitlet utvecklar förf. närmare 
sin kategorilära, som redan är kort karakteri-
serad genom det ovan anförda citatet från 
s. 27 i hans bok. Ifråga om uppfattningen av 
magins väsen knyter Eskeröd an till Marett 
och dennes betoning av de affekt- och vilje-
betonade momenten i det magiska handlandet 
i motsats till Frazers rent intellektualistiska 
uppfattning av detsamma (magi = pseudo-
vetenskap). Förf. säger ifrån, att han för 
egen del icke ämnar skilja mellan "magiska 
och religiösa föreställningar och seder", efter-
som gränsen dem emellan är så flytande (s. 
51). Han accepterar också Marett's schema 
med mana såsom den positiva och tabu såsom 
den negativa yttringen av det övernaturliga 
med bl. a. den föregivna modifikationen, att 
han bevarar termen magi såsom synonym till 

positiv eller operativ mana. Eskeröd synes här 
i sin kritik av Marett ha missförstått denne, 
ty den engelske antropologen jämställer själv 
det övernaturliga med den magisk-religiösa 
sfären eller mana och framhåller bland de 
olika synpunkter, som kunna anläggas på den 
sistnämnda termen, också den, att mana väl 
uttrycker det heligas (=övernaturligas) för-
måga att överföras från en person eller ett 
ting till andra, dvs, den akt, som bl. a. försig-
går inom magin.= Och att magi och religion 
äro svåra att åtskilja, särskilt på ett primi-
tivt stadium, innebär icke, att dessa fenomen 
få likställas med varandra, allraminst ur psy-
kologisk synpunkt. Eskeröds systematik inne-
bär här en uppenbar förträngning, som i och 
för sig är förklarlig, eftersom utgångspunkten 
är den folkliga magin av i dag, som har föga 
med religion att göra. 

Den divinatoriska magin eller omina räk-
nas av förf. såsom en grupp för sig, ehuru 
även denna är inordnad under manaföreställ-
ningen. Han upptager K CAMPBELLS särskil-
jande av objektivt och subjektivt iakttagande, 
allteftersom den agerande saknar eller besitter 
särskilda förutsättningar. Beteckningarna ak-
tivt och passivt iakttagande, vilka kunna till-
lämpas inom vardera gruppen, vill dock Eske-
röd utbyta mot handling- och händelseomen, 
dvs. arrangerade och spontant upplevda omina. 
Samtidigt präglas termerna ominant och orni-
nat för det som varslar och det som varslas. 
Det väsentliga i detta avsnitt är dock Eske-
röds kraftigt poängterade omvändning av Fra-
zers allmänt godtagna teori, att omina gå 
tillbaka på magisk praxis och tro. I stället 
skulle de genom en förväxling av signum och 
causa leda till ominal magi, dvs. främjande 
av goda omen, eller "ominiöst tabu", dvs. 
undvikande av onda omen eller "corriger la 
fortunc".3  Det förra gäller i första hand hand-
lingsomen, det senare händelseomen. Om det 
t. ex. heter, att den som har den 'tjockaste 
röken ur skorstenen på julaftonen, får den 
längsta säden, leder detta till att man eldar 

2  j. HASTINCS, Encycl. of lielig,ion and Ethics, 
s. v. "Mana", s. 379. 

3  Jfr härtill K. ROB. V. WIKMAN, Tecken och 
orsak (Arv 1947, s. 32-46), som hävdar, att 
distinktionen mellan signum och causa saknas i 
det antika tänkandet. 
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desto kraftigare. Och om den som först tager 
häl på julgröten, måste dö, förebygger hus-
modern detta genom att sätta en sked i gröt-
fatet, innan det bäres in. 

Så följer ett psykologiskt avsnitt, betitlat 
"intressedominans och primitivt tänkande". 
Förf. kritiserar den gamla associationspsyko-
logien och betonar, att det omedvetna spelar 
en viktig roll, och att det mänskliga handlan-
det är a ffektbetonat med självbevarelse- och 
lyckodrift som bestämmande faktorer. Den 
emotionellt färgade ändamålsinriktningen går 
före den intellektuella kunskapen om medlen, 
och dessa "konativt inriktade krafter", som 
aktualisera vissa föreställnings- och traditions-
komplex, kallar Eskeröd intressedominanter 
ts. (i8).1  Beträffande det primitiva tänkandet 
framhäver förf. dess ologiska, alogiska eller 
prelogiska art, och att naturligt och över-
naturligt gå över i vart annat. Samtidigt sä-
ger dock förf., att det förra representeras av 
det vanliga, det senare av det ovanliga (s. 69). 
Alan strävar att tillgodogöra sig (le nyttiga 
yupranormala krafterna och undvika de skad-
liga, varunder de primära livsbehoven utgöra 
intressedominanter. Om jamsodlaren lägger 
en jamsfruktliknande sten vid plantan, är or-
saken icke i första hand den, att stenen har 
samma form som frukten utan att hans sinne 
är helt upptaget av jamsodling. Denna är den 
psykologiska helhets-"gestalt", i vilken upp-
levelsen av likheten och utnyttjandet av denna 
inordnas. "På så sätt blir också varje upp-
levelse och varje nybildning av traditionen 
liksom dess fortsatta bestånd i grund och bot-
ten en socialpsykologisk fråga" (s. 71). 

De tillfällen, då intressedominansen är sär-
skilt stark, såsom vid jakt, sådd, skörd, den 
första fisketuren etc., kallar Eskeröd för 
snpranormala situationer. Detta begrepp sy-
nes dock få en mycket vid omfattning, ty 
"varje situation, då man med en handling av-
ser att nå ett visst resultat, är i själva verket 
för det primitiva psyket en supranormal situa-
tion" (s. 73). Men hur ofta vill man icke med 
en handling nå ett bestämt resultat, t. o. m. lek 
och skämt äro ofta målinriktade. Redan här 

4  Det förtjänar påpekas, att beteckningarna do-
minant och partialdominant spela en stor roll hos 
E. BERG(amv, Kropp och själ i karaktärsliv och 
gudsliv, Sthlm—Uppsala 1933.  

lämpar det sig att granska förf :s första exem-
pel på den nyss citerade tesen, en uppteck-
ning från 1600-talets slut: "När man utbreder 
Lin eller IIampa att rötas, måste man ackta 
sig att man icke vänder hufwuden eller top-
parna norr ut, utan bör läggas, som människian 
lägges i Jorden, hufwudet i öster." Intresse-
dominanten är en snabb rötning,5  och därmed 
sammanställes traditionskomplexet med den 
jordade kroppen, som ruttnar med huvudet i 
öster. "Därmed är den supranormala före-
skriften färdig" liksom Eskeröds.tolkning av 
det hela. I motsats härtill konstruerar han som 
i flera andra fall den kritiserade skolans sup-
ponerade uppfattning: "Forskare av survival-
teoretisk inställning torde lätt i denna kom-
bination se bevis på ett äldre kultiskt [sid] 
samband mellan linets utläggning och begrav-
ningsceremonier och en tillämpning av tesen 
om växtsjälen skulle ge möjligheter till vid-
lyftiga spekulationer." Detta är väl ändå att 
måla fan på väggen — f. ö. ett symboliskt 
uttryck, som lätt leder till en liten motkon-
struktion på grundval av den nya kategori-
läran, enligt vilken djävulen borde vara en 
nyskapelse, som kommit till genom att meta-
foren tagits på allvar ! 

Men varför ha "de två tankekomplexen 
sammanställts i medvetandet"? Denna viktiga 
fråga gör sig icke Eskeröd trots kravet på en 
realistisk, psykologisk tolkning. Kombinatio-
nen blir inte mer än en lös, associativ för-
knippning med "ruttna" som stickord, dvs, ett 
exempel på just den principiellt förkastade ar-
ten av psykologisk förståelse. Och hur går det 
då med ändamålsinriktningen och den helhet, 
som innefattar båda leden, dvs. tertium cont-
parationis? Ty man jordar inte de döda med 
ansiktet i öster, för att de skola ruttna sär-
skilt raskt! Utan öster är enligt kristen sym-
bolik ljusets, livets och uppståndelsens väder-
streck i motsats till norr, som är dödens och 
demonernas — obs.i varningen för att lägga 
linet i den senare riktningen! — .och från öster 
kommer Frälsaren på domens dag, då de trog-
na skola iföras skinande vita linnekläder 
(Upp. 19:8, o. a.). Redan i katakomberna äro 
ofta gravarna orienterade åt öster, och tra- 

5  "Eljest rutnar det ej", finns senare tillagt av 
Törner i Linköpingshandskriften, se ed. WnotAx, 
nr 57. 
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ditionen om Kristi gravs inriktning har bl. a. 
fått legitimera detta bruk. Även de dödas 
svepning har kunnat ställas samman med linet, 
enligt folklig uppfattning har den också ut-
gjort uppståndelseklädnaden. För att bruka 
Eskeröds terminologi har alltså intressedomi-
nanten varit att få ett fint, vitt lin, lika fint 
som de himmelska klädernas. Rötningen är 
endast en del av den långa proceduren, innan 
linet är färdigt. Man kan jämföra tanke-
gången med den, att den som sår linfrö, skall 
ha rena eller vita kläder på sig (Eskeröd, s. 
74); även där är det slutresultatet, som är 
i blickpunkten. Att linet utbredes i öster vid 
rötningen utgör sålunda ett magiskt bruk, icke 
alls någon kulthandling, och det är helt be-
stämt av kristen tradition. Den sistnämndas 
roll räknar Eskeröd genomgående icke alls 
med, och detta är förresten helt konsekvent 
utifrån hans tes, att nutidsuppfattningen — 
och denna är naturligtvis mestadels sekulari-
serad — skall utgöra normen för den histo-
riska förståelsen. Att detta hämnar sig på 
mera än en punkt, är uppenbart, och det skall 
i det följande givas flera exempel härpå. 

Den ovan gjorda sammanställningen av lin 
och uppståndelseklädnad kan synas en smula 
spekulativ. Men det är icke vår tids uppfatt-
ning, som bör vara avgörande för tolkningen, 
utan dåtidens. Därmed är icke sagt, att den 
samtida synen på tingen är den ursprungliga; 
redan Törners tillägg utgör en tolkning. Om 
man sålunda går tillbaka till 1500- och gioo-
talen, finner man, att linberedningen ofta upp-
fattats i rent personliga kategorier: linet är 
en verklig martyr, som får undergå en rad 
lidanden, det representerar mänsklighetens 
alla våndor, och dess talrika plågor uppräknas 
i samtida hushållningsböcker. Härigenom blir 
det även sinnebilden för en tålig kristen, vil-
ken också måste "uthärda linets sjuttio mö-
dor" och blir "renare genom slag", eller åt 
vilken "plågorna förläna värde".s Linets ve-
dermödor äro emellertid icke slut, när linne-
tyget är färdigt. Då skall detta tillskäras, sys, 
etc., tills så småningom också kläderna kasse-
ras).  Men jämförelsen med människan och 

8  Litteraturhänvisningar hos J. Bot.TE, Andreas 
Tharäus, Klage der Gerste und des Flachses 
[Sehriften des Vereins fiir die Geschichte Berlins 
33:3 (1897), s. 35-681, s.44. 

7  Ibid., s. 43, 57 f.  

hennes kropp sträcker sig även till detta stadi-
um. Sålunda får själva papperskvarnen en 
djup, symbolisk innebörd för CHR. SCRIVER 1 
en av dennes andaktsböcker. Liksom linne-
lumpen males till vitt, fint papper, skall en 
gång ur vår jordiska lump de himmelska upp-
ståndelsekropparna framgå i all sin härlig-
hets Också Jorn ARrarr utnyttjar i sin "Sanna 
kristendom" (II, 56) parallellen linnepapper—
människokropp, ehuru endast i moraliskt sam-
manhang. Liksom papperet utan att gå igenom 
tryckpressen förblir otryckt, är människan 
utan korsets press "oskicklig". 

I jämförelse med dessa djärva och genom 
litteraturarten vitt spridda tankegångar ter 
sig den ovan föreslagna tolkningen av Tör-
ners magiska recept såsom tämligen blygsam. 
Det sistnämndas sammanställning av linet, 
som rötas, med människokroppen, som vilar i 
graven, återfinnes i själva verket i en dikt om 
"En erbarmlig klagan, hållen på ett åker-
stycke av den kära fru Korn och hennes bro-
der, herr Lin", skriven år 16o9 av en präst 
i Ilrandenburg. Herr Lin säger där, hur de 
fyra dygnens rötning i vattnet avslutas på 
följande vis: 

"Wann dann im Leib die Knochen mein 
Gar wcich vnd fast verfaulet sein, 
Alss kommen bald her vngebettn 
Die Mägdc wiederumb getrettn." 
Det nu anförda materialet visar, att det 

magiska receptet hos Törner icke bygger på 
en enda, enkel idéassociation utan på ett fler-
tal förutsättningar: linet betraktat såsom li-
dande (kristen) person, i vilkens öden både 
gravläggning, förmultning och uppståndelse 
'ingå. Tanken på den senare är naturligtvis 
mera fjärran i det nyss citerade avsnittet ur 
Tharäus' dikt, där förmultningen står i för- 

8  Gottholds zufällige Andachten, 27. Aufl. (... 
auf alle Tage des Jalires geordnet), Barmen 1843, 
s. 25 ff.=nr 	Jan.). Den ursprungliga 
tyska upplagan trycktes under åren 167o-1752 
icke mindre än 22 gånger, svenska övers, finnas 
från 1727 och 1861. Den kronologiskt ordnade och 
omarbetade tyska versionen utkom 1837-1843 hela 
4 gånger och översattes till svenska 1840, 1858 och 
1885 (här finns bilden under den 9 jan.). Kyr-
kans förkunnelse och folkets andaktsläsning torde 
vara en hittills ganska outforskad källa, när det 
gäller att uppspåra "gesunkenes Kulturgut". 

0  l3oi.Ti, s. 53. 
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grunden. Men Tharäus har ingenting om den 
östliga orienteringen, som innebär ett utvid-
gamle av parallellismen: för att proceduren 
skall lyckas, måste linds gravläggning i allo 
motsvara människans. I den mån tanken över 
huvud taget har gått vidare, bör emellertid 
(len dödes jordande i öster lett den i tidigare 
antydd riktning, särskilt 'som det varit möjligt 
att knyta an till en redan traditionell upp-
s tåndelsesymbol ik. 

Motivet med linets eller kornets (rågens, 
etc.) lidanden har också kommit in i folk-
sagorna." Personifikationen av markens grö-
da är likväl icke ett påfund av påhittigt folk 
från 1500- och 1600-talen. Redan förlagan till 
R. Bums' skämtsamma ballad "Sir John Bar-
ley-corne" stammar från medeltiden, och ne-
dan skola vi se,'1  att den personliga betraktel-
sen är urgammal: den numinösa vördnaden 
för jordens säd och frukt, uppfattade såsom 
döende och återuppstående gudomligheter, hör 
till den primitiva åkerbruksreligionens huvud-
kännemärken. Omvänt har den kristna upp-
ståndelsetron redan i N.T. klätt sig i detta 
språk, som dessförinnan varit något mer än 
blott symbolik. De traditionella bilderna med' 
vetekornet och livets bröd utvidgas i medel-
tidens allegoriserande, kristna diktning till att 
omfatta hela Kristi jordeliv, hans lidande och 
(löd: Kristus—vetekornet, som sås från ovan, 
blir genom passionshistorien livets bröd åt 
människorna, förtärt av dessa vid nattvards-
måltiden." 

För att återgå till referatet, kommer förf. 
i fortsättningen in på frågan om individ och 
kollektiv och förhållandet mellan individual-
tradition och grupptradition. Den senare utgör 
i förhållande till den förra något kvalitativt 
mera och kvantitativt mindre. Ty endast de 

10  Se BOLTE, s. 4.4 f.; J. BOLTE — G. POLIVKA, 
Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen 
der Bröder Grimm I—V, Lpz. 1913-1932, I, 5. 222, 
not 1, S. 331, not 3. 

11  Jfr även R. EISLER, Orphisch-dionysische 
Mysteriengedanken in der christlichen Antike 
(Vorträge der Bibi. Warburg 1922/23: 2), Lpz — 
Berlin 1925, s. 235 ff., som dock måste användas 
med mycken kontroll och kritik. 

12  A. Titomns, Die Darstellung Christi in der 
Keller. Eine theologische und kulturhistoAsche 
Studie (Forsch. zur Volkskunde 20/21), Dössel-
dorf 1936, s. 163 ff.  

traditioner, som giva uttryck åt hela gruppens 
intressen, upptagas av denna. Å andra sidan 
få de härigenom en annan valör och sugges-
tionskraft. Att det fiktiva skulle ha svårare 
att göra sig gällande, ifall traditionen omfat-
tas av flera (s. 78), förefaller i detta sam-
manhang som en motsägelse av förf. Med all 
rätt framhåller denne vidare, att det icke går 
att "konstruera någon traditionsfri morgon-
gryning", medan man kan studera nybild-
ningen utifrån den redan givna kollektiva all-
mäntraditionen med dess fixerade mönster och 
schemata. De karakteristiska, lokala företeel-
serna inom dessa kallar Eskeröd för "tradi-
tionsdominanter", t. ex. bäckahästen och goe-
nissen i Skåne och vittrorna i Norrland, när 
det gäller övernaturliga väsen. Vidare präglar 
han termen "reella sammanhang", som jämte 
de hävdvunna schemata giva de supranormala 
föreställningarna en viss inriktning. Att de 
sista stråna, eista kärven, sista lasset etc. ur 
en synpunkt stå i en sådan relation till föl-
jande års äring, kan man gärna hålla med om. 
Men att ett sädesrikt år bådas av sprickor i 
julgrötfatet, förefaller vara mindre reellt. I 
motsats till föreställningarna i en viss yttre 
miljö benämnas de dominerande tingen "miljö-
dominanter". Eskeröd betonar även den olika 
intresseriktningen hos skilda yrkes-, ålders-
och arbetsgrupper — t. ex. husbondfolk, tjä-
nare och lejt folk på en bondgård — och den-
nas betydelse för traditionsutformningen. Ett 
gott omen betyder för bonden bra skörd och 
för fiskaren stor fångst. Några nya samman-
sättningar med dominant skapas dock icke i 
detta sammanhang. Slutligen talas det om 
"supranormala tider och tillfällen", t. ex. nä-
ringsårets början och slut och vissa kalcnda-
riska tider. Dessa utgöra de kollektiva mot-
svarigheterna till den individuella, ovan skil-
drade "supranormala situationen". 

Det principiella avsnittet utgör en fjärdedel 
av Eskeröds avhandling, och sedan följer till-
lämpningen. Kapitlen 4-7 äro endast på några 
sidor vardera, men de äro metodiskt viktiga. 
"Rätt slåtter- och skördetid" bestämmes utan 
några övernaturliga medel eller märken. "Ini-
tialmagin vid slåtterns och skördens början" 
utgöres av botemedel mot lieranken, och den 
första kärvens ensamma uppställning härför 
har ingenting med sädesande eller offer att 
göra utan representerar en äldre torknings- 



54 

teknik. Traditionerna om den första kärven 
och det första över huvud taget äro sällsynta. 
"Ny-gröt och ny-bröd" av den första kärven 
får icke heller tolkas såsom en sakramental 
måltid eller ett förstlingsoffer, utan denna 
föda tillredes av den nya säden, eftersom den 
gamla på eftersommaren är slut. Det drag av 
helgd, som vilar över måltiden, beror på att 
man då för första gången på länge får äta sig 
mätt. Liksom vid skördens början finns det 
också med tacksamhet mot alla goda gåvors 
givare. Emellertid förekommer det i Eskeröds 
omsorgsfulla materialregistrering även upp-
teckningar, som direkt motsäga hans förkla-
ring eller bortförklaring, öch som i detta fall 
tvinga honom att själv modifiera sin stånd-
punkt: "En notis från Estland... om fram-
bärandet av de första bröden av den nya säden 
på Ukkos sten, varvid även husdjuren få en 
bit, för att Ukko skall välsigna fälten och 
göra gödseln kraftig, har onekligen ett starkt 
kynne av kultiskt förstlingsoffer." Och bakom 
sedvänjan med nygröt och nybröd finnes även 
"tendensen till ett förstlingsof fcr" (s. 97). 
Här trevar sig alltså förf, tillbaka till en om 
icke traditionsfri så dock rcligionsfri "morgon-
väkt", eftersom offertanken betecknas såsom 
sekundär. "Skårgåsen", som omedelbart efter 
avslutad skörd bakas till skördegillet av mjö-
let från den sista kärven, vilken liksom den 
första tröskas för sig och males på handkvarn, 
och vilket bröd delvis sparas länge eller till 
vårbaket, förklaras också som en självklar 
föda, eftersom tröskningen icke ännu kommit 
i gång. Ehuru förf. även här nödgas beteckna 
en av uppgifterna som egenartad, slår han 
fast, att "det torde vara både onödigt och 
oriktigt att här laborera med någon i sista 
kärven inneboende äringskraft eller ärings-
demon" (s. too). 

Kapitlet om "fodertäkten och gårdens avd" 
behandlar omina i samband med höets och 
skördens inbärgning. Könet på den som tager 
emot första eller sista lasset, resp. fånget, 
avgör om det skall födas mest han- eller hon-
djur under året. Denna regel får även i all-
mänhet bestämma, att en kvinna skall taga 
emot. Här tvekar förf. mellan de alternativa 
tolkningarna, att vi ha en ominal magi, här-
ledd ur omina, eller att det rör sig om en ur-
sprunglig, analog magi. Det blir alltså en av 
hans huvudprinciper, som ifrågasättes, och  

lösningen blir den, att man i varje fall icke 
kan "se omina som exempel på förbleknad och 
urvattnad, ursprungligen kultiskt betonad ma-
gi". Utom att Eskeröd här ånyo kämpar mot 
en väderkvarn, som är ett fantom, framträder 
även vådan av att han icke skiljer mellan 
religion och magi. Inom den förras sfär hör 
termen kult hemma, även om en kultakt kan 
vara magiskt bestämd. Och vem har velat göra 
mottagandet av hö och säd till en kultakt? 

Ytterligare en sak är värd att observera 
inom detta avsnitt, nämligen den arbetstek-
niska förklaringen till skillnaden mellan ut-
trycken första (sista) höfånget och första 
(sista) hö- eller sädeslassct. De senare saknas 
helt norr 73m den breddgrad, som Mälardalen 
representerar. Detta skulle bero på använd-
ningen av ängslador, dit man burit höet i fång, 
och varifrån det först under vintern förts till 
gården, medan det i de rena slättbygderna sö-
deröver direkt körts hem i lass. Där är tradi-
tionen vanligen knuten till sista lasset på grund 
av dettas även i övrigt stora betydelse. För-
knippningen med första hö- eller sädeslasset 
utgör i enlighet härmed en övergångsform. — 
Denna komplicerade förklaring verkar icke 
övertygande, ty söder om den nämnda gräns-
linjen förekomma alla formuleringarna om 
varandra. I Norrland, där höet hässjas och 
icke volmas, kör man det också till ladorna, 
fast icke på vagn utan på hösläde.13  Och hö-
skullen hemma på gården får även sin del re-
dan vid inbärgningen. 1 båda fallen kan man 
alltså teoretiskt sett tala om både lass och 
fång, som tagas ur lasset. Beteckningarna äro 
sålunda mer eller mindre likvärdiga. Uttrycket 
första fånget är allenarådande norröver, när 
det gäller hö, men är där liksom annorstädes 
uteslutet ifråga om bunden säd, där man icke 
talar om fång. Här ligger alltså lass närmare 
till hands. Att detta uttryck icke är belagt i 
nordlig tradition, beror väl på sädesskördens 
ringa omfattning. Vidare är det höet, som 
varit den huvudsakliga kreaturs födan, varför 
omina naturligast hört samman med detta. Det 
synes mig alltså, att skillnaden i terminologi, 
om den över huvud taget har någon särskild 

13  Jfr för motsvarande sedvänja också i 1700-
talets Småland M. G. CRAELIUS, Försök till ett 
landskaps beskrifning, Calmar 177.1, 5. 197 f. (i 
1030 års nytryck) =kap. VM, 23. 
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innebörd, har mera att göra med de olika för-
hållandena vid å ena sidan höets och å andra 
sidan sädens inbärgning och användning, som 
Eskeröd tager över en kam, än med det f. ö. 
icke entydiga arbetssätt, som hör samman med 
ladorna. Detta är ju endast en detalj, men 
Eskeröd åberopar icke sällan arbetstekniken 
som förklaringsgrund, utan att resultatet är 
slående. Inte ens sådana konkreta titt utgöra 
sålunda en säker slagruta. 

Det åttonde kapitlet (s. 107-45) heter 
"kontinuitetens magi vid slåtter och skörd och 
jämförande". Då de sista strätta lämnats kvar 
()slagna eller °skurna, har man liksom i många 
andra situationer haft en ominös rädsla att 
göra tomt. Därigenom skulle nämligen,. åter-
växt eller påfyllnad av förråden äventyras. 
Detta lesIer till förbud mot att taga det sista 
(tomhetens tabu) eller en positiv föreskrift att 
lämna kvar något (operativ magi). Då man 
frågar sig, varför man skall handla på detta 
vis, ha allehanda förklaringar sekundärt kom-
mit till: det överblivna är till för övernatur-
liga väsen, såsom glosan, havsfrun cllci Odens 
hästar, skadegörare, . såsom möss och fåglar 
(magisk mutning), de fattiga, såsom ett tec-
ken pä tacksamhet mot skaparen, och slut-
ligen denne själv, varvid offertanken är nära. 
Även rakt motsatta tankegångar finnas (lock, 
såsom att det är synd att icke taga vara på 
allt." Liksom i de följande huvudkapitlen an-
drager Eskeröd även jämförande material 
från hela Norden, det övriga Europa och i 
några fall även från naturfolken. Med sin 
framställning vill förf. visa, att Mannhardts 
tolkning av de kvarlämnade stråna såsom en 
inkarnation av äringsdcmonen eller ett offer 
till denne är felaktig. Då både M. P:n Nils-
son och Celander, som kritiseras i detta sam-
manhang, i stället tala om den makt, som bor 
i de sista stråna, och mena, att of fertanken är 
sekundär, medan Eskeröd säger, att dessa "en-
dast" ha "en supranormal, ominös eller magisk 
roll" (s. Lp), samtidigt som han tidigare lik-
ställt operativ matta och operativ magi, undrar 
man, vari skillnaden egentligen består. Det vi-
sar sig emellertid, att företrädaren för konti-
nuitetens magi beskyller sina motståndare för 
"en mycket abstrakt uppfattning av maktbc-
greppet", då de vilja hävda, att skördens sam- 

14  Jfr härtill nedan!  

lade makt är koncentrerad i de sista stråna, 
likaväl som i sista kärven vid både skörd och 
tröskning med varderas mångfaldiga använd-
ning, som syftar till att bevara, styrka och 
överföra kraften i den gamla skörden till den 
nya. Med den senare tolkningen blir det verk-
ligen fråga om en kontinuitet, som är högst 
konkret uppfattad, medan Eskeröd endast an-
tager kontinuitet i varje isolerad situation, 
varvid det kvarlämnade närmast har den nega-
tiva, psykologiska funktionen att förhindra 
tomhetskänslan, vilket onekligen ter sig gan-
ska abstrakt. 

Förf :s vägran ätt här erkänna det supra-
normala, som dock principiellt .finns med i 
hans kategorilära och i den positiva bestäm-
ningen kontinuitetens magi, driver honom till 
uppenbara motsägelser. Ty vad är egentligen 
"tomhetens tabu"? Tabu har tidigare definie-
rats såsom "ett undvikande av skadliga kraf-
ter" (s. 65), men är tomheten en kraft.? Det 
är icke tomheten, som är tabu utan det kvar-
lämnade, om man opererar med kraftbegrep-
pet, vilket Eskeröd ändå gör (jfr s. 138!). 
Utan en sådan begreppsglidning hade denne 
aldrig kunnat formulera följande märkliga in-
vändning mot Celander: "Hade de sista strå-
na uppfattats som skördens samlade 'makt' 
borde man rentav varit särskilt noga med att 
få med just de stråna" (s. 41). Inte alls ! Den 
kontinuitet, som det här gäller att bevara, är 
åkerns växtkraft, koncentrerad i äringssträna. 
Dessa äro nyttiga och nödvändiga för åkern, 
men i denna situation ev. skadliga eller i varje 
fall förbjudna för människan, dvs. tabu. Den 
senare tillgodogör sig däremot åkerns makt 
framför allt genom den sista kärven. Att 
kraftkoncentrationen på detta vis upprepas 
eller ytterligare mångfaldigas. (jfr förstlings-
offret och Eskeröd, s. 215) innebär ingen 
motsägelse för det tänkande, som Eskeröd 
själv betecknat såsom alogiskt utan att alls 
draga konsekvenserna härav. På tal om ked-
jan sista kärven — julbrödet — vårbrödet — 
sådden framhåller han också "det ur tradi-
tionspsykologisk synpunkt inkonsekventa och 
orimliga i ett sådant samband", eftersom ju-
len som mellanled är alldeles onödig. Här-
genom blir också "vägen från skörd till sådd 
meningslöst krokig. Varför tar man inte i 
stället korn från den sista kärven bland utsä-
det? ... man har gjort detta i olika länder. 
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Och detta är en fullt klar och ändamålsenlig 
kontinuitetens magi" (s. 341). Den tankegång, 
som trots allt ligger bakom "inkonsekvenser-
na", utvecklar lustigt nog Eskeröd själv en-
dast några sidor senare i anslutning till den 
finska traditionen om uutisleipä = nybröd. 
"Detta bröd bevarades till sådden, men kunde 
även läggas fram på julbordet och sedan 
ibland alla festdagar komma på bordet ända 
till sådden, tydligen i förstärkande avsikt... 
Här går sålunda en .sambandslinje mellan brö-
det av årets nya säd till nästa års sådd" (s. 
346, jfr s. 303). Varför är detta samband så 
orimligt på svenskt område?! Ständigt för-
nyade vigningar och sakrament äro utmärkan-
de för religionen i både dess högre och lägre 
former, och detsamma gäller besvärjelserna 
inom magin. Välsignelse och nåd, resp. magisk 
kraft måste oupphörligt tillföras världen och 
dess invånare. 

I kap. 9, som handlar om "sista kärven och 
sista lasset i omen och magi (s. 146-74), på-
pekar Eskeröd med rätta, att sista kärven icke 
är ett entydigt begrepp, utan att denna före-
kommer i en hel rad skilda sammanhang. Med 
utgångspunkt från °minas grundläggande roll 
utgår han från de tecken och tydor, som av 
psykologiska skäl anknytas till den sist skur-
na kärven vid skörden. Bonden skulle näm-
ligen då fundera över hur kommande års äring 
blir. Det magiska manipulerandet utgör det 
sista stadiet i utvecklingen. Varför icke skicka 
ut en frågelista, medan det ännu finns folk 
kvar, som skurit" säden för hand, och inter-
vjua dem om deras funderingar, då de sista 
stråna skuros? Nog förefaller den äldre för-
klaringen, att tydorna sekundärt utvecklats ur 
den tron, att det är något särskilt med den 
sista kärven, betydligt enklare. Förf, har ge-
nomgående svårt att genomföra sitt schema 
på denna punkt.— Exempel på märken äro: 
en stor sista kärve giver god skörd eller drygt 
foder nästa år, detsanTma gäller sista slides-
eller hölasset. 1 undantagsfall förekommer 
schemat 'litet giver mycket'. Motsvarande reg- 

Eskeröds tekniska språkbruk är av naturliga 
skäl sydsvenskt. Recensenten använder en nordli-
gare terminologi, som här är tvetydig, eftersom 
uttrycket "skära säd" (motsats: "slå hö") numera 
icke har med redskapet skära att göra utan an-
vändes om lien. Ett gott exempel på en "survival" !  

ler äro vid torkning i travar knutna till udda 
eller par vid slutet eller vid skylsättning till 
oni det går jämnt ut eller icke. I alla dessa 
fall är det bondens intresse för skörden, som 
utgör dominanten. I arbetslaget, där ofta ogif-
ta av båda könen ingå, träder i stället det 
erotiska skämtet i förgrunden: den som skär 
eller binder sista kärven får en horunge, blir 
inte gift, blir gift med en änka eller änkling. 
Även föreställningen, att vederbörande skall 
dö, finnes belagd. Som vanligt lägger förf. 
vikt vid arbetsmiljö och teknik: "skämtet ined 
unge eller horunge vid skörden skulle tillhöra 
lietekniken med parvis arbetande skördelag. 
Detta skulle i sin tur innebära, att seden är 
tämligen sen", tidigast från i600-talet, men 
där skäran levat kvar länge, från 180o-talets 
mitt (s. 16o). Även tidigare har förf, vid sin 
berömvärda strävan att klargöra den konkreta 
situationen flera gånger måst draga den slut-
satsen, att dc sedvänjor och talesätt han skil-
drar, äro av sekundär natur (s. 151 ff.). Detta 
talar ju i viss mån emot hans schema, och 
tydligen i medvetande härom säger han på 
samma sida, som innehåller nyssnämnda citat, 
"att det icke är motiverat att från dem [de 
erotiska traditionerna] konstruera några dju-
pare funtade och äldre kultiska sammanhang, 
även om de betydelser som här framdragits 
kunna ha lika hög ålder som vilken kult som 
helst". hur går det då med den arbetstekniska 
bakgrunden? 

En rad sedvänjor och föreställningar i 
samband med sista kärven kunna icke 
förklaras utifrån den ominala traditionen 
utan hänga ihop med den förras roll vid ar-
betsslutet, vilken skildras i avhandlingens 
största kapitel (s. 175-271). Slåtter- och 
skördearbete har alltid betraktats som en 
tävlan bönderna emellan, och den som blivit 
först har markerat detta med hurrarop, skott 
o. d. Att slå eller skära det sista kallas all-
mänt att "ta haren". Denna är ingen sädes-
demon, utan bakom uttrycket ligger en all-
daglig erfarenhet, att harar hållit till i åker 
och äng. Att sista kärven ibland kallats hare 
liksom trakteringen vid skördegillet "haramat" 
o. d., innebär endast, att det verklighetsbeto-
nade talesättet fått sekundära avledningar. 
Haren såsom mytiskt väsen är nämligen okänd. 
och uttrycket användes också vid slåttern, vil-
ket skulle förutsätta även en gräsdemon, 0111 
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Mannhardt hade rätt. Varför inte här sekun-
där avledning? Ifråga om de tyska uttrycken 
"ta skördetuppen" eller "skördegåsen" tillgri-
per Eskeröd den motsatta förklaringen: här är 
det festrätten vid gillet, som är det ursprung-
liga. Ett fastställande av vad man då dukat 
fram, får enligt förf. bli den framtida prober-
stenen på denna teori (s. 254 f.). Hur värde-
lös nutida statistik och kartografering kan 
vara för avgörandet av prioritetsfrågan fram-
går dock av att redan en tysk tjänstehjons-
stadga från år 1500 kallar extraförplägnaden 
efter Sådden, bestående av gås och vin, för 
"sathalm"." Namnet är tydligen mycket ålder-
domligt och har bevarats, oberoende av vad 
man ätit. Vid 180o-talets början har detta i 
Nordtyskland på platser, där sista kärven kal-
lats "Ilahn", t. ex. varit "Mohnstriezeln" (ka-
kor av vallmo frö) .17  

Ta. geten heter det, enligt Eskeröd, därför 
att de sista stråna kallas get = tuss, varpå 
djuret kommit in genom "språkets makt över 
tanken", liksom djurnamnet också har denna 
etymologiska grundbetydelse. 

Som tecken på skördeslutet spelar den sista 
kärven någon roll endast i Värmland och 
Skåne. Inom det förra landskapet skiljer förf. 
mellan löktnek (Nikta = lykta, sluta) och lökt-
vippa. Den förra har • varit stor och därför 
huvudsakligen använts som fågelkärve vid 
julen, den senare har varit liten och flätad av 
spillsäd på åkern, satts upp hemma i stugan 
som tecken på skördens avslutning och vid 
julen givits åt kreaturen 'såsom "magiska 
kraftbitar". Den representerar en lokal svensk 
tradition med motsvarigheter i utlandet. Förf. 
jämför härmed också de första axknippena, 
vilka sättas upp i katolska länder såsom först-
lings- eller tackoffer, och pekar på de silver-
ax, som finnas i svenska, medeltida kyrko-
inventarier. Men ändå betecknas seden att 
fläta löktvippor som yngre. 

En utförlig analys ägnar förf. de tre be-
teckningar, städaren, käringen och soen, som 
ha sina geografiskt noggrant fixerade ut-
bredningsområden inom den skånska slättbyg-
den. Eskeröd sätter på ett ytterst intressant 

F. PANZER, Beitrag zur deutschen Mythologie 
1—II, Miinchen 1848-55, Il,  s. 504. 

17  A. Kultx—W. SCHWARTZ, Norddeutsche Sa-
gen, Märchen und Gebräuche, Leipzig 1848, s- 398.  

sätttraditionerna 'omkring dessa i samband 
med olika slag av skördeteknik men måste själv 
samtidigt medgiva, att det är "omöjligt att 
härvid komma fram till någon säker lösning" 
(s. 230 ff.; jfr s. 241 f., 244, 251, 2544 257, 
262). Det första namnet betyder "stackare" 
och hänger samman med det spott och spe, som 
den sist färdiga binderskan av den några da-
gar tidigare mejade vårsäden blev utsatt för 
i det rent kvinnliga arbetslaget, vilket icke 
hindrar, att hon under skördegillet kunnat få 
hedersplatsen. Här är det husbondfolkets upp-
skattning av det avslutade arbetet, som fäl-
ler utslaget. Städarens vitt synliga uppsätt-
ning på åkern och i det sista lasset har för 
grannarna markerat, att man är färdig, och 
<len har ibland betraktats som en slags skydds-
figur. Namnet käringen hör hemma i det blan-
dade arbetslaget vid råg- eller veteskörden, 
och har avsett att driva gäck med karlen, som 
skär, och även övergått på •det sista lasset. 
Tvärtom menar Eskeröd, att det förhåller sig 
med jättekärven soen, som man bundit för att 
driva med inköraren eller den som hjälpt till 
att lassa av hemma på gärden. Namnet har 
här kommit från det sista lasset,- som rört sig 
i "solunk", fast det i uppteckningarna särskilt 
står, att det skulle gå i trav! Då blir också 
tanken på djurgestaltade sädesdemoner onö-
dig. När emellertid den sista kärven i Tysk-
land kallas "die Sau", tillgriper förf, två 
andra förklaringar: son som skrämselväsen 
och öknamnet so på den sist färdiga binder-
skan ha båda övergått till att beteckna sista 
kärven. Dessa skrämselfigurer i samband med 
åkrarna spela en stor roll i tysk tradition, 
som Eskeröd ägnar åtskillig uppmärksamhet 
efter att först ha jämfört danska och skån-
ska sedvänjor. De äro mycket sällsynta i Nor-
den, då de "i Tyskland ersatt gärdesgårdarna, 
som i vårt land länge hindrade främst byns 
djur men naturligtvis även barnen från att 
komma in i säden" (s. 16). Eftersom den skån-
ska slättbygden nu är ganska fri från gärdes-
gårdar, torde man alltså därstädes kunna på-
räkna en livligt pågående fiktbildning, som 
snart kan sätta spår i arkiven och bekräfta 
förf :s märkliga teori. 

"Den sista kärven från skörden spelar vid 
tröskningen ingen som helst roll. Någon iden-
titet mellan den sist skurna och bundna kär-
ven, den sist inkörda och den, som tröskades 
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sist, är redan av arbetstekniska grunder orim-
lig" (s. 258; jfr s. 104, 261, 335). Redan i 
nästa stycke omnämner emellertid förf. un-
dantag (belägg s. 273; jfr s. 250 f.), och efter-
som den sista kärven på åkern ofta varit ut-
märkt på ett särskilt sätt (s. 125, 146 f., 218, 
244 f.), har det inte alls varit orimligt att • 
hålla reda på den. Den sista kärven såsom 
julfoder eller fågelkärve, i vilka fall den skall 
vara otröskad och därför icke har direkt med 
tröskningen att göra, borde med Eskeröds 
resonemang också bliva en omöjlighet. I sam-
band med en uppteckning, att den första och 
sista havreneken stoppats i en säck för att 
sparas till fågelkärvar, noterar emellertid 
förf., att "tillvägagångssättet" gör det hela 
"tekniskt rimligt" (s. 284). Men annars gri-
per han i dessa fall till en rakt motsatt och 
tre gånger upprepad förklaring, nämligen att 
(len sista kärven vid skärningen legat närmast 
till hands för ett dylikt ändamål. Ty man har 
vid tröskningen använt lejt folk med bristande 
intresse för dessa ting. I de delar av landet 
där tröskningen avslutats före julen, har det 
därför varit fara värt, att man blivit utan kär-
var till fåglarna och husdjuren. Husmodern 
och husfadern ha därför i god tid sörjt för att 
dessa tagits undan. Att det då "blev just den 
sista, är verkligen ingenting att förvåna sig 
över och ej heller anledning att söka kultiska 
förklaringar till" (s. 284; jfr s. 303 f.)!" Men 
vid (len energiskt genomförda utmönstringen 
av alla belägg, som sätta jul- och vårbrödet i 
sammanhang med skördens sista kärve (s. 33T 
—342), kommenterar förf, en uppgift, att 
stådaren "skulle tåskas får si säl å ån sån 
skolle bagas såkaga", sålunda: "Var och en 
förstår, att detta är orimligt" (s. 339). Det 
som håller ihop alla dessa motsägande ut-
sagor, är förf :s strävan, hans "intressedomi-
nans", att motbevisa och avklippa den av 
"fruktbarhetsteoretikerna" antagna maktcirku-
lationen från skörd till sådd. 

18  jfr H. °PEDAL, Makter og Menneske 6, Oslo 
1948, S. 17: "Den siste bunda i kombi-i:det fekk 
fuglane i joli. Dei fleste leita no ut den likaste 
humla i siste framlaget og etla fuglane." Eskeröd 
är i motsvarande fall mycket noga med att det 
verkligen är en enda, sista kärve, om lian skall 
medgiva något sammanhang bakåt (s. 267, 285). 
Detta är förstås en otillbörlig rationalism. 

Arbetsslutet vid tröskningen har, för att 
återgå till Eskeröds framställning, också mar-
kerats på olika sätt. För att stimulera kar-
larna på logen har man bundit in traktering 
i den kärve, som först lagts in i logen och 
bl. a. kallas "lokatten"," något offer och nå-
gon rituell måltid är det icke alls frågan om. 
Det är emellertid icke allt material, som så 
lätt låter sig infogas i denna rationella moti-
vering av bruket, och det är lectio difficilior, 
som man skall utgå ifrån. Dit hör t. ex. en 
äldre uppgift, att en brännvinsbutelj lägges 
under första kärven (i ladan) "för totntegub-
bens bevågenhet". Att Mannhardts supplering 
"beim Schneiden" icke behöver utgöra en 
missuppfattning, lika litet som Celanders jäm-
ställande av den först skurna, först inkörda 
och sist tröskade kärven är ett "exempel på 
en slutledningskonst efter en predestinerad 
uppfattning" (s. 261), ehuru Celander beträf-
fande ett annat svenskt svar på Mannhardts 
frågelista tidigare missletts av en tvetydig 
tysk översättning, framgår av följande redo-
görelse för skördebruk i Bayern: 

I den första kärven binder man in bröd, 
ett ägg, som lagts på skärtorsdagen, och en 
krans, som bundits samma dag, vidare en 
pahngren, alltsammans vigt. Denna kärve läg-
ges överst i det första lasset för att kunna 
skiljas från de övriga [ !]. Innan man lämnar 
åkern, kastas tre ax i rinnande vatten [regn-
magi !]. Om sådant saknas, överlämnas de, in-
nan lasset köres in, åt elden i ugnen ... tre 
strån få stå kvar på åkern för Oswald, sta-
gade med en käpp och prydda med blommor. 
Trecnigheten tackas och välsignelse utbedjes 
över skörden och Fader Vår läses, varefter 
man dansar omkring stråna. När tröskningen 
är färdig, kastas det som bundits in i första 
kärven i ugnselden, för att icke "der Bil-
schncider" skall skada åkern. Denna sed utgör 
intet undantag; F. PANzEtt, som registrerar 
den," giver flera andra exempel härpå. "Der 
Bilschneider", även kallad "Bilmess-schnitter" 
eller "Bilwis", kan man följa tillbaka ända till 

18  Se numera härtill också K. MArrissox, 
katten, nekakråkan, gullkråkan och lakanen — en 
orientering i siidesinbärgningens terminologi (Ska-
nes Hembygdsförbunds Ärsbok 1948, S. 109-128). 

20  Beitrag II, S. 213 f. 



59 

medeltiden." I en annan av de sydtyska tra-
ditionerna gäller bönen, att skörden må räcka 
hela året (s. 215). 

Det bayerska materialet är mycket bely-
sande. Där kringgärdas både den första och 
sista kärven av riter, som äro av mycket skilda 
slag: religiösa och magiska och de först-
nämnda med både förkristen, kristet tolkad 
och rent kristen karaktär. Här är varje tanke 
på tröskkarlarna utesluten, när man bundit in 
den signade födan i första kärven, eftersom 
den förra bränts upp efter avslutad tröskning. 
Dess funktion synes dessförinnan ha varit 
av närmast magisk natur: den har skyddat 
säden på logen. Men dess förintande i eld ty-
der också på offer till den gudomlighet, som 
representerar säden och själv företrädes av den 
första kärven. Det enda moment, som kan in-
fogas i den nya kategoriläran, är dansen om-
kring de sista stråna, uppfattad som "marke-
ring av arbetsslutet", ehuru ingenting hindrar, 
att också den ursprungligen varit av sakral 
art. 

Även vid tröskningen har man, såsom Eske-
röd framhåller, brukat öknamn och skamnamn, 
och den senfärdige grannen har hugnats med 
"arbctshjälpare" i form av utklädda dockor. 

Efter några sidor om "sista kärven efter 
skörden" (s. 272-276; den har använts som 
skydd, i enstaka fall i Sverige som utsäde), 
behandlar förf. "julens fågelkärve" (s. 277-
300), "husdjurens julfoder" (s. 301-308) och 
"julbröd och vårbröd" (s. 309-351). Grund-

s tanken i dessa kapitel, att sammanhanget med 
sista kärven antingen är självklart, sekundärt 
'eller orimligt, har berörts redan ovan. Endast 
'några ord om fågelkärven vid julen skola 
tillfogas. Eskeröd anser här, att den magiska 
.mutningen, en motivering, som finns i det ny-
are materialet, utgör sedens ursprungliga me-
ning. Man frågar sig dock, varför dessa skade-
görare på säden ha måst mutas just vid julen. 
Förf, tycks hålla före, att dennas karaktär 
av supranormal tid är en tillräcklig förkla-
ring. Men vid skörden, då fåglarna liksom vid 

21  Se A. RUNEBERG, Witches, Demons and Fer-
tility Magic (Societas Scientiarum Fennica, Comm. 
Hum. Litt. XIV :4), Diss. Helsingfors x947, s. 
133 ff. Den preussiska kyrkoagendan av år 1530 
identifierar pi/unyttts med •Ceres (!), W.-E. 
PEUCKERT, Deutscher Volksglaube des Spiamit-
Walters, Stuttgart 1942, s. ro9.  

sådden verkligen haft "arbetstekniska" möjlig-
heter att göra skada, menar Eskeröd, att de 
sista strånas kvarlämnande först sekundärt 
har förknippats med t. ex. fåglarna. Detta gäl-
ler med största sannolikhet också julkärven. 

M. P:n Nilsson har gjort gällande, att fågel-
kärven vid julen är en från skördeslutet över-
flyttad skördemaj. I och för sig låter sig detta 
mycket väl sägas, och E. BIRKELI har nyligen 
i vidare sammanhang upptagit denna tes och 
under hänvisning till G. NIKANDERS material 
(1916) framhållit, att det är den målmedvetna 
kyrkliga kampen mot den folkliga vidskepelsen 
vid skördefesten på hösten, som gjort, att åt-
skilliga sedvänjor från denna förlorat sin ur-
sprungliga hemortsrätt.22  Emellertid kan det 
påvisas, att en kärve spelat en roll vid jultiden 
redan under den tidigare medeltiden. Sålunda 
berättar Gervasius av Tilbury (omkr. 114o-
2220), att man i England under julnatten ställt 
ut en havrekärve (manipulum avenue) eller 
ett kärl med havre eller korn i den tron, att 
den himmelska dagg, som då faller på grund 
av gudomlig tillskyndan (matt divino), skall ge 
säden kraft att befria djuren från sjukdom." 
För Eskeröd, som tydligen icke är obekant 
med denna tradition (jfr s. 277), är varje 
samband med den nordiska fågelkärven ute-
slutet, eftersom dagg icke faller hos oss under 
denna årstid. Nit rör det sig visserligen för 
det första om himmelsk dagg, som endast 
kommer en gång om året i .Kristi födelsetim-
rna ( quotannis hora wativitatis Dci) och som 
man därför icke tagit lika handgripligt på som 
Eskeröd. Vidare har, om vi ändå hålla oss på 
denna jorden och anlägga förf :s strikt mete-
orologiska syn på det hela, frosten också kal-
lats vinterdagg.24  Seden, att julfodret skall 
ligga ute under julnatten, är känd från nyare 
tid i både Tyskland och Norge, och man har 
anledning att härmed sammanställa den sven-
ska fågelkärvens användning som föda eller 
strö åt husdjuren. I motsats till vad Eskeröd 
fastslår (s. 278, 299, jfr dock s. 277), finns 

22  Huskult og Hinsidighetstro. Nye studier over 
Fedrekult i Norge (Skrifter utg. av Det Norske 
Vid:s-Akad. i Oslo. II. Hist.-Filos. Kl. 1943: 
S. 128. 

23  A. FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen im 
Mittclalter 1—II, Frei!). i. Br. 1909, I, s. 382; 
referat även i HDA IX N, sp. 896. 

24  FIllFt 1928, S. 159. 
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julens fågelkärve belagd även i Tyskland.25  
Uppenbarligen är det bruk, som Gervasius 

skildrar, förkristet, fastän det fått en kristen 
tolkning. Man kan härmed jämföra påskrisets 
sammanställning med Kristi lidande. Bakom 
kärvens utsättande ligger om icke precis ett 
offer till Oden, såsom Cclander menar, likväl 
en bespisning av de makter, som under jul-
tiden äro i rörelse. Den härigenom helgade 
säden har sedan varit magiskt kraftfull. Den 
romersk-katolska kyrkan har emellertid icke 
blott nödtorftigt legitimerat förkristen magi, 
utan den har också velat ersätta denna med 
kyrkliga vigningar, ofta med det resultatet, 
att folket tagit sin tillflykt till bådadera. Från 
Tyskland känner man till åtskilliga formler 
för havrcvigning på den helige Stefans dag, 
alltså Annandag jul. 28  Den äldsta är från 
400-talet, men utgivaren förmodar att den 
är äldre,27  och detta med all rätt, såsom 
vi strax skola se. Man torde i denna bene-
diktion kunna se ett medvetet försök att 
ersätta den folkliga sed, som Gervasius be-
rättar om, eftersom årets gröda redan fått 
sin välsignelse vid de kyrkligt omhägnade 
skördefesterna på hösten och utsädet tillsam-
mans med föda av olika slag mottagit sin sär-
skilda vigning vid .påsken. Formeln för den 
sistnämnda är f. ö. bevarad i den äldsta tryck-
ta, nordiska ritualboken från katolsk tid, Mo-
n/ide Upsalcnsc av år 1487.28  

Men vad har detta med Sverige och svenska 
förhållanden att göra, om man bortser från 
att en icke kontrollerbar engelsk auktoritet 
anser, att fåglarnas julkärve kommit med vi-
kingarna till England (se Eskeröd, s. 277) ? 
Med kännedom om de europeiska skördebru-
kens mycket stora likformighet, som icke tor-
de vara så tillfällig som Eskeröd menar, och 
med tanke på den medeltida kyrkans enhet-
liga verksamhetsformer skulle man här ut-
ifrån tyskt-engelskt material våga draga slut-
satser för svensk tro och rit. Detta är emeller-
tid icke nödvändigt. Ty en i Uppsala ärke-
stift rådande sedvänja att på den helige Ste-
fans dag välsigna årets gröda finns omnämnd 

25  HDA IX N, sp. 48 f.. 895, där flera av be-
läggen vid kontroll visat sig vara alldeles klara. 

28  FRANZ I, R. 381 f f. 
27  A. a., I, s. 387. 
28  Utg. 1. Coritis, Sthlm 1918 (Kungl. Bibl:s 

hand!. Bil. N. F. II), s. 114.  

av Olaus Magnus (XVI: 9),2" och formeln är 
därtill ordagrant återgiven. Den har i svensk 
översättning (19o9-1925) följande lydelse: 

"Allsvåldige, evige Gud, alla elementers 
skapare och heliggörare, Du, som är treenig-
het och enighet, vi bedja Dig, Herre, milde 
Fader, att detta årets gröda måtte varda väl-
signad genom Din barmhärtighet. Förläna oss, 
som åkalla Ditt heliga namn, att alla djur, 
som däraf smaka, måge undfå vederkvickelse, 
hälsa och kraft, på det att de varelser, hvilka 
Du skapat oss till gagn, måtte genom Din nåd 
få lefva till vårt bistånd. Genom vår herre." 

Man bör lägga märke till att djuren och 
deras trivsel -särskilt nämnas. Detta drag är 
ännu mera framträdande i flera av de tyska 
bönerna, av vilka några nedkalla välsignelse 
över havren eller säden endast i dess egenskap 
av djur- speciellt hästfoder. Rubriken på det 
kapitel, där den av Olaus Magnus citerade 
vigningsformeln ingår, är av största intresse. 
Där står nämligen, att denna instiftats av 
ärkebiskop Birger av Uppsala. Därmed äro vi 
så långt tillbaka som på 1300-talet och icke 
alltför avlägsna från Gervasius' av Tilbury 
tid. 

Efter denna tillbakablick kunna vi taga 
ställning till ett problem, som Eskeröd helt 
förbigår (s. 279, jfr 286). Varför ha väst-
svenska och norska präster vid mitten av 170o-
talet vänt sig mot seden att till julen sätta ut 
sädeskärvar (åt fåglarna) ? Man vågar nog 
uttala en förmodan, att den evangelisk-
lutherska kyrkans företrädare icke opponerat 
sig så mycket mot en "magisk mutning" av 
fåglarna som mot en sedvänja, som smakat 
både gammal, hednisk vidskepelse och kvar-
levande papistisk villfarelse, och vars egent-
liga innebörd .  varit att å ena sidan säkra en 
god skörd och å den andra styrka och skydda 
kreaturen. 

Denna förmodan bekräftas också, när man 
tager del av de dalsländska sockenstämmo-
protokoll från år (748 och 1751, i vilka julens 
fågelkärve är omnämnd. Det första är date-
rat den 12 maj 1748 och fört av kyrkoherden 
Magnus Ullholm (1702-78) vid sockenstäm-
ma i Råggärds kyrka. Den sjätte och sista 

28  Stället är uppmärksammat av H. Celander i 
samband med Staffansridningen, se Arv 1945, s. 
147. 
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punkten meddelas här ordagrant; eftersom 
originaltexten, såvitt jag vet, ännu är opubli-
cerad och i varje fall icke i sin helhet utnytt-
jad av de i diskussionen om julkärven in-
begripna forskarna: 

"Lät' Pastor förstå sitt misshag tu l den sed-
wänjan, som särdeles här på orten brukelig 
är, tu l at wid Juletid sättja ut Sädcs-neker åt 
foglarna, befarandes, at dcrunder besticker 
sig något afguderi, och någon wantro och 
widskepelse, samt at barn och efterkommande 
kunna dcraf förförde blifwa: Hwarföre sy-
nes rådeligit, at sådan scdwänja må afläggas. 
Och ännu mycket mer, om någon här i för-
samlingen skulle bruka den seden, som Herr 
Comminister Fcgersten wid detta tilfellet om-
rörde, at man plägat wid Juletid kjöra ut ett 
dynge-lass, och lägga thcr ett kors uppå, tu l at 
dermed försäkra sig om ett godt år. IIwilket 
företagande alcleles är widskepcligit, och inga-
lunda bör tolas uti en Christelig församling. 
Härpå förklarade sig Socknemännerna snart 
williga tu l at a flägga.  den först nämnda pläge-
seden, med sädes-nekars utsättjande, men 
wiste icke någon at nämna, som brukar det 
senare, som omtaltes." 

Vid sockenstämma i Järbo kyrka den 5 maj 
1751 föres saken ånyo på tal av Magnus Ull-
holm. Såsom kyrkoherde i Högsäters pastorat 
har nämligen denne fem hela socknar under 
sig, däribland både Råggärd och Järbo. Det 
är sålunda samme präst, som ingriper båda 
gångerna (jfr Eskeröd, s. 286: "präster"). 
Docent C.-E. NORMAN, Lund, som förbereder 
en utgåva av prästeståndets cirkulärskrivelscr 
från 5700-talet, har fäst min uppmärksamhet 
på ett dylikt brev av den 14 dec. 1747, där 
paragraf 8 är riktad mot bruket att vid varje-
handa nöd och sjukdom offra till avlägset 
belägna offerkyrkor och kapell och rekom-
menderar kraftiga åtgärder "tu l slika skade-
liga vidskepelsers utrotande och hämmande". 

Med största sannolikhet är nämnda rund-
skrivelse, som omedelbart vidarebefordrats 
och t. ex. upplästs i Västerås domkapitel 27/1 
1748, den direkta anledningen till Ullholms 
ingripande mot en del folkliga sedvänjor i 
sina församlingar. Han har uppenbarligen 
icke godtagit den redan då gängse motive-
ringen, att kärven sättes ut åt fåglarna. Man 
får nu icke draga för vittgående slutsatser 
av det sammanhang, som synes föreligga mel- 

lan prästeståndets cirkulär och det ovan ci-
terade sockenstämmoprotokollet från Råggärd, 
eller av ordalag och innehåll i dessa skilda 
dokument. Men det förtjänar dock att noteras,' 
att det förstnämnda huvudsakligen riktar sig 
mot "wantro och widskepelse" i form av of-
fer, och att det senare talar om "afguderi... 
wantro och widskepelse" i samband med fågel-
kärven och om "ett godt år" såsom ändamålet 
med det magiska gödsellasset. Offer och god 
äring äro alltså de tankegångar, i vilka om-
nämnandet av julkärven är inneslutet. Proto-
kollet frän Järbo lämnar emellertid ännu 
mindre än motsvarande dokument från Råg-
gärd någon direkt upplysning om den ur-
sprungliga avsikten med uppsättandet av "så-
des-neker". Fåglarna omnämnas likväl icke, 
och seden betecknas såsom gammal. Paragraf 
8 har här följande lydelse: 

"Betygade kyrkoherden sitt misshag för 
den gamla seden, at utsättja sädes-nekcr på 
gärdsgårdsstörarna mot Julen, frucktandes, at 
sådant måtte härröra af någon widskepelse: 
Hwarföre och församlingen lofwade sig wilja 
aflägga den seden härefter. Och såsom ännu 
större förargelse dcraf förorsakas, at någre 
ännu förnimmas hafwa den oseden til at rida 
om annan dag Jul och watna sina häste-
creatur i främmande brunnar, så blef sådant 
alfwarligen förbudit, wid En daler Smts wite 
för hwar och en, som hädanefter således 
rider." 3° 

Eftersom det tydligen är fråga om ett offi-
ciellt påbjudet ingripande mot folklig vantro, 
talar sannolikheten för att kyrkoherden bragt 
saken på tal också i sina tre övriga försam-
lingar, Högsäter, Lerdal och Rännelanda. En 
genomgång av de samtida sockenstämmopro-
tokollen härifrån har också givit ett positivt 
resultat för de två förstnämnda socknarna. 
Så gott som ordagrant samma formulering 
som i Järboprotokollet återfinnes sålunda un-
der § 6 vid stämman i Högsäter (9/5 Ini)," 

30  För .samhörigheten av de olika julseder, som 
omnämnas i protokollen från Järbo och Råggärd, 
och för motsvarande bruk i Norge, jfr N. Lm, 
Joleband og vegetasjonsguddom (Skrifter utg. av 
Det Norske Vid:s-Akad. i Oslo. II. Hist.-Filos. 
Kl. 1928:4), S. 96. 

81  Med det tillägget, att "mycken dryckenskap 
och annan otidighet"' förövats vid annandagsrid-
ningen. 
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och under § 9 vid motsvarande sammanträde 
i Lerdal (12/5 1751)." Uppenbarligen har 
Ullholm övertagit ordalagen från protokollet 
i Järbo (5/5 1751) — ev. ha alla tre redo-
görelserna utskrivits samtidigt — eftersom 
de tre sockenstämmorna hållits inom loppet 
av en vecka. I Rännclanda har någon sådan 
icke förekommit under åren 1750 och 1751, 
och under den närmast föregående och efter-
följande tiden har, såvitt jag ,kunnat finna, 
sädesnekarna vid jultiden icke varit på tal 
vid stämmor inom denna socken." 

Anledningen till prästeståndets rundskrivel-
se i dec. år 1747 torde ha varit dc under-
dåniga besvär, som samma år framburits vid 
riksdagen av prästerskapet i Skara stift, och 
som avsett of frandet vid Skaga kyrka i Un-
denäs församling." De - folkliga sedvänjor, 
som varit knutna till detta åldriga träkapell 
i Tiveden, vilket revs år 1826, ha utgjort en 
segt kvardröjande rest av ett gammalt medel-
tida, romerskt-katolskt bruk, som ännu är fullt 
levande inom nutida romersk folkreligiositet, 
t. ex. i våra dagars Bayern.35  Det är alltså 
fråga om en "survival", som trots prästerligt 
motstånd bestått 300 år efter reformationen. 

Offrandet i Skaga kyrka är emellertid icke 
blott av intresse som historisk bakgrund till 
kyrkoherde Ullholms ingripande mot bruket 
av fågelkärve vid julen eller som ett bidrag 
till diskussionen om survivals. Utan det giver 
också en inblick i de psykologiska lagar, som 
äro verksamma vid utövandet av både denna 
och andra offerseder. Sålunda skänkte t. ex. 
en förnäm man under 1600-talet till Tiveds-
kapellet en siklöja av trä, överdragen med 
silver, för att fisket av motsvarande fisk i 
sjön Unden skulle bliva bättre. Det blev det 
också, men storleken på siklöjorna var det 

n  Med förtydligandet, att böterna skola betalas 
"til Kyrkan". 

83  Däremot varnas den 11/5 1755 § 9 för "wid-
skepelse och Sabbatsbrott". 

34  Se K. BACKGREN, Skaga offerkyrka i Tiveden 
(Kyrkohistorisk årsskrift 1933, 5. 123-136), 5. 129. 

35  R. Kiss, Die religiöse Volkskunde Altbayerns 
dargestellt anden Wallfahrtsbräuchen, Baden bci 
Wien 1933, S. 96 ff.  

dåligt bevänt med, eftersom den icke över-
skred silverlöjans !" 

Det är här fråga om en of fergåva av det 
slag, som utöver sin förekomst inom den ka-
tolska kyrkan är välkänt från både antiken 
och germansk, förkristen religion. Det före-
mål, som skänkes till kyrkan eller hednatemp-
let, och som t. ex. vid bön om hälsa utgöres 
av en avbildning av den sjuka kroppsdelen, 
anses stå i en särskilt innerlig förbindelse 
med det som avbildas. De tvenne skilda tingen 
ha del i varandra enligt den primitiva tanke-
lag, som LIVY-BRUHL kallat för participatio-
nens, det ena representerar det andra eller är 
"identiskt" med detta. Den sistnämnda formu-
leringen bör emellertid brukas med större för-
siktighet än Som på sina håll är fallet. Utan 
att draga några falska växlar på detta rela-
tionsförhållande betecknar KRISS en dylik gå-
va som ett identifikationsoffer. Han pekar 
också på att frambärandet härav innesluter 
både religiösa och magiska moment. Dessa 
hänga mycket nära samman med varandra 
men kunna ändå principiellt särskiljas. De 
förra utgöras av den med gåvan förbundna 
bönen och av föremålets helgande åt gudomen. 
De senare bestå i den nyssnämnda förbindel-
sen mellan offergåvan och den sak, som den 
avbildar, och i den återverkan, som den gu-
domliga vigningen av den förstnämnda får 
för den sistnämnda." 

Låt oss tillämpa detta resonemang på julens 
fågelkärve. Alternativet magi—offer eller en 
kronologisk betraktelse, där det ena eller andra 
av dessa fenomen betecknas såsom sekundärt, 
befinnas då båda vara konstruktioner. Kär-
ven kan verkligen vara ett offer åt gudom-
liga makter, vilka dessa nu ursprungligen va-
rit. Men" samtidigt företräder den, vare sig 
den utgör sista kärven eller icke, hela den sam-
lade skörden och ställer in denna under gu- 

10 	S. 128. För motsvarande votivgfivor 
i andra svenska och finska kustkyrkor se 0. 
KÄLLSTRöM, Silverfisken i Tynderö [Fornvännen 
31 (i936), S. 345-52] ; jfr även Eskeröd, 5. 215, 
not 57, som noterar, att silverlöjan i Skaga 
kyrka finns omnämnd hos Törner. 

37  A. a., s. 98 ff. Inledningen till samma arbete 
behandlar i knapphändig form en hel rad viktiga 
principfrågor, varvid författaren på ett utmärkt 
sätt giver rättvisa åt alla möjliga synpunkter, som 
vanligen pläga mer eller mindre renodlas. 
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domligt hägn. Därigenom helgas säden i all 
sin mångfaldiga användning. Särskilt viktigt 
är dock förstås, att utsädet på detta vis får 
en vigning. Ur denna synpunkt sättes alltså 
fågelkärven upp "för att det till året må bli 
välsignelse med grödan", såsom det heter re-
dan hos 1-Iviz1N-CAvAti1us" och i ett stort 
antal nyare uppteckningar (Eskeröd, s. 289). 
Det är därför, som det är så betydelsefullt, 
att kärven är stor och grann, så att det icke 
går som med siklöjorna i sjön linden. Och 
det är därför, som så många omina om den 
kommande skörden blivit knutna • till fågel-
kärven. 

Emellertid finns det en direkt kyrklig mot-
svarighet till det säkerligen förkristna offret 
av en kärve vid julen, nämligen de silverax, 
som under svensk medeltid .  skänkts till Sankt 
Erik eller jungfru Maria." Mr är det visser-
ligen endast fråga om extraordinära åtgär-
der, men tankegången är densamma som den 
ovan skildrade. Vare sig den varit med- eller 
omedveten, har den i detta fall icke behövt 
störas av pickande fåglar. 

Även en kristen omtolkning av den för-
kristna seden har lätt kunnat göras med hjälp 
av medeltidens legendbildning, rika allegori-
stik och blomstrande symbolspråk. Jungfru 
Maria har kallats för Guds åker, vilken just 
under julnatten spirar upp, Frälsaren själv 
är både säden, kärven, som tröskas och livets 
bröd," och oxen, åsnan, krubban, }mimen och 
stallet tillhöra alla födelselegenden. Mann-
hardt har haft blicken öppen för detta kristna 
sammanhang men med rätta avvisat tanken, 
att detta givit upphov till senare folksed och 

38  Wärend och Wirdarne 1—II, Sthlm 1863-
1868, II, Tillägg till § 124, s. LIII. I Västergöt-
land hindes den enligt samma notis "af de tre 
första huggen som under året bli tagna på åkern". 
Ha vi här att göra med ett gammalt förstlings-
of fer ? 

38  Eskeröd, s. 215, med anförande av 0. KILL-
STRÖM, Medeltida silverax från svenska och fin-
ska kyrkor (Kungl. Vitt:s, Hist. o. Anes ak:s 
handl. 42: 2), Sthlm 1936. Till den där, citerade 
litteraturen om madonnan med sädesaxen kan fo-
gas A. PIGLER, La vierge aux epis [Gaulle des 
Beaus-Arts 74 (1932), S. 129-36] och A. THO-
MAS, a. a., s. 165 ff.; jfr även BACKMAN, a. a., s. 
188 ff. 

40 Se litteraturen i noten ovan.  

folktro." Det är riterna, som äro ursprung-
liga och sedan utsatts för en interpretatio 
christiana. Och den sistnämnda har växlat och 
förnyats, såsom man kan se av 1700-talets 
prästerliga diskussion om fågelkärven." 

Om man vill historiskt förstå svensk folksed 
och folktro, kan man alltså icke förbigå den 
stora roll, som den medeltida, katolska kyr-
kan, reformationen och i800-talsväckelsen spe-
lat för bägges utformning, både positivt och 
negativt. Det gamla har omväxlande omtolkats 
och motarbetats, och nytt har tillkommit un-
der påverkan av kristen tradition. Det räcker 
att hänvisa till ovanstående" och till ett av 
svaren på den nionde frågan i Mannhardts till 
svenska översatta frågelista. Sagesmannen är 
den av Eskeröd djupt misstrodde värmlands-
komministern L. J. M. Dal&t, och uppgifterna 
ha direkt med årets äring att göra: "Den sista 
linbundten fick ända till läseriets dagar t. ex. 
i Elgtån, Korsbyn, Bäcken och Guttarbol af 
Silleruds socken qvarstå på åkern åt tiggaren, 
åt den fattige, åt skojaren. Äfvenledes lem-
nades (tills läsericts svärmiska födelse) en del 
af skördefältet omejadt för de fattige och 
foglarne. På några ställen t. ex. Korsbyn, Elg-
tån, Lian i Silleruds socken, Nordmarks hä-
rad lemnade man på 1840-talet åkerfälten 

41  jfr Wald- und Feldkulte 1—II, Berlin 1875 
—1877, I, S. 230 ff. 

42  Se Lo, a. a., s. 88, med hänvisningar. 
43  Jfr även A.IIELGEssom i FluFt 1917, S. 130 f.; 

rec:s uppsats "Folklig sed med rot i heden tid" i 
Arv 1946; M. P:N NILSSON i Arv 1947, S. 31; 
L. BACKMAN, Jungfru Maria Nyckelpiga, Sthlm 
1947; J. Rum Der Einfluss des Christentums 
und der Kirche auf das Volkstum, nachgewiesen an 
(len Sitten und Bräuchen des Warburger Landes 
[Zeitschrift des Vereins fät- rhenische und west-
fälische Volkskunde 25 (1928), s. 162-75] ; J. 
tie VRIES, Altgermanische Religionsgeschichte I—
II, Berlin—Lpz 1935-37, I, s. 44, 278 f., 303 f.; 
F. RANKE, Volkssagenforschung (Deutschkundl. 
Arbeiten A:4), Breslau 1935,  S. 94; E. 0. JAMES, 
The Influence of Christianity on Folk-Lore [Folk-
Lore 58 (1947), S. 366-76]. Kyrkans roll tillhör 
inte enbart det förflutna. Church of England åter-
upplivar nu efter nära 500 år den gamla Lammas-
festen, så att den första grödan i form av kärve 
och bröd offras till kyrkan den första söndagen i 
augusti, se L. WHISTLER, The English Festivals, 
London 1947, S. 182; jfr även våra svenska skörde-
vesprar och tacksägelser för skörd. 
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orakade åt de fattige. (Har likaledes upphört 
efter Fjelstedts fanatiska rörelser.) Man ur-
skuldar sig nu dernted, att 'det är synd att 
lemna någon af Guds Ofvor till spillo'. Den 
christliga kärleken försvinner i den mohn lä-
seriet tilltager och kärlekslöshet emot med-
menniskor och djur tilltaga."" 

Det ovan anförda materialet om julens 
fågelkärve aktualiserar en viktig principfrå-
ga. Det har icke minst inom religionsforsk-
ningen bedrivits mycket ofog med tillbaka-
datering av företeelser, som äro belagda i 
källorna från långt senare tid. Men det är 
lika felaktigt att gå till motsatt överdrift och 
es silentio sluta sig till att en rit eller en 
föreställning icke funnits till vid en viss tid 
eller på en viss plats. Ty även om detta före-
hållande uttryckes så att något icke är krono-
logiskt eller geografiskt belagt, drager detta 
gärna med sig den förstnämnda tanken. Sär-
skilt missvisande måste ett sådant förfarande 
vara, när det gäller våra folkminnen. Den 
tryckta litteraturen är ännu icke systematiskt 
genomarbetad och registrerad med hänsyn till 
dessa, och ett ännu oöverskådligt, otryckt ma-
terial finnes i arkiven. 

I sitt stora arbete om dagligt liv i Norden 
på I500-talet omnämner TROELS-LUND i den 
sjunde boken om årets fester bland julsederna 
också uppsättandet av fågelkärven (s. 29 i 
tredje, danska uppl.). Då nothänvisningarna 
icke enbart syfta härpå och litteraturen delvis 
är svåråtkomlig förtjänar följande att note-
ras beträffande dc källor, som varken anföras 
av Lid eller Eskeröd. S. ASPACII, Dissertatio 
criticophilosophica de variis superstitionibtts, 
Hafnix 1697,5. i f.,har ingenting om julkärven, 
endast att kreaturen reser sig upp under jul- 

" Filln 1931 S. 31 f. Eskeröd, S. 121, 011111r911-
ner danska byordningar från 1600-talet, där de 
fattiga äro ihågkomna med det sista på åkern, 
vilket "haft ett 'starkt stöd i bibeltraditionen". 
S. 132, not 57, citeras 3 Mos. 19:9-10; 23: 22; 
5 Mos. 24:19-21, men då såsom etnografiska 
paralleller, icke som traditionsbildande faktorer. I 
svenska lagförslag från 16°o-talets början, där 
stöld på åker och äng straffas hårt, äro de fattiga 
fritagna från påföljd, uppenbarligen under gam-
maltestamentligt inflytande. Det skulle vara in-
tressant att undersöka de svenska byordningarna 
för att se efter, om en biblisk motivering finns 
med någonstans.  

natten." J. N. WILSE, Physisk, oeconomisk og 
statistisk Beskrivelse over Spydeberg Prxste-
gield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge, 
Christiania 1779, 5. 431: "Den Fattige tigger 
tu l en glxdelig Juul og Dyrene selv tracteres, 
thi ved hver Lade udszttes i Havre-Kixrv 
paa en Stang og Kreaturene faae de 3 Jule-
nage det beste."" I det norska veckobladet 
Budstikken (Arg. 2, 1821, nr 93/94, S. 743) är 
det en annan prästman vi ha att tacka för 
uppgiften, att "for Spurvene udhxnges ved 
Laderne eller i nxrtneste Trxe et Bundt 
utxrsket Korn". Prosten Hertzberg från 
Kingservig yrkar varmt på sedens bibehål-
lande, vare sig den stammar från hednisk 
eller katolsk tid. 0. TIIOMSEN, Bidrag til en 
skildring af Nordens Julefest, Odense 1855, 
5. 23 ff., har värdefulla citat ur äldre littera-
tur. Sålunda refereras både Hoff och Willc 
(jfr Eskeröd, s. 279), ett manuskript om folk-
bruk i Voss vid mitten av 1700-talet och yt-
terligare en av de kyrkans män, vilka vi i så 
stor utsträckning ha att tacka för vår kun-
skap om äldre folksed, nämligen R. GIELI.F.-
nu, Naturlig og oeconotnisk &skrivelse over 
'Inlands Prxstegield (1771). Det nämnda ma-
nuskriptet angiver småfåglarnas julglädje så-
som ändamål. 

Så långt en del av de sagesmän, som Troels-
Lund hänvisar till, och vilkas utsagor han 
säkerligen med all rätt låter gälla redan för 
1500-talet. Sedvänjan är uppenbarligen bäst 
belagd på västskandinaviskt håll," såsom det 

45  S. 3 ff. behandlar A. utförligt solens danssteg 
om påskdagsmorgonen. 

4° S. 196 ff. redogöres omsorgsfullt för skörde-
och torkningsteknik, jfr s. 202: "Undersogning om 
det er bedre at skixre end meje Kornet." 

47  jfr för ytterligare västsvenskt material J. 
HAMMARIN, Beskrifning öfver Färgelanda pastorat 
(Skrifter utg. av Dalslands folkhögskolas elevför-
bund i), Åmål 1916, s. 34 f. (1800-talets förra 
hälft, obs. likheten med de nära mo år tidigare 
sockenstämmoprot.!), och J. E. RIETZ, Ordbok 
öfver svenska allmogespråket, Lund 1867, s-v. 
"nek" med hänvisning också till Runa 1844, s. 117. 
Högst intressanta perspektiv öppnas genom före-
komsten av äldre gotländska uppgifter om julens 
fågelkärve. I Säves Gotländska Samlingar II 
(UUB) talar sålunda en Greta-Maja Norrgård, 
f. i Norlanda år 1778, om att "en otröskad Råg-
skupa sattes ut till foglarna på julafton". Liknande ' 
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också. framgår av Kalms bohuslänska resa år 
1742 (Tanum). Detta belägg anför Eskeröd 
s. 285, men det är utelämnat i diskussionen 
om sedens ålder, i vilken därjämte dc norska 
1750-talskällorna hänföras till "I700-talets 
slut" (s. 294). Fredrika Bremer skildrar ock-
så fågelkärven i ett kapitel om norsk jul i 
"Strid och frid" (1840), där förresten Bjerre-
gaards (1792-1842) dikt "Kommer I sorglose 
vingede Smaac! Kornbaand for eder ved La-
de= staae", etc., utgör ingressen." Men en 
grundlig genomgång av svenska julskildringar 
skulle nog giva en del nytt material." Man 
saknar trots en rad förnämliga specialunder-
sökningar och översikter av M. 'P :n Nilsson 
och II. Celander en sammanställning av så-
dana i stil med vad som finns hos II. ELLE-
K ILDE, Vor Danske Jul gennem Tiderne, 
Khvn 1943. 

Apropos allt det otryckta stoff, som är be-
gravt i de mest olikartade dokument och sam-
manhang, torde åtskilligt komma i dagen vid 
en undersökning av svenska kyrkans förhål-
lande till folklig vidskepelse från äldsta tid 
till våra dagar. Om man undantager Linder-
holms arbeten om häxprocesserna finnas här 
endast smärre uppsatser och antydningar pub-
licerade. i600-talets cirkulärbrev från dom-
kapitlen rikta sig t. ex. ständigt på nytt mot 
"avguderi och vidskepelse". Hur allvarligt 
kyrkan tagit på dessa frågor, framgår av de 
norrländska kyrkostadgarna från år 1640, vil-
ka redan i sin första paragraf behandla de-
samma.5° Naturligtvis är en del material ut-
nyttjat i olika specialframställningar, men 
den kyrkohistoriska uppgiften i sin helhet är 

uppgifter lämnas av sagesmän, födda åren 1809 
och 1829. En tankeväckande variant meddelas av 
en person, född år 1794: "En otröskad Ryg-skupa 
(rågkärve) lemnas efter tröskningens slut och 
hänges upp under husrykte, att till lycka hänga 
der till nästa år" [för samtliga uppgifter i denna 
not har jag att tacka fil. dr GATA BERG]. 

42  I 1912 års upplaga s. 30 ff.; se även H. A. 
BERGH, Nye Folke-Eventyr og Sagn fra Valders, 
Christiania 1879, S. 59. 

45  Jfr Fataburen, s. 188. P. Ei.vws, De veterum 
Sveo-Gothortim hietnali festo Juliorum, Ups.-Sthlm 
1703, Ilar intet om fågelkärven. 

55  Publicerade i Kyrkohistorisk Årsskrift 1911.  

ännu olöst." Ett arbete av detta slag skulle, 
som sagt, också vara av största värde för 
folkininnesforskningen. 

Eskcröds avhandling avslutas med en sam-
manfattning på engelska. Man saknar däremot 
ett sakregister. Bokens både förtjänster och 
brister torde ha framgått redan av referatet 
och kommentarerna i anslutning härtill. Ett 
centralt problem är med en synnerligen rik 
dokumentering inställt i ett viktigt princip-
resonemang. Materialet, som måste ha varit 
motspänstigt ur dispositionssynpunkt, har förf. 
behärskat och framlagt på ett föredömligt sätt. 
Framställningen är redig och klar, och de 
resumecr, som följa på de större kapitlen, 
hjälpa läsaren till rätta. Man får genom av-
handlingen en god inblick i de rika traditioner, 
som äro knutna till årets äring även i vårt 
land. Såsom översikt härav har den ett för-
blivande värde. 

När det däremot gäller tolkningen av mate-
rialet, måste man bestämt opponera sig. Förf. 
är alltför inställd på att vända upp och ned 
på hela den hävdvunna synen. Den åskådning 
han vill sätta i stället är minst lika doktrinär 
som den tidigare. Den kan vara nyttig som 
korrektiv mot en alltför romantisk och djup-
sinnig uppfattning av folktraditionen." Men 
den skänker med sin atomistiska, rationalis-
tiska och nutidsorienterade uppläggning ingen 
verklig historisk förståelse av denna. 

Mannhardt och Frazer äro inga obestridda 
auktoriteter i våra dagars religionsforskning. 
Förf, slår därför ofta in redan öppna dörrar. 
En titt i gängse religionsvetenskapliga hand-
böcker av nyare datum skulle ha befriat ho-
nom från mycket arbete. Utan att alls vara 
blind för många brister och ensidigheter i 
G. WIDENGRENS "Religionens värld" (Sthlm 
1945), måste man dock framhålla, att åtskil-
ligt finns att hämta i denna just om nya ten- 

51  Jfr ansatserna i Svenska Kyrkans historia, 
utg. av 1-1.j. HoLmovisT—H. PLEIJEL, Sthlm-Upp-
sala 1933 ff., III: 1, s. 46 ff., 111:2, s. 322 f., 
IV:i, s. 211 ff., V, S. 135 ff., VI: 2, s. 15 ff. 

52  Denna romantik har mångenstädes i tysk fack-
litteratur från tiden 1933-45  upplevt en pånytt-
födelse, se t. ex. MARIA FOHRER, Nordgermanisclic 
Götteriiberlieferung und deutsches Volksmärchen. 
80 Märchen der Bröder Grimm vom Mythos her 
beleuchtet (Beiträge zur Volkstuntsforschung 3), 
Mfinchen 1938. 

5 	Från silverfisken i Skaga 
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denser i religionsforskningen. Och detsamma 
gäller samme författares kritiska uppgörelse 
med evolutionismen i en senare skrift. Oppo-
sitionen mot Frazer är mycket kraftig i den 
s. k. Uppsalaskolan, men samtidigt ktkn man 
iakttaga det egendomliga förhållandet, att en 
av dennes huvudtankar, det sakrala kunga-
dömet, helt kommit att behärska denna skolas 
intresse, naturligtvis med en del modifikatio-
ner. Och I. ENGNELL hänvisar till "the famous 
'rite of the last sheaf' " såsom ett självklart 
faktum." En annan huvudtanke hos Frazer, 
hans uppdelning av den sympatetiska magin 
i berörings- och likhetsmagi, innehåller, om 
man lösgör den från evolutionsschemat och 
det genetiska spörsmålet och tillämpar den på 
levande magisk praxis, åtskilligt av sanning. 
Ifråga om de agrara riterna, den tredje hu-
vudlinjen i den engelske antropologens forsk-
ningar, har denne byggt vidare på Mannhardts 
teorier, varför vi övergå till denne. 

Alldeles oberoende av beteckningen vege-
tationsdemon har Mannhardt sett fullstän-
digt rätt i att grödan på ett primitivt sta-
dium uppfattats såsom något gudomligt. Det 
är i detta hänseende M. P:n Nilsson föl-
jer den tyske forskaren, när han apropå De-
meter såsom den förkroppsligade grödan fram-
håller, att han "icke kan erkänna någon skill-
nad mellan gudar och demoner i den mening, 
i vilken de uppträda här".54  

Redan Plutarkos har kritiserat det folkliga 
likställandet av Osiris och andra gudars livs-
öden med sädens, och han har framhållit, hur 
ofilosofisk och barbarisk en dylik betraktelse 
är." Men han har inte förnekat dess före-
komst, såsom de moderna rationalisterna göra, 
när de icke själva kunna finna något supra-
normalt i årets äring. Ty det är ett faktum, 
att man både i Främre orienten i gammal tid," 

53  Studies in Divine Kingship in the Ancient 
Near East, Diss. Uppsala 1943, S. 122, jfr s. 103. 

54  FmFt 5941, S. 92 f. 
55  Se A. MORET, Rituels agraires de l'ancien 

Orient [Annuoire de Vinst. de philol. et  d'hist. 
orient. Bruxelles 3 (i935), S. 311-44 S. 322. 

58  Belägg från grekiska auktorer hos W. W. F. 
V. BAUDISSIN, Adonis und Esmun, Leipzig 1911, 
s. 161 f.; MORET, S. 334. Se även kap. "Osiris in 
Ilie Grain" i H. FRANKFORT, Kingship and the 
Gods, Chicago 1948, s. 185, och nedan! 

i det gamla Grekland" och bland naturfolken 
i våra dagar (jfr Eskeröds eget komparativa 
material!) betraktat grödan som en gudom-
lighet. Även här är det omöjligt att göra upp 
något utvecklingsschema med personifikatio-
ner såsom ett senare stadium: natursubstratet 
är gudomligt såsom sådant men samtidigt är 
det gudomens boning eller verksamhetsområde. 

De nyfunna texterna i Ras Shamra ha i 
själva verket bekräftat religionshistoriska 
teorier, som uppställts på grundval av ett 
stundom mera bräckligt material. Nu bör man 
givetvis hålla i minnet, att åtskilliga av dessa 
lertavlor ärq både fragmentariska och svår-
tolkade,-liksom att deras uttolkare, såsom R. 
DUSSAUD, redan i förväg haft en totalåskåd-
ning, för vilkens utformning bl. a. Mannhardt 
och Frazer spelat en viktig roll. Men beträf-
fande översättningen av följande text råder 
ovanligt stor enighet bland forskarna," och den 
giver tillräckligt att tänka på utan att ställas 
in i något förhandskonstruerat schema. Det är 
fråga om gudakampen i sommarhettans och 
den mognande skördens tid mellan gudinnan 
'Anat och guden Mot ("Döden"), vilken se-
nare tidigare besegrat vattnens och växtlig-
hetens gudom Alijan-Ba'al, broder till 'Anat: 

"Hon griper Mot, gudasonen 
Med svärdet (skäran) klyver hon honom; 
i vannan kastar hon honom; 
i elden bränner hon honom; 
i kvarnen krossar hon honom. 
På fältet sprider hon hans kött, 
för att fåglarna må äta därav.59  

Dussaud kallar detta för "sista kärvens rit", 
och tolkar det hela så att 'Anat återgiver 
åkrarna deras växtkraft genom att sprida sä-
deskornen =. Mot. Samtidigt borttager hon 
med fåglarnas hjälp skördens helighet och 
gör den tillåten för människorna. Här är icke 

57  Se M. P :n Nilssons nyss citerade uppsats. 
58  Se för litteraturen om denna R. DE LANGDE, 

Les textes de Ras Shamra — Ugarit et kurs rap-
ports avec le milieu biblique de l'Ancien Testament 

Diss. Louvain 1945, I, s. 157 f. Senast är 
stället behandlat i Revue biblique 55 (i948), s. 70. 

59  R. Duss/tun, Utgrävningarna i Ras Shamra 
och Gamla Testamentet, sv. övers., Sthlm—Upp-
sala 1937, s. 91; jfr även den andra franska uppl. 
av år 1941, S. 537. 
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Platsen att gå in på en diskussion av dessa 
intrikata problem, och vi underlåta också att 
sammanställa den sistnämnda tolkningen med 
kvarlämnandet av det sista åt fåglarna eller 
med julens fågelkärve. Kvar står dock, att 
gudomen och skörden betraktas som ett och 
detsamma. 

Att belysa nordiska förhållanden med detta 
material (jfr t. ex. offren till julbisin i Fin-
land, liksom inbindningen av matvarorna i 
den första kärven, ovan s. lo), skulle av Eske-
röd säkerligen rubriceras som "plockmeto-
diskt" och "survivaltcoretiskt". Han inregistre-
rar emellertid ofta själv förbluffande likheter 
på skilda håll men hänvisar då till att det 
mänskliga psyket fungerar likartat. Och detta 
behöver det icke göra endast ifråga om skämt 
och fikt. hur man över huvud taget kan syssla 
med folkscd och historia utan att räkna med 
"survivals", är mig obegripligt. Och det räc-
ker till med komparativt stoff, ifall vi hålla 
oss på enbart indoeuropeisk mark, där enhet-
ligheten i tro och sed kan återföras på en 
gemensam historia. 

Om vi så gå till målsmännen för nordisk 
religionshistoria och deras syn på folktradi-
tionen, kan man konstatera, att W. SCIIWARTZ' 
och Mannhardts teori om folktron såsom ett 
slags kvarlevande lägre mytologi, äldre och 
ursprungligare än den officiella förkristna 
religionen, i sak helt överensstämmer med nu-
tida uppfattning. F. PAASCIIE skriver sålunda 
i kapitlet "Makter og mennesker" i sitt arbete 
"Landet med de morke skibene" (1938), s. 
239: 

"Mytene kan si .hverandre imot, de er ikke 
deler av en sammenhengende Ixre'. Den nor-
rone religion var uten religionsstifter; og den 
var ikke bare en; folk hadde mange slags tro. 
Gudene var nr på fredhellig ting, under 
kampen, ved edsavleggelse og i hovet. Men 
fjernere kanskje til hverclags. Det fantes 
andre hjelpsomme vetter, makter en merc 
hadde for sig selv og alltid hadde: forfedre-
ånder i haugen eller berget, vettene i kornet 
som grodde, i kilden som gav og gav, i den 
hellige lunden som vokste og lyet. Det gikk 
forholdsvis lett under kristningsverket å få de 
store gudcnc bort, dc var flyttet inn i hovene 
og sank med dem eller kom på vidvanken og 
blev vanskelige å finne. Men bondene som ser 
gudehovet falle og går hjem siden, kommer  

ikke tu l det tomme: kornet gror, kilden strom-
mer og gir, 'det er vetter i lunder og hauger 
og fosser'." 

D. STRÖMBÄCK, som citerar detta. stycke i sin 
minnesruna över Paasche, kallar det för ett 
verkligt försök att "karakterisera hedniskt 
fromhetsliv i Norden" och för ett välgörande 
inlägg i allt snusförnuftigt konstruerande av 
en mytologisk nordisk religion på grundval 
av "Eddaläran"." 

I sin avhandling om "Den nordiska religio-
nen och kristendomen" (Uppsala 1938) sum-
merar II. LJUNGBERG ihop resultatet av reli-
gionsskiftet på liknande sätt, utan att f. ö. 
alls nämna Schwartz eller Mannhardt: 

"Den högre religionen, tron på 
personliga gudar jämte därtill hörande kult, 
gick som religion till spillo i kampen mot 
kristendomen. Endast de ursprungligen till den 
lägre religionen och magien hörande elemen-
ten av densamma blevo bevarade. Som social 
och religiös faktor blev den högre religionen 
utan betydelse efter kristendomens seger. 

Den lägre religionen, tro, före-
ställningar, seder och bruk med anknytning 
till folktrons gestalter, levde kvar oberoende 
av kristendomen utan att till synes hava un-
dergått någon förändring genom religions-
skiftet. 

Magic n, som under förkristen tid tagit 
de hednisk-religiösa namnen och föreställ-
ningarna i sin tjänst, växlade vid religions-
skiftet om från hednisk till kristen magi, dvs. 
en sådan magi, som utnyttjade den kristna 
religionens namn och föreställningar" (s. 
304 f•)• 

Emellertid saknas det icke heller kritiska 
röster. J. DE VRIES varnar i sin "Altgerman-
ische Religionsgeschichte" kraftigt för den 
tidigare överskattningen av det folkloristiska 
materialet, när det gällt att rekonstruera för-
kristen, germansk religion." Ifråga om skörde-
bruken och deras tolkning hänvisar han di-
rekt till von Sydow och S. Svensson (s. 297 
ff., 290 ff.). Men han förnekar ingalunda, att 
det verkligen föreligger ett sammanhang mel-
lan gammalt och nytt, ehuru detta i varje en-
skilt fall måste undersökas. Forskningen står 
här ännu i sin begynnelse (s. 303 f.). "De rna- 

60  Religion och Bibel 3 (1944), s. 57. 
61 1, S. 42 ff., 64, hela kap. VII = s. 277-317. 
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giska sedvänjorna i samband med åkerbruket 
kunna vara en fortsättning på gamla, hed-
niska offerhandlingar" (s. 44), och döds- och 
fruktbarhetsväsen ha verkligen också existe-
rat i folktron, icke enbart i fantasi och sym-
bolspråk (II, s. 372 ff.). Beträffande folk-
sägnerna anser F. RANKE, att de gammal-
germanska, mytologiska motiven icke kunna 
särskiljas, medan man däremot religionspsy-
kologiskt kan fastslå vad som är för- eller 
efterkristet (a. a., s. 87 ff.). 

M. NiNcx menar, att dc Vries gått för 
långt i sin kritik av folktraditionens värde 
som religionshistorisk källa." Om man möj-
ligen vill ifrågasätta, att Nincks värdering 
varit tendentiöst färgad," är detta i varje fall 
uteslutet ifråga om amerikanen P. R/knix" 
och schweizaren R. WEISS, som bland mänga 
övriga principfrågor också berör denna i sin 
förträffliga, nyutgivna handbok, "Volkskunde 
der Schweiz" (Erlenbach-Zörich 1946). I 
denna fastslår Weiss helt enkelt: "Många års-
fester i vår kyrkliga kalender kunna icke för-
stås i sin nuvarande utformning utan att man 
tränger tillbaka till äldre, förkristna kultur-
skikt och deras trosföreställningar" (s. 163). 
Bonden är särskilt beroende av växtlighetens 
och förgängelsens outgrundliga makter. Livets 
och dödens mysterier ha jämte de rent prak-
tiska behoven utgestaltat kult av både de döda 
och fruktbarheten (s. 164). 

Av det nu anförda framgår, att Mannhardt 
måste bedömas på ett mycket mera differen-
tierat sätt än Eskeröd gör det. Den tyske for-
skarens uppfattning har på många punkter 
hävdat sin riktighet, på andra har den måst 
korrigeras. Detta arbete är ännu icke klart. 
Man kan härtill också jämföra den tidigare 
anförde finländske folkloristen A. RUNEBERGS 
positiva uppskattning i det nyutkomna arbetet 
om häxorna och fruktbarhetsmagin med M. 
HAAVIOS omdöme i en recension av U. HAR-
VAS verk om mordvinernas religion (1942): 

"The cult of an astonishing number of 
spirits of the earth, fields, corn, wood, beehive, 

62 Germanische Religionsgeschichte und deutsche 
Volkskunde [Oberdeutsche Zeitschrift fiir Valks 
kunde 15 (1941), S. 126-38]. 

63  jfr ovan, not 52. 
64  Se Journal of American Folklore 57 (1944) 

5. 31 [påpekat för mig av fil. dr GÖSTA BERCI.  

river, housc, hearth, yard, backyard threshing-
barn, the sauna, even of the whole village, is 
among the Mordvinians a living reality. For 
instance the Swedish ethnologist who in a 
very unconvincing manner tries to prove, 
after Mannhardt, that all imaginary, super-
natural beings are spirits of fertility, would 
doubtless be surprised to find among the 
Mordvinians crop spirits and rites tending to 
increase fertility which stand on an entircly 
different level from his speculations." 83  

Den utvecklingslinje, som för Eskeröd är 
en huvudlinje, symbolspråkets och talesättens 
betydelse för uppkomsten av magisk och re-
ligiös praxis, är ingalunda okänd för religions-
forskningen. A. BERTHOLET har en mycket 
innehållsrik uppsats härom i Abhandl. der 
preuss. Alcad. der Wissenschaften 1940: 6, be-
titlad "Wortanklang und Volksetymologic in 
ihrer Wirkung auf religiösen Glauben und 
Brauch". Och den belgiske hagiografen II. 
DELEIIAYE anför i, sina metodologiska arbeten 
flera exempel på motsvarande fenomen inom 
helgonkulten. Men för dessa lärde represen-
terar denna utveckling endast en sidofåra. 

Inte heller får man bortse från skamnamn 
och skämt och deras roll vid skörd och trösk-
ning. Bruket av dessa behöver icke endast 
representera en degenererad tradition utan 
kan vara mycket gammalt. Horatius skildrar 
i sitt brev till Augustus (Epist. II, i, v. 139 
ff.), hur man vid skördefesten offrar ett svin 
som soningsof fer åt jorden, men han talar 
också om att man vid samma tillfällen sjungit 
nidvisor såsom växelsånger. Dessa ha varit så 
skarpa, att de lett till öppna handkripligheter, 
som måst stävjas genom lagstiftning !'") Kult 
och skämt ha icke uteslutit varandra varken i 
Rom, Grekland (Demeterhymnen) eller folk-
lig kristendom (de medeltida mysteriespelen). 

En specialist på indo-europeisk religion, 
nämligen G. Dumezit, raljerar i en nyutkom-
men bok om Loki (1948) med sagoforskarna, 
som stycka sönder allting i olika motiv och 
detaljer i stället för att se till helheten: 

"Il est amusant de transposcr cette methocle 
en termes linguistiques : elle ramenerait toutc 

65  Studia Fennica 5 (1946), S. 206. 
60 jfr härtill PANZER II, s. 513 H., liksom hela 

den värdefulla religionshistoriska kommentaren i 
detta avsnitt. 
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Vande å un commentaire phon&ique. Devant 
l'accusatif pluriel latin deos, on dirait : 
se retrouve dans cx, ct, etc.; -co- se retrouve 
dans /co, reor, etc....; cos se retrouve dans 
ntcos, rcos, etc....; dco- se retrouve dans 
adco, dcorsunt, etc....; et voilå dcos 
Cettc recherch petit avoir tin petit int&& : 
aendue de proche en proche, dle rtivderait 
les s4tietices de sons, rares, ou fr4ttentes, ad-
mises par le latin. Pourtant, sur dcos, il y a des 
remarques plus importantes å faire" (s. no). 

Orden äga ntittatis ntutandis sin tillämpning 
också på Eskeröds avhandling. Ty där bort-
ser förf, från den ursprungliga verklighets-
syn, i vilken de flesta av de företeelser, som 
han skildrar, höra hemma, från ett liv där  

hela existensen beror av att bonden håller sig 
väl med de osynliga men mäktiga makter, 
som omgiva honom i hans dagliga gärning. 
Denna grunduppfattning har sedan modifie-
rats på många sätt, bl. a. genom kristendomen, 
men den utgör den bakgrund, utan vilken folk-
lig sed och tro alltför lätt reduceras till en-
bart kuriositeter. Det som ter sig så i våra 
dagar, har en gång haft en funktion, en me-
ning. Och det måste vara all historisk forsk-
nings mål att uppdaga denna. Detta hindrar 
icke att en förutsättningslös registrering av 
nutidstraditionen också är en angelägen upp-
gift. Ur den synpunkten är föreliggande av-
handling, såsom redan framhållits, ett bety- 
dande bidrag. 	Carl Martin Edsman. 

Old and New Theories about the Last Sheaf -and the Year's Crop 

The atithor gives an exhaustive report of an 
investigation, by Albert Eskeröd, The Year's Crop 
or 1.11inological Research into Traditions at 
Harvest-time and Christinas. (Stockholm 1947. 
With an English sumniary, 381 p., iI maps. Sw. 
Cr. i5:—.) The book is an initial attempt to apply 
Ilie von Sydow theories. The large material on 
beliefs and chstoms connected with harvest-time 
and Christinas, which lie has here critically si fted 
and methodically presented, has a lasting valne as 
a record of the present-day traditions. In his inter-
pretation of the popular conceptions and custorns 
Eskeröd falls a victim to a dogmatism of the 
opposite kind, when sharply criticizing Mannhardt 
and his followers. The reviewer shows, how Eske-
röd involves himself in contradictions. His lack 
of historical understanding of culture, especially 
religion and ecclesiastical custoins, is a scriotts 
fault. The reviewer tries to illustrate by some 
examples (a magic direction of the retting of the 
flax and the custom of putting out a sheaf for  

the birds at Christinas-time), how complicated the 
historical reality is. 011e must also take into con-
sideration pre-Christian beliefs and rites, modified, 
reinterprettitcd or expelled especially by the me-
ditteval Roman Catliohe church. Through the Re-
formation, the Pietists and the 19111 century revival 
the popular custonis and conceptions have further 
been transforined in dit ferent ways. Neither the 
printed literature nor the large unprinted material 
in the archives is by a long way systematically 
treated and exploited, and therefore conclusions 
ex silentio cannot be osed for the determination of 
Ilie date of a pripular custotn. It must also be 
misleading to use the modern conception as a norm 
for historical comprehension, as the present-day 
popttlar customs and beliefs are so shattered and 
reinterpretated. A more dif ferentiated conception 
is also characteristic of the modern literature on 
the subject both among the students of compara-
tive religion and those of folklore. 

Carl Martin Edsman. 
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II. Antik och kristen bakgrund 





5. Antik och modern Sibylla 

i. Sibyllan under antiken 
I antiken är Sibylla ursprungligen det etymologiskt ouppklarade 
egennamnet på en gudomligt inspirerad, extatisk sierska, som 
f. f. g. omnämnes av Herakleitos: 

Sibylla, som med rasande mun säger glädjelösa, osminkade och opolerade 
ting, tränger tack vare gud med sin stämma genom årtusenden.' 

Sibylla uppfattas som en vandrande, uråldig olycksprofetissa 
i stil med Kassandra hos Aiskylos, en kvinnogestalt, med vilken 
den frygiska sibyllan senare också identifierades.2  Hon omtalas 
med aktning av Platon: 

Denna uppsats utgör en bearbetning av föredrag, hållet i Samfundet den 17 
mars 1970. 

1  Fragm. 92 Diels. Denna och åtskilliga av de följande texterna är bekvämast till-
gängliga i det förträffliga översiktsarbetet Sibyllinische Weissagungen. Urtext und 
Obersetzung, Ed. A. Kurfess [Miinchen] 1951, s. 5 IT., där hela det sibyllinska ma-
terialet och den vetenskapliga diskussionen är inarbetade i noter, kommentarer, ex-
kurser, register och bibliografi. Den äldre forskningen är komplett registrerad av 
A. Rzach i A. Pauly - G. Wissowa, Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswiss. 
II: 2/2 (1923), sp. 2073-2183. En god, populärvetenskaplig framställning (med not-
apparat), som har ett vidare perspektiv, utgör A. Hilbscher, Die grosse Weissagung. 
Texte, Geschichte und Deutung der Prophezeiungen von den biblischen Propheten 
bis auf unsere Zeit, Miinchen 1952. En av de nyaste specialmonografierna, V. Niki-
prowetzky, La Troisi&ne Sibylle (École Pratique des Hautes Atudes — Sorbonne, 
6e  sect.: Sciences &onomiques et sociales, Atudes juives 9), Paris-La Haye 1970, 
innehåller också en kort och koncentrerad allmän inledning till sibyllistiken. Det av 
recensenterna delvis kritiserade arbetet av W. L. Kinter - J. R. Keller, The Sibyl: 
Prophetess of Antiquity and Medieval Fay, Philadelphia 1967, har jag icke haft till-
gång till. Om den löpande litteraturen informerar bäst L'Anne philologique i, 
1924 if., Paris 1928 if., under Auteurs: Oracula, och i Index nominum antiquorum: 
Sibylla. 

2  Kurfess 1951, S. 7. 
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Men det finns en galenskap, som är en gudarnas gåva, och den är källan till 
de största välsignelser för oss. Ty både sierskan i Delfi och prästinnorna i 
Dodona ha just under sin galenskap gjort hela Hellas såväl som dess enskilda 
borgare många stora välgärningar; men de ha gjort liten eller ingen nytta, 
när de varit vid sina sinnens fulla bruk. Jag skulle kunna påminna om sibyllan 
och andra inspirerade människor, som tack vare sin spådomskonst förutsagt 
framtiden och därmed hjälpt andra till rätta; men jag vill ej trötta genom att 
tala om allbekanta ting.8  

Redan hos Aristoteles uppträder sibyllan i flera gestalter med 
skilda namn och olika lokalförankring.4  Denna utveckling hänger 
ihop med uppkomsten av orakelsamlingar vid ett flertal kult-
platser. 

Sibyllorna i det joniska Erythrai och i trojaområdets Marpessos 
omtalades framförallt i öster, medan sierskan i det västgrekiska 
Cumae invid Neapel var mest känd i väster. Möjligen var det den 
sistnämnda, som för det ursprungligen begärda priset sålde de 
tre kvarvarande sibyllinska böckerna till Tarquinius Superbus 
(Priscus), sedan hon i två omgångar hade uppbränt sammanlagt 
sex stycken, eftersom konungen ansåg summan vara för hög.5  
Orakelsamlingen hörde ihop med kulten av Apollo, huvudgu-
domligheten i Cumae. Det romerska erkännandet av dessa orakel 
ledde till att Apollo blev den förste i Rom dyrkade grekiske guden, 
med ett eget tempel från 433 f. Kr. Medan de grekiska sibyllornas 
orakel mestadels utgjordes av olycksprofetior, rådfrågade man i 
Rom de sibyllinska böckerna beträffande soningsriter, järtecken 
och införandet av främmande kulter. Då dessa böcker förstördes 
genom Juppitertemplets brand på Kapitolium år 83 f. Kr., skaf-
fade man nya orakel från Grekland, företrädesvis från Erythrai. 
Denna senare samling förintades år 4o5 av den romaniserade van-
dalen och härföraren Stiliko, en gärning, som av den hedniska 
samtiden ansågs vara värre än Neros modermord. 

Arkeologiska fynd från modern tid både i Cumae och i Erythrai 
har på många punkter bekräftat riktigheten av de litterära källor- 

3  Faidr. 244 B; Lindskogs övers. s. 347. 
4  Problem. 954a, 36. 
5  Dionys. Hal. IV: 62, 1-6. 
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nas uppgifter. På stadsklippan i Cumae avlöstes det grekiska 
Apollotemplet av ett romerskt, som i sin tur omvandlades till en 
kristen basilika. Först år 1927 började man på allvar gräva efter 
sibyllans grotta och identifierade då felaktigt denna med en under-
jordisk militärväg, som Octaviani fältherre Agrippa hade låtit 
bygga. Men flera år senare återupptäcktes av en tillfällighet den 
enda till våra dagar bevarade orakelplatsen från antiken. I Aenei-
den beskrivs den i dessa ordalag: 

Holkad i klippornas vägg är den väldiga siaregrottan, 
hundra gångar där gå, och hundrade portar där öppnas, 
hundradefalt är det ljud, som förkunnar det helga oraklet.. 

En svensk arkeolog skildrar detta märkliga klipprum på föl-
jande sätt: 
Framför oss ser vi en gång som är två och en halv meter bred och hela fem 
meter hög och som löper rakt fram mer än 130 m. Dagsljuset silar in genom 
de upphuggna öppningarna på höger sida, och det vore nog riktigast att tala 
om ett galleri och att bara kalla sibyllans rum längst bort i andra ändan för 
grotta. 

Redan vid första ögonkastet märker vi skillnaden mot de välvda, grovt 
huggna och delvis tegelklädda tunnlar som romarna byggde. Här i Cumae 
utgörs väggar och tak av rena klippan, vars ytor omsorgsfullt slipats jämna 
och släta. Ungefär upp till axelhöjd går väggarna vertikalt, därovan sluttar 
de svagt inåt, men alltjämt i rak linje, inte i båge, och inte så mycket att de 
möts innan de når upp till taket, vilket är platt liksom golvet. På detta sätt 
uppstår vad man skulle kunna kalla ett vinklat valv... Vi kan inte undgå 
att fråga oss om de grekiska kolonister som kom hit för så där 2 700 år sedan 
kan ha medfört minnen från en byggnadsstil, som florerade i deras hemland 
ett årtusende före deras egen tid. 

Samma mykenska profil har de sex korta tvärgångar, som med jämna mel-
lanrum leder till öppningarna i den branta bergvägg, som vetter mot havet, 
och vilka är så väl kamouflerade att de inte går att upptäcka utifrån. De sva-
rade inte bara för belysning och ventilation utan hade också en sakral uppgift. 
En mängd små urholkningar i väggarna visar att här funnits stöd för luckor, 
vilka kunde öppnas och stängas. Ännu en gång kommer vi att tänka på Ver-
gilius: »Nu sig öppna med ens de hundrade väldiga portar i — icke av män-
niskohand — och nu ljuder det siande talet.» 

Så heter det i Aeneiden, och man kan säkerligen utgå från att för folket som 

S  Aen. VI, V. 42 if.; jfr III, v. 441 if. 
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samlats på ängen under klippväggen tedde sig öppnandet av luckorna som 
ett mirakel och att gångar och gluggar konstruerats så att de skulle ge mång-
faldig resonans åt sibyllans röst — så att, som Vergilius säger, »hundrafalt 
blev det ljud, som förkunnar det helga oraklet». En italiensk student, som 
visar oss omkring, berättar att det dessutom funnits en i berget uthuggen 
trumma, som förde sibyllans röst upp till Apollotemplet på terrassen ovanför, 
något som ju skulle stämma med »de hundrade gångar» som skalden talar 
om — hans poetiska överdrifter får man förstås bortse från. 

Halvvägs in till det allra heligaste märker vi en öppning åt vänster, som 
leder till tre avlånga rum inne i berget. Enligt en kristen författare som be-
skrev grottan på 500-talet? var detta sibyllans bad, där hon rituellt tvådde 
sin kropp innan hon iförde sig sin vita mantel och begav sig till den innersta 
grottan för att uttala sin spådom.8  

År 1891 upptäcktes vidare en inskrift vid ingången till sibyl-
lans grotta i Erythrai. Den stammar från tiden för Marcus Aure-
lius' medkejsare Lucius Verus. Denne besökte år 162 staden 
Erythrai, då han var på väg till den partiska fronten. På den sten, 
som utgör dörrposten, står följande distika, här återgivna utan 
försök till metrisk översättning: 

Foibos orakelgivande prästinna Sibylla jag är 
förstfödda dottern till en flodens najad. 

Annan fädernestad än Erythrai haver jag ej, 
och Teodoros blev min dödlige fader. 

Kissotas var platsen för födelsen min, där fri från 
födslovåndor strax orakel jag mänskorna gav. 

Sittande på klippan här för de dödliga siade jag 
profetior om återkommande lidanden. 

Tre gånger trehundra år har jag levat, 
över jorden all jag färdats som oförmäld jungfru. 

Här ånyo vid denna av mig så älskade klippa 
jag nu sitter i fröjd över ljuvliga vatten. 

Gläder mig att nu den tid i sanning tillstundat, 
då jag kvad att Erythrai på nytt skulle blomstra, 

skänka i allo lagbunden ordning, välstånd och dygd 
åt den nye Erythros, kommen till min kära stad.° 

7  Ps.-Justinus, Coh. ad Graec. c. 37; jfr Kurfess, 1951, s. 14. 
8  K. G. Bolander i Sv. D. 26/8 1967. 

KllrfeSS 1951, S. II f. 
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Den romerske författaren Varro hade enligt Lactantius en för--
teckning över tio olika sibyllor.1  Den profetiska entusiasmen har 
ordagrant uppfattats såsom gudauppfylldhet: den orakelmed-
delande guden bemäktigar sig sierskan, tar sin boning i henne och 
talar genom hennes mun, såsom bl. a. Vergilius skildrar skeendet.2  
Sibyllan talar hos honom direkt till Aeneas, medan hennes under 
extasen uttalade ord i Cumae annars nedskrevs på lösa löv, var-
efter tolkningen blev orakelbeställarens uppgift. 

2. Sibyllan under den gamla kyrkans tid 
Från de förstörda sibyllinska böckerna i Rom skall noga skiljas 
de judiskt-kristna Oracula sibyllina, 14 böcker på grekisk hexameter 
från århundradena närmast f. och e. Kr. På grund av de grekisk-
romerska oraklens stora auktoritet utnyttjade man nämligen i 
diasporajudendomen och fornkyrkan deras litterära form och lade 
i sibyllans mun en serie vaticinia ex eventu. Dessa gällde framförallt 
världsundergången, den allmänna världsbranden och världsdomen 
men även bekämpandet av avgudadyrkan och hävdandet av mono-
teismen.3  Dessa skrifters fortsatta inflytande berodde till icke ringa 
del på den kristna, messianska tolkningen av Vergilii 4 eklog med 
dess frälsningslängtan och förkunnelse av den annalkande guld-
åldern och gudabarnets födelse. Denna profetia från omkr. 40 
f. Kr. återfördes av den romerske skalden själv på den cumanska 
sibyllan. Denna kom alltså för de kristna att vittna om Kristus, 
något som framgår mindre väl av följande, ofta citerade svenska 
översättning av J. Paulson: 

Ultima Cumaei venit iam carminis a.etas; 
5. magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; 
iam nova progenies caelo demittitur alto. 
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum 
desinet ac toto surget gens aurea mundo, 

To. casta fave Lucina; tuus iam regnat Apollo. 

1  Divin. inst. I: 6, 8-12. 
2  Aen. VI, v. 45-53, 77-80. 
3  E. Hennecke - W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen II, 3. Aufl. 

Tubingen 1964, S. 422, 498 if. 
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13. Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri, 
In rita perpetua solvent formidine terras. 

Fyllt är de dagars tal, som spåtts av kumxisk Sibylla. 
5. Seklers väldiga följd begynner ånyo, och Themis 

dotter till jorden vänder igen, guldåldern förnyas. 
Ren från himmelens höjd nedstiger ett ädlare släkte. 
Kyska Lucina! Den pilt, som är född och skall bringa att sluta 
järnets ålder och gyllene tid all världen bereda — 

to. gynna, gudinna hans dar! Ren härskar din broder Apollo. 

13. Du skall leda oss så, att dröjande spår av vår ondska 
svinna, och ländernas krets från ständig fruktan befrias. 

Med hänsyftning på jungfru Maria och Jesus Kristus kunde v. 
5-6 lika väl översättas: »Re'n kommer jungfrun tillbaka, och guld-
åldern stundar nu åter. Re'n från himmelens höjd nedstiger en 
nyfödd ättling.»4  Härmed var förutsättningen given för det syn-
sätt, som fick sitt mest kända litterära uttryck i begynnelsestrofen 
till Tomas av Celanos I 200-talssekvens för Alla själars dag: 

Dies irx, dies illa 
Solvet saeclum in favilla 
Teste David cum Sibylla (Sv. Ps. 609). 

Anslaget är här hämtat ur Sef. i : i 5 (Vulgata).5  Sin monumen-
talaste konstnärliga form erhöll samma tanke i Michelangelos 
takmålningar i Sixtinska kapellet. Den deliska, erythreiska, cu-
manska, persiska och libyska sibyllan växlar där med gammal-
testamentliga profeter som förebådare av Frälsaren.6  

Kristna diktare och konstnärer i senare tid har emellertid kun-
nat bygga vidare på en grund, som redan varit lagd av den gamla 
kyrkans lärare. De apostoliska fäderna (Justinos Martyren, Atena-
goras, Teofilos) och kyrkofäderna har i sammanlagt 22 olika skrif-
ter anfört 800 versrader ur de sibyllinska oraklen. 7  Lactantius, 

4  För tidigare nordiska, strikt historiska tolkningsbidrag, se A. Fridrichsen, 
Vergilius' fjärde eklog (Religion och bibel 3, 1944, S. 34-43), som också avtrycker 
Paulsons översättning efter Världslitteraturen 8, Sthlm 1929, S. 53 f. 

6  A. M. Kurfess, Dies irae (Historisches Jahrbuch 77, 1958, S. 328-338). 
6  Mary Pittaluga, La Chapelle Sixtine, Firenze 1949, S. 24 if. 
7  B. Thompson, Patristic Use of the Sibylline Oracles (The Review of Religion 16, 

1951/52, S. 115-136). 
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kallad den kristne Cicero och lärare vid de kejserliga hoven i 
början på 300-talet, citerar sibyllan hela 51 gånger,8  medan det 
sammanlagda antalet citat från de gammaltestamentliga profeterna 
hos samme författare icke kommer upp till denna siffra. 

Viktor Rydberg har under kraftfull polemik mot den norske 
forskaren Bangs tes, att V9luspå röjer sibyllinskt inflytande, ägnat 
de judiskt-kristna oraklen ett utförligt studium. Han bygger här-
vid på en lång exkurs i Alexandres utgåva från år 1856 och in-
skärper bl. a. Lactantii stora roll för stärkandet av sibyllans an-
seende i det kristna Västerlandet. Rydbergs referat av Lactantii 
sibyllinska citat ger fortfarande en god sammanfattning av kyrko-
faderns sätt att läsa oraklen. Denne förtiger visserligen i motsats 
till andra fäder den kommunistiska prägeln på det kommande 
Messiasriket, såsom den framgår av följande verser: 

Ägodelar och levnadssätt varda lika för alla, 
Jorden gemensam för alla och fri från murar och stängsel; 
Ej mer delad i lotter skall ymniga skördar hon bära. 

Rydberg fortsätter: 
Vad man däremot av de anförda eller till innehållet omtalade verserna finner, 
det är, att sibyllan siat på Guds befallning; att hon inskärpt Guds enhet, ab-
soluthet, allmakt, andlighet och evighet, samt hans fordran på att ensam till-
bedjas i det universum och av den mänsklighet Han skapat; att sibyllan på 
det häftigaste angripit såväl den grekiska som den egyptiska polyteismen; att 
hon talat om Guds son som om en »Gud av Gud» och framhållit hans med-
verkan vid skapelsen; att hon profeterat om Guds sons köttsanammelse och 
kallelse att frälsa mänskligheten, om hans Davidsbörd, hans underverk, hans 
lidande och död, hans Hadesfärd, uppståndelse och återkomst till att döma 
levande och döda. Bland underverken omtalar Lactantius såsom profeterade av 
sibyllan spisningen af 5000 män, sjukes botande, dödes uppväckelse och vand-
ringen på vattnet. Bland de enskildheter i lidandets historia, vilka de sibyl- 
linska sångerna förebådat, framhåller han gisslandet, törnekronan, korset, 
ättikan och gallan, tempelförlåtens rämnande. Han redogör för sibyllans 
skildring av domen och av den messianska tiden, då mjölk och honung skola 
flöda och ulven och lammet, bocken och parden fredligt beta vid varandras 
sida. Han anför slutligen åtskilliga av hennes historiska profetior, bland vilka 
den ljudlekande versen (VIII, 165): 

8  Bl. a. Divin. Inst. IV: 15-20; VII: 15-26. 
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Samos blir sand; ej mer delaktig av akt varder Delos, 
Rom blir till rum för en by.9  

I de Apostoliska konstitutionerna V: 7, en kyrkorättslig källa 
på grekiska från omkr. 3 8o heter det: »Men om hellenerna hånar 
oss (x.XEugoucylv) och icke tror på våra skrifter, bör likväl deras 
egen profetissa övertyga dem, då hon ordagrant säger följande åt 
dem.» Här citeras Or. Sib. IV: 179-185, 187, 189-190, dvs, en 
skildring av världsbranden, Guds nygestaltning av människo-
kropparna ur aska och ben samt domen med dess dubbla utgång. 
Två versrader är uteslutna, uppenbarligen en kristen censur, 
som bl. a. har gått ut över nämnandet av Tartaros. Annars rör 
det sig om återklanger från kyrkofadern Lactantius. Efter detta 
citat fortsätter texten i de Apostoliska konstitutionerna: »Om 
alltså även denna (sibylla) är överens om uppståndelsen och icke 
förnekar återfödelsen utan t. o. m. skiljer de fromma från de 
gudlösa, misstror de (hellenerna) alltså fåfängt de våra (skrift-
terna).»1  

Kyrkohistorikern Eusebios har bevarat ett tal av kejsar Kon-
stantin till »de heligas församling» (Vita Constant. XVIII—XXI). 
Denne åberopar i början den erythreiska sibyllan. »Det är uppen-
bart, att jungfrun uttalade dessa (verser) under påverkan av gu-
domlig inspiration. Och jag kan icke annat än prisa henne som 
välsignad, eftersom Frälsaren utkorat henne att på detta sätt av-
slöja hans nådefulla plan med oss.»2  

De verser, som Konstantin anför, utgörs av Or. Sib. VIII, 
v. 217-243, det akrostikon, som genom att citeras av Augustinus i 
De civ. Dej XVIII: 23 har blivit berömt under medeltiden. Det 
börjar på följande sätt: 

Jorden skall svettas av ångest, när domens tecken blir skådat: 
Evighetens monark, som kommer från himmelen ovan 
Skyndsamt att döma envar och att döma den samtliga världen. 
Undrande skola vid tidernas slut otrogne som trogne 

V. Rydberg, Undersökningar i germansk mytologi II, Sthlm-Gbg 1889, 
s. 5o8 f. Stavningen är här lätt moderniserad (hv, f och ä). 

Kurfess 1951, s. 306. 
1 Kurfess 1951,S. ziof. 
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Skåda i höjden Gud och kring honom de heliges skaror. 
Köttsliga människors själar vid domstolen dömas. 
Rödtorkad världen är vorden, i allo spröd såsom törne. 
In i brasan de dödlige slänga bilder och skatter. 
Skall så elden förtära all jorden, himlen och havet, 
Tända till rykande spillror dödsrikets fängelseportar. 
Ut i frihetens ljus då träda alla de bortgångna. 
Saligen döda. Men elden de gudlösa straffar för evigt. 
Gömda ting i lönndom gjorda då alla skall blottas, 
Utav gudomligt ljussken uppdagas töckniga hjärtrum. 
Då skall hos alla bliva gråt och tändernas gnisslan. 
Solens glans skall slockna, sluta skall stjärnornas danser. 
Samman han himlen skall rulla, månens sken skall försvinna. 
Opp skall han höja klyftor, till spillo ge kullarnas hjässor, 
Nu icke mera hotande toppar bland mänskor skall synas.3 

Begynnelsebokstäverna är flera i grekiskan än i svenskan — 
IHOTS XPEISTOS OEOT TIOS — och därtill kommer ytter-
ligare versrader med »spetsorden» FRÄLSARE KORS — ES2THP 
STATPOS.4  Där talas om den yttersta domen, korsets tecken, 
de tolv källorna, som skall vederkvicka de utkorade, och herdens 
järnspira, som tager makten. Hela den akrostikiska hymnen säges 
gälla »Frälsaren, den odödlige konungen, som har lidit för vår 
skull». 

Konstantin avvisar den teorien, att den citerade dikten skulle 
vara en senare förfalskning, som efter Kristi lidande och död lagts 
i sibyllans mun. Redan den förkristne Cicero har ju stött på detta 
akrostikon. Kejsaren, som själv har skrivit sitt tal på latin, åbero-
par också Vergilius och hans messianskt tolkade 4 eklog. Den 
gudomligt upplyste romerske diktaren säges själv ha känt till 
Frälsarens födelse, ehuru han av hänsyn till den egna samtiden och 
dess fäderneärvda gudstro har måst omskriva sanningen härom.5  
Enligt Augustinus är däremot den 4 eklogen blott poetiskt smicker 

3  De fem första raderna efter Rydberg, S. 510, de övriga egen övers. 
Kurfess 195i, s. zo8 if. Texten har senast publicerats av J. J. Thierry, Christ in 

Early Christian Greek Poetry: An Anthology (Textus minores 45), Leiden 5972, 
Appendix. 

5  Kurfess 1955, s. 210 if., 341. Jfr Fridrichsen 1943, S. 41. 

6 	Från silverfisken i Skaga 
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av en romersk stormansson, där det dock genom anknytningen till 
sibyllan från Cumae finns en för skalden själv fördold profetia om 
Kristus.6  Den lärde och språkkunnige Hieronymus, samtida med 
Augustinus, har i sin tur, delvis med udden riktad mot biskopen 
av Hippo, kraftigt kritiserat all inläsning av kristna tankar hos 
Vergilius.7  Detta brev har dock i fortsättningen blivit mindre 
beaktat än de gentemot sibyllan positivt inställda kristna skrif-
terna, däribland också en pseudo-augustinsk predikan? 

Strax före år 5oo har man enligt världsveckoberäkningen och 
6000-årskronologien väntat på världens undergång. Jesu födelse 
har nämligen på grundval av LXX:s tidsuppgifter förlagts till år 
5 5oo efter världens skapelse? Från denna tid stammar ett märkligt 
dokument med titeln »Sibyllans teosofi». Den komplicerade upp-
täckts- och editionshistorien, som sträcker sig från 1856 till 1941, 
visar enligt Erbse, att denna skrift blott utgör en del av ett större 
verk, som huvudsakligen är bevarat endast i utdrag. Enligt in-
ledningen till excerpterna skrev den s. k. Teosofen sju böcker 
»om den rätta tron», vartill kom böckerna 8-1i »Om teosofien». 
Bok 8-9 av dessa senare innehöll »Orakel från de grekiska gudarna 
och de hellenska och egyptiska vises s. k. teologi» ( =Exc. 5 5 8-
74), varav bok 8 ( § § 8-54) var ägnad åt de förkristna och antika 
hedniska gudarna. Bok 9 ( § § 5-74) upptog utsagor av nypla-
tonska filosofer. Bok i o innehöll »Sibyllans teosofi» ( =Exc. § § 
75-84), och bok ii slutligen inrymde den persiske eller kaldeiske 

6  De civ. Dej X: 27. Se exkursen hos Kurfess 1951, s. 341 if. 
7  Ep. 53,7 = Corpus Script. Eccl. Latinorum 54, Vindobonae-Lipsiae 1910, s. 

453 f. Tysk övers. i Bibi, der Kirchenväter, 2. Reihe 18 = Hieronymus 3, Miinchen 
1937, s. 25o if. Se härtill A. Kurfess, Vergils vierte Ekloge bei Hieronymus und Au. 
gustinus. »Tam nova progenies caelo demittitur alto» in christlicher Deutung (Sacris 
Erudiri 6, 1954, s. 5-13); Lexikon der christl. lkonographie IV (1972), sp. 415: 
»Vergil» (L. Pressouyre). 

8  Migne, PL 42, sp. 1117 if. 
Se C.-M. Edsman, Ein Orpheuszitat bei Platon als Stiitze jiidisch-christlicher 

Zeitrechnung (Eranos 44, 1946, S. 484-499), s. 487; B. Kötting, Endzeitprognosen 
zwischen Lactantius und Augustinus (Historisches Jahrbuch 77, 1958, S. 125-139); 
K.-H. Schwarte, Die Vorgeschichte der augustinischen Weltalterlehre (Antiquitas 
i: 12), Bonn 1966, S. 119 if. 
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konungen Hystapes' orakel liksom en krönika från Adam till 
kejsar Zenon. 

Tendensen i detta arbete är, att de grekiska gudarna och vise 
långt före Kristus har talat om honom och kristendomen. Förfat-
taren är uppenbarligen alexandrinare med en mångsidig beläsen-
het. Sålunda anföres G. T. efter LXX, N. T., Justinos, Eusebios, 
Klemens av Alexandria och Oracula sibyllina. Även latinska auk-
torer är citerade, t. ex. Lactantius. De tio sibyllorna är uppräknade 
i inledningen till »Sibyllans teoso fi», där nämnes också försälj-
ningen av orakelböckerna i Cumae till Tarquinius Superbus, och 
i fortsättningen citeras flitigt Oracula sibyllina.1  

3. Sibyllan under medeltiden 

Under medeltiden har i sht den tiburtinska sibyllan åtnjutit högt 
anseende. Hon skall enligt en version, som närmare utsmyckats i 
Legenda aurea och där knutits till kyrkan Ara coeli i Rom, tillsam-
mans med Octavianus, senare kejsar Augustus, ha skådat madon-
nan med barnet i en ring på himlen (kap. 6). Denna legend finnes 
även i den med Biblia pauperum besläktade ,Speculum humanae sal-
vationis, där frälsningshistorien är typologiskt illustrerad i 40 
scener från syndafallet till yttersta domen. Särtraditionen om den 
tiburtinska sibyllan kan bitvis följas tillbaka till 300-talets mitt. 
En grekisk version, som har tillkommit under åren 5oz-5o6 i det 
syriska Heliopolis eller Baalbek, har nyligen publicerats.2  Den ut-
förligaste, äldsta framställningen på latin är av longobardiskt ur-
sprung och bevarad i en Escorial-handskrift från 1047. Där be-
rättas bl. a. om de i oo romerska senatorernas likformiga dröm om 
nio solar, som tolkas på nio kommande släkten, bland vilka Jesus 
Kristus lever vid övergången från det fjärde till det femte. Skild-
ringen övergår till en efter de ändrade tidsförhållandena successivt 
omarbetad apokalyps med slutstrid mellan ärkeängeln Mikael och 

1  H. Erbse, Fragmente griechischer Theosophien, Hamburg 1941; de sibyllinska 
citaten, S. 179 if., är avtryckta hos Kurfess 1951, S. 252 IT. 

st P. J. Alexander, The Oracle of Baalbek. The Tiburtine Sibyl in Greek Dress, 
Washington, D.C. 1967. 
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Antikrist på Oljeberget, världsundergång och slutdom. 3  Hos den 
franske 9oo-talsabboten Adso och den tyske historiekrönikören 
Gottfried av Viterbo (i i oo-talet) förbinds den tiburtinska sibyl-
lan med den tyska kejsarsagan och senare även med korsträds-
legenden, som i denna variant har varit känd på Island.4  Till 
denna utvidgade traditionstyp hör även följande grupp av texter. 

I högmedeltidens tyska diktning är sibyllan sällan omnämnd, 
medan hon förekommer oftare i den utgående medeltidens andliga 
litteratur, såsom apokalypser och predikningar, och i det ur li-
turgien utspunna kyrkliga dramat om Frälsarens födelse och den 
yttersta domen. 5  I samband med det upprörda I300-talets för-
nyade väntan på världens nära förestående slut får de sibyllinska 
utsagorna en ny livskraft. De formuleras år 1321 på tysk mark i 
en strofisk dikt, som har traderats i skilda redaktioner och ut-
nyttjats i en omkr. 1361 författad, parvis rimmad version. Denna 
har i sin tur några decennier senare utvidgats med legenden om 
korsträdet, passionshistorien och domen i Josafats da1.6  Vi låter 
historikern N. Ahnlund referera och kommentera: 
Man kan utan svårighet bestämma originalets tillkomst till kejsar Karl IV:s 
regering (1347-79). Författaren ingår rätt utförligt på det sista halvseklets 

3  Kurfess 1951, s. 263 if., 345 if. 
4  E. Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudo-Methodius, Adso 

und die tiburtinische Sibylle, Halle a. S. 1898; Kurfess 1951, S. 347 f.; Die deutsche 
Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, hrsg. K. Langosch, I—V, Berlin (Leip-
zig) 1931-1955, IV, sp. 196 if. (L. L. Hamrnerich), V, sp. 1047 f. (K. [Langosch]). 
Jfr även C.-M. Edsman, Le bapteme de feu (Acta Seminarii Neotestamentici Up-
saliensis 9), Diss. Uppsala 1940, s. iu, 118 if.; dens., Apokalyptik och eskatologi 
(Svensk teologisk kvartalskrift 19, 1943, S. 147-167), s. 157; dens., »Livsträd» (i 
Kulturhist. lexikon för nord. medeltid); L. Hermodsson, Dat Boec van den Houte. 
Eine mittelniederländische Dichtung von der Herkunft des Kreuzes Christi (Upp-
sala Universitets Årsskrift 1959: i); Mariane Overgaard, The History of the Cross-
Tree down to Christ's Passion. Icelandic Legend Versions (Editiones Arnamag-
nwanx, Ser. B: 26), Khvn 1968, s. xxi 

5  F. J. Mone, Schauspiele des Mittelalters 1, 2. Aufl. Karlsruhe 1852, s. 276 if., 
306 if.; E. K. Chambers, The Mediaeval Stage 1—II, Oxford 1903, II, S. 52 if.; K. 
Young, The Drama of the Medieval Church II, Oxford 1933, S. 131 f. 

8  Die deutsche Literatur des Mittelalters, loc. cit. Supplementet noterar det svens-
ka bidraget av A. Mante, Die mittelniederdeutschen Versionen der Sibyllen-Weis-
sagung (Bilaga till Redogörelse för Karolinska Högre Allmänna Läroverket i Örebro 
läsåret 1930-31). 



85 

politiska omskiftelser i Tyskland, medan han låter senare tider ligga svepta 
i aningens dunkel. Den bittra skildringen av tillståndet under Karl, framställd 
i formen av en profetia, gör tydligt, att skriftens upphovsman är en samtida 
till denne; han synes ha upplevt digerdödens tid. Det är ingenting mindre än 
en världskrönika, SDM han vill giva, började med våra första föräldrar i 
paradiset och slutande med de yttersta tingen. Men det motiv, som gång efter 
annan vänder tillbaka, och som mer än något annat framstår som ränningen 
i det kosmiska dramat, detta motiv är korsträdet, det torra trädet. Vi möta 
här berättelsen om Sets besök i paradiset, något enklare framställd än i den 
vanliga traditionen ... Ängeln möter Set på hans vandring, ger honom en 
kvist och tillsäger honom å Guds vägnar, att Adam med dess hjälp skall kom-
ma till liv. Set anträder vandringen hem, men finner sin fader redan död. 
Han planterar kvisten vid graven och ett stort och högt träd uppväxer. 
När den tiden kommit, att konung Salomo låter hugga storvirke för sin 
tempelbyggnad, taga hans timmermän också »Adams stock», men den trotsar 
alla byggmästarnas försök, än för kort och än för lång, och lägges i stället 
som spång över en bäck.7  

Salomo får så besök av drottningen av Saba, här kallad Sibylla. 
Hon är utrustad med en gåsfot, som förvandlas till en människo-
fot, när ägarinnan vadar genom bäcken i st. f. att använda kors-
trädet som spång. Hon ryggar som sierska nämligen tillbaka för 
att beträda det trä, som en gång skall bära Messias, förklarar hon 
för den undrande Salomo. Sibyllan förtäljer också på dennes för-
frågan om världens kommande öden. Härvid avtecknar sig 1300- 

7  N. Ahnlund, Oljoberget och Ladugårdsgärde, Sthlm 1924, s. 14 f. Ahnlund an-
knyter till H. F. Feilberg, Bidrag tu l en ordbog over jyske almuesmål 1-IV, Khvn 
1886-1914, III, S. 697, IV, S. 352, och i sht dens., Holger Danske og Antikrist (Danske 
Studier 17, 1920, S. 27-125), och behöver nu för den kontinentala bakgrunden kom-
pletteras med framför allt en rad bidrag av W.-E. Peuckert, däribland Zwölff Sybillen 
Weissagungen (Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft för Volkskunde 29, 1928, 
S. 217-257), artiklarna »Diirrer Baum», »Endschlacht», »Jiingster Tag», »Sibylle», 
»Schlachtenbaum» (i Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens jämte Nachträgc); 
Deutscher Volksglaube des Spätmittelalters, Stuttgart 1942, S. 112 if.; Sebastian 
Franck, ein deutscher Sucher, Miinchen 1943, S. 568 if.; Sebastian Franck, ein deut-
scher Sucher, MUnchen 1943, S. 568 if.; Die grosse Wende. Das apokalyptische Sae-
culum und Luther, Hamburg 1948, S. 152-191. Se vidare Hiibscher, S. 171 if. För 
korsträdslegenden, se utom ovan, s. 77, not 4, citerad litteratur även »Kreuzlegende» 
i Lexikon der christl. Ikonographie 11 (1970), S. 642 if. (H. W. van Os - G. Jaszai). 
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talets skeende naturligt nog skarpt och tydligt mot den vaga fram-
tiden med dess stigande ondska, kyrkans avfall och övriga före-
bud till världens undergång och domen. Som en Herrans strids-
man skall i de yttersta tiderna en ny kejsar Fredrik uppstå. 

Det bör observeras, att detta referat är gjort efter en svensk 
i 9oo-talstext. Denna överensstämmer emellertid, såsom vi längre 
fram skall få se, så väl med sina medeltida förlagor, att samman-
draget är i lika hög grad tillämpligt på dessa. De enskilda dragen 
är naturligtvis ännu äldre. Identifikationen av drottningen från 
Österlandet med sibyllan är t. ex. känd sedan Georgios Monachos 
på 800-talet (II, kap. 43). Den förekommer också i korsträdslegen-
den, som vi har anledning att något närmare granska i dess för-
hållande till den medeltida, sibyllinska dikten. 

K or s träds legendens stora spridning och popularitet åter-
speglas också i det svenska handskriftsbeståndet. Sålunda är den 
latinska huvudtypen av den självständiga skildringen företrädd av 
två opublicerade, av forskningen icke utnyttjade eller observe-
rade, lätta textvarianter i God. Ups. C 397 och MS 16 i Strängnäs 
domkyrkobibliotek. En fornsvensk, redan offentliggjord över-
sättning ansluter sig, om man bortser från en del förkortningar, 
tämligen nära till denna latinska »Vulgata». Utan att alltför mycket 
föregripa den senare redogörelsen för det nordiska materialet, 
parallelltrycker jag alltså slutet av uppsalamanuskriptet med mot-
svarande avsnitt i den av Stephens lätt moderniserade, fornsvenska 
versionen. 

Aduenit quedam mulier maximilla 
nomine que incaute super lignum 
sanctum residens. ceperunt vestes vt 
stuppe cremari. Que igne stupefacta. 
cepit clamare voce prophetica. Deus 
meus et dominus meus. Cumque 
audissent iudei iesum christum ab 
illa vocari. vocauerunt illam blas-
phemiam et demonio arreptam et 
traxerunt illam extra ciuitatem extra 
portam aquilonis et lapidauerunt 

Sedan kom der en qvinna och het 
Maximilla. 

Och hon sattis [satte sig] neder å 
Bjelken, och ia2mskyt [strax] brunno 
all [a] henna kläder af henne; och hon 
kallade å Jesum Christum, och bad 
han hjelpa sig; och dermed släktes 
elden. Då Judar hörde hona kalla å 
Jesum Christum, då togo de hona, 
och stenade hona ihel; och hon var 
den förste martyr, forthy att hon 
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eam. Hec est prima martyr que primo 
martirium subiit pro christi nomine. 
Accipientes ergo iudei trabem sanc-
tam de templo extraxerunt eam et 
proiecerunt eam in probaticam pisci-
nam. Quare probatica vocatur au-
diamus Probatos (a: -ton = gr. 
1rp6[3aTov) vero ouis dicitur probatica 
piscina peculialis dicitur siue ouisus 
(o: -lis) in qua abluabantur corpora 
mortuorum anitnalium que in templo 
offerebantur 

Voluit autem deus sanctam arbo-
rem diuina illustracione non carere 
ymmo quaque die intra terciam ho-
ram et sextam Descendit angelus in 
piscinam et tota mouebatur aqua et 
quicumque prius descendisset in pis-
cinam. post aquemocionem sanus 
fiebat a quacumque detinebatur in-
firmitate Visis hiis iudei miraculis 
traxerunt trabem illam de piscina et 
fecerunt ex ea ponticulam quamdam 
trans torrentem [siloaticum]8  ita 
dicentes Siqua virtus est in ligno 
sanctitatis pedibus conculcancium 
peccatorum et transeuncium delebi-
tur et adnichilabitur Jacuit ibi trabs 
sancta vsque ad tempus quo venit 
regina austri nomine phibilla in 
ierusalem audire sapienciam salo-
monis Cumque regina illa veniret 
in ierusalem et per illam portam 
ciuitatis in qua iacebat trabs in-
troiens viso ligno incuruauit se et 
sanctam arborem adorabat et sub-
tractis vestibus nudis pedibus tor-
rentem illum transiuit et incuruando 
se et inclinando cepit clamare voce  

tålde först martirium och pina för 
Jesu Christi namn. 

Sedan togo de den Bjelken, och 
kastade han uti ett fly, det som het 
Probatica Piscina. 

Då ville ej Gud att det träet skulle 
der ligga järteckenk st, utan sände sin 
ängel hvar dag af Himmerike, och 
neder i det samma flyet, och im-
sköt tog vattnet att röras, och ho 
först kom i vattnet sedan det tog att 
stadna, då yard han hel af alle sine 
sjukdomar. — Då Judar hörde det, 
då togo de Bjelken, och gjorde 
[der]af ena få-bro öfver ett fly som 
heter Syloa, och ville så minska dess 
helga träsins järtecken med sino få-
trudhe [trampning]. — Derefter kom 
Sibilla, drottning af österlanden, till 
Jerusalem, att höra Salomons visdom 
och snille, som var den visaste man 
i alle verldinne var. Då kom hon till 
bron, och steg af sin häst, och drog 
af sina skor, och föll å sin [a] knä, och 
mintes vid [kysste] träet, och wodh 
[vadade] sedan utan med trxno 
[längs vid träets sida!: och kom till 
Salomon konung, och hörde myc-
ken visdom af honom, och hvardera 
af andro. Sedan for hon åter till sitt 
rike, med mycken glädje. Sedan låg 
den bjelken der till dess att den ti- 

8  Ordet oläsligt (närmast si/en/er), supplering efter Meyer, se följande not! 
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prophetica dicens. Judicij signum 
tellus sudore madescit Cumque de 
multis cum salomone confer[r]et 
cepit ad propria repedare. Jacuit ibi 
sancta trabs vsque ad tempus do-
mini passionis. 

Cumque ad mortem dominus nos-
ter iesus christus esset eligatus (a: 
dampnatus) cicitabantur iudei quo-
modo aut quo tormento eum mori 
facerent quoniam igitur a plebe dic-
tum erat vt crvcifigatur querentibus 
vnde crvcem facerent. Ait quidam 
iudeus voce prophetica dicens. Ac-
cipiatis arborem regiam que iacet 
extra ciuitatem et inde conficite 
crvcem regi iudeorum Pergentes Vero 
iudei extra ciuitatem terciam pa dem 
trabis sancte incidentes dominicam 
fecerunt crvcem vii cubitos in longi-
tudinc habentem et tres in transuerso 
in eam quidem crvcem crvcifixerunt 
dominum nostrum iesum christum 
in salutem omnium vere credencium 
qui sane factus est obediens vsque 
ad mortem Cui laus est honor et im-
perium Ergo per lignum serui facti 
sumus et par sanctam arborem libe-
rati sumus fructus arboris seduxit 
nos filius dej redemit nos. Et hic 
quatuor sunt videnda videlicet lig-
num frvctus id est pomum et mulier 
id est Eua et nuncius id est dyabolus 
Per ista quatuor dampnati sumus et 
per a lia quatuor liberati sumus Per 
lignum id est crvcem per fructum id 
est christum per mulierem id est 
mariam. Per nuncium id est gabrie- 

men var kommen, att Jesus Christus 
skulle tåla pina. 

Då Vår Herre Jesus Christus, alla 
verldinna [hela verldens] skapare, 
var dömd till döda, då öpte [ropte] 
en Jude som galen var, och bad dem 
taga det trä som låg öfver det fly 
som Syloa het, och göra der Kors af, 
som han skulle pinas å. Det sade 
han forthy, att enkte trä fanns i 
Jerusalem så orent som det var. 
Sedan togo det det samma träet, och 
gjorde deraf Kors, sju alnar högt, 
och baro det på ett berg som Kal-
va rie heter. Sedan de hade med 
margfallelike pinor pinat Vår Herre 
Jesum Christum, då korsfäste de han 
på det samma träet.9 

9  SFSS VII: 2, S. 1259 if., efter VII: 1, S. 94 ff. 
6 — 732489 Hum. Vet.-Samf. Årsbok 1971-72 
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lem Amen. Scriptum stettin in Ec-
clesia ciuitatis1  

I jämförelse med den sibyllinska i 3oo-talsdikren är korsträds-
legenden, som i sina äldsta former kan återföras på i wo-talet, be-
tydligt utförligare — noterat också av Ahnlund — i sitt här icke 
återgivna huvudparti. Det är där fråga om den utlovade barm-
härtighetens olja, vilken Set söker i paradiset åt sin åldrige och 
sjuke fader, ett ur den äldre, apokryfiska Adamslitteraturen väl-
bekant motiv. Keruben med det flammande svärdet vägrar dock 
Set inträde, men denne får tre gånger se in i den ljuvliga lustgår-
den, där de fyra floderna väller upp ur paradiskällan. Men där står 
också det avlövade trädet, omkring vilket ormen ringlar sig. Vid 
tredje anblicken har det emellertid blivit ett lövrikt träd, som över-
skuggar hela jorden, och i vars krona ett nyfött barn gungar, 
Kristus, barmhärtighetens olja. Set erhåller av ängeln tre kärnor 
från syndafallets äpple, vilka han skall lägga under tungan på sin 
döde fader. Ur dem spirar det trefaldiga träd, som i tur och ord-
ning upptäcks av Moses, David och Salomo.2  

I den här utlämnade delen av den fornsvenska översättningen 
finns den ur folkloristisk synpunkt intressanta uppgiften om alla 
de barn, som Adam och Eva haft utom Kain, Abel och Set, 
nämligen 30 söner och 70 döttrar. Detta är ju en av de under-
jordiskas eller vittras genealogier i nyare svensk folktro. 3  Däremot 

1  Fol. 5 v -6 r. För kontroll, korrigering och komplettering av läsningarna tackar 
jag förste arkivarien vid Riksarkivet Stefan Söderlind. Margarete Andersson-Schmitt, 
Manuscripta Mediaevalia Upsaliensia. ebersicht iiber die C-Sammlung der Univer-
sitätsbibliothek Uppsala (Acta Bibi. Reg. Univ. Ups. 16), Uppsala 1970, nr 1137, 
rubricerar aktstycket, liksom den tidigare maskinskrivna katalogen: Quomodo Adam 
misit filium suum Seth ad paradisum. F. Stegmiiller, Komplement till C.-Kat. (maskin-
skrift) tillägger: Apocryphon De 01e9 misericordiae et de ligno crucis, noterar både begyn-
nelse- och slutraderna — men med factum i st. f. Stettin! — och upplyser om att sam-
ma skrift finns i Strengnäs Domkyrkobibl. 16, fol. 9-11. För närbesläktade texter, 
jfr W. Meyer, Die Geschichte des Kreuzholzes vor Christus (Abhandl. der philos.-
philol. Cl. der Kön. Bayer. Akad. der Wiss. 16:2, Miinchen 1882, s. ror-166), 
S. 146 if., och framför allt Mariane Overgaard, s. 8o if. 

2  Jfr Meyer, s. 131 11.; Mariane Overgaard, s. 59 if., och hennes resumé, s. xxxr fr. 
3  Se C.-M. Edsman, Sjätte och Sjunde Mosebok (Saga och Sed 1962 (tr. 1964), 

s 63-roa), s. 85. 
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utelämnar den fornsvenska versionen just de meningar, som utom 
namnidentifikationen Saba—Sibylla har möjliggjort och gynnat 
sammansmältningen av den sibyllinska legenden med berättelsen 
om korsträdet. Det är, såsom den latinska texten utvisar, helt 
enkelt det alltsedan Augustinus berömda akrostikon, som ovan 
delvis har översatts till svenska efter sin grekiska grundtext. Det 
är detta parti i korsträdsk.Tenden, som i den sibyllinska dikten är 
mycket utförligare, i det att det har utspunnits till en hel apo-
kalyps. 

Den antijudiska polemiken är påfallande i korsträdslegenden, 
där judarnas förnekelse av Kristus anakronistiskt skildras redan 
under förkristen tid. Källan bör alltså rimligtvis vara någon fram-
ställning, som gentemot judarna hävdar Jesu messianitet. En sådan 
är den pseudo-augustinska predikan Contra iudaeos, paganos et 
arianos, som vi redan har mött. Den har nyttjats som läsning vid 
olika gudstjänster och tidegärder omkring julen och likaså givit 
upphov till det dramatiskt framförda julmysteriet Prophetae.4  I 
denna homilia, som verkligen inbjuder till liturgiskt spel, instäms 
de mot sina egna profeter ohörsamma judarna att stå till svars för 
sin olydnad: Vos, inquam, conuenio, o Iudaei! För att ytterligare 
stärka argumenteringen anförs också de hedniska sibyllorna såsom 
vittnen om Kristus. Och här citeras just vårt akrostikon. 

Att härledningen verkligen är denna, framgår av ett med kors-
trädslegenden interpolerat avsnitt hos Honorius Augustodonen-
sis. Det finns i en handskrift från mitten av i wo-talet. Där citeras 
uttryckligen som källa till de verser, som börjar ludicii signum 
tellus sudore madescit den del av nämnda homilia, som inleds med 
orden Vos, inquam, conuenio, o Iudei.5  Även detta dokument skall 
vi nedan återfinna på nordisk mark. 

De sinsemellan varierande utformningarna av de rimmade, 
medeltida sibyllinerna med deras inslag av bl. a. korsträdslegenden 
har legat till grund tkir ett gutenbergtryck från 145 i och givit upp- 

Chambers, loc. cit. 
Meyer, s. iii. 
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hov till en vida spridd folkbok. Denna har uppe i Norden i sin 
tur skapat muntliga traditioner, som liksom den tryckta versionen 
levat vidare ända ned i vår egen tid. 

Ett annat motiv, som återkommer inom denna typ av sibyllinska 
skrifter, är de femton järtecken, vilka förebådar domedagen. 
En spridd huvudvariant av denna skildring har i moderniserad 
och för femte dagen supplerad omskrivning följande lydelse: 

Förrän Herren kommer till domen skola femton underting ske. Den första 
dagen skola hav och vatten stiga femton alnar över de högsta berg och stå 
som en mur. Andra dagen skall det åter sjunka, så att det knappast synes. 
Tredje dagen skola i havet synas fiskar och havsvidunder, som ryta och tjuta 
upp mot himlen. Fjärde dagen skola havet och vattnet brinna. Femte dagen 
skola träd och gräs bära dagg såsom blod. Sjätte dagen skola alla byggnader 
störta samman. Sjunde dagen skola stenar och berg stöta ihop och slås i styc-
ken. Åttonde dagen skall komma en jordbävning så stark, att varken män-
niskor eller djur kunna stå upprätt utan alla falla till marken. Nionde dagen 
skola alla berg och dalar utjämnas. Tionde dagen skola människorna gå ut 
ur de jordhålor, dit de flytt av räddhåga, och ingen skall sedan förmå tala med 
en annan. Elfte dagen skola de dödas kroppar stå upp ur sina gravar. Tolfte 
dagen skola alla stjärnor falla från himlen. Trettonde dagen skola de dö, 
som ännu äro levande, för att uppstå med dem som förut dött. Fjortonde 
dagen skola himmel och jord brinna. Femtonde dagen skola ny himmel och 
jord bliva till, och de döda skola uppstå och träda fram att dömas efter sina 
gärningar, när Herren kommer på himmelens skyar till domen och de rätt-
färdiga ingå med honom i Josafats dal, som är himmelrikets glädje.6 

Det grundläggande materialet till den också självständiga, 
mycket talrikt företrädda textgruppen med de femton tecknen, 
som skall föregå domedagen, finns i den s. k. synoptiska apo-
kalypsen i N.T.,7  avsnitt i Uppenbarelsebokens, en rad andra 
bibelställen, den pseudoepigrafiska 4 Esra9  och Tomasapokalypsen 

H. Sandblad, De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation 
och motreformation (Lychnos-Bibliotek 5), Diss. Uppsala 1942, s. 22. Jfr härtill D. 
Lindquist, »Om verdennes ytersta tijd» (Svensk teologisk kvartalskrift 19, 1943, 
S. 33-41), och Edsman, ibid. 

7  Matt. 24: 29; Luk, 21 : 25 f., Mark 13:24 f. 
Upp. 6: 12 it; kap. 8-9 och 16. 

9  4 Esra 4:52-5 : 13; 6:11-29. 
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(omkr. 400), som fördelar tecknen på sju dagar.' Denna profetia 
tillskrives i allmänhet kyrkofadern Hieronymus, som säges ha 
påträffat dessa signa ... in annalibus Hebraeorum.2  Förbindelsen med 
sibyllan är både direkt och indirekt. En liknande apokalyps finns 
dels i det redan omnämnda akrostikon från de sibyllinska oraklen, 
som kyrkofadern Augustinus citerar i De civ. Dej XVIII: 23, dels 
i en jämmerlig latinsk hexametertext från 400-talet, vilken börjar 
med orden Mundus origo mea est och har rubriken Prophetia Sibyllae 
magae.3  I den medeltida sibyllistiken återkommer denna beteck-
ning som titel på det förutnämnda, tyska diktverket, där också de 
femton tecknen direkt ingår. 

Som utvidgad, självständig framtidsvision förekommer skild-
ringen av dessa tecken i över 120 versioner både på latin och en 
rad olika europeiska folkspråk. Dessa texter återgår enligt gängse 
synsätt huvudsakligen på tre närbesläktade men dock olika la-
tinska huvudtyper, som återfinns hos Ps.-Beda i ett florilegium 
från i 000--i oo-talet, Petrus Damianus (t 072)5 i den eskatologiska 
traktaten De Novissimis et Antichristi, kap. 4, vilket har övertagits 
av Thomas av Aquino i hans Summa,6  och Petrus Comestor 
(t 1178) i hans Historia Scolastica, Hist. ev., kap. 141.7 Härtill 
kommer särformer i fru Avas Jesulivsskildring från omkr. 112o 
och kap. i i Legenda aurea av Jacobus a Voragine från omkr. 1270, 
den senare i två varianter.8  I den medeltida kyrkokonsten, även 
den nordiska, är sibyllan förbunden med de femton tecknen. 

i Hennecke—Schneemelcher II, s. 568 if.; W. W. Heist, The Fifteen Signs before 
Doomsday, East Lansing, Michigan 1952, S. 33 f., 45 if., 62 if., 97 if., 193 if.; E. von 
Kraemer, Les quinze signes du jugement dernier (Societas Scientiarum Fennica, 
Commentationes Humanarum Litterarum 38:2), Hels. 1966, s. 15, 32 if. Jfr även M. 
McCormick Gatch, Two Uses of Apocrypha in Old English Homilies (Church His-
tory 33, 1964, S. 379-391). 

'Die deutsche Literatur des Mittelalters V, S. 7739 if. (H. Eggers); Heist, s. 24 it, 
även Index: Jerome. 

3  Hennecke—Schneemelcher II, S. 502. 
4  Migne, PL 94, sp. 5 5 5 . 

Migne, PL 145, sp. 840 
4  12, 1906, 5. 162. 
7  Migne, PL 198, sp. i6 

Die deutsche Literatur des Mittelalters V, sp. 1139 if.; Heist, S. 24 if., 197 if.; 
v. Kraemer, s. 13. 
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Huvudmassan av texterna är publicerad, Heist har grundligt 
undersökt framför allt den keltiska och engelska traditionen,9  
Eggers har samtidigt behandlat den tyska' samt Mantou2  och 
von Kraemer3  oberoende av varandra den franska. Ingen av dem 
har dock berört det nordiska materialet, varför det återstår att 
inplacera detta i det antydda, större traditionssammanhanget och 
den därmed förbundna diskussionen.4  

Den mest omfattande, jämförande analysen är också gjord av 
Heist, som på grundval av det ålderdomliga iriska materialet från 
9oo-talet gör upp ett annat stamträd än det nu refererade. Detta 
är för snart hundra år sedan konstruerat av Nölle och återges 
vanligen såsom en bestående vetenskaplig vinning. Heist påvisar 
emellertid att Tomasapokalypsen, en irisk dikt på 150 strofer 
(Sal/air na Ram =»Psalter of the Staves»), som innehåller ett tillägg 
med en utförlig, rimmad skildring av händelserna under veckan 
före domen, och ett annat iriskt verk (Tenga Bithnua = »Evernew 
Tongue»), som går tillbaka på Filippusapokalypsen, innehåller så 
gott som alla detaljer i den följande traditionen om de femton 
tecknen. Denna är i sin tur också bevarad på iriska i en utförlig, 
gammal prosaversion (Airdena, etc.), liksom Ps.-Beda och den 
fornfranska versionen röjer iriska drag. Därmed framstår de 
latinska, kortare texterna av yngre datum, vilka av Nölle har 
betraktats som ursprungliga, i en helt annan dager. De utgör i 
själva verket förkortningar av mycket fylligare framställningar 
från den ö, som också i övrigt har konserverat och förmedlat så 
många apokryfer, legender och apokalypser från den gamla kyr-
kans tid. Vad de medeltida sibyllinerna beträffar, företräder de 
alltså på denna punkt en variant av den yngre, nedkortade versio-
nen och har mot slutet tecknen i annan ordning än t. ex. Comestor.5  

A. a. 
1  H. Eggers, Von den fönfzehenn Zaichen vor dem ivngsten Tag (Beiträge zur 

Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 74, 1952, S. 355-409). 
2  R. Mantou, Les quinze signes du jugement dernier. Poeme du XII' s. (Memoires 

et Publications de la Societe des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut 8o:2, 
Mons, 1966, s. 113-212). 

3  A. a. 
4  Jfr några observationer, nedan! 
5  Jfr Heist 1952, S. 151. 
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För att illustrera förhållandet mellan de äldsta, självständiga 
framställningarna och den ovan återgivna, yngre traditionen av-
trycker jag händelserna under de tre första dagarna i en engelsk 
översättning av _Airdena. Den utförligare början på denna iriska 
apokalyps motsvarar, såsom man lätt kan se, kronologiskt de 
första två tecknen i den kortare, svenskspråkiga skildringen, även 
om sätten att räkna skiljer sig åt. I den parallellställda, fornfranska 
texten tillhör dessa tecken den åttonde dagen. Man får vid en jäm-
förelse ett livligt intryck av den stora variationsrikedomen och 
självständigheten i de olika versionerna, samtidigt som traditions-
sammanhanget också framträder, fastän mer eller mindre tydligt: 

these are the tokens of the fif-
teenth day before Doom, to wit, all 
the scas and waters will rise from the 
face of the earth up to the clouds of 
heaven, fifteen cubits above the 
mountains, so that the cry of the 
scals, and the roar of the whalcs, tbc 
yclling and blowing of the red-
mouthed sea-monsters will be on 
the dry strands after the water leaves 
them on that day. 

This is the token of the four-
teenth day before Doom, namely, 
the vast billow-roar, and the noise 
of the mighty waves of all the waters 
falling hurriedly again on the fol-
lowing day into their own proper 
places, so that they go into the depth 
of the earth; and whither they go is 
unknown. 

This is the token of the thir-
teenth day before Doom, i.e., all the 
waters will go back to their own 

6  Mantou 1966, S. 164  if. 

L'uitisme jor sera douteus, 
Sor toz les autres pereilleus: 
De son chanel la mer istra, 
Voudra fuir, mCs ne porra; 
Molt par s'en istra fierement. 
Tout noiera communement 
Se dl nc ment qui cc nous dist: 
C'est Moy.  sCs, qui cc escrist. 
Desi au ciel ira la mer, 
Par force vuodra enz entrer. 
Li poisson qui dedenz seront, 
De la paor que il avront, 
Dedenz terre feront lor voie 
Et cuideront que Diex nes voie. 

Lors revendra la mer arriere 
Comme chose qui est trop flere 
Et revendra en son rivage 
Et les eyes en lor estage.6 
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right and proper place, and will 
freeze and harden, so that many ar-
mies would march upon them.7 

Den kristna uppenbarelsehistoriska tolkningen av den antika 
traditionen om sibyllan har, sedan den litterärt grundlagts av 
Oracula sibyllina, apologeter och kyrkofäder, lätt vunnit nedslag 
också i konsten. Under medeltiden sammanställs alltså där allt-
ifrån i 000-talet de gudaupplysta sibyllorna från den hedniska värl-
den med de gammaltestamentliga profeterna. Den erythreiska och 
tiburtinska sibyllan intar var sin rangplats. Den senare förkunnar, 
såsom redan har framhållits, Frälsarens ankomst för Octavianus 
icke blott enligt Legenda aurea utan även i Speculum humanae salva-
tionis. Enligt byzantinska historieskrivare, såsom Malalas, Suidas 
och Kedrenos, är det däremot Pythia, som har varit sierskan. 
Liksom litteraturen om sibyllorna har påverkat konsten, har också 
olika konstarter utövat inflytande på varandra. Sålunda har Ph. 
de Barberiis' (Barbieri) illustrerade Tractatus de discordantia in/er 
Eusebium, Hieronymum et A. Augustin»; approbatus Sybillarum 
dictis 	(Romae 1481) med dess olika upplagor i sin tur avsatt 
spår i målarkonsten. Sibyllorna förbinds också genom förnyad 
påverkan av renässansen och humanismen med antikens filosofer 
och vise män. Handskriftsillustrationer, mosaiker, träsniderier. 
enbladsträsnitt och målningar återger motivet, de sistnämnda i 
synnerhet i Italien. Slutligen har man förknippat var och en av 
de numera tolv sibyllorna och deras förutsägelser, som i överens-
stämmelse med den typologiska bibeltolkningen har fått motsvara 
de tolv mindre profeternas i G.T., med tolv särskilda händelser i 
Kristi liv. Drottningen av Saba har blivit den trettonde sibyllan.8  

4. Sibyllan i Norden 
Genom avskrifter och översättningar har en del av det brokiga 
klassiska, hellenistiska, gammalkyrkliga och senare stoffet om 

7  Heist 1952, s. 8o f. 
K. Kiinstle, Ikonographie der christlichen Kunst I, Freiburg i. Br. 1928, s. 

308 if.; L. Mau, Iconographie de l'art chraien II: i, Paris 1956, S. 420 if.; Lexikon 
der christl. Ikonographie IV (1972), sp. 15o if.; »Sibyllen» (G. Seib). 
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sibyllan över den nordiska kyrkliga medeltidslitteraturen hamnat 
också uppe i Norden. Traditionsflödet har fortsatt också i efter-
reformatorisk tid, delvis i direkt anknytning till medeltidsskrifter, 
delvis på grundval av yngre kontinentala framställningar, som i sin 
tur bygger på sådana. Endast några exempel kan här lämnas på 
skilda traditionskomplex och utvecklingslinjer. 

I den isländska medeltidslitteraturen förekommer sibyllan två 
gånger såsom spåkona, dels i Katarinas saga tillsammans med 
Platon, Vergilius och Homeros,3  dels i prologen till Snorres Edda, 
där Tors maka Siv ursprungligen säges ha varit en spåkona och 
sibylla. I en av de talrika, sinsemellan avsevärt avvikande varian-
terna av den isländska korsträdslegenden heter också drottningen 
av Saba Sibylla,' alldeles som i den latinska huvudversionen. 

Cod. Ups. C 681 från i 300-talet och Vadstena klosterbibliotek 
innehåller bl. a. Petrus Blesensis' (i 135-1204) Contra perfidiam 
iudaeorum. Som hedniska belägg för Kristi messianitet, vilken trots 
de gammaltestamentliga profetiorna har förnekats av judarna, 
åberopas där Vergilius och den cumanska sibyllan liksom akros-
tikon hos Augustinus, vilket rubriceras Versus Sibyllae.2  Den 
skrift av kyrkofadern, vilken Petrus i detta sammanhang direkt 
citerar, utgörs icke av De civitate Dej utan av den pseudo-augus-
tinska predikan, som vi redan flera gånger har mött, med dess 
dramatiskt tillspetsade final: Vos, inquam, conuenio, o Iudei! Just detta 
avsnitt ingår i en samling predikningar av olika kyrkofäder i Cod. 
Ups. C 171, vilket icke är noterat i den förträffliga, nya katalogen 
över C-samlingen. Denna upptager däremot under rubriken 
Versus Sibyllae de die iudicii det akrostikon, som ingår i predikofrag-
mentet.3  Katalogen upplyser också om att dikten därjämte finns 
i C 3 85.4  Verserna tillskrivs dock felaktigt Hildebertus Turonensis. 

9  Heilagra Manna Segur I, udg. C. R. Unger, Christiania 1877, s. 404. 
i Mariane Overgaard, s. Lvii och 9. 
a Fol. 17a, jfr Migne, PL 207, sp. 870. Hänvisning till C 681 hos Toni Schmid — 

0. Odenius, Dikt och ton i det medeltida Sverige. Tillfällig utställning. Statens 
historiska museum, Sthlm 1964, s. 7. 

a Margarete Andersson-Schmitt, nr 459. Cod. 171, fol. 64 r — 65 v motsvarar alltså 
Migne, PL 42, sp. 1123-1126 (kap. ii—x6). 

4  Fol. 63 v. 
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Utom förbiseendet av att det rör sig om det traditionella akrosti-
kon från Augustinus synes detta misstag bero på en rent mekanisk 
sammanblandning av de franska ii oo-talsbiskoparna Marbodus 
och Hildebertus. Dessa förekommer nämligen i samma band av 
Migne, där Versus Sibyllae de die iudicii emellertid är avtryckta un-
der Carmina varia av Marbodus.6  

Den tiburtinska sibyllan återkommr flera gånger i de fornsvenska 
medeltidspostillorna. I en predikan på Marie himmelsfärdsdag 
utgår förkunnaren från Ps. 88: 38: Thronus eius sicut sol in conspectu 
meo och hyllar Maria som Guds sons säte eller tron. Denna allt-
sedan kyrkofäderna vanliga mariasymbolik utvecklar predikanten 
så att den Heliga jungfrun är en tron av elfenben, av safir, och för 
det tredje kallas hon himmeltikets altare:6  

Nw then thridhie stolin the hälgha skrift sigher wt aff, han opinbaradhis 
oc teknadhis aff gudh enne gudhelike quinno som het sibilla Thz hände swa 
at wm jwla dagh a rättan mit dagh tha war herre jhesus christus war födder oc 
the samma prophetissan laa a sina gudheleka bönor tha fik hon at see upp j 
himmelin som een karsk [vacker, ståtlig] jomfrw sade mit j solinne oc haffdhe 
eet swenbarn j sim n knä oc sköd, oc ther mz hördhe hon ena röst aff himme-
rike talande tu l sik oc saghde Thetta är himmerikes altare Thetta kungiordhe 
hon keysarenom ottoniano som j then timmanom radhande oc styrande war 
j rom oc saghde honum swa Herre keysare Nw är eet barn föt som storre man 
oc wäldoghare är än thu, tha alikawl at thu nw radher alla wärildena haffuande 
henne wnder thit wold Oc fore the/te samma jerteknet skuld sidhan rom war 
stadeleka cristit, the giordhis thz samma bönahusit ther the gudhelica (pin-
nan war wtj tu l ena wara frughes kyrkio oc kallas ara celi Oc aff thettc jerteknet 
halder the hälgha kyrkia j sinne läsningh oc songh een stadhs [stass, ståt, 
högtid, procession] swa sighandis, Thz war eet stort tekn at een quinna syntis 
wara cläd mz solinne [Upp. 12: i], swa skinande är thu jomfrw maria aff 
thinno ärofulla oc wälsignadha barn jhesu christo 

Samma järtecken omnämnes i en predikan för andra söndagen i 
Advent, där jungfru Maria liknas vid himmelstunglet månen, som 
får sitt ljus av solen, Kristus. Där tillfogas, att romarna ville dyrka 
Octavianus som sin gud, vilken värdighet kejsaren tvekade inför, 
eftersom han var en dödlig människa. Han vände sig då till romar- 

5  Migne, PL 171, sp. 1731. 
6  SFSS XXIII: 3, S. 486 f. 

7 	Från silverfisken i Skaga 
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nas spåkvinna med den frågan, om någon väldigare herre än han 
någonsin skulle födas. Dagen efter den natt, då Jesus föddes, såg 
Sibylla tecknet vid solen, en förgylld cirkel med jungfrun och 
barnet. 7  I det Fornsvenska legendariet låter den tiburtinska sibyl-
lan också Octavianus skåda den himmelska synen av den »väna 
mön» och det krönta Jesusbarnet.8  Denna scen är återgiven på 
senmedeltida kalkmålningar i kyrkorna i Harg (Uppl.)3  och 
Dronninglund (Alborg amt).' Förlagorna till de sistnämnda har 
utgjorts av träsnitt. 

Emellertid är denna sibylla, som pnligt legenden har bebådat 
Kristi födelse och därmed sällat sig till Gamla testamentets pro-
feter, icke förbehållen den enbart kyrkliga konsten. På en under 
400-talets andra hälft i Ltibeck tillverkad praktpokal, den s. k. 
Ängsöbägaren, »ses på det kupiga locket bröstbilden av kung 
David, en profet och en Sibylla — helt visst profeten Jesaja och 
den 'tiburtinska sannskåderskan', alla tre de speciella julförkun-
narna — och ytterligare tre sibyllor i plastiska halvfigurer i de go-
tiska torn, som bilda pokalens fötter».2  Eftersom scener ur Jesu 
födelsehistoria finns ingraverade på bägarens sidor, är denna tolk-
ning väl underbyggd. 

Sibyllan siar också i legendariet om det tredje av de tolv teck-
nen vid Vår Herres födelse, nämligen ett källvattens förvandling 
till olja. 3  En annan sibylla, drottning av Österlanden, har vi redan 
mött på väg till konung Salomo vid sidan om den fäbro över 
Siloas damm, vilken är gjord av det blivande korsträdet, uppvuxet 
ur äppelkärnor från paradiset.4  Sibyllan räknas också till de 5 o 

7  SFSS XXIII: 5, S. 17. 
SFSS VII: i , s. 62 f. 
Toni Schmid-Odenius, s. 8. Se Sveriges kyrkor, Uppland 2: 2 (1955/56), S. 681 

och 692. 
1  N. M. Saxtorph, Jeg ser på kalkmalerier, Khvn 1967, S. 251. Se härtill »Augus-

tus» i Lexikon der christl. Ikonographie 1(1968), sp. 225 if. (RED.). 
C. R. af Ugglas, Personhistoria och silversmide (Svenska kulturbilder, N.F. 

VI (11-12), Sthlm 1938, s. 127-188), S. 169. För denna uppgift tackar jag prof. John 
Granlund, brev till förf. 7/1 1970. 

3  SFSS VII: i , S. 67, jfr R. Geete, Fornsvensk bibliografi, Sthlm 1903, nr 137. 
4  A. a., s. 95, jfr Fornsvensk bibliografi, nr 143. 
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vise, som har förutsagt Kristi födelse och lidande. 6  De tolv sibyl-
lorna är bevarade på en kalkmålning från omkr. 1480 i Århus 
domkyrka.6  

Prosaversionen av den självständiga, kortare texten med de 
femton tecknen finns i fyra senmedeltida isländska manuskript 
med latinsk text, av vilka tre följer Ps.-Beda och ett Petrus Co-
mestor.7  Vidare föreligger den i en latinsk handskrift i Köpenhamn, 
skriven i Ribe omkring 14608  samt i ett fornsvenskt manuskript, 
som finns i Stockholm, Härtill kommer ett handskrivet dokument 
med latinsk vers från dominikanklostret i Sigtuna och i zoo-talet. 
Detta förvaras nu i Uppsala.' Där finns också en till Antikrist-
legenden knuten version, som bär på vissa särdrag, vilka återstår 
att analysera. Inramningen är densamma som hos Ps.-Damianus 
men ordalagen är andra.2  

De femton tecknen återges ännu i en till svenska översatt an-
daktsbok från år 1674, både på latinsk prosa och svensk vers.3  
Den förstnämnda versionen finns redan i förlagan från år 1614, 
medan den sistnämnda utgör ett av de talrika tilläggen i den senare 
upplagan.4  Översättaren och bearbetaren S. L. Muraeus avtrycker 
även ingressen till en helt annan Hieronymi Prophetia, som skildrar 

5  A. a., S. 537. 
8  Saxtorph, s. 343, rubricerat som den spådom, vilken omtalar Jesus eller jungfru 

Maria. Texten är på latin och uppges innehålla nästan obegripliga förkortningar. 
7  Belägg Lilli Gjerlow, Notes on the Book of Cerne and on MS Uppsala C 222 

(Nordisk tidskrift för bok- och bibl:sväsen 47, I960, S. 1-29), s. 24. 
8  NKS 123,4°, bl. ii: Verba sancti Jeronimi, påpekat av Ellen jorgensen, Hel-

gendyrkelse i Danmark, Khvn 1909, S. 59 f., som även hänvisar till ett danskt tryck 
hos G. af Ghemen 1509 och en handskrift i GKS 1390, 4° (Brandt, Kirkeaarets 
Sondagsevangelier 164). 

9  D 4, tryckt i SFSS V, s. Lxxxvii f., bl. a. noterat av Ellen Jorgensen, loc. cit., 
Sandblad, s. 22, och Toni Schmid — Odenius, s. zo. 

1  C 222, f. 99 r, påpekat av Lilli Gjerlow, s. 23; Toni Schmid— Odenius, s. 20; nr 
7233 hos Margarete Andersson-Schmitt. 

3  C 226, fol. 3 r - 4  v; nr 1237. 
3  Speculum hominis. Thet är / Menniskio = Spegel: Nu / emoot Werldennes sidsta 

Tijdh / allom Gudeligom Menniskiom / ganska nyttig tu l at läsa och dageligen be-
trachta / Först uppå Latin / vthgången / aff M. Jona Palma Austroburgio ... Men / 
nu förswenskadt 	aff Stephano L. Muraeo ..., Sthlm 1674, s. 519 IT. 

4  D. Lindquist, Studier i den svenska andaktslitteraturen under stormaktstide-
varvet, Diss. Lund, Uppsala 1939, S. 700 if. 
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den mot änden stegrade ondskan och alltings förvändhet. Detta 
apokalyptiska dokument, som föreligger i handskrifter från 1500-
talets sluta samt i i600-talets svenska psalmböcker (165o) och 
manualen (1679, 1685)6, har redan 1633 (nytryck 1635) av Muraeus 
omdiktats till domedagspsalmen »At HERrans dagh tilstundar 
snart».7  

Förlagan till denna psalm återfinnes lika litet som de femton 
tecknen hos kyrkofadern Hieronymus. Det återstår att se, om det 
uppgivna författarskapet beror på att båda apokalypserna står i 
skrifter, som med orätt har gått under Hieronymi namn. Att den 
profetia, som har tryckts ännu i de svenska i 600-talspsalmböc-
kerna, så småningom har utelämnats, torde bl. a. bero på att den 
i inledningen har daterats tillbaka 1200 år. Som samtidsskildring 
har den då förlorat sin aktualitet i början på i600-talet. 1500-
talsversionerna har betecknande nog 1 mo år i ingressen! Annars 
är tecknen på de yttersta tiderna i och för sig av en sådan tidlös-
het, att också en modern människa utan svårighet torde kunna 
känna igen sig, antingen i samband med en misantropisk huvud-
runkning eller vid en sant existentiell historietolkning. Några stick-
prov får illustrera detta förhållande: 

När Werldennes sidsta Tijdh 'och Endalycht begynnar komma / tå skole 
alla godha Sedher och Christelighe öffninghar förläggias / och all ondsko ibland 
Menniskiorne få Macht och öfwerhand / alla Synder och Laster skola blifwa 
margfalleligha och illfundiga medh stoor förstånd. Rättfärdigheten skal för-
gås / Troon skal slätt vtheblifwa. Kärleeken skal förkolnas och vthslächt 
varda / Sanningen skal näpligha finnas vthi heela Werlden 

Theslijkes skola Menniskiorne komma ifrån sitt wett och sinne / at the skola 
kalla thet gott som ondt är / och thet rätt som orätt är / Då skola Ynglingar 
till Herradöme och Wäldigheeter vpsatte warda / och gamble förståndige Män 

5  Cod. Ups. N 1122a, S. 	f.; Cod Hafn. GKS 3317, 40  S. 285 if., noterat av 
Sandblad, s. 18o, not 9; jfr dens., S. 163 f., 184 

Lindquist 1939, s. ro5 f., not 5. Se Itt nytt Swenskt Manuale, Medh 80. härlige 
och vthwalde Böcker och Stycker ..., Sthlm 1679, S. 814 if.; Ett lijtet Nytt Manuale 
eller Hand- book / Medh åthskillige sköne Tractater ..., Sthlm 1685, s. 618 if. 

7  S. Hieronymi Prophetia Om Werldennes Sidste Ända Aff Stephano Lavrentii 
Muraeo, (s. 1.) 1635. Denna uteslöts av J. Swedberg själv och hans medarbetare ur 
det förslag, som blev 1695 års psalmbok, se E. Liedgren, Svensk psalm och andlig 
visa, Sthlm-Uppsala 1926, S. 324. 
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skola räknas för Gäckar / och the unge skole allestädhes förachta the gambla 
i förstånd och skick ... 

Och stoor vnder skee i Himmelen / på jordenne och i watnet. Foglarna i 
wädhret Diwren på marckenne förgåås och förminskas. Köp och Landz-
städher warda öde / aff mång nyia Sedher stoor tunga och Beskattningar 
medh Rooff, Snapperij öfwerwåld / Dryckenskap / Swalgh Eeder Gudz 
bespottelse ... 

Tå skal Ondskan så wäldeligha vptändt warda / både medh Qvinnor och 
Män / lefwa i Löszachtigheet och Okyskheet medh många grofwa synder / 
nya och onda lustar / at Menniskian skal tyckias thet wara ährligit och heder-
sampt / som största Synd och skam är ... 

The ther sofwa / skola ingen roo eller hwijlo få / för oroligheet skuld. Och 
vthi samma Bedröfwelse och onda daghar / skal Antichristus vpkomma och 
uppenbaar blifwa.8  

Under i800-talet har denna profetia omtryckts flera gånger. 
Utgivarna har härvid kunnat åberopa sig på att denna skrift har 
förekommit i en i600-talspsalmbok och därmed förskaffat sina 
alster en viss officiell auktoritet.9  

Vad de svenska versionerna av de femton tecknen beträffar, 
av vilka också flera tillskrivs Hieronymus, företräder de vanligen 
Comestortypen. Albertus Pictor har på 460-talet målat tecknen 
och Antikrists framträdande i Sala kyrka,1  liksom de även före-
kommer i kyrkorna i Fornåsa (Östergötl.), Sånga och Övergran 
(Uppl.).2  I Danmark är de bevarade på valvdekorationer i Svxrd-
borgs kyrka, Prxsto amt (1425-145o).3  Även dessa målningar är i 
allmänhet försedda med texter, som bör inbegripas i den text-
historiska analysen. 

De femton tecknen ingår ju emellertid också i den parvis rim-
made sibyllinska dikesom vi tidigare har mött på tysk mark från 
år 1361. Denna »Sibyllans spådom» ligger i sin tur huvudsakligen 

8  En liten Psalmbok ..., Sthlm 1650, sammanbunden med En liten Bönebok 
Sthlm 1651, s. ,64 if. 

P. 0. Bäckström, Svenska folkböcker II, Sthlm 1848, öfversigt, S. 132 f. 
H. Cornell, Antikrists Mirakler i Sala (Rig. 16,1933, S. 87-91). 

2  Toni Schmid-Odenius, s. zo. Se Sveriges kyrkor, Uppland 7:3 (1963), S. 540 f. 
3  R. Broby-Johansen,, Den Danske, Billedbibel i Kalkmålerier, Khvn 1947, s. 

204. Se även »Weltende» i Lexikon der christl. lkonographie IV (1972), sp. 510 if. 
(K. Laske). 
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till grund både för en dansk version, som f. f. g. har tryckts 1605 
och sedan upplevt ett flertal upplagor4  och för en svensk översätt-
ning som dyker upp i 1500-ta1shandskrifter6  samt en rad i 600-
talstryck med början år 1626.6 Genren har i Sverige århundraden 
igenom haft en mycket stor livskraft. Under det andra världskriget 
har sålunda icke mindre än tre upplagor sett dagens ljus, av vilka 
den sista från 1944 utgör ett nytryck av 1740 års version. 7  Ny-
spridningen är därmed icke slut. Samma vecka som denna uppsats 
i föredragsform framlades för Kungl. Humanistiska Vetenskaps-
samfundet, kunde man sålunda i en veckotidningsannons läsa föl-
jande: »Nya Bonde-Praktikan om årets gång i sed och folktro, 
horoskop samt Sibyllans spådom.»8  

Den här bristande tillgången på äldre tryck och handskrifts-
material i det annars så välförsedda UUB omöjliggör f. n. ett 
grundligare studium av hur de svenska rimmade versionerna för-
håller sig till de tyska 1400- och 150o-tals förlagor, som redan 
Bäckström omnämner i sin översikt av de svenska folkböckernas 
historia? Hur utomordentligt väl de ursprungliga ordalagen har 
bevarats under ett halvt årtusende, framgår dock av följande 
parallelltryck av en medellågtysk version av »Sibyllans spådom» 
och en av de,senaste svenskspråkiga översättningarna: 

4  R. Nyerup, Almindelig Morskabslzsning i Danmark og Norge igjennem Aar-
hundreder, Khvn 1816, S. 298 IT. I Danske Folkeboger fra 16. og 17. Aarhundrede, 
udg. af  J. P. Jacobsen — J. Olrik — R. Paulli 1—XIV, Khvn 1915-36, nämnes denna folk-
bok endast i förbigående, se Register: Sibyllx Spaadom. Se vidare Bibliotheca Danica 
1(1961), sp. 947; V (1963), sp. 173, och V. E. Clausen, Det folkelige danske trxsnit 
i etbladstryk 1650-1870 (Danske Folkeminder 7,), Odense—Khvn 1961, s. 239, nr 
50. 

5  Cod Holm. D 426; Cod. Ups. N 1122a, S. 1-14. Noterat av Sandblad, s. 185, 
not 4. 

Förtecknade hos Bäckström, s. 128 ft Se även I. Collijns I600-talsbibliografi, 
s.v. »Prophetia 

7  Een skön och lyffligh Prophetia Sibyllae, stält på rijm, hwilken innehåller om 
Christi tilkommelse, pijna och dödh, hem och then yttersta dagen, ... Item någhre 
märckie teken på jwledagharna ..., Kalmar 1626; En mächta skiön och härlig Pro- 
phetia Sibyllae 	(s. 1.) 1740; nytryck Karlshamn 1944. 

Saxons Veckotidning 1970—II (lo—i6 mars), S. 46. 
Loc. cit. 



Wy vd wunders vnd tey-ken 
ghescheen. 

405 So beter[en] sik doch dy lude 
nicht. 

Se werden y' elder ye erger, 
Jo riker jo kerger 
Vnd suken vd l nyer funde, 
Wy se volbrengen dy sunde 

410 Met vnreyner sluwen manchir- 
hande 

Vnd mit hoffart am ghewande 
Vnd mit vnkuschin begherde 
Vnd mit girigem gheferde, 
Vnd sy werden an gude rick 

415 Vnde draghen cleider wunderlik, 

Eyns kort, eyns lang, eyns wyt, 
Vnd fruchten oren schepper 

nicht. 
Man sehet an deme vrowen-

ghewande 
Vel valden mannigherhande. 

420 Man volghet den wenich der 
phaffen lere 

Vnd achtet vp oren ban nicht 
sere. 

Jederman wel synen willen han. 
Man sehet denne vel spitzer hude 

draghen 
Vnd kogel-tzepeln, de synt langk 

vnd breit, 
425 Snebele an den schu"n werden 

denne ghemeyt, 
Dat et dragh-en man vnd vrou-

wen, 
Dy sunne (sunde) mu% man 

schouwen, 
Dat sy denne wert (werden) vor-

storet. 
Vntruwe, falsch wert ghemeret, 
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Ändock i världen sådant skall ske, 

Kan man dock ingen bättring se; 

Ingen ibland dem vill gott begynna, 
Ju längre de leva ju värre de synda; 
De söka fast efter nya funder, 
Därmed de fullkomna sina synder, 
Med många fåfänga seder, i allvar 

och snack, 
På vars annars bak både lyte och lack, 
Högfärd, girighet, svalg och hor, 
Det lärer och övar både liten och stor, 
Den ene den andra varken ynkar 

eller skonar, 
Då skall ock begynna underlig kläde-

bonad, 
Stundom stackot, stundom lång, 
Somlige vid och somlige trång, 

Man förde kvinnedräkt på samma 
ålder, 

Med brokot kläder och brokot fålder, 
Man följer då litet prästernas lära, 

Då aktas varken heder eller ära, 

Var och en vill då sin vilja hava, 
Då får man se höga hattar draga, 

Mångahanda hattar de hava arla och 
sent, 

Långt hår på skår skall bliva gement. 

Det sker också emot det sista, 

Att man ser solen sitt sken mista, 

Och rätt samma tid de då ära, 

Begynner otro och falskhet sig för- 
mera, 
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430 Wat denne gheredet des myn-
schen munt, 

Dat gloubet dat herte to keyner 
stunt. 

In der tijd wert ordel vnde recht 
Ge-sproken beyde krum vnd 

slecht 
Von den luden jedem manne 

435 Noch ghunst, als man ome gan. 
Sick vrowet weder jungk adir 

alt, 
Des mynschen clage wert den 

mannichfalt. 
Nymant hilp dem anderen icht; 

Dar-von den armen keyne hulpe 
geschit.1  

Vad människan då talar med sin mun, 

Det går intet av hjärtans grund; 

På den tiden fälles orätter dom, 
Att den bliver saker som dock är 

from, 
Allt för skänker, gåvor och gunst, 
Det tycker man vara en nyttig konst, 
Sig fröjdar då varken gammal eller 

ung, 
Alle äro då av ångest trötte och tung, 

Den ena den andra sviker och 
stjälper, 

Ingen finns som den fattiga hjälper.2 

Den uppmärksamme läsaren observerar, att liksom man under 
tidens gång har skrivit upp de apokalyptiska talen, så att de skall 
passa in på samtiden, så har även alltför tidshistoriskt betingade 
inslag avlägsnats. Detta gäller hattmodet i V. 424 och snabelskorna 
i 

 
V. 425, där i stället långhårigheten blir ett tecken på den yttersta 

tiden. Omkastningar, missförstånd eller mekaniska felöversätt-
ningar har varit ofrånkomliga. Likaså har den som försvenskat 
sin tyska, möjligen danska förlaga, väjt undan för det som varit 
honom obegripligt. Hänsyn till rimmen har framtvingat ett val 
av andra ord än de ursprungliga. Men i stort sett häpnar man över 
att texterna trots allt är varandra så lika. 

Utom denna poetiska Sibyllen-Weissagung med dess nordiska 
avläggare finns också en tysk folkbok på prosa med titel Zwölff 
Sibyllen Weissagungen, som har tillkommit år 1516 genom J. 
Köbel i Oppenheim. Den består av ett litet häfte, som på grundval 
av äldre skildringar beskriver de tolv sibyllorna, vartill kommer en 
trettonde, som icke ges så stort utrymme som i den rimmade ver- 

Mante, S. 23 f. (MS H). 
2  Sibyllans profetia. På gammalt rim. Utgiven efter en upplaga tryckt på 174c-

talet. Innehåller utom Sibyllans utsagor till Konung Salomo om Kristi tillkommelse 
och yttersta tiden även märketecken för julhelg och tordön, Jönköping 1942, S. 16 f. 
7 — 732489 Hum. Vet.-Samf. Årsbok 1971-72 
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sionen. Den rutinerade folkbokstryckaren Christian Egenolph har 
år 1531 förvärvat detta tryck och utvidgat det med fyra textutdrag, 
som han hämtat från samtida apokalyptiska verk, nämligen Johann 
Lichtenbergers Prognosticon för år 1488, Griinpecks Practica, He-
dions tyska översättning av Josefus och de sista sidorna av Sebastian 
Franks historiebibel från år i 53 i. Därmed är 1532 års tyska folk-
bok skapad, 3  vilken i sin tur efter en senare förlaga har översatts 
till svenska år 162o4  och sedan upplevt ett flertal upplagor och 
nyöversättningar från bearbetade kontinentala versioner. 5  Den 
sista är utan de fyra tilläggen och med många nya fel och miss-
förstånd utgiven så sent som på hösten 1972. Den har därvid ty-
värr hoptryckts med en svartkonstbok, som har spelat en ödes-
diger roll i den moderna vidskepelsens brokiga historia, nämligen 
»Mose ande- och trolldomslära. Ur de Magiska sjätte och sjunde 
böckerna».6  Denna utgåva hedrar knappast förlaget, eftersom detta 
genom att icke ge några som helst kommentarer kommer att spe-
kulera i det aktuella intresset för ockultism och magi. 

Denna förlagsspekulation aktualiserar emellertid en viktig syn-
punkt på de olika sibyllornas spådomar och därmed besläktade 
apokalyptiska verk, nämligen deras funktion. De har förblivit 
levande och meningsfulla dokument, så länge de har haft en sådan, 
sedan har de övergått till relikt. Egentligen har de ursprungligen 
fungerat som tröste- och förmaningsskrifter, som närmare ut-
vecklat de ord, i vilka evangelisten Markus sammanfattar Jesu 
förkunnelse: Gudsriket är nära, gören bättring och tron evangelium! 
Om beskrivningen av de yttersta tidernas vånda endast uppfattas 
som en inommänsklig samhällsanalys, kan man verkligen tala om 

3  Peuckert 1943, loc. cit. 
4  M. Andre, The Tolff Sibyllers Spådommar / som månge vndersamme händel-

ser ifrå werldennes begynnelse in tjl enden tilkenna gifwa. Sampt Nicaulae Drott-
ningennes i Saba Prophetier / som hon K. Salomon vpenbarat hade. Såsom ock Mer-
kelige tilkommande ting / som aff S. Birgitta / Cyrillo, Methodio, Joachimo, Broder 
Reynhart / Johanne Lichtenberger / och Broder Jacob aff Spanien / äre beskreffne. 
Anno M.D. LXV. Nw aff itt Tydskt Exemplar förswenskat, Sthlm 162o; nytryck i 
Svenska Folkböcker utg. av J. Sahlgren, VIII, Sthlm 1956. 

5  Bäckström, s. 128 if. 
6  Härom Edsman 1962/64, och A. Steen, Sjette og sjuende Mosebok, Kristian-

sand 1964. 
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en våldsam kristen kulturpessimism (H. Sandblad). Om räknandet 
av tecknen och tider likaså isoleras från det frälsningshistoriska 
skeende, som över undergång och dom leder till saligheten i Guds 
nya värld, blir det förveten spekulation, vilken dör bort som ett 
curiosum. Det hindrar icke, att den kristna historietolkningen sub 
specie aeternitatis också har fungerat som samhällskritik. Aktuella, 
ständigt förnyade identifikationer av apokalypsernas gestalter med 
levande, historiska personer, har på gott och ont gett dessa skrif-
ter en stor sprängkraft. Dessa har därför också kunnat ställas i 
den kristna propagandans tjänst, med udden riktad åt skilda håll. 
Johannesapokalypsens historia ger en rik provkarta på skilda 
tolkningsmöjligheter och är typologiskt förebildlig inom denna 
litteraturgenre. 

Reformationen har utnyttjat kyrkokritiken i de framtidsförut-
sägelser från den utgående medeltiden, vilka senare har inarbetats 
i »De tolv sibyllornas spådomar», liksom naturligtvis de gamla 
påveprofetiorna. Luther själv har år 1527 ombesörjt ett nytryck 
av Lichtenbergers siaresyner och värjt sig mot felaktiga tolkningar 
genom att identifiera den falske profeten med svärmaren Thomas 
Miintzer. Reformatorns anhängare har i sin tur känt igen sin man 
i den mot påven revolterande munkprofeten eller i något av den 
yttersta tidens tvenne vittnen, Elias och Henok.7  

Mot denna bakgrund kan man kanske med andra ögon läsa 
följande utdrag ur den svenska folkboken från 162o. De återspeg-
lar tämligen väl motsvarande avsnitt i den rimmade versionen, 
som dock är utförligare. Den i sista hand av de gammaltestament-
liga profeterna inspirerade kritiken av orätt, orättfärdighet och 
övervåld skonar ingen samhällsklass och gäller de försummade 
plikterna både mot Gud och nästan. I samtidens historia och na-
turkatastroferna utläser man Guds straffdomar, där ingen kan skylla 
ifrån sig på andra utan nödgas utropa mea culpa: 

De kristne de skola plåga och martera sin Gud med förfärlige eder, vid hans 
kropp, pino, marter, sår och alla leder, det till att höra förskräckeligit och 

7  HUbscher, s. 141 if. Jfr även B. Lohse, Thomas Miintzer in marxistischer Sicht 
(Luther 2, 1972, S. 60-73). 
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förbarmeligit [ömkansvärt] är, och dem skall ske för deras laster skull Gud 
allsmäktige många gångor varna dem, straff och plågor sända igenom ohör-
lige krankheter och bedrövelser på deras kropp och med förkortning deras 
liv genom de fyra elementen med brusande väderlek, oväder, hagel och vat-
tenuppstigande, förstöring och nedersjunkande både på land och folk, och 
boskapenom deras frukt och näring stor och dödelige skada tillfoge. Döden 
varder hasteligen under dem regerandes och store fältslaktningar och krig 
varda skall. Deras åkermän och handverksmän varda övergivandes sin plog 
och arbete och varda törstandes efter sins nästas kristens människo blod och 
varda därigenom självvilligen deras liv och leverne, hustru och barn förlå-
tandes, mord, rov och brand efterföljandes. ... Domen varder fallen mera 
för gunst, kärlek och penningar än såsom av broderlig kärlek, och dess rätt-
färdighet, vikt och våg bliver förfalskat, måttet förminskat och alnen förkor-
tat. Den fattige bliver undertryckt, pinat och plågat och elendeligen förlåten 
[övergiven], och orättfärdigheten, makt och våld besitter allestädes högsta 
platsen och bästa lägenheten. 

Där skall ock ske i den tiden, att den andeligheten skall sine emellan besvika 
varannan, påven, kardinal, biskop, prxlat och gemen prästeskapet under 
varannan sig själv ha te och förfölje och alltså gudstjänestena förlåte och sig 
till världslige ting hålle och anhänge, och var och en vill länke och foga sig 
till ära och värdighet, att de stort krig och tvedräkt emellan sig själve och 
dem enhälligom uppväcke och öva skole. De draga och locka de enfålligas 
gods till sig med rätt och orätt, våld och hurusom de kunna, således att de 
land, städer och folk slå sig under.8  

Detta avsnitt stammar från Nichaula9  eller drottningen av Saba 
såsom den trettonde sibyllan. Folkboken har också troget återgivit 
de mest karaktäristiska episoderna, som är förknippade med de 
övriga sierskorna. Om den tiburtinska eller tionde heter det bl. a.: 
»Av denne sibylles råd haver denne Augustus Kristum, som sågs 
på himmelen sittande i en jungfrus sköte skinande, tillbidit.»1  
Men också akrostikon är beskrivet och omsorgsfullt dokumenterat 
på rätt ställe, här i förbindelse med nummer elva i serien: 

Om denne förnämste och ädelste sibylla Erythrea haver Sankt Augustinus 
i sin 18. bok om Guds stad i det 23. kap. skrivit, huru Flaccianus, en romersk 
rådherre, en vältalande lärder man, när han med en annan talade om Kristo 

8  Andre x 1956, S. 64 ff. 
9  Så redan på i too-talet hos Gottfried av Viterbo, se Mariane Overgaard, s. 

xxvi. 
1  Andre x 1956,s. i. 
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och lade honom en grekisk bok före, däruti om denna sibylla Erythrea myckit, 
som hon om Kristo profeterat hade, skrivit stod, och honom där uti sju och 
tjugu verser viste, på grekisko skrivit och tillkännagivit på denna mening, 
Jesus Kristus en Guds son och saliggörare, etc. 

Därom du själver vidlöftigare om denna och andra sibyller finner vara 
skrivit.2  

Vi kan också med hjälp av folkboken sluta cirkeln och ge den 
cumanska, sjätte sibyllan ordet i en mycket fri, messiansk fram-
ställning av den romerske skaldens siareverser: 

Hon haver om Kristo alltså profeterat som Virgilius, in Bucolicis, Ecloga 
4, säger: 

»En ny världstid nu gånger an. 
En jungfru sem vi utan man. 
Saturni rik nu går i flor. 
Itt nytt barn högt av himmels kor 
kommer här in på jorden ned. 
0 kyske moder av hög led, 
Lucina, kom gunstig här fram! 
Apollos rik går nu fort an, 
därmed det nya barn utgår. 
Järnsåren och det gyllene år, 
inkommer över världen all, 
som skall igen upprätta fall.»3 

För hyddornas folk måste ju dock detta ha varit rena abraka-
dabra, fastän såsom sådant också bemött med vördnadsfull respekt. 
Även för huvudparten av dagens akademiska släkte är numera 
klassiska namn, skrifter och ordformer fördolda mysterier. Detta 
drabbar den rent bokstavliga förståelsen av sådana dokument som 
sibyllornas spådomar, där dessutom förvanskningar och felöver-
sättningar har krånglat till det hela. De legendartade inslagen, den 
tidshistoriska belastningen, som är mycket mera tyngande än 
Uppenbarelsebokens dunkla och mera slitstarka symboler, och en 
sekulariserad, naturvetenskaplig världsbild och historiesyn utgör 
ytterligare hinder. Dessa ha så gott som omöjliggjort en existen-
tiell förståelse också för den som skönjer Guds finger i det historiska 

2  A. a., s. 55. 
3  A. a., S. 41. 
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skeendet. Biskop Sven Danell har i ett öppet brev till Birgit 
Lange skildrat en sådan verklighetstolkning i dagens läge. Han 
är därvid angelägen att framhålla, hur samma människa, också 
brevskrivaren själv, omväxlande intar skilda attityder: 

Från 1914 — jag var vid krigsutbrottet fyllda jo år — har jag ständigt gått 
i en molande oro för vad som håller på att hända vår värld. Den gången 
trodde jag att världsundergängen var omedelbart förestående. Tiden efter 
1914 har bara känts som en galgfrist. ... jag långa tider slöar till och inte upp-
lever oron djupt och sant, trots att jag är fullt medveten om att skälen kvarstå 
och förstärks. Jag känner igen vad Jesus förutsagt om den yttersta tiden: 
människorna i allmänhet skola vara som på Noas tid och gå upp i intresset 
för mat och, inte minst, dryckjom (Uppenbarelseboken nämner därtill farma-
keia, narkotika, Uppb. 9: 2 I , i vår övers. av 1917 återgivet »trolldomskonster»), 
vidare för erotik, för affärer — väl även penningförvärv genom V5 och bingo 
— och för byggandet och planterandet på villatomten, kort sagt de skola 
driva business as usual. Samtidigt skall självmordsfrekvcnsen bli hög, och 
människor skola ta sitt liv inte bara inför omedelbart överhängande fara, utan 
av fruktan för vad de förstå skall övergå jorden. Allt detta tycks Jesus — 
enligt de apokalyptiska talen hos synoptikerna — ha sagt nära nog i ett ande-
drag. ... Därigenom tycks mig profetian höra till dem som blivit fullt förståe-
liga först på I900-talet, men jag kan ta fel, ty vad veta vi om människorna 
under digerdöden?4 

Det går en mer eller mindre klar gräns mellan förvissningen 
om att leva i den yttersta tiden och det spekulativa beräknandet av 
tider och stunder, mellan äkta eskatologi och förveten apokalyp-
tik. Man kan emellertid icke heller vara alldeles säker på den se-
nare genrens död i en tidsålder, som präglas av en religiös sub-
kultur och blomstrande ockultism. Skådandet in i det fördolda 
spelar där en stor roll och apokalyptiken är icke död, även om den 
på olika kulturnivåer tar sig skilda former. 

Litterärt och motivhistoriskt har Pär Lagerkvist i sin bok om 
»Sibyllan» kunnat binda samman pythian i Delfi med Jesus Kris-
tus och den vandrande juden i korsträdslegenden. För en kristen 
läsare måste den svagsinte sibyllesonen, som har avlats i gudom- 

S. Danell, Kärleken som faktum. Fortsatt samtal i stället för recension (Vår 
Lösen 63, 1972, S. 636-638). Jfr C. E. Braaten, Christ and Counter-Christ: Apo-
calyptic Themes in Theology and Culture, Philadelphia 1972. 



110 

ligt tidelag, och hans himmelsfärd te sig som blasfemi. Den i teo-
logisk idehistoria bevandrade kan möjligen skönja en vrångbild 
av arianskt och nestorianskt kätteri. 

Därmed har jag sökt följa huvuddragen i en historia, som för 
klassikern utgör ett vittnesbörd om »Nachleben der Antike» och 
för patristikern ett exempel på en interpretatio christiana av förkrist-
na klassiska författare. För konsthistorikern rör det sig om ett 
fängslande, delvis svårbegripligt motiv och för folkloristen om 
»gesunkenes Kulturgut». Litteraturhistorikern och medeltidsfilo-
logen finner en intressant texthistoria på skilda folkspråk, där nya 
dialektvarianter dyker upp. Kyrkohistorikern och sociologen 
fägnar sig åt en folkskrift med en också revolutionärt laddad, kris-
ten historietolkning. Temat hör på detta vis väl hemma i ett ve-
tenskapssamfund, som i en apokalyptisk vargatid för humanistisk 
forskning söker fullfölja alma maters tvärvetenskapliga traditioner. 

Zusammenfassung 
ANTIKE UND MODERNE SIBYLLE 

Das interdisziplinäre Thema „Antike und moderne Sibylle" ge-
hört einer Reihe verschiedener Universitätsdisziplinen an: klassi-
scher Altertumswissenscha ft, Patrologie, Kunst-, Literatur-, Kul-
tur- und Kirchengeschichte, Sprachwissenschaft, Soziologie und 
Volkskunde. Um ein Gesamtbild zu bekommen, lohnt es sich schon, 
wie in nicht wenigen entsprechenden Fällen, die Resultate der 
einzelnen Spezialforscher zusammenzustellen. 

An Hand der einschlägigen Literatur und mit Riicksicht auf 
ältere und jiingere schwedische und nordische Beiträge zeichnet 
der Verf. kurz die Geschichte der antiken und spätantiken Sibyllen, 
der jiidisch-christlichen Oracula Sibyllina und der darauf fuBenden 
patristischen Auslegung und Umdeutung der alten Sibyllenweis-
heit. Die Sibyllen werden im Mittelalter heidnische Parallelgestal-
ten zu den alttestamentlichen Propheten. Sie haben nicht nur den 
Weltuntergang, den allgemeinen Weltbrand und das Weltgericht 
vorausgesagt sondern auch den Messias und die ganze Erlösungs-
geschichte geweissagt. Die apokalyptische sibyllinische Dichtung 
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des 14. Jahrhunderts wird so mit der Kreuzbaumlegende, der 
Passionsgeschichte und den „Fiinfzehn Zeichen vor dem jiingsten 
Tag" erweitert. 

Der Verf. untersucht gegen diesen gemeineuropäischen Hinter-
grund die mittelalterliche nordische, besonders schwedische Sibyl-
lentradition, sowohl in lateinischer als altschwedischer Sprache. 
Zugleich werden die Kunstdenkmäler beachtet, in erster Linie die 
Kirchengemälde. Der abschlieBende Abschnitt einer einfluBreichen 
ps.-augustinischen Predigt, Vos, inquam, conuenio, o ludei, ist in der 
beriihmten C-Sammlung der Universitätsbibliothek zu Uppsala zu 
finden. Der SchluB einer Variante von der lateinischen Kreuzbaum-
legende wird aus derselben Quelle zum erstenmal publiziert. 

Im schwedischen Kirchenlied und in der Andachtsliteratur des 
17. Jahrhunderts lebt nur dieselbe Apokalyptik wie in der sibylli-
nischen Dichtung weiter, nicht aber die Dichtung selbst. Die 
„Fiinfzehn Zeichen" werden dagegen als selbständiges Dokument 
noch 1674 direkt angefährt, sowohl auf lateinisch als auf schwe-
dis ch. Eine längere Lebensdauer haben die schwedischen bersetz-
ungen der deutschen Volkbiicher gehabt. Die poetische „Sibyllen-
Weissagung" von 1626 (deutsches Original aus dem 14. Jh.) und 
die prosaischen „Zwölff Sibyllen Weissagungen" von 1620 
(deutsche Vorlage von 1532) werden noch heutzutage in schwe-
discher Sprache neu aufgelegt. In dem schwedischen Text der ge-
reimten ältesten Version ist noch in einer Auflage aus der Zeit 
des zweiten Weltkrieges eine mittelalterliche niederdeutsche 
Fassung ohne weiteres wiedererkennbar. 

Der schwedische Dichter und Nobelpreisträger Pär Lagerkvist 
hat in eigenartiger — und christlich gesehen blasphemischer — 
Weise den schwachsinnigen Sibyllensohn aus Delphi dem Marien-
kind und Gottessohn entgegengestellt. Die Verkniipfung ist nur 
angedeutet, wird aber doch durch eine andere Kreuzbaumlegende 
erzielt, indem der wandernde Jude Ahasverus mit der alternden 
Sibylle ins Gespräch kommt. 





6. Arbor inversa 

PLATON, Tim. 90 A: Saktova 	nprk Så vilv 
iv oöpavep guyTivetav d•ndy 	p.ac cdpetv 
övzocg cpwcdv otix åyyEcov, &XX& otipcivtov. 
EF. BREVET 3:17: åv dydorg åpgtotiåvot led 
TED•eilEXIcogivoc. 
Jox. EV. 3: 8: Set Uttåg yevv/Mvat diVelYbEV. 

Den kvinnliga mystikern HADEWYCH från Brabant (t omkr. 1250), 
om vilkens person föga är känt, har bl. a. efterlämnat en samling av 
fjorton visioner, som skildra själens utveckling intill apoteosen. I den 
första av dessa berättar lladewych, hur hon blir förd till de fullkomliga 
dygdernas trädgård och där får skåda sju underbara träd. Det första har 
en rutten rot men fast kärnved och bär på en underskön blomma, vilken 
slites bort av en stormil och förtorkar. Detta träd representerar själv-
kännedomen. Den ruttna roten är den bräckliga människonaturen, kärn-
veden själen och blomman människans sköna yttre, som snart förgår. 

Det märkligaste av träden står emellertid mitt i lunden. Det har röt-
terna uppåt och kronan nedåt. Bland de talrika grenarna märkas längst 
ned tron och hoppet, vilka utgöra alltings begynnelse. Den ledsagande 
ängeln säger till Hadew-ych: »Mästarinna, som klättrar upp i detta träd 
från begynnelsen till änden, den outgrundlige Gudens djupa rot, må du 
fatta, att detta är nybörjarnas väg till de fulländades uthållighet.» Mysti-
kern förstår då, att trädet utgör gudskunskapen, som börjar med tron 
och slutar med kärleken.1  

Om man jämför denna sistnämnda symbolik med den allegori, som är 
knuten till det första trädet, synes i bägge fallen bildhälften vara formad 

1 J. 0. PLASSNIAN, Die Werke der Hadewych ( = Schriften-Reihe Kulturen der Erde, 
Material zur Kultur- und Kunstgeschichte aller Völker, Abt. Textwerke 8), Hagen i 
W, - Darmstadt 1923, p. 75 s, 

8 	Från silverfisken i Skaga 
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efter sakhälften.1  I fråga om det upp- och nedvända trädet förefaller 
en dylik slutsats att vara så mycket mera berättigad, som den bildliga 
framställningen icke utgör ett slutet helt utan avbrytes av tolkningen 
(toppgrenarna = tron och hoppet). Vidare är bilden vid en första påsyn 
ganska fantastisk och brister i åskådlighet. 

Vid en närmare undersökning visar det sig dock, att Hadewych helt och 
hållet rör sig med traditionellt stoff. Urgamla mytiska föreställningar 
och grekisk naturfilosofi, som genom Platons auktoritet vunnit ny sprid-
ning, ha på ett egenartat sätt förbundits med kristen skrifttolkning och 
levt vidare ända ned i medeltiden. Och härvid har den kristna mystiken 
med sin av nyplatonismen starkt påverkade föreställningsvärld varit en 
av de viktigaste traditionsbärarna. Den visionära abbedissan från Bra-
bant är enligt PLASSMANN närmast påverkad av de bägge augustiner-
munkarna RICHARD och HUGO AV S:T VICTOR i Paris.2  Denna iakttagelse 
stämmer väl med det faktum, att den symbolik, som här skall bli föremål 
för undersökning, har upptagits av Hadewych. 

Föreställningen om »arbor inversa» hör sålunda hemma i ett större 
idéhistoriskt sammanhang: den antika mytologiens och kosmologiens 
fortlevande i medeltiden. Bland förmedlarna av detta väldiga stoff kunna 
utom de nyss nämnda följande framhållas: JOHANNES SCOTUS ERIUGENA, 
BERNHARD Och THIERRY AV CHARTRES samt WILHELM AV CoNcuEs.3  Det 
är betecknande, att vi återfinna idén i fråga hos den man, som samlat 
och systematiserat det antika vetandet och därmed förvärvat sig äretiteln 
»doctor universalis», nämligen ALANUS DE INSULIS ( = Lille). Denne 
(t 1203) uppvisar nära frändskap med den platoniserande Chartresskolan4  
och står både geografiskt och kronologiskt så nära Hadewych, att man 
kunde vara frestad att antaga en litterär påverkan, om icke föreställningen 
vore så allmänt spridd. 

När PLASSMANN i annat sammanhang med några rader berör idén om 
»arbor inversa»5, vantolkar han denna genom att helt förbise dess starka 
bibliska förankring. Kärleken är icke »genom ett förbiseende» utelämnad 

i Cf. dock den bibliska bakgrunden till den första allegorien: Jes. 40: 6 s. (1 Petr. 
1: 24). 

2  Op. cit., p. 111. 
3  Cf. H. LIEBESCHOTZ, Kosinologische Motiye in der Bildungswelt der Frilliscliolastik 

( = Vorträge der Bibliothek Warburg 1923-24, Leipzig-Berlin 1926, p. 83-148). 
4 M. BAUMGARTNER, Die Philosophie des Alanus de Insulis ( = Beiträge zur Ge-

schichte der Philosophie des Mittelalters II: 4), Mönster 1896, p. 8. 
5  Der Dreistufenbaum in der deutschen Mystik ( = Germanien 1942, p. 161-66), 

p. 162. 
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bland toppgrenarna, tron och hoppet. Utan den representeras av trädets 
uppåtvända rot. Gudskärleken är målet för mystikerns klättring. Detta 
framhålles också uttryckligen i tolkningen av synen. Gudskunskapen 
har sin rot i kärleken och överträffas av denna. Den skriftmässiga och 
allmänna bakgrunden till den mytologiska föreställningen företrädes av 
sådana bibelställen som Kol. 1: 10 ss.: »ut ambuletis digne Deo . . . in 
omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei . . . in omni 
patientia . . gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis 
sanctorum in lumine . . . et transtulit in regnum filii dilectionis suae», 
och Ef. 3: 17 ss.: »in charitate radicati, et fundati, ut possitis comprehendere 
cum omnibus sanctis, quae sit latitudo, et longitudo, et sublimitas, et 
profundum: scire etiam supereminentem scientiae charitatem». 

Hadewychs interpretation av »arbor inversa» såsom gudskunskapens 
träd har framhävt bildens allmänna och fördunklat dess mytologiska inne-
börd. Denna skimrar dock igenom vid talet om begynnelsen och änden 
av trädet, d. v. s. A och 0. Det är helt enkelt fråga om Kristus såsom 
»arbor vitae». »Radix» är också en vanlig symbol för Frälsaren under 
medeltiden, såsom nedan skall påvisas. Det är intressant att se, med vilken 
lätthet man funnit skriftbelägg även för denna och likartade realistiska 
föreställningar. Vi komma härmed in på en bibeluppfattning och ett 
bibelbruk, som förefaller den i en historisk bibelsyn skolade ganska främ-
mande. Och likväl är det denna användning av den Heliga skrift, som 
varit den absolut dominerande under kristendomens historia. Vilja vi 
förstå denna och Nya Testamentet självt, som använder Gamla Testa-
mentet på precis samma sätt, går det icke att avfärda ett dylikt bruk av 
Skriften som en gången tids dårskap. Förresten fortlever detsamma allt-
jämt i den nutida förkunnelsen. 

Innan vi övergå till de skilda skriftbevisen för idén om Kristus såsom 
»arbor vitae» med den speciella utformning av tankegången, som »arbor 
inversa» erfordrat, skall den fritt växande myten refereras. Den är bl. a. 
bevarad i en irisk framställning från 1400-talet, framdragen och översatt 
av R. THURNEYSEN1: »Legenden förtäljer om ett underbart träd, vars 
övre del befinner sig ovan firmamentet, medan den undre är på jorden. 
I dess mitt tonar allt slags musik. Till trädets underbara natur hör vidare, 
att det spirat ovanifrån, under det att varje annat träd växer nedifrån 
och upp. Ur en enda rot växer det från ovan, men nedtill utgå talrika 
rötter från detsamma. Nio grenar har det, vilka bli vackrare, ju längre 

1  Der myetieche Baum 1=  Zeitechrift för celtieche Philologie 14 (1923), p. 16-17]. 



116 

upp de sitta. Glänsande vita fåglar vistas i evighet i dess grenverk och 
lyssna till dess många melodier. 

Detta är trädet: Jesus Kristus, fulländningen av alla Guds skapelser, 
över vilka han står på grund av sin gudom. Han har slagit rot i denna 
jorden och blivit människa genom jungfru Maria. Alla melodierna i hans 
mitt, det är de gudomliga hemligheternas fulländade skönhet. Ovanifrån 
är han vuxen, d. v. s. från den himmelska fadern. En enda rot har han 
ovantill, det är gudomlighetens enda gudom. Men de många rötterna 
nedtill, det är de tolv apostlarna och lärjungarna och de övriga helgonen. 
De nio grenarna, det är de nio himlavåningarna, av vilka var och en är 
upphöjdare än den närmast föregående. De vita fåglarna mellan grenarna, 
det är de rättfärdigas glänsande själar i himlavåningarna. 

Vi alla, som befinna oss i detta gemensamma läger, anropa alltså Guds 
barmhärtighet, att vi måtte få bo mellan grenarna på detta träd, d. v. s. 
i himlavåningarna.» 

Det vore en lockande uppgift att närmare gå in på de olika momenten 
i denna märkliga skildring och fastställa deras ursprung och traditions-
historia. Då det emellertid i första hand är trädets egenskap av »arbor 
inversa», som intresserar oss, måste vi inskränka oss till att fastslå föl-
jande. De tre triaderna eller niotalet, som ursprungligen hör hemma i 
den nyplatoniska spekulationen, har genom DIONYSIOS AREOPAGITA och 
hans uppställning av den himmelska hierarkien i trenne tredelade ord-
ningarl fått en fast plats i den kristna mystiken. Schemat går igen också 
annorstädes i trädsymboliken, t. ex. i den nyssnämnda visionen av Hade-
wych, där det berättas om ett träd med mörkgröna, spetsiga blad, på 
vilka ett hjärta är målat. Trädet, som är vishetens, har trenne gren-
kransar med tre grenar i varje, vilka symbolisera de kristna dygderna.2  

De mera allmänna föreställningarna om den himmelska lovsången3  och 
sfärernas harmoni4  ligga bakom musiken, men medeltiden har även känt 
till sjungande paradisträd. I den dröm Perpetuas broder Saturus har, 
förflyttas han till en underbar trädgård med träd, som likna cypresser, 
»quarum folia canebant sine cessatione». I Abrahams Testamente talas 
det också om en cypress, som på Guds befallning utropar: »Helig, helig, 

De coelesti Hierarchia VI, 2 ss. = PG III, col. 204. 
2 PLASSMAN, Hadewych, p. 74 s., 128. Se även samme förf., Dreistufenbaum, och 

BONAVENTURA, Opera omnia IX, p. 119 (ed. Patres Collegii S. Bonaventura). 
3  Cl. DIONYSIOS AREOPAGITA, Op. eit. VII, 4 = PG III, co!. 212 B. 

Se därom P. BovANet, Etudes sur le Songe de Scipion (= Bibliothöque des Uni-
versitös du Midi, Fase. 20), Bordeaux-Paris 1936, p. 104 ss. 
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helig är Herren Gud, som låter sig kallas till dem som älska honom.» 
Och den vitt spridda legenden om Barlaam och Josaphat berättar om 
träd, vilkas blad frambringa en skarp ton.' 

Vid sidan av det vida religionshistoriska perspektiv, som föreställ-
ningen om de vita själafåglarna öppnar2, bör den bibliska bakgrunden 
betonas. Det stora träd, som Nebukadnessar skådar i Dan. 4: 7 ss., har 
nämligen tolkats såsom korsträdet, liksom man återfunnit en hänsyft-
ning på Kristus själv i vers 14: »et humillimum hominem constituet 
super eum».3  Och några verser tidigare står utsagan: »in ramis eius 
(scil. arboris) conversabantur volucres caeli: et ex ea vescebatur omnis 
caro». Här har en sakramental tolkning varit nära till hands, liksom den 
redan finnes i de apokryfa Matteus-akternas kors- och världsträd, vars 
krona dryper av honung, och ur vars rot en källa springer fram. Även i 
dess grenar dväljas allehanda fåglar.4  Dessa förekomma likaså i en annan 
trädliknelse, som tolkats messianskt, nämligen Hes. 17: 22 ss.: »Haec 
dicit Dominus Deus: Et sumam ego de medulla cedri sublimis, et ponam: 
de vertice ramorum eius tenerum distringam, et plantabo super montem 
excelsum et eminentem. In monte sublimi Israel plantabo illud, et erum-
pet in germen, et faciet fructum, et erit in cedrum magnam: et habitabunt 
sub ea omnes volucres, et universum volatile sub umbra frondium eius nidi-
ficabit. Et scient omnia ligna regionis, quia ego Dominus humiliavi lignum 
sublime, et exaltavi lignum humile: et siccavi lignum viride, et frondere 
feci lignum aridum. Ego Dominus locutus sum, et feci.» Här ha vi om 
icke ursprunget så dock ett av de förnämsta skriftstöden för den under 
medeltiden så vanliga motsättningen mellan syndafallets »arbor sicca» 
och frälsningens »arbor vitae».3  

Språket har varit flytande, och liksom man icke skilt på korsträdet 
och den korsfäste, har Kristus och hans kyrka, det osynliga himmelriket 
på jorden, fått övertaga varandras beteckningar. Den bibliska idén om 
församlingen såsom Kristi kropp har naturligtvis underlättat denna över- 

1  Se för dessa exempel Dictionnaire d'arcHologie chrétienne et de liturgie, s. v. »Arbresr, 
col. 2695 8. (H. Leclercq). 

2  Cf. R. EKLUND, Life between death and resurrection according to Islam (Diss.), 
Uppsala 1941, p. 16 ss. 

3  Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, s. v. »Kreuzbaum, Kreuzholz», col. 490 
(A. Jacoby); Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, s. v. »Baum*, co!. 72 (L. Stauch). 

4  R. A. Lirsius-M. BONNET, Acta apostolorum apocrypha 1—II: 1-2, Lipsiae 1891-
1903, II: 1, p. 220 ss. 

6  Se härför utom de ovan nämnda artiklarna av JACOBY och STAUCH jämte litteratur-
hänvisningar Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, s. v, »Baumkreuz», 
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föring. Liknelsen om senapskornet i Mt 13: 31 s. har sålunda varit använd-
bar även i det sammanhang, som nu behandlats: »et lit arbor, ita ut volu-
eres caeli veniant, et habitent in ramis eius». 

För övrigt har man i senapskornet också sett Kristus själv. I »Glossa 
ordinaria» jämställes sålunda himmelriket med evangelii förkunnelse, 
som påbörjas av Jesus. »Potest in grano sinapis humilitas Dominicae 
incarnationis intelligi. Quo accept() homo misit in hortum suum, quia 
corpus crueifixi Salvatoris accipiens Joseph in horto sepelivit. Expandit 
ramos in quibus volucres eaeli requiescent, quia praedicatores dispersit 
in mundum, in quorum dictis et consolationibus fideles ab huius vitae 
fatigatione respirarent.»1  

Trädets grenar komma i denna utläggning närmast att företräda apost-
larna. Denna tolkning står också att läsa i den pseudocyprianska hymnen 
»De Pascha», även kallad »De ligno vitae» eller »De cruce»2, i vilken utom 
andra skriftreminiscenser även Dan. 4: 7 ss. spelat med.3  Tiden mellan 
Kristi uppståndelse och himmelsfärd skildras här under bilden av hur 
frukten från korsträdet giver upphov till ett nytt skott, som oavlåtligen 
tillväxer: 

»Sed bis vicenis con firmiter ille diebus 
Crevit in immensum caelumque cacumine summo 
Contigit et tandem sanetum eaput abdidit alte, 
Dum tamen ingenti bis senos pondere ramos 
Edidit et totum spargens porrexit in orbem, 
Gentibus ut cunctis victum vitamque perennem 
Praeberent mortemque mori qui posse docerent.»4  

Med denna symbolik kan jämföras den iriska legendens, enligt vilken 
de nedåtriktad° rötterna representera de tolv apostlarna. 

Lika riklig som den till »arbor vitae» knutna symboliken är, lika säll-
synt synes föreställningen om »arbor inversa» med dess syftning på Kristus 
vara. Uppenbarligen är denna speciella användning av idén i fråga icke 

1  PL CXIV, col. 132 Ds. = HRABANUS MAURUS, PL CXII, col. 949 B. Den sistnämnde 
har tagit detta avsnitt från BEDAS Lukaskommentar, PL 92, col. 507 B; cf. härom J. H. 
HABLITZEL, Hrabanus Maurus, ein Beitrag zur Geschichte der Mittelalterlichen Exegese 
(= Biblische Studien XI: 3), Freiburg im Breisgau 1906, p. 51. Se även GARNERUS, 
Gregorianum II, 1 och IX, 2 = PL CXCIII, col. 67 Ds. och col. 333 A. 

2 Ø BARDENHEWER, Geschichte der altchristlichen Literatur I—V, Freiburg im Breis-
gau 1902-32, II, p. 452 s. 

3  JACOBY, art. cit., col. 490. 
4  CSEL III: 3 (1871), p. 306, I. 15-21 (ed. Hartel). Cf. GARNERUS, Gregorianum IX, 

19 = PL CXCIII, col. 346 Bs. 
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ursprunglig, utan den utgör en tillämpning av den antropologiska och 
kosmologiska spekulation, som vi nedan skola utveckla. Ett lärorikt 
exempel på hur det varit möjligt att förbinda denna med Bibelns utsagor, 
lämnar oss en adventspredikan av BONAVENTURA över Rom. 15: 12: »Erit 
radix Iesse, et qui exsurget regere gentes, in eum gentes sperabunt.»,  

Efter en inledande bön påpekar Bonaventura, att texten visserligen 
stammar från Jes. 11 och därmed från synagogan, men att den »adventus», 
som där omtalas, likväl har avseende på kyrkan enligt Jes. 9: 8: »'Ver-
bum misit Dominus in Jacob et cecidit in Israel', id est in populum christia-
num, veros Iudaeos et vere Dominum videntes.» Kristi ankomst beskrives 
i predikotexten på ett trefaldigt sätt, nämligen till sin »ortus, profectus» 
och »fructus». Vid den förstnämnda synpunkten, representerad av satsens 
första led »Erit radix Iesse», stannar Bonaventura i fortsättningen. 

»Quantum ad primam partem scire debemus, quod, sicut duplex est 
regio, scilicet caelestis et infernalis, sicut duplex est genus radicum et 
plantationum in hoc mundo, unde dicitur Matthei decimo quinto: 'Omnis 
plantatio, quam non plantavit Pater mens caelestis, eradicabitur.' Secun-
dum ergo quod est duplex 'plantatio', una scilicet caelestis, alia infernalis, 
sic duplex est 'radix', una scilicet plantationis caelicae, alia plantationis 
Gehennae.» 

Roten i den himmelska planteringen är Jungfruns son, vilken kallas 
»radix» på grund av sin likhet med de trenne egenskaperna hos roten. 
Dennas strävhet och hårdhet svarar mot Kristi förmåga att uthärda li- 
dande, enligt Jes. 53: 2: »Ascendit sicut virgultum eoram eo et sicut 
radix de terra sitienti, non est ej species neque decor», etc. Rotens be- 
nägenhet att gå på djupet symboliserar Kristi djupa ödmjukhet, enligt 
Job 29: 19: »Radix mea aperta est seeus agnas», ty ödmjukheten drager 
såsom en rot till sig nådens vatten. Och rotens fruktbarhet överensstäm-
mer med Kristi gudomliga kraft, enligt Rom. 11: 16: »Si radix sancta, 
et rami.» 

Ur den himmelska roten framspira oavlåtligt »charismata spiritualia», 
ty i Jes. 111.: 1 heter det: »Egredietur virga de radice Jesse, et flos de 
radiee eius ascendet. Et requiescet super eum spiritus Domini.» Vidare 
giver den upphov till »lumina sapientialia; radix enim omnis cognitionis 
in via est Verbum inearnatum, et radix omnis eognitionis in patria est 
Verbum increatum». Skriftreferensen är här Hes. 17: 3 ss. För det tredje 
skjuta »exercitia iustitialia» fram ur roten. De sex träd, varmed visheten 

i Opera omnia IX, p. 51 s, 
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liknas i Syr. 24, tolkar Bonaventura i detta sammanhang som lika många 
dygder. De bärande citaten äro »radicavi in populo honorificato» och »in 
electis mei» mitte radices». 

Motsatsen till den himmelska roten med allt vad som växer fram ur 
denna, utgöres av »radix plantationis infernalis et eius plantatio gehenna-
lis». Skildringen av denna har dock mindre intresse för vårt ämne och 
kan därför utelämnas.' Det redan refererade avsnittet tarvar inga kom-
mentarer, det lämnar självt den bästa kommentaren till Hadewychs vision 
och den iriska legenden. Gudskunskapens och dygdernas träd skjuter 
fram ur Kristi rot, som är av himmelskt ursprung. Vill man åskådligt 
tänka sig detta, giver sig utan vidare bilden av »arbor inversa». Överväger 
den moraliska betraktelsen, blir roten identisk med »charitas», såsom i en 
julpredikan av Bonaventura, där livets träd ( = Kristus) allegoriskt skär-
skådas till sina nio(!) delar.2  

Vad speciellt spekulationen över »radix5> beträffar, bygger Bonaventura 
i stor utsträckning på gängse tankegångar. Roten symboliserar sålunda 
både Kristus och hans inkarnation i »Allegoriae in universam Sacram 
Scripturam»3, vilka länge gått under HRABANUS MAURUS' namn. WILMART 
har dock uppvisat, att de tillhöra senare hälften av 1100-talet.4  En lik-
nande utläggning möter oss även ett sekel tidigare i subpriorns av Sanct 
Victor, GARNERUS, sammelverk »Gregorianum».5  Detta består av syste-
matiskt ordnade utdrag ur GREGORIUS DEN STORES kommentarer. Bland 
dessa märkes främst den 35 böcker omfattande utläggningen av Jobs 
bok, som varit ett av medeltidens mest lästa arbeten. Största delen av 
kapitlet »De radice» hos Garnerus är just hämtad ur Jobexegesen. Och 
därmed kunna vi ana, ehuru icke belägga, sammanhanget bakåt. Gre-
gorius har nämligen utnyttjat HILARIUS' AV POITIERS latinska översätt-
ning av ORIGINES' Jobkommentar5  och härmed också övertagit den hos 
de sistnämnda långt drivna allegoriska skrifttolkningen. Av Flilarius' 
bearbetning återstå dock endast tvenne obetydliga fragment. Natur-
ligtvis är den nu antydda traditionskedjan bara en av de många, som knyta 
samman medeltida och gammalkyrklig skriftutläggning. 

1 Of. härtill Opera omnia VIII, p. 272, där även Ef. 3: 17 citeras. 
2  Opera omnia IX, p. 119. Temat är hämtat ur IV Esra 8: 52: oVobis apertus est 

paradisus, plantata est arbor vitae». 
3  PL CXII, col. 1036 C. 
4  Les A114ories sur l'Periture attribuees å Raban Maur [= Revue Benådietine 32 

(1920), p. 47-56]. 
5 IX, 16 — PL CXCIII, col. 342 C ss. 
6 BARDRNIIEWER, op. cit. V, p. 295, 
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Utom de bibelställen, som ovan skymtat, har Joh. 15 med liknelsen 
om vinträdet och grenarna betytt mycket för trädsymboliken. Bonaven-
tura, som skrivit den berömda korsträdsallegorien »Lignum vitae»', har 
sålunda också ägnat en hel traktat åt »Vitis mystica».2  När däremot den 
i både Gamla och Nya Testamentet vanliga bilden av vingården kommer 
till användning, blir det Kristi församling, som träder i förgrunden. Lik-
som dess Herre i bokstavligaste mening »stammar» från ovan, är även kyrkan 
en himmelsk plantering. I en predikan över Höga Visan 8: 11, där den 
ovan nämnde ALANUS DE INSULIS utgår från en variant av Vulgatas här 
säregna översättning, nämligen »Vinea fuit pacifico meo (Vulg.: in ea)3, 
quae habet populos et tradidit eam custodibus», tolkas »pacificus» såsom 
»Verbum Patris» och »vinea est Ecclesia». Kyrkan omfattar emellertid 
både människor och änglar, ty dess Herre heter Sebaoth, och i »härska-
rorna» ingå de himmelska väsendena. Att kyrkan består av både änglar, 
patriarker, profeter, apostlar och apostlalärjungar uttryckes sålunda: 
»habuit enim haec radicem in angelis, truncum in patriarchis», etc. Hela 
symboliken upprepas därpå, men med en tropologisk eller moralisk tolk-
ning: »Haec eadem radicem habet in charitate, truneum in devotione», etc. 
Bevisställe är ånyo Jes. 11: 1: »'Egredietur virga de radice Iesse', id est 
devotio ex eharitate, quae bene radix Iesse dicitur; Iesse enim interpretatur 
incendium: charitas autem ignis est.» Denna namntolkning måste ur-
sprungligen gå tillbaka på ett jämställande av det de hebreiska orden 

(Isai) och Il:13 (eld), varvid biformen Mirtt antagligen utgjort ett 
mellanled. 

Om Alanus redan framhävt kyrkans himmelska förankring genom att 
i densamma inbegripa änglarna, gör han det så mycket tydligare i fort-
sättningen: »Notandum autem, quod haec radix non interiora terrae 
penetrat, sed ad caelestia se erigit, skut et fundamentum Ecclesiae non 
caeteris partibus inferioribus substernitur, sed super omnia exaltatum 
sublimatur.»' 

Samma tankegång återfinnes hos HUGO AV S:T VICTOR i dennes av-
handling »De area Noe morali». Härmed bekräftas det av BAUMGARTNER 
omvittnade sambandet mellan Alanus och pariseraugustinern.5  Den 
tredje boken i den sistnämndes arbete handlar helt om »arbor sapientiae» 

1 Opera omnia VIII, p. 68-87. 
1 Ibid, p. 159-229. 
8  Varianten ar tydligen ortografisk. 

PL CCX, co!. 211 A ss. 
Op. cit., p. 14. 
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och det fjärde kapitlet om dess »radicatio per fidem». Här skildrar Hugo 
tre människotyper: »infideles, infirmi in fide, fideles». De första äro helt 
rotade i jorden och bekymra sig blott om det timliga. De i tron ostadiga 
synas vara rotlösa, medan de trogna »radices habent, sed non sieut incre-
duli radices figunt in hoc mundo, sed sunt per fidem et dilectionem radicati 
et fundati in Deo. Isti sunt vinea Domini Sorec', vinea fidelis, vinea justa, 
quam ipse bonus agricola plantavit . patria nostra Deus est, in quo 
plantamur.»2  

Över Kristus och kyrkan ha vi så kommit till den enskilde, som har sin 
rot i himmelen. I de ovan citerade »Allegoriae in Sacram Scripturam», 
återfinnes under nyckelordet »Radix» även »anima hominis». För denna 
tolkning hänvisas till det i detta sammanhang ofta anförda psaltarstället 
52: 7: »Propterea Deus destruet te in finem, evellet te, et emigrabit te 
de tabernaculo tuo: et radicem tuam de terra viventium.» De spärrade orden 
omskrivas sålunda: »animam tuam de habitatione caelestium».3  Själen 
är en himlaplanta, vuxen från ovan. Hela interpretationen beror på upp-
fattningen av »terra» såsom himmelens land. Denna går igen i allegorisk 
skriftutläggning alltsedan den alexandrinska skolans dagar och är bevarad 
hos EUTHYMrUS ZIGABENUS i dennes kommentar till Ps. 52: 7: PO Så 
V)Incov xaE 	nexpogaav Myst, v otxo0crtv oE gennE;, xai Tbv iv oöpavok 
T6nov, 'tbv åaiV)vzo.w.4  

Det behöver här icke ordas om hur allmän den företeelsen är, att ord 
och uttryck, som höra till växtriket, överflyttas till det mänskliga livet.5  
Det bibliska språkbruket erbjuder en rik provkarta på dylika termer.° 
Det viktiga är nu, att allegoristiken i stor utsträckning lämnar ett ords 
figurliga betydelse och återgår till den egentliga. Den »märker* ord och 
associerar ofta på ett sätt, som, för att taga ett modernt och profant 
exempel på samma teknik, erinrar om vitsandet. Det är ingen tillfällighet, 
att den allegoriska skrifttolkningen speciellt omhuldats av mystikerna, 
liksom den även kallats mystisk. I det labila själstillstånd, som bl. a. 

1  Ädel druvsort, cf. Jes. 5: 2, Jer. 2: 21. Beteckningen saknas i Vulgata och utgör en 
transkription av det hebreiska p-30, som av LXX återgives med atom endast på Jesaja-
stället. Termens förekomst hos Hugo talar snarast för att dennes text går tillbaka på 
en grekisk förlaga. 

I  PL CLXXVI, co!. 650 D. 
PL CXII, co!. 1036 C. 
PG CXXVIII, co!. 564 C. 

6  Se t. ex. R. MIICH, Holz und Mensch [== Wörter und Sachen 1 (1909), p. 39-48]. 
Påg = påk, dräng = drengr (tjock käpp), bängel = Bengel (urspr. knölpåk), knekt = 
Kniichtel (påk), lurk = kria (knölpåk). 

6  Cf. temat *allt kött är hö». Se även H. LECLERQ, art. cit. 
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kännetecknar dessa, framträder just en tendens att förknippa ord och 
tankeräckor på ett löst och mekaniskt sätt med åsidosättande av logikens 
lagar. Häremot kan invändas, att i det nämnda slaget av interpretation 
ofta röjes ett stort mått av skarpsinne, och att en tankegång kan vara 
genomförd på ett logiskt otadligt sätt. Denna motsägelse löses dock, 
om man skiljer på den mystiska upplevelsen såsom sådan och den tanke-
mässiga bearbetningen därav. I meditationen över ett skriftord skådar 
mystikern dess sanna mening, men det vunna resultatet inordnas sedan i 
en given helhetsbild med logisk struktur. 

Den antydda betydelseförskjutningen från oegentlig till egentlig inne-
börd av ett ord liksom den motsatta och vanligare utvecklingen utgöra 
fenomen av största vikt för all textinterpretation och därmed speciellt 
för den exegetiska forskningen. Den dubbla ordbetydelsen måste vidare 
ständigt beaktas, när man har att göra med översättningar. I dessa kan 
en term, som i originalet tagits i reell bemärkelse, fattas figurligt och vice 
versa. Vidare kan ett avlett och nyanserat innehåll i ett uttryck gå för-
lorat. Den syriske patriarken Rahmani ger några exempel på hur folklig 
arameiska lätt blivit förvanskad vid överflyttning till grekiska, genom att 
översättaren icke beaktat termens avledda betydelse utan gått tillbaka 
till den ursprungliga. Sålunda betyder det arameiska t47.19 »vinter» eller 
»oväder», medan det i dagligt tal blivit ett uttryck för »regn», en högst 
naturlig avledning, som har sin fullkomliga motsvarighet i nutida folklig 
arabiska. Då Jesus vid tempelinvigningsfesten uppehåller sig i pelar-
hallen (Joh. 10: 22), beror detta icke närmast på att det råder xEtp.dw, 
»vinter», utan på »regnet».1  

Den nu gjorda utvikningen från ämnet vill icke in concreto demon-
strera mystisk idéflykt. Utan å ena sidan avser den att legitimera bibel-
citatens anförande efter Vulgata, den text, som varit grundvalen för den 
nu refererade spekulationen. Och å andra sidan vill den belysa den psy-
kologiska och språkliga bakgrunden till den skrifttolkning, som »genom 
allegoriens bröd giver fast föda åt de i tron fortskridande». Däremot 
skänker moder Vishet endast historiens mjölk åt de bräckliga nybörjarna. 
Dem som möda sig med goda gärningar mättar hon med tropologien, och 
»åt den som genom förakt för det jordiska höjt sig från det lägsta låga 
och i sin längtan efter det himmelska nått det högsta höga giver hon 
genom anagogiens vin den skådande kontemplationens nyktra rus». In-
ledningen till »Allegoriae» framställer denna fyrfaldiga skrifttolkning 

1  Les Liturgies Orientales et Occidentales, Beyrouth 1929, p. 108 s. 
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också på det sättet, att i själens boning utgör historien grunden, allegorien 
väggarna och anagogien taket, medan tropologien pryder huset med 
ornament på både in- och utsidan.' 

På grund av vad som hittills framkommit måste det betraktas som en 
förenkling att framställa utvecklingen så, att myten om »arbor inversa» 
är primär och skriftutläggningen sekundär. Den senare har nämligen obe-
roende av den förra drivits så långt, att skillnaden i sak är minimal, det 
är bara det formella uttrycket, som saknas i bibelinterpretationen. Vi 
erhålla härmed ett skolexempel på hur en idé »övertages». Den tvingar 
sig icke mekaniskt på utifrån utan smälter organiskt samman med det 
redan givna och skänker form åt det stoff, som dessförinnan finnes. 

Det är en rad kompendieartade betraktelser över människans väsen, 
som innehålla idén om »arbor inversa». De höra till tiden nära samman, i 
det att de stamma från 1100-talet. Likaså äro ifrågavarande spekula-
tioner förbundna med etymologier till »homo» och ,åkbparcop I ALANUS' 
DE INsums alfabetiska bibellexikon, där författaren med stark förkärlek 
för allegorien hoparbetat citat från Skriften själv, kyrkofäderna och de 
antika auktorerna, står sålunda under uppslagsordet »arbor» följande att 
läsa: »proprie, dicitur homo, unde Graece anthropos dicitur, id est arbor 
conversa; quia skut caput arboris terrae adhaeret, et membra superius, 
ita per contrarium homo habet caput superius et membra inferius». Därpå 
följa några hänvisningar till Bibeln, såsom: »Redan är yxan satt till 
roten av träden» (Mt 3: 10).2  

I Migne's utgåva av Hugo av S:t Victor finnes ett arbete i fyra böcker 
med titeln »De bestiis et aliis rebus». De två första äro sannolikt författade 
av HUGO DE FOLIETO (1100-1174). På begäran av en vän har denne 
skrivit en mystisk-moralisk utläggning av ett psaltarställe om duvan 
(Ps 68: 14). Detta har blivit uppränningen till den första boken, som 
egentligen utgör en »aviarius». Den andra är snarast en »bestiarius», och i 
bägge kan man lätt spåra både »Physiologus», IsmoRus AV SEVILLA och 
HRABANUS MAURUS. Den tredje boken består av en naturbeskrivning 
och den fjärde av ett alfabetiskt lexikon. I dessa finnas talrika lån ur 
de båda föregående böckerna, som emellertid icke äro mycket äldre.3  Det 
omfattande slutkapitlet i den tredje boken handlar om människan. Här 

1 PL CXII. col. 849. 
2  Distinctiones dictionum thoologicalium (även kallad »Quot modis de diversis voca-

bulorum significationibus»), PL CCX, col. 707 B. 
M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters III (= Hand-

buch der Altertumswissenschaft IX: 2: 3), Mänchen 1931, p. 803. 
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står den vanliga etymologien »homo-humus» anförd. Och så fortsätter 
författaren: »Graeci autem hominem anthropon quasi controversum, ut 
habentem ramos deorsum, et radicem, id est os sursum appellaverunt, eo 
quod sursum spectet, sublevatus ab humo ad contemplationem sui arti-
ficis.»I Därpå följer det sedan LACTANTIUS2  och IsmoRus3  i detta samman-
hang traditionella Ovidiuscitatet Metam. I, 84 ss.: 

»Pronaque cum spectent animalia cetera terram, 
Os homini sublime dedit caelumque videre 
Iussit et erectos ad sidera tollere vultus.»4  

Människans olikhet med djuren betonas ytterligare genom andragandet 
av det likaledes hävdvunna Sallustiusstället om kreaturens jordbunden-
het.5  

Människans upprätta gång, varigenom hon kan beskåda himmelen och 
bringas att tänka på gudarna, är ett omtyckt tema i antiken.6  Det har 
med en lätt retuschering upptagits av kyrkofäderna, utom de nyss anförda 
kan även AUGUSTINUS omnämnas.7  

Enligt MANITIUS är det antropologiska kapitlet i »De bestiis» helt 
kopierat efter Isidorus.5  Emellertid saknas hos denne just de rader, vartill 
vårt huvudintresse knyter sig, nämligen tolkningen av dvbpontog såsom 
»controversus» och den därtill fogade förklaringen, att människan har 
grenarna nedåt och roten, d. v. s. munnen, uppåt. Här är mellanledet, 
»arbor inversa», överhoppat, och det talas utan vidare om »rami» och 
»radix», medan Alanus har »membra» och »caput». 

Interpretationen av »radix» verkar till att börja med ganska förbryl-
lande. Och likväl föras vi genom denna omedelbart tillbaka till den natur-
filosofiska spekulation, som genom att överföra termer från växtvärlden på 
människolivet bidragit till spridningen av idén om »arbor inversa». Plan- 

1  PL CLXXVII, col. 119 B. 
Div. just. II, 1, 15 = CSEL 19 (1890), p. 98, 1. 5 ss. (ed. Brandt-Laubmann). 

3  Etymol. XI, 1, 5 = PL LXXXII, co!. 397 C. 
4  Den moderna språkvetenskapen har återupplivat den gamla etymologien avbptorco; 

< ävaapkcto under hänvisning till dialektformer, där t ersatt 9., och till derivatan tpuncitca 
och Ovidius! Se E. BOISACQ, Dictionnaire 6tymologique de la langue grecque, 3e  &I., 
Paris 1938, p. 63. 

5  Cat. 1, 2. 
8  CICERO, De nat. deor. II, 56 (§ 140). Eftersom Cicero just i denna bok använt ett 

stoiskt kompendium med starka inslag från POSEIDONICOS, kan man förmoda, att denna 
tanke spelat en viss roll i dennes system. W. CAPELLE, Die Schrift von der Welt [= Nene 
Jahrböcher far das klassische Altertum 15 (1905), p. 529-68], p. 534, påpekar också, 
hurusom det är en poseidoniansk tanke, att betraktelsen av det oändligt sköna kosmos 
utgör filosofiens ädlaste uppgift. 

De Civ. Dei XXII, 24. 	8  Op. cit., p. 728. 
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tan upptager sin näring genom roten och människan sin genom munnen, 
som därigenom kommer att motsvara växtens rot. Eller som ARISTO-
TELES uttrycker saken, när han på tal om det organiska förhållandet 
mellan kropp och själ påpekar, att även de enskilda växtdelarna tjänst- 
göra som verktyg: aE 	Kat Ttqi at6p.ccr. etveaoyov • dp.cpw rip glxec cv 
Tpocp5.1  Och Aristoteles kritiserar i samma skrift EMPEDOKLES, för att 
denne anser växterna vara »rotade» både nedåt och uppåt och sålunda 
erhålla sin näring ur jord och eld, de lägsta och högsta elementen: GÖTE 

1,29 '2, &wo stod xcivo aXi lap.pecvet* ot3 y2cp 	ctirrb TC2Crt tå dm led 
'cdu° xed Tå> navzI, 	etn xEcpaleii vbv V?tov, °kon aE 	Ten+ cptyrrftv.2  

Hos BONAVENTURA är analogien mellan människan och trädet närmare 
utförd. I en predikan över Kol. 1: 10 frågar sig denne, hur det är möjligt 
att använda uttrycket »bära frukt» om människan. Och svaret lämnas 
i form av ett citat från INNocENTrus 	»De contemptu mundi» av föl- 
jande lydelse: »Quid est enim homo secundum formam nisi quaedam arbor 
inversa, cuius radices sunt crines; truncus, caput cum collo; stipes, pectus 
cum alvo; rami sunt ilia cum tibiis; frondes sunt digiti cum auriculis.»3  
Kontexten hos förlagan är den, att Innocentius i sin klagan över männi-
skans uselhet jämför henne med växter och träd. Medan dessa frambringa 
blommor och blad, olja, vin och balsam, giver människan ifrån sig maskar 
och löss, saliv, urin och exkrementer, och liksom den ena parten utsprider 
vällukter, sänder den andra ut stank. Men ett dåligt träd kan icke bära 
god frukt. Och så följer ovanstående utsaga.4  

Det vidare sammanhang, vari föreställningen om »arbor inversa» hör 
hemma, framträder klart i det frejdade makro- och mikrokosmosstället 
hos FIonorius Augustodunensis i dennes »Elucidarium». I olika serier paral-
lelliseras här kosmos och människan. De fyra elementen motsvara kött, 
blod, andedräkt och värme. Och kosmos' byggnad avspeglas i männi-
skans gestalt, huvudet utgör himlavalvet, ögonen representera sol och 
måne, etc., tills slutligen fötterna = jorden uppnås. Även de fem sinnena 
ha sina motsvarigheter i en elementpentad. Och till slut verkställas jäm-
förelser mellan mineralriket och människans benknotor, mellan växtriket 
och hennes naglar och hår, och mellan djurriket och hennes känse1.5  Före- 

1  De anima B 412 b 3 s. 
2  Ibid., B 416 a 2 ss. Cf. De part. anim. 686 b 33 ss.: xa c6 xacc rv scpaltv 

miptov tålog axlvntdv 1at1 met ävatabyrov, ma. y(vata uT6v, ixov .cdt p.1v &wo xclzcs, 
Tå 81 miau) 6iv03 at rår> Kott Tt:k cptrcorg cruimeco; xctt )(spake Exoun nvoctuv, tå 
81 arcåpitct Tobovrtfov. 

3  Opera omnia IX, p. 457. 4  PL CCXVII, co!. 706 A. 6  PL CLXXII, co!. 1116 B. 
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komsten av denna spekulation på gammalgrekisk mark liksom dess orien-
taliska urprung har senast på ett föredömligt sätt blivit utredd av W. 
KRANZ.1  Traditionens fortlevande i medeltiden har behandlats av H. 
LIEBEsari5n2, som speciellt ägnat sig åt uppgiften att påvisa det antika 
mytologiska och kosmologiska stoffet i medeltida tänkande och litteratur.3  

Det för oss viktiga är emellertid att en fransk översättning i ett tryck 
från början av 1500-talet har följande tillägg till den nyss refererade 
latinska texten: »Saches aussi, mon enfant, que le corps de l'homme n'est 
aultre chose que ung arbre renveriA, ayant les racines contremont: si 
que les eheveulx sont les racines et le corps le trone, et les bras et jambes 
sont les branches, lesquelles choses signifient que nous devons tous estre 
enracina eontremont au eiel en l'amour de Dieu, nostre ereateur et re-
dempteur Ihesuerist.»4  

Samtidigt som det mytologiska traditionsmomentet starkt framträder 
genom den omgivning, vari denna text står, erhålla vi här det hittills 
bästa exemplet på den kristna användningen av myten. Denna får giva 
uttryck åt idén om människans himmelska ursprung, förankring och be-
stämmelse, varvid bibelordet (Ef. 3: 17) helt låter sig infogas i tankegången. 
Samma tolkning återkommer hos den franske rättslärde PETRUS GRE-
GORIUS, efter födelseorten Toulouse kallad Tolosanus (1540-97?). Denne 
har i sitt arbete »De republica», där han kritiserar statsteorierna alltifrån 
Aristoteles till sin egen samtid, följande mening: »est enim homo planta 
inversa habens sursum radices, in eoelum extollens caput, ut hauriat 
a coelo tanquam a proprio solo necessaria corpori et animae».3  

Det sistnämnda citatet, ehuru sent till tiden, för oss direkt tillbaka till 
antiken. Ty att människan är en himlaplanta med rötterna = huvudet 
uppåt, vilka suga åt sig gudomlig spis, är en tanke, som Philon framfört 
i samband med diskussionen av själen. Då han söker lösa motsägelsen 
mellan Gen. 2: 7 (själen = livsfläkten, den högsta eller förnuftiga själsdelen 
i den himmelska människan, vilken senare i sin helhet blir den jordiskas 
själ) och Lev. 17: 11 (själen = blodet, livskraften), framhåller han följande: 

i Kosmos und Mensch in der Vorstellung des frilhen Griechentums (= Nachrichten 
der philo1.-hist. Kl. der Ges. der Wiss. zu Göttingen, N. F., Bd 2), Göttingen 1938. 

2  Das allegorische Weltbild der Heiligen Hildegard von Bingen ( = Studien der Biblio-
thek Warburg 16), Leipzig-Berlin 1930, p. 86 ss. 

3  Se op. cit., förordet, och den ovan, p. 6 anförda uppsatsen. 
4  Ung tres singulier et profitable livre appell6 Le Lucådaire, Texte et Etude par J. 

NACHBIN, p. xxvii. 
3  Cit. E. KAGAROW, Der umgekehrte Schamanenbaum [= Archiv fik Religionswissen-

schaft 27 (1929), p. 183-85]. 
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»Men människans själ benämner han 7;ve0p,cc, i det han icke, såsom jag 
framhållit, kallar blandningen (av kropp och själ) för människa utan den 
gudalika skapelse, varmed vi tänka, vilkens rötter han sträckte till him-
melen (or) T2g gccc Etc oUpcåby iTEtvE) och gjorde fast vid den yttersta 
fixstjärnesfären. Ty av jordevarelserna gjorde Gud människan ensam till 
en himlaplanta (cpuTh oöKivcov); medan han fäste de andras huvuden 
vid marken — ty alla ha de huvudet nedåt —, riktade han människan 
uppåt (Et; Tå &wo), för att hon skulle få olympisk och oförgänglig föda i 
stället för jordisk och förgänglig.»' 

Detta Philonställe är dock föga mer än en omskrivning av ett avsnitt 
i PLATONS Timaios, vilket spelat en dominerande roll för den senare ut-
formningen av »arbor inversa»-spekulationen: »Och beträffande den för-
nämsta själsdelen hos oss måste vi betänka, att gud givit den åt var och 
en till skyddsande; det är den del, som vi säga bo överst i vår kropp, och 
vi framhålla med fullaste rätt, att den lyfter oss från jorden till släkt-
skapet i himmelen eftersom vi icke äro jordiska utan himmelska plantor 
(cbc 'dyra; cpuTbv oinc gnaloy, cill& QUO:my). Ty dit, varifrån själen fick 
sitt första ursprung, knyter gudomen vårt huvud och vår rot (ri)v xEcpakiiv 
mci r5(av iipäy) och dit riktar han hela kroppen.»2  

Människan såsom himlaplanta har blivit ett bevingat uttryck.3  Här må 
endast en av de skrifter framhållas, vilka utom den inflytelserika Platon-
dialogen själv och i viss mån Philoncitatet bidragit till dess spridning. 
Det är den under medeltiden flitigt lästa nept cpUaetog dy.bOntou av biskopen 
i Emesa, NEMESIOS. Denne skildrar det gradvis fortskridande skapelse-
verket och utbrister i en lovsång, när han kommer till den ädlaste av alla 
varelser, människan. Denna förenar i sig dödligt och odödligt, förnuft 
och oförnuft. Hennes natur avspeglar hela skapelsen, varför hon också 
kallats p.txpb; xdat.to;, o. s. v. Den entusiastiska beskrivningen av männi-
skans företräde framför djuren och hennes stora makt avslutas med en 

1  Quod deterius potiori insidere soleat § 84 s. (ed. Cohn-Wend)and I, p. 277). 
2  Tim. 90A. 
3  Det förekommer sålunda hos maniMerna, se A. JACOBY, Der Baum mit der Wurzeln 

nach oben und den Zweigen nach unten [ = Zeitschrift fur Missionskunde und Religions-
wissenschaft 43 (1928), p. 78-85], p. 79 s. Enligt MAS'UDI finnes Platonordet i syrisk 
översättning på en tempelport i Harran. En förklaring till beteckningen lämnas också: 
»människan liknar ett omvänt träd med roten vänd mot himlen och grenarna mot jor-
den», D. CHWOLSORN, Die Ssabier und der Ssabismus 1—II, Petersburg 1856, II, p. 372 s., 
of. I, p. 501. Hos mandUrna är »planta» och »träd» en vanlig benämning på människan 
i hennes egenskap av pånyttfödd. En av doptermerna heter också »plantera* (=teg). 
Materialet är jämte gnostiska paralleler samlat av H. SCHLIER, Religionsgeschichtliche 
Untersuchungen zu den Ignatiusbriefen (= ZNW, Beiheft 8), Giessen 1929, p. 48 ss. 
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maning att icke förakta naturen eller förspilla dess rika håvor, eftersom 
vi äro underkunniga om att vi ha en ädel börd och att vi äro cpuTh 
oöpdcvtov.1  

Redan ovan har det naturfilosofiska tänkande berörts, som överflyttar 
termerna för de olika livsfunktionerna från växt- till djurriket och därmed 
även till den mänskliga organismen, liksom omvänt. ALKMAION jämför 
den begynnande könsmognaden med växternas blomning. EMPEDOKLES 
talar om trädens äggläggning och den pseudohippokratiska skriften rcsp 
cpiSato; dvD.pUntoo likställer kroppens upptagande av läkemedel med växter-
nas näringstillförsel. Den likaledes i Corpus Hippocraticum ingående 
nept cptSatoQ natöioo vimlar av botaniska bilder och uttryck, bland vilka 
just go5v intager en särställning.2  Emellertid är det icke enbart fråga 
om ett språkligt analogitänkande. Jämställandet av de skilda organis-
merna har underlättats av den omständigheten, att samma livsprincip 
ansetts behärska dem alla, nämligen luften. 

I fråga om en utsaga av HERAKLEITOS, bevarad av Sextus Empirieus, 
kan man sålunda ännu tveka, om det föreligger mera än en språklig analogi-
bildning. Innehållet är följande: »Då vi genom inandningen insupa det 
gudomliga X6Tog, bli vi förnuftiga . . . Under sömnen avstänges emellertid, 
genom att sinneskanalerna tillslutas, förnuftet inom oss från sambandet 
(auttcpvta) med världen. Endast lufttillförseln genom inandningen återstår 
såsom en rot (dove6 TLV09 piN).»3  Det möter ingen som helst svårighet 
att också på svenska säga, att den sovandes enda rotfäste i yttervärlden 
är andningen. Det kanske icke är ur vägen att framhålla, att även sam-
manställningen xscpal41-4C som vi förut mött, har sin fullständiga mot-
svarighet i modern stockholmsslang. Att »ge någon på roten» är det-
samma som att slå någon i huvudet. De omedvetna lagarna för språkut-
vecklingen äro psykologiskt betingade och därmed allmängiltiga. 

Det uttryckssätt, som hos Herakleitos åtminstone kan tolkas figurligt, 
återkommer i den nveNia-lära, vilken utbildas under 400-talet f. Kr. 
Och här har man tagit fasta på ordens reella innebörd och i anslutning 
därtill fogat ett exempel ur växtlivet. För att fullt förstå denna jämförelse 
måste i korthet den bakomliggande helhetssynen beröras. Enligt denna 

PG XL, col. 533 B. 
2  Belägg hos H. DIETS, Ueber die Excerpte von Menons Iatrika in dem Londoner 

Papyrus 137 [= Hermes 28 (1893), p. 407-34], p. 425 s. Se även J. SCHUMACHER, An-
tike Medizin, Berlin 1940, p. 73 s. 

3  H. DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker 1—III, 5. Aufl., Berlin 1934-38, I, 
p. 148, 13 s. (Herakl. A 16). 

9 	Från silverfisken i Skaga 
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har allt liv, både växters, djurs och människors, samma källa. Alla ting 
uppkomma genom förändring av samma grundstoff, som självt är evigt 
och odödligt, nämligen luften (evig)). Utan denna konstans är varje ut-
veckling obegriplig: oUS' at'v oöze cpuTdv x dT-4 cpt3vat GÖTE (i)COY 013TE 

Uo yevic4at, ot56iv. Så uttrycker DIOGENES AV APOLLONIA saken.' I 
motsats till ANAXIMENES, som utgår från urämnet luft såsom det givna, 
blir förekomsten av detsamma för filosofen från Kroton resultatet av 
empirisk forskning och logiskt resonemang.2  Den gradering av allt 
organiskt liv, vilken uteslutande är baserad på lufttillförselns omfång och 
kvalitet, kommer väl till synes i följande Diogenescitat hos Theophrastos: 

»Tänkandet beror, såsom framhållits, på den rena och torra luften 
(åp). Ty fukten hindrar förnuftet, varför man tänker sämre under sömn, 
rus och övermättnad. De övriga varelsernas sämre begåvning bevisar, 
att fuktigheten tager bort förnuftet. Ty de inandas luften ifrån jorden 
och njuta av en fuktigare föda. Fåglarna inandas visserligen ren luft, 
men de ha en natur, som liknar fiskarnas. Ty köttet är fast och släpper 
icke igenom andedräkten (ivst3p.a)3  överallt, utan den stannar i buken. 
Därför smälter födan snabbt, men detta är oförnuftigt. Och munnen och 
tungan äro på sätt och vis i fejd med födan. Ty de förstå icke varandra. 
Växterna däremot äro helt blottade på förnuft, eftersom de icke äro 
ihåliga och därför icke kunna upptaga luften.»4  

Diogenes av Apollonia har med sina åsikter påverkat den samtida gre-
kiska läkarvetenskapen.' Luften är visserligen orsak till allt liv, men om 
den icke förefinnes i rätt mått inom kroppen eller om cirkulationen störes, 
åstadkommer den även sjukdomar.6  Medan läran om kroppsvätskorna 
dominerar i Corpus Hippoeraticum, kan tveö-teorien spåras i de skrifter, 
som återgå på Hippokrates själv, nämligen 1Iept Eep-N vot5crou och 11Epi 
dip», fiberctov, töruov.7  Detsamma gäller ett förlorat verk av den store 
läkaren, vilket legat till grund för IIEF4 cpucsit'w och Aristoteleslärjungen 
MENONS 'lircpcxet." Citat ur det sistnämnda arbetet finnas tack vare ett 

1  Ibid., II, p. 60, 2 ss. (Diog. Apoll. B 2). 
2  SCHUMACHER, op. cit., p. 163 s. 
3  Luften utanför kroppen kallas ctilp. Luften inom kroppen nvea, cf. K. DEICHORÄ-

BER, Die Epidemien und das Corpus Hippocraticum (= Abhandl. der philos.-hist. •Kl. 
der Preuss. Akad. der Wiss. 1933: 3), Berlin 1933, p. 156. 

Dis, Fragmente II, p. 56, 13 ss. (Diog. Apoll. A 19). 
6  SCHUMACHER, op. cit., p. 171 s. 
6  Cf. HIPPOICRATES, De morbo sacro VII (ed. Littre). Se även DEICHGRÄBER, op. cit., 

p. 158', och M. POHLENZ, Hippokrates und die Begrändung der wissenschaftlichen Medi-
zin, Berlin 1938, p. 71. 

7  POHLENZ, op. cit., p. 74. 	8 Ibid., p. 69. 
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lyckligt papyrusfynd bevarade i doxografisk bearbetning från kejsartiden.1  
Och bland dessa står följande: »nvetitia är det nödvändigaste och viktigaste 
elementet inom oss. Ty av dess riktiga cirkulation beror hälsan, medan 
sjukdomarna uppkomma av en dålig sådan. Det är med oss som med 
växterna. Ty liksom de äro fast rotade i jorden, så äro också vi fast-
rotade i luften (nrioaEpgåp.vba. npik 'tbv &ipa) med både näsa, <mun>2  
och hela kroppen. Egentligen likna vi de växter, som kallas crrpcen6nat. 
Ty såsom dessa äro rotade i det fuktiga elementet och driva än hit och 
än dit i detsamma, så äro också vi liksom växter rotade i luften och be-
finna oss i rörelse, i det att vi förflytta oss än åt det ena, än åt det andra 
hållet. Om det förhåller sig så, är det uppenbart, att pneumat är det 
viktigaste ämnet.»3  

Människan upptager luften både genom vanlig inandning och genom 
hudandning. Men även mat och dryck innehålla pneuma.4  På alla sätt 
står hon sålunda liksom övriga organismer i ständig förbindelse med det 
livsfyllda kosmos. Men den övre, torra luften, som motsvarar elden i 
annat sammanhang, har den största betydelsen. Rent fysiologiskt sett 
blir därför människan en »himlaplanta». Och denna egenskap blir ännu 
markantare, när livsprincipen får en kunskapsteoretisk och religiös inne-
börd, såsom fallet är redan hos Herakleitos och senare i Stoan. 

Den åsyftade vattenväxten, vilken står i samma beroendeförhållande 
till vattnet, som människan till luften, är Stratiotes aloides. Denna före-
kommer även i vårt land, fastän ganska sällsynt, och kallas här dyborre 
eller vattenaloe. Den är »en av vår floras underligaste växter till både 
utseende och levnadssätt. Dess läge i vattnet är ett mellanting mellan 
submers och flytande; den har inga flytblad, utan en tät, mångbladig 
rosett av aloelika blad, d. v. s. med jämnbred och i kanten taggsågad 
skiva; men icke desto mindre flyter växten, ehuru med djupt läge, så att 
endast bladens spetsar nå över vattenytan... Efter blomningen sänker 
sig hela rosetten till bottnen. . . Växtens blomning är särdeles vacker 
genom de stora, rent vita kronbladen mot det mörka vattnet eller dyn.»» 
Det är inte endast antikens människa, som särskilt lagt märke till denna 
märkliga växt. Medeltida tysk folktro har döpt den till häxört på grund 

1  Ibid., p. 65. 
2  Så DEICHGRÄBER, op. eit., p. 154. 
3  DIELS, Menons Iatrika, p. 423. 

PoDLENz, op. eit., p. 71. 
5  C. A. M. LINDMAN, Bilder ur Nordens flora 1—III, 2 uppl. Stockholm 1917-26, 

III, p. 3888. (pl. 481). 
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av dess mystiska egenskaper, och ett av de engelska namnen är sengreen 
(sempervivum). Den vanligaste beteckningen på flera europeiska språk 
är annars kräftklo.1  

POILLENZ menar, att jämförelsen med Stratiotes även betingats av 
den omständigheten, att dennas blad äro uppåtriktade och omvärvda av 
luften.2  Psykologiskt är detta tänkbart, men logiskt sett fördärvas häri-
genom hela sammanhanget, eftersom det är vattnet och luften, som mot-
svara varandra. Man skulle mot Pohlenz kunna använda Aristoteles' ovan 
anförda kritik av Empedokles: »Ty han fattar icke riktigt Tö &wo xcd xckvo. 
Uppåt och nedåt är nämligen icke för alla och under varje förhållande 
detsamma, utan vad huvudet är för djuren, det är rötterna för växterna.» 
Människan driver omkring i lufthavet liksom växten i vattnet. Bot-
trådarna äro dock hos den förra vända uppåt och hos den senare nedåt. 
Ty utan den bakomliggande föreställningen om människan såsom »planta» 
eller »arbor inversa» blir det hela icke mer än »ein spielendes Vergleichnis». 
Å andra sidan är det uppenbart, att den naturfilosofiska bakgrunden gett 
en helt annan och djupare innebörd åt den mera primitiva antropologiska 
spekulationen. Den är dock icke, såsom Pohlenz synes mena, tillräcklig 
för att förklara det egenartade sammanhanget. 

Om den grekiska nvro -spekulationen är av orientaliskt ursprung och 
kan sättas i samband med den iranska Vayureligionen3, skulle det icke 
vara en tillfällighet att föreställningen om »arbor inversa» möter oss 
inom denna speciella art av grekiskt tänkande. Ty därmed vore bron 
slagen till motsvarande indiska tankegångar. Det förtjänar i detta sam-
manhang att påpekas, huru i den parodi på nvEgtict-läran, som Aristofanes 
giver i »Molnen», denna presenteras som en mysterievisdom.4  Dess främ-
mande härkomst blir härigenom mera sannolik. Förbindelsetrådarna äro 
dock mycket sköra, och oavsett hur det större problemet nveop.a-Vayu 
löses, förefaller det sannolikast, att idén om »arbor inversa» självständigt 
utvecklats å ömse håll. Så länge en oantastlig kedja av kronologiska och 
geografiska fakta icke kan påvisas, måste man förhålla sig kritisk gentemot 
alla låneteorier. Allt för litet har i den komparativa religionsforskningen 

1  G. HEGII, Illustrierte Flora von Mittel-Europa 1—Vii, Miinchen 1906-31, I, p. 1625. 
2  Op. cit., p. 73. 
3  Ett arbete häröver förbereddes av numera framlidne doc. K. RöNbiow. 
4  Se G. MEAUTIS, La sciYne de l'initiation dans les *Nu6esii d'Aristophane [= Revue 

de l'Histoire dos Religions 118 (1938), p. 92-97]. Redan DIELS, Menons Iatrika, p. 427 s., 
visar, hur Aristofanes' parodi lämnar värdefullt stoff för 7:v6-teorien, framför allt 
terminologiskt. 
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den sanningen beaktats, att det mänskliga tänkandet under likartade 
yttre och inre betingelser fungerar tämligen likformigt. 

Det skulle föra för långt att närmare gå in på det indiska materialet, 
som oberoende av det genetiska spörsmålet är mycket lärorikt för tänkan-
dets struktur ifråga om den speciella idé, som här undersökts. Samtidigt 
som »arbor inversa» här förekommer huvudsakligen i kosmologisk bemär-
kelse, försvinner fullständigt skillnaden mellan makro- och mikrokosmos. 
L. v. SCHROBDER har gjort en fängslande analys av hur föreställningen om 
det upp- och nedvända världs- och livsträdet och tanken på livet som en 
dröm sammansmält i upan4adtänkandet.1  Den förra skymtar redan i 
.ggveda och återkommer fullt utbildad även i de äldsta upaniaderna. 
I K. F. JOHANSSONS svenska översättning heter det sålunda i Kåth. 
Up. 6: 1: 

Trädet är världen eller livet, som spirar fram ur det eviga Brahman 
såsom rot, och som därför egentligen är Brahman eller Funna själv. Slut-
meningen är endast ett annat uttryck för »tat tvam asi» = detta är du.3  
Och i detta sammanhang får tydligen denna berömda formel ingen annan 
innebörd än: »du är trädet». Denna identitet bekräftas ytterligare av 
närmast föregående strof i samma upani?,ad, som tillägger den sovandes 
ande (punna) samma epitet som den heliga fikusen.4  Emellertid är 
den enskildes ande icke blott världen eller snarare världsanden utan den 
formar liksom den sistnämnde hela tillvaron såsom en dröm, ja den en-
skilda själens dröm är densamma som Åtman-Brahmans eller världssjälens. 
Och drömmens innehåll är livet. 

»Arbor inversa» utgör sålunda på indisk mark det mytiska uttrycket 
för den filosofiska enhetstanken. Att det haft en fast plats i traditionen, 
bevisas även av dess förekomst i 15:e sången av Bhagavadgitä: 

1 Lebensbaum und Lebenstraum (= Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte 
vornehmlich des Orients E. Kuhn zum 70. Geburtstage am 7. Febr. 1916 gewidmet, Breslau 
1916, p. 59-68). 

2  Främmande religioneurkunder 1-III, utgifna af N. SÖDERBLOM, Stockholm 1908, 
II: 1, p. 164. 	3  V. SCHROEDER, op. cit., p. 61 8. 	4  Ibid., p. 66, 

Med grenar nedåt, rot uppåt 
står detta eviga fikonträd; 
Det är det rena, är brahman 
det heter det odödliga. 
Alla världar i det hvila, 
utöfver detta ingen går. 
— Detta är sannerligen det.2  
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Agvattha'en oförgänglig är med rötter uppåt, grenar ned, 
hvars blad de helga sånger. Den som känner den är veda-vis. 

Uppåt och nedåt sträcka sig dess grenar, 
af gupa närda, skott objekten äro; 
och nedåt breda sig dess rötter vida, 
i mänskovärlden föra de till handling. 
Dess form ej här på detta sätt kan fattas, 
ej början, slut, ej lifsfortvaro heller.' 

JACOBY har med rätta framhållit den stora överensstämmelsen mellan 
det indiska tänkandet, den kristna gnosticismen och den judiska kabbalisti-
ken ifråga om »arbor inversa».2  Emellertid förekommer icke själva termen 
hos Simon Magus. Däremot är Nebukadnessars dröm om det stora 
trädet citerad både av denne och Zöhar. Den kosmiska urmänniskan 
liknas i den sistnämnda skriften vid Danielsbokens träd.3  Annars ordnas 
även de tio urpotenserna, Sefiröt, under synpunkten av ett träd, som 
växer ovanifrån och nedåt, det kända »arbor cabbalistica».4  

Det måste påpekas, hur långt vi trots alla formella likheter härmed av-
lägsnat oss från idén om människan såsom en himlaplanta. Världsträdet 
blir alltmer abstrakt, ju mer det får tjäna den filosofiska spekulationen. 
Och eftersom det på indiskt och gnostiskt håll får beteckna en blott sken-
bar verklighet, förflyktigas det tillsammans med den illusoriska fenomen-
världen. Människan har icke längre sin rot i himlen, utan tvärtom har 
»alltets rot» sitt fäste i henne själv. Denna rot utgöres enligt Simon Magus 
av den »oändliga kraften» eller den »fördolda elden». Dess produkt, »den 
uppenbara elden», är det som jämföres med Nebukadnessars träd, d. v. s. 
dess stam, grenar, blad och bark. Och detta skall alltsammans förtäras 
av eld.4  

Föreställningen om »arbor inversa» såsom ett c'cötSva-cov hör icke heller 
med i det idéhistoriska sammanhang, som här tecknats. Dit räknar 
Jacoby4  med rätta den tjeremissiska besvärjelse, som enligt MANSIKKA 

Främmande religionsurkunder II: 1, p. 206. 
2  Der Baum mit den Wurzeln, p. 80 ss. 
3  Se E. BISCHOFF, Die Elemente der Kabbalah 1—II, (== Geheime Wissenschaf ten, 

hrsgg von A. V. DEN LINDEN, 	 2. Aufl., Berlin [1920]-1914, I, p. 124. 
Ibid., p. 8, 25; Encyklopcedia Judaica, s. v. »Kabbala, col. 681, 687. 

5  HIPPOLYTOS, Refutatio VI, 9, 3 ss. (ed. Wendland p. 136, 8 ss.). Cf. en apokryf 
frågebok, enligt vilken jorden vilar på vattnet, detta på »den stora stenen», denna på 
de fyra vingade djuren, dessa på elden, denna på eken med de många rötterna, vilken 
står på »den gudomliga kraften», A. WESSELOFSEY, Yggdrasil [= Archiv för slavische 
Philologie 13 (1891), p. 149-53], p. 150. 

Der Baum mit den Wurzeln, p. 83. 
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förutsätter kunskapen om den kristna korslegenden: »Om det är möjligt 
för människan att sätta ett urtida träd på 77 olika berg omvänt med 
rötterna uppåt och toppen nedåt . . . först i det ögonblicket må han för-
trolla och förhäxa mig.»" Den tyska folksagan använder samma motiv 
som gudsdom. Om en oskyldigt dömd kan plantera ett träd upp och ned, 
så att toppen slår rot, är hans oskuld bevisad2. Likaså är det osäkert, hur 
det upp- och nedvända trädet framför schamanens hydda hos den öst-
sibiriska stammen Udehe skall tolkas.3  Och detsamma gäller en lapsk 
offerrit, varvid ett dylikt träd placeras invid altaret. HOLMBERG själv 
är här tveksam om interpretationen'', ehuru han annars påvisat, hur 
de turk-tatariska folken genom beröringen med de iranska folkstammarna 
bl. a. övertagit en mångfald orientaliska föreställningar, som äro förknip-
pade med det paradisiska världs- och livsträdei.6  

I den rika mytologi, som på kristen mark utbildats i anslutning till 
livets träd i paradiset, finnes verkligen också idén om »arbor inversa» i 
dess kosmologiska utformning. Legenden om Kristi kors såsom livets 
träd har bidragit till spridningen av densamma. Den byzantinska kyrkan 
med sina slaviska dotterkyrkor har bevarat en del av detta stoff. I det 
hagiografiska material, som WESSELOFSKY publicerat och kommenterat, 
finnes sålunda den versionen av Maraepisoden (Ex. 15), att en ängel på 
Moses bön visar honom ett upp- och nedvänt träd. Då det (enl. en variant: 
tre grenar därav) sänkes i vattnet, blir detta sött(' Det måste vara livets 
träd, som har denna underbara växt och verkan. Men då Wesselof sky me-
nar, att den förra egenskapen »blott kan förstås i samband med en sym-
bolisk tolkning av roten» (= Kristus eller Kristi kors, som är taget av 
rotdelen på livets träd)7, är detta en onödig komplikation av ett enkelt 
förhållande.8  

1  Vber russische Zauberformeln (Diss.), Helsingfors 1909, p. 301. Mansikka fattar 
»urtida» absolut och tolkar det på, livets träd—korset. 

2  JACOBY, Der Baum mit den Wurzeln, p. 83 s. 
3  KAGAROW, op. cit. 

Der Baum des Lebens (= Annales academiae scientiarum fennicae, Ser. B, 16: 3), 
Helsinki 1922-23, p. 55. 

5  Ibid., p. 52 s., och i Finno-Ugric, Sibirien Mythology ( = The Mythology of All 
Races, ed. by. J. A. MAO Cur.,Locn — S. F. MOORE, 4), p. 358. 

8  Razyskanija VI—X (= Spornik otdålenija russkago jazyka imperat. akademii 
nauk., 32: 4), Petersburg 1883, p. 385 s. 

7  Ibid., p. 395. För översättningen från kyrkoslaviskan och ryskan står jag i tack-
samhetsskuld till fil. mag. Jon. SÖDERLIND, nord. 

8  Hur spridd föreställningen om »arbor inversa» varit, bevisas av dess förekomst i 
både finska och ryska besvärjelseformler, se HOLMBERG, Der Baum des Lebens, p. 55, 
och MANSIKIKA, op. cit., p. 185. 
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Liksom idén om »arbor inversa» kastar ljus över den nyss refererade 
texten, kan den möjligen bidraga till förklaringen av motsägelserna i 
Gylfaginnings skildring av Yggdrasil. Och detta gäller, oavsett om myten 
om det nordiska världsträdet varit utsatt för kristen påverkan eller icke, 
eftersom den nämnda föreställningen varit allmänt spridd. Snorre 
förlägger Yggdrasils trenne rötter till helt skilda platser, nämligen till 
Urds brunn i himmelen, Mimers brunn i Jotunheim och Hvergelmirs 
brunn i det underjordiska Nifelheim. V. RYDBERG fastslår på grund 
härav, att »det sätt, hvarpå hon (Gylfaginning) placerat världsträdets 
rötter, har till närmaste följd, att Yggdrasel måste föreställas som lig-
gande horisontelt i världsrymden . . . denna slutsats aktar sig Gylfagin-
ning att draga . . . huru man då skall kunna föreställa sig dessa rötters 
förening sins emellan och med stammen, därom lämnar hon oss, klokt 
nog, i okunnighet, ty det kan ingen mänsklig fantasi fatta.»' Även PERING 
avvisar Snorres skildring såsom »fri fantasi».2  Det är dock tänkbart, att 
kännedomen om »arbor inversa» underlättat den konstruktion, som Gylfa-
gynnings framställning otvivelaktigt utgör, om man jämför densamma med 
de äldre källorna.3  Förekomsten av ifrågavarande idé i iriska källor såsom 
den av THURNEYSEN publicerade texten får i detta sammanhang en viss 
betydelse. 

Emellertid äro vi icke endast hänvisade till sena reminiscenser av en 
tidigare levande mytologi eller till osäkra spår därav. Inom Islam med 
dess färgskimrande paradisskildringar är nämligen föreställningen om 
»arbor inversa» väl bevarad. I den sena och folkliga KRM) abwäl 
med dess stoff ifrån Islams utmarker4  ägnas ett helt kapitel åt de evigt 
grönskande paradisträden med deras även i övrigt märkliga egenskaper. 
Det största av dem är trädet Tfibä med rötter av pärlor, stam av barm-
härtighet, sjuttiotusen grenar av krysolit och blad av grönt siden. Det 
sträcker sig genom alla himlavåningarna, och det finns icke en enda hydda 
i paradiset, som icke beskuggas av detsamma. En annan tradition säger: 
»Denna världens träd ha sina rötter i jorden och sin krona i luften, emedan 
världen är förgänglighetens säte. Men med paradisträden är det icke så. 
Ty deras rötter äro i luften och deras grenar på jorden. Därför heter det 
också i Koranen: 'Dess frukter äro nära till hands'» (Sik. 69: 23).5  

Undersökningar i germansk mytologi 1—II, Stockholm 1886-89, I, p. 303. 
2  Heimdall (Diss.), Lund 1941, p. 105. 
3  KAGAROW, op. cit., tycks utan vidare betrakta Yggdrasil såsom ett »arbor inversan. 
4  Se därom EKLUND, op. cit., p. 28s., 141. 
5  M. WOLFF, Muhammedanische Eschatologie, Leipzig 1882, p. 196 ss. 
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AVENsurcic säger, att han icke känner till varifrån denna tradition härrör 
sig.' På grundval av det komparativa material, som den spanske ara-
bisten ASIN PALACIOS hopat för att bevisa det arabiska ursprunget till 
mytologien i Dantes Divina Commedia2, kunna dock åtskilliga av de nyss 
refererade föreställningarna fixeras. Redan dogmatikern och eskatologen 
ABU LAJT AL-SAMARKANDI (t 983) lägger i sin skrift »Ögonens fröjd och det 
sörjande hjärtats glädje» följande ord i profetens mun: »I himmelen är 
lyckans träd, vars rot är i min boning, och vars grenar giva skugga åt 
alla himmelens palats. Det finnes varken ett palats eller en boning, som 
icke äger någon av dess grenar», ja, »varje lycksalig har sin egen gren, på 
vilken hans namn är skrivet»? Tidigare har författaren talat om de ljuv-
liga harmonier, som utgå från detta träd.4  Vältaliga bilder användas på 
andra håll för att skildra dess väldiga omfång. Sålunda kan en ryttare, 
som rider i tusen år, icke komma ur dess skugga.5  F. ö. överflyttas dessa 
egenskaper även på andra paradisträd.6  

Att detta märkliga träd har roten uppåt och grenarna nedåt, framgår 
av IBN AL-eARABI'S (1165-1240) mystiska huvudverk al-Futalgit al Mak-
kija. Det kosmologiska avsnitt, där himmelens byggnad beskrives, inne-
håller även en teckning. Himlasfärerna framställas på denna såsom kon-
centriska cirklar. Genom dem alla sträcker sig lyckans träd, som har sin 
rot högst uppe under Guds tron.' Ännu tydligare framstår dess karaktär 
av »arbor inversa» på tvenne planscher i en för drygt hundra år sedan 
tryckt turkisk encyklopedi. Här är hela universum tecknat enligt Islams 
lära, och systemet utgör en kompilation ur äldre arabiska skrifter. De 
åtta himlavåningarna framställas såsom en trappyramid, över vilken en 
lökformad rot är placerad. Från denna skjuta bladrika grenslingor ned 
igenom alla himlarna. 

CARRA DE VAUX, som reproducerat och kommenterat dessa illustra-
tioner% rubricerar den nämnda plantan såsom »det yttersta lotusträdet» 
(Sår. 53: 14).9  Han uppvisar samtidigt, hur gammal föreställningen om 

1 Tree and bird as eosmological symbols in Western Asia [= Verhand. der Kon. 
Akad. van Wetenschapen te Asterdam, Afd. Letterkunde, N. R. 22: 1 (1921)], p. 33. 

2  La eseatologia muselmana en la Divina Comedia, Madrid 1919. 
3  Op. cit., p. 1961. 	Ibid., p. 1983. 	8  Ibid., of. WOLFF, op. cit., p. 197. 

Asht PALACIOS, op. cit., p. 1981. 	7  Ibid., p. 196. 
8  Fragments d'esehatologie muselmane ( = Compte rendue du 3e  Congrås scientifique 

international des Catholiques å Bruxelles 1894, 2e sect.: Sciences religiewes, p. 5-34), 
Bruxelles 1895, p. 27, 33. För den turkiska traditionen om Ttlbå, se även G. MESZÄROS, 
Osmanisch-törkiseher Volksglaube, Budapest 1906, p. 63, cit. U. HARVA, Die religiösen 
Vorstellungen der altaischen Völker ( = Folklore Fellows Communications 125), Helsinki 
1938, p. 72. 	9  Op. cit., p. 29. 
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ett dylikt utseende på detsamma måste vara, genom att anföra en visser-
ligen dunkel utsaga av korankommentatorn AL-BAnyÄwi (1200-talet). Så 
mycket synes dock vara klart, att »det yttersta lotusträdet» av denne 
uppfattats som ett »arbor inversa».1  Härtill kan fogas, att även de olika 
himlarnas namn för oss tillbaka åtminstone till 1200-talet, eftersom de 
nästan helt överensstämma med beteckningarna hos Ibn al-`Arabi. Dock 
synes denne ha ordnat den himmelska världen trattformigt så att den 
översta våningen fått det vidaste omfånget i motsats till figuren i den 
turkiska framställningen. I bägge fallen beror också antalet himlasfärer 
på sättet att räkna; talen kunna varieras från sju till nio. 

Medan sålunda den etiskt och religiöst högeligen användbara idén 
om människan såsom himlaplanta närmast kan härledas från grekiskt 
tänkande, torde myten om det upp- och nedvända paradisträdet oveder-
sägligen höra hemma i orienten med dess blomstrande fantasi. Den har 
fått sin rikaste utformning inom Islam men torde ej heller ha saknats på 
judiskt-kristet håll, fast spåren därav äro sparsamma. När därför det 
kosmiska »arbor inversa» dyker upp i den kristna medeltida mystiken, 
har det en egen tradition bakom sig och utgör icke endast en omarbetning 
av föreställningen om cputöv otSpdtvcov. Att uteslutande härleda idén om 
detta märkliga paradisträd ur spansk-arabiska källor, såsom Asin Palacios 
gör, innebär dock en förenkling av den säkerligen mera komplicerade tra-
ditionshistorien. Det skall likväl villigt erkännas, att det arabiska materia-
let i brist på annat giver den bästa belysningen åt några ställen i Dantes 
Divina Commedia: 

Purg. 22: 130 ss.: 
Men, vid de talade så vänligt samman, 
Vi funno snart ett träd där midt på vägen 
Med frukter härligt doftande och sköna; 
Och, liksom granen minskar af mot toppen 
Från gren till gren, så aftog detta nedåt, 
Jag tror på det man ej det må bestiga2  

Så skildras hur en klar vätska droppar ned över bladen från en hög klippa, 
men denna föda beskäres icke vandrarna. 

1  För granskningen av den arabiska texten har jag att tacka doc. I. ENGNELL och 
teol. lic. A. HALDAR. 

2  övers. LIDFORSS, II, p. 100. I kommentaren antyder Lidforss möjligheten av att 
det är ett skott av livets träd men stannar både här och i nästa ställe vid en allegorisk 
utläggning. Utom den starkt framträdande mytisks skildringen bör det sakramentala 
draget i fortsättningen betonas. 
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Par. 18: 28 ss.: 
Han började: »i denna femte våning 
Af trädet, som i toppen har sin livskraft 
Och jämt bär frukt, men aldrig fäller löfven, 
Bo sälla andar. ..»1  

Men ännu tydligare än hos Dante är detta »arbor inversa» skildrat hos 
en av hans efterbildare, nämligen biskopen FEDERIGO FREZZI (f. 1340). 
I dennes »Quadriregio», diktad före 1394, läsa vi: 

Därpå funno vi det undersköna 
paradisträdet, lyckans träd, 
som bevarar och förnyar livet. 
Uppe i himlen har det sin rot, 
och ned mot jorden sträcker det grenarna, 
i vilka ljuder en obeskrivlig sång. 
Toppen är vidsträckt och så stor att, 
synes det mig, det är mer än två mil 
från den ena sidan till den andra.2  

Dessa föreställningar behöva endast överflyttas på Kristus i hans egen-
skap av livets träd, så äro vi tillbaka vid utgångspunkten för vår under-
sökning, Hadewychs syn och den iriska legenden. Och till slut ha vi kanske 
varit med om något mer än att blott följa en rätt begränsad och säregen 
idés historia eller att bevittna sammansmältningen av kristet och antikt 
i samband med en skrifttolkning, som icke vet av några gränser. Vi ha 
fått inblick i ett teologiskt tänkande och en fromhet av en utomordentlig 
slutenhet och fasthet. Där saknas icke, såsom ofta nu är fallet, tanken på 
kosmos, skapelsen och fulländningen. Inställt i detta sammanhang får 
»arbor inversa» en dubbel symbolisk innebörd. Idén om himmelsplantan 
giver uttryck åt människans gudomliga ursprung och bestämmelse, idén 
om paradisträdet, som sänker sin topp mot jorden, inskärper, vilket 
målet bör vara för allt mänskligt liv. 

Op. cit., III, p. 79. 
Den italienska texten hos Ashf Pktemos, op. cit., p. 199. Översättningen är gjord 

utan försök att återgiva rim och meter. 
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Appendix. 

Ovanstående uppsats förelåg tryckfärdig i dec. 1942 och återfinnes 
här i samma skick med undantag av några smärre ändringar och tillägg 
i notapparaten. Under mellantiden har teol. lie. II. SAHLIN haft vänlig-
heten att rikta min uppmärksamhet på I. Löws arbete »Die Flora der 
Juden»1, i vars fjärde band, p. 370 ss., en del medeltida judiskt-mystiskt 
material är samlat under rubriken »Der Mensch, ein umgekehrter Baum». 
Sammanhanget med den nypla,tonska-grekiska traditionen är klart och 
även antytt av Löw, som också lämnar några jämförande litteraturanvis-
ningar. Bland dessa förtjänar följande att anföras, då den avser ett 1200-
talsarbete och sålunda skänker oss ytterligare ett belägg för att idén »arbor 
inversa» varit allmänt spridd under den tidigare medeltiden. 

Det ställe, som det är frågan om, ingår i en predikan hållen av GUERRICUS 
AV S:T-QUENTIN (t omkr. 1245) till minne av den helige Benedikt.2  Guer-
ricus, som efter att ha verkat såsom lärare inom både den medicinska 
(sic!) och filosofiska fakulteten i Paris omkr. 1225 inträdde i domini-
kanerorden och så småningom förvärvade en teologie magistergrad, bör-
jar sin förkunnelse om gudsförtröstan med följande citat ur Jer. 17: 7, 
som i Vulgatas version får en vitsig dubbelmening: »Benedictus vir, qui 
confidit in Domino.»3  Fortsättningen hos Jeremia om att den man, som 
förtröstar på Herren, »är lik ett träd som är planterat vid vatten och som 
sträcker ut sina rötter till bäcken», så att det kan grönska och bära frukt 
oberoende av torka, bestämmer både ordval och innehåll i Guerricus' 

1 I-1V, Wien-Leipzig 1924-34 (•-•-- Veröffentlichungen der Alexander Kohut Me-
morial Foundation 4; 2-3; 6). 

2  PL CLXXXV, col. 103 B ss. 
3  Cf. för detta slags exeges den franske munken RADULFUS' »Sermo de S. Nemine» 

(omkr. 1290), där på fullt allvar ett undergörande helgon Nemo bokstavligen skapas 
ur intet, i det att pronominet »nemo* uppfattas såsom personnamn: »Nemo est qui 
semper vivat* (Pred. 9: 4); »Nemo ascendit in caelum* (Joh. 3: 13); »Sanctus et Verus. 
claudit et Nemo aperit* (Upp. 3: 7). Denna traktat gav t. o. m. upphov till en sekt, 
de s. k. Neminianerna, och översattes sedermera såsom legendparodi på flera språk, 
se J. BOLTE, Zwei böhmische Flugblätter des XVI. Jh:s [ = Archiv fik slavische Philo-
logie 18 (1896), p. 126-38], p. 126; Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, s. v. 
»Niemand, hl.». 
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framställning. »Qui in Domino fidit, in eo se ipsum figit. Ubi autem arbor 
radicem figit, inde succum vitae atque humorem pinguedinis bibit.» 
Och här kan den lärde munken anknyta till benediktinerregelns ord, att 
den som sätter sitt hopp till Gud, dricker »de ipso fonte gummi boni 
agnas vitae totius benedictionis et gratiae». 

Över ordlekarna om den varken ljumma eller bävande (tepida — tre-
pida) utan klippfasta förtröstan, där bildspråket i anslutning till Ps. 125: 1 
= Vulg. 124: 1 (mons Sion) och det senare ledet i Ef. 3: 17 (fundatur) 
växlar om, tager talaren längre fram upp det förra ledet i det sistnämnda 
bibelstället (radieatur) och kommer ånyo in på den himmelska källan 
med livets vatten, vid vilken den förtröstansfulle är rotad. Denna åter-
finner han även i Hes. 47: 1-12, vilket går så mycket lättare, eftersom 
evigt grönskande träd här omnämnas i den sista versen. Och liksom det ti-
digare varit tal om jordisk och himmelsk välsignelse, kan Guerrieus under 
utnyttjande av Hes. 47: 11 länka in tanken på en dubbel plantering: 
»Ad hoc profecto vos, fratres mei, quos carnalis generatio vel consuetudo 
saecularis plantaverat in terra inaquosa, in terra salsuginis, divina generatio 
vel mutatio dexterae Excelsi transplantavit super agnas refectionis.»1  
Vederkvickelsens vatten utgöres av de heliga skrifterna, ångerns tårar 
och sakramenten, ur vilka källådror vishetens paradiskälla springer fram 
och vattnar den trädgård, som består av de fromma (Syr. 24: 41 5.; 39: 17). 

Så följer tillämpningen: »Mittite radices ad humorem vitae, id est ad 
amorem terrae viventium2, non hujus in qua omnia seneseunt et putres-
cunt. Non potest arbor faeere fructum qui permaneat, nisi sursum in 
coelestibus radicem figat, ut quae sursum sunt, non quae super terram, 
quaerat et sapiat. Quod enim physiei dicunt hominem esse arborem in-
versam, eo quod nervi corporis radicem et initium in vertice habeant.»8  

Guerricus giver här en annan motivering till benämningen i fråga än 
Aristoteles. Huvudvikten lägger han dock på bildens religiösa användning 
och tillfogar omedelbart i anslutning till det bibliska språkbruket om 
församlingen såsom Kristi kropp: »Ego illo potius sensu interpretor, 
quod radicem amoris et desiderii figere debeat in coelo, in summo vertice 
rerum capite nostro Jesu Christo.» Interpretatio ehristiana har här helt 
bemäktigat sig det antika stoffet, och det är Skriftens ord, som alltigenom 
dominera framställningen. 

1  Col. 106 D; cf. ovan, p. 11. 
2  Cf. ovan, p. 14. 
8  COI. 107 B s. 





7. Den dansande solen 
Presesföredrag vid Nathan Söderblom-Sällskapets årshögtid 

den 15 jan. 1957" 

Men Foibos Apollon i gnistrande char 
olympisk och ljus över Thule far... 
Det är som lycksaliga korer hördes, 
det är som den eviga plektern rördes 
av Foibos Apollon med egen hand, 
det klingar i luften, det dånar i marken, 
centaurerna stampa därute i parken, 
menaderna dansa på gårdens sand. 

I den dikt, varur dessa rader äro hämtade, hyllar Fröding sin tidigare 
skaldekollega Tegner såsom solguden Apollon, vilken anför den snarare 
dionysiskt än apolliniskt dansande skaran. Det finns god anknytning för 
denna framställning i klassisk mytologi och konst. Fröding bygger annars 
liksom i dikten »Gudarne dansa» på en motsättning mellan antiken och 
kristendomen: det glada Hellas, där själva gudarna dansa, ställes mot det 
vördiga prästerskapet i Växjö, som företräder den stränga, livsfientliga 
kristendomen. Fröding — och många andra med honom — skulle delvis 
ha gått miste om denna kontrasteffekt, om han vetat, att Kristus själv 
framställts som fördansare i den kristna mystikens bildspråk, att hög-
tidliga prelater en gång trått dansen inom kyrkornas murar, och att den 
gammalkyrkliga omtolkningen av den antika mytologien framställt Kristus 
som den nye Apollon eller i varje fall låtit den gamle siarguden profetera 
om den nye gudens ankomst och Delfis fall. Både som mytologiskt motiv 
och kultisk-liturgisk realitet förekommer alltså den dansande solguden så-
väl i antiken som i kristendomen. 

Som en fristående, färgrik mytologisk verklighet är denna värld åskåd-
ligt gripbar för oss, fastän vi då med myt mena symbol eller bild, medan 
det för de gamle varit fråga om realiteter. Om emellertid solmytologien 

* Föredraget införes i utvidgad form. 
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knytes till den direkt för ögat iakttagbara dagens stjärna, ha vi betydligt 
svårare att följa med på grund av vår starkt naturvetenskapliga belast-
ning. Vi ha t. o. m. svårt att tillgodogöra oss i tiden icke alltför avlägsna 
naturdikter, som gälla solen. Klassikern KERENYI har pekat på att Goethe 
ännu har samma naturupplevelse som en gång Aischylos, då han i det sista 
samtalet med Eckermann yttrar: »Frågar man mig, om det ligger i min 
natur att vörda solen, då svarar jag likaså: Ja, obetingat! Ty även den är 
en uppenbarelse av det högsta, ja, den mäktigaste det är oss jordens barn 
förunnat att iakttaga. I solen tillbeder jag ljuset och Guds alstrande makt, 
genom vilken vi leva, röras och hava vår varelse, och alla växter och djur 
med oss.»1  Kerenyi har emellertid omsorgsfullt skalat ut dessa satser ur 
deras sammanhang, uppenbarligen för att låta Goethe framstå som en 
antik soldyrkare. Det är i själva verket fråga om evangeliernas Kristus 
som gudomlighetens återsken, inför vilken Goethe böjer sig med samma 
självklarhet som inför solen — därmed skattar också han åt traditionell, 
kristen solsymbolik. Däremot vördar han icke den katolska folkreligionens 
handfasta utgestaltningar av det gudomliga. Det heter nämligen omedel-
bart efter de nyss citerade orden: »Men om man frågar mig, om jag är 
hågad böja knä för ett ben av aposteln Petrus eller Pauli tumme, då svarar 
jag: skona mig, håll edra orimligheter från livet på mig!» 

Den engelske diktaren D. H. LAWRENCE framhåller också med rätta i sin 
apokalypskommentar, att vi icke skola inbilla oss, »att vi se på solen på 
samma sätt som de gamla kulturerna sågo på den. Allt vad vi se är en 
liten vetenskaplig ljuskropp, som är hopkramad till ett klot av glödande 
gas. I århundradena före Hesekiel och Johannes var solen en storartad 
verklighet, man hämtade kraft och glans från den och skänkte den i stället 
dyrkan, ljusoffer och tacksägelse. Men hos oss är förbindelsen bruten, mot-
svarande centra äro döda. Vår sol är något helt annat än de gamles kos-
miska sol, den är så mycket mera vardaglig. Låt vara, att vi ännu se, vad 
vi kalla sol, men vi ha för alltid förlorat Helios och ännu Mera kaldeernas 
stora solh jul. Vi ha förlorat kosmos, i det att vi ha trätt ut ur den ömse-
sidiga förbindelsen därmed, och detta är vår största tragedi. Vad är vår 
oändligt ringa kärlek till naturen — naturen tilltalad som en person! — 
i jämförelse med det storartade livet-med-kosmos och att genom-kosmos-
hållas-i-ära.»2  

i Töchter der Sonne, Ziirich 1944; jfr J. P. ECKERMANN, Samtal med Goethe under 
hans sista levnadsår 1-2, Sthlm 1925, 2, s. 543. 

2  Cit. KERANYI, s. 15 f. 
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Nu brukar det i allmänhet framhållas, att N. T. nästan helt saknar 
denna kosmiska fromhet. Den har dock snart gjort sig gällande i den gamla 
kyrkan, delvis i anknytning till G. T. Det har varit nödvändigt att erinra 
om dessa ting, för att icke en del av det följande skall te sig som abstrusa 
vanföreställningar i stället för isolerade och döende rester av en ursprung-
ligen kosmisk fromhet av folklig art. Det jag tänker på, är den vanligen 
till påskdagsmorgonen knutna folktron, att solen då av glädje tager trenne 
språng eller dansar. Denna föreställning är vederbörligen uppmärksammad 
i den folkloristiska litteraturen och har så sent som 1947 behandlats i en 
engelskspråkig uppsats av ELSA ENÄJÄRVI-HAAV10.3  Även religionshisto-
riker ha i högst skilda sammanhang och mera i förbigående beaktat före-
teelsen i fråga. Någon samlad framställning, där hänsyn tagits till både 
folkloristiska och traditions-, kyrko-, liturgi-, exeges- och religionshisto-
riska synpunkter, existerar icke, så vitt jag vet. Ett utkast till en sådan 
skall lämnas i det följande. Då en hel rad folkliga föreställningar och sed-
vänjor skulle förtjäna att studeras på samma sätt, får undersökningen en 
vidare syftning, liksom den kan föranleda allmänna, metodologiska reflex-
ioner. 

Vid sin kartläggning av svenska vårseder har J. EJDESTAM också stött på 
påskdagsmorgonens dansande sol. Av kartan framgår det, att denna före-
ställning varit jämnt spridd över hela landet. Ejdestam sammanfattar den 
svenska folktraditionens rika vittnesbörd om påsksolen på följande sätt: 
»Den påstods dansa i glädje över Frälsarens uppståndelse, eller också sade 
man, att den dansade vid Kristi grav (allmänt). Man kunde se den dansa 
i en silverskål (Bohuslän). Höll man ett såll för ögonen, kunde man se, 
hur den dansade (Skåne). Från N. Rörum i Skåne uppgives, att solen 
snurrade runt tre gånger.» Ejdestam förmodar att »någon religiös föreställ-
ning» ligger bakom denna tro.4  

Hos den svenska befolkningen i Finland har tron på solens dans om 
påskmorgonen varit vida spridd. Man har kunnat se fenomenet direkt, 
allra bäst från ett berg, men också genom att gripa till skilda naturliga 
eller magiska medel: genom att länge stirra på solen, genom att sätta ett 
stockrep eller en sidenduk för ögonen, genom att bege sig till ett vägskäl 

3  The Sun Dances on Easter Morning (Studia Fennica 5: 1, 1947 = s. 5-24). Se även 
för viktiga, kompletterande notiser A. TAYLOR, Die Sonne tanzt am Ostermorgen 
(Hessische Blätter fär Volkskunde 41, 1950, s. 195). Franskt material hos A. VAN GENNEP, 

Manuel de folklore franvais I: 3, Paris 1947, s. 1374. 

4  I Svenska Landsmål B 40, Uppsala 1940, s. 30 f. 

10 Från save/fisken i Skaga 
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eller ställa sig på taket av ett tre gånger flyttat hus, som står, där tre 
vägar löpa samman, o. s. v. Eller också krävs det, att man skall vara fri 
från grövre synder och svårare brott. Att solen dansar av glädje över 
Frälsarens uppståndelse eller över att Kristus lämnat graven, är en ofta 
återkommande förklaring till företeelsen.5  

Också i Norge, Danmark och på Island har man iakttagit seden att gå 
upp på påskdagens morgon för att få se solen dansa. I den oförlikneliga 
folkloristiska guldgruva, som FEILBERGS ordbok utgör, finns en rad belägg 
för påskmorgonseden med dess kristna motivering från 1800-talets Dan-
mark jämte paralleller från angränsande länder. De senare vittna om att 
föreställningen varit förknippad också med Kristi himmelsfärdsdag 
(Schweiz), midsommardagen (Italien?) och julnatten (Tyskland).6  

I en lettisk folkvisa heter det: »Unga pojkar unga flickor, sov inte 
Janis-natten! Då får ni på Janismorgonen se, hur solen dansar (el. gungar: 
rotäjas), ibland blå, ibland grön, ibland av rent silver» (54281).6a 

Den dansande påskdagssolen är alltså icke blott välkänd i hela Norden 
och Balticum utan också i Väst-, Mellan- och Östeuropa. Det är ingen an- 
ledning att upprepa de belägg, som äro tryckta på andra håll. Däremot 
ha vi anledning att fästa oss vid att det överallt krävts särskilda åtgärder 
eller villkor för att fenomenet skall kunna iakttagas. Alla ha alltså icke 
sett det, vilket vittnar om en viss realism hos folket. 

Man måste i Tyskland titta genom ett hål, som stuckits i ett papper, 
eller också kika genom en sidenduk eller genom en gärdsgård. Den som 
icke kan se fenomenet är förhäxad. Påsksolen bugar sig två eller tre 
gånger till Herrens ära (Man). I trakten av Metz heter det, att himlen vid 
detta tillfälle skiftar i alla färger, det är kläderna på de änglar, som dansa 
i glädje tillsammans med solen. Ibland förlägges solens dans till aftonen. 
Det har också varit vanligt, att man vid påsktiden säger sig skåda ett 
lamm i solen, vilket dansar omkring eller i denna. Det kan man bl. a. se 
i ett ämbar med vatten, genom ett skärtorsdagsägg, eller om man strängt 
hållit fastan. År 1784 klagar en präst i Köln över att bönderna i Lippe 
ha den uppfattningen, att Kristus varit ett verkligt lamm, som slaktats 

5  Finlands svenska folkdiktning VII: 4, Folktro om naturen (SSLSF 349), Hels. 1955, 
s. 215 ff. 

H. F. FEILBERG, Bidrag tu l en Ordbog over Jyske Almuesmål 1-4, Khvn 1886-1914, 
s.v. »Påskemorgen». 

°a P. .SMITS, Chansons populaires Lettonnes 3 (Materiaux des Archives du Folklore 
Letton A. 3), Riga 1938, s. 115. 
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på långfredagen och därpå försatts till solen, där man på påskdagen kan 
se det dansa vid solnedgången.' 

Den folkliga, kristna förklaringen av fenomenet är också viktig, sär-
skilt som de senast refererade, besläktade föreställningarna även äro för-
knippade med påskhögtidens kyrkliga firningsämne, Kristi lidande, död 
och uppståndelse. Hur pass ursprunglig är denna förbindelse? Det material, 
som står till förfogande, härrör sig i allmänhet från 1800-talets senare 
hälft. Äldre belägg äro ganska sällsynta, ehuru deras antal säkerligen skulle 
kunna utökas vid en systematisk genomgång av den rikt flödande, topo-
grafiska litteraturen. Ett dylikt företag borde göras på bred front, efter-
som de äldre, litterära notiser om gamla seder och folkliga föreställningar, 
som nu äro kända, mestadels äro tillfällighetsfynd och det icke lönar 
mödan att för ett enstaka bruks skull sätta igång ett så tidskrävande 
arbete. Den systematiska excerpering av svensk litteratur, som utföres 
av SAOB i Lund, har givit åtskilligt stoff, som icke ännu är till fullo ut-
nyttjat, vare sig det är publicerat eller ligger i kapslar. 

Här några exempel på strönotiser från 1800-talets tidigare hälft. 
S. PAULAHAR JU har skrivit om Tornebornas liv vid mitten av 1800-talet, 
en uppsats, som också är översatt från finskan av UNO STELANDER i hem-
bygdsboken Norrbotten år 1930 (s. 141-159). Där berättas bl. a. om 
»stjärnpojkar» och om följande påsksed: »om påsken vakade ungdomen 
påsknatten i skogen bakom älven, där man lyssnade på påskgummorna, 
och på morgonen skådade man den dansande solens uppgång och drack 
kaffe, som flickorna kokat hos snickare Sandelin» (s. 155). 

I sina barndomsminnen från 1815 i Odense förtäljer H. C. ANDERSEN, 

att folket varje påskmorgon gick till en kulle, som hette Nonnebakken, 
för att se, hur solen »lekte», för att Kristus uppstått.8  

Från Oppaland i Schlesien berättas det i ett 1836 tryckt arbete, att unga 
och gamla, män och kvinnor under påsknatten vandra upp på höjderna 
för att därifrån se på soluppgången. Här göra de upp eldar, lägra sig 
omkring dessa och fördriva tiden fram till morgonen med att äta och 
dricka, samtala och sjunga. Vid morgonrodnaden vända de sig mot dagens 

7 HDA, s.v. »Ostersonne». En vetenskaplig uppsats av gammalt datum, som inne-
håller många goda iakttagelser och väl differentierade omdömen, och som först efter 
nedskrivandet av denna uppsats kommit i min hand, är E. PABsT, Vom Sonnentanze zu 
Ostern oder Johannis (Das Inland. Eine Wochenschrift för Liv-, Ehst- und Kurland's 
Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur 21, 1856, sp. 479-82). 

8  A. OLRIK—H. ELLEKILDE, Nordens Gudeverden 1-2, Khvn 1926-51, 2, s. 659; äv. 
Cit. ENÄJÄRVI-HAAVIO, S. 11. 
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uppgående stjärna och se, hur den i from enfald och glädje över världs-
frälsarens uppståndelse hoppar, varvid de sjunga: »Christus ist erstanden, 
halleluja.»9  Detta är en medeltida påskpsalm av hög ålder", varför dess 
förekomst i detta sammanhang tyder på att sedvänjan är gammal. 

Det är påfallande, hur mycket mera framträdande den kyrkliga bak-
grunden är i det senast anförda belägget än i de yngre traditionerna. Vi 
börja redan här ana, att det knappast rör sig om någon folklig föreställ-
ning, i varje fall av yngre datum. Häremot talar också den allmänna och 
likformiga spridningen, som tyder på gammal, enhetlig, både litterär och 
muntlig tradition. Vi skulle alltså ha att göra med »gesunkenes Kulturgut», 
för att tala med Naumann. Varifrån stammar då detta? Den kristna för-
klaringen till folktron visar hän på kyrkligå källor. 

Superintendent J. A. E. GOEZE i Quedlinburg (1731-93), också frejdad 
naturforskare och upplysningsman, ingrep kraftigt mot samtida fördomar. 
Han höll mot slutet av 1700-talet en påskpredikan över den vidskepliga 
påsksoldansen, där han påminde sin församling om, att den föregående 
påskhögtid särskilt starkt bedrivit denna vidskepelse, emedan påskmor-
gonen varit sällsynt klar och vacker. Goeze berättar i fortsättningen om 
en man, som hänvisat till uppgifterna i sin huspostilla, och anför ungefär 
samma motbevis och förklaringar, som vi snart skola återfinna i äldre 
arbeten." 

Om det verkligen stått i postillor, att solen dansar på påskdagsmor-
gonen, blir det begripligt, att tron härpå blivit så allmänt spridd. Goezes 
uppgift är icke ensam i sitt slag utan återkommer i ett svenskt 1700-tals-
arbete och dess tyska förlagor, nämligen Ny och Förmehrad Acerra Philo-
logica ... från Tyskan ... af P. B., Sthlm 1737.12  Här hittar man bland 
andra »nyttige och lustige historier» följande: 

9  FAUSTIN ENS, Das Oppaland 3, Wien 1836, s. 48, efter HormANN VON FALLERSLEBEN, 
Geschichte des deutschen Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit, 3. Ausg. Hannover 1861, 
s. 203; även kort referat av G. GUGITZ, Das Jahr und reine Feste im Volksbratsch Öster-
reichs 1-2, Wien 1949-50, 1, s. 180, jfr s. 255. 

HOFFMANN VON FAI.LERSLEBEN, S. 202. För påsksjungningen som levande, ev.-luthersk 
sed, se A. JoBsT, Sammlung kirchlicher Sitte (Studien zur religiösen Volkskunde 7) Dres-
den—Leipzig 1938, s. 17, en skrift, som innehåller ett helt program för den kyrkliga 
folklivsforskningen. 

" Nätzliches Allerley 3, s. 358 ff., cit. H. FREUDENTHAL, Das Feuer im deutschen 
Glauben und Brauch, Berlin—Leipzig 1931, s. 14. 

12  Hänvisning härtill från SAOB, s.v. »dansa». Förf, är icke Bliberg, såsom SAOB:s 
reg. uppgiver, utan Boysen, enligt vad förste bibliotekarie H. Sallander haft vänligheten 
att meddela mig. 
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»Om Solen dantsar wid sin vpgång om Påskadagen. 
Gemene man hos oss tror ej allena, ytan man finner det ock anfördt vti 
några Postiller, at den blida Solen på Himmelen, om Morgonen och 
Aftonen på den Hel. Påskadagen, när hon vpgår och nedergår, dantsar, 
och giör tre gånger Frögdesprång, efter Davids ord i Psal. 19. Exultavit 
ut Gigas ad currendum viam suam. Fördenskul pläga gamle och vnge om 
Aftonen, när Solen går vnder Horizonten, i stora hopar gå vt för Stads-
Portarna, at åskåda huru Solen dantsar. När de nu så länge beskådat 
henne, tils hon synes brun, blå och mörck för deras ögon, så mena de för 
wisso, at de sedt Solen dantsa. Detta är en stor dårskap, och en slem wan-
tro: Ty så wäl de äldre, som nyare Stiern-Kikare bewisa, at hwarken Sohl, 
Måne eller någon Stierna afwiker ifrån sitt rum och ordenteliga rörelse, 
mindre springer eller dantsar. Ja, om Solen yphögde och nedersatte sig en 
fingers bredd, efter wår åsyn, så skulle tillika ganska[!] werlden vphöja 
sig, bulra och braka. Sannerliga, om det så förhölle sig, at Solen på den Hel. 
Påskadagen dantsade för oss på synligit sätt, så behöfde man ei så mycket 
disputera, när den rätta Påska firas bör? Vti Martio eller April, efter Nya 
eller Gamla Calenderne: Ty GUD hade då satt ett tekn på Himmelen, 
hwar af man kunde känna och finna, den rätta Påska-Terminen. 

Gemene Man dömer och vrskiljer om et ting, som det kommit i deras 
dumma hufwuden och inbilning. Fördenskul måste man tro deras tal, så 
wida förnuftet medgier» (s. 217 = 2. hundradet, nr 35). 

Utom hänvisningen till postillorna bör man i det citerade avsnittet obser-
vera det skriftbelägg, som förbindes med naturfenomenet, f. ö. den psalm 
i Psaltaren, som inspirerat Beethoven till hans mäktiga komposition »I 
himlar sjungen den eviges ära.» Ps. 19: 6 lyder i vår svenska kyrkobibel: 
»och den (solen) är såsom en brudgum, som går ut ur sin kammare, den 
fröjdar sig som en hjälte att löpa sin bana.» Varken denna översätt-
ning med dess »fröjdar sig», Luthers tyska version »freuet sich», LXX:s 
iyaXlcåcretatc eller den hebreiska grundtextens Cr, berättigar till någon 
soldanstolkning. Det gör däremot Vulgatas ex(s)ultavit, eftersom ex(s)ul-
tare ordagrant betyder »att göra glädjesprång». Detsamma gäller f. ö. syr. 
nedfis. 

Det är därför icke någon tillfällighet, att skriftcitatet återgives just på 
latin. Detsamma är fallet i den utsaga av Luther, som vi strax skola möta 
i hans bordssamtal. I den tyska varianten därav, varest det berörda verbet 
i Ps. 19: 6 alldeles som i Luther-bibeln översättes med »freuet sich», räddas 
meningen, genom att det tidigare cum ex(s)ultatione uttryckes med en 
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hendiadys: »mit Freuden und Springen.» Dessa språkliga iakttagelser visa 
klart, att föreställningen om påsksolens dans med dess kristna motivering 
måste återföras på medeltiden, då Vulgata varit kyrkans vanliga bibel-
text.12a 

Såsom det framgår av Gezelii bibelverk har Ps. 19 ännu i början på 
1700-talet tolkats kristologiskt. Ps. 19: 2-10 utgör ännu i vår kyrka en 
aftonsångstext på midsommardagen, alltså en annan soldansdag, vilket 
är väl värt att observera, när det gäller att interpretera t. ex. det lettiska 
materialet. Vidare har det dubbeltydiga verbet ex(s)ultare också före-
kommit — och förekommer alltjämt — i den romerska kyrkans påsk-
vigilia, nämligen som inledning till påskpraeconiet. Detta är den lov-
prisningshymn från gamla kyrkans dagar, under vilken det stora påsk-
ljuset, som symboliserar den uppståndne Kristus, viges. Den har sitt namn 
just av de inledande orden Ex(s)ultet iam angelica turba. (»Nu juble ängla-
skaran», eller »Nu tage änglaskaran fröjdesprång»). Mot denna bakgrund 
får den tidigare anförda traditionen från Metz, att änglarna i glädje dansa 
med solen, sin rätta innebörd. Slutligen har Missale romanum såsom 
gradualpsalm för påskdagen Ps. 118 (Vulgata: 117): 24: Haec (est) dies, 
quam fecit Dominus, ex(s)ultemus et laetemur in ca (»Denna dag, som 
Herren gjort, låtom oss fröjdas och glädjas på den»), vilket i sin tur dragit 
med sig, att en rad påskpredikningar allt ifrån den Gamla kyrkans tid 
utgå från detta anslag. Ett annat psaltarställe, som man härvid gärna 
citerat, är 96 (95): 11: Laetentur caeli, et ex(s)ultet terra." Det dubbel-
tydiga verbet har alltså haft en mycket god förankring i påskens liturgiska 
och homiletiska texter, till vilket ämne vi strax återkomma. 

Acerra Philologica har tydligen enbart i sin svenska version varit en 
god förlagsartikel och alltså vunnit en vidsträckt spridning. Den svenske 
översättaren har nämligen i förordet en indignerad uppgörelse med de 
boktryckare, som stulit genom omtryck. Nu visar det sig, att den svenska 
upplagans två första hundratal berättelser äro en så gott som ordagrann 
översättning av ett tyskt arbete, som också bär titeln Acerra Philologica. 
Det förekommer endast en variant i numreringen mot slutet av den första 
boken, varjämte 2: 35 om den dansande solen endast hänför detta feno-
men till solnedgången (s. 79). Den tyska versionen finns bl. a. i en Rostock- 

12a Aven PAus-r har noterat den ordagranna betydelsen av ex(s)ultare och anser, att 
Ps. 19: 6 med våld tvingats in i sammanhanget, ehuru stället kunnat syfta på Kristi 
uppståndelse (inga belägg). 

13  T. ex. Maximus av Turin, PL 57, sp. 617 C. 
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upplaga från 1633, vilken är ombesörjd av en därvarande professor i 
poetik, samtidigt medicinare, filosof och astronom, nämligen P. LAUREM-

BERG (1585-1639). Den tycks ha föregåtts av tidigare editioner och har 
ävenledes översatts till holländska.I4  De underhållande anekdoterna, som 
ofta äro hämtade från medeltidens rika fabelvärld, äro avsedda att göra 
latinstudiet mera lockande för genstörtiga ynglingar, i det att de ha tryckts 
som exempelsamling för översättning från tyskan till latinet. 

Den som ursprungligen börjat med denna litterära och pedagogiska 
genre är GEORG ROLLENHAGEN (1542-1609), son till en tygmakare och 
ölbryggare. Han höll i bästa Frans G. Bengtson-stil tidigt på att gå hädan 
genom att slukas av en varg men blev berömd skolman och rektor i Mag-
deburg. Han dikterade för sonen Gabriel och hans studiekamrater Etliche 
Wahrhaffte aber be y vielen alten vnd newen Gelerten glaubwirdige I 
Lägen som övningsstycken att översättas till latin. Dessa utgåvos 1603 i en 
andra upplaga av den då blott 22-årige GABRIEL ROLLENHAGEN tillsammans 

med hans egna tyska översättningar av märkliga reseskildringar på latin 
och grekiska.'5  Rollenhagen har i början ungefär samma text som Acerra 
Philologica, hänvisar till de gamla postillorna, anför Ps. 19: 6 på latin, 
som han översätter: »Die Sonne springet auff/wie ein Held», och nämner 
i första hand soluppgången. Han har därjämte en lång utredning om be-
stämningen av påskterminen." 

Rollenhagen har naturligt nog blivit mycket läst, utnyttjad i andra 
arbeten med skilda syften och också direkt citerad. DANIEL SCHWENTER, 

prof. i hebreiska, kaldeiska och syriska i Altorf, likaså skicklig mathe-
maticus (1585-1636), hänvisar sålunda till Rollenhagen i sin Delicix 
Physico-Mathematic,e, tryckt i Niirnberg 1636 (s. 310 f 

Medan Rollenhagens kapitel har rubriken »Von dem tage daran der 
Herr Christus gecreutzigt worden», heter det hos Schwenter(us) »Ob die 

14 jöcHER_ADELUNG, S.V. Även PABST citerar Niitzliche und lustige Historien. 
15  Vier Bucher Wunderbarlicher biss daher vnerhörterlynd vngleublicber Indianiscber 

reysen... 2. Aufl. Magdeburg 1603; FREUDENTHAL, s. 13 f., citerar efter en tredje upp-
laga, Magdeburg 1605. 

16  Vier Bucher, s. 221 ff. E. ZINNER, Sternglaube und Sternforschung, Freiburg i. Br. 
1953, s. 20, som citerar Rollenhagen, uppgiver icke, varifrån citatet är taget och för-
därvar sammanhanget genom att i stället för Vulgata och motsvarande tyska paraf ras 
sätta in den nu gängse, tyska bibelöversättningen, alldeles som Schwenter 300 år tidigare, 
se nedan! 

17  A. BIRLINGER, Aus Schwaben: Sagen, Legenden ... 2 (Sitten und Rechtsbräuche), 
Wiesbaden 1874, s. 84 ff., citerar efter en upplaga från 1651. 
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Sonne am H. Ostertag wann sie auffgehet drey Spring thue». Efter en 
inledande mening citeras så Rollenhagen in extenso. Schwenter fortsätter: 
Ur astronomisk synpunkt är det orimligt, emedan solen, om påståendet 
vore riktigt, måste dansa och hoppa hela dagen, då den ständigt på någon 
del av jordklotet går upp eller ned. Dess uppgång växlar också på samma 
ort, beroende på var man står, varför den även i detta fall måste hoppa 
flera gånger på skilda tider. Det rör sig om »ein Optischer Betrug», såsom 
redan Rollenhagen framhävt och därmed förklarat saken. Vidare ser det 
faktiskt alla dagar ut, som om solen gjort ett språng, när man första, 
andra och tredje gången ser på solen, då den går upp bakom bergen. Slut-
ligen kan det vara ett strålbrytningsfenomen, förorsakat av jordånga eller 
dimma, som tillfälligt lyfter upp solen. Om detta medium försvinner, så 
att solen återfår sitt egentliga läge, ser det ut, som om den hoppat. — 
Den rationella förklaringen är alltså mera än 300 år gammal. 

Genom att endast återgiva psaltarcitatet på tyska och därvid använda 
Luther-bibelns formulering »freuet sich», har Schwenter låtit meningen 
med bibelstället gå förlorad. 

Temat har sålunda hört hemma också i 1600-talets naturvetenskapliga 
litteratur och förekommer i detta sammanhang även på svensk mark. Prof. 
Johan Nordström har haft vänligheten att fästa min uppmärksamhet på 
icke mindre än sju svenska 1600-talsavhandlingar och en almanacks-
artikel från 1746. I den Dispvtatio physico-mathematica De Stellis, Quam 
C‘elesti favente gratiå sub prxsidio M. Martini Erici Gestrinij 	Ericus 
Ivariwengensis den 25 maj 1622 framlade i Uppsala, citeras sålunda i 

39 (p. B 2 v.) Ps. 19: 6-7 som ett bevis för att solen har en viss inne-
boende rörelseförmåga (insitum quendam motum). Soldansfenomenet näm-
nes vidare uttryckligen i det tredje av de corollarier, som avsluta avhand-
lingen: An Sol festo Paschatos subsiliat, quöd Rusticis hodQ Soldanss 
dicitur. 

Även i en 1632 ventilerad, filosofisk Uppsala-avhandling, Theorematum 
Philosophicorum 'Evvizc, som under Joh. L. Stalenus' prxsidium försvarades 
av Sam. P. Drysenius, förnekas soldansen på motsvarande ställe: An Sol 
ipso paschatos die circa exortum subsiliat, prout vulgus putat? N. 

I den Disputatio physico-mathematica de sole, som J. M. Montanus den 
30 mars 1636 offentligen försvarade »sub prtsid. M. Matthix Andrex 
in ... Regio Gymnasio Arosiensi Alzbeckii, Math: ibidem Lectoris», före-
kommer redan på försättsbladet Ps. 19: 7, citerad på latin. Det rör sig 
om ett litet oktavhäfte på tolv sidor, varav avhandlingen fyller sju. 
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I Thesis XII hänvisas likaledes till Ps. 19 och i Thesis XXII till Matt. 
24: 27 och Luk 21: 25. Soldansen återfinnes även här i corollarierna, där 
både fråga 3: An Eclipsis Solis que accidit moriente Salvatore nostro, 
naturalis fuerit? och fråga 4: An sol die resurrectionis Domini subsiliat? 
negeras. Ungefär samma formulering har ett corollarium i en Uppsala-
avhandling i blandade ämnen från 1644: An sol festo Paschatos subsiliat? 
Prxses är M. Nycopensis och respondent 0. Magnelius. 

Man frågar sig, varifrån denna inhemska, naturvetenskapliga tradition 
härstammar. Det befinns då, att den är utförligt diskuterad i den berömde 
köpenhamnsprofessorn C. BARTHOLINS Astrologia från år 1624. Detta 
arbete utgör emellertid den 7:e upplagan av en Wittenberg-dissertation 
från 1606 med titeln De Stellarum Natura, affectionibus, & effectionibus 
Exercitatio, bevarad som underrubrik efter namnförändringen i de se-
nare upplagorna. Den fasta formuleringen An Sol festo Paschatos sub-
siliat återfinnes hos Bartholin under Problemata (ed. 1624, p. 206 s.). 
Motargumenteringen är den gängse, men förklaringen av hur vanföreställ-
ningen uppkommit hos folket, är intressant. Den skulle gå tillbaka på 
»någon gammal hymn, där alla ting sägas göra fröjdesprång (exultare) 
och solen själv hoppa (exilire).» Detta stämmer, såsom vi strax skola 
finna, med gammal patristisk tradition. 

Även i några lundadissertationer med A. RIDDERMARCK såsom preses 
återkommer mot 1600-talets slut temat ifråga. Ordalagen i det 7:e corol-
lariet hos KJ. TOLLIN, Dissertatio de necessitate motus solis in ecliptica 
(1695), nämligen Sol die paschatos non subsilit, licet altas in plebeiorum 
animis egerit radices fabulosa 12,ec & anilis opinio, överensstämma så gott 
som ordagrant med rubriken och den första meningen hos Bartholin. Ut-
förligare är framställningen hos E. A. HERLIN, Disputatio philosophica de 
sole (1700), där förf. i § 12 ställer frågan, om solförmörkehen vid Kristi 
död varit naturlig eller mirakulös. Han fastslår, att en tre timmars för-
mörkelse genom månen är orimlig, varför det måste ha varit solen själv, 
som genom ett mirakel mist sitt sken. I § 13 frågas: exoriturre Sol festo 
Paschatos cum tripitdio & subsaltatione, nec ne? Vi veta visserligen, att 
många mirakel inträffat vid Kristi uppståndelse, bl. a. en jordbävning i 
den undre världen. Det har därför kunnat ske i den övre världen, att den 
naturliga solen »med fröjdefull dans jublat» (Leto tripudio exultaret) 
Rättfärdighetens sol tillmötes. Då emellertid Skriften ingenting säger här-
om, kan man varken bestämt påstå detta eller envetet förneka det. Mot 
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fortsatt soldans vid påsktiden anföras de sedvanliga invändningarna. Her-
lin åberopar sig på J. SPERLING, Synopsis physica (pag. m. 105) för att 
slutgiltigt fastslå, att det rör sig om en vanföreställning. Därmed äro vi 
ånyo tillbaka i Wittenberg, där Sperling (1603-1658) verkade som 
professor. 

Även för nära 300 år sedan var det sed att låta en liten folkupplysande 
artikel inflyta i almanackan. Lundaprofessorn LARS LIEDBECK följde en-
dast sin kollega Riddermarcks exempel från 1690-talet, då han 1746 utgav 
icke mindre än fyra sådana verk, beräknade för Lunds, Karlskronas, Jön-
köpings och Stockholms olika horisonter. Han låter därvid smålandsupp-
lagan men icke de andra tre — han har tydligen ansett, att smålänningarna 
tarvat mest upplysning på denna punkt — åtföljas av en »Nyttig Under-
rättelse om Solens Dantsande Påskadagen». Den börjar sålunda: »Man 
hörer icke allenast en almän sagen bland Almogen, utan jämwäl finner i 
åtskillige böcker beskrifwit, at Solen skal dantsa Påskadagen.» En del 
säger, att det sker vid soluppgången, medan andra hävda, att företeelsen 
hör ihop med solnedgången — så utanför vårt land. Det hela är en fysio-
logiskt betingad vanföreställning. Varför skulle förresten icke solen fröjda 
sig lika mycket på juldagen? Alldeles som Schwenter har Liedbeck som 
huvudargument, att solens uppgång vid skilda tider på olika platser gör 
saken orimlig. Säkerligen har en dylik artikel tvärt emot sitt syfte bidragit 
till att ytterligare sprida föreställningen ifråga. 

Gentemot det kalla snusförnuftets företrädare skulle man gärna vilja 
inflicka, att det finns en sagans, sägnens, legendens och mytens soldans, 
som går vidare, oberoende av all sträng naturiakttagelse — ibland har ju 
denna f. ö. bekräftat föreställningen ifråga — och oberoende av all mate-
matisk beräkning. I diktens bildspråk och framför allt i naturpoesien har 
den också fått en fredad boning. Dit hör i sista hand Ps. 19, och dit höra 
också följande lettiska folkvisor, som varit levande i folkmunnen ända 
ned i vår egen tid. Doc. H. Biezais har välvilligt ställt följande material 
till förfogande och hjälpt till med översättningen: 

Saule kokles skandinäja, 	 Solen spelar på luta, 
Austrinä sE&dama; 	 sittande på östanträdet. 
Dieva 'clgi danci veda 	 Gudasönerna ledde dansen, 
Udra bebra kaZokos. 	(33924) 	(klädda i) pälsar av utter och bäver. 
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Baltu puku cering auga, 	 En vitblommig buske växte 

Vid5 jfiras uz akmena, 	 på en sten mitt i havet. 

Tur Saulite danci veda, 	 Där ledde solelill dansen 

Ik vakara riefe.clama. 	(33747) 	varje kväll, när hon gick ned. 

Saule danci ritinåja 	 Solen rullade (sic!) dansen 

Lielä mela malinå; 	 vid den stora skogens bryn. 

Joz, mämina, zelta jostu, 	Ikläd mig, moderlill, gyllene bältet, 

Lai es teku raudzities. 	(32865,3) 	för att jag må springa och titta. 

Saulite dancoja, 	 Solelill dansade 

Sudraba kalnå, 	 på silverberget. 

Zeltitas kurpites, 	 Gyllene voro de små skorna 

Käjinäi. 	 (33992) 	på lilla foten." 

Så länge folket sjungit på detta sätt, har det kunnat anamma och bevara 
traditionen om påskdagens soldans. Detta så mycket mera, som man under-
stundom, om också sällan på kalenderfäst tidpunkt, sett solen dansa lika 
tydligt, som den dagligen löper sin bana från öster till väster. Föredrags-
hållaren erinrar sig sålunda, hur en sommarkväll för några år sedan bar-
nen i familjen kommo inrusande i västkusttorpet och ropade: »Pappa, solen 
hoppar på berget.» 

Men vi återgå till 1600-talet, där sålunda den danske prosten SIXTUS 

ASPACH är i gott och stort sällskap, när han 1697 i sin dissertation över 
skilda vidskepelser, vilken brukar anföras som det äldsta nordiska belägget, 
också nämner påskdagsmorgonens sedvänja." Den tyske superintendenten 
i Kurland, PAUL EINHORN, hänför också i sin Wiederlegung der Abgötterey, 
Riga 1627, kap. 4, soldansen till de vidskepliga föreställningarna: »Am 
Ostertage soll die Sonne wegen der Heiligkeit vnd besonderer Krafft dess 
Tages, mit springen vnd hiipffen auffgehen.»2° 

'g  Latvju Gadskiirtas Dziesmas, Riga, (1) 1929, s. 26, under rubriken Saules deja = 
solens dans. Se även K. BARoN(s), Chansons nationales latviennes 5, 2. ed. Riga 1922, 

s. 101, 152 f., 338, 373 f., 383. 
'g  Ch. ENÄJÄRVI-HAAVIO, s. 8. UUB saknar arbetet. 
20 Scriptores rerum livonicarum 1—II, Riga—Leipzig 1848-53, II, s. 651. PARs-r 

citerar också fortsättningen ur P. Einhorns sällsynta och i Sverige oåtkomliga arbete: 
»Scaliger schreibet, dass die Rhodienser es dafiir gehalten, dass am Tage Johannis des 
Täufers die Sonne mit solchem Springen und Hiipfen aufgehe.» Huruvida följande not 
till Rhodienser i Pabsts uppsats, som genomgående är vag i dokumenteringen, stammar 
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Men soldansen har också godtagits i symbolisk omtolkning. Den engelske 
författaren och läkaren Sir THOMAS BROWNE (1605-82) publicerade så-
lunda år 1646 sitt frejdade arbete Pseudodoxia epidemica; Enguiries into 
very many commonly received Tenents and commonly presumed Truths. 
Till sitt innehåll är detta verk mer eller mindre besläktat med alla de 
föregående arbetena. Biowne går alltså till rätta med hela den medeltida 
fabel- och mirakelvärlden. Detta hindrade honom likvisst icke att 1664 
hjälpa till att få två kvinnor fällda för häxeri. Han vidrör också helt 
kort vårt tema. »Vi skola icke, hoppas jag, förklena vår literlösares upp-
ståndelse, om vi säga, att solen icke dansar på påskdagen. Och fastän vi 
gärna skulle vilja gå med på varje form av medkännande hänförelse, så 
kunna vi däri icke se något annat än ett bildlikt uttryck». .." 

Jämförelsen mellan sol- och bruddans i Sir John Sucklings bröllops-
ballad, som också anföres av ENÄJÄRVI-HAAVIO, giver sig själv men blir 
ännu mera otvungen, om man läser den mot bakgrund av Ps. 19, där 
solen lämnar sitt brudgemak: 

But she dances such a way! 
No sun upon an Easter-Day 
Is half so fine a sight.'" 

En så vitt spridd föreställning, som den att solen dansar på påskmor-
gonen, har icke heller undgått att tagas upp i äldre tiders encyklopedier. 
Det gäller t. ex. Grosses Universallexicon från 1700-talet, där det heter: 
Gemene man, som äro okunniga i naturliga ting, ha sedan länge trott, att 
solen på påskdagsmorgonen gör tre glädjesprång. Därför skyndar man på 
en del håll ut före soluppgången för att få se solen dansa. »Ja, det har 
icke ens stannat vid detta, utan några ha t. o. m. satt in detta i prediko-
eller också i bönböcker och därmed velat uppväcka en stor festandakt.» 

från denne själv eller Einhorn, är icke gott att avgöra: »Die Johanniterritter von 
Rhodus. Scaliger behauptet, er habe sie als Knabe obige Behauptung aussprechen gehört: 
an genanntem Tage solen: exioriri solitum exultantem ac quasi cum tripudio.» Det 
torde röra sig om den äldre J. C. SCAL1GER (1484-1558), som var italienare och antik-
kännare och bl. a. naturvetenskapligt kommenterade klassiska författare. Likväl har jag 
icke hos honom kunnat återfinna detta äldsta, uttryckliga belägg för soldansen. 

21  BROWNE, cd. 1650, s. 228 (bok 5, kap. 21). 
21a W. C. HAZL1TT, The Poems, Plays and Other Remains of Sir John Suckling, 2nd 

ed. 1—II, London 1892, I, s. 36. 
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Det hela är emellertid ren inbilling, som har sin naturliga förklaring i 
luftens ångor.22  

Tron att solen dansar på påskdagsmorgonen, har sålunda redan på 1600-
och 1700-talet cirkulerat i flera skilda slag av litteratur, nämligen postillor, 
översättningsövningar och samlingar av märkvärdigheter, som i upplys-
ningssyfte försetts med naturliga förklaringar. Den har vunnit insteg i 
den naturvetenskapliga diskussionen liksom i almanackor och i allmänna 
uppslagsverk, och den har berikat diktares bildspråk. 

Det är klart, att allt detta direkt eller indirekt återklingat hos gemene 
man, hos vilka dock dessa föreställningar torde vara ändå äldre. De ha i 
varje fall hållits levande eller pånyttfötts genom påverkan uppifrån. De 
blivande prästerna ha också utgjort den största gruppen av de latinstu-
derande, och deras ev. bedrivna upplysningsverksamhet har säkerligen ofta 
haft en motsatt effekt. Fenomenet kan ju också ha återberättats mera som 
en from legend. Men icke minst har dennas förekomst i postillorna be-
främjat dess kvarlevande bland folket. Tyvärr har det icke ännu lyckats 
mig att uppbringa någon äldre postilla, som direkt kan bekräfta de litte-
rära notiserna.23  Tanken ligger dock stundom snubblande nära, såsom i 
följande exempel, där vi ånyo stöta på det dubbeltydiga ex(s)ultare eller 
motsvarigheter därtill. 

I den arge gnesiolutheranen S. MusiEus' postilla, som också är översatt 
till svenska och bl. a. tryckts i Stockholm 1606, betonas redan i inled- 

22  Grosses Universallexicon aller Wissenschaf hen und Känste, s.v. »Sonnen-Oster-
Tanz, Tripudium solis» (1743). 

23  De äldsta, tryckta medeltidspostillorna äro förtecknade i AURIVILLIUS' katalog 
(UUB) bd 2, under avd. Theologica, Homiletica Scripta, p. 324 ss. För tiden före 1501 
återfinnas de under skilda titlar i COLLIJNS inkunabelkatalog, där liksom i SALLANDERS 

nypublicerade katalog nytillskotten bland de svårregistrerade postillorna äro förtecknade. 
Utan att finna soldansen har jag av dessa genomgått Homiliarius doctorum, Basel 1498 
(35 b 449), som går tillbaka på Paulus Diaconus' 700-talsverk, se PL 95, col. 1159 ss., 
vilket i sin tur är ett florilegium av ännu äldre homilior. Icke heller de lågtyska postil-
lorna Epistolen unde Evangelien, Magdeburg 1484 (33: 150), Alle Epistolen en Evangelien, 
Antwerpen 1506 (55: 32), eller den mycket läste JOHANNES DE VERDENA, Sermones dorrni 
secure de tempore, Niirnberg 1498 (33: 6), giva något utbyte. Av de mest lästa ev.-
lutherska 1500-talspostillorna saknar UUB E. SARCERIUS (1538), J. GIGAS (1570), N. 
SELNECCER (1575), T. HESHUS (1581), J. MÖRL1N (1587), S. SACCUS (1589), M. CHEMNITZ 

(1954) och L. OSIANDER (1957); jfr PRE3, s.v. »Postille». Med negativt resultat har jag 
genomgått UUB:s upplagor av J. BRENZ, A. CORVINUS, J. SPANGENBERG, V. DIETRICH 

och J. MATHESII Sarepta oder Bergpostill (1562). Icke heller B. DREHER, Die Osterpredigt. 
Von der Reformation bis zur Gegenwart (Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge 
3), Freiburg i. Br. 1951, giver något utbyte för den här diskuterade frågan. 
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ningen till påskdagens predikan gång på gång den påskglädje, som hela 
kristenheten känner: »Men thet är wår ewigha tröst /frögdh och glädhi/ 
at han j thenna dagh /genom sijn gladha vpståndelse så härligh återkom-
mer/ såsom en säghersam Konung.» Ps. 118 i Psaltaren anföres, där David 
talar om dans[!] och glädje i de rättfärdigas hyddor — en tolkning, som 
uppenbarligen bygger på en bokstavlig översättning av ex(s)ultemus i v. 24. 
Inför döden och sotsängen väntar också den kristne vid den tröst, som 
fröjdesången och fältropet om Kristi uppståndelse och frälsningsverk ut-
gör, »en gladhan Påskadagh» (p. 3 r., v.). Gentemot papisterna hävdar 
Musxus längre fram, att de döda icke uppstodo ur »then dichtadhe heluitis 
förborgh» utan ur Abrahams sköte. Däremot försmår han icke att hypo-
tetiskt anföra berättelsen om fågel Fenix som ett vittnesbörd om Kristi 
uppståndelse (p. 6 v., 7). Ett annat gammalkyrkligt och medeltida motiv, 
som likaledes hör hemma i Physiologus-traditionen, återkommer i en annan 
påskdagspredikan: genom uppståndelsen på den yttersta dagen skola de 
kristnas natur bli så förklarad", att de med sina ögon kunna se Guds 
majestät liksom en örn solen. Detta är ett stort under, ty i denna världen 
kunna människorna icke ens skåda solen utan att förlora sin syn (p. 15 r.). 

Rostockprofessorn 6ch superintendenten S. PAULI kommer också i sin 
Auslegung der Episteln und Evangelien, Rostoch 1571, in på påskjublet 
(p. 458 s.). I detta deltager både himmel och jord: näktergalen, de övriga 
fåglarna, träden och blomstren. »Das Erdreich ... /Mus da stehen/ als 
Tantzete es/ vnd spriinge es mit freuden (p. 459, col. b) ... Sondern 
scheinen auch jtzt Sonn vnd Mond heller und klärer/ denn sie zuuor 
gethan haben» (p. 460, col. a.). 

Tanken, att hela kosmos jublar över Kristi seger över döden, finns med 
redan i fornkyrkans påskpredikningar. 25  Påsken har bokstavligt kallats för 
ett »kosmiskt mysterium» (xocriuxh parii pcov)26  eller för en »mystisk» eller 
»andlig dansfest» (xopnyfa Ituatcx-4 	nveup.xtlx-4 Erdprii).27  Mer än de 
flesta har biskop Maximus av Turin (380-465) anslagit detta tema i sina 
talrika, efterlämnade homilior. Några stickprov ur dessa visa klart, att 

24  Tidigare: de lysa såsom solen (p. 10 y.). 

25  Se utom Migneregistren P. NAuTIN, Homelies pascales 1 (Sources chrétienne, 27), 
Paris 1950, s. 116 ff., 144 ff; 188 ff., och ytterligare påskhomilior i samma serie, samt 
för ett lättillgängligt florilegium av bl. a. kyrkofädernas påskpredikan Homeliaire patris-
tique (Lex Osandi 8), Paris 1949. 

20  NAtrruv, s. 145, r. 3 f. 
27 NAUTIN, s. 189, r. 12 f; för diskussion av översättningen, se ibid., s. 109. 
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solens glädje och strålglans på påskdagsmorgonen retoriskt utarbetats som 
kontrasteffekt till att den om långfredagen av sorg mist sitt sken: 

»Men vad skall jag säga om himlens hittills något trista men omsider i 
sanning glada uppsyn, som redan lång tid höljts av ett tjockt molntäcke 
och fördunklat hela luftrymden. Och så plötsligt ler en förunderlig klarhet 
mot världen liksom godheten skådade ner över jorden, och himlens och 
jordens röster förenas i en enda glädje, för att de i gemensam rörelse 
(ex(s)ultatione) må mottaga Guden och människan Kristus, som kommit 
för att skänka en för båda gemensam fred och genom att nedbryta skilje-
muren gjort ett av de två. Härav allt stjärnegnister, solglansen putsar på 
ett ögonblick sitt genomskrynkliga anlete, och liksom en konung, som 
träder fram i sitt huvuddiadem på sin trolovningsdag, slösar också den 
på sitt hjärtas glädjes dag, och med de övriga stjärnorna som följeslagare, 
på sitt ljus större skänker. Ty månen, som från själva dagen för sin upp-
gång är utsatt för en minskning av sig själv, bereder sig till påskglädjen 
(paschalia gaudia) med fullt sken. Och för att kort sammanfatta allt-
sammans: liksom allting i sinnevärlden genom gudomlig anordning står 
under människans kommando, så utbryter ett enda jubel (ex(s)ultatio) hos 
alla över mänsklighetens frälsning. Då alltså hela skapelsen med så många 
bevis visar sin glädje (gaudia) för människans skull, följer härav, att vitt-
nesbörden om en sådan fröjd icke saknas från människorna själva.»28  

»Vem jublar (ex(s)ultat) icke av stor fröjd över denna dag? Vem gläder 
sig icke i oavbruten fröjd på denna dag, som Herren gjort. Himlen glädes 
(gaudet), hela jorden fröjdas (laetatur), då den ser sin Skapare och Fräl-
sare återvända från underjorden, sedan döden besegrats. Hela änglaskaran 
fröjdas (laetatur), eftersom genom dess evige Konungs död det djävulska 
bedrägeriets hela ondska kastats över ända. Också solen själv fröjdas 
(laetatur), och de sorgliga skuggor, i vilka den vid sin Herres och Skapares 
död hade inhöljt världen, kommer den med sina gladare strålar att glänsa 
på den dag, som i dag är. Må vi alltså, även vi, bröder, glädjas (gaudea-
mus) och fröjdas (laetemur) på denna dag, som Herren gjort.»29  

»Alla elementen pråla alltså över Kristi uppståndelse. Ty även solen 
själv anser jag vara klarare än vanligt på denna dag. Ty det är nöd-
vändigt, att solen gläder sig över dens uppståndelse, över vilkens lidande 
den sörjt, och att den med en mera strålande ljusglans mottager dens liv, 
vilkens död den följt med ett sorgens töcken, och att den såsom en god 

28  PL 57, sp. 595 B f. 
29  PL 57, sp. 604 D; jfr 613 A, C, 617 C. 
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tjänare, liksom den först förmörkats vid begravningen av den döde, sedan 
blixtrar (rycker) till (coruscet) i hänförelse över uppståndelsen ... Alltså, 
bröder, böra vi alla på denna heliga dag fröjdas (ex(s)ultare).»3° 

Nu ha just den italienske biskopens predikningar hört till de mest lästa 
och citerade under medeltiden. Over Paulus Diaconus och hans 700-tals-
postilla har en del av dem vandrat vidare i denna form av uppbyggelse-
litteratur. För Nordens vidkommande kan man också direkt belägga det 
senast anförda citatet. Det ingår nämligen i fri översättning i den danska för-
fattaren CHRISTIERN PEDERSENS Järteckenpostilla, f. f. g. tryckt i Paris 
1515. Under direkt hänvisning till Maximus citerar denne stället under 
påskdagen, och en svensk 1600-talshand — säkerligen prästerlig — har 
i UUB:s exemplar med en marginalanteckning understrukit det intresse, 
som denna utsaga väckt: »then(ne) docktoren seg(er) att solen är myck(et) 
klarare i dagh (än) annan dagh om åreth.» Här skymtar blixtartat en av 
de vägar, på vilka det gammalkyrkliga stoffet kunnat vandra över till 
både lekt och lärd i 1600-talets Sverige. 

Såsom redan tidigare antytts, har också Luther skattat åt den samtida 
tron på soldansen om påsken, vilken han omnämner i ett bordssamtal och 
förbinder med Ps. 19: 6: 

Doctor Martinus Lutherus dicebat se observasse per duos dies solem 
orientem cum exultatione iuxta psalmum: Ex(s)ultavit ut gigas etc., et 
declinantem versus aquilonem. Es ist ein schön wergk gewest, das wir 
dennoch nicht können ansehen noch mit den augen drinnen hafften, sed 
cogimur obvertere tergum. Ach, lieber Herrgott, si mansissemus in paradiso, 
intentis oculis solem intueri potuissemus! Aber durch den lapsum Adae 
ist alles geschwecht 

Doct. Mart. Luther sagt, „er hätte gemerkt und Achtung darauf gehabt, 
dass die Sonne nu zween Tage wäre mit Freuden und Springen aufgangen, 
wie der Psalm sagt: ,Sie freuet sich, wie ein Held zu laufen den Weg. Sie 
gehet auf an einem Ende des Himmels, und läuft um bis wieder an das 
selbe Ende, und bleibt nichts fiir ihrer Hitz verborgen.` Es ist ein schön 
Werk Gottes, das wir dennoch nicht können ansehen, noch mit den Augen 
darinnen haften, sondern mussen ihr den Riicken zukehren. 

Ah, lieber Gott, wenn wir wären im Paradies blieben, so hätten wir die 

30 PL 57, sp. 363 B. W. G. BETER, Cir. PABST, har utan kännedom om patristiskt 
material sammanställt soldansen med solförmörkelsen och därför betvivlat ett förkristet 
ursprung till den förstnämnda. 
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Sonne können mit stracken Augen ansehen ohn alle Hinderniss und Schmer-
zen; aber durch den Fall Adae ists Alles verderbt" ...3' 

Vi ha alltså all anledning att beakta den kyrkliga bakgrunden till den 
folkliga sedvänja, som under det senaste århundradet icke röjer detta 
ursprung annat än genom sin kristna motivering. Ju längre man tränger 
tillbaka i tiden, desto naturligare ter sig föreställningen om den dansande 
solen. Ett blomstrande bildspråk, som under påsken rört sig om hela kos-
mos' glädje över rättfärdighetens sol (Sol justitice) och dess jublande upp-
gång över världen, har använts i både förkunnelse och hymner — det åter-
klingar ännu i Grundtvigs psalm »Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus 
fram ur natt och död till liv förutan like» (Sv. Ps. 472: 1). Temat har 
också utgestaltats dramatiskt, dels i anknytning till åskådliggörandet av 
Kristi triumf över dödsriket, dels i samband med den dans och lek i kyr-
kans hägn, som nu för oss ter sig ganska främmande, och som också i all-
mänhet under 1500-1700-talet successivt förbjudits även inom den ro-
merska kyrkan. Dessa företeelser äro välbekanta för ett upsaliensiskt forum 
tack vare MARGIT SAHLINS avhandling Etude sur la carole m&lik)ale (1940) 
och L. BACKMANS arbete Den religiösa dansen (1945), som också utkommit 
i en engelsk upplaga (1953). Det rikliga källmaterial och den omfattande 
litteratur, som dessa forskare utnyttjat, innebär visserligen icke, att ämnet 
är uttömt eller i allo riktigt behandlat." 

En flerstädes utnyttjad handskrift från Hildesheim, skriven år 1478, 

innehåller sålunda på omväxlande latin och medellågtyska betraktelser, 
"t WA, Tischreden 5, s. 632 f. = Ed. 57, s. 243 f. Stället är uppmärksammat av 

E. KLINGNER, Luther und der deutsche Volksaberglaube (Palaestrina 56), Berlin 1912, 
s. 122, och med hänvisning till denne av A. Joan., Evangelische Kirche und Volkstum. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Volkskunde (Niederdeutsche Zeitschrift Jur Volkskunde 
13, 1935, s. 54-85), s. 71. Jfr för ämnet kyrkan och folklig tro och sed Jobsts fortsatta, 
mycket givande framställning i följande årgångar av samma tidskrift. För Luthers ställ-
ning till samtida folklig tro och sed, som ju är viktig på grund av det stora inflytande, 
som Luthers skrifter haft, se även F. DIEHM, Luther als Kenner deutschen Volksbrauchs 
und deutscher Volksiiberlie jerung, Diss. Giessen 1930; G. BUCHWALD, Volkskundliches 
bet Luther, Köln 1936; 0. CLEMEN, Luther und die Volksfrömmigkeit seiner Zeit (Studien 
zur religiösen Volkskunde 6), Dresden—Leipzig 1938. 

32  För den kristna, sakrala dansen, se utom hos MARGIT SAHLIN och L. BACKMAN 

anförd litteratur även R. FOATELLI, Les danses religieuses dans le christianisme, Paris 1939; 
VERA SUSSMAN, Erkenntnis im Tanz (Christliche Verwirklichung, R. Guardini zum 50. 
Geburtstag, Rothenfels am Main 1935, s. 61-75); YVONNE ROKSETH, Danses cl&icales 
du XIIIe siUle (Publications de la Faculti• des Lettres de l'Univ. de Strasbourg, fasc. 
106 = Maanges 1945, III: rtudes historiques, Paris 1947, s. 93-126). 

II Från silverfisken i Skaga 
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sånger och böner i anslutning till påskvigilian och den efterföljande påsk-
dagen. Grundtanken utgöres av den trogna själens förmälning med sin 
uppståndne, himmelske brudgum, vilket sker i påskkommunionen. Aven 
alla övriga kyrkliga handlingar skildras allegoriskt i brudmystikens inner-
liga och översvinneliga språk. Bland påskaftonens hymner märkas bl. a. 
»Fröjda dig, du dotter Sion», som vi strax återkomma till i en annan 
version, och en variant av den tidigare citerade »Kristus är uppstånden». 
Som inledning till påskmässan kan man läsa följande, som är viktigt, efter-
som tolkningen icke är en sentida, spekulativ forskares kultiska funderingar 
utan samtidens egen uppfattning eller tolkning av det liturgiska skeendet: 

»Därefter företages en högtidlig procession till minne av den procession, 
som Kristus, härlighetens Konung, utförde, när han återvände från under-
jorden jämte härskaran av de återlösta och införde dem i hänförelsens 
(ex(s)ultationis!) paradis, under dans och hopp (tripudiens et saliens), i det 
att han anför både musik och dans med anledning av så mångas befrielse 
och sjunger dem före en ny sång, som det icke höves, att någon annan än 
Guds odödlige Son framför efter en så härlig triumf. Och vi följa med 
glädje och i all andlig tukts prydnad den allrahärligaste härskaren, som 
(själv) leder den högtidliga ringdansen och säger: 

Herren Jesus dansar allra främst, 
han leder bruden vid sin hand. 
Han är den, som jubla kan, 
Jubilus det är hans namn. 
Salig den, som jubla kan! 
Själen blir av kärlek het 
och av himmelsk föda mätt.» 

Längre fram, efter ett latinskt distikon, som också gäller Kristi befrielse 
av »det tallösa folket i dödens fängelse», skildras brudens klädsel, och hur 
brudgummen med henne anträder en glättig dans, han, som är alla fröjders 
krona. Så följer ånyo en sång på tyska: 

Vem till dennes boning gånga vill, 
han skall lämna fosterlandet sitt 
och allt han har av jordisk lusta: 
då må han börja tråda lammets dans 
och alltid sjunga ängelarnas sång. 
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Konung David slår harpa till dansen, 
han spelar den väl och med flit, 
att med längtan väl vi fyllas: 
vad fröjd det är i himmelrik! 
Maria, Maria, honungsljuva, 
Maria, kejsarinna, 
hjälp oss, ädela jungfru fin, 
att vi den dansen få tråda. 

Även i den hymn, som följer på completoriet, omnämnes påskdansen: 

0, milde Herre Sebaot, 
Du är all världens Gud! 
För oss fram i påskens dans, 
där oss glädjen blir bekant. 

Påskdagen liksom handskriften avslutas med en skildring av det him-
melska brudgemaket i det kungliga palatset därovan, där det råder en 
evig påskadag. Dansande inträder här själen: »Ack, huru lysande nalkas 
icke denna brud, huru dansar hon icke med tusende danssprång inför 
brudgummen, inför Lammet, inför tronen, då hon inför brudgummen gör 
lika många danssprång, som hon från jorden uppsänder fromma tankar 
ur sitt hjärta.»33  

Kristus som fördansare i den dansprocession av från dödsriket befriade 
fromma, som på påskdagsmorgonen med den uppståndne Frälsaren drager 
in i himmelrik, är icke en unik framställning av descensusdramat. Lika 
litet är de saligas eviga dans i himlen en sällsynt hinsidesföreställning, ehuru 
vi i båda fallen lättast träffa på dessa tankar inom mystiken med dess 
djärvare ordval och rika symbolspråk. Det senare kan lätt vilseföra. I 
följande påskhymn från 1100-talet är det sålunda mindre fråga om de-
scensus ad inferos än om en typologisk tolkning av Davids förställnings-
konster inför konung Akis (1 Sam. 21: 13 f.), då han för att undgå upp-
täckt ställer sig vansinnig. Utan Vulgatas text: »han föll vanmäktig i 
deras (tjänarnas) händer» (collabebatur inter manus eorum), dess latinska 

33  K. BARTSCH, Mittelniederdeutsche Osterlieder (jahrbuch des Vereins /är nieder-
deutsche Sprachforschung, 5, 1879, s. 46-54); delvis citerad av MARGIT SAHLIN, S. 145 f, 
och delvis översatt av BACKMAN, s. 119 f., vilkens översättningar här och annorstädes 
tyvärr innehålla åtskilliga fel och missförstånd. 
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föregångare" och den tolkande, andra strofen i hymnen som kombinerar 
Davids dans inför arken och Sions jubel med Akis-episoden, bli följande 
ordlekar totalt obegripliga: 

Sion, gaude, duc choreas, 
praecine sodalibus! 

Trepant pedes, eant manus, 
nec sit modus gestibus! 

Tuus David tympanizat 
et se portat manibus, 

Sic rex Achis incantatur 
captus novis fraudibus. 

David Christus, Achis daemon, 
Sion est ecclesia. 

Tympanistes fuit Christus, 
dum sacrat jejunia. 

Se portabat, dum in coena 
suis datur hostia. 

Hostis unde spoliatur, 
Sion habet spolia."  

Sion, fröjda dig, led dansen, 
anför brödraskarans sång! 

Stampen, fötter, rörens, händer, 
uti gesters övermått! 

Uppå pukan slår din David, 
och sig ger i händerna, 

Så kung Akis trollsångssöves, 
snärjd av nya konsters knep. 

David Kristus, Akis Satan, 
Sion kyrkan är (förvisst). 

Pukoslagaren är Kristus, 
då han fastan viger in. 

Själv sig bar han, då vid bordet 
folket hans får hostian. 

Vedersakarn därmed plundras, 
Sion bytet äger (nu). 

Likaså får man beakta, att tripudium alldeles som ex(s)ultatio använts 
i överförd mening som ett uttryck för glädje, varför förekomsten av detta 
substantiv med tillhörande verb icke alltid innebär dans." Men denna är 
tillräckligt väl betygad i de nämnda sammanhangen. I en fastlagssång från 
1400-talet heter det: 

Jesus, der soll den Vortanz han, 
Und die Jungfrau Mareie, 
Darnach so tretet all heran, 
Wer Gottes Kind wohl seie.36a 

34  Jfr även Augustinus högst instruktiva exeges i kommentaren till Ps. 33 och dess 
rubrik (PL 36, sp. 300 ff.), där f. ö. en annan latinsk text förutsättes för 1 Sam. 21: 13 f., 
i vilken både verbet tympanizat och formuleringen ferebatur in manibus suis ingå. 
Augustinus har nämligen för G. T. i huvudsak använt den gammallatinska översättningen, 
vilken i sin tur följer LXX i st. f. den hebreiska texten. 

Analecta Hymnica 21: 37; jfr häremot BACKMAN, s. 66. Obs, även den av dens., 
s. 65, anförda Analecta Hymnica 37: 27. 

36  Vådan av pressade översättningar och materialsammanställningar demonstreras av 
S. GIET, A propos des danses liturgiques (Revue des Sciences Religieuses 27, 1953, s. 131-
33), föranledd av art. »Thatre religieux» i Dict. d'ArcNologie cbrk et de Liturgie. 

36a G. F. MERKEL, Die Mystik im Kulturleben der Völker, Hamburg 1940, s. 103. 
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I den bernhardinska mystiken säges det, att 

Jesus der Tänzer Meister ist, 
Zum Tanze hat er hohen List, 
Er wendet sich hin, er wendet sich her, 
Sie tanzen alle nach seiner Lehr." 

Alldeles som i Hildesheim-manuskriptet är utsagan härom lagd i Jesu 
egen mun i en gammal engelsk Christmas Carol, som lika gärna kan ha 
sjungits om påsken, eftersom de flesta stroferna handla om passionshisto-
rien. Den fjärde versraden i varje strof nämner själens bruddans: 

To-morrow shall be my dancing day, 
I would my true love did so chance 

To see the legend of my play, 
To call my true love to my dance. 

Sing, oh! my love, oh! my love, my love, my love, 
This have I done for my true love. 

Then was I bom n of a Virgin pure 

Then down to Hell I took may way 
For my true love's deliverance, 

And rose again on the third day 
Up to my true love and the dance 

Sing, oh! etc. 

Then up to Heaven i did ascend, 
Where now I dwell in sure substance, 

On the right hand of God, that man 
May come unto the general dance. 

Sing, oh! etc.38  

37  MERKEL, S. 100, liksom den först anförda strofen även cit. G. VAN DER LEEUW, 

Wegen en Grenzen, Amsterdam 1948, s. 27 f. (tysk uppl. Giitersloh 1957 under titeln 
Vom Hej/igen in der Kunst, s. 41). G. R. S. MEAD, The Sacred Dance of Jesus (The 
Quest 2, 1910/11, s. 45 ff.) saknas i UUB. 

38  W. SANDYS, Christmas Carols, Ancient and Modern, London 1833, s. 110 ff.; även 
delvis cit. VAN DER LEEUW, S. 27 (40). 
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Från Gregorios av Nazianz, Basileios och Bonaventura till Dante, Fra 
Angelico och Luther har änglarnas och de saligas himmelska dans fram-
ställts i ord och bild. En nunnesång från 1440 lyder: 

Wir wollen miteinander all 
Auf den Himmel fahren. 
Ja, dort ist der Freuden viel 
da tanzen wir mit Engelein 
zu schönem Saitenspie1.3° 

En gammal flamländsk sång uttrycker samma tanke: 

In den hemel is eenen dans, 
Alleluia. 
Daer dansen all' de maeghdekens, 
Benedicamus Domino.4° 

Kyrkan har visserligen noga skilt mellan denna himmelska dans och 
den världsliga, som den bedömt betydligt strängare. Som slutvignett till 
detta avsnitt skulle man därför kunna sätta GOTTFRIED KELLERS Tanz-
legendchen, som spelar på detta tema: Den fromma Musa ber och dansar 
med lika stor iver, och t. o. m. då hon går till altars i kyrkan, dansar hon 
snarast fram. En dag, när hon är ensam i Herrens hus, dansar hon också 
på allvar en Mariabön, varvid konung David själv kommer henne till 
mötes och med henne tråder den mest konstfulla dans. Han erbjuder henne 
att få deltaga i de saligas eviga dans i himlen, om hon under sitt liv i 
världen avstår från all jordisk dans. Musa undrar, om de saliga verkligen 
ha denna sysselsättning, vilket David bevisar med hjälp av sitt eget 
exempel och många skriftställen. Hon övertygas slutgiltigt, när hon ett 
ögonblick får höra den himmelska musiken, för vilken den jordiska krop-
pen är alldeles för tung och stel. Musa går in på villkoret, lever i ensamhet 
med fötterna sammankedjade, och dör efter tre år som ett helgon. Då 
öppnar sig himlen, och hon svävar dansande in i de saligas himmelska 
körer, med vilka antikens nio muser, som annars dväljas i helvetet, förena 
sig på kyrkans festdagar." 

Cit. VAN DER LECUW, S. 93 (80). 
4° Cit. VAN DER LEEUW, S. 91 (79). Se för hela temat även RAMMER (not 45) med 

underrubrikerna Der spielende Gott, Der spielende Mensch, Die spielende Kirche och 
Das himmlische Tanzspiel med material både från antiken och kristendomen. 

41  Se G. KELLER, Sieben Legenden. Jfr BACKMAN, S. 148, för motsvarande blandning 
av antikt och kristet. 
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Däremot förklingar den himmelska dansen i fjärran inför den jordiska 
i ;JOHN GALSWORTHY'S lekfulla omformning av temat i novellen »Salta pro 
nobis».42  En som spion dödsdömd dansös tillbringar sina sista stunder i 
ett kloster. Abbedissan låter henne dansa inför nunnorna för att därmed 
avleda fångens dystra tankar. Och dansens förunderliga kraft gör sig så 
mäktigt gällande, att den goda modern förskräckt frågar sig, om det är 
den Heliga Jungfruns eller djävulens verk, som hon satt igång. Men när 
följande morgon exekutionsplutonens skottsalva ljuder, ber hon för den 
dödas själ, som dansar inför Herran. Men på aftonen har den yngsta och 
vackraste systern försvunnit ut i världen. 

BACKMAN, som anför en rad exempel på den gammalkristna solsymboliken 
i förbindelse med Kristus, säger om de folkliga föreställningarna om påsk-
solens dans: »Kanhända är detta ett minne av tidiga medeltida tankar 
inom mystiken, då Kristus såsom den återuppståndne tänktes liksom dansa 
fram ur underjorden. Då skulle solen icke ha dansat i glädje över Fräl-
sarens uppståndelse, utan den dansar, emedan den föreställer den från 
underjorden återuppståndne Kristus .. .»4" Slutsatsen är ju fullt logisk, 
men det tidigare anförda materialet talar nog för att soldansen snarare 
hör hemma i själva elementens glädje över Kristi triumf. Likväl har det 
naturligtvis låtit sig sägas ännu lättare, att solen dansat av fröjd, om det-
samma gällt den av solsymbolik kringvärvde Frälsaren. Den sakrala dansen 
eller bollspelet i kyrkorna ha också varit faktorer, som bidragit till att 
hålla föreställningen levande, även om man icke, såsom Chambers antyder, 
kan räkna med ett orsaksförhållande mellan dessa företeelser.44  

Ur det rika material, som BACKMAN framdragit till belysning av den 
sakrala dansen inom kyrkan, skall endast ett exemp1 anföras. Det gäller 
det medeltida bollspelet på påskdagens eftermiddag i den åt S:t Stefanus 
helgade domkyrkan i Auxerre, vilket år 1538 förbjöds genom ett parla-
mentsbeslut. Enligt en skildring från samma tid mottog dekanus eller hans 
ställföreträdare en stor boll från den nyantagne kanonikern. Med ena 
handen och armen om bollen grep så dekanus med den andra handen den 
närmaste prästens hand, och på detta sätt bildades en lång kedja eller ring. 
»Dekanus uppstämde påskhymnen 'Victimae Paschali laudes', i vilken alla 
instämde under orgelackompanjemang. Dansen skedde i domkyrkans hu-
vudskepp, längst nere i väster kring den härstädes i golvet inlagda mycket 

42 Skriven 1922, först tryckt i Captures 1923 och sedan i Caravan II. 

'3  A. a., s. 99 f. 
44  Jfr BACKMAN, s. 93. 
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stora labyrinten. Den långa danskedjan rörde sig nu i trestegsdans (tri-
pudio) runt omkring labyrinten, och dekanus kastade bollen skiftesvis till 
någon enskild eller till flera av de dansande. När sången och dansen slutat, 
skyndade man till den väntande måltiden. Densamma synes hava hållits i 
kapitelsalen. Där sutto alla bänkade, medlemmarna av kapitlet, kapel-
laner och officiarier samt förnämare borgare från staden. Var och en 
serverades struvor, oblater, sötsaker, frukt, o. d: med en liten bit inlagt 
kött av vildsvin, hjort eller hare, vartill iskänktes vitt och rött vin, 
måttligt och beskedligt, en eller två gånger. Under allt detta förelästes 
från läspulpeten den till festen hörande homilian. Slutligen begav man 
sig härifrån ut till aftonsången ...»45  

Det har varit nödvändigt att så utförligt dröja vid soldansens kristna 
historia, innan vi övergå till de religionshistoriska teorier, som knutits 
därtill. De befinnas då i stor utsträckning ha med svårgripbara historiska 
sammanhang att skaffa. Varje forskare har också helt naturligt associerat 
till den folkliga föreställningen om solens dans på påskdagsmorgonen ut-
ifrån det särskilda material och den teoribildning, som hans specialom-
råde och forskningshistoriska situation skänkt honom. Låt oss som exempel 
taga en klassiker, en jämförande religionsforskare med indoeuropeisk reli-
gion som specialitet och några nordister. 

H. USENER behandlar i sina Kleine Schrif ten IV (Arbeiten zur Religions-
geschichte, Leipzig—Berlin 1913) gudaattributet Pasparios." Detta är enligt 
Hesychios en beteckning för Apollon på Paros och i Pergamon. Ordet skall 
enligt Usener uppfattas såsom 7:2(v)-arcapco;. Stammen wrczp- finns i arcafpstv 
= palpitare (»rycka till»), utvidgat = iarca4Dscv (»zappeln, zucken, sich 
unruhig und unstet bewegen»). Växelformen crzap- uppträder i axcdpEtv 
(»hoppa», om både djur och människor) jfr Td ay.ZpD.; (»språng»). Denna 
ordstam med dess skilda växelformer har tidigt använts om ljuset för 
att beteckna dess oroliga rörelse och flimrande sken. Det gammalhögtyska 
spi/ön (spielen) har länge behållit förbindelsen med ljuset och även använts 
som översättning av ex(s)ultare [!]. Romarna ha för ljusflimmer använt 
coruscus, coruscare [jfr ovan!]. Språket har tidigt lett till diktning, sägner 

45  Ibid., s. 91 f., med rättelser efter grundtexten hos C. LEBER, Collection des meil-
leurs dissertations 9, Paris 1838, s. 399. Stället är delvis utnyttjat även av H. RAHNER 
i dennes patristiskt föredömliga och fängslande undersökning Der spielende Mensch 
(Eranos-Jahrbuch 16, 1948, s. 11-87), s. 81 f. 

4° S. 182-94 = Rheinisches Museum 49, 1894, s. 461-71. Denna uppsats utgör i sin 
tur en exkurs till USENERS Götternamen, så sent som 1948 omtryckt i en tredje upplaga. 



169 

och kultbruk. Här kommer det folkliga materialet om soldansen in. Ideen 
om den dansande solen har enligt Usener fört med sig, att man med dans 
hälsat dagens uppgående stjärna. Detta är svärdsdansens bakgrund.46a Over 
denna företeelse kommer Usener in på kureternas vapendans i myterna 
om Zeus och Dionysos. Kureterna ha från kulten kommit in i myten, icke 
tvärtom. De utgöra den utvalda ynglingaskara, som redan hos Homeros 
med vapendans hälsar den nyfödde ljusguden. Zeusmyten på Kreta, Zeus' 
födelseö, har med sig införlivat detta urgamla bruk. Kultens zo6pr1ta; ha 
blivit Koupta; och så förmedlats till de övriga grekerna.47  

Även ljusguden Dionysos' födelse hälsas med vapendans. Thebes drak-
sådda rampto( äro ursprungligen »dansörer» och ha icke med ans(gtv att 
skaffa. Dansen har i den sena legenden blivit till strid. Spartiaterna och 
Sparta äro även synonymer till kureter, Ixfpnot, Ir.Krot, med deras stad 
Extvcd)vtov, d. v. s. de äro dansörer inför ljusguden i hans stad. 

Även i Rom mottages årsguden Mars om våren av vapendansande yng-
lingar, salierna, liksom han själv är en dansör, Salisubsulus. Salierna ha 
redan av Dionysios av Halikarnassos identifierats med kureterna. 

Föreställningarna om det dansande ljuset och den dansande ljusguden 
ha spelat en stor roll och på många håll avsatt spår i kulten. Även Askle- 
pios är en ljusgud (ax(cc)X) liksom Hekate såsom mångudinna hetat 'Acsral6;. 
»Wir verstehen nun den 11ccanciptoc; nicht nur niichtern als den Gott, der alles 
flimmernd beleuchtet, sondern auch bildlich als den, der alles mit seinem 
Lichte durchtanzt.» 

USENER pekar med rätta på språkets roll i mytbildningen, en företeelse 
som man nu i opposition mot 1800-talsforskningen stundom är benägen 
att underskatta. Vi ha i psaltarexegesen tidigare stött på växlingen mellan 
egentlig och oegentlig betydelse såsom en betydelsefull faktor. Också det 
viktiga samspelet mellan myt och rit är med rätta framhållet av Usener 
— företeelsen är icke så nyupptäckt, som man på sina håll synes mena —, 
även om det är omöjligt att uttala sig om vad som är primärt eller se-
kundärt. Usener uttalar sig väl knappast om några historiska sammanhang 
mellan antikens dansande ljusgudar och den kristna folktron utan konsta- 

46» Se för svärdsdansen bl. a. B. M. GALANTI, La danza della spada in Italia, Roma 
1942; C. J. SHARP, The Sword Dances of Northern England 1-3, 2nd ed. London 1951. 
De löpande årgångarna av den förträffliga Volkskundliche Bibliographie ha en egen av-
delning för »Tanz». 

47  Jfr härtill A. FURUMARK, Dioskurer, kureter och kabirer (Religion och Bibel 10, 
1951, s. 1-19), s. 11 ff. 
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terar endast den fenomenologiska överensstämmelsen, också detta ett 
metodiskt förfarande, som icke blott hör det förgångna till. I den mån man 
kan tala om gemensamma psykologiska faktorer och liknande traditioner, 
äro också möjligheterna för ett utbyte av föreställningar och riter klar-
lagda. Det är bara det, att det i vårt fall är så svårt att komma åt det, 
förkristna skiktet, medan den kristna traditionsspridningen är relativt lätt 
att följa. 

Kyrkan har liksom så mycket annat också övertagit och omformat antik 
solmytologi, ehuru icke någon dansande sol synes ingå i denna. Till påsken 
har den antika solmytologien haft en trefaldig anknytning hos kyrkofä-
derna: 1) Kristi död och nedstigande till dödsriket har skildrats under form 
av Helios' Hadesfärd; 2) Jesu uppståndelse har framställts som en sol-
uppgång; 3) uppståndelsenådens förmedling åt de troende har betecknats 
som en »upplysning» av solen Kristus. Men också julen har på ett natur-
ligt sätt dragit till sig solsymbolik, eftersom födelsens mysterium redan 
av senantika författare jämställts med en soluppgång. En återklang härav 
ha vi alltjämt i vår nuv. ps. 424: 2, den medeltida, kristliga dagvisan: 
»Den signade dag, den signade tid, var morgon jag månde betänka, då nå-
denes sol, så härlig och blid, rann upp för all världen att blänka.» 

Den mindreasiatiske teologen Melito av Sardes från 100-talet giver 
oss ett tidigt exempel på dylik kristnad solsymbolik. I en utläggning av 
dopet, där Kristi dop, död och frälsande descensus ad inferos och upp-
ståndelse är sammanställd med de kristnas dop (jfr Rom: 6; 1 Petr. 3: 19; 
4:6; Ef. 4:9; Upp. 1: 18), utföres detta tema med hjälp av ett praktfullt 
bildspråk: »När solen fullbordat sitt dagslopp med sitt eldiga spann, blir 
den genom den virvlande rörelsen i sin framfärd eldfärgad och som 
en brinnande fackla. Efter det att den under sitt lopp brinnande ilat 
fram över halva himlabanan, tyckes den oss så nära, som om den skulle 
förbränna jorden med tio strålkastande blixtar. Sedan stiger den ned i 
oceanen, föga skönjbar för ögat. När en kopparkula, som invändigt är 
full av eld och utstrålar mycket ljus, doppas i det kalla vattnet, fräser den 
våldsamt men bevaras ljus av glansen, elden i det inre släckes icke utan lyser 
mäktigt, då den åter flammar upp. Så är det också med solen: brännande 
som blixten slocknar den icke, då den dyker ned i det kalla vattnet, och 
den behåller utan avbrott sin eld brinnande. Då den lögar sig i det hemlig- 
hetsfulla djupet, brister den ut i högt jubel, vattnet är dess näring. Den 
förblir en och densamma, men den strålar likväl fram för människorna 
som en ny sol med ny kraft ur djupet, renad av badet. Den har röjt undan 
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nattens dunkel och skänkt oss den glänsande dagen. Stjärnornas ringdans 
följer den efter i loppet, månens natur verkar (sammalunda). De bada i 
solens baptisterium såsom goda lärjungar; ty endast emedan stjärnor och 
måne följa solens färd, ha de en ren glans. Om nu solen jämte stjärnor 
och måne badar i oceanen, varför skulle då icke Kristus döpas i Jordens 
flod? Himlarnas konung, skapelsens hertig, den uppgående solen, som 
både visade sig för de döda i Hades och de dödliga på jorden, som en-
samt sann Helios gick han upp ur himlahöjderna.»48  

Om det för Usener är det spelande och lekande solglittret, som fött 
tanken på den dansande solguden, vilken i sin tur kommit att hälsas av 
dansande människor, är det de sistnämndas spontana dansglädje, som för 
en annan forskare är det ursprungliga i den rekonstruerade utvecklings-
kedjan. L. VON SCHROEDER kommer nämligen i sin stora monografi över 
arisk religion (1914-16) också in på de vitt spridda föreställningarna 
om att solen skuttar, hoppar, dansar eller gungar. Dessa upp- och ned-
gående rörelser, som i synnerhet äro knutna till vårdagjämningen och som-
marsolståndet, ha uppfattats såsom uttryck för den stolta glädje, vilken 
då behärskar solguden. Det är enligt von Schroeder en ur folkpsykologisk 
synpunkt högst intressant fråga, hur en dylik alltjämt levande tro kunnat 
uppstå. Optiska villor kunna knappast ligga bakom, eftersom sådana icke 
äro särskilt förknippade med de nämnda kalendertiderna. Det är ariernas 
starka fantasi, som gjort, att den egna vår- och midsommarglädjen över-
förts på solgudomligheten, särskilt som dansen också ansetts ha en magisk-
kultisk innebörd. 

Morgonrodnadens gudinna i Indien, Ushas, uppfattas som en danserska 
(Rigveda 10, 29, 2), och detsamma gäller den grekiska Eos. Hit hör också 
den upp- eller nedgående solens dans på påskdagen enligt tysk, engelsk 
och dansk folktro. Letternas hästgud Uhsing (Usi9g)49, som representerar 
den vid vårdagjämningen uppgående solen, skildras också som en hoppande 
och dansande gudom, och detsamma gäller midsommarsolen själv i den 

49  J. B. PITRA, Analecta Sacra 2, Paris 1884, s. 3 ff. övers. och kommentar hos F. J. 
DÖLGER, Sol Salutis, 2. Aufl. Mönster 1925, s. 342 ff.; jfr även H. RAHNER, Griechische 
Mythen in christlicher Deutung, Ziirich 1945, s. 156. — För motivet Helios—Kristus, jfr 
även 0. PERLER, Die Mosaiken der Juliergruft im Vatikan (Freiburger Universitätsreden, 
N. F. 16, Freiburg 1953). 

49  En undersökning av denna gestalt förberedes av doc. H. Bieznis. Värdefullt origi-
nalmaterial har för första gängen samlats av P. R. AUNING (Aunikig), Wer ist Uhssing? 
Ein Beitrag zur lettischen Mythologie (Afagazin der lett. lit. Gesellschaft 16: 2, 1881, 
s. 7-42). 
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lettiska och ryska folktron. Föreställningen, att solen är en (gyllene) gunga, 
finns redan i Rigveda, och den har sin grund i rituella gungbruk vid som-
marsolståndet. Men liksom solen i myten uppfattats icke blott såsom häst, 
hjul och båt utan även såsom ryttare, körsven och skeppare, så har den 
också blivit både gunga och den som gungar. Bland balkanslaverna gungar 
man till solgudens ära på påskdagen och S:t Georgsdagen. Letterna roa 
sig på samma sätt vid påsktiden och sjunga om midsommaren liksom 
litauerna ligo, ligo (»gunga, gunga»). Letterna och litauerna ha alltså bäst 
bevarat dessa urariska föreställningar med motsvarande rituella bruk (II, 
s. 71 ff.). 

L. von Schroeder hänvisar också till ännu levande folkseder i Tyskland, 
Polen och Ryssland, i vilka hälsandet av den uppgående solen har levt 
kvar vid särskilda märkestider, såsom påsk och midsommar. De indiska 
vårfesterna Agnishtoma, somadryckesfesten, och Agnyådheya, den nya 
eldens fest, äro mer eller mindre direkt jubelhögtider till den på nytt upp-
stigande solens ära. Höstens gungdagar och deras särskilda sånger i Rhen-
landet, vilka celebreras, när man gör i ordning lin och hampa, rymma 
också förbleknade solriter, här alltså ett avsked till den sjunkande solen. 
Sedan börjar höstens och vinterns själatid, ehuru gränserna icke alltid 
varit så skarpa (II, s. 103 ff.). 

»Som myggsvärmar i solskenet dansade, skuttade och hoppade helt in- 
stinktivt troligen också urmänniskorna i solskenet. Instinktmässig, primitiv 
glädjeyttring, munter rörelse, glad lek blev med tiden till kultisk handling.» 
Detta är enligt von Schroeder den enkla och naturliga förklaringen till att 
solkulten hos framför allt arierna är förbunden med livaktiga rörelser, 
som genom värme och narkotika kunnat stegras till extas. Därmed ha vi 
också högst sannolikt fått förklaringen till föreställningarna om att solen 
skuttar, hoppar, dansar eller gungar. I de lekande människornas extatiska 
glädje, i vilken solen står i medelpunkten, har den vanföreställningen lätt 
infunnit sig, att solen själv gör dessa rörelser. Ärtusendens tradition gör, 
att man alltjämt drager ut för att se dessa, även om i själva verket ingen-
ting sker (II, s. 106 ff.). 

På samma sätt ha urtidens extatiskt inspirerade diktare skapat den rika 
solmytologien i både åskådning och drama. Månmytologien har också del-
vis överförts på solen. I extasen födes även tanken på att människornas 
rörelse påverkar och befrämjar solens, och därmed är solmagien ett faktum. 
Denna tages om hand av prästerskapet, och den fröjdefulla, folkliga leken 
stelnar till ett ceremoniel. Den kan emellertid också leva kvar vid sidan 
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härom och skall då icke tolkas som en degenererad kult. Det är tvärtom 
den urtida begynnelsen till kulten, som bevarats i folkets sedvänjor och 
sånger. Dessa föra oss alltså tillbaka till tiden före det homeriska och 
vediska, av prästerna reglerade offrandet (II, s. 111-14). 

L. von Schroeder går därefter närmare in på vår- och sommarseder, 
som ha med den ursprungliga solkulten att göra, i synnerhet dansen. Solens 
döttrar är hos letterna en beteckning på de kvinnliga deltagarna i denna. 
I de lettiska solsångerna vid vårdagjämningen •betyder rötö »rotera», som 
säkerligen gällt både flickornas ringdans och solens rörelser. Dessa ha 
nämligen symboliserats i dansen. Rörelsemagien, där dansen är det pri-
mära, åtföljes alltså i utvecklingen av det högre stående symbolskapande 
efterliknandet. — Även hos naturfolken (Mexiko) tvingar ett oupphör-
ligt dansande solguden att sända regn, trivsel och fruktbarhet. 

Den så småningom kultiska gungningen är också ursprunglig i för-
hållande till föreställningen om solens gungning. Letterna ha haft sär-
skilda påskgungor, gjorda av björkar för detta enda tillfälle. En original-
uppteckning från sekelskiftet har följande lydelse: 

Zu Fastnacht fuhr ich im Schlittchen vom Bergabhang, 
Damit meine lieben Flachspflanzen lang wachsen;5° 
Zu Ostern schaukle ich mich (schuhpojos), 
Damit die lieben Kiihe sich nähren (oder måsten)." 

Detta innebär tydligen, att gungningen skall driva solen i höjden så att 
solvärmen lockar fram ett rikligt bete åt kreaturen. En symbolisk, rituell 
betydelse har enligt upptecknaren senare övergått i en magisk, vidskeplig 
sådan[!]. Varför gungningen koncentrerats till påsken, medan ligo-sjung-
andet, som egentligen hör ihop därmed förbundits med midsommaren, är 
svårt att säga. von Schroeder återkommer till balkanslavernas gungbruk 
vid påsken och på S:t Georgsdagen och övergår så till den indiska gung-
festen Dolayåtrå, som firas på våren till solguden Krishna-Vishnus ära. 
Gudabilden gungas härvid tre gånger om dagen. Krishna är en dansande 
herdegud, som har med boskapen att skaffa, och den trefaldiga gungningen 
motsvarar Vishnus tre berömda himlasteg52  (II, s. 136). Den gungande 

" Jfr LOUISE HAGBERG, »Stora rofvor och långt lin,» Fataburen 1913, s. 129-166; 
ELSA ENÄJÄRVI-HAAVIO, The Finnish Shrovetide (FFC 146), Hets. 1954„ s. 20 ff., 28 ff. 

51  Jfr Croyances pop. lettons I, 1940, nr 502 ff. 
52  Jfr II, s. 103, och H. GUNTERT, Der arische Weltkönig und Heiland. Bedeutungs-

geschicht. Untersuchungen zur indo-iranischen Religionsgeschichte und Altertumskunde, 
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solguden är här mitt ibland de gungande människorna. I Indien ha vi 
även det ritual, som motsvarar de lettiska gungvisorna, nämligen i Mahå-
vrataofferfesten, som ursprungligen varit en midsommarfest, även om den 
nu firas vid vintersolståndet. Prästen reciterar nämligen hymnerna, sit-
tande i en gunga, som uppföres under iakttagande av en rad detaljerade, 
rituella föreskrifter. Prästen andas bl. a. tre gånger på gungbrädan och 
viskar: »Du är solen.» Olika gudomligheter uppmanas att stiga upp i 
gungan, för att sedan följas av prästen, som därigenom vinner herravälde 
av skilda slag. »En örn är du, en fågel», är ett annat tilltalsord till gungan. 
Efter ytterligare ceremonier reciteras den långa hymnen. Dansande flickor 
sjunga om korna och deras trivsel. Urtidens spontana solfest, som ännu 
lever i lettisk folksed och visa, framträder här såsom ett förstelnat fossil. 

Även grekerna ha haft en gungfest, Aiora, med en särskild sång, Aletis 
(»den irrande», d.v.s. solen). Kultlegenden sätter festen, som skänker frukt-
barhet, i samband med Erigone, d. v. s. morgonrodnaden. Nygrekiska gung-
fester vid påsktiden bekräfta, att Aiora varit en vårfest.53  Också de gamla 
romarna ha firat gungfester av solär och vårlig karaktär. På samma sätt 
förekommer in i våra dagar gungning för rissjälen och en god skörd hos 
dajakerna på Borneo. På Sumatra har man gungat för god fiskelycka, 
medan nordvästindianerna i Nordamerika gjort en gunga av en bunden 
man för att därmed vinna jaktlycka. 

Oavsett att vi i detta resonemang långa sträckor befinna oss på veten-
skapligt gungfly, och oavsett den teoretiska, psykologiserande spekula- 
tionen om olika stadier i utvecklingen, visar von Schroeders materialrika 
framställning både på förekomsten av verkliga sol- och fruktbarhetsfester 
och på det djupa och komplicerade sammanhanget mellan myt och rit. 
Den romantiska föreställningen om urtidens spontant dansande och ska- 
pande människa upplever förresten i dag en renässans både bland klassiker 
(W. F. OTTO, K. KEKENYI) och etnologer (AD. E. JENsEN). Teorien, att 
folklig tro och sed utgör en kvarleva av den icke-officiella, förkristna 
religionen, har också sina förespråkare alltifrån W. SCHWARTZ och 
W. MANNHARDT intill F. PAASCHE och H. LJUNGBERG.54  Beträffande just 
de mimiska folksederna anser 0. EBERLE i sitt 1954 publicerade, ytterst 
Halle a. S. 1923, s. 312, där dessa tre steg direkt jämställas med solens tre fröjdesprång 
i europeisk folktro. Jfr även A. M. HocAtur, Kingship, London 1927, s. 214 ff. 

33  Förskilda uppfattningar om Aioras karaktär, se L. DEUBNER, Attische Feste, Berlin 
1932, s. 118 ff. 

34  Jfr Rig 32, 1949, s. 39. 
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stimulerande, kunniga men möjligen kulturhistoriskt något spekulativa ar-
bete Cenalora, att de äro rester av urkulturernas »urteater».5" Att ett 
genomtänkt, kultiskt symboldrama ingalunda utesluter personligt engage-
mang, för att icke säga extas, bevisas av prärieindianernas soldans. De 
till tiden mera närliggande och omfångsrika dokument, som gälla denna, 
förhindra vidare den icke så litet konstlade distinktionen mellan religion 
och magi liksom utskiljandet av ett enda ledmotiv bakom kulthandlingen. 
Benägenheten för ett dylikt ensidigt urval har t. ex. föranlett TH. P. VAN 

BAAREN att med indonesiskt material beteckna »Ceremonial swinging as 
a rite of ascension».55  

Det är emellertid icke utan att solens tre fröjdesprång försvunnit ur sikte, 
trots Vishnus tre kosmiska steg. Föreställningen ifråga är dock levande i 
dagens Indien. På Ceylon vandra sålunda de fromma buddhistiska pil-
grimerna uppför det 2.500 m. höga berget Sri Pada, på vars topp en helge-
dom kringgärdar några fotspår, som enligt legenden kvarlämnats av 
Buddha. Uppe på toppen avvakta pilgrimerna gryningen i den tron, att 
den uppgående solen bugar sig (»dips up and down») ett ögonblick på 
den fjärran horisonten för att därmed uttrycka sin vördnad inför bud-
dhismens store mästare.5° Här stöta vi åter på ett religiöst interpreterat 
naturfenomen av samma slag som inom den kristna traditionen, men vars 
buddhistiska förankring vi icke nu kunna följa. 

Så ha vi nordisterna. FEILBERG sammanställer i sin ovan citerade Ordbog 
påsksolens dans med ordet glMafeykir i FRITZNERS fornnorska ordbok. 
Detta uttryck betyder »glödkastare», ett i Norge och på Island före-
kommande namn på fjälltoppar, som förgyllas och gnistra i morgon- eller 
aftonglöden, när solen leker på dem eller, som det heter på påskdags-
morgonen, dansar.57  Fritzner i sin tur jämför den folkliga sedvänjan att 
då gå man ur huse med ett ställe i en gammal isländsk lagbok. Det rör sig 

54a 0. EBERLE, Cenalora. Leben, Glauben, Tanz und Theater der Urvölker, Olten und 
Freiburg i. B. 1954. Detta arbetes särart framträder bra, om man kontrasterar det mot 
W. D. HAMBLY, Tribal Dancing and Social Development, London 1926 (rent deskriptiv), 
och L. SPENCE, Myth and Ritual in Dance, Game, and Rhyme, London 1947 (frazerian). 
Jfr även V1OLET Alford, The Traditional Dance, London 1935; Dens., Pyrenean Festivals: 
Calender Customs, Music and Magic. Drama and Dance, London 1937, M. PANZER, Tanz 
und Recht (Deutsche Forschungen 32), Frankfurt am Main 1938. 

Atti dell' VIII Con gresso lnternazionale di Storia delle Religioni, Firenze 1956, 
s. 158f. 

5°  The World's Great Religions: Buddhism ( i Life 16/5 1955), s. 35 (även separat). 
J. FR1TZNER, Ordbog over det gamle norske Sprog 1-3, Oslo 1954, s.v. 
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om den medeltida Grågås, där det i kristenrätten står om långfastans 
hållande, att den varar i sju veckor under avhållsamhet från kött, till dess 
solen påskadagen rinner upp (och lyser) på fjällen (fyrr en sol renr a fioll 
pascha dag)." 

En levande naturiakttagelse, ett flertydigt språkligt uttryck" och ett 
viktigt kalenderdatum skulle alltså enligt denna uppfattning ligga bakom 
föreställningen om soldansen. Allt detta har säkerligen spelat med, men 
det är icke tillräckligt som förklaring, i synnerhet om man beaktar tradi-
tionens vida spridning med en mycket skiftande, yttre miljö. 

H. ELLEKILDE anser för sin del, att föreställningen om den dansande 
påsksolen alldeles som högtidens namn, Ostarun, övertagits från en för-
kristen, germansk vårfest." Därmed är han i princip icke långt borta från 
von Schroeders uppfattning. Ett försök till bevisning av denna tes skulle 
även gå i samma riktning som dennes undersökning, eftersom man vore 
hänvisad till jämförande material. Någon möjlighet att direkt bevisa satsen 
ifråga finnes icke. 

Vi stå vid slutet av denna studie av ett till synes begränsat tema, som 
dock fört oss vida i både tid och rum och givit anledning till åtskilliga 
metodiska reflexioner. På ett förkristet underlag av allmän indoeuropeisk 
och speciell nordisk karaktär, bådadera synnerligen hypotetiska och svår-
gripbara, ha vi följt en klar och tydlig kristen traditionsström. Denna går 
ut från Bibeln, får ett tillflöde från den klassiska antiken och växer sig 
allt starkare i kyrkans liturgi, förkunnelse och diktning. Solens andliga 
eller mytiska glädjedans fattas så småningom alltför bokstavligt och knytes 
till ett för det yttre ögat stundom skönjbart naturfenomen, som i förstone 

5° Grågås, udg. af  V. FINSEN I, Khvn 1852, s. 32; övers. II, 1870, s. 31. 
5° Aven det omdiskuterade solmirakel, som år 1917 ägde rum i den portugisiska byn 

Fatima, och som bl. a. betecknats som soldans, har man sökt tolka som språkliga hyperbo-
ler, jfr J. HELLE, Les miracles, Paris 1949, s. 202 ff., 249; F. LEURET, Les gårisons 
miraculeuses modernes, Paris 1950, s. 11 f.; C. C. MARTINDALE, The Message of Fatima, 
London 1950, s. 77 ff. 

OLRIK-ELLEKILDE, Nordens Gudeverden 2, s. 659. Så redan J. GRIMM, Deutsche 
Mythologie, 4. Aufl. 1—III, Berlin 1875-78, I, s. 241, III, s. 463 (Aberglaubc, nr 813 

Rollenhagen!) Aven PABsT lutar mot denna uppfattning men tillfogar, att också 
midsommaren är en gammal sol- och cldfest, som haft åtskilliga sedvänjor geMensamma 
med påsken. Solens glädjesprång på kvällen äro enligt honom ursprungliga och mot-
svara eldarnas tändande på påsk- och midsommaraftonen. Eller också nämnes kvällen 
i sin egenskap av festens vigilia. De tre sprången skola säkerligen icke härledas ur 
tri - pudium. 
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synes bekräfta föreställningen ifråga. Men ratio förkväver den religiösa 
sanningen, vilken här som eljest icke brukar tåla bokstavsträldom. Tradi-
tionen lever dock kvar som en folklig föreställning med motsvarande sed-
vänja långt efter det att den börjat utsättas för de lärdes vederläggningar 
och begabbelse. Motiveringen till soldansen förblir oförändrat den ur-
sprungligt kristna. Men det oftast uteblivna naturfenomenet kräver en ny 
förklaring, varvid uppfinningsrikedomen ingalunda trutit. Om man vill 
komma åt denna rika historia och rätt förstå den, måste gränserna mellan 
skilda fackdiscipliner överskridas, så att folkloristik, litteratur-, lärdoms-, 
kyrko- och exegeshistoria förbindas med religionshistoria och språkforsk-
ning. Därmed är också den vetenskapernas gemenskap demonstrerad, som 
utgör både universitetets och detta sällskaps livsvillkor. 

Använda förkortningar 
FFC = Folklore Fellows Communications. 
HDA = Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 

PL = Patrologia latina, ed. P. MIGNE. 

PRE = A. HAUCK, Realenzyklopädie för protestantische Theologie und Kirche. 

SAOB = Svenska Akademiens Ordbok. 
UUB -= Uppsala universitetsbibliotek. 
WA = Weimar-Ausgabe (av Luthers skrifter). 

12 	Från silverfisken i Skaga 
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III. Fornnordiskt och 
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8. Återspeglar V9luspå 
2:5-8 ett schamanistiskt 
ritual eller en keltisk 
åldersvers? 

1. 
I VQ1uspå 2:5-8 finnas följande dunkla ord om bl.a. världsträdet 

Yggdrasil: 
nio man ek heima, 
nio ividi, 
miQtvid mwran 
fyr mold nedan (ed. G. Neckeli) 

Valan erinrar sig nio världar och »måtträdet», d.v.s. världsasken, 
djupt nere i (eg. nedanför) mullen. Hänför sig den sista raden endast 
på den omedelbart föregående eller på hela versen, och hur skall den 
översättas? Och vad betyder nio ividi, skall detta uttryck syfta på 
världarna eller trädet? S. Nordal fastslår, innan han redogör för de 
olika försöken att komma tillrätta med nio ividi, följande: »Om 
forståelsen af disse ord har der ikke vxret enighed, og der er ringe 
udsigt til, at det nogensinde vil lykkes at give en helt tilfredsstillende 
tolkning af dem.»2  Och det finns andra kommentatorer, som helt 
resignerat inför detta uttryck. Men i den citerade halvstrofen före-
ligga ytterligare problem, vilka höra samman med de nyssnämnda. 
Också miptvid är ett till sin innebörd dunkelt änocg Xey6p.Evov. Vilka 
äro de nio heimar och deras plats i rum eller tid? Vilken innebörd 

1  Edda. Die heder des codex regius nebst verwandten denkmälern hrsg. 
1—II (Germanische Bibliothek 2:9), 2. Aufl., Heidelberg 1927-36, I, p. 1. 

2  Völuspå,. Volvens spådom udgivet og tolket af S. Nordal. Fra islandsk 
ved H. Albrectsen, Khvn 1927, p. 25. 
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har egentligen man och i samband därmed: vilken är situationen i 
dess helhet, och vilken roll spelar strof 2 i diktens totalsammanhang? 
Det är sålunda icke underligt, att dessa versrader genom sin dunkelhet 
lockat till ständigt nya tolkningsförsök, så att en hel litteratur upp-
stått i ämnet. 

A. Kock har i Arkiv för nordisk filologi 27 (1911), p. 121 ss., in-
gående behandlat den rent språkliga sidan av saken, vilken komplice-
ras av den alternativa läsarten ividior. Kock anser, att de bägge 
läsarterna böra betraktas som »växelformer av väsentligen ett och 
samma ord» (p. 123), nämligen det isländska, blott i pluralis använda 
innvidr med grundbetydelsen »inre trävirke» (p. 124). Detta ord, som 
nu brukas om spanterna i ett fartyg, motsvaras helt av de forn-
svenska, sinsemellan närbesläktade pluralformerna invipir och invipiur, 
vilka betyda »huset tillhöriga av trä förfärdigade föremål, d.v.s. 
husgeråd, bohag av trä» (i öländskan har invidjer alltjämt denna 
mening). Men denna betydelse har utvidgats till att omfatta »all 
både levande och livlös egendom», som funnits på en gård. Både 
formellt och sakligt återfinner Kock dessa fornsvenska ord i VQ1uspits 
ivicli-ividior (inn- och (- växla med varandra i åtskilliga fornord), 
och översättningen blir då: »Jag minnes nio världar och i hvar och en 
av dessa nio världar alla både levande varelser och livlösa ting», 
eller kortare uttryckt: »Jag minnes nio världar och de nio världarnas 
innehåll» (p. 126). 

Denna av Kock framförda tolkning ligger tydligen till grund både 
för E. Brates och A. Akerbloms svenska versioner; 

nio världar jag minns, 
och vad som var i de nio, 
måttgivande trädet 
under mullen djupt (Bratel)  

minns nio världar 
med vad av dem hyses, 
världsmåttets maktträd 
i mullen än dolt (Åkerblom2) 

Men Kock har också alternativt övervägt en annan översättning, 
som ansluter sig till den nyisländska betydelsen »spant», nämligen 
»nio världsgrundpelare (grundvalar)». 

Björn M. Ölsen betonar gentemot Kock, att det omdiskuterade 
stället icke får lösgöras från fortsättningen migtvid ~an, vilka ord 

1  Sämunds Edda översatt från isländskan, Sthlm 1913, p. 1. 
2  Den äldre Eddan tolkad 1—II, Uppsala 1920--21, I, p. 24. 
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utgöra en apposition till ividi.1  Denna term har alltså med världs-
trädet att göra och syftar i första hand på dess underjordiska delar, 
d.v.s. rötterna (cf. fyr mold nedan). Valan, som nyss blivit uppväckt 
från de döda, ser på världen ur dödsrikets synpunkt. Men ividi hänger 
även samman med det föregående och representerar i förhållande 
till de likaledes underjordiska nio världarna »de bxrende traeer, som 
holder verdenerne sammen» (p. 130). ()ben anknyter alltså i det senare 
fallet till den ursprungliga och i det isländska innvidr=-innerträ 
bevarade betydelsen och framhåller, att också ur rent språklig syn-
punkt fornsvenska ändelser icke få andragas till förklaring av den 
enligt ()ben västnordiskt omöjliga ackusativen ivicti, som korrekt 
hade bort heta ividu. Den förstnämnda formen måste bero på ett 
skrivfel (ett över det sista i-et utelämnat förkortningstecken: 00= 
ur), varför läsarten ividjur ((vidior) är den enda rätta. Denna går i 
sin tur tillbaka på (vidja, som är en diminutivform av *ivictr och när-
mast kan återgivas med »pilrot», varvid den allmänna betydelsen av 
något fint och smidigt föresvävat författaren till VQ1uspå. I anslutning 
till detta resonemang översätter Ölsen: 

Ni verdener husker jeg, 
ni bxrende rodgrene (en i hver verden), 
det navnkundige måltree 
under mulde.2  

()isen spelar alltså vid översättningen ut både det hypotetiska 
*ivictr=det isländska innvidr=innerträ och den av det förstnämnda 
ordet avledda diminutivformen ividja=rot. Taget i den förra be-
tydelsen syftar (vid jur tillbaka på världarna (cf. »bwrende»), taget i 
den senare pekar det fram på trädet (cf. »rodgrene»). Styrkan i denna 
tolkning är, att rad 6 bindes samman både med den föregående och 
den efterföljande versraden. De nio världarna och världsasken höra 

1  Arkiv för nordisk filologi 30 (1914), p. 129-33. 
2  Den senaste eddaöversättningen överensstämmer i sak helt med ölsens, 

se M. Larsen, Den teldre Edda og Eddiea minora 1—II, Kvhn 1943-46, 
I, p. 64: 

ni mindes jeg af Verdner, 
ni Rodgrene, 
mangkendt Maaltrffl 
af Muld daekket. 
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ihop. Men denna förknippning erhålles på ett uteslutande formal-
filologiskt och ganska konstlat sätt. Dubbelmeningen i ividjur fram-
står mera som en addition av Kocks och ölsens teorier än som på 
språkanalytisk väg vunnen lösning. Och likväl har denna enligt F. 
Jönsson »meget tvivlsomme fortolkning»i upptagits av både R. C. 
Boer,' B. Sijmons-H. Gehring5  och G. Necke1.4  Jönsson själv förordar 
i skilda sammanhang läsningen ividi=neutr.pl. till vidr, som betyder 
»vid, bred, utsträckt, omfångsrik», jämte det förstärkande prefixet 
i-. Rad 6 blir då apposition till den föregående rad 5 och skall över-
sättas med »ni meget store strxkninger» eller »ni vide verdner».5  — 
Slutraden uppfattas i anslutning till S. Bugge vanligen på det viset, 
att valan i sin minnesgodhet erinrar sig t.o.m. den tid, då världsträdet 
ännu icke vuxit upp ovan jord.° Däremot har Bugges återgivande 
av ividjur med jättekvinnor, d.v.s. Heimdals nio mödrar, icke vunnit 
någon anklang.7  

J. Palm& utgår från samma adjektiv vidr som Jönsson men upp-
löser ividi i tvenne ord; det fristående i tolkas som preposition och 
vidi som dat. sing. av det substantiverade adjektivet. översätt-
ningen blir då: »i det vida=i rymden», d.v.s. valan erinrar sig den 
himmelsfärd, som hon i extatiskt tillstånd företagit genom de enligt 

1  Lexicon poeticum antiquae lingua septentrionalis ... af S. Egilsson, 2. 
udg. ved F. Jönsson, Khvn 1931, s.v. ividi (p. 325 b). 

2  Die Edda mit historisch-kritischem Commentar 1-II, Harleem 1922, II, p. 4. 
3  Die Lieder der Edda I—III:1-2 (Germanistische Handbibliothek VII:!-

3), Halle 1888-1931, III:!, p. 4; cf. II,. s.v. i-vipe (co!. 533). 
4  Op. cit. II, s.v. i-vidir (p. 92 a). Så även F. Ström, Den döendes makt och 

Odin i trädet (Göteborgs Högskolas Årsskrift. 53. 1947:1), p. 66. 
5  Völu-spå. Völvens spådom tolket (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 

21:84), Khvn 1911, p. 42; Lexicon poeticum, Me. cit.; De gamle Eddadigte 
udgivne og tolkede, Khvn 1932, p. 1. Så även J. de Vries, Edda vertaald en 
von inleidingen foorzien, Amsterdam 1938, p. 24: negen werelden, negen ruimten, 
den ouden maatboom onder den grond. 

6  Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse I, Christiania 
1881-89, p. 491. 

7  Cf. Lexicon poeticum, p. 325 b, s.v. ividja, översatt med »skovbeboerske, 
jwttekvinde der bor i skove», medan Kock, op. cit., p. 125, återgiver det av 
honom förkastade ordet med »häxa» och jämför fsax. inwic/=Bosheit och ags. 
inwidd= deceitful, wicked. 
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gängse antik åskådning nio sfärerna (den sublunariska världen, de 
sju planetsfärerna och fixstjärnehimlen). Mot den himmelska världen 
svarar den underjordiska (fyr mad nedan), representerad av miQtvidr= 
gränsskog». Hur Palmer för sig åskådliggjort innehållet i dessa sista 
rader, blir dock en gåta, eftersom han dels placerar miptvidr under 
mullen och dels betecknar det såsom »den skog, som utbreder sig vid 
gränsen till den övre världen»." 

Två ting äro beaktansvärda i Palmers tolkning oavsett dess riktig-
het i övrigt. För det första uppställer den på allvar frågan om den 
världsbild, som döljer sig bakom den ifrågavarande VQ1uspåstrofen. 
Detta beröres icke av Kock. ()Isen antager utan vidare underjordiska 
rum, en uppfattning, som senare med en viss tvekan delas av Jönsson, 
medan denne tidigare i första hand tänkt på nio, ej närmare kända 
jätteboningar (cf. Jötunheimar).2  För det andra betraktar Palmer 
innehållet icke endast såsom mytologi och litterära formler, vilka 
skola styrka valans tillförlitlighet, utan även såsom en personlig 
upplevelse av själslig art. Ehuru han icke utför denna tankegång, 
låter han oss skymta en kultisk eller rituell interpretation av mytolo- 
gien. 

Den sistnämnda synpunkten är redan före Palmer konsekvent 
genomförd av H. Pipping, som emellertid både formellt och sakligt 
kommer till ett helt annat resultat.' Denne forskare, som starkt be-
tonar de östnordiska inslagen i VQ1uspå, utgår även vid tolkningen av 
dess andra strof från den östliga ljudutvecklingen. Liksom Kock 
betraktar han de båda läsarterna som växelformer men giver dem 
en delvis annan härledning: i-vidi är en neutral pluralbildning, i 
vilken det senare ledet motsvaras av det fornsvenska viper=-träd, 
och vidjur i ividjur hänför Pipping till samma ordstam som ()Isen, 
fast han även här anknyter till den östnordiska betydelsen=»vidja, 
böjlig och smal telning, spira, stängel». Elementet i- i bägge formerna 
tolkar Pipping i anslutning till sin vidareutveckling' av L. F. Läfflers 
tes, att skandinaverna ofta tänkt sig världsträdet som en idegran 

1  Till Vo2luspå (Studier tillägnade A. Kock, Lund 1929, p. 108-18), p. 115 ss. 
3  Se de ovan anförda arbetena. 
3  Eddastudier 1—III (i Studier i nordisk filologi 16-18=Skrifter utg. av 

Svenska Litteratursällskapet i Finland CLXXXLI, CLXXXIX, CXCVII, 
Helsingfors 1925-28). 

4  Op. cit. I, p. 37, II, p. 51 ss., 61 ss., 122 ss. 
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11(7 rcn9 baccata),1  såsom den östliga namnformen för detta trädslag. 
u an översätter alltså Vsp 2:5-6 på följande sätt: 

jag minnes nio världar, 
nio idegranar (idegransstänglar).2  

För den sakliga förklaringen av dessa rader åberopar sig Pipping 
liksom eljest, när det gäller de med Yggdrasil förknippade idéerna, 
på U. Holmberg-Harvas forskningar rörande livsträdet.3  Schamanens 
rituella himmelsfärd företages oftast med hjälp av en björk, försedd 
med nio skåror, vilka symbolisera de nio himlarna. Men de sistnämnda 
kunna även var och en representeras av ett särskiltträd, så att schama-
nen vid sitt uppstigande genom de nio sfärerna måste klättra upp i 
nio träd efter varandra. De citerade verserna i VQ1uspå återspegla 
sålunda ett primitivt ritual: »Genast i början av sin förkunnelse 
meddelar valan, att hon förvärvat sin visdom under en färd genom 
de nio världarna och färden har företagits med strängt iakttagande 
av ritualen med de nio träden. Dessa nio träd voro här inga björkar, 
granar eller lärkträd, utan i stället idegranar. Denna omständighet 
visar hän mot Uppsala, där idegranskulten blomstrade, och i samma 
riktning peka de östnordiska formerna ividi, ividiur.4» 

Oberoende av Pipping har också F. R. Schröder både upptagit 
Läfflers teori och tolkat Vsp 2:5-8 efter de schamanistiska riter, 
som Holmberg-Harva skildrats Gentemot H. Ljungberg, som anser, 
att idegransteorien icke har »tillräckligt starka skäl för sig», och att 
»en idegran ingalunda är ett så märkvärdigt träd, att det kunnat 
giva upphov till skildringen ifråga»s, framdrager Schröder ytterligare 
exempel på märkliga idegranar och deras användning i magien. 

1  Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatämpel (Festskrift tul 
H. F. Feilberg= Danske Studier 1911, p. 617-96). Detta träd, beskrivet av 
Adam av Bremen, har enligt Läffler, p. 645, varit en idegran och representerat 
världsträdet. 

2  Pipping I, p. 47. 
3  Der Baum des Lebens (Annales academiae scientiarum fennicae, Ser. 

B 16:3), Helsinki 1922-23. 
4  Pipping I, p. 49. 
5  Untersuchungen zur germanischen und vergleichenden Religionsgeschichte 

Täbingen 1941, I, p. 1-15. 
6  Den nordiska religionen och kristendomen (Nordiska texter och under-

sökningar XI), Diss. Uppsala 1938, p. 267, not 3. 
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Då detta träd är särskilt knutet till guden Ull, finner den tyske forska-
ren en indirekt bekräftelse på dess dyrkan i Gamla Uppsala i den om-
ständigheten, att sådana ortnamn som Ulleråker och Ultuna före-
komma i närheten av denna plats. 

Yggdrasil översätter Schröder i anslutning till Nordenstreng med 
»Eiben-Säule», och anser, att en kenning av typen *bar-askr, varmed 
han jämför bar(r)lind och bar(r)lönn,' givit upphov till åsikten, 
att världsträdet är en ask. Vsp 2 bevisar i själva verket, att det varit 
en idegran. De nio himlarna, som schamanen eller valan färdas ige-
nom,2  ha nämligen symboliserats både av nio smärre idegranar och 
av ett träd eller en stolpe (världspelaren) med nio skåror. Det är 
detta, som kallas »måtträdet» — här utbygger Schröder Pippings 
teori till att omfatta även raderna 7-8 —, emedan det med jämna 
mellanrum är försett med inskärningar. Och om de nio trädstänglarna 
äro idegranar, måste även det ensamstående (världs)trädet vara av 
samma slag. Även språkligt sett omfattar Schröder den finländska 
nordistens teori, ehuru han ifrågasätter en haplologi, så att det ord, 
som ursprungligen ligger bakom ividi, skulle vara *i(wa-)widja.3  
Schröder översätter sålunda halvstrof en på följande sätt: »neun 
Welten erinnere ich mich, neun 'ividi', des beriihmten 'miQtvid', 
der bis in die Tiefe der Erde hinabreicht». 

Här är icke platsen att närmare gå in på de stora problemsamman-
hang, vari de två senaste tolkningarna äro inlemmade, och som inne-
fatta nordisk religionshistoria i allmänhet och schamanismen i synner-
het. Medan den komparativa forskningen tidigare sökt förklara den 
nordiska mytologien med hjälp av kristna idéer, vilka bl.a. över de 
iriska klostren spritts till Island,4  finner den numera ofta de närmaste 
parallellerna hos de ural-altaiska folken. Men de båda till synes så 
radikalt motsatta teorierna behöva lika litet utesluta varandra som 
den nordiska tankevärldens egenart. 

Cf. Pipping II, p. 63, 122 s! 
2  Schröder citerar utom Der Baum des Lebens även U. Harva, Die religiösen 

Vorstellungen der altaischen Völker (Folklore Fellows Communications 125), 
Helsinki 1938. 

3  Cf. Pipping III, p. 52! 
A. Chr. Bang, Voluspa og de Sibyllinske Orakler (Skrifter utgitt av Det 

Norske Videnskaps Akademi i Oslo, Hist.-filos. Kl. 1879:9); Bugge, op. cit.; 
E. H. Meyer, Völuspa, Berlin 1889; och i senare tid K. Krohn, Skandinavisk 
mytologi, Helsingfors 1922. 
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För att börja med den östliga hypotesen, är det allmänt antaget, 
att de primitiva stammarna i norra Eurasien, innan de hamnat på 
sina nuvarande boplatser, under historiens lopp ha varit i livlig kon-
takt med de indoeuropeiska stäppfolken, liksom att de senares ut-
bredningsområde sträckt sig genom hela Centralasien bort emot Kina.1  
Antingen kan man då förutsätta en av rasmotsättningar oberoende, 
gemensam enhetskultur.2  Eller också kan man antaga, att urgamla 
riter och föreställningar med hemortsrätt i en enkel nomadkultur 
på ett tidigt stadium ha skiftat ägare. I båda fallen ha de kvarlevt 
bland de stammar, som stannat på det ursprungliga kulturstadiet, 
medan de övergått till delvis oförstådda relikt inom de folk, som nått 
en högre odling. Teoretiskt sett kan enligt det sista alternativet 
vilken part som helst vara den givande eller den tagande. Alla tre 
förklaringarna av likheterna mellan nordisk och central- eller nord-
asiatisk rit och myt, d.v.s. att ett gemensamt ursprung föreligger, 
eller att de turko-mongoliska stammarna delat med sig åt de indo-
europeiska grannfolken, eller att slutligen de sistnämnda äga priori-
tetsrätten, ha samtliga sina vetenskapliga förespråkare. 

Den schweiziske klassikern och folkloristen K. Meuli kommer in 
på dessa frågor i en längre uppsats om skyternas extasteknik, vari 
ingå svettbad och berusning med hampfröånga.3  Han refererar W. 
Schmidts och W. Koppers kulturkretslära för att metodiskt legitimera 
andragandet av ural-altaiska paralleller till indogermanska föreställ-
ningar och sedvänjor, här närmast schamanistisk praxis, d.v.s. 
det ritual, som i samband med Vsp 2 närmast intresserar oss. Enligt 
denna lära ha nämligen båda de nämnda folkgrupperna en gång levat 
på samma fadersrättsliga nomadkulturstadium med storfamiljen så-
som samhällelig organisationsform, monogamt äktenskap, tro på en 
himmelsgud och kult av de döda och av anfäderna. De indogerman ska 
stammarna ha passerat de olika stadierna av denna kultur och trätt 
fram som historieskapande folk, men i mellersta och norra Asien 

1  Se B. Lundman, Jordens människoraser och folkstammar i deras etnogra-
fiska och geografiska sammanhang, Uppsala 1943, p. 69, 106 s., 51 s., cf. 179. 
Härjämte komma kulturförbindelser genom de polara och subpolara trakterna 
i senare tider, ibid., p. 192. 

2  Cf. senast och i populär form R. Th. Christiansen, Eksta,se og religion hos 
arktiske folk (Etnologisk samfunn, Skrifter 2), Oslo 1947, p. 8-20. 

3  Scythica [Hermes 70 (1935, p. 121-76)]. 
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ha vi alltjämt en provkarta på de av dem övergivna genomgångs-
formerna .1  

J. de Vries kommer i sin forngermanska religionshistoria in på 
beröringspunkterna mellan den religiösa åskådningen hos finsk-
ugriska folk och motsvarande idéer hos de germanska stammarna. 
Dessa äro särskilt uppenbara ifråga om hästoffer och sejd och de hand-
lingar och föreställningar, som äro förknippade med den sistnämnda 
riten.2  Orsaken till dessa likheter beröres endast i förbigående, men 
de Vries avvisar teorierna om en påverkan i historisk tid och räknar 
i stället med en ursprunglig »Urgemeinschaft» mellan indogermanska 
och uraliska folk.3  Utan att alls omnämna den Schmidt-Kopperska 
kulturkretsläran kommer alltså den holländske germanisten i tillämp-
liga delar att ha liknande åsikter. Detta framträder klart också be-
träffande myterna om Yggdrasil och Heimdal. Den omständigheten, 
att dessa i de nordiska källorna äro så dunkla och stundom helt obe-
gripliga, talar för att de äro mycket ålderdomliga. Det kan därför 
icke vara fråga om sena lån: »Die Beriihrungen zwischen den indoger-
manischen und uralischen Vorstellungen gehen noch weit friiher 
zuriick; sie beweisen, dass die Grundlagen dieser kosmologischen 
Anschauungen schon vorgermanisch gewesen sind und als indoger-
manisches Erbgut betrachtet werden miissen.»4  

Bland de forskare, som hylla låneteorien, befinner sig J. Wiesner. 
Enligt honom ha de ariska folken tillsammans med den nya kavalleri-
tekniken, som omkring år 1000 f. Kr. ersätter bruket av stridsvagnar, 
av de turko-mongoliska övertagit schamanväsendet liksom dyrkan 
av ryttargudar (cf. Oden) och extatiskt-orgiastiska kultformer.5  

W. Ruben, som behandlat frågan om schamanismen i det gamla 

1  Op. cit., p. 138 ss. För en kort framställning av de senaste 50 årens åsikter 
om de boskapsskötande nomadfolkens ursprung och utveckling, se C. G. Feilberg, 
La tente noire (Swrtryk af Nationalmuseums Skrifter, Etnogr. Rxkke II) 
Diss. Khvn 1944, p. 1-20. 

2  Altgermanische Religionsgeschichte 	(Grundriss der germ. Philologie 
12:1-2) Berlin-Leipzig 1935-37, II, registret, s.vv. *Schamanismus* och 
»Uralische Parallelen*. 

3  Ibid. § 285=p. 344; cf. § 91=p. 97, där de Vries talar om altaiska stammar. 
4  Ibid. § 331=p. 410. 
5  Se härför S. Wikander, In memoriam. Kasten Rönnow som indolog och 

religionshistoriker [Religion och Bibel 3 (1944), p. 45-53], p. 51. 
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Indien, vill däremot icke göra gällande,1  att de främmande kultur-
element, som han skildrar, t.ex. extatikerns färd till himmel och 
underjord och den därmed besläktade själavandringen och drömresan, 
samtidigt och på en enda väg kommit till Indien. Icke heller menar han, 
att det omkr. 1000 f.Kr. funnits en enhetlig kulturkrets av totemis-
tiska och schamanerande herdar ifrån Ural eller ännu längre bortifrån 
(lappar och eskimåer!) till Indonesien. Randområdena, d.v.s. Syd-
kina, Indonesien, Främre Indien och Främre Orienten, voro redan på 
Buddhas tid mycket sammansatta till sin kulturella struktur. Scha-
manismen måste ha blomstrat i det inre av Asien redan i det andra 
årtusendet f.Kr. och har med en förhistorisk kulturvåg kommit till 
Indien utan att där kunna knytas till en bestämd språkgrupp.2  

En rakt motsatt ståndpunkt intager slutligen U. Harva, som i 
motsats till övriga nu nämnda auktorer är specialist på ural-altaisk 
religion och sålunda känner den genom årslånga studier på ort och 
ställe. Han framhåller för sin del, att mithramysteriernas initiations-
riter slående erinra om schamanvigningen hos burjaterna, den stam, 
som äger de religionshistoriskt intressantaste ceremonierna.3  Burjater-
na ha uppenbarligen övertagit en mera folklig och ursprunglig form 
av mithrareligionen, d.v.s. den typ som företrädes av de persiska 
magerna. Centralasiens folk ha alltså påverkats av sina kulturellt 
mera högtstående grannar i söder.4  Denna åsikt hävdas även av M. 
Eliade,4  som söker giva rättvisa åt den nordasiatiska schamanismens 

1  Schamanismus im alten Indien [Acta Orientalia 18 (1940), p. 164-205], 
p. 200 ss. 

2  Enligt 0. Menghin är schamanismen icke ursprunglig ens i ryttarkulturerna, 
utan den har tidigt övertagits av dessa från en sydligare »Pflanzerkultur», 
cit. Ruben, ibid. För schamanism bland Nordamerikas indianer, se bl.a. W. 
Krickeberg, Das Schwitzbad der Indianer (Ciba-Zeitschrift 1934, p. 335 ss.) 
cit. Meuli, p. 123, not 3; M. E. Opler, The Creative Rola of Shamanism in 
Mescalero Apache Mythology [Journal of American Folklore 59 (1946), p. 
268-81], och M. åiade, Le problåme du chamanisme [Revue de l'histoire 
des religions 131 (1946), p. 5-52], p. 5, not 2. 

3  Skildrade i Die rel. Vorstellungen, p. 487 ss. Även Meuli, p. 132, pekar på 
överensstämmelsen mellan mithramysterierna och den primitiva schamanismen. 
T. Andre, Mystikens psykologi, Uppsala 1926, kommer också in på den psyko-
logiska strukturlikheten, utan att han går in på den geografiska och krono-
logiska frågan (p. 305 ss.). 

4  Ibid., p. 497 s.; cf. p. 55. 
5  Op. cit., p. 40, 47 ss. 
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mycket komplexa karaktär genom att skilja på olika element: 1. en 
primitiv, allmänt spridd världsbild; 2. inhemsk animism och ankult; 
3. magisk teknik av indiskt ursprung. Alltsammans är grupperat 
omkring himmelsresan. Till den förstnämnda gruppen hör just världs-
trädet eller världspelaren med dess sju eller nio våningar (p. 43). 

Utan att gå in på de (pre)historiska sammanhangen eller priori-
titetsfrågan har H. S. Nyberg givit oss en helt ny bild av Zaratustra 
genom att beteckna honom såsom en extatisk profet och ledare för 
en skara, som med kultisk sång och heliga narcotica försätter sig i 
extas och under denna färdas till himlen på öinvatvägen, alltså en 
exakt motsvarighet till schamaneringen hos de ural-altaiska folken.1  

Bortsett från Harvas uppfattning av magarnas religionshistoriska 
ställning ha sålunda både den finländske etnologen och den svenske 
orientalisten funnit en strukturell likhet mellan ural-altaisk3  och 
iransk schamanism.3  

Hur man än i detalj uppfattar de förhistoriska eller historiska 
sammanhangen, är det dock uppenbart, att sådana föreligga. Ur 
religionspsykologisk synpunkt är det dock av vikt att skilja mellan 
den själsliga upplevelse, som ingår i schamanerandet, och den yttre 
teknik, som förbereder och åtföljer detta, jämte den särskilda myto-
logiska inklädnad, i vilken den inre erfarenheten klädes. Extas-
upplevelsen i form av själens himmelsfärd är ett allmänt förekom-
mande psykiskt fenomen4  medan den yttre apparaten är så enhetlig 

1  Irans forntida religioner, Sthlm-Uppsala, 1937, spec. p. 163 ss., 186 ss. 
I  Då olika författare använda mycket växlande terminologi, så att geogra-

fiska, språkliga och rasbiologiska eller folkstamsbeteckningar användas om 
varandra, ett förhållande, som återspeglas i ovanstående framställning, torde 
ett litet klarläggande vara på sin plats. Uraliska är det gemensamma, supponera-
de urspråket för finno-ugrier och samojeder, medan den altaiska språkstammen 
omfattar trenne grenar, den turkiska, den mongoliska och den tungusiska, 
Lundman, p. 179. 

3  Harvas sammanfattande arbete utkom på finska är 1933, och Nyberg, 
p. 504 (not till p. 187), som bygger pa Stadling, Nioradze och E. Reuterskiöld, 
beklagar, att det då endast förelegat på detta språk. 

4  Cf. Andre, p. 301; Meuli, p. 144. Å. Ohlmarks, Studien zum Problem des 
Schamanismus, Lund-Khvn 1939, uppställer däremot en rad kriterier på 
schamanismen såsom en alltigenom säregen företeelse. Den har sitt underlag 
i en klimatologiskt och näringsfysiologiskt betingad form av högarktiskt 
hysteri. Sydligare schamanism är därför sekundär och imiterad, och där måste 
en narkotiskt uppammad halvextas, beledsagad av en pantomim, ersätta den 
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inom den — låt vara vidsträckta — geografiska miljö, som ovan teck-
nats, att det mindre gärna kan vara en tillfällighet. 

Pipping och Schröder ha alltså utifrån dessa allmänna — visser-
ligen ofta både vaga och obevisbara synpunkter — en viss rätt att 
andraga komparativt material från ovan angivet håll. Ingendera 
forskaren har emellertid dragit ut konsekvenserna av sin tolkning, 
varken för de omgivande versraderna eller VQ1uspå i dess helhet. 
Om man nämligen hänvisar till schamanistisk teknik för att förklara 
ett eller flera språkliga uttryck, måste nämligen hela strofen, ev. 
större eller mindre delar av hela dikten, sättas i relation till den cere-
moni, där en dylik yttre apparat kommer till användning. Härvid 
kan denna antingen vara ett litterärt motiv eller den reella bakgrunden 
till dikten. Det rituella handlande, som det i båda fallen rimligtvis 
blir fråga om, är sejden. Denna utgör nämligen på nordiskt håll den 
närmaste motsvarigheten till schamanistisk praxis. Om Pippings och 
Schröders resonemang är riktigt, bör man alltså tänka sig valan så-
som en seidkona. Låt oss t.v. hypotetiskt förutsätta detta. 

Utan att alls taga ställning till R. Höckerts omdiskuterade VQ1uspå-
tolkning bör det dock i detta sammanhang bringas i erinran, att 
denne forskare enbart på grundval av diktens namn framställt en 
förmodan, att »det är efter fullbordade sejdriter VQ1uspå måste tänkas 
reciterad.»1  Dikten är alltså »en verklig spå, framsagd af en verklig 
vala, och återgif vande verkliga upplef velser som denna vala haft.»2  
Höckert har dock knappast insett räckvidden av sina egna uttalanden. 
Ty oavsett om dikten vore en litterär fiktion eller hade sitt ursprung 
i en psykisk erfarenhet, skulle den i så fall bygga på verklig insikt i 
det rituella handlandet och den därmed förenade själsliga upple-
velsen. De växlande synerna under hänryckningen kunde tänkas 
återspeglade i diktens snabbt skiftande bilder och ofta dunkla orda- 

äkta extasen. Ohlmarks har härigenom sökt systematisera det rika materialet, 
men det är tvivelaktigt, om det kan tvingas in i detta schema. Ett enda exempel 
på akribien i 0:s framställning. Följande utsaga av Meuli andrages (p. 69), 
såsom stöd för den nu anförda teorien: »Psychologisch ist also das Schamanen-
tum zweifellos eine hocharchtische Erscheinungsform». I själva verket står 
det »hocharchaische» (!), liksom Meuli snarast bekänner sig till den av Ohlmarks 
kritiserade kulturkretsläran! För kritik av hela den ohlmarkska teorien, se 
gliade, p. 11, 22 ss., 45, 49. 

1  1721uspå och vanakulten I—II, Uppsala [-Sthlm] 1926-30, II, p. 72. 
2  Ibid., p. 77. 
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sätt. Utifrån denna betraktelse bleve VQ1uspå också en helhet: den 
första hälften utgjorde icke endast en inledning, ett slags kosmogo-
niskt och mytologiskt kompendium, som i äkta apokalypsstil borgade 
för riktigheten i den spådom, vilken avser det som stundar, utan 
alltsammans, både urtid, nutid och framtid, vore samlat i valans 
vision. 

Detta tolkningsalternativ erbjuder dock så stora svårigheter, 
när det skall genomföras i detalj, att det måste förkastas. Det är 
visserligen teoretiskt möjligt, att de skulle kunna övervinnas med ett 
skarpsinne av det slag, som F. Detter från en rakt motsatt, rent 
litterär utgångspunkt utvecklar för att komma tillrätta med den 
besvärliga verbformen man i stroferna 1 och 2: »Die Völva orientiert 
zunächst wie ein gewissenhaf ter Historiker iiber ihre Quellen 
Sie erinnert sich aber nicht etwa an Ymir, an die Erschaffung der 
Welt etc. als an etwas von ihr selbst Geschautes 	sondern sie und 
Vafthrudhnir (str. 43) haben sich ihr Wissen iiber die Urzeit, die 
sie nicht selbst erlebt haben, auf ihren Wanderungenl  durch die neun 
Heime erworben, durch Erkundigungen, die sie daselbst eingeholt 
haben, zum Theil allerdings auch durch eigene Anschauung, wie ein 
Reisender an Orten mit einer geschichtlichen Vergangenheit. man 
ek nio heima2  heisst so viel wie, ich erinnere mich an meine Reisen 
und an das, was ich auf denselben in Erfahrung gebracht habe.»3  
Valan blir sålunda med denna tolkning en flitigt stoffsamlande 
historiker och arkeolog, som för att kunna lägga fram en god av-
handling om tingens begynnelse icke skytt att göra studieresor i 
nio världar! 

Vi nöja oss alltså med att — fortfarande hypotetiskt och som en 
logisk konsekvens av Pippings och Schröders schamanistiska inter-
pretation — tillämpa sej dtesen endast på strof 2 och de närmast 
omgivande stroferna. Höckert kunde ännu säga, att man föga visste, 
hur sejden tillgått, ehuru han kom med flera, såsom det skulle visa 
sig, riktiga antaganden. Tack vare D. Strömbäcks undersökning se 
vi nu »klarare sejdens dunkla förlopp och mening: uppe på sejdhjällen 
sitter den sej dande omgiven av en krets av sjungande medhjälpare, 

Kurs av mig. 
2  Kurs av mig. 

Die Völuspa, hrsgg. und erklärt (Sitz:sber. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. in 
Wien. Philos.-hist. Kl. 140), Wien 1899, p. 42. 

13 	Från silverfisken i Skaga 
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som kraftigt bidraga till att försätta den sejdande i extas; vid den 
fulla extasens inträdande — då kroppen ligger där livlös, och då 
enligt primitiv tro själen gör sin farofyllda färd till dödsriket eller 
till fjärran länder — framträder en med särskilda kunskaper begåvad 
medhjälpare och kväder vardlokkur, d.v.s. de locksånger, som skola 
hjälpa 'vården' [=frisjälen] hem igen och föra den åter till sin kropps-
liga boning.»' 

Strömbäck har vidare klart uppvisat sej dens frändskap med den 
lapska, nordeuropeiska och sibiriska schamanismen. Han ifrågasätter, 
om icke lapparnas magiska praxis övertagits av nordborna.2  

I det torftiga nordiska materialet om sejd finns ingenting om att 
valan klättrat i träd, som symboliserat himlavåningarna. över- 
huvud taget saknas hela den pantomim, vari detta moment ingår 
hos de centralasiatiska, schamanerande stammarna. Såsom det 
framgått av ovanstående, är det visserligen icke principiellt oberättigat 
att med stoff från de senare utfylla luckorna på nordiskt håll. Men 
det ligger betydligt närmare till hands att på denna punkt undersöka 
det i rum och tid mera närbelägna lapska materialet. I vilket sam-
manhang förekommer där färden till himlen eller underjorden? 

I den nordnorske skolläraren Isak Olsens skildring av lapparnas 
»trollmässa»,3  skriven omkring 1715, talas det om de olika redskap, 
som den i aviga kläder iförde nåiden betjänar sig av: trolltrummorna, 
hammare av skilda slag, trästycken, saxar, knivar, skavjärn, järn-
beslag, mässingskedjor, ringar, yxor. Nåiden slår på trumman och 
börjar jojka, eller om denna i brådskan icke kommit med, tager han 
i stället en yxa i ena handen och de övriga, nu nämnda föremålen i 
den andra och skramlar därmed. Efter att ha utfört en del riter vid 
eldstaden vänder han ryggen mot denna och fortsätter jojkningen, 
som de övriga måste instämma i, om de icke vilja bli slagna av nåiden. 
Denne hamrar under tiden med yxan i sitt knä och dricker liksom 
medhjälparna då och då en skopa, än ur en kittel med lut, än av 
»rupliimzias», ett hopkok av bottensatsen på tran och innanmätet 

i Sejd. Textstudier i nordisk religionshistoria (Nordiska texter och under-
sökningar 5), Diss. Uppsala, Sthlm-Khvn 1935, p. 139. 

2  Ibid., p. 192 ss., 196 ss. Cf. supra! 
3  Om lappernes vildfarelser og overtro=J. Qvigstad, Kildeskrifter tu l den 

lappiske mythologi II (Det Kgl. Norske Vidensk:s Selskabs Skrifter 1910:4), 
Trondhjem 1910, p. 43-47, cf. p. 83-87. 
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av fisk, liksom nåiden också lenar upp halsen med ren tran. Han slår 
sig slutligen i huvudet och bröstet med yxhammaren och sedan med 
själva eggen men är hård mot både järn, vatten och eld. Det sista 
visar han genom att med bara händerna röra om i elden och kasta 
glödande kol omkring sig, varpå han drager av sig kläderna och naken 
sätter sig i elden under fortsatt jojkning.' Efter att ha tömt kitteln 
kastar han sig mot dörren, sätter huvudet under den nedersta dörr-
stocken och faller i dvala, vilket kallas att »dyka ned». En ogift, ung 
kvinna måste med sin jojkning väcka upp honom igen och föra till-
baka hans själ, så att icke nåiden dör. Han prisar henne vid uppvak-
nandet med den mest lättfärdiga och otuktiga sång, »og naar det er saa 
klart med troldmessen, saa siger hand, hvad hand saag og horte den 
tid hand laag i sin Dievele Dvalle, og hvor hand var den tid hand var 
borte, og nu fick hand megen viisdom siger hand, og hand saag og 
horte meget som tienner til visdom denne gang.» 

I de serier av lappmarksskildringar, som dels kommo till stånd 
genom rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardies försorg under 
senare hälften av 1600-talet2  och dels föranleddes av den norske 
lappmissionären Thomas von Westens verksamhet under 1700-
talets första decennier,3  återkommer konstant detta sistnämnda drag, 
delvis på grund av att beskrivningarna äro beroende av varandra: 
nåiden faller i dvala och berättar efter uppväckandet om den resa, 
som han företagit under densamma. Sålunda säger S. Rheen (1671): 
»När han nu länge hafwer slagitt på trumban, faller han neder som 
een soffwande Menniskia, dock i medler tijdh måste the som tillstädes 
ähro Män och qwinnor Continuera medh sin sångh, alt till dess trumb-
slagaren Opwacknar af sin sömpn, hwarmedh the skohle påminna 
honom, hwadh hans begiäran war eller hwadh han wille weeta; 
och tå begynner trumslagaren förtällia, hwadh han medh sitt trumb- 

1  Cf. S. M. Shirokogoroff, Psychomental Complex of the Tungus, London 
1935, p. 353 a, 364 b; Harva, Die rel. Vorst., p. 462 s. 

2  Se härom K. B. Wiklunds inledningar till de sju berättelser, som äro 
publicerade i De Svenska Landsmålen 17:1-7, Sthlm-Uppsala 1897-1909. 

3  Se inledningen i E. Reuterskiöld, Källskrifter till lapparnas mytologi 
(Bidrag till vår odlings häfder 10), Sthlm 1910, och J. Qvigstads marginalier 
till en kommande engelsk utgåva av källskrifter till lapparnas religion, publi-
cerade på norska i Nordlands og Troms finner i eldre håndskrifter (Nordnorske 
samlinger utg. av Etnografisk museum V), Oslo 1943, p. 33-58. 
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slagh förfarit hafwer eller huru på fierran orter tillståhr.»1  Q. Graan 
(1672), som till stora delar skrivit av Rheen, står också här i tydligt 
beroende av denne.' 

J. Tornmus berättar (1672) i motsvarande kapitel om lapptrummor-
na ingenting om dvalan men har i stället några ur religionspsykologisk 
synpunkt värdefulla notiser. Han skiljer nämligen mellan de nåider, 
som ha förmågan genom övning, och dem som av naturen äro sådana. 
De senares klarseende betecknar Tornxus såsom en sjukdom.' 

0. Niurenius (1580-1645) jämför den sanslöse trollkarlen med en 
fallandesjuk och omnämner vaktare, som skola skydda den livlösa 
kroppen från beröring med vad det vara må, eftersom den annars 
icke kan återvända till livet. »Då anden slutligen återkommer, upp-
vaknar kroppen liksom ur en djup sömn och kan svara på alla de 
framställda frågorna, om också det efterfrågade befunnit sig på 
några hundra mils avstånd.»4  

N. Lundius inleder sin Descriptio Lapponix (1670-talet)' med en 
skildring av umeålapparnas »spådomsanda», som uppenbarar sig i 
olika gestalter, såsom fisk, fågel, öm, drake eller småfolk. Med hjälp 
av dessa andar bota lapparna sjuka på följande sätt: Efter ett offer 
börjar lappen »spela på sin trumba: Wid han spelar faller han död i 
marcken och hans kråpp är hård som en sten, wid han ligger en timma 
så förmanar han dem som där inne äro, då timman är fulländat att 
de siunga en wisa, Wid de siunga reser den döda sig opp, och tager 
åter sin tromma, och sätter henne wid sin öra, och slår på henne 
sachta, Wid han således en stund slagit har, sitter han ock betäncker 
sig åter en stund, Då begynner han säja hwarest han want hafwer, 
säger han sig hafwa want under jorden: han säger att under jorden 
är ett folck, som gå sina fötter emot wåra fötter.»6  Detta till utseendet 

1  En kortt Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, wijd-Skiepellsser, 
sampt i många Stycken Grofwe wildfarellser (Sv. Landsm. 17:1), p. 33. 

Relation Eller En Fulkomblig Beskrifning om Lapparnas Vrsprung så 
wähl som om heela dheras Lefwernes Förehållande (Sv. Landsm. 17:2), p. 
59 s., cf. p. 61. 

3  Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd (Sv. Landsm. 17:3), 
p. 31 s. 

4  Lappland (Sv. Landsm. 17:4), p. 21 s. 
5  Sv. Landsm. 17:5, p. 5 s. 

Cf. härtill Harva, Die rel. Vorst., p. 349: hinsidesvärlden motsvarar spegel-
bilden i vattnet. 
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fagra folk, dit lappens ande trängt med hjälp av spådomsanden, 
har i sitt våld något föremål, som tillhör den sjuke. Tillfrisknandet 
beror på dess återerövring. Den snabba hemfärden går över berg och 
dalar, så att sand och sten yr som regn och hagel. 

De finska lapparnas apostel G. Tuderus har likaledes skrivit (1670-
talet) om Kemilapparnas »trållande» med trummor »till thess han 
faller i dwalan och blifwer lika som hall död, uthaf hwilken uppen-
barelse när han igenom en annan lappz upsiungande waknar begynner 
han om det honom i samma syn uppenbarat blef att laula och siunga», 
varpå nåiden med trummans hjälp utrannsakar vad som skall offras, 
och var offret skall förrättas.' 

Nåidens resa till de dödas land för att hämta en själ är också skildrad 
av S. Kildal (1730). Trummans roll, jojkningen, i vilken tre och fyra 
kvinnor deltaga, hårdheten mot eld och knivskärning, dvalan (»falder 
i Loge») och uppväckandet genom en särskild flicka finns alltsammans 
med. »Naar han da er kommet tu l sig selv igjen, stiger han op og be-
retter sin Aands store Fare, som den har svaavet udi paa Veien; 
for at han skal blive belönnet desbedre af dem, han har slaaet paa 
Runebommen for. Han til kjendegiver da, hvad som udrettet er; 
givende Svar, om den Syge (hvis Sjeel menes at vare i Jam Aimo, 
Dödningernes Land, og derfra skal hentes tilageM) skal döe eller 
blive ved Livet.» Genom att hålla trumman till örat får nåiden sedan 
reda på var och varmed offret skall ske.2  

De av Reuterskiöld utgivna källskrifterna från 1700-talets början 
äro betydligt mera kortfattade på den punkt, som här intresserar oss. 
Dvalan, uppvaknandet och den därpå följande berättelsen äro dock 
omnämnda även i dessa. Det tekniska uttrycket för medvetslös-
hetens inträdande är här ävenledes »falla i loge» (Forbus), som kommer 
av det finska langeta loveen,3  eller jamalgai (Skanke) av det lapska 
jamalkit, jamalget= svimma.4  

1  En kort underrättelse Om the österbothniske lappar, som under Kiemi 
Gebiet lyda (Sv. Landsm. 17:6), p. 15. 

2  Efterretning om Finners og Lappers hedenske Religion forelagt ved Captain 
Abrahamson (Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter 3:2, Khvn 1807, 
p. 446-75), p. 449 a.; cf. Qvigstad, Marginalier, p. 35. 

3  Op. cit., p. 40 s., of. p. 73, 85, 93. 
4  Ibid., p. 102, of. p. 106 s. Qvigstad, op. cit., p. 44: jamalgit (norsk-lapska), 

jamalket (svensk-lapska). I härjedalslapskan av i dag användes den förstnämnda 
formen om ett ben, som domnar, medan verbet i Jokkmokk nu heter järnår- 
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Det lapska materialet innehåller alltså lika litet som det nordiska 
någon uppgift om nio träd eller ett träd med nio trappsteg, utan nåi-
dens resp. valans färd är av rent själslig natur utan några beledsagande 
gester och symbolhandlingar. Kroppen ligger i stället som död, 
och berättelsen kommer först efter uppvaknandet ur dvalan. För 
att återvända till VQ1uspå och de ev. idegranarna blir det alltså med 
Pippings och Schröders teori nödvändigt att antaga en pantomim, 
som föregår den extatiska dvalan. Det finns också belägg på en dylik 
kombination. Vid schamanvigningen hos de omkring Bajkalsjön 
boende burjaterna gräves rotändan på en björk ned vid härden i jur-
tan, så att toppen sticker ut genom rökfånget. En annan reses på 
samma sätt utanför tältet och vid sidan av denna nio smäckrare 
stammar utan rötter. Schamanens himmelsfärd företages mimiskt 
med hjälp av de två förstnämnda, som han under uppklättringen 
kretsar runt nio gånger (=de nio himlarna). Resan kan ha en skiftande 
symbolisk utformning, så att den på andra platser sker med hjälp 
av nio björkar i rad. I var och en av dessa utför han då motsvarande 
ceremoni. Någon extatisk dvala hos schamanen omtalas icke i detta 
sammanhang, däremot att den omgivande mängden råkar i extas.1  
Hos jakuterna och dolganerna utför schamanen, som sitter i jurtan, 
mimiskt sin himmelsfärd, medan han har blicken riktad på trenne 
avkvistade träd, som stå uppställda utanför denna. Vid »återkomsten» 
befinner han sig i ett bedövningstillstånd, varur han väckes.2  I en 
berömd och ofta, bl.a. av Radloff citerad handskrift från Altaimissio-
nen klättrar schamanen upp i en avkvistad björk med nio inhugg-
ningar, vilken är upprest i jurtans mitt, allt under det att han med 
gester och ljud illustrerar resans besvärligheter. Sedan han nått den 
nionde himlen och samtalat med den högste guden tYlgön, kommer han 
i extas och sjunker utmattad till marken.3  

kuvvat, se B. Collinder, Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen (UUÅ 
1943:1), och H. Grundström, Lulelapsk ordbok (1946—), s.v. 

1  Harva, Die rel. Vorst. p. 488 s., 493 s. 
2  Ibid., p. 546 s. 
3  Ibid., p. 554 ss., cf. p. 49 s. Det nioskiktade kosmos är enligt Harva en 

yngre föreställning än det sjuskiktade, p. 55. Hj. Falk, Sölarljöd (Skrifter utg. 
av Videnskapsselskapet i Kristiania 1914:11:7), p. 30 s., menar, att de här i 
v. 53 omtalade sigrheimar sjau medvetet valts av den kristne diktaren i mot-
sättning till den hedniska mytologiens nio världar. Men det sjuskiktade kosmos 
är icke en speciellt kristen föreställning, och det nioskiktade är ingalunda 
okänt i kristen tradition, cf. infra. 
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Om vi emellertid fullfölja den schamanistiska tolkningen av Vsp 
2:5-8, bör innehållet i dessa versrader snarare syfta på valans upp-
levelse under den extatiska dvalan, sådan hon skildrat synen efter 
uppvaknandet ur trancen, än på dramatiskt åskådliggjorda händelser. 
För dessa passar verbet muna mycket illa, eftersom de utspelas 
parallellt med det rituella handlandet och alltså tillhöra nuet. Härtill 
återkomma vi senare och föra i stället resonemanget vidare i anslutning 
till det förstnämnda alternativet. 

Vad är det då sejdkvinnan skådar under sin dvala? Hon upplever 
tidernas och världarnas begynnelse, icke en himmels- eller underjords-
färd i ett redan bestående kosmos. Det är nämligen uppenbart, att 
Vsp 2:5-8 icke får lösgöras från den närmaste omgivningen, såsom 
ofta är fallet. Det valan minnes i Vsp 2:1 kan icke skiljas från det hon 
erinrar sig i 2:5, man ek måste på det senare stället likaväl som på 
det första syfta på urtiden.' Men även Vsp 3 handlar om denna. 
Om nu Vsp 2 ingår i en vision, resp. litterär efterbildning av en sådan, 
måste båda dessa strofer ingå såsom led i visionen. Enligt den vanliga 
tolkningen legitimerar sig däremot valan genom att i strof 2 hänvisa 
till sin höga ålder, varpå skildringen av urtiden börjar i strof 3. 
Legitimationen kvarstår visserligen även med denna nya uppfattning 
av strof 2, men den blir då begränsad till en parentetiskt inskjuten 
anmärkning i 2:3-4. På detta vis synes Åkerblom ha tolkat de sist-
nämnda versraderna, då han översätter: 

Jättar, som alstrats 
i urtid minns jag 
— fordom ha de 
fostran mig gett —, 
minns nio världar, etc. 

I äldsta urtid, 
där Yme byggde, 
fanns sand ej, sjö ej, 
ej svala böljor. 
Jord fanns icke, 
ej ovantill himmel 
— blott gapande tomhet —, 
ej gräs eller örter. 

1  Cf. för en likformig tolkning av man R. Meissner, V2luspå 2:5-8 [Zeit- 
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Vi ha sålunda att göra med ett skådande av världens tillblivelse. 
Redan omnämnandet av jättarna för oss till denna tid. Det är fråga 
om urtidsjättarna, vilka tillhöra kaosepoken. De representera själva 
kaosmakterna, och en av dem, Ymer, utgör den materia, av vilken 
gudarna enligt en annan framställning skapa världen. När de nämnas i 
strof 2, innebär detta, att skildringen av tiden före skapelsen redan 
börjat. Den upptages och vidareföres i strof 3. Valan upplever alltså 
en primitiv kosmogoni. 

En dylik kosmogonisk vision står icke isolerad i litteraturen. Ett 
gott exempel på en dylik giver oss inledningen till den första traktaten, 
Poimandres, i Corpus Hermeticum. Profeten mottager här i extatiskt 
tillstånd en uppenbarelse av guden Poimandres, vilken frågar, vad 
han vill veta, och sedan låter honom skåda världens utveckling alltifrån 
begynnelsen: »Då jag en gång börjat tänka över tingen och min tanke 
helt och hållet begynt att sväva därovan, medan mina kroppsliga 
sinnen blivit avstängda, på samma sätt som de som tyngas av sömn 
på grund av övermättnad eller kroppslig utmattning, tyckte jag, att 
en oändligt stor (gestalt), som icke kunde mätas med något mått, 
visade sig och kallade mig vid namn och sade: 'Vad vill du höra och 
skåda och med ditt förnuft lära känna och få veta?' Jag sade: 'Vem 
är du?' Jag är,' sade han, 'Poimandres, den högsta gudomens Nous. 
Jag vet, vad du vill, och jag är med dig överallt.' Jag sade: 'Jag vill 
lära känna tingen och få kunskap om deras natur och insikt om Gud. 
Hur (gärna),' sade jag, 'vill jag icke höra (detta)!' Då sade han å sin 
sida till mig: 'Håll fast med ditt förnuft allt vad du vill lära känna, 
så skall jag undervisa dig.' 

Då han sagt detta, skiftade han utseende, och strax öppnades allt 
för mig med ett slag, och jag skådade en oändlig syn, och allt var 
klart och strålande ljus.»' Härmed åsyftas urtillståndet, som råder 

schrift Mr deutsches Altertum und deutsche Literatur 76 (1939), p. 218-21], 
p. 221; F. Ranke, Der Altersspruch der Seherin [Ibid. 78 (1941), p. 51-61], 
p. 51 s. 

1  § 1-4, ed. A. D. Nock-A. J. Festugii3re (Coll, des univ. de France ... G. 
Budö) I (Paris 1945), p. 7. För paralleller i senantik litteratur, se noterna, 
ibid., och A. J. Festugiåre, La r6vMation d'Herm6s TrisnAgiste. I. L'Astrologie 
et les sciences occultes (tudes bibliques) Paris 1944, p. 313 ss., i vilka exempel 
förf, betonar upplevelsens psykologiska natur: kroppen är bunden vid jorden, 
medan själen färdas i rymderna. 
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före skapelsen, till vilken tid profeten alltså är försatt i sin extatiska 
vision. 

Psykologiskt sett är den inspiration, som döljer sig bakom denna 
syn, av ungefär samma typ som schamanens, nåidens och valans. 
I Poimandres uppenbarar sig ett övernaturligt väsen, en ande, för 
den utkorade och blir hans ledsagare och medhjälpare. På samma sätt 
ha även schamanerna hjälpande andar och rådgivare, vilka äro alldeles 
nödvändiga för schamanerandet och därför alltid anropas och till-
kallas vid seancens början.' 

Då T. Andr särskiljer en auditiv och en visionär typ av personell 
inspiration, varvid han räknar den sibiriska schamanen såsom den 
»mest karakteristiska representanten» för den senare, bör man beakta 
de gemensamma drag, som finnas hos båda dessa inspirationstyper. 
Det är enligt Andras utmärkande för den förstnämnda, att »en ande 
uppenbarar sig för den utvalde och blir hans personlige, synlige eller 
osynlige rådgivare», medan den andra kännetecknas av att »själen kan 
lämna kroppen och på egen hand vandra i andevärldens regioner 
för att där inhämta övernaturligt vetande genom syn och genom 
andemeddelanden.»2  I fortsättningen omnämner också Andra scha-
manens skyddsandar.3  

En annan likhet mellan visionen i Poimandres och schamanens 
extatiska skådande är, att huvudpersonen i båda fallen kroppsligen 
är försänkt i dvala, medan den frigjorda själen har sina särskilda upp-
levelser. Däremot saknas i den hermetiska traktaten all rituell appa- 
rat.4  

Den yttre attiraljen finns däremot med i en bekant iransk himmels-
och helvetesskildring från 600-talet, Arda Viraf's resa. Nyberg jäm-
för denna f.ö. direkt med den nordiska sejden, och vi ha ovan sett, 
att man kan tänka sig denna förbindelse mellan Norden och Iran på 
många sätt. Efter en omsorgsfull gallring bland prästerna utväljes 
genom ordal en av dem, Arda Viraf, till att företaga färden. På en 
särskild plats inom offerområdet tvår sig Arda Viraf, ikläder sig en 

1  Shirokogoroff, p. 362 b ss.; Harva, Die rel. Vorst., p. 458 ss. 
2  Mystikens psykologi, p. 301. 
3  Ibid., p. 304. 
4  Cf. Andree, p. 306: »Säkert är emellertid, att den visionära himmelsfärden 

småningom lösgjorde sig från riten och blev den enskilde mystikerns privata 
upplevelse.» 
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ny dräkt och insmörjer sig med vällukt. Han tager plats på ett säte, 
offrar, »bringar 'själsmakterna' i åtanke, äter och dricker». Därpå 
tömmer han tre guldbägare med vin och berusande hampextrakt 
och somnar in på en särskild klädnad. I sju dygn sover han, och under 
tiden vandrar hans själ genom himmel och helvete.' 

I en likaledes iransk apokalyps, som går tillbaka till samma tid,2  
nämligen Bahman Yaät, avslöjas på samma sätt framtiden genom en 
extatisk vision.3  Ramberättelsen, som är dubblerad, förtäljer i sin 
senare variant, att Zaratustra i form av vatten dricker Ahura Mazdåh's 
allvetande vishet4  och dväljes i denna under sju dagar och sju nätter. 
Härunder skådar han människor, boskap och växter i jordens sju 
områden. Han vaknar sedan upp som ur en angenäm dröm. På 
Ahura Mazdåh's fråga, vad han sett, svarar Zaratustra, att han lagt 
märke till en rik mans själ i helvetet och en fattig mans i paradiset. 
Vidare har han skådat ett träd med sju grenar av skilda metaller,3  
vilka syfta på de kommande världsperioderna.3  

De tvenne iranska texterna ha ur strukturell synpunkt många drag 
gemensamma med en schamanistiskt interpreterad Voluspå: de 
utgöra båda framtidssyner, som extatiskt skådats av yrkesmässiga 
profeter eller präster, och i Bahman Yaåt förekommer dessutom 
världsträdet. Vidare är det fråga om en litterär form, bakom vilken 
dock en rituell handling och en verklig upplevelse skymtar. Däremot 
sakna de iranska apokalypserna det kosmogoniska inslaget i VQ1uspå. 

Efter att sålunda något närmare ha utfört de psykologiska kon-
sekvenserna av Pippings och Schröders tolkning, vilka dessa forskare 
själva icke dragit, återvända vi ånyo till deras idegransteori. I och 
för sig är det, såsom ovan framhållits, icke uteslutet, att en pantomi-
miskt utförd himmelsresa kan ha föregått den som uppleves rent 

1  Nyberg, p. 324 s. 
2  Ibid., p. 39. 
3  Parallellen påpekad av G. Widengren, Religionens värld, Sthlm-Uppsala 

1945, p. 350, not 3. 
4  Reitzenstein visar på likheten med Poimandres (Äuz436v-rt ... TO 	oci)Oevrtag 

X6you), R. Reitzenstein-H. II. Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus 
aus Iran und Griechenland (Studien der Bibliothek Warburg VII), Lpz-Berlin 
1926, p. 45, not 1. 

5  I det första kapitlet har trädet fyra grenar. 
Bahman Yaåt II, 5 ss. ---SBE V (transl. E. W. West), p. 196 ss. 
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själsligt, medan kroppen vilar på marken. Även Ohlmarks, som hänför 
trädklättringen till det »lilla schamanerandet», som utgör en sub-
arktisk efterbildning av det högarktiska »stora schamanerandet» med 
dess andeflykt under en kataleptisk dvala, påpekar, att det förra 
kan föregå det senare.' Denna förbindelse behöver emellertid icke 
utgöra en senare kombination av två väsensskilda fenomen, utan den 
kan vara ursprunglig. Andra har klart framhävt det nära samman-
hanget mellan den yttre riten och den inre upplevelsen. Den senare 
kan antingen gå parallellt med den förra eller också utgöra den nöd-
vändiga, själsliga förberedelsen därför. Det är »icke omöjligt att göra 
den inlärda och ofta upprepade ritualen till en språngbräda för exta-
sens upplevelse.»2  

Ehuru ingen trädklättringsceremoni är belagd i samband med 
sejden, är en dylik alltså teoretiskt tänkbar som förberedelse till 
trancen. En invändning, som lätt inställer sig, om valan skall tänkas 
utföra vissa riter vid eller i de nio ividi är den, hur dessa förhålla 
sig till miQtvid i följande rad, vilket uttryck Pipping förresten åter-
giver med »matträdet». Det nioskiktade kosmos kommer på detta vis 
att företrädas dels av nio stänglar, dels av ett enda träd. Schröder 
har beaktat denna svårighet men löst den genom att hänvisa till 
schamanistiskt ritual, där en dubbel symbolik förekommer.3  

Men det finns andra invändningar mot Pippings tes. Den finländske 
forskaren ägnar ett mycket flyktigt intresse åt str. 2:8, men då han 
i det föregående talat om de nio himlasfärerna, genom vilka världs-
trädet sträcker sig, kan han icke gärna uppfatta det sistnämnda såsom 
något underjordiskt, utan fyr mold nedan måste betyda, att dess 
rötter sträcka sig djupt »ned i mullen». En dylik tankegång synes ligga 
bakom påpekandet att slutorden »osökt leda tanken till Dodonas ek, 
'vars rötter sträckte sig djupare ned än andra träds och nådde själva 
underjorden'».' Denna översättning är formellt möjlig men endast i 
samband med något verb eller annat ord, som angiver riktning.3  
Utan en dylik bestämning kan rad 8 endast betyda »nere i (nedanför) 
mullen». Världsträdet måste alltså enligt VQ1uspå på ett eller annat 

1  Studien, p. 62, 39 ss., 50, 77 s. 
2  Mystikens psykologi, p. 304 ss., 309. Cf. gliade, p. 23. 
3  Cf. supra, p. 18. 
4  Eddastudier I, p. 52. 
5  Meissner, p. 219; Ranka, p. 51. 
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vis befinna sig under jorden, medan Pippings teori bygger på att 
det sträcker sig upp genom rymderna. Visserligen har sehamanen 
liksom nåiden icke endast företagit himmelsfärder utan också, besökt 
underjorden, för vilken senare upplevelse man överallt bevarat 
termen »dyka». Enligt Harva är denna färdriktning den ursprungliga.' 
Men i detta fall har trädsymboliken ingen uppgift att fylla. Och 
slutligen kan man fråga sig, om det går att räkna med någotdera 
alternativet, ifall vi ha med en kosmogonisk vision att göra, då varken 
himmel och himlar eller jord och underjord finnas till. Detta är den 
situation, som i varje fall tecknas i strof 3.2  

Hela den pipping-sehröderska teorien faller emellertid, såsom tidiga-
re antytts, på, sin oförenlighet med man ek i Vsp 2:5. Om vi bortse från 
de redan resta invändningarna och räkna med den teoretiska möjlig-
heten, att trädceremonien föregått den extatiska dvalan, finnas 
följande möjligheter. Antingen berättar valan om det hon upplever 
i samband med en dramatiskt framställd himmelsfärd, eller också 
skildrar hon sin upplevelse efter uppvaknandet ur den extatiska dva-
lan. I det första fallet passar uttrycket »minns» mycket dåligt, eftersom 
hon just under pantomimen med sitt inre öga skådar de nio ivicti. 
Och dessa kunna med denna tolkning omöjligt vara idegransstänglar; 
i den åskådligt upplevda himmelsfärden genomfar valan de nio värl-
darna själva och icke deras symboler, vilka blott utgöra ansatspunkter 
för upplevelsen. På samma sätt säger sig den kristne i nattvarden 
bliva delaktig av Kristi kropp och icke av oblaten, utan att här någon 
form alls av extatisk erfarenhet behöver föreligga. Ännu orimligare 
blir det, om man får syfta på det som valan skådat under dvaltill-
ståndet. Under extasen upplever hon ännu mindre några idegrans-
stänglar, i varje fall icke i deras egenskap av rituella redskap. Däre-
mot är det tänkbart, att de kunnat ingå i en ev. underjordstopografi. 

Resultatet av denna långa utredning blir alltså, att den i förstone 
så fascinerande pippingska teorien icke låter sig genomföras. Även 

1  Die rel. Vorst., p. 551 ss., 558 8.; cf. Shirokogoroff, p. 304; P. Johansen, 
Den ostgronlandske angakoqkult og dens forudsxtninger [Geografisk Tids. 
skrift, Khvn (1940), p. 31-55], p. 45 ss., med värdefulla psykologiska på-
pekanden; Éliade, p. 19, som giver ett skevt referat (p. 18) av Harva. Denne 
framhåller »dykningen» såsom något ursprungligt (p. 552), medan underjords-
topogralien är sekundär (p. 559). 

2  Cf. dock Poimandre,s och infra! 



205 

om man söker lösa de svårigheter, vilka den leder till, så positivt som 
möjligt, finns det kvar motsägelser, som man med bästa vilja icke kan 
reda ut. Vsp 2 återspeglar varken en trädklättringsrit eller en him-
melsfärd. Däremot är det icke uteslutet, att en kosmogonisk vision 
ligger bakom skildringen. I denna föras vi tillbaka till urtiden och 
underjorden, i den mån man då kan tala om olika skikt i kosmos. 
Denna inkonsekvens återkomma vi till i fortsättningen. 

De sista längre inläggen i debatten om Vsp 2:5-8 äro gjorda helt 
nyligen i Zeitschrift fur deutsches Altertum und deutsche Literatur. 
I årgång 1939 av denna tidskrift kritiserar R. Meissner både ölsens 
och andras mening, att världsträdet med sitt rotsystem omfattar 
alla de nio underjordiska världarna utan att självt ha vuxit upp över 
jordytan.1  Så okunnig i naturläran har icke valan varit(!).2  Fyr 
mold nedan, som endast kan återgivas på nyss anfört sätt, hör därför 
till nio heima, nio ividi, vilken sistnämnda apposition tolkas på 
samma sätt som av F. Jönsson, d.v.s. som stora sträckningar (ividi). 
MiQtvid ~an utgör däremot ett på vanligt skaldeman& parentetiskt 
inskjutet led, som visserligen är avhängigt av man men oberoende av 
den närmaste omgivningen. Världsträdet representerar världen ovan 
jord i motsats till de nio vida världarna under jorden, så att hela 
kosmos kommer med i valans kunskapssfär. 

Tendensen att få med universum i dess helhet ha vi mött hos flera 
kommentatorer.3  Man har tydligen resonerat på det viset, att valans 
insikter i endast endera av underjords- och himmelsgeografin icke 
utgjort en tillräcklig borgen för den världsomfattande kunskap, som 
vetandet om tingens och händelsernas kommande gestaltning måste 
förutsätta. Även F. Ranke, som lämnat ett högst intresseväckande och 
originellt bidrag till diskussionen i samma tidskrift som Meissner, 
utgår från den åsikten, att valan i de omstridda raderna genom en 
hänvisning till sin höga ålder »sich beglaubt».4  Vi ha dock ovan funnit, 
att frågeställningen blir en annan, ifall de omgivande versraderna, 

1  Op. cit., supra, p. 19 s. 
Denna formulering är Rankes, op. cit., p. 55, not 2. 

3  Cf. supra Palme3r, även E. II. Meyer, p. 39 ss., 46, 48 ss. 
4  Op. cit., p. 51. 
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vilka alla hänföra sig till urtiden, dragas in i diskussionen. Detta 
utesluter icke tanken på legitimation. Också Ranke kommer på 
grundval av delvis andra överväganden in på att hela strof 2 måste 
gälla urtiden. 

Sistnämnde forskare påvisar först, hur Meissners bevis för att 
rad 7 utgör ett parentetiskt inskott, vid närmare påsyn förvandlas 
till ett motbevis: dylika parenteser finnas i den nordiska poesien, 
men de foga alltid ett nytt drag till den omgivande satsen, medan rad 
7 i Meissners tolkning är alldeles oberoende av denna och inför något 
helt nytt, som står i direkt motsättning till sammanhanget. Vidare 
pekar Ranke på svårigheten att låta ek man i den första halvstrofen 
syfta på det förgångna (urtidens jättar), och man ek i den andra 
halvstrofen på samtiden, d.v.s. den nuvarande världsbyggnaden. 
Denna växling i betydelsen låter sig icke tillfredsställande förklaras 
ens genom den i och för sig obevisbara teorien om att Oden uppväckt 
valan från de döda, så att både det förgångna och det bestående hör 
minnet ti11.1  

Med den nu anförda utgångspunkten granskar Ranke rad 7-8, 
som han fullt konsekvent och i likhet med Bugge, Jönsson och Nordal 
översätter: »(ich erinnere mich) an den herrlichen Massbaum unten 
in der Erde.» Valan styrker sin trovärdighet genom att framhålla, 
att hon är urtidsjättarnas dotter, och att hon har sett världsträdet 
såsom endast ett frö i jorden. Den tyske forskaren återfinner i den 
sistnämnda utsagan ett formelartat uttryck, den i sagor och sägner 
välbekanta åldersversen. Den variant det här är fråga om har sin 
hemort nästan uteslutande på keltiskt område, där den från nyare 
tid är bevarad i sägner från Wales och Bretagne. Formeln är i de 
nutida uppteckningarna från dessa landskap lagd i munnen på bortby- 
tingen, då denne blir lurad att tala, och har i princip följande upp-
byggnad: »Jag (är så gammal, att jag) har sett ekollonet före eken, 
men aldrig har jag sett något liknande.» Emellertid är den belagd 
redan på 1100-talet i en latinsk dikt om Merlin. Denne uppträder här 
såsom både siare och konung och svarar, då folkets främste män 
uppsökt honom i den kaledoniska skogen för att övertala honom att 
åter gripa spiran, att han är för gammal. 

1  Ibid., p. 52. 
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Urgammal stam har eken, som står därborta i skogen. 
Så har åldern, som allting förintar, tagit på trädet, 
att dess sav sinar bort och märgen ruttnar därinne. 
Jag såg detta träd då det nyss begynte att växa, 
och det ollon, varur det spirade, såg jag i fallet.1  

I överensstämmelse med denna uppfattning av rad 7-8 tolkar sedan 
Ranke även rad 5-6 i ljuset av folkloristiskt stoff. Det är här fråga 
om samma åldersvers men i den stegrade och betydligt vanligare 
formen »Neunmal Wies und neunmal Wald», d.v.s. för att taga några 
motsvarande svenska formler, där dock talet är ett annat: »Jag har 
sett Tiven i ol och skog (odlad och åter skogbeväxt) tre gånger, 
men maken har jag aldrig sett.»2  Eller: »Jag ... har sett Ekeberga 
vara tre gånger äng och tre gånger skog.»3  

Även i den utvidgade åldersversen är det bortbytingen, som talar, 
men också denna variant återfinnes i den gamla keltiska traditionen, 
där den hör samman med siare och vismän. I anslutning härtill 
omskriver Ranke nio man ek heima nio ividi: »Die VQ1va erinnert 
sich, den Wechsel von Menschensiedelung und Wald schon neunmal 
gesehen zu haben.»4  

Språkligt sett innebär detta, att heimr tages i den äldre och trängre 
bemärkelsen av »Siedelung, Hof oder Höfe mit zugehörigem Land», 
vilken icke är främmande för Eddan. Ranke avstår däremot från att 
definitivt bestämma betydelsen av ividi men förutsätter, att ordet 
i varje fall innehåller stammen i vidr, skog.3  Islänningarna ha dåligt 

1 	Roboris annosi silua stat quereus in ista 
Quam sic exegit consumens cuncta vetustas 
Vt sibi deficiat succus penitusque putrescat. 
Hane ego cum primum cepisset crescere uidi 
Et glandem de qua proeessit forte cadentem 

=Vita Merlini, v. 1270 ss., eit. Ranke, p. 53. 
2  IFGH 3256, p. 8 (Vg. Blidsberg); cf. infra. 
3  IFGH 3860, p. 49 (Sk. Katslösa). 
4  Op. cit., p. 56. 

Cf. i detta sammanhang J. Sahlgren, Nordiska ortnamn i språklig och 
saklig belysning 6. Oäkta vi-namn [Namn och Bygd 11 (1923), p. 110-34]: 
dat. sing. -vipi av fsv. viker m., skog, är vanlig i ortnamnssammansättningar. 
Detta led har ofta förkortats till -vi. S. räknar alternativt med ack. plur., m. 
och framhåller p. 113, att det neutr. *vipi är minst lika sannolikt. 
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känt till den stegrade åldersversen, som ursprungligen hör hemma i 
keltisk tradition och därifrån upptagits av V2luspa's diktare, och 
de ha därför missförstått den. Den härigenom uppkomna rumsliga 
tolkningen av stället — nio samtidigt existerande världar i stället 
för nio dylika efter varandra, varvid heimr omedelbart fått den ut-
vidgade betydelsen — återfinnes redan i Vafthrudnismal 43:5-6,1  
som utgör en efterbildning av Vsp 2:5. Denna uppfattning har sedan 
vunnit burskap genom Snorre och behärskat hela den nyare utlägg-
ningshistorien. 

Så alldeles unik är nu icke Rankes tolkning. Redan P. Wieselgren 
har uppfattat de nio världarna i Vsp 2 på kronologiskt vis, då, han 
med VQ1uspa som förebild diktar om skapelsen i Starkodds sånger:2  

... Så redan, med växlande skönhet, 
Nio werldar blomstrat ur Skaparens tanke, 
Nio himlar deraf blifwit mognade frukter. 
Werlden, den Tionde, olik dem alla, nu skaptes. 

I sin mera ordagranna latinska översättning, som utkom fem år 
senare, bibehåller Wieselgren denna uppfattning: 

Ante novenum 
Sum memor orbum, 
Quam arboris orbis 
E xstitit herba.3  

Tydligen har han ansett Yggdrasils värld, arboris orbis, vara den 
tionde värld, vilken avlöser de nio föregående. Vid den tidpunkt, 
då Wieselgren offentliggjorde denna tolkning, kunde han finna stöd 
för densamma även i den då nyutgivna tredje delen av den arnamag- 

1  nio kom ek heima fyr Niflhel nedan. Jätten Vafthrudnir har fått sin stora 
vishet, genom att han besökt alla de nio världarna och därvid kommit t.o.m. 
»nedanför Niflhel». Det synes sålunda här icke vara tal om enbart underjor-
diska rum. Det riktningsbestämmande verb, som saknas i Vsp 2, finnes i 
Vafthr. 43, cf. supra. Om emellertid de citerade raderna isoleras från kontexten, 
blir den naturligaste översättningen: »jag kom till nio världar nedanför Niflhel». 

2  Sthlm 1824, p. 11.; även cit. idem, Völo-spå hoc est Carmen Veledw Islandice 
et Latine; Commentariolis strictim illustratam, Londini Gothorum 1829, p. 44. 

3  Völo-spå 1829, p. 3. 



209 

neanska Eddautgåvan,1  där de nio världarna uppenbarligen uppfattas 
i tidsföljd: 

Novem memini orbes 
Novem firmamenta.2  
Prxclaram centralem arborem 
Intra pulverem terrestrem.3  

Även F. Jönsson nämner den kronologiska tolkningen såsom ett 
alternativ till den rumsliga.4  Överhuvud taget är det förvånansvärt, 
huru många av de nutida teorierna och synpunkterna, som kunna 
beläggas i den äldre kommentarlitteraturen. I F. Magmlssons omfattan-
de Lexicon mythologicum, som är bifogat den nyssnämnda tredje 
delen av Köpenhamnsutgåvan, finnes sålunda ett rikt komparativt 
material andraget. Beträffande Yggdrasil illustreras t.ex. Adams 
av Bremen skildring av trädet i Uppsala bl.a. med berättelsen om 
Bare-asken, och Kildals och Jessens uppgifter om lapsk trädkult 
(==världspelaren, eller i upp- och nedvänd gestalt=gudomen själv) 
framdragas likaväl som världsträdsmyter bland indier, »kineser, 
mongoler, tibetaner, kalmucker» och andra folk.4  Och dessa paralleller 
anföras icke på måfå, utan de äro betingade av en grandios helhets-
uppfattning, som i sig rymmer ansatserna till åtskilliga av de nu 
aktuella religionsteorierna. Sålunda anser Magnåsson, att samma 
gudom döljer sig bakom Odinskulten, Buddhadyrkan och den mexi-
kanska Votanadorationen (Votan=Mexicanorum cor Tzendalice). 
Schamanismen är en buddhistisk sekt, vilken religion sedan spritts 
till nordasiatiska folk, såsom tunguser, ostjaker och samojeder, en 
teori, som ju framförts på nytt i våra dagar! Detta är orsaken till 
att man bland dessa folk kan påträffa spåren av både gammalasiatisk 
och skandinavisk hedendom.6  

Edda Swmundar Hins Fröda III, Havniw 1828, p. 24. 
2  Cf. ibid. Lexicon mythologicum, p. 868 5.: Y(g)<ur (pluvia humor)± 

vidi= vastmpluvi vel vaporum regiones i.e. atmosphwrEe, aörea exla. 
3  Den åtföljande noten giver nyckeln till förståelsen av den latinska över-

sättningen: Loqvitur vates nostra de media stirpe tripartitx mundi columnw 
Y ggdrasill (q.v.) nondum super terrx superficiem excretå. Agit igitur de 
primordiis orbis nostri (kurs. förf.). 

4  Völu-spå 1911, p. 42. 
5  Edda Sxmundar Hins Frdcla III, p. 863 s., 867, 869. 
8  Ibid., p. 635 s., 633, cf. 624 och hela den stora artikeln om Odinn, p. 533- 

649. 

14 	Från silverfisken i Skaga 
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Den kronologiska uppfattningen av Vsp. 2 kan också styrkas 
med jämförande material. I den apokalyps, som finnes i slutet på 
Mahäbhäratas tredje bok, kan nin (siaren) Märkan•;leya avslöja 
tingen — alltså en exakt motsvarighet till situationen i VQ1uspå, 
emedan han bevittnat sex världsundergångar och sex världsskapelser. 
Hans levnadsålder överträffas endast av guden Brahms.' 

För att återgå till Rankes tolkning verkar denna onekligen bestic-
kande. Ehuru den utvidgade åldersformeln kommer först och den 
enkla sist, ernås likväl en stegring, eftersom det i det sistnämnda 
fallet icke är fråga om vilket träd som helst utan om själva världs-
trädet. Den som sett detta såsom fröt  är verkligen lika gammal som 
världen själv, oavsett hur många skogar, som sedan skapelsen vuxit 
upp och ruttnat ned igen. Ur denna synpunkt erbjuder en walesisk 
folksägen från förra hälften av 1800-talet en bättre motsvarighet än 
Vita Merlini, vilket diktverk Ranke naturligtvis lägger stor vikt vid 
på grund av dess höga ålder. Det är älvornas förvånade utrop, då 
husmodern följer ett råd att bliva av med dem och deras ofog och 
lagar till pudding för sex man i ett äggskal: »We have lived long in 
this world, we were bom just alter the earth was made, and before the 
acorn was planted, and yet we never saw a harvestdinner dressed in 
an egg-shell. There must be something wrong in this house, an we 
will stop here no longer.»2  Här utgör »acorn» uppenbarligen det första 
ekollonet, ur vilket den första eken spirar upp. 

Nämnda keltiska formel är betydligt vanligare i bortbytingens mun, 
då denne genom samma metod som ovan bringas att tala och där- 
igenom avslöjar sin rätta natur. Den i detta sammanhang oftast 
rimmade utsagan gäller dock varken ureken såsom i den walesiska 
sägnen eller någon bestämd ek såsom i Vita Merlini: 

Acorn before oak I knew, 
An egg before a hen, 

But I never heard of an eggshell brew 
A dinner for harvest men.3  

1 Se II. W. Schomerus, Indische und christliche Enderwartung und Erlös-
ungshoffnung, Giitersloh 1941, p. 146, 57, 16 s. 

2  Th. Keightley, The Fairy Mythology, New Ed., London 1882, p. 418; 
även delvis citerad av Ranke, p. 54. 

3  J. Jacobs, Celtic Fairy Tales, London 1892, p. 225. Enligt idem, p. 266, 
är denna vers från Glamorganshire en ordagrann översättning från walesiskan 
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Enär Vita Merlini visar en stark keltisk påverkan och de nutida 
folksägnerna med den enkla åldersversen, där ekollonet och eken 
ingå, stamma från Wales och Bretagne, anser Ranke, att denna 
vers utgör en keltisk egenhet. Då den tyske forskaren här utan vidare 
sammanställer dessa formler, bygger han i själva verket på La Ville-
marqu's starkt kritiserade' teori, enligt vilken en bretagnesk folk-
visa från 1830-talet bevarat den formulering, som ligger bakom både 
den medeltida dikten och 1800-talsuppteckningarna från Wales. 
Oavsett det berättigade i denna åsikt -- ur innehållslig synpunkt 
kunna likheterna icke bestridas, även om den formella uppbyggnaden 
och subjektet för uttrycket växlar — förefaller det sannolikare, 
att vi ha att göra med en allmänmänsklig metafor för hög ålder.' 
Att den är litterärt belagd inom keltiskt språkområde, är helt natur-
ligt, eftersom den medeltida litteratur, som stammar därifrån, är så 
omfattande. Men därav kan man icke sluta, att detta bildspråk 
saknats på andra håll. 

och ursprungligen återgiven i Cambrian Quarterly Magazin° 2 (1830), p. 86 
[saknas i härvarande bibl.]. A. Wesselski, Alters-Sinnbilder und Alters-Wett-
streit [Archiv Orientålni 4 (1932), p. 1-22], p. 14, not 3, hänvisar till samma, 
för honom likaledes otillgängliga tidskrift, och återgiver en lätt varierande 
översättning av W. Sikes. Wesselskis kritik av H. de la Villemarquå är här 
oberättigad och synes bero på en rad missförstånd. Den walesiska variant, 
som den senare avtryckt i Barzaz Breiz. Chants populaire.s de la Bretagne, 
66need., Paris 1867, p. 33, finnes även hos Keightley, p. 437, cf. Jacobs, p. 266. 
La Villemarqu&s båda tyska översättare, A. Keller-E. v. Seckendorff, Volks-
lieder aus der Bretagne ins Deutsche iibertragen, Tiibingen 1841, p. 10, och 
M. Hartmann-L. Pfau, Bretonische Volkslieder, Köln 1859, p. 25, följa liksom 
Keightley, p. 436 s., noga förlagan ifråga om lydelsen av åldersversen från 
Bretagne. Endast några smärre eftergifter metri emma förekomma. Det är 
icke den tyska texten utan Wesselskis kommentar till denna, som är »un-
verständlich». — För andra, keltiska varianter av samma vers, se Ranke, p. 
54, not 3, och T. Gwynn Jones, Welsh Folklore and Folk-Custom, London 
1930, p. 68 s. 

F. M. Luzel-A. le Braz, Soniou Breiz-izel. Chansons populaires de la 
Basse-Bretagne recueillies et traduites 1—II, Paris 1890, I, p. IV ss.; Wesselski, 
p. 15. 

2  Cf. Keightley, p. 437: »an ordinary formula in the British language»; 
E. S. Hartland, The Science of Fairy Tales (The Contemporary Science Series 
11), London 1891, p. 116: »The formula thus variously used would appear to 
be a common one to describe great antiquity, and in all probability itself dates 
back to a very remote period.» 
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I nyare tid är i varje fall formeln med eken och ekollonet icke 
»fast ganz auf die keltische Welt beschränkt». Ranke anför inga 
belägg för det inskränkande »fast», utom att han i not undrar, om de 
svenska bortbytingsformlerna av typen »Jag är så gammal som toppen 
på Tiveden»' eller »Jag är så gammal som topp rann ur tuva» och 
liknande höra hit. Själv ifrågasätter han, om de icke äro återbild-
ningar av den mera spridda, utvidgade åldersformeln. Vad Tiveden-
formeln beträffar, är den naturligtvis principiellt av samma slag som 
de enkla, keltiska åldersbestämningarna men icke formellt eller 
innehållsligt, eftersom denna svenska skog icke betår av ek. Det 
är föga troligt, att metaforen är sekundär: denna teori framtvingas 
endast av Rankes keltiska hypotes. Det finns emellertid också svenska 
uppteckningar från våra dagar, som direkt motsvara den keltiska 
formeln. 

Genom stort tillmötesgående av fil. dr J. Ejdestam på Ulma har 
författaren av denna uppsats fått taga del av hans otryckta material-
samling av åldersverser i deras svenska, mestadels med bortbytings-
sägnen förbundna formulering, liksom av hans karta över varianter 
av detta motiv, sådant det förekommer i bortbytingens mun i mellersta 
och södra Sverige.» Utom de talrika belägg på enkla,» utvidgade' 
och förvanskade formler,» där Tiveden ingår, liksom varianter av 
topp ur tuva-motivet,» återfinner man här också eken och ekollonet. 
Enligt en västgötauppteckning har bortbytingen »som barn lekt med 

1  Se infra ULMA 13052 (med tillägget: »å rota på trät») och IFGH 3803, 
p. 30: »Toppen å Tigen.» 

2 1 fortsättningen är det icke särskilt noterat, när förf, bygger på detta 
material eller på egna excerpt. Det senare gäller t.ex. i stor utsträckning om 
Rödgavelssägnen, cf. infra. 

3  IFGH 3077, p. 3 (Vg. Floby): »Ti~ i telning»; 3320, p. 19 (Vg. Surteby-
Kattunga): »gammal som Tiven och Tivena trä»; 2080, p. 32 (Vg. St. Lundby): 
»gammal som iven på tiven»; cf. infra. 

4  IFGH 3256, p. 8 (Vg. Blidsberg): »Tivén i ol och skog tre gånger.» Andra, 
likalydande formler ha två, fyra och fem gånger. ULMA 13052=K 26 (Vg. 
Larv): 3 ggr; IFGH 1995, p. 5 (Vg. Härryda): »Niven och Tiven nerbrunnen och 
upprunnen sju gånger»; 2968, p. 3 (Vg. Lerum): 7 ggr; cf. även infra, p. 40 ss., 45. 

3  VFF 2118, p. 30 (Boh. Ytterby): »gammal som Hibe på Tibe å roten på 
Risve'n»; IFGH 3803, p. 30 (Hall. Värö); 2081, p. 18 (Vg. Hemsjö): »gammal 
som tjyven på tuva», cf. 2968, p. 1. (Vg. Hyssna): »tyven på töva.» 

ULMA 2121:2, p. 6 (Jtl. Ström); IFGH 775, p. 25 (Värml. Bjurtjärn); 
3803 p. 30; ULMA 13052. 
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ekollonen till den stora ekskog som på den tiden växte i ängarna».' 
Och på Öland säges det, att »tomta ä så gamle som en 'ekålle' (ek-
ålder)».2  

Ehuru teorien om att Vsp 2:7-8 avspeglar den enkla åldersversen 
i och för sig är av mindre betydelse, då den tolkning, som härigenom 
utvinnes, ingalunda är ny, spelar den en viktig roll i Rankes bevis-
föring. Genom att interpretera dessa verser först länkar nämligen den 
tyske forskaren in uppmärksamheten på formelartade uttryck av 
keltisk härkomst. Men tvivelsmålen beträffande detta ursprung 
stegras i kapp med åldersversens stegring. Och därmed ha vi efter 
den nödvändiga omvägen över den enkla formeln nått fram till den 
utvidgade, vilken påkallar vårt huvudintresse. 

Eftersom det här gäller ett uttryckssätt, som skulle ha missförståtts 
av islänningarna, är det av vikt att söka fastslå, dels hur gammal 
åldersversen kan vara, och i vilket sammanhang och i vilken geogra-
fisk miljö den ursprungligen hör hemma, och dels hur det är med 
dess förekomst inom nordisk tradition. Det ligger ju närmare till 
hands att belysa en strof i VQ1uspå med moderna isländska, norska, 
svenska och danska uppteckningar än med de sydtyska sägner, vilka 
Ranke företrädesvis anför. Och den sistnämnda uppgiften blir faktiskt 
den väsentliga, eftersom den förstnämnda aldrig definitivt kan lösas. 

Gisela Piaschewski, som mest ingående sysslat med bortbytings-
sägnerna3  konstaterar i den sammanfattning av sina tidigare forsk-
ningar, vilken hon giver i tillägget till Hand wörterbuch des deutschen 
Aberglaubens, att »die Entwicklung der Tradition vom uralten Wech-
selbalg und die Entstehung des Altersverses, spez. des in der Sage 
am häufigsten auftauchenden Waldverses, ist unsicher und weder 
zeitlich noch örtlich festzulegen».4  Att formeln i fråga skulle vara 
ursprunglig i bortbytingssägnerna och sekundär i alla övriga samman- 

1  IFGH 4207, p. 28 (Rådene). 
2  ULMA 5382, p. 20 (Gärdslösa). 
3  Der Wechselbalg. Ein Beitrag zum Aberglauben der nordeuropäischen 

Völker (Deutschkundl. Arbeiten. Veröffentl. aus dem Deutschen Institut der 
Univ. Breslau. A. Allgemeine Reihe 5), Diss. Breslau 1935. 

4  Bd IX, Nachtrag, s.v. »Wechselbalg», col. 859 8.; cf. Ranke, p. 60. och 
Hwb. d.dt Märchens I, p. 52-55, s.v. »Versa vom Alter des Waldes» (Lutz 
Mackensen), vilken senare gör upp ett utvecklingsschema. 



214 

hang, såsom G. Kahlo menar,' är ett ohållbart påstående.' Men dess 
förbindelse med bortbytingen kan icke heller dateras till 1812, då 
bröderna Grimms sagor för första gången kommo ut, lika litet som 
upphovet till episoden med äggskalen kan tillskrivas en 1673 i England 
utkommen samling spökhistorier. Dessa av Wesselski gjorda date-
ringar3  innebära en överbetoning av den litterära traditionens be-
tydelse, vilken — det skall villigt medgivas — annars vanligen för-
bises eller underskattas. 

Redan i den buddhistiska palikanon förekommer åldersbestämning 
med hjälp av ett träd. En rapphöna, en apa och en elefant, vilka vistas 
under ett fikonträd, komma i ordskifte om vem som är äldst. Ele-
fanten omtalar, att han i sin ungdom gått fram över trädet, som då 
räckte honom nätt och jämt till buken. Apan säger, att han som unge 
kunnat sitta på marken och äta av den högsta grenen. Rapphönan 
slutligen omtalar, att trädet spirat upp ur fröet av ett fikon, som hon 
förtärt. Denna berättelse finnes i olika varianter bevarad i flera andra 
buddhistiska urkunder och uppträder även såsom lokalsägen. Så-
lunda kommer en kinesisk pilgrim under förra hälften av 600-talet 
i närheten av Benares till en stupa, där Buddha under sin existens 
såsom fågel frågat sina kamrater apan och den vita elefanten: »Vem 
av eder har först sett detta Nyagrodhaträd?»4  

Likheten mellan denna buddhistiska legend och en episod i den 
keltiska sagan om Kulhwch och Olwen (omkr. 1100) har påpekats 
både av Cowell och W. A. Cloustons och senare blivit föremål för en 
utförligare behandling av A. Wesselski i hans uppsats Alters-sinn-
bilder und Alters-Wettstreit. Kung Arturs utsända, vilka leta efter 
Mabon, Modrons son, fråga härunder allt äldre djur till råds. Bland 
dessa angiver hjorten sin höga ålder genom att på samma sätt som 
Merlin ovan berätta, att den sett en nu rutten ekstubbe, då denna endast 
var ett litet skott. Och ugglan svarar: »Kände jag till honom, skulle 

1  Die Versa in den Sagen und Märchen, Diss. Jena, Borna-Lpz 1919, p. 106 s. 
2  Kritik därav hos Wesselski, p. 19, och Piaschewski, Der Wechselbalg, 

p. 139. 
3  Op. cit., p. 17 s.; cf. Piaschewski, p. 137, 139. För ålderdomligheten av 

berättelsen om ölbryggning i äggskal, se Hwb.d.dtAbergl., s.v. »Eierschalen», 
col. 690. 

4  Wesselski, p. 8 s. 
3  Popular Tales and Fictions 1—II, Edinburgh-London 1887, II, p. 94. 
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jag säga det ... Då jag först kom hit var den stora dalen, som ni se 
därborta, skogbevuxen. Så kommo människor och fördärvade skogen. 
En ny skog växte upp, och den här är den tredje.1  

Den omskrivning hjorten använder, vilken alltså motsvarar den 
enkla åldersversen, tillskriver Wesselski, som också pekar på andra 
slående likheter mellan den keltiska sagan och indiska berättelser, 
ett indiskt ursprung. Men beträffande ugglans ord och däremot sva-
rande uttryck, sålunda den utvidgade åldersversen, stannar han vid 
ett non liquet.2  Denna distinktion kommer icke riktigt fram i Pia-
schewskis referat av Wesselskis framställning. Det är också värt att 
lägga märke till, hur den tjeckiske forskaren, som icke annars drager 
sig för att tillämpa vandringsteorien, i det senast refererade fallet 
kräver en formell och icke endast en saklig eller idémässig överens-
stämmelse, om man skall våga antaga ett historiskt samband. 

Nu saknas emellertid denna formella likhet med schemat »neunmal 
Wies und neunmal Wald» helt och hållet i det av Ranke andragna 
keltiska materialet och likväl hänger hans bevisföring på att islänning-
arna missförstått en keltisk formel. Det räcker dock icke att mot-
bevisa Ranke med ett argumentum e silentio. Teoretiskt är det dock 
tänkbart, att niotalet funnits i keltisk tradition. Men problemet kan 
angripas från ett annat håll, och frågan lyder då: har man verk-
ligen på nordiskt håll icke känt till den utvidgade åldersversen över-
huvud taget eller den med niotalet i synnerhet? 

Med hänsyn till den långt drivna, vetenskapliga registreringen av 
sagomaterialet skulle man kunna vänta, att nämnda formels even-
tuella förekomst i en saga, gåve hållpunkter för en bestämning av 
dess utbredning och ålder. Nu finns metaforen ifråga verkligen i 
en svensk saga, nämligen i »Det sköna slottet östan om Solen och 
nordan om Jorden». Ungersvennen, som i tur och ordning frågar 
tre gummor efter vägen till detta slott, får av den första följande 
svar: »Jag har bott här, medan tolf eke-skogar vuxit upp och tolf 
eke-skogar ruttnat ned; men ännu kom här aldrig någon, som helsade 

Loth, Les Mabinogion du Livre Rouge de Hergest traduits du gallois 
1—II, Paris 1913, I, p. 324 s.; även cit. Wesselski, p. 9 s.; Ranke, p. 53, 57. — 
Loths franska översättning finns också tolkad till svenska av H. Heyman, 
Sthlm 1906, cf. ibid., p. 97. 

2  Op. cit., p. 22. 
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så venligt.»1  Nästa gumma talar om tjugofyra ekskogar och den tredje 
om fyrtioåtta. 

Bland de sagor, som ingå i P. Säves gotländska samlingar, för-
varade i Uppsala universitetsbibliotek, finnes en med titeln »De 
tre flygande prinsessorna», där en liknande episod förekommer. 
Hjälten »red sig nu ofantligt långt, långt bort; och kom slutligen en 
qväll i en skog till en liten stuga, der han gick in, och helsade på en 
gammal kärring, som satt der: 'god afton, Mor!' — 'Tack skall du ha 
för det, min Sårk!' svarade hon — 'jag har inte fått heta mor sedan 
sju björkeskogar växte upp och åter ruttnade ner!'»2  

I den av G. 0. Hylten-Cavallius och G. Stephens utgivna sago-
samlingen återkommer samma serie av fre hjälpsamma gummor 
också i »Ungdomslandet» och i »Prins hatt under jord». I dessa båda 
sagor nämnas dock ålderssiffrorna utan några omskrivningar, i den 
förra utgöra de 300, 600 och 900 år,3  i den senare 500, 1000 och 2000 
år.4  

Av de fyra nu nämnda sagorna tillhöra de två första nr 400, enligt 
Aarnes register,6  motsvarande Grimms sagor nr 92, 93 och 193, 
medan de övriga företräda Aa 551 (=Gr 97), resp. Aa 425 (=Gr 
88). Då trädmetaforen i de svenska versionerna endast finnes i Aa 
400 och episoden med de tre gummorna närmast hör hemma i denna 
typ, synes den erbjuda den lämpligaste utgångspunkten för en under-
sökning. Aa, 400 ingår för sin del i de berömda svanjungfruberättel-
serna, som grundligt ha undersökts av II. Holmström i en doktors-
avhandling från år 1919.6  Det moment, som vi äro intresserade av, 
rubriceras av denne såsom El  och refereras på följande sätt: »Han 
[hjälten, som letar efter sin försvunna maka] kommer vidare till tre 
gubbar 1. gummor, som härska över resp. djur, fiskar och fåglar och 
som sammankalla dem för att fråga om vägen till slottet. Vanligen 

1  G. 0. HyMn-Cavallius — G. Stephens, Svenska folk-sagor och äfventyr 
1—II, Sthlm 1844-49, I, nr 8, p. 145; även i skillingtryck från Kalmar är 
1853 (Ströhm & Bröder Westin), p. 9. — Wesselski, p. 20, känner till denna saga. 

2  Gotl. saml. II (=R 623:2) saga nr 83, p. 118. 
3  Op. cit. I, nr 9, p. 154. 
4  Ibid. II, nr 19 b, p. 366. 
6  A. Aarne-S. Thompson, The Types of the Folk-Tale (FFC 74), Helsinki 

1928. 
Studier över svanjungfrumotivet, Diss. Lund, Malmö 1919. 
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är en fågel, som kommer senare än alla de andra, beroende på att han 
just varit borta vid det underbara slottet, den ende som vet vägen 
och han får så flyga dit med honom (ofta proviant som tar slut på 
vägen).»' Denna händelse finns med i ett växlande men sammanlagt 
mycket stort antal varianter av Gr 92, Gr 93, Gr 113, Gr 193 och 
Aa 465, vilka äro registrerade hos Holmström.2  

Ett 80-tal sådana varianter ha genomgåtts, d.v.s. knappt hälften 
av dem som noterats av den nämnde sagoforskaren. Återstoden är 
antingen otryckt, återgiven på mindre lättillgängliga språk eller 
tryckt i böcker, som icke finnas i härvarande bibliotek. Den utförda 
granskningen kan alltså endast betraktas såsom ett stickprov. För 
att kort sammanfatta resultatet av denna icke så kortvariga genom-
gång, är det helt negativt:3  den utvidgade åldersversen finns ingenstä-
des utom i de två ovan refererade svenska sagorna, liksom ålders-
bestämningen överhuvud taget är sällsynt. Andra uppslagsändar 
ha lika litet fört till något mål. Detta gäller t.ex. J. Bolte-G. Polivkas 
kommentar till Gr 97 (=Aa 551), vilken innehåller talrika litteratur-
hänvisningar under rubriken »Die Verweisung des Fragers von einem 
Greise oder Riesen an einen noch älteren und ältesten»,4  vidare 
S. Grundtvigs sagoregistrant,5  där det är nr 1, som kommer ifråga, 
eller diverse motiv i S. Thompson's index,6  vilka ha mer eller mindre 

1  Op. cit., p. 16. 
2  Op. cit., p. 134, 144 f. (obs. tre serier!), 160 (två serier), 168 (två serier), 180. 
3  Då det ofta är minst lika viktigt, att ett dylikt redovisas som ett positivt 

sådant, lämnas här en förteckning över de sagovarianter, som granskats. 
För att framställningen icke skall behöva tyngas med ett så stort antal bok-
titlar, återgivas endast Holmströms signa, vartill nyckeln finnes ibid., p. 21 ss., 
201 ss. Följande sagovarianter ha alltså genomgåtts utan något positivt resultat: 
FF 2, 9, 20, 26, 27, 32, 35, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, (finska); Fl 3, 4 
(lapska); FM 5 (magyariska); GD 26, 32, 64, 73, 77 (danska); GR 1 (holländska); 
GI 5 (isländska); GN 1, 2, 4, 5, 18, 27, 30, 31 (norska); GS 8, 15, 19, 20, 21, 22, 
23 (svenska); GSF 2, 10 (finlandssvenska); GT 2, 4, 6, 23, 34, 38, 39, 49, 67 
(tyska); KB 6, 7, 8, 10 (bretagneska); Kl 4 (irländska); KS 1, 5 (skotska); 
RF 2, 3 (franska); SB 1 (bulgariska); SP 11 (polska); SS 1, 2, 7, 9, 15, 23 (syd. 
slaviska); ST 15 (tjeckiska); 05G 1, 2, 9 (grekiska); COZ 3 (zigenares); Västas. 
3, 8; Ind. 32 

Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Bräder Grimm 
I-V, Lpz 1913-32, II, p. 400. 

8 1 avskrift på ULMA. 
8  Motif-Index of Folk-Literature 1-VI (FFC 106-09; 116-17), Helsinki 

1932-36. 
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att göra med vårt tema, såsom N 825 (»Old person as helper»), F 
571:2 (»Sending to the (Aden), H 1235 (»Succession of helpers on 
quest») och H 1241 (»Series of Quest») med de direkta eller indirekta 
anvisningar, som där lämnas, och som icke sällan sammanfalla med 
varandra och med dem som erhållits av de tidigare anförda aukto-
rerna. Gränserna för undersökningen ha här varit desamma som ifråga 
om svanjungfruberättelserna.1  Då »Prins hatt under jord» hör till 
den enormt spridda Amor och Psykesagan, har motivets variationer 
inom denna grupp (Aa 425---Gr 88) endast kontrollerats i ett mindre-
ta1.2  

De åldersbestämningar, som förekomma i den genomgångna 
delen av det nu angivna materialet, äro med få undantag3  avgränsade 
till nordiskt och keltiskt område. Två norska sagor likna mest de 
två svenska av Aa 400-typen.4  Den ena har också ett namn, som 
liknar Hyltffi-Cavallius—Stephens nr 8, nämligen »Slaatte sor fer sol 
aa nol fer maan». Episoden har här följande lydelse: »'Goddag, bxss-
mor', sa' en. 'Goddag igjeen!' sa'a, 'No e 2eg honner aar, men de hi 
ingen kalla mg bxssmor'.»4  De följande gummorna äro 200 och 300 
år. Den andra sagan stammar från Bjeldaanees och heter »Daverdana 
av Egreteland»: »'Go kvella, bestmor', hilste gutten. 'Go kveld, go 

Den negativa redovisningen, som skulle upptaga alltför stor plats, ute-
lämnas i dessa fall. 

2  Litteraturhänvisningar hos E. Tegethoff, Studien zum Märchentypus 
von Amor und Psyche (Rhein. Beitr. u. Hiilfsb. zur germ. Philol. u. Volks-
kunde 4), Bonn-Lpz 1922, p. 44. 

3  A. Leskien, Balkanmärchen aus Albanien, Bulgarien, Serbien und Kroatien, 
Jena 1915, p. 61. Wesselski, p. 1 ss. 

4  Enligt en annan variant av denna ha alla tre levt »i många hundra år», 
J. Henriksson, Plägseder och skrock bland Dalslands allmoge fordomdags, 
Åmål 1889, p. 30 s. (»östan för väder, vestan för vind och söder under solen»). 
Andra siffror än dem som ha med åldern att göra, kunna också förekomma. 
I G. Erikssons saga »Gulddrottningberget» från Södermanland är den första 
käringen 9 alnar lång, hennes syster 9 alnar längre och jättebrodern 27 alnar, 
ULMA 347:35, p. 61. I »Vattugårdsslott» från Nyland är det näsorna, som äro 
3, resp. 6 och 9 alnar långa, Nyland, samlingar utg. af  Nyländska afdeln., 
II, Helsingfors 1887, nr 221; cf. E. T. Kristensen, iEventyr fra Jylland II, 
nr 50 (»Min Hjwrtens Ven»), p. 326 s., där de tre käringarna ha resp. 3, 5 och 7 
alnars näsor och 300, 600 och 1200 mils synvidd. 

5  K. Braset, Hollraoventyr, Svanoventyr. Gammalt paa Sparbumaal, 
Sparbu 1910, p. 198. 
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kveld, dannes svein,' svarte gygren. 'Eg ha inkje vore kalla bestmor 
paa to hundra aar'.»1  övriga hjälpare äro 300 och 400 år, alldeles 
som i den ovan nämnda slaviska varianten. 

I Grundtvigs samlingar finnas andra siffror, i en variant, där 
åldersbestämning saknas för den förste hjälparen, äro de övriga 
400 resp. 600 år,2  liksom en så allmän omskrivning som att gumman 
var »saa gammel, at der grode Mos paa hendes Pande».3  Den senare 
metaforen är kraftigt stegrad i en saga från Bretagne, där redan den 
förste gubben är så gammal, att det icke kan sägas på annat vis än 
att han har en trädgård i huvudet, den andre har två och den tredje 
ett fält täckt av säd, som skördemän skära, och ängar, där herdar 
vakta kor och får!4  Att detta hyperboliska bildspråk emellertid icke 
är genomgående på keltiskt område, framgår av en irländsk sago-
form, där 100-årsstegringen är genomförd.3  

Den stegrade skogsformeln synes alltså i detta sagosammanhang 
vara en lokal, svensk variant, i vilken dessutom själva niotalet 
saknas. Den sekundära förekomsten av detta motiv stämmer med 
Holmströms iakttagelse, att El  till fullo utbildats först i Europa, 
liksom att detta moment i sagan egentligen innebär en dubblering 
av D, vilket senare är ursprungligt.6  Att åldersversen överhuvud 
taget inlemmats i sagan, synes dock tyda på att den åtminstone i 
senare tid varit en välkänd omskrivning på nordisk botten. Att 
det verkligen förhåller sig så, bestyrkes av dess rikliga förekomst i 
det skandinaviska sägenmaterialet. 

Det är nämligen icke på det viset, att åldersversen t.ex. i Sverige 
enbart hör hemma i bortbytingssägnerna,7  ehuru den utan tvivel är 

i 0. T. Olsen, Norske folkeeventyr og sagn samlet i Nordland, Kristiania 
1912, p. 161. 

2  1 i (efter avskrift i ULMA); cf. »icke vieret en Kristen paa det Land i fire 
hundrede Aar», E. T. Kristensen, Jyske Folkeminder V, Khvn 1881, p. 10. 
En tidsbestämning av principiellt samma slag som den sistnämnda återkommer 
i en bretagnesk saga: de två första gummorna ha icke sett någon på 7 och 14 
år, Revue des traditions populaires 9, p. 167. 

3  1 k (»Jomfru Lena af Sondervand»). 
4  Revue des traditions populaires, 9, p. 169. 
5  J. Britten, Irish Folk-tales [The Folklore Journal 1 (1883), p. 52-55; 

184-87; 316-24; 363], p. 318 s.; cf. supra, p. 38. 
° Op. cit., p. 145 ss. 
7  Av Ranke, p. 59, får man detta intryck, när han endast skiljer mellan 
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vanligast där. Ovan ha vi redan mött tomten såsom subjekt för ut-
sagan, och flera andra exempel finnas därpå.' Vidare förekommer den 
i trollmun. 

En mycket rikhaltigt belagd sägen, i vilken sålunda den utvidgade 
åldersversen ingår — här är det nästan uteslutande fråga om sju 
ekskogar —, är den om trollkalaset i den berömda Rödgavelsgrottan 
i Ombergs sydvästra strandfot. Vid ett barnsöl,2  eller, såsom de 
flesta uppteckningarna lyda, ett bröllop, lockas en präst,3  en klockare4  
eller någon annan person' dit av bullret eller inbjudes till kalaset och 
stänker därunder dopvatten6  på trollen eller också super han dem 
fulla med nattvardsvin.7  Härvid dödas de direkt eller bli som galna 
och råka i slagsmål med eller utan dödlig utgång. Under tiden lyckas 
den främmande återtaga det bortrövade kyrksilvret8  eller röva 
trollguld6  till kyrkan," medan en trollkäring fäller följande ord: 
»Jag har sett sju ekskogar växa upp och ruttna ner igen men aldrig 
varit med om ett sådant oväsen.» Om man får draga någon krono-
logisk slutsats av en sådan formulering som att trollen »en gång 
råkat på något mässevin eller vigvatten»,li kan traditionen gå tillbaka 
ända till katolsk tid! 

Det finns i Östergötland även splittror av denna sägen liksom mer 
eller mindre fullständiga motsvarigheter till densamma i andra 
landskap. Till det förra slaget hör en uppteckning, enligt vilken en 

bortbyting och »Waldgeist» såsom bärare av formeln och säger, att den senare 
nästan helt saknar denna funktion i Skandinavien. 

1  Aftonbladets pristävlan 1935, två Västgöta-uppteckningar, en i Grevbäck 
(Persson): »gammal som toppen på Tiven å rota i risven»; och en i Gökhem 
(Ekblom): »Tiveden 7 ggr i timmerskog och 7 ggr i åkerjord.» 

2  ULMA 1836:8, p. 7 (V. Tollstad). 
3  Ibid.; ULMA 7970, p. 8 (Heda). 
4  ULMA 92:43, p. 314 (Sovande karlar, som vakna, yttra formeln, cf. sägnen 

om de sju sovande jättarna i Rödgavels grotta, ibid., p. 312. Båda uppt. i 
Ögl. är 1877 av V. Gyllenskjöld); 1836:8, p. 7. 

6  ULMA 175:39, p. 6 s. (Väversunda): dräng; 13937, p. 3: västgötatroll. 
6  ULMA 175:39. p. 6; 7970. p. 8; 13937, p. 3. 
7  ULMA 92:43, p. 314; cf. 2685:11, p. 2, där trollen själva fått tag på detta 

i kyrkan, i vilken de leta efter sina rövade trollkärl. 
8  ULMA 91:24, p. 73 (Smål.). 
° ULMA 92:43, p. 314. 

1° ULMA 175:39, p. 7; 9433, p. 1 s. (Smål.). 
11  ULMA 2685:11, p. 2. 
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vallpojke förföljs av trollen i Rödgavelsgrottan, varvid ett sådant 
rammel (»romol») uppstår i berget, att en trollkäring tillgriper be-
dyrandet med de sju ekskogarna.' En annan gång giver man trollen 
i Råberget mässvin för att undvika att vid slakten bli av med den 
hälft, som trollen ha rätt till, om en svordom fälles. Endast en käring 
blir kvar och nyttjar formeln med de sju ekskogarna.2  Trollen i 
Ruvberget i Grebo lamslås med kyrkvin, och hon som uttalar sin 
häpnad (»sju, åtte ekskoge»), får flaskan i huvudet,3  ett även eljest 
icke ovanligt drag i skildringen. 

I Västergötland berättas det om ett sådant slagsmål mellan jättar 
i Omberget, att jättehushållerskan bedyrar, att hon under tre ek-
skogars tid, och fast »hon sett Tivån bålhoggen sju gånger», icke varit 
med om ett dylikt väsen.4  Enligt en annan uppteckning från samma 
landskap blandar en klockare nattvardsvin i ölet åt trollen i Himmels-
berget, så att dessa dricka och sedan slå ihjäl varandra.4  

En sägen om en klockare, som givit trollen kyrkvin för att återtaga 
kyrksilvret, känner man till också i Småland (Målilla).6  I denna rör 
det sig ävenledes om sju ekskogar. Traditionen har också vandrat 
norröver: en dräng i Närke gör medelst en kopparkruka, fylld med 
»Kristi vin», slut på trollen vid Västerby gruva, så att trollkäringen, 
som bevittnar det hela, icke sett ett sådant elände, fast hon levat 
tre ekskogar ut.7  En liknande berättelse är upptecknad år 1878 i 
Norberg i Västmanland, ehuru formeln, betecknande nog, lyder: 
»Ja'ha vari hännä, men 5u björkskogar ha huggis å Ju väkst på igen».8  

Även i Dalarna finnes sägnen om trollbröllopet. I denna stjäl 
mannen med sig allt han orkar bära, sedan trollen somnat av kyrk- 

1  ULMA 4171, p. 8 s. (örberga). 
2  ULMA 2343:46 p. 1 s. (Oppeby; cf. för Enfota, supra, not 1, och ULMA 

2343:1, p. 4 (Ulrika). 
3  ULMA 10174, p. 1; enligt 3558:5, p. 3, cf. p. 4 (Trehörna) och Eva Wig-

ström, Folktro och sägner från skilda landskap=-Folkdiktning 3 (Sv. Landsm. 
VIII:3), Sthlm 1898-1914, p. 78, nr 253-55, dör bortbytingen av altarvinet. 

4  ULMA 2251:1, p. 8 (Undenäs). 
5  ULMA 111:353, p. 11 ss. (N. Ving). Denna sägen, uppt. 1900, överensstäm-

mer nära med ULMA 92:43, p. 312 ss. 
6  ULMA 91:24, p. 73; cf. 9433, p. 1 s. (Mörlunda), där klockaren stjäl med 

sig en kristallkrona till Målilla kyrka. 
7  ULMA 1415:2, p. 44 (Lerbäck). 
8  ULMA 90:37:1, nr IV=2, nr IV (Norberg). 
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vinet. Han förföljs på hemvägen, blir fråntagen det stulna och får 
en örfil med bestående dövhet som följd.' Åldersversen saknas dock 
i detta sammanhang. Däremot återgives den i en annan uppteckning 
från samma landskap: »Int ä ja gammal, å int ä ja ung. Ja har vuri 
här mäns sju tallskogä har växt opp å ruttna ner män allri har ja 
hört nån, som ha svuri som Jäddös», säger en käring (bergrå), som 
plötsligt visar sig för kolaren i hans koja och sedan försvinner.2  
Vi ha med de senaste varianterna passerat ekens nordgräns, varför 
formeln antingen måste utelämnas eller omändras. 

I det senaste exemplet giver sig rået tillkänna såsom ett över-
naturligt väsen genom sitt tal och beteehde. Detsamma gäller om en 
östgötasägen. I denna avslöjas (som vem?) en gubbe, som söker 
husrum, genom att moran brygger öl i två ollonhattar.3  Han yttrar då 
formeln med de sju ekskogarna.4  På Öland berättas det utan särskild 
inramning om en trollkäring, som sett Petia ekskog växa upp och 
ruttna ned sex gånger. Samtidigt påpekas, att eken växer 300 år, 
står stilla 300 år och ruttnar 300 år.5  I en skånsk sägen, upptecknad 
1927, heter det på samma sätt: »Om ett troll som bodde i Sjöbo ora 
(större plantering av barrträd) gick talet: att det var så gammalt så 
det hade sett tre gånger skog och tre gånger plog.»5  Eva Wigström 
har antagligen bevarat de ursprungliga ordalagen, vilka hos henne äro 
knutna till bortbytingen: »Nu har jag sett Sjöbo ora tre gånger skog 
och tre gånger plog» men aldrig något så konstigt.7  Vi måste alltså 
räkna med, att bortbytingsversen i en del fall sekundärt överförts på 
de olika naturväsen, till vilka skif tingen själv hör. 

De två senaste varianterna aktualisera redan nu den avgörande 
invändningen mot Rankes tes. Det är nämligen utmärkande för den 

1  ULMA 2029:1, p. 12 s., 28 ss. (Sollerön). De tre senaste sägnerna ha många 
drag gemensamma. 

2  ULMA 615:7, p. 2 (Hedemora : Nom). Obs. beröringspunkterna med sägnen 
från det närbelägna Norberg. Har »jässbo» (=bröllop) i denna blivit Jäddös, 
cf. »djäspod» i Sollerövarianten? 

3  ULMA 1930:1, p. 8 s. (Ö. Harg). 
4  Denna är lagd i bortbytingens mun i IFGH 4222, p. 43 (Vg. Marbäck) 

och ULMA 7789, p. 1 (Gtl. Garda). 
5  ULMA 15807 (Löt). 

LUF 473:11, p. 127. 
7  Op. eit., p. 82, nr 263, ef. nr  264 (»Skipparps ora två gånger skog och två 

gånger plog»). 
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stegrade åldersversen, att den genomgående antingen omnämner ett 
visst antal skogar, som ruttnat ned och vuxit upp, eller en bestämd 
skog i förbindelse med en formelartad förkortning, som ersätter dessa 
verb, t.ex. »ol och skog» eller »skog och plog». Men härtill kommer i 
det senare fallet ett adverbial av typen »tre gånger.» Den första Sjöbo-
formeln utgör visserligen det enda undantaget bland de närmare 
200 inhemska och utländska åldersuttryck, som granskats. Den ut-
visar dock, att angivelsen av en bestämd skog kan falla bort. I själva 
verket finnes dock denna i detta fall i den inledande meningen, 
varför sakligt sett ingen skillnad föreligger. Däremot saknas varje 
exempel på bortfall av räkneadverbet. Det heter också »neunma/ 
Wies' und neunma/ Wald», icke »neun Wiesen und neun Wälder». 
Om vi tillämpa dessa konstateranden på Vsp 2:5-6 och för enkel-
hetens skull översätta dessa rader till nutida formelspråk erhålla 
vi alltså följande unika formel: »jag minns nio ol och nio skog», vilken 
islänningarna verkligen haft all anledning att missförstå, om den 
någonsin existerat. 

Men vi fortsätta med kartläggningen av åldersversen på svensk och 
skandinavisk mark. Det hittills anförda materialet ådagalägger dess 
förekomst i Sverige i samband med andra naturväsen än bortbytingen. 
Rankes uppdelning av spridningsområdet för åldersversen i ett 
nordligt »Wechselbalggebiet» och ett sydligt »Waldgeistgebiet» håller 
alltså icke alldeles streck. Men niotalet, som det här i första hand kom-
mer an på, saknas i de hittills anförda uppteckningarna. Finns det 
egentligen belagt i Norden? Ranke har icke haft någon anledning att 
leta efter det. Hans tes förutsätter nämligen, att nordborna överhuvud 
taget icke känt till den utvidgade åldersversen. Därigenom ha de 
kunnat missförstå den postulerade keltiska formeln, som i sin nio-
talsvariant är bevarad framförallt i Tyrolen, d.v.s. i det sydliga 
»Waldgeist»-området. För säkra belägg på andra »Neuner» hänvisar 
Ranke i övrigt endast till U. Jahns pommerska folksägner. Versen 
har där följande uppbyggnad: 

Biin ik doch alt se ult 
As Boem un Hult 
Nöje Mål afhöcht 
Un nöje Mål werra wussa.1  

1  Volkssagen aus Pommern und Riigen, 2. Aufl., Berlin 1889, p. 89 s., nr 108. 
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Här är det bortbytingen, som talar — de småväxta underjordiska 
röva människobarn för att göra sitt eget släkte längre.' För att 
bliva av med en sådan kan man antingen bruka list eller våld. I det 
förra fallet söker man medelst någon oväntad och meningslös hand-
ling lura honom att tala eller skratta, t.ex. genom att koka mat 
(gröt) eller brygga öl i ett äggskal, en fingerborg, e.d., eller genom att 
sätta fram ovanlig föda åt honom, såsom en hel oskållad gris, vilken 
även kan få tjänstgöra som korvskinn. De ord, som bortbytingen 
då yttrar, ha en formelartad karaktär och uttrycka i otaliga varianter 
hans häpnad över att trots sin uråldrighet icke tidigare ha sett 
något liknande. Särskilt vanlig och spridd i hela mellersta och nord-
västra Europa är härvid jämförelsen med skogen och dess ålder: 
2-10 gånger har bortbytingen sett skogen i allmänhet eller en bestämd 
skog ruttna ned och växa upp igen. I Tyskland är framför allt Böhmer-
wald jämförelseobjekt: »Eck bin so olt as Böhmerwold, achtmal 
ehacket un achtmal ekohlt»,2  medan Tiveden tycks spela samma roll 
i Sverige.3  

I sin utförliga monografi om Moder og Barn i Dansk Folkeover-
levering, säger J. S. Moller i avsnittet om bortbytingen,4  att »i andre 
Sagn siger han, at han har set 2, 7 eller 9 Skove omhugget og atter 
opgroede». I de mycket talrika belägg, både tryckta och otryckta, 
som anföras till stöd för denna utsaga, saknas dock niotalet helt och 
hållet bland de förra.3  Detsamma gäller det fåtal norska uppteck- 

Se för denna fråga C. W. von Sydow, Spöktro och vättetro [FmFt 12 
(1925), h. 1, p. 1-10; h. 2, p. 3-22], h. 2, p. 19. 

2  Cit. bl.a. Piasehewski, p. 135. Cf. den pommerska formeln med dess för-
vanskning (?). 

3  Se för utomskandinaviskt stoff Bolte-Polivka I, p. 368 s.; Mary H. Eastman, 
Index to Fairy Tales, Myths and Legends, 2 nd ed., Boston 1926, s.v. »Brewery 
of eggshells». Thompson, Motif-Index F 321:1. 1. 5; Piasehewski, op. eit., 
p. 132 ss., och Hwb d. dt Abergl., Naehtrag, s.v. »Weehselbalg»; H. Appel, 
Die Weehselbalgsage, Diss. Heidelberg, Berlin 1937, p. 30 ss. 

4  Danmarks Folkeminder 48, Khvn 1940, p. 248 ss. 
5  Se not 61, där alla hänvisningar till tryckta arbeten med deras omkr. 

25 varianter av sägnen genomgåtts. Detsamma gäller noterna 53-55. Större 
delen av materialet finns hos E. T. Kristensen, Danske Sagn I—VI:1-2, 
Århus-Silkeborg 1892-1901, I, nr 1049-75; idem, Danske Sagn, Ny IMKke 
1—VI, Khvn 1928-36, I, nr 734-53; of. numera också S. Grundtvig, Danske 
Folkesagn 1839-83 udg. af  H. Ellekilde, I. Danske Naturvfetter (Danmarks 
Folkeminder 53) Khvn 1944, nr 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31-33. 
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ningar, som äro omedelbart tillgängliga i tryck.1  Här återstår alltså 
ett registreringsarbete, som åtminstone på danskt håll bör giva ett 
positivt resultat, om man får lita på Mediers uppgift.2  De få litterära 
beläggen från 1800-talets Island innehålla icke heller denna särskilda 
variant. Tills vidare få vi alltså nöja oss med det svenska material, 
som tack vare Ejdestam gjorts åtkomligt. I detta påträffar man 
faktiskt niotalet, och detta därjämte i västsvensk miljö. Från Ånimskog 
i Dalsland finnes sålunda följande formel »Ja, nu ä ja så gammal 
som Tiven å Tivens skogar, och de är nedhuggna nio gånger och 
uppväxta nio gånger igen, men aldrig har jag sett att man bryggt 
i äggeskal, när man vänta kungen.»3  Även i Bohuslän har man känt 
till en vers, som både innehållsligt och formellt i hög grad överens-
stämmer med denna: »Möet har jä sett, å möet har jä hört å Tiviskoen 
har jä sett nie ganger uppbrunnen å nie ganger upprunnen, men aldri 
har jä sett nån brögga i ett äggeskal å tabba i ett nödeskal.»4  Av en 
annan typ är följande utsaga, som i motsvarande sammanhang fälles 
av bortbytingen, och som är upptecknad i Västergötland: »Ja' har 
levat i nie kungars ti', men aldri sett nån så dummer.»2  

Om Ranke av den nutida Tyrolerversens uppbyggnad sluter sig 
till en gammal, keltisk formel av samma utseende, är det, när nio-
talet verkligen finns belagt i det nutida Norden, åtminstone lika 
sannolikt, att de gamla nordborna känt till ett motsvarande uttryck. 
De ha alltså icke behövt missförstå en keltisk åldersvers, som i sin 
niotalsvariant varken är belagd i gammal eller modern, keltisk tradi-
tion. Nu kan man genmäla häremot, att de gamla nordborna i detta 
fall icke äro identiska med islänningarna. Att man emellertid icke 
får draga någon sträng gräns mellan Island och Skandinavien, när 
ett formelartat uttryck återkommer på det ena men icke på det andra 
hållet, framgår av nedanstående översikt av spridningsområdet för 

1  Se F. Burjam, Den skandinaviska folktron om barnet, Diss. Helsingfors 
1917, p. 28 ss.; S. Solheim, Register tu l Norsk Folkeminnelags skrifter 1-49 
(Norsk Folkeminnelag 50), Oslo 1943, p. 18, s.v. »Den gamle bytingen», cf. infra. 

2  Däremot finnes 10-talet, se Kristensen, Danske Sagn I, nr 1068; cf. Sonder-
jydsk Maanedsskrift 12 (1935/36), p. 52. 

3  ULMA 890:5, p. 76 s.=NM 27844 (Johan Andersson, Ånirnskog 1923, 
uppt. av M. Ericsson). 

4  VFF 1011, p. 23 (Lyse). 
5  IFGH 949, p. 22 (Sätila). 

15 	Från silverfisken i Skaga 
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en både språkligt och innehållsligt särpräglad variant av bortbytings-
sägnen. 

Enligt en Medelpadssägen kokade man i »något urlitet kärl men 
tog den största tvara» man hade för att få bortbytingen att tala. 
Detta lyckas också: »Aldrig har jag sett någon koka med så stor 
tvara' i så litet kärl!»2  En annan uppteckning från samma landskap 
berättar om gröt, som kokas i äggskal, varvid en stor talltopp användes 
till tvara. Det främmande barnet utbrister: »Jag är äldre än den gam-
laste björk, men aldrig har jag sett så stor tvara åt så liten gryta.»3  
I en tredje variant från Medelpad kokar man likaledes gröt i äggskal 
med en kornsnes till »tvare»: »Jag har levat så länge, att jag sett den 
här svedjan bli rödd sju gånger och åter bli nysvedja men aldrig har 
jag förr sett någon koka gröt i en sådan gryta.»4  

Motsvarande sägner från Ångermanland tala samma språk: »Litt'n 
panne ån stor'n tväre, t8cke unner ha ja aldre sett»,2  heter det i en, 
medan en annan har följande formulering: »Jag är flera hundra år 
gammal, men aldrig har jag sett att någon har gjort en sådan kräckla.»2  
Här har alltså det mera rikssvenska uttrycket trätt istället för dialekt-
ordet, som emellertid finns i inledningen (»gröt-tvare»). Det senare 
är annars bevarat i liknande sammanhang också från Västerbotten.7  

Till dessa nordsvenska sägner finnas tvenne norska paralleller, 
i vilka båda skogsversen ingår. Den första är från Nes norr om sjön 
Mjösen och förtjänar att anföras i sin helhet, eftersom den på flera 
punkter är överraskande lik också de isländska varianterna: 

»De va'en gong' i par folk, som hadde 'i baan, som vart bortbytt 
ta huldern. Den dom fekk att va'n ellgamal huldrekall, med langt, 
graatt skjegg; men allt dom freste'n, fekk dom 'n itte te aa tala, og 
inga raa'er hjelpte. Saa va' de naaen som ga dom den raa'a at dom skul-
le ta 'i forfxrdeli diger turu aa 'i rekti lita gryte aa koke me. Ja dom 
gjorde det, aa da bytingen saag de, saa sa'n: 'Naa 'e je saa gamal, 

1  Grötrörare, gjord av skalad talltopp, på vilken det innersta av en gren-
krans fått sitta kvar. 

2  NM 30050 (Haverö). Den 75-årige berättaren (1908) hänvisar till en man 
från Ljusnedal såsom sin sagesman. Obs, närheten till Norge! 

3  NM 30905 (Selånger). 
4  NM 16200 (Stöde). 
3  ULMA 5733 (Skog). 

NM 13995 (Mo). 
7  ULMA 7734, p. 34 (Bygdeå): »tvara». 
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saa je har set 12 mils-skauen 12 gonger bronnin aa opatt-ronnin, 
men aller har je set saa diger turu ti sa lita gryte,' sa'n.» Folket får 
så lov av kungen att skjuta honom, vilket endast går med en silver-
knapp.' 

Den andra norska sägnen, som här kommer ifråga, är ifrån Verdal 
och har alltså ett nordligare ursprung. I denna kokar moran i ett 
äggskal och använder en »humlestengel tu l turu», varvid bytingen ut-
ropar: »/E e gammel som virota. 1E hi set Tydalsskojen sju gong rynny 
og tri gong brynny; men aller hi x set so liten'n kok åt so stor'n hop.»2  

Slutligen anföra vi de få litterärt registrerade isländska beläggen. 
Till dem hör en ursprungligen av J. Ärnason återgiven bortbytings-
sägen,' som sedan jämte andra ur dennes rikhaltiga samling över-
satts åtskilliga gånger.4. Alferna stjäla människobarn för att genom 
dem tillföra sitt släkte en sjär och lägga istället urgamla, tandlösa 
individer av sina egna i vaggan. En bondkvinna, som råkat ut för en 
dylik manöver, band ihop en rad skaft, så att den övre ändan stack 
upp i skorstenen. Vid den nedre fäste hon en tvara (en vid hinn 
nedri hatt hun pvöruna)6 och ställde denna i en liten kruka mitt på 
golvet. Bytingen sade då: »Ni em eg svo gamall, sem å grönum må 
sjå (»som man kan se på mitt skägg»)7  åtjån barna fadir i ålfheimum 
og hefi eg p6 aldrei s&I svo långan gaur (»stång») i svo litilli grYtu.» 
En obetydligt avvikande variant till denna sägen anföres av K. 
Maurer; en urliten gryta står enligt denna på elden, i ålfheimum är 
utelämnat och gaur ersatt med pvöru.8 Sistnämnde forskare återgiver 
även ett annat bortbytingsspråk: »eg er nti ordinn sjötugr (»vorden 

1  R. Th. Christiansen, Overtro i Hedmarksbygdeme [Bygd og Bonde 1 
(1919), p. 1-34], p. 30, nr 113. 

2  A Rostad, Frå Gamal Tid. Folkeminne frå Verdal (Norsk Folkeminnelag 
25), Oslo 1931, p. 24, cf. en variant ibid., där dock tvaran saknas. Rynny — 
brynny=sv. »upprunnen — nedbrunnen». 

3  Islenzkar pjödsögur og wfintyri 1—II, Lpz 1862-64 I, p. 42 s. 
4  T.ex. av Adeline Rittershaus, Die neuisländischen Volksmärchen, Halle 

a. S. 1902, p. 305 s., nr 80.; Burjam, op. cit., p. 31; Margrethe L. Jorgensen, 
Islandske Folkesagn og /Eventyr paa Dansk, Khvn 1924, p. 114 s. 

3  Cf. ovan, p. 44. 
6  Burjam: sten?! 
7  Så Maurer (se not 8), Rittershaus och Jörgensen; Burjam: »gråa hår;» cf. 

supra »langt graat skjegg»! 
8  Isländische Volkssagen der Gegenwart, Lpz 1860, p. 12 s. 
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sjuttioårs») karl, og sextiu barna fadir, og hef aldrei s&I svona långa 
stäng i svo litilli gr5Ttu.»1  

De många överensstämmelserna mellan dessa nordsvenska, norska 
och isländska sägner äro uppenbara. Den terminologiska enhetlig-
heten tvara-turu-pvöru betyder kanske mindre i detta sammanhang, 
då den är betingad av det språkgeografiska samband, som består 
mellan dessa områden.2  Då man alltså därstädes talat om en gröt-
rörare, har nämnda beteckning i dess skilda varianter utgjort det 
naturliga uttrycksmedlet. Men det märkliga är, att den handling, 
vari redskapet ifråga ingår, överallt är densamma, och att denna 
särskilda metod att bliva av med bortbytingen dessutom är begränsad 
till samma geografiska områden.3  Vi ha alltså med en lokal variant 
att göra, och eftersom den har fått en så stor spridning, måste den vara 
mycket ålderdomlig. Icke heller verkar den litterär, i varje fall torde 
all påverkan från bröderna Grimma sagor vara utesluten. Däremot 
finnes första ledet »svo gamall, som å grönum må sjå» redan i Sverres 
saga från omkr. 1200!4  Alltså faller Wesselskis teori, att bortbytingens 
höga ålder stammar från skogsversen i nr 39 av dessa — »Nun bin ich 
so alt wie der Westerwald» — och därmed från år 1812. Ty den stegrade 
åldersformeln finns med i åtskilliga av dessa ålderdomliga sägner. 
Detta gäller både Sverige och Norge men icke de fåtaliga, litterärt 
registrerade uppteckningarna från Island. Det otryckta materialet 
från det sistnämnda hållet torde icke giva något utbyte för skogs-
versens de1,4  eftersom Island i senare tid saknat skog. Detta utesluter 

1  ibid. — Piaschewski, p. 132, not 35, omtalar en isländsk åldersvers, där 
jämförelsen gäller »Gribswald». Uppgiften är felaktig. I själva verket är den 
av P. åsyftade sägnen från Nordsjälland. Tydligen har P. förletts av titeln på 
det verk, där hon hämtat notisen: B. Grondal, Folketro i Norden med sxrlig 
Hensyn tu l Island (Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1863, p. 1-178), p. 22 s. 

2  Se t.ex. H. Geijer hos J. Flodström, Sverges folk, Uppsala-Sthlm 1918, 
p. 198. Att döma av J. E. Rietz, Ordbok öfver svenska allmoge-språket, Lund 
1867, p. 767 s., s.v. »Tvära 4», är ordet väst- och nordsvenskt. 

3 

 

Of. Piasehewski, p. 96, not 53, där endast isländska belägg härför citeras. 
De talrika litteraturhänvisningarna hos P. gå alla tillbaka på _Amason och 
Maurer, i den mån de ha med Island att göra — flera fel och missförstånd 
föreligga näml. 

4  Påpekat av prof. E. Ö. Sveinsson, Reykjavik, i brev den 25/3 1948. Se ed. 
Indrebö, Kristiania 1920, p. 1328. 

5  Prof. Sveinsson, som haft den stora vänligheten att undersöka saken efter 
en skriftlig förfrågan, om skogsversen kan spåras i levande folktradition, svarar 
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naturligtvis icke, att man för tusen år sedan, då sådan verkligen 
funnits, känt till denna vers i dess vidgade form också på Island. 

IV. 
De nu förebragta stilistiska och traditionshistoriska skälen mot 

Rankes tes torde vara tillräckligt starka för att göra denna ohållbar i 
dess tillämpning på Vsp 2:5-6. Däremot har den onekligen kastat 
ljus över den senare delen av strofen. Finns det då någon möjlighet 
att komma till rätta med v. 5-6? Ranke har själv pekat på en sådan, 
då han framhåller, att de nio världarna på något vis måste stå i sam-
band med »måtträdet», vilket i sin tur med en pregnant tolkning av 
man måste befinna sig på fröstadiet. »Die Vorstellung wäre dahin 
auszufiihren, dass der Baum, der noch als Keim in der Erde lag, 
potentialiter die neun Welten bereits in sich barg, die er später (in 
seinen neun Ästen?) entfaltet hat.» Men då denna tanke är underligt 
och oskickligt uttryckt, lämnar Ranke detta alternativ.' I F. Detter-
R. Heinzels kommentar föreslås i anslutning till översättningen 
»Räume im Weltbaume» en annan formell lösning, nämligen uppdel-
ningen i vidi, »i trädet». Alltså: »nio världar minns jag, nio [världar] 
i trädet». Detta alternativ avvisas dock såsom »eine sehr unanschauliche 
Vorstellung».2  

Värdet av de citerade omdömena beror på vilken världsbild man 
har. Med en mera primitiv sådan har en tankegång av nu antytt slag 
varit både möjlig och i hög grad åskådlig. Ovan ha vi sett, att ett 
världsträd med nio våningar eller världar förekommit i både en- och 
niostammig gestalt vid schamaneringen bland de ural-altaiska stam-
marna. Men detta rituella handlande har sin exakta mytologiska 
motsvarighet, där f.ö. skeendet varit mera obundet. Bland jakuterna 
berättas det sålunda, att det världsbehärskande trädet från begynnel-
sen varit en ringa telning, som liksom världspelaren och världsberget 
varit underkastad utvecklingens lag.»  Trädet säger självt: »När 

i nämnda brev: »Jeg Uør ikke absolut bennte, at der et eller andet steds 
findes i islandske traditioner en formel svarende tu l f.ex. den norske (se supra, 
p. 47), men det er i saa fald aldeles ubekendt. Jeg har segt hvar jeg kunde txnke 
mig det vilde kunne findes, men forgfflves.» 

1  Op. cit., p. 55. 
2  Smmundar Edda 1—II, Lpz 1903, II, p. 8. 
3  Harva, Die rel. Vorst., p. 70. 
4 — ARKIV FOR NORDISK FILOLOGI IMU. 



230 

himlarna och jorden började att växa, växte jag jämte dem.»1  När-
mare kan man knappast komma den tolkningen av Vsp 2:5-8, 
att det kosmiska trädet med de nio världarna en gång legat som ett 
frö under jorden! Alldeles som ritualet växlar också bilden av det 
färdiga kosmos: världsträdet innesluter än ett visst antal våningar 
eller delar därav, och än löper det genom de skilda himlasfärerna, som 
äro mera självständiga gentemot trädet. Och än har detta nio stammar 
och än en enda, så att samma träd t.o.m. kan skildras på båda sätten. 
Hos de sibiriska tatarerna har sålunda M. A. Castrén upptecknat en 
sägen, i vilken bl.a. det här underjordiska världsträdet omtalas på 
följande vis: »Framför dörren till detta hus [underjordshärskaren 
Irle-Chans boning] stå nio lärkträd, som växa ur en och samma rot. 
Detta är den påle, vid vilken de nio Irle-Chanerna binda sina hästar 
... Innan flickan [hjältinnan Kubaiko] trädde in, stannade hon vid 
lärkträdet och såg där en inskrift av följande lydelse: 'När Kudai 
skapade himmel och jord, skapades också detta lärkträd. '»2  Berättelser 
av detta slag förklara utmärkt övergången från nio ividi till miQtvict 
maYan i Vsp 2. 

De nu refererade föreställningarna stå emellertid på intet vis 
isolerade utan finnas även i västlig tradition. Orsaken härtill är, 
att de från Främre orienten spritts dels till det inre av Asien och dels 
över medelhavsområdet till Västeuropa. Om man bortser från den 
kristna tillämpningen och den särskilda. utformningen med det upp-
och nedvända trädet, utgör en irisk framställning från 1400-talet 
en god motsvarighet till den asiatiska världsträdsmytologien. Den är 
framdragen och översatt av R. Thurneysen och har följande lydelse: 
»Legenden förtäljer om ett underbart träd, vars övre del befinner sig 
ovan firmamentet, medan den undre är på jorden. I dess mitt tonar 
all slags musik. Till trädets underbara natur• hör vidare, att det 
spirat ovanifrån, under det att varje annat träd växer nedifrån och 
upp. Ur en enda rot växer det från ovan, men nedtill utgå talrika 
rötter från detsamma. Nio grenar har det, vilka bli vackrare, ju längre 
upp de sitta. Glänsande vita fåglar vistas i evighet i dess grenverk 
och lyssna till dess många melodier. 

1  U. Holmberg—Harva, Finno-Ugric, Sibirian [Mythology] (The Mythology 
of All Races 4), Boston 1927, p. 333. 

2  Cit. Harva, Die rel. Vorst., p. 71, där också övriga belägg finnas. 
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Detta är trädet: Jesus Kristus, fulländningen av alla Guds skapelser, 
över vilka han står på grund av sin gudom. Han har slagit rot i denna 
jorden och blivit människa genom jungfru Maria. Alla melodierna i 
hans mitt, det är de gudomliga hemligheternas fulländade skönhet. 
Ovanifrån är han vuxen, d.v.s. från den himmelska fadern. En enda 
rot har han ovantill, det är gudomlighetens enda gudom. Men de många 
rötterna nedtill, det är de tolv apostlarna och lärjungarna och de 
övriga helgonen. De nio grenarna, det är de nio himlavåningarna, 
av vilka var och en är upphöjdare än den närmast föregående. De 
vita fåglarna mellan grenarna, det är de rättfärdigas glänsande själar i 
himlavåningarna. 

Vi alla, som befinna oss i detta gemensamma läger anropa alltså 
Guds barmhärtighet, att vi måtte få bo mellan grenarna på detta 
träd, d.v.s. i himlavåningarna.»' 

Med det nu andragna materialet för ögonen kan man sålunda icke 
ur innehållslig synpunkt invända någonting mot följande översätt-
ning av Vsp 2:5-8: 

Nio världar minns jag, 
nio i trädet (el.: nio grenar), 
det frejdade måtträdet 
nedanför mullen. 

Valan erinrar sig alltså — ev. under en kosmogonisk vision — 
tidernas begynnelse, då världsträdet med de nio våningarna ännu 
var ett frö. Egentligen fanns då icke heller mullen, men sierskor och 
diktare ha icke varit så logiska som sina moderna uttolkare, och 
fröet har dragit tanken på jorden med sig. Med samma frihet har 

1  Zeitschrift för celtische Philologie 14 (1923), p. 16 s. Se för kommentar 
och andra, likartade idéer C.-M. Edsman, Arbor inversa [Religion och Bibel 3 
(1944), p. 5-33], p. 8 s., 28 ss. För den icke-kristna bakgrunden, cf. också, 
Widengrens tolkning av Bahman Yalåt, op. cit., p. 342 5.: »ett träd med fyra 
grenar. Detta är världsträdet, som emellertid icke är något annat än en bild 
av guden själv, vars kropp ju är världen.» I det ställe hos Reitzenstein-Schaeder 
(p. 92), vartill W. hänvisar, står dock ingenting om något träd eller någon 
gudakropp, utan endast, att man i Indien föreställt sig världen som en stor, 
människoliknande staty, samt en hänvisning till motsvarande iranska makro-
kosmosid6; se även Widengren, p. 106 s., där tesen om världen såsom gudens 
kropp utvecklas. 
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skalden kunnat börja med världsträdets innehåll i stället för med 
trädet självt. 

Det är intressant att konstatera, hur man för länge sedan, utan 
närmare kännedom om det jämförande mytologiska stoffet, på rent 
logisk väg slutit sig till, att v. 5-7 höra samman på nu angivet sätt. 
Redan K. Miillenhoff skriver sålunda: »Wie man das «ng sintivov 
`ividi' in diesem zusammenhange, als umsehreibung von nio heima 
und wiederum inbegriffen in den <miptvid mwran', anders auffassen 
kann als räume im weltbaume (vgl. die `ividjur' 8pVochg), weiss 
ich nicht.»1  Han översätter också »neun welt-(baum-) räume, den 
herlichen baum der schöpfung.»2  Detter följer helt Miillenhoff och 
fastslår, att de tre versraderna »neun Heime, neun (Welt-)Baumräume, 
den (ganzen) herrlichen Massbaum» endast äro varierande uttryck 
för samma sak. Denna uppfattning återspeglas mer eller mindre 
ordagrant i åtskilliga Eddaöversättningar.3  

Den nu anförda tolkningen av ividi betraktar detta ord såsom en 
unik term, vilkens innebörd utan närmare analys bestämmes snarast 
av sammanhanget. Hos F. Detter-R. Heinzel ha vi ovan mött upp-
delningen i vidi, »i trädet». F. Jönsson överväger också hypotetiskt 
en sådan, »i trxt», men förkastar den av metriska skäl.4  Här synas 
dock nordisterna vara av olika mening. Sålunda räknar också Ranke 
allvarligt med en dylik tolkning, ehuru han i anslutning till sin upp-
fattning av heima översätter vidi med skog: »an neun Siedelungen 
erinnere ich mich, (alle) neun (wieder) im Walde, d.h. vom Wald 
verschlungen.» Härigenom komma accentförhållandena särskilt bra 
till sin rätt: »Bei einer solchen Interpretation erschiene die auffallend 
starke Betonung des Zahlwortes als des Stabträgers besonders gut 
gerechtfortigt.»5  Detta förslag till läsning av texten godtages också 

1  Deutsche Altertumskunde V, Neuer vermehrter Abdruck, Berlin 1908, 
p. 89 ( =1883 års upplaga). 

2  Ibid., p. 75. 
3  H. Gering, Die Edda ilbersetzt und erläutert, Lpz-Wien 1892 (»neun 

Räume des Weltbaums»); cf. E. Thall, Eddan. Nordiska fornsånger från is-
ländskan tolkade, Sthlm 1912, p. 13 (»nio rymder i maktens träd»); F. Wagner, 
Les Poåmes mythologiques de l'Edda (Bibi. de la Facult6 de Philosophie et 
Lettres de l'Univ. de Liåge, fasc. LXXI), Liåge 1936, p. 82 (»neuf domains 
couverts par l'arbre du monde»). 

4  Völu-spå 1911, p. 42. 
5  Op. cit., p. 56, not 2. 
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av F. Holthausen, som förutom konjekturen ivida, »sehr weite» 
också har ett tredje förslag: i vi,di, »in der Weite».1  

Det bör emellertid observeras, att Ranke skiljer mellan v. 5-6 
och v. 7-8. Om man däremot vill uppfatta de tre förstnämnda 
verserna såsom en helhet, erbjuder läsarten i vidi svårigheter, eftersom 
denna dativ bryter serien av ackusativer och därmed drager med 
sig, att det följande miQtvid mwran måste hänföras till v. 5 i stället för, 
som naturligt vore, till v. 6. Det förefaller därför mera motiverat 
att knyta an till den ovan alternativt framförda tolkningen »nio 
grenar», som också passar utmärkt ur innehållslig synpunkt. Det är då 
icke fråga om rotgrenar utan om (det blivande) grenverket ovan jord. 

Utom Ranke2  ha även några tidigare eddatolkare i förbigående 
varit inne på översättningen »grenar.» Detta gäller t.ex. W. Hahn3  
och A. Wesselofsky.4  Språkligt sett torde den icke vara omöjligare 
än alla andra tolkningar av ividi, och sakligt sett är den vida att 
föredraga framför dessa. 

Återspeglar VQ1uspit 2:5-8 ett schamanistiskt ritual eller en keltisk 
åldersvers? Intetdera, blir svaret. Men den förstnämnda teorien har 
den förtjänsten, att den riktar blicken på psykologiska fakta och en 
kosmologisk mytologi,6  som obestridligen kasta ljus över den dunkla 

1  Zu den Eddaliedern [Zeitschrift fur deutsches Altertum und deutsche 
Literatur 80 (1944), p. 155-156], p. 155. Även Palmer, op. cit., p. 116, läser 
i victi; cf. också supra, p. 29, not 2. Å Ohlmarks, Studien zur altgermanischen 
Religionsgeschichte Lpz 1943, p. 71, upplöser också, under hänvisning till 
Hauksböks i victior, ivicti i två ord, ehuru han uppfattar det första i-et såsom ett 
proleptiskt adverb, det andra i-et såsom kort och alltså översätter: »neun 
Bäume darin». Cf. P. A. Gödecke, Edda ... på svenska, 2 upp!., Sthlm 1881, 
p. 3: »nio urträd», och för proleptiska prepositionsattribut I. Lindquist i Studia 
germanica tillägn. E. A. Koch, Lund 1934, p. 137. 

2  Se supra, p. 49. 
3  Die neun Welten der Edda. Eine kritische Abhandlung [Herrigs Archiv för 

das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 19:34 (1863), p. 439-52], 
p. 447: »Völ. 2, wo die neun Welten mit den neun Aesten der Esche Yggdrasil 
verglichen werden.» Hela den besvärliga frågan om Eddans kosmiska topo-
grafi måste förbigås. Den är av mindre betydelse, om den här hävdade tolk- 
ningen är riktig. 

Yggdrasil [Archiv fiir slavische Philologie 13 (1891), p. 149-53]. W. 
hänför ivicti antingen till heima (»äber dem Baume gelagert») eller till miptvictr 
(»Aeste oder Stämme»). 

3  Även F. Ström, op. cit., p. 67, anser, att Vsp. 2 står »i samband med scha- 
mankosmologi», ehuru han icke har anledning att gå in på ämnet. 
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strofen. Och den andra styrker, när den endast tillämpas på slut-
verserna, en redan hävdvunnen uppfattning av v. 8: världsträdet 
såsom frö under jorden. 

Då härmed slutet av denna undersökning är uppnått, erinrar sig 
också dess författare något, nämligen en liten berättelse, varmed 
J. Bedier, ävenledes i andra hand, smyckar inledningen till en av 
sina böcker: »Il est bon de se rappeler ce mot de Claude Bernard, 
plaisant, majs profond. Un jeune physiologiste lui presentait un 
jour une longue monographie d'un animal quelconque, soit le crotale 
ou le gymnote. Claude Bernard lut le livre. 'J'estime' dit-il å l'auteur, 
'votre conscience; je loue votre labeur. Majs å quoi serviraient, je 
vous prie, ces trois cents pages si, par hasard, le gymnote n'existait 
pas? '» Bedier väntar för sin del, att »si par hasard les fabliaux n'ex-
istaient pas, il resterait peut-etre quelque chose du present travail».1  
Och på samma sätt hoppas författaren till denna framställning, att 
något har kommit ut av den, även om »par hasard» världsvåningarna 
icke legat i trädet.2  

1  Fabliaux. Etudes de litterature populaire et d'histoire littéraire du Moyen 
åge (Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences philo1.-hist. 98), 
Paris 1893, p. VII s. 

Ovanstående uppsats var ursprungligen avsedd som en exkurs till den 
tidigare citerade Arbor inversa i Religion och Bibel 1944 och framfördes senare 
i föredragets form inför Nathan Söderblom-Sällskapet den 11/3  1945. För värde-
fulla råd och påpekanden tackar dess förf. professorerna Dag Strömbäck, 
Karl Gustav Ljunggren och Ivar Lindquist. Ett särskilt tack riktas även till 
fil. lic. Gösta Holm, som under arbetets gång beredvilligt ställt sin filologiska 
sakkunskap till förfogande och även i övrigt befrämjat detsamma. 



9. Folklig sed med rot i 
heden tid 

Det är en ofta upprepad tes, att både medeltida och nutida svensk 
folktro utgör en rest av den gamla fornnordiska religionen.2  Vid kris-

tendomens införande i landet skulle den gamla gudatron aldrig helt 
ha besegrats utan levt vidare bland folket trots kyrkans kamp mot 
densamma. Ty kristendomens ledande män betecknade de gamla 
gudarna, liksom en gång vid religionsskiftet i antiken, såsom demoner, 
och dyrkan av Oden och Tor stämplades såsom förbindelse med Satan. 
Eller också fingo de gamla riterna en kristen tolkning, och hednisk 
tro och sed överfördes på den kristne Guden eller på skilda helgon-
gestalter, vilka just därigenom kommo i åtnjutande av en osedvanlig 
popularitet. Detta skulle enligt flera forskares mening ha varit fallet 
med t. ex. S:t Olav och S:t Erik. Bakom den förre dolde sig ingen 

1  Delvis hållet såsom föredrag vid Norrlands nations hembygdsdagar i Löv-
ånger (Västerbotten) sommaren 1943 och därvid utsänt i radio. Det ursprungliga 
manuskriptet återgives här i så gott som oförändrat skick men försett med noter och 
tvenne längre tillägg av principiell räckvidd (riskastning och gnideldens kyrkliga 
bakgrund). Lokalkoloriten är annars bevarad, och förf. är medveten om att mera 
typiska exempel än de nedan återgivna i åtskilliga fall kunna framletas på andra håll. 

2  G. 0. Hylten-Cavallius, Wärend och Wirdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi 
I—II, Stockholm 1863-68 (nytr. 1921-22), 1 § 46, 5.  253, jfr den kritiska gransk-
ningen av denna tes hos H. Ljungberg, Den nordiska religionen och kristendomen 
(Nordiska texter och undersökningar i), Diss., Uppsala 1938, s. 291 if.; I Religions-
historie utgitt av N. Lid (Nordisk kultur 26), Sthlm—Oslo—Khvn 1942, står det 
s. 2: oDei naermaste parallellar til vår heidne kult er såleis folkeskikkar slik som 
mange folk endå har dei, både i Europa og i andre heimsluter.* Om man såsom Lid 
likställer heden kult och vegetationsmagi, är utsagan berättigad, annars icke, jfr 
nedan. 
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annan än den forne folkguden Tor, och i den senares helgonmantel 
var fruktbarhetsguden Frö insvept.' 

Vid en första påsyn tyckas folkminnesuppteckningarna i våra dagar 
bekräfta den åsikten, att den gamla hedendomen dröjt kvar i den 
folkliga föreställningsvärlden. Odens namn är i de äldsta Götaland-
skapen bevarat i åtskilliga uttryck och vändningar, framför allt i 
samband med de ideer, som äro knutna till den s. k. Odens jakt. Och 
detsamma gäller Tor, vilkens förbindelse med åskan alltjämt är fast 
rotad.2  Även uppe i Västerbotten talas det om regnbågen såsom »gam-
melgudarnas>> bro3, och norrskenet förknippas på olika sätt med Tor. 
Det anses t. ex. uppkomma, då denne andas genom näsan.4  

Emellertid är det uppenbart, att alla de egenskaper, som utmärka 
en verklig gud, saknas hos folktrons gudagestalter. Dessa ha varken 
någon makt att styra eller uppehålla tillvaron, så att det är en livssak 
för människorna att ägna dem kult och tillbedjan. Det är endast 
fråga om hävdvunna talesätt, i vilka särskilt den naturbundna sidan 
hos gudomen framträder.5  H. Ljungberg framhåller med skärpa, hur 
de gamla gudarna besegras vid religionsskiftet. Den del av heden-. 
domen, som utmärkes av en verklig gudstro, försvinner nämligen i 
stort sett, när kristendomen kommer till makten, även om namn och 
formler blivit kvar. Däremot uppvisar den lägre religionen en annan 
utveckling. För att citera den nyssnämnde författaren, »ha efter kris-
tendomens införande, under hela medeltiden och långt in i nyare tid 
den lägre religionens väsen levat sitt liv i obruten kraft».6  

Men ännu segare än folklig tro dröjer sig folklig sed kvar. Om 
vanans makt i allmänhet är stor, så gäller detta i ännu mycket högre 
grad om den religiösa sedvänjan eller riten. Redan i antiken höra vi 
talas om massor av kultbruk, som man fortsatt att utöva, trots att av-
sikten och meningen med desamma blivit alldeles bortglömd och måst 

1  Ljungberg, a. a., s. 296 if. 
2  Ibid., s. 291. 
3  ULMA 3042: 5, S. 12. 
4  ULMA 9804: S. 81. 
5  Ljungberg, s. 295. 
6  Ibid., S. 300. 
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rekonstrueras med hjälp av efteråt diktade kultmyter. Eller vi kunna 
gå till vårt eget högmässoritual, som under århundradenas lopp genom-
gått så många omvandlingar, att en full förståelse för varje enskilt 
moment först växer fram vid en historisk tillbakablick och jämförelse 
med den gamla katolska mässan. Och ändå är ett dylikt historiskt 
kunnande på intet vis en förutsättning för att man skall kunna tillgodo-
göra sig en gudstjänst, ibland kan det t. o. m. utgöra ett hinder. Mäss-
skruden med dess symbolik stämmer sinnet till vördnad och andakt 
utan att man vet om att den i tvåtusen år bevarat den gammalromerska 
klädedräktens snitt, f. ö. ett bevis så gott som något för konservatis-
men inom religionen. 

På samma sätt är det nu med folkliga seder och bruk i förbindelse 
med den lägre fornnordiska religionen. De ha överlevt religionsskiftet 
och ofta utövats, utan att man haft innebörden i dem klar för sig. 
Enligt en uppteckning av B. Nygren i Norsjö, vilken genom sitt fli-
tiga samlande av västerbottniska bygdetraditioner gjort folkminnes-
forskningen stora tjänster, finns det vid Vebomark i Lövånger »en häll, 
Ormhällarna, där det varit en gammal begravningsplats. Dit skulle 
alla, som gick förbi, kasta sten eller ris. Varför man skulle göra det, 
visste meddelaren ej».1  — Denna sedvänja är urgammal och spridd 

över hela världen.2  Den hänger bl. a. samman med fruktan för de 
avlidna. Man vill hindra dessa från att gå igen genom att binda 
dem vid graven med sten eller ris.3  Samma tankegång ligger bakom 
pålningen av stora missdådares lik — i europeisk folktro är det i syn-
nerhet ogärningsmän eller på våldsamt sätt omkomna, som man velat 
skydda sig mot på detta sätt. I sten- och riskastningen i Vebomark 
ha vi sålunda ett typiskt exempel på hur man hållit en sedvänja vid 
makt utan att fråga efter dess mening. 

I fråga om kasthögarna har dock icke sällan innebörden i handlingen 
varit medveten ända in i våra dagar. C.-M. Bergstrand, som gått 

1. ULMA 2706: 1, S. 13. 
2  Se Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Steinhaufen», och Nachträge, s. v. »Reisighaufen». 
3  Riset har samma uppgift att hindra genfärd som en- eller granris vid begrav-

ningar, se Louise Hagberg, »Vasst emot». Några stålets föregångare som magiskt 
skyddsmedel (Fataburen 1929, S. 12-45), S. 33. 
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igenom nära soo uppteckningar från Västergötland, Värmland och 
Dalsland, anför åtskilliga exempel härpå: »den dödes ande bands där-
med vid jorden, trodde man, så att den ej störde den resande eller 
förorsakade honom något men»; »offret skedde för att försona den dö-
des vålnad. Man trodde, att vålnaden uppehöll sig på platsen, där 
olyckan skett. Man sade att man offrade på bålet.»i Den sista för-
klaringen bör förstås mot bakgrund av de olika namn, som kasthögen 
fått, och som ha bestämda utbredningsområden, nämligen, för att 
taga de vanligaste: varp, bål (vål), risbål, offerbål (offervål), offerhög 
och vård. Särskilt i Värmland äro sammansättningarna med offer-
vanliga.2  Man har sålunda betraktat ris- eller stenkastningen även 
såsom ett offer, vilket skall blidka den döde eller, enligt Bergstrand, 
försona retade naturväsen, när högen kastas upp på den plats, där 
likbärare vilat med sin börda, eller där otukt blivit begången. 

På tal om den skamvård, som i det sista fallet grundas, anför Berg-
strand ett visitationsprotokoll från år 1704, nedtecknat vid Jesper 
Svedbergs besök i Norra Ving nära Skara. Vid genomgången av det 
fjärde budet »visade Herr Biskopen hwad mer med Föräldrar förstås 
och huru the böra hedras och ähras af barnen så framt barnen elliest 
wilja hafwa wälsignelse och må wäl. Elliest drabbar thet them som 
hände Absalom om hwilken Högw. Biskopen historien förmälte, samt 
huru man ännu giör wid hans graf, at han blef kastad uti en grop och 
lades en stor hop med stenar på honom, och när någon går ther förbi, 
kastar han antingen en qwist eller sten på hans graf och båhl, som nu 
är ganska widt och högt säjande: 'Så skal hwar och en son eller dotter 
wara förbannat, som sin fader och moder olydig är och them för-
acktar.' »3  

Bergstrand hänvisar till 2 Sam. 18: 174  och ställer den frågan, var-
ifrån Svedberg fått uppgiften om att de förbivandrande alltjämt kasta 
stenar på graven. Varje antydan härom saknas i bibeln. Själv fram- 

1 Spöktro och kasthögar i Västergötland [FoFt 23  (1936), s. 71-88], s. 78 f. 
2  A. a., s. 86; Gengångartro och kasthögar i Värmland [FoFt 25  (1938), s. 16-43], 

S. 37. 
3  FoFt 23  (1936), s. 87  f. 
4 Absalom blir icke såsom i B:s referat ihjälslagen utan ihjälstungen. 
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kastar han, att biskopen här bygger på folklig tradition från sitt hem-
landskap Dalarna, men att hans tolkning måste ha tett sig främmande 
för åhörarna, vilka säkerligen menat, att seden tjänat till »att blidka 
eller binda den dödes ande». 

Källan till Svedbergs utläggning kan i själva verket spåras, och där-
med förfalla de flesta av Bergstrands antaganden. Biskopen har, såsom 
man kan vänta, helt enkelt varit beroende av sin samtids exegetiska 
tradition och ingalunda fabulerat fritt omkring en bibeltext utifrån 
en folksed i Dalarna. En dylik teori innebär f. ö ett misskännande av 
den lutherska ortodoxiens trohet mot bibelordet. Om man i stället 
slår upp ett dåtida kommentarverk såsom Synopsis criticorum aliorum-
que sacrae scripturae interpretum et commentatorum a M. Polo, som 
första gången började utgivas år 1669 och sedan kom ut i ett otal upp-
lagor, står där under 2 Sam. 18: 17 (ed. Frankfurt am Main 1694): 
Ut quodammodo eum lapidarent, juxta legem, uae jubebat incestos et 
rebelles filios lapidare. Bland de många äldre auktoriteter, som citeras 
för denna tolkning, märkas, utom de rabbinska kommentatorerna, en 
av medeltidens berömdaste exegeter, Nikolaus av Lyra (1270-1349), 
den lärde italienske protestanten P. M. Vermigli, även kallad Petrus 
Martyr (1500-62), den spanske jesuiten G. Sanchez eller Sanctius 
(1554-1628), som år 1623 skrev en utläggning av Samuels- och 
Konungaböckerna, och den italienske jesuiten G. S. Menochio 
(1575-1655), som utgav en Brevis explicatio sensus literalis S. Scrip-

turae, vilken kom att utnyttjas i ett stort antal senare bibelkommentarer. 
Det ställe i Mose lag, som åsyftas, är 5 Mos. 21: 18 if., där det står, 

att ed vanartig och uppstudsig son, som icke tager tuktan av sina för-
äldrar, skall stenas i stadsporten, och att en på trä upphängd brotts-
ling skall nedtagas på aftonen. I Jos. 8: 29 och lo: 27 berättas det om 
slagna fiender, som dräpts, upphängts på pålar och vid solnedgången 
tagits ned och övertäckts med stenar. Dessa bibelställen ha till-
lämpats på Absaloms död, såsom det framgår av en annan 1600-tals-
kommentator, den engelske biskopen S. Patrick (1626-1707), vilken 
ofta citeras i ett senare, även till tyska översatt kommentarverk. Döden 
har uppfattats såsom tredubbel och har alltså förorsakats genom spets- 
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ning med spjut, hängning på trä(d) — obs ordleken! — och stenande. 
Lagens föreskrift om straffet för en upprorisk son har därmed tilläm-
pats, även om det i själva verket skett efter missdådarens död. 

Emellertid innehåller den nämnda, tyskspråkiga sammelkommenta-
ren Die Heilige Schrift des A. und N. T:s nebst einer vollständigen 
Erklärung derselben 	deutsche Cbersetzung von R. Teller (I—XIX, 
Leipzig 1749-70) ytterligare ett i vårt sammanhang värdefullt 
citat från S. Patrick: »Adrichomius spricht in seiner Beschreibung des 
heiligen Landes, dieser Steinhaufen sey noch zu seiner Zeit vorhan-
den gewesen, und alle Reisende, welche dahin kämen, pflegten einen 
Stein dahin zu werfen um ihren Abscheu vor der Empörung Absaloms 
gegen seinen Vater dadurch zu erkennen zu geben.» Adrichomius är 
den namnform, under vilken den holländske, katolske prästen och 
teologiske författaren Chr. Adrichem eller van Adrichum (1533-85) 
utgav en bok om Jerusalem och en annan om det Heliga landet i dess 
helhet, betitlad Theatrum terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum 
cum tabulis geographicis (Köln 1590 och en rad senare utgåvor), som 
lästes mycket och översattes till ett flertal språk. Notisen återfinnes 
där såsom § 227 i beskrivningen av Jerusalem med omnejd (ed. 1613, 
S. 174 b). Adrichem omtalar emellertid i anslutning till Breitenbachs 
berömda Palestinaskildring, att kasthögen finnes vid Absaloms grav, 
det av prinsen under livstiden uppförda monumentet strax utanför 
Jerusalem, och icke på den plats, där den dräpte begrovs. 

Svedberg har tydligen icke själv läst Theatrum utan fått uppgiften 
från ett exegetiskt arbete, där sammanblandningen tedan skett, såsom 
hos Patrick och Teller. Den lärdomshistoriska uppgiften att i detalj 
utreda, hur den exegetiska traditionen förmedlats till den svenske 
biskopen, har emellertid denne själv i hög grad underlättat. I sin 
kalekesutläggning Catechismi Gudliga Öfning (Skara 1709) kommer 
Svedberg vid behandlingen av fjärde budet i § 5 in på de svåra straffen 
för olydnad och citerar härvid just 5 Mos. 21: 18 if. I nästa paragraf 
anföres 5 Mos. 27: 16: »Förbannad ware den, som bannar sin fader 
eller moder: och allt folket skall swara och säja: Amen.» Så följer i 
§ 7 Absaloms avskräckande öde och vad folk, som äro bevandrade i 
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det Heliga landet, förtälja om saracenernas bruk att med en förban-
nelse över Absalom och alla olydiga barn kasta sten på hans »båhl 
eller hög». För denna uppgift hänvisar här Svedberg till Chr. Scrivers 
Själaskatt II: 9 § 39, där denna tradition återgives av författaren, när 
denne är inne på temat olydnad mot den gudomlige Fadern. Själv 
har Scriver uppgiften från (J. H.) Ursin(us) Analect(a sacra), vol. 

II, 1. i, p. 32. 
Den anförda teologiska litteraturen visar mer än tillräckligt, att 

Svedberg i allo delar sin samtids lärda uppfattning. Det enda lokal-
betonade och folkliga i hans berättelse är beteckningen »båhl». Icke 
heller torde församlingen ha blivit alltför häpen över sin biskops ut-
läggning, eftersom den utan tvekan varit mera bibelsprängd än nu-
tidens svenskar i gemen. Och hur gammal är seden att kasta upp skam-
vård eller skamhög? Bergstrand, som dock påpekat att detta bruk i 
Västergötland är knutet till det område, där kasthögen kallas bål och 
i samband därmed också citerar visitationsprotokollet, ställer likväl 
icke frågan, huruvida icke biskopens åhörare utifrån denna ev. redan 
då kända folkliga sedvänja utan vidare förstått berättelsen om Absa-

loms skamvård? 
Man kan gå ännu ett steg längre. Är det möjligen bibliskt inflytande, 

som ligger bakom den speciella seden att brännmärka någon genom 
att kasta upp skamvård? Svedberg har naturligtvis icke tagit fram Ab-

salom som ett exempel på hur ett brott mot fjärde budet straffas utan 

att det icke förblir ostraffat, ehuru Mose lag under 1600-talet i många 
fall varit rättsnorm', och ehuru det calvinska Geneve med gammal-
testamentlig stränghet kunnat döma barn till döden för att de skymfat 
eller burit hand på sina föräldrar.2  Icke heller har man i 1600- och 
1700-talets Sverige stenat dem som begått svårare horsbrott, vilket 

5 Mos. 22 föreskriver. Dia kapitel följer omedelbart efter det som 
utmäter samma straff åt vanartiga söner, varför Pole i sin synops också 

talar om incestos et rebelles filios lapidare. Men ännu 1734 års lag stad- 

1  Jfr nedan. 
2  G. Galli, Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im 

Reformations-Zeitalter, Breslau 1879, S. 218. 

16 	Från silverfisken i Skaga 
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gar dödsstraff i sådana fall. Inför dessa fakta frågar man sig, om icke 
uppförandet av en skamvård utgör en bibliskt påverkad symbolhand-
ling, som anklagar dem som ertappats på bar gärning, genom att den 
vedergällningsakt, vilken egentligen borde drabba de skyldiga, utföres 
utan några objekt? En uppteckning från Mangskog i Värmland sy-
nes antyda en dylik juridisk innebörd i handlingen. Då farfadern till 
den 1841 födde meddelaren av sin broder får reda på att en dräng lägrat 
hans dotter i skogen — härmed föras vi tillbaka ända till I700-talet 
tager han med sig flera personer och gör »ett offervål på den 
platsen».' I det nyss citerade arbetet om kyrkotukten under reforma-
tionstiden finns också exempel på en symbolisk bestraffning, med den 
skillnaden likväl, att delinkventen själv är med. 1566 piskades ett barn, 
som kallat sin moder djävul och kastat sten, offentligen och hängdes 
upp i en galge med repet under armarna till tecken på att dödsstraff 
genom hängning egentligen borde ha verkställts.2  — Om den nu 
anförda hypotesen är riktig, utgör det hela ett exempel — många andra 
och bättre finnas — på att en rit icke alltid är ursprunglig. 

I andra fall kan ett gammalt bruk ha fått en tolkning, som icke 
är ursprunglig. På detta vis har en kristen utläggning bevarat många 
förkristna handlingar av magisk art. En sådan föreligger t. ex. i pisk-
ningen med ris vid olika tidpunkter under fastan eller påskhelgen. 
I vårt land har långfredagsrisningen varit den mest allmänt förekom-
mande. I ett arbete om kyrkliga antikviteter från år 1678 heter det 
härom: »En gammal seed haar ock want här j Swerige / at föräldrar 
och huusbönder hafwa om denna morgonen / medh Rijs slagit sina 
barn och huusfolck / uppå deras sängiar / dem at wärckeligen intryckia 
wårs HErras JEsu Christi pijnas swårhet. Och detta kallas Påsk-
skräckia / at de skulle skräckias i sin Siäl öfwer synden / som den hög- 
stes Son / in til så swår korssens dödh twingat har.»3  I själva verket 
rör det sig om slag med »livsgrenen», varigenom naturens växtkraft, 

1  FoFt 25 (1938), S. 35. 
2  Galli, s. 218. 
3  P. Dijkman, Antiquitates ecclesiasticx, Stockholm 1703, S. 117, även cit. 

J. Ejdestam, Piskning med ris vid årshögtider [FoFt 27 (194o), S. 52-81], S. 77. 
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vilken starkast kommer till synes om våren, när allt vaknar till liv igen, 
handgripligen överflyttas på människan. Den efterhandsbetonade 
tolkningen har emellertid legaliserat denna sedvänja, i vilken icke 
heller namnet »påskskräcka» är äkta. Detta har nämligen, såsom J. 
Ejdestam påvisat, uppkommit genom en folklig ombildning av ordet 
påskräcka, vars senare hälft, »räcka», återfinnes i några svenska dialek-
ter med betydelsen »spö, vidja». Ordet betyder sålunda helt enkelt 
»påskris».' Dylika folketymologier äro ju vanliga, det räcker att er-
inra om hur t. ex. vårfrudagen har blivit våffeldagen. 

Det är dock icke sagt, att folkliga bruk med en dylik primitiv-magisk 
innebörd alltid gå tillbaka på den fornnordiska religionen. Försik-
tigtvis har detta föredrag också betitlats folklig sed med rot i heden 
tid, varvid frågan lämnats öppen, om det är nordisk eller annan he-
dendom, som åsyftas. Fastän i grunden olikartad följer magien i reli-
gionens spår liksom skuggan sin herre. Även kristendomen har 
ofta degraderats till magi, liksom den — särskilt i sina folkliga former—
kommit att bevara många föreställningar och sedvänjor från den antika 
religionsblandningen. Resterna av sydeuropeisk, förkristen religion 
ha dock i mycket ringa grad förmedlats till vårt land genom kristen-
domen.2  Däremot är det påfallande, i hur hög grad magien påverkats 
av religionsskiftet i Norden. På samma sätt som asagudarna fått ge 
vika för den nye guden och blivit helt och hållet blodlösa gestalter, 
ha deras namn mist sin kraft i gamla besvärjelser och signerier. Ge-
nomgående ersättas dessa med kristet präglade vändningar. Ljung-
bergs statistiska utredning — av över 5 000 undersökta formler inne-
hålla endast sex hedniska gudanamn, och alla dessa röja litterär på-

verkan3  — visar sig i stort sett hålla streck, även sedan nytt material 
kommit i dagen, bl. a. genom den posthuma publiceringen av sista 

1  J. Ejdestam, Svenska vårseder [Svenska landsmål och svenskt folkliv, B. 40 
(— H. 229), Sthlm—Uppsala 1940], s. 23. 

2  M. P:son Nilsson, Cher die Frage der antiken Herkunft moderner Volksbräuche 
[Folkliv 3 (1939), S. 96-100]. 

3  A. a., S. 302 f., obs. s. 303, not 4. Tidigare har F. Ohrt, Trylleord, frem-
mede og danske (Danmarks Folkeminder 25), Khvn 1922, S. 94 if., gjort samma 
iakttagelser. 
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delen av E. Linderholms stora arbete Signelser och besvärjelser från 
medeltid ock nytid.' Som exempel på en dylik kristen formel kan föl-
jande besvärjelse över ett »modstulet» kreatur anföras. Den är upp-
tecknad vid tinget i Umeå den 14 aug. 1598 vid förhör med trollkonan 
hustru Malin, vilken lärt sig orden av en kvinna i Nordmaling, och 
har följande lydelse: 

Jungfru Marija gånger på vassare gröne löthe 
letha sina velsignade miohumbla sothe. 
Huad lether thu? sade Ihesus. 
Mijn ko xr mostulin oc miolkestolin. 
/Er hon skemd? sade Ihesus. 
Jag xr then hogste i räde, 
vij skole henne signa både 
med vigde salt 
oc julemalt 
med xgh oc 
Vår Herre signe them både ifrån baransuge, 
ifrån, vither thugu, 
ifrån messe kåne, 
ifrån meda kåne, 
ifrån torna kåne, 
ifrån tagl kåna! 
Maria vare höxst i råde, 
Maria, signe wij them både.2  

i Svenska landsmål och svenskt folkliv, B. 41 (= H. 176, 185, 230), Sthlm—
Uppsala 1927 [19171-40, se Freja, Frigga, Frigge, Frå, Oden och Tor i registret. — 
Ett problem för sig är det sedan, om det gamla stoffet bevarats med undantag av att 
de förkristna, kraftfulla namnen på gudar och andra väsen utbytts mot Jesus, Tre-
enigheten, Maria, apostla- och helgonnamn, eller om formlerna i sin helhet över-
tagits från den nya religionen. Medan bl. a. de tyska aoo-talsmytologerna genom-
gående hävdat den förra åsikten, som alltjämt ofta påträffas, ha t. ex. K. Krohn och 
F. Ohrt betonat den katolska medeltidens stora roll som förmedlare av kristna, 
magiska formler, vilka ursprungligen utgöra en lärd munk- eller prästtradition, 
jfr en rad monografier av Ohrt och idem, Trylleord, s. 36 if. Förekomsten av hed-
niska gudanamn i en besvärjelse behöver ur denna synpunkt icke vittna om dennas 
icke-kristna ursprung. En kristen formel kan ha paganiserats före eller efter reli-
gionsskiftet, ibid., S. 98. För denna diskussion, tillämpad på den andra Merseburger-
formeln, se ibid., s. 77 ff., och Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Merseburger Sprfiche.> 
med hänvisningar, särskilt ibid., s. v. »Segen9, sp. 1614 f. 

2  J. Nordlander, Norrländska samlingar I: 1-6, Sthlm—Uppsala 1892-1905, 
S. 357, även hos Linderholm, a. a., nr 924. — Beträffande innebörden av ordet 
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miehumbla synes man tidigt haft en skiftande uppfattning. Sålunda har det Maria 
letar efter antagits vara hennes egen ko, vilket medfört läsningen mökulla. Denna är 
bevarad i trolldomskommissionens protokoll från ett förhör 1675 i Ockelbo (Gäst- 
rikland): 5>. . Min mökulla är mostulin», etc., Linderholm, nr 935. Exakt samma 
formel finnes också upptecknad i Delsbo nära ett århundrade senare, ibid., nr 936. 
Denna identifikation är uppenbarligen sekundär. Två ångermanländska varianter 
från 1674, vilka till sin uppränning i hög grad överensstämma både sinsemellan och 
med den likaledes ångermanländska besvärjelsen från 1598, ha båda uttrycket miö(ö)- 
humbla och skilja vidare på detta och kon: »... Jag leetar min miöhumbla, ty min 
koo ähr blifuin miölkstulin och mostulin», etc., Linderholm, nr 925, resp.: ».. . Jag 
leetar migh een miöö humbla för miölkstuhli och moostuhli», etc., ibid., nr 926. 

Vad är då en miöhumbla? J. Nordlander, Mytiska sägner från Norrland [Sv. Forn-
minnesför:s tidskr. 14 (1883), s. 1-32], s. 16, förutsätter utan vidare, att det rör sig 
om en humla. Han anser, att detta djur, som också i andra trollformler är förknip-
pat med mjölken, måste utgöra ett dragväsen av samma slag som tomten och »bären». 
I motsats till dessa har humlan också kunnat överskrida vattendrag. 

Bortsett från rationalismen i denna förklaring — »bären» har sannerligen icke 
varit bunden av några naturlagar —, talar den folkliga uppfattningen av humlan 
emot densamma. Denna insekt har nämligen betraktats såsom ett själadjur av ut- 
präglat ondskefull natur: missdådare, häxor och djävulen själv dölja sig i dess skep-
nad. Humlan förorsakar därför också kreaturssjukdomar, som hävas genom att en 
representant för detta insektssläkte begraves, Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Hummel». 
Även om man driver principen »ont skall med ont fördrivas» blir det dock svårt att 
göra Maria till en trollkona, som tager ett dylikt djur till hjälp. Maria är himla-
drottning och hennes mjödhumla »välsignad». 

Nu har emellertid miöhumbla ännu på 1700-talet också samma betydelse som det 
engelska humble bee och det danska Humlebi, d. v. s. bi, se Sv. Akad:s ordbok, s. v. 
»mjödhumla». Denna insekt har i motsats till humlan både i antiken och sedan 
kyrkans äldsta tid ansetts vara ett heligt djur, vilket såsom kyskhetens symbol varit 
nära förbundet just med jungfru Maria, liksom biet också nämnts i trollformler och 
brukats i folkmedicinen, se W. Telfer, 'Bees' in Clement of Alexandria [Journ. of 
Theol. Studies 28 (1927), s. 167-781; Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Biene», sp. 1246 f., 
1251, och »Bienensegen», sp. 1254; Hilda M. Ransome, The Sacred Bee in Ancient 
'Times and Folklore, London 1937. Den kristna symboliken har icke endast kommit 
till uttryck i kyrkofädernas skrifter utan även i liturgiska böner, t. ex. Exsultet jam 
angelica turba vid vigningen av det stora påskljuset av vax, se A. Franz, Die kirch- 
lichen Benediktionen im Mittelalter 1—II, Freiburg i. Br. 1909, I, s. 541, jfr den 
svenska formen hos R. Geete, Svenska kyrkobruk under medeltiden (SFSS 33), 
Sthlm 1900, s. 313 if., där dock just detta avsnitt saknas. Det är alltså i hög grad san- 
nolikt, att det i besvärjelsen från 1598 är fråga om ett bi, liksom att lärd, kyrklig tra-
dition, som i så många andra fall, bidragit till utgestaltningen av den folkliga for-
meln. 

Hur kan då biet avhjälpa mjölk- och modstulenhet? Man skulle kunna tänka 
sig, att det såsom ett förnufts- och kunskapsbegåvat väsen, som känner sanningen, 
jfr Telfer, a. a., kan avslöja orsaken till sjukan. Troligare är dock, att biet kommer 
ifråga såsom givare av himladaggen, honungen med alla dess välgörande egen-
:skaper, Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Honig», sp. 300, 308. Mjölk och honung höra 
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Men avslutningen, som väl egentligen utgör en särskild formel, 
löst fogad till den föregående', klingar nästan helt som en bön och visar, 
hur liten ibland skillnaden kan vara mellan bön och besvärjelse: 

samman både i biblisk och utombiblisk tradition. Det heter också i andra formler, 
att kons mjölk må bliva såsom honung, jfr Linderholm, nr 920 (se nedan, not i), 
och Lappmannen Jon Johanssons Signerier och besvärjelser, svartkonst från Lapp-
land utg. av 0. Lindskoug, Malmö 1917, s. 28, där Jesus svarar en gråtande ko: 
»Din makt skall bli som björnamakt; ditt mod skall bli som björnamod; din hud skall 
bli som halan is och din mjölk skall bli som honungskaka, etc. För andra besvärjel-
ser och åtgärder mot modstöld o. d., se ibid., s. 25 ffi, och P. Heurgren, Djurskrock, 
Malmö I920, S. 159 if. 

cerellesmiol, ärilsmjöl ----- mjöl från bakugnen eller aska (?). 
baransuge = barans (bärarns) sugning. Nordlander, Mytiska sägner, s. 16, no-

terar adjektivet bara-sugen i Ångermanland, motsvarande det jämtländska puk-
sugen, använt om kor med hår- eller skinnlösa fläckar i ljumskvecken, där »bären» 
säges hålla framtassarna, då den diar, jfr härtill även Heurgren, Djurskrock, s. 116 f., 
217, och Sv. Akad:s ordbok, s. v. »bjäre». 

rither thugu = vittrans dragning. 
messe kåne = vasslekona, d. v. s. trollkäring, som fördärvar ,,stlyckan, jfr J. Nord-

lander, Ordbok över Multråmålet, Sthlm—Uppsala 1933, s. v. »mesa». 
meda kåne = trollkona, jfr Nordlander, Multråmålet, s. v. »med». 
torna kåne = tornkona, som tager klockmalm i kyrktorn för magiskt bruk (?). 
tagl kåna = trollkona, som klipper hår av kreaturen för att få makt över dem (?). 
1  Linderholm, s. 127, har också upptagit denna för sig såsom nr 214, varvid han 

utelämnar fem rader i början, vilka uppenbarligen utgjort ytterligare en självständig 
formel för kreaturens skydd: 

Jag löser mitt fa 
under gård oc under grinne, 
thet skall skompa som hiorter oc hinder 
lijker åter oc lycka fram 
i namp Gudz ord amen. — 

Det som i texten från 1598 binder samman de olika besvärjelserna är det gemen-
samma ändamålet, boskapens trivsel och lycka. I andra fall kan man också påträffa 
en formell anknytningspunkt, i det att ett mer eller mindre gemensamt uttryck ut-
gjort det stickord, som på associativ väg länkat samman de skilda formlerna, jfr en 
nutida ramsa för modstöld: ». .. Ditt sinne vare som en björn, din mjölk såsom 
honung! Dig skall aldrig björnaratn», etc., Linderholm, nr 920. - För formler från 
både gammal och ny tid, som mer eller mindre överensstämma med avslutningen på 
1598 års text, se Linderholm, nr 212 IT.; J. Johanssons Signerier, S. 22 f.; F. A. 
Hästesko, Motivverzeichnis westfinnischer Zauberspräche (FFC 19), Hamina 1914, 
nr 39 f.; F. Ohrt, Trylleord, s. 19; idem, Da signed Krist, Tolkning af det reli-
giose Indhold i Danmarks Signelser og Besvwrgelser, Kbhvn 1927, s. 196, 198; 

Th. Christiansen, Overtro i Hedmarksbygderna [Bygd og Bonde i (1919), S. I-341 
31; Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Wolfssegen». 
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Jag släpper mitt fä uti vigdan vald 
under Vårs Herres skold 
oc under sankte Pxders knä; 
Gud akte, 
Gud vakte 
öfver dy oc dale 
och allt thet min boskap skall fare, 
Gud vakte them från biorneram 
oc från ulfvetand! 
0 thu trull, thu bit i mull 
oc aldrig i mitt boskaps huldt, 
thu bijt i sten 
oc aldrig i mitt fxlosben!' Gudz ord amen. 

Anropandet av jungfru Maria och Sankte Per har naturligtvis efter 
reformationens införande varit en styggelse i och för sig och ännu 
mera, då det skett i magiskt syfte. Emellertid ha dylika folkliga för-
siktighetsåtgärder, när det gällt att skydda boskapen i allmänhet, eller 
i synnerhet, när den släppts ut på bete för första gången på året, 
aldrig helt kunnat utrotas. På kyrkligt håll har man därför ibland sökt 
att ersätta de gamla formlerna och magiska handlingarna med speciella 
böner. Från en av Jesper Svedbergs första visitationsresor i Skara 
stift år 1703 ha vi ett exempel härpå. I Lyrestad kommer samtalet in 
på vad som menas med trolldom, en viktig definition, eftersom man 
under ortodoxiens tid dömt efter Mose lag2, där det heter: »En troll-

kona skall du icke låta leva» (2 Mos. 22: 18). Enligt de gamla lands-
och stadslagarnas högmålsbalkar skall däremot trollkarlen steglas och 
trollkonan stenas, endast ifall någon människa dödats genom deras 
trolldomskonster. 1734 års lag innebär såtillvida en skärpning och en 
anpassning efter rådande praxis, när den fastställer dödsstraff, så snart 
den minsta skada förorsakas till kropp eller egendom.3  Alltnog, bisko- 

1  fänads ben. 
2  Jfr härtill H. Munktell, Mose lag och svensk rättsutveckling, några huvuddrag 

(Lychnos 1936, S. 131-50). 
3  Se för notiser om lagstiftningen F. J. Eneström, Gnosjöborna, 2. uppl., Stock-

holm 1912, s. 83; M. Lundqvist, Om vår gamla folkmedicin 1—II (Verdandis små-
skrifter 275-76), Stockholm 1923, 1, s. 29 if.; E. Linderholm, De stora häxproces-
serna i Sverige I, Uppsala 1918, s.19 f., 22, 32, 37, 39 if.; Ljungberg, S. 286. 
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pen förklarar, vad det innebär att bruka trolldom, på följande sätt: 
»Affalla ifrån förbundet med Gud och träda till Satan: Såsom signa, 
läsa bakfram på något, hafwa särdeles bokstäfwer, som the läsa eller 
annan widskiepelse, när någon wil hafwa lycka tu l boskap, tu l smör 
etc., underwisande Högw. Biskopen them så wäl thetta, som huru the 
skola få välsignelse med boskap etc. eller när the släppa ut boskapen 
tu l bete, huru the skola vvälsigna then samma.»' Jag kommer strax 
tillbaka till ett annat bruk i samband med utsläppandet av boskapen, 
vilket trots både kyrkliga och borgerliga motåtgärder och förbud levat 
kvar ända till våra dagar. 

Låt oss taga ytterligare några exempel på urgammal magisk läke-
konst, där formlerna äro kristna och till en del endast kunna förstås 
mot bakgrunden av kyrklig liturgi och litteratur. Det rör sig m. a. o. 
om en lärd tradition, som populariserats. Om vi nämligen granska 
besvärjelserna för att stämma blod, finna vi olika typer, som dock alla 
bygga på det enkla analogislutet: må N. N:s blod stanna, liksom det 
eller det flödet en gång stannade. T. ex.: 

Du blod, du blod, 
du röda blod, 
du stå, som vvatnet stod 
j Röda havett, då Mossen gick j genom. 
1 den treenige gudens namn: 
Fader, Son och Helig and. (3 ggr)2  

Här hjälper det med vanlig bibelkunskap för att formeln skall bli 
begriplig. Men en sådan ramsa som 

Du blod skall stå stilla, 
som vattnet stod 
i Jordans flod 
då Johannes döpte Kristus (i tre namn)3, 

C.-M. Bergstrand, Kulturbilder från 1700-talets Västergötland 1—III, Lund 
1933-35, II, S. 62 f. 

2  Linderholm, nr 706, uppt. i Värmland 1913 med en lappgubbe som den ur-
sprungliga källan. 

3  Ibid., nr 724, uppt. i Småland 1834. 
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vilken finnes i otaliga varianter, har intet stöd i bibelns dopskildring. 
Att Jordans vatten bävande rygga tillbaka inför Frälsarens heliga ge-
stalt är emellertid ett drag, som går igen i åtskilliga apokryfiska berättel-
ser om dopet liksom i orientaliska och byzantinska liturgier.' Johan-
nes vägran att döpa Jesus utspinnes här till en lång dialog, och Dö-
parens skygghet inför gudomen får en effektfull bakgrund i flodens 
egen ångest att komma i beröring med denna.2  

Från trolldomskommissionens verksamhet i Ångermanland år 1674 
finnes följande besvärjelse bevarad: 

Stå, styngh, stilla 
effter Jesu Christi willia, 
som Noe flodh stodh, 
när Johannes döpte Christum! 
I nampn Faders, Sohns och thens H. Andes.3  

Här frestas man tro, att det är fråga om en sådan sammanblandning 
eller förvanskning av fakta, som är så vanlig i dylika formler. Icke har 
väl Johannes döpt Kristus i Noas flod?! Den gammalkyrkliga teolo-
gien från kristendomens första århundraden giver oss dock lösningen. 
Med användande av en typologisk skrifttolkning, enligt vilken man 
söker förebilder till nytestamentliga händelser och handlingar i G. T., 
har kyrkan jämfört syndaflod och dopflod (Jordan) med varandra. 
I bägge frälsas människorna, den ena gången undan vattnet, den andra 
gången genom vattnet. Dödens vatten, Noe flod, som en gång dräpt 
största delen av mänskligheten blir emellertid genom Kristi eget dop 
en livets flod, som levandegör dem som döpas, samtidigt som den 
dränker deras synder. Syndafloden och Jordan höra sålunda på mång- 

1  Se F. Ohrt, Die ältesten Segen äber Christi Taufe und Christi Tod in reli-
gionsgeschichtlichem Lichte (Det Kg1. Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-
filol. Meddelelser XXV: i), Kbhvn 1938, s. 27 if., 82 if.; och C.-M. Edsman, Le 
bapteme de feu (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis IX), Diss. Uppsala 
1940, 5. 46, 167, 181. 

2  Se J. Bornemann, Die Taufe in der dogmatischen Beurteilung der christlichen 
Theologie der vier ersten Jahrhunderte, Lpz 1896; F. C. Conybeare—A. J. Maclean, 
Rituale Armenorum, Oxford 1905, s. 421 if., och passim. 

3  Linderholm, nr 717; se även Noe flod i registret, ibid., och J. Johanssons Signe-
ner, 5. 7. 



250 

faldiga sätt samman med varandra. Hela denna tankekrets är f. ö. 
nyligen behandlad också i en svensk teologie doktorsavhandling av 
P. Lundberg.1  

Men hur kan hustru Sigrid i Djupa och hennes medsystrar känna 
till dessa spekulationer, om de överhuvud taget funderat över inne-
hållet i sina egna besvärjelser? Visserligen finnes symboliken delvis i 

Petr. 3: 20 f.: ». . . i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några 
få — allenast åtta personer — blevo frälsta genom vatten. Efter denna 
förebild bliven nu ock I frälsta genom vatten — nämligen genom ett 
dop . . .>> Men detta bibelställe är icke tillfyllest. Det är Luther, som 
bevarat den gammalkyrkliga traditionen, och efter honom har Olavus 
Petri i det svenska dopritualet upptagit följande passus: »Tu (Gud) 
som och genom thin helga sons Jesu Christi wor herres döpelse giorde 
jordan och all watn tu l enne helsosamma syndflodh.»2  Här ha vi järn-
ställandet av Jordan med syndafloden, och det är en vanlig företeelse, 
att liturgiska uttryck upptagas och utnyttjas i folkliga besvärjelser.3  

Vi ha sålunda sett, att magiska riter som att signa kreaturen eller 
stämma blod i sig själva kunna stamma från heden tid, fastän form-
lerna äro kristna. Handlingen är äldre än ordet. Likaså har det sist-
nämnda exemplet avslöjat en av magiens principer: lika verkar lika, 
lagen för och kraften i det som en gång skett tvingas genom besvär-
jelseformeln på det som nu sker.4  En annan kanske mera omedveten 
tankegång är den, att lika upphäver lika, liksom elden släckes med 
moteld. Går man vilse i skogen, bör man snurra runt motsols eller 
slå en kullerbytta, heter det i en uppteckning från Skellefteåtrakten. 

La typologie baptismale (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis X), 
Diss. Uppsala 1942. 

2  Olavus Petri, Samlade skrifter, utgivna under red. af  B. Ilesselman, 1—IV, 
Uppsala 1914-17, II, S. 319. 

3  Formeln är i detta fall betydligt äldre än reformationen, jfr Lundberg, a. a., 
s. i if., 73 IT. Av denne icke påpekade semitiska ordlekar, övertagna av de grekiska 
fäderna (Noas vatten = vilans vatten), ha spelat med. Den liturgihistoriska bakgrun-
den har dock genom Olavus Petris övertagande av ,,syndaflodsbönen.,  varit levande 
i Sverige ännu efter reformationen. 

4  Man må kritisera Frazer hur mycket som helst för hans rationalistiska teorier 
om mapiens ursprung. i den folkliga magien, sådan den faktiskt föreligger, spelar 
det rationella momentet en mycket stor roll. 



251 

Då blir man huvudvill, och den ena villan gör slut på den andra. 
Hjälper inte denna metod, är det vittran, som är orsaken till att man 
icke hittar rätt. Då måste man vända rocken avig, och ibland är det 
så svårt, att även byxorna måste vrängas ut och in.1  Samma sätt att 
tänka ligger bakom botandet av en kreaturssjukdom som på tyskt folk-
språk bl. a. kallas för »vildeld» (sv.: rödsjuka). Den häves, genom 
att man tänder upp det som även benämnes vildeld, d. v. s. gnid-

eller vrideld2, ty den ena elden botar den andra. Eller med en bönbok, 
som bär titeln »Brinnande böner», kan man enligt en västmanländsk 
tradition släcka vådeld. Dock ådrager sig den som kastar »Gussol'et» 
på elden evig fördömelse.3  

En annan grundläggande princip för magien är, att kraften hos ett 
levande väsen genomlöper allt vad som kommer ifrån eller står i 
förbindelse med detsamma. Då man behärskar något som hör sam-
man med en person eller ett djur, har man därmed makt över dessa 
själva. Följande över hela landet spridda sedvänjor ha sin rot i dylika 
tankegångar. Spiller man mjölk på elden, måste man skyndsamt kasta 
några saltkorn i lågorna, ty annars får kon, varifrån mjölken kommer, 
brännsår på spenarna. Eller ett glödande kol släppes ned i mjölk-
flaskan och smörkärnan, för att icke deras innehåll skall bli förgjort 
och därmed kon själv sina eller hennes mjölk tappa smörlyckan.4  

I det nyfödda barnets tvättvatten måste likaledes ett glödande kol 
läggas, för att ingen skall få makt över den lille genom att komma åt 
det vatten, som varit i beröring med honom.6  Detta försiktighets-

mått har även haft en vidsträcktare användning. Sålunda meddelar 
en sagesman från Dalarna, att hans far (f. 1831) aldrig tvättade sig 
utan att först lägga ett eldkol i tvättvattnet.6  

1 ULMA 2706: 2, S. 18 f.; jfr J. J. Törner, Samling af Widskeppelser utg. av K. 
Rob. V. Wikman (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akad. 15), Sthlm—Uppsala 

1946, nr 59 (s. 74-75). 
2  Se H. Freudenthal, Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch, Ber1.—Lpz. 

1931, s. 210; Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Notfeuer», sp. 1148 f.; Deutsches Wörterbuch, 
s, y. *Wildfeuer>. 

3  ULMA 7156, s. 24 f. 	 4  ULMA 3275, s. 27; 5714, S. ii (vanligt). 

5  ULMA 9804, S. 85; jfr Fornvårdaren V11:3 (1939), S. 67. 

6  ULMA 6272, S. 21; jfr 2706: 2, S. 30; 3042: 2, S. 9. 
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Avkammat hår bör man kasta i elden, ty om fåglarna bygger bon 
därmed, får man ont i huvudet.' Om lämningarna efter mjölkharen 
(bjären, bäran, baran, d. v. s. »bärarn»2) brännas en torsdagsnatt vid en 
korsväg i en eld, som tänts upp med nio slags ved, tvingas trollkäringen 
fram.3  Ty kon plågas av sveda, när lågan slickar det som på aldrig så 
lång väg står i förbindelse med henne. Man får ett starkt intryck av 
hur segt och likformigt detta bruk och det därmed förknippade tänke-
sättet varit, när man läser följande protokoll från år 1617 i Ven dels 
sockens dombok (Upl.): 

»Jöns Erichssons Piga i Grytteby Ella hade brent Bäre skarn om 
een Södagzmorgon med 9 hande slagz wedh, då hade dijtt kommit een 
qwinna och gådt igenom farstugun der af ähr kommit rychte att h. 
Anna Lasse Erichssons i Åbyggeby skulle hafua want then samma» 
(d. v. s. bärans ägarinna). Då emellertid pigan endast sett ryggen på 
en kvinna, klädd i vit tröja, uppsköts målet och remitterades till dom-
kapitlet. Vid tinget påföljande vår frikändes dock hustru Anna från 
att ha brukat trolldom, då det ej kunde fastställas, vem som börjat 
sprida ryktet och ej heller några bevis kunde företes.° 

Ibland räcker det att lämna efter sig endast fotspår, för att en ovän 
skall komma åt en. I Skellefteåtrakten finns uttrycket »sätta fast folk 
på fotspåret» (.et fast .tta  6pa  .ta).  Man slår ned en likkistspik 
i avtrycket efter någons skodon, och resultatet blir, att vederbörande 
blir halt och ej kommer ur fläcken. På samma sätt kan man också skada 
hans kreatur.3  

De senast relaterade sedvänjorna äro mestadels uråldriga och ha 
sina mer eller mindre exakta motsvarigheter bland de primitiva folken. 

1  ULMA 12769, s. 12 (vanligt); jfr 9804, S. 84. 
2  Se ovan, s. 156. 
3  ULMA 2301, S. 56 f.; 337:1, S. 130 ff.; 4089, s. 44 (h. 8:o); 6719, s. 17 (h. 

8:o); 12904, S. 7 ff. P. Heurgren, Djurskrock, S. 124 f., 2.16; K. Olofsson, Folkliv-
och folkminne i Ås, Vedens och Gäsene härader i Västergötland 1—II, Göteborg 
1928-31, II, S. 102 f. 

4  Vendels sockens dombok 1615-45 utgiven genom N. Edling (Uppländska 
domböcker utg. av Kungl. Hum. Vetenskapssamf. i Uppsala, I), Uppsala—Lpz. 
1925, S. 19, 21. 

5  ULMA 2706: 2, s. i; jfr J. Johanssons Signerier, S. 54 f. 
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Med undantag av det sistnämnda fallet av svart magi, d. v. s. sådan 
magi, som avser att tillfoga någon ont, har i dem alla elden spelat en 
viss roll. Detta element har av naturliga skäl alltid betraktats med en 
särskild vördnad och framför allt på indo-iransk mark varit föremål 
för verklig kult.1  Men långt sedan de heliga eldarna slocknat på olika 
altaren, lever bruket av dem kvar i magien. I all synnerhet tillskrives 
där elden förmågan att hålla allt ont och alla för människor och djur 
farliga väsen på avstånd. Det är denna tankegång, som ligger bakom 
den nyss skildrade användningen av eld och glödande kol, exempel 
som kunna flerfaldigas i det oändliga. Efter tattare och trollkäringar 
slängas vedbränder för att de ej skola få makt med husets folk2, och 
mot marritt hjälper det att föra ett eldkol tre gånger motsols mellan 
skjortan och kroppen.3  Den som har »illt», såsom det heter här i byg-
derna, botas genom varmbad, där vattnet värmts upp av glödheta ste-
nar, hämtade från jord, vatten eller någon annan plats än dessa två.4  
Det är viktigt, att det är en sten med från varje maktsfär, ty 
det vatten botar, som fräser mest, när de tre heta stenarna släp-
pas ned i var sin bunke.3  Där »bränns» det nämligen, alldeles som 
i leken. Det onda har tydligen kommit från en varelse, som hör hemma 
i ett stenen motsvarande område, och det måste avlägsnas med ett 
föremål, som också stammar därifrån. 

I det gamla Rom anropades vid ett barns födelse gudinnan Can-
delifera, fackelbärerskan, och en fackla tändes för att hålla demonerna 
på avstånd.6  På samma sätt får enligt svensk folktro elden icke slockna 
på härden, förrän den nyfödda blivit döpt, och ingen besökare får 
komma fram till vaggan, innan han rört om i spiselglöden.7  Stundom 

1  Se härför S. Wikander, Feuerpriester in Kleinasien und Iran (Skrifter utg. av 
Kungl. Hum. Vetenskapssamf. i Lund 40), Lund 1946. 

2  ULMA 7733, S. 7, 13; jfr 9804, s. 86. 
3  ULMA 2375: S. 4, jfr 2612, S. 8. 
4  ULMA 9804, S. 90. 
5  Ibid. 

E. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod, Lpz.—Berl. 1911, s. 67. 
7  Jfr F. Burjam, Den skandinaviska folktraditionen om barnet, Diss. Hfors 3917; 

Louise Hagberg, Den nyfödde världsmedborgaren [Sv. Kulturbilder 6 (del XI), 
Sthlm 1935, s. 77-102]; J. S. A/1011er, Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering 
(Danmarks Folkeminder 48), Khvn 1940. 
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vidtagas ytterligare försiktighetsmått med samma element. En sa-
gesman från Småland berättar följande: 

»En barnsängskvinna lät, första morgonen efter barnets födelse, 
innan solen gick upp, någon av husets folk göra upp eld, en rätt stor 
brasa, på en jordfast sten invid sjön, ån, strömmen eller annat vatten-
drag, särskilt vid sjö, der [!] man befarade sjörået fanns. Då brasan var 
nedbrunnen tog man en eldbrand, kastade den med all kraft ut i 
sjön och sade: 'Nu har jag brännt D] upp din kraft, nu kan du inte göra 
varken barnet eller modern något ondt [!].'»l 

Om också andra element ansetts besitta magisk kraft såsom nordåt-
rinnande vatten vid speciella tidpunkter, den under midsommarnatten 
fallna daggen, kyrkogårdsmull, vanlig jord t. ex. vid jorddragning av 
barn emot engelska sjukan, för att inte tala om stålet2, har detta icke 
inkräktat på det vidsträckta bruket av elden. När kreaturen släppas 
ut för första gången om våren eller försommaren skola de gå övpr 
stål i lagårdströskeln. Men vid denna lägges ofta också en rykande 
vedbrand, litet brinnande fnöske, påtända linneklutar med svavel i 
el. dyl. Men på de flesta håll gäller det, att denna eld icke får tändas 
på vanligt sätt, utan den skall på uråldrigt vis gnidas eller vridas fram 
ur trä. Jag kan icke här gå in på själva tekniken, vi ha i vårt land alla 
varianter företrädda av denna bland naturfolken ännu brukade eld-
uppgörningsmetod. Också i våra nordligaste landskap använder man 
ännu någon gång »vreell», men det rör sig då uteslutande om en nöd-
fallsåtgärd, när man glömt de vanliga elddonen. Men i magiskt syfte 
har sådan tänts i Västergötland ännu i början på vårt eget århundrade. 
Bland de indoeuropeiska folken har den heliga elden uppgjorts på 
detta sätt, långt sedan man uppfunnit en bättre och snabbare metod. 
Detta är fallet i Indien ännu i dag, och i antiken ha vi det bästa 
exemplet i Vestas eld. Kyrkan har bekämpat detta bruk; redan i en för-
ordning av år 742 stämplas det såsom hedniskt. Men när hedendomen 
utrotats, har sedvänjan levt vidare i magien. Och där har den funnit 

i ULMA 3381, s. 30. 
2  Det primära är icke metallen såsom sådan utan dess användning till eggverktyg 

enligt Louise Hagberg, ,>Vasst emot') (Fataburen 1929), s. 12 if. 
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en vidsträckt användning mot boskapspest, svinsjuka och förgörning i 
allmänhet. Man har tänt kolmilor, tjärdalar och svedjeland med denna 
eld, rökt fisknät i den och även brukat den mot farsoter såsom diger-
döden.' Och myndigheternas och kyrkans kamp har varit förgäves. 
Vid en biskopsvisitation 1639 i Linköpings stift anklagas en kvinna 
för att ha använt vredeld och låtit kreaturen gå över den.2  Och i 
J. Nordlanders Norrländska samlingar berättas följande från året 
därpå: 

»Änkan Brita i Öd i Ullånger anklagade år 1640 sin granne Nils 
Mattsson för att ha förvandlat hennes smörlycka. Så ofta han tager 
vredelden, sade hon, så får hon aldrig lycka till smör. Enligt egen 
uppgift gick hon då till honom eller hans hustru och begärde ett litet 
stycke smör av dem; och när hon fått ett sådant, släppte hon det i 
tjärnan [n, och strax därefter bekom hon smör. Fick hon ej smör av 
honom, måste hon tjärna 4 eller 5 dygn, och likväl fick hon icke 
sin smörlycka, förrän hon fått något utav hans smör. 

Ett omfattande material härtill har publicerats av N. Keyland i Fataburen 1912 
--13 och 1918, jfr ibid. 1927, S. 65 if., samt av J. Kalen i FoFt 15-16 (1928-29), 
jfr även tioårsregistren, ibid. 21 (1934) och 31 (1944), s. v. gnideld, vrideld. Strödda 
uppgifter finnas överallt i litteraturen om folksed och folktro, jfr Hylten-Cavallius I 
§ 44, s• 145 f., jämte tillägget, s. 	F. J. Eneström, Finvedsbornas seder och lif, 

Stockholm 1914, S. 210 f.; P. Heurgren, Djurskrock, s. 77 f.; idem i Västsvensk 
forntro och folksed (Göteborgs jubileumspubl. 15), S. 217; idem, Husdjuren i nor-
disk folktro, Örebro 1925, S. 95; J. Kalen, Halländska folkminnen, Halmstad 1927, 
s. 231. År 1928 utgav ULMA sin frågelista nr 13, »Eld och eldgörning», där gnid-
och vrideld fick ett stort utrymme. De inkomna svaren på denna innehålla åtskil-
ligt nytt stoff, huvudsakligen från norra och mellersta Sverige. Kalens uppsatser 
bygga på västsvenskt material. LUF har endast ett par uppteckningar, 466, s. 346 f. 
och 2615, s. 6, men utöver specialmonografierna från södra Sverige ha både Keyland 
och Kalen med åtskilligt från dessa delar av landet, där i synnerhet Småland är rikt 
representerat. En systematisk genomgång av litteraturen, en kartografisk registre-
ring av stoffet och en historisk interpretation av detta, icke minst ur religions-, 
kyrko- och liturgihistorisk synpunkt, återstår att göra, jfr nedan. Härvid måste 
naturligtvis även det utomsvenska materialet granskas, se härtill t. ex. H. Freudenthal 
a. a., och Hwb. d. dt. Abergl., s. v. »Notfeuer». 

2  L. F. Rääf, Svenska skråck och signerier m. m. antecknade i bokstafsordning 
uti 7 band, Forssnäs i Ydre 1863 (handskrift i Kungl. Vitterhetsakademiens biblio-
tek), IV, s. 292, omnämnt bl. a. av Heurgren, Djurskrock, s. 77. övriga notiser om 
gnideld hos Rääf (ibid., s. 266) äro, liksom det mesta hos Hylten-Cavallius, hämtade 
från J. J. Törner, Samling af Widenskeppelser, jfr registret i Wikmans utgåva. 
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Tillspord till vad nytta han brukat sådan vidskepelse, svarade Nils, 
att han haft en stor olycka på öl: när helst han läte brygga färskt öl, 
ville det aldrig jäsa. Han hade då fått det rådet att vid slikt fall taga 
vredelden och därmed röka över ölkaret; då skulle ölet-  jäsa. Detta 
bekände han sig även hava gjort. Även sade han sig hava haft stor 
olycka med sina fiskevånor (fiskredskap), både not och nät, och då hade 
han brukat samma konst med vredeld och rökt därmed, på det att han 
skulle bekomma sin lycka med fiskeri igen.»1  

Seden att röka fisknäten med vrideld var »för gammalt» (sagesmän-
nen födda omkr. 185o) rådande i Grundsunda socken i samma land-
skap, fast man visste, att det kostade 50 kronor, om det blev tingssak!2  
Vid ett konsistoriesammanträde i Lund år 1750 klagades det över att 
t. o. m. prästerna befrämjade det »vidskepliga eldgnidandet» bland 
allmogen, och man beslöt också att hos Konungens befallningsha-
vande i Malmöhus och Kristianstads län begära en cirkulärskrivelse 
mot detta bruk.3  För Smålands vidkommande utfärdades en sådan 
år 1764 av landshövdingeämbetet i Jönköping.4  

Liksom de ovan anförda besvärjelseformlerna kan också nödelden 
åtminstone delvis sättas i samband med medeltida, kyrklig tradition, 
ett i den svenska litteraturen om denna folkliga sedvänja, så vitt jag 
kunnat finna, helt obeaktat sammanhang. Detta frågekomplex kräver 
egentligen en egen undersöknine, eftersom icke minst lokalliturgisk 
praxis och dess historiska bakgrund måste utredas, men några antyd-
ningar skola likväl göras redan här. 

Först en del uppteckningar, hämtade ur den rika litteraturen i ämnet. 
J. Kalen publicerar tvenne traditioner om nödeld från Harestad, som 
ligger i Bohuslän strax norr om Göta älvs norra mynning: 

»I vår gamla kyrkas dörrkarm var några djupa hålor. Därifrån har 

1  III: 4 (H. 14) = Drag ur livet i Ångermanland på 1500- och 1600-talen, Tierp 
1934, S. ii8 f. 

2  ULMA 1365: 18, s. 8; jfr ibid., s. 6 och 3321: 6, s. 8. 
3  Cit. av Keyland i Fataburen 1918, S. 150 f. 
4  Hylten-Cavallius I § 44, S. 335, även cit. Fataburen 1913, S. 227, jfr ibid., s. 

230 f., och Fataburen 1912, S. 19 f. 
5  Denna har artikelförf. delvis färdig i manuskript. 
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i äldre tid tagits nödeld som bot mot sjukdom hos människor och 
djur. Den eld som togs från kyrkan ansågs för helig.» (Aug. Thor-
kelsson, Harestad.) 

»På Flateby gärde är en plats, som jag vill minnas kallas D j ävul s-
fl aden (eller något ditåt). Där hade man vid digerdödens framfart 
här i länet tänt ett bål tvärs över vägen i tro att därmed hindra sjuk-
domens spridning. Och eld att tända bålet med togs från Harestads 
kyrka.» (Aug. Thorkelsson, Harestad.') 

Uppgifterna avse den gamla, numera nedrivna kyrkan, som år 
1854 ersattes med en ny. Några exakta uppgifter om den förstnämndas 
ålder ha icke stått att uppbringa. J. Ödman2  har ingenting därom. 

Detsamma gäller Bexellarna.3  A. E. Holmberg betecknar den endast 

såsom »urgammal»4  och noterar f. ö. dess små dimensioner (16 x ii 
alnar). G. Brusewitz har avritat en Sankt Olovs bild i trä över dörren 
till vapenhuset och hänfört denna skulptur till wo- eller i zoo-talets, 
ifall man nu därav får draga några slutsatser om själva kyrkans ålder. 
J. Jacobsson uttrycker sig också försiktigt, då han säger, att Harestad 
troligen hade »kyrka» redan på i 000- eller noo-talet.6  Andra nyare 

stifts- och kyrkobeskrivningar befatta sig endast med den nya kyrkan.7  

Tydligen är det i alla händelser fråga om en gammal medeltidskyrka», 
varför uppgiften om digerdöden icke behöver vara felaktig ur syn-
punkten av kyrkobyggnadens ålder.3  

Harestadsuppteckningarna kunna kontrolleras genom den ovan-
nämnda teckningen av Brusewitz, enligt vilken två fördjupningar fin- 

FoFt 16 (1929), S.47. 
2  Chorographia Bahusiensis, thet är: Bahus-läns beskrifning, Sthlm 1746 (nytr. 

Uddevalla 1910), S. 137 f. 
3  S. P. Bexell—J. G. Bexell, Götheborgs stifts historia och herdaminne 1—II, 

Gbg 2835, I, S. 199. 

4  Bohusläns historia och beskrifning I—III, Uddevalla 1842--45, III, s. 402. 
5  Elfsyssel, Gbg 1864, s. 42 f. 
6  Göteborgs och Bohus läns kyrkor i ord och bild, Skara 1933, S. 66. 
7  S. Pettersson—A. Litzen, Göteborgs stifts herdaminne samt geografisk och 

historisk beskrifning öfver pastoraten, Gbg 1872. 
8  Altaret är daterat 1634, altarskåpet är vida äldre, Holmberg III, S. 402. 
9  För nödeld som medel mot pesten, se hänvisningarna i Hwb. d. dt. Abergl., 

s. v. oNotfeuer), sp. 1149. 

17 	Från silverfisken i Skaga 
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nas mitt på den järnbeslagna dörrens vänstersida, alltså icke i dörr-
karmen. Keyland, som tydligen frågat ortsbefolkningen om innebör-
den av fördjupningarna i kyrkporten, återgiver följande förklaring: 

»Ett gärde å gården Flateby kallas ännu för Helvetesskogen till 
erinring om digerdöden. Allmogen samlade där, för att skydda sig 
mot den hemska farsoten, tillhopa en myckenhet bränsle, som tändes 
med s. k. helig eld eller nödeld, hvilken åstadkoms genom att med en 
ekkäpp gnida mot Harestads kyrkodörr.»1  Överensstämmelsen med 
de tidigare citerade uppteckningarna2  är icke tillfällig, eftersom utsa-
gan stammar från 93-åriga Charlotta Torkelsson. Vi ha uppenbarligen 
i detta fall med en släkttradition att göra. 

Ytterligare en uppteckning från samma socken finnes i litteraturen 
om nödeld och andra eldar. För att avvärja digerdöden samlade man, 
såsom det heter, »stora högar av ris och annat bränsle vid gränserna 
till grannsocknarna på de ställen, där vägarna gingo fram. Rishögarna 
antändes med gnideld, och man hoppades att röken skulle kunna hålla 
den fruktansvärda farsoten borta från Harestad.»3  Här saknas alltså 
angivelsen om hur gnidelden uppgöres. 

Uppgifterna från Harestad stå emellertid icke isolerade. Även 
från Karaby i Västergötland finnas två uppteckningar, som sätta 
tändandet av nödeld mot kyrkdörren i samband med digerdöden. I den 
ena heter det, att man vid digerdöden borrade in sjukdomen i kyrkan 
med en ekkäpp.4  I den andra talas det endast om »farsoten», som skulle 
hindras genom den eld, som utvanns ur kyrkdörren med en krokig 
gren av ek. Askan skulle strös på de sjuka.5  Själva handlingen är till 
både utförande och syfte densamma i bägge fallen, men den magiska 
effekten är knuten till olika moment av densamma. Det stora, jäm- 
förande materialet synes styrka, att det är den på ovanligt sätt tända 
elden, som är det primära, medan inborrningen av sjukdomen i kyrkan 

Fataburen 1918, S. 152. 
2  Icke noterad av Kalen. 
3  VFF 464, cit. J. Ejdestam, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och 

åkerbruk i Sverige (Skrifter utg. genom ULMA ser. B: 2), Uppsala—Khvn 1944, 
8. 129. 

4  ULMA: VFK 281, s. 21. 	 5  ULMA 18 (fol.), s. 26. 
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är en sekundär tolkning i överensstämmelse med andra magiska sed-
vänjor. Karaby kyrka, som har sitt nuvarande utseende efter en 
1923 utförd ombyggnad, som föranleddes av 1919 års eldsvåda, 
stammar från i i oo-talet.' Den ligger på östsidan av den vik (Dettern), 
som genom Vänersnäs är skild från Vänerns utlopp i Göta älv. Tra-
ditionerna från Karaby äro alltså i hög grad besläktade med dem från 
Harestad beträffande innehåll, geografiskt grannskap, uppgiven och 
möjlig datering. 

De västsvenska uppgifterna kunna ytterligare belysas med norskt 
materia1.2  I friluftsmuseet Maihaugen i I,illehammer finns ett litet 
medeltida träkapell, f. ö. den tidigast kända kyrkobyggnad, som har 
uppförts med knutat timmer. Det är vigt åt Olav den helige och jung-
fru Maria och har ursprungligen stått väster om Gudbrandslågens 
utlopp i Mjösen. En gång har kaniker från Hamar hållit mässa där, 
särskilt vid tiden för lakfisket, vilket domkyrkan haft andel i. »På 
begge langvegger, omtrent i z 1/2 alens hoide fra gulvet, finnes der 
ennvidere en hel del sorte brandflekker» enligt beskrivningen från 
1928. I den första delen av samma arbete uttrycker sig Sandvig 
försiktigare: »en hel del sorte, langagtige striber som af varme». Lös-
ningen på denna gåta har Sandvig fått av ett par fiskare, som berättat 
om sedvänjan att för fångstlyckans skull »drage tre-ild» över fiskred-
skapen, bl. a. genom att lägga dem vid en vägg, mot vilken en träpinne 
gnides. Även i Hustads gamla kyrka skall enligt en av dessa sagesmän 
dylika brandfläckar finnas kvar efter elddragning. Själv har Sandvig 
sett sådana i gamla bodar, bl. a. i Romsdalen.3  

Även här rör det sig sålunda om en medeltidskyrka — också be-
lägen vid vatten — där man tagit gnideld i magiskt syfte.4  Men såväl 

1  G. Ewald, Västergötlands kyrkor i ord och bild, Alingsås 1929, s. 17, 57. 
2  Hänvisning härtill finnes hos Keyland i Fataburen 1918, S. 152. 

3  A. Sandvig, De Sandvigske samlinger 1—II, Lillehammer—Kristiania 19o7-
28, I, S. 20 ff.; II, 5. 225 if. 

4  Man bör vidare beakta, att både Lillehammers- och Harestadskapellen äro 
vigda åt Olav den helige. Just på Olofsdagen den 29 juli »gjorde man förr upp eld 
genom vilken korna drevos eller lät man rök blåsa mot dem, de kunde då ej skadas 
av trolldom eller illasinnade makter», enligt artikeln »Svältkroken», Sv. Dagbl. 28/7 
44 (sign. L—t.). 
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platsen för handlingen (långväggarna) som ändamålet med densamma 
äro andra än i de svenska traditionerna. Den första olikheten kan lätt 
förklaras så att det norska kapellet är av trä, medan de svenska kyrkorna 
äro av sten, varför man i de senare nödgats hålla sig till kyrkodörren 
för att kunna gnida eld. Och att man överhuvud taget gjort detta mot 
kyrkan behöver icke bero på något annat än att allt som haft att göra 
med ett gudomligt vigt rum och helgad materia ansetts på ett särskilt 
sätt vara magiskt verksamt: kyrkogårdsmull, klockmalm, oblat, o. s. v. 
Likväl bör uppmärksamheten fästas vid att den nya eld, som redan 
under tidig medeltid och ännu i dag om påskaftonen genom eldslag-
ning tändes i den romersk-katolska kyrkan och sedan högtidligen 
viges, för att i sin tur tända påskljuset bl. a. utvunnits ur dörren till ett 
kapell. Sålunda heter det i en gammal suburbikarisk (= från biskop-
stiftet Rom i motsats till staden) Orda från 700-talet, vilken avser det 
kyrkliga ritualet under senare delen av stilla veckan: Ea vero die 
(påskaftonen, senare ms: skärtorsdagen), hora nona, faciunt excuti 
ignenz de lapide in loco foras basilica; si ibidem oratorium habuerint, super 
portam (senare ms: in porta) ibi excutiunt; sin vero, in loco quo consi-
deravit prior, ita ut ex eo possit candela accendi.' 

Det vanliga är emellertid, att akten försiggår på kyrkogården utan-
för kyrkan. Vidare har det liturgiska bruket växlat under medeltiden, 
så att man på sina håll slagit och vigt ny eld både på skärtorsdagen 
och påsklördagen, mera sällan även på långfredagen. Skärtorsdags-
seden har i Tyskland bestått in på 1400-talet.2  Det behöver knappast 
sägas, att alla dessa ceremonier äro omvärvda av kristen symbolik, 
flintan är Kristus, hörnstenen, den nya elden är hans lära, evangelii 
ljus, liksom det stora påskljuset är Frälsaren såsom världens ljus och 
rättfärdighetens sol, vilken skingrar Hadesmörkret och besegrar djä-
vulen och döden. Samtidigt har elden haft och har alltjämt en vidsträckt 
av kyrkan tolererad folklig användning, som kommer fram även i de 

1  B. Capelle, La procession du Lumen Christi au Samedi-saint [Revue 115ne-
dictine 44 (1932), s. 105-19], s. 113. 

2  A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im IVIittelalter 1—II, Freiburg i. Br. 
1909, I, S. 509 IT. 
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gamla vigningsformlerna. Dessa innehålla böner om att allt som kom-
mer i beröring med den nya elden, mat, dryck och andra föremål, 
skola välsignas. Man brukar därför i hemmen släcka elden på härden 
och tända den på nytt med eld från den heliga lågan. Direkta före-
skrifter härom finnas i gamla ritualböcker.1  

Men allt detta har med dymmelveckan att göra, och tändandet av 
nödeld i vårt land har väl icke varit begränsad till denna? Visserligen 
icke, men påsken synes dock ha spelat en särskild roll i detta samman-
hang. I sina Halländska Folkminnen berättar t. ex. Joh. Kalen, efter 
sin fader, om en korsväg vid Mårdaklevs kyrka, där man tagit gnid-
eld ur en stor stenstolpe med djupa hål genom att stoppa fnöske i 
dessa och vrida runt en järnbult. Med denna eld har man tänt ris 
på vägen och drivit fram kreaturen däröver för att på detta vis säkra 
dem mot alla farligheter under sommaren. Och detta har skett år-
ligen på påskaftonen under stort tillopp av folk från både Mårdaklev 
och angränsande socknar.2  

Härtill kan man möjligen genmäla, att liksom det religiösa livet 
kulminerat omkring de stora helgerna, har magien florerat omkring 
dessa, och att kreaturen släppts i vall på våren och därför vid denna 
tid behövt undergå en skyddskur. För att taga den sista invändningen 
först, äro tiderna för kreaturslösningen i vårt land undersökta. Dessa 
kunna infalla på såväl fasta som rörliga data, t. ex. Kristihimmelfärds-
dag. Men påsken har icke, om man undantager fåren, utgjort en dylik 
termin, eftersom den i allmänhet infallit för tidigt, för att det skulle 
kunna finnas något bete.3  Beträffande den första anmärkningen för-
tjänar det att framhållas, att det finns andra exempel, där den folkliga 
sedvänjan efter reformationens införande drag för drag svarar mot 
romersk-katolskt kyrkligt bruk, sådant vi känna det från både medeltid 
och nutid. Ett sådant är följande: 

Lasse Krafts hustru anklagades vid Åkers häradsting vintern 1631 
»av biskopens kapellan hederlig och vällärd herr Jon Nicolai därför 

1  Ibid., s. 516. 
2  Även återgivet i FoFt 15 (1928), s. zoo. 
3  J. Ejdestam, Ärseldarna, s. tos if., 198, 221. 
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att hon i 'dömbleveckan' och påsknatten farit med mycket spökeri och 
vidskepelse. Först hade hon på skärtorsdagen låtit laga 'vredeldh' 
(gnideld) samt förvarat denna eld till påsknatten. Då hade hon neder- 
tagit sina fähusdörrar och lagt samma eld under dem samt låtit driva 
sin boskap över samma eld. Sedan hade hon om påsknatten rökt och 
kokat det som de om själva dagen äta skulle. Den anklagade var från- 
varande men hade för lagläsaren i gode mäns närvaro förklarat, att 
hon så gjort och visste där intet ont med, utan hade så hört vara en 
gammal plägsed. Hon hade kokat om natten för den orsaks skull, att 
hon om påskemorgonen intet ville hava upp eld, ty hon hade hört 
sägas att trollkäringarne skulle hava all nytta av den gård, där skor-
stenen först om påskmorgonen syntes röka. Saken sköts till domka-
pitlet.»' 

Den anklagades förklaring, att hon kokat under påsknatten av rädsla 
för påskkäringarna, är uppenbarligen ett påhitt av henne för att slingra 
sig undan, eftersom påskeldar annars tvärtom ansetts skrämma bort 
de kvinnor, som stodo i förbund med Satan.2  På samma sätt har man 
velat förklara, att kreaturen rökas före påsk, emedan det är påskkäring- 
arna, som sätta på dem sommarsjuka.3  Att den nya elden tändes på 
skärtorsdagen men sedan sparas till påskaftonen, innan den tages i 
bruk, innebär en fullständig motsvarighet till den liturgiska ordning, 
som utgör en blandform mellan äldre och yngre romerskt bruk. 
I gammal tid tändes nämligen icke någon ny eld utan den gamla be-
varades på en undangömd plats i kyrkan, sedan ljusen släckts under 
tiden för passionsdramat, och med denna tändes sedan påskljusen. 
I en II oo-talshandskrift från Engelberg i Tyskland beskrives skär-
torsdagens eldceremoni just på detta vis. Framför kyrkan slås eld ur 
flinta och viges med trenne böner, vilka ännu finnas i Missale Romanum. 

1  J. Sandström, Landsarkivens samlingar som kulturhistoriskt material [Rig 5 
(1922), S. 136-48], S. 146. 

2  Jfr dock Törner, nr 138, 140, 221; T. Norlind, Svenska allmogens liv, 
uppl., Sthlm 1925, S. 563 f.; ULMA 1048:5, s. I; 1914:4, S. 7; 2498:7, S. 22; 
iii: 374, s. 13; 2825: i , S. 23; 10045,  S. 29; 11754, S. 43 (eldningsförbud, spjäll-
stängning och trolldom dymmelonsdagen och dymmelveckan). 

3  FoFt 15 (1928), S. 214. 
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Då den brinner för fullt, utsäges en ny bön, likaledes bevarad ännu i 
dag, och ett ljus tändes på den. Detta i sin tur bäres på ett rör in i 
kyrkan. Medelst ljuset överföres den heliga lågan till en lampa, som 
ställes undan till påskaftonen för att då förmedla elden till påskljuset.1  

Om sålunda den omständigheten, att Lasse Krafts hustru sparar 
sin vrideld, får en tillfredsställande förklaring genom att ses i liturgi-
historiskt ljus, har hennes magiska bruk därav slående paralleller i 
folklig, romersk-katolsk sedvänja av i dag. Från Kärnten berättas 
sålunda följande: »När prästen vigt elden, så tager ung och gammal 
glöd ifrån denna i medhavda krukor och pannor, många föra med sig 
vedträn och bringa dessa att glöda. Mest åligger det pojkarna att med 
sorgfälligt torkade fnösksvampar bära den heliga elden in i husen. 
På långa stavar eller trådar svänga de svamparna runt och skynda hem. 
Även flinta, med vilken ny eld slås i hemmet, eller tegelstenar håller 
man över lågorna. Mot dessa river man tändstickor där hemma och 
frambringar så nyvigd eld på härden. I nedre Kärnten får den pojke, 
som först skaffar hem elden, en korv, näste ett målat ägg, de som 
komma senare ingenting. På andra platser få eldbärarna ett påskägg. 
Ty, så säger man, i det hus, som först får påskelden, blir säden först 
skuren och förd under tak. I den (elden) bor en välsignelserik troll-

makt. Påskmaten må' ste därför kokas på den eld, som tändes upp med 
glöd från den vigda elden. Den får icke slockna på härden förrän om 
ett år. Då den icke användes, täcker man över glöden med aska och 
då bibehålles den. Ett stycke äldsta urtid lever i detta bevarande av 
den heliga elden på härden ännu kvar i våra dagar. Med kol från den 
vigda påskelden såsom rökelse och påskvattnet (som välsignats i 
kyrkan) såsom vigvatten vandrar bonden i den övre Lavantdalen ige-
nom alla boningsrum och åkrar, emedan han hoppas att därigenom 
säkra trivseln åt husfolket och grödan. Aska därifrån, som strös på 
fälten, säkrar deras avkastning; blandad med djurens föda bevarar 
den dem från sjukdomar.2  Ett kol från den vigda elden och påskelden, 
vilket gräves ned under stalldörren, håller sjukdom och förhäxning borta, 

1  Franz I, s. 511. 
2  Jfr ovan askan som medel mot digerdöden! 
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och på den husliga härden skyddar det mot blixtnedslag (Antonius-
eld?1).2  

Den bön, som väl ursprungligen endast liturgiskt bekräftat redan 
förkristna magiska bruk och sedan vidmakthållit och främjat dessa,. 
saknas i det nuvarande Missale Romanum men finnes i nästan alla 
medeltida tyska vigningsformulär och i åtskilliga franska.3  I vårt 
sammanhang är det dock viktigare att fastslå, att just detta formulär 
varit känt och använt i Sverige. Det står sålunda i Manuale Upsalense, 
en latinskspråkig romersk-katolsk handbok för svenskt gudstjänst-
bruk, tryckt i Stockholm 1487 och därmed den äldsta tryckta, nordiska 
ritualboken överhuvud taget. I översättning har det följande lydelse: 
»Helige Herre, allsmäktige Fader, evige Gud, i Ditt namn och i Din 
Sons, vår Herres Jesu Kristi och den Helige Andes namn välsigna 
vi denna eld jämte vax och allt som underhåller den: vi viga och signa 
med Kristi korstecken, att den, tänd inom- eller utomhus, icke må 
skada, icke sätta i brand, utan bränna, värma eller upplysa allt som är 
nödvändigt till människornas tjänst, och att det som blivit samman-
smält, avkokt eller uppvärmt av denna eld, må vara välsignat och tjän-
ligt till all mänsklig välgång, att vi icke må förbrännas såsom Nadab 
och Abin4, då de framburo främmande eld åt Dig, utan att vi med 
översteprästen Aaron och hans söner Eleazar och Ythamar ständigt 
må kunna offra fridstiftande soningsoffer åt Dig, stekta i offerelden, 
och alltid med Din Andes eld bortbränna våra brister, upplys våra 
hjärtan med insiktens ljus och förhärliga våra själar med trons värme. 
Genom samme Andes samme Herre.»3  

Lasse Krafts hustru har tydligen såsom privat magi bevarat det som 
drygt hundra år tidigare varit ett kyrkligt bruk. Då någon av prästen 
välsignad eld icke längre stått att erhålla, har hon själv tänt vrideld och 

I texten står det mångtydiga »Wildfeuero. 
2  G. Graber, Volksleben in Kärnten, Graz 1934,  S. 251 f., jfr Franz I, S. 516 f., 

Freudenthal, passim, och Hvvb. d. dt. Abergl., s. v. »Feuerweihe. 
3  Franz I, 5. 514. 
4  Felskrivning för Abiu = Abihu, 3 Mos. lo: i ff. 
5  Manuale Upsalense utg. af  I. Collijn (KB:s saml.), Sthlm 1918, s. 6; jfr 

Franz I, s- 514. 
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förfarit med denna, såsom man gjort i romersk-katolsk tid med ignis 
novus. Påskritualet i såväl dess liturgiska som dess därpå följande folk-
liga utformning har stått mönster för henne. På samma sätt har kyrk-
lig tradition i de tidigare anförda uppteckningarna från Mårdaklev, 
Harestad och Karaby bestämt tiden (påskaftonen) och platsen (kyrk-
porten) för tändandet av nödeld. Däremot ha de skilda sätt på vilka 
denna blivit använd, ursprungligen icke något med kyrkan att göra, 
såsom redan framhållits, utan dennas eldvigningsceremonier ha ut-
gjort ett kristnande av äldre sedvänjor. Dessa ha därigenom blivit 
ännu mera rotfästade. Den anonyme författaren till De reliquiis in 
Smolandia Paganismi et Papismi, vilken samling inleder Törners verk, 
har valt en mycket betecknande titel, ty papismen har verkligen i många 
fall konserverat paganismen. Det är icke alls osannolikt, att den väl-
lärde prästman, som 1631 stämde kvinnan till tinget, var medveten 
om de rester av papisteri, som vidlådde hennes handlingar. De luther-
ska prästerna förde en hård kamp mot både sådan och annan vantro. 

Även många andra folkliga bruk komma i helt nytt ljus, om de be-
traktas mot bakgrunden av den folksed, som den medeltida svenska 
kyrkan bidragit till att utforma.' Principiellt har t. ex. Franz2  och A. 

Bach ställt denna fråga för Tysklands del3  och i Finland har U. Harva 
visat, hur långt man kan nå med en interpretation, som räknar med det 
medeltida arvet i folklig tro och sed.4  Kyrkohistorikern, professor 

1  Jfr landnamaseden att helga land med eld och Peregrinuseldarna i samband 
med magisk skallgång, Ejdestam, Arseldarna, s. 131 if., 92 if., med den ovan refe-
rerade sedvänjan från Kärnten att gå över fälten med rykande kol från den nya 
påskelden. Ejdestam anför s. 130 en uppteckning, som hänför detta bruk till skär-
torsdagen, en av de dagar då ny eld vigts i den romersk-katolska kyrkan. Vidare 
ha påskeldarna i västra Sverige utan tvivel övertagit en del av den kyrkliga eldens 
roll, liksom ätandet av »påskgömmor> (Rietz), jfr Ejdestam, s. 198 f., måste sättas i 
samband med de kyrkliga benediktionema av både fårkött och varjehanda annan föda 
i förbindelse med påskaftonens kyrkliga ceremonier och fastans avbrytande. Här-
till hoppas jag kunna återkomma en annan gång. 

2  IIs. 641. 
3  Deutsche Volkskunde. Ihre Wege, Ergebnisse und Aufgaben, Lpz. 1937, 

§ 153 	s. 176; jfr bibliografien i § 151 för sambandet mellan kyrkan och folkseden 
över huvud taget. 

4  För K. Krohns och F. Ohrts insatser, jfr ovan s. 154, not 1. 
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H. Pleijel har gjort mycket för att åt arkiven rädda det kyrkliga folk-
livet från senare tid. Men ännu återstår det att vid en traditionshisto-
risk tolkning av folkliga bruk och föreställningar i högre grad än hit-
tills räkna med att vi långt in i nyare tid haft en kyrkligt bestämd 
enhetskultur, som i sin tur rymmer på relikt från en tid, då kyrkans 
roll i folklivet om möjligt varit ännu större. 

Sammanfattningsvis konstatera vi alltså, att många seder och bruk, 
vilka dels stått i samband med den lägre fornnordiska religionen men 
mestadels äro av primitiv-magisk natur med motsvarigheter bland de 
flesta naturfolk i våra dagar, dröjt sig kvar bland oss. Att så kunnat 
ske beror naturligtvis i första hand på att man verkligen trott på kraf-
ten i dessa ceremonier och ansett dem vara meningsfulla. Ibland har 
den blotta vanans makt bevarat en gammal sedvänja eller också har en 
kristen omtolkning räddat den. Men också kristet stoff har kommit att 
användas i magiskt syfte. Slutligen ha vi sökt komma åt några av de 
tankegångar, som ligga bakom det magiska handlandet, d. v. s. prin-
ciperna om likhet och beröring, och även skärskådat magien under 
synpunkten av de element, som särskilt brukats för magiskt ändamål. 



10. Själarnas bro och 
dödens älv 

ALLA ha säkerligen som barn varit med och lekt »Bro, bro, breja». Både 
leken och den därtill hörande sångtexten ha en högst skiftande utform-
ning bara inom vårt land.1  Orden till den visa, som författaren av denna 
uppsats omkring 1920 var med och sjöng och lekte på julgransplund-
ringar i Stockholm, hade följande lydelse: 

Bro, bro i breja, 
stockar och stenar, 
alla goda renar, 
ingen slipper här fram, här fram, 
förrän han säger sin kärastes namn. 
Vad heter han? 

Använda förkortningar 
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 
ERE 	= Encyclopaedia of Religion and Ethics 
FFC 	= Folklore Fellows Communications 
H DA = Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 
KLNM = Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk Medeltid 
LThK = Lexikon f ör Theologie und Kirche 
NTU 	= Nordisk Teologisk Uppslagsbok 
RGG1  = Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl. 
SKYR = Suomen Kansan Vanhat Runot 
ULMA = Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 

1  Även lekens europeiska spridning är beaktad av H. F. Feilberg, Bro-brillelegen. 
En sammenlignende studie (Svenska Landsmålen 12:4, Sthlm 1905), som är rik på 
material. Se även S. Tvermose Thyregod, Danmarks Sanglege (Danmarks Folke-
minder 38), Khvn 1931, s. 220 ff., som innehåller Bro Brille med varianter och 
kommentar. Jfr även B. Steylen, Norske Barnerim og Leikar, Kristiania 1899, s. 
110 f. Leken är i Sverige ofta förknippad med Fästa jungfru, A. I. Arwidsson, 
Svenska fornsånger 1-3, Sthlm 1834-1842, 3, s. 250 ff. C.-H. Tillhagen, Svenska 
folklekar och danser 1-2, Sthlm 1949-50, 2, s. 320 f., har också Bro, bro, breda 
efter Fredin 187 = Sv. Landsmål, ser. B. 29, Sthlm 1909-32 (gotländsk variant); se 
härtill P. A. Säve, Gotländska lekar, utg. av H. Gustavson (Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien, Svenska lekar 1), Uppsala--Sthlm 1948, s. 132 f., med värdefullt variant-
register (s. 238). 
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En granskning av de talrika uppteckningarna på Uppsala Landsmåls-
arkiv visar, att denna variant bl. a. är belagd i Hälsingland (Bollnäs).' 
Av en helt annan typ är följande: 

Bro bro brälla! 
Klockan ringer älva, 
kalla ut, kalla in, 
kalla käjsarens dotter ifrån England! 
Vad är vitt som ett IM? 
vad är svept uti skinn? 
Fattig fattig krigsman, 
livet skall du mista. 
Den som kommer allra sist 
Hugg' en å ock stoppa'n i den svarta grytan!' 

(Skåne 1880) 

I det senare fallet rör det sig uppenbarligen om utlottning av ett offer, 
barnlekens reflex av det byggnadsoffer, som en gång hört ihop med 
brobyggandet (jfr titeln pontifex som vittnesbörd om brobyggets stora 
betydelse). En grekisk folkvisa, Bron vid Arta, som handlar härom, har 
blivit berömd. Där skildras, hur man förgäves håller på och bygger på 
bron i tre år, ty det sista spannet blir aldrig färdigt: det som byggs om 
dagen, faller samman under natten.3  Demonen eller genius loci, kanske 
ursprungligen flodguden, låter slutligen, när männen falla i klagan, höra 
sin röst: Om ni icke offra ett människoliv, blir ingen mur säkert grundad. 
Men nu skola ni icke skänka ett föräldralöst barn, en vägfarare eller en. 
främling utan hantverksmästarens fagra hustru.4  Från en av de joniska 
öarna, Zakynthos, berättas det, att man ännu under 1800-talets senare 
hälft velat offra en muslim eller en jude vid viktigare brobyggen. Det 

1 ULMA 1752: 3; jfr ULMA 2001: 3, s. 6 (Dal., Malingsbo; Hällen). 
2  Feilberg, s. 12, efter uppteckning av A. Kock. 
8  Jfr kyrkobyggnadssägnerna och G. Holm, Om 8-passivum i svenskan (Lunda-

studier i nordisk språkvetenskap 9), Lund 1952, s. 93. Samma motiv återkommer i 
berättelsen om det evigt ofulländade synagogbygget hos Petrus Diaconus i hans De 
locis sanctis från år 1137 (PL 173, sp. 1128 =CSEL 39, s. 113), ehuru stoffet torde 
vara betydligt äldre, se B. Blumenkranz, Juden und Jiidisches in christlichen 
Wundererzählungen (Theol. Zeitschrift 10, 1954, s. 417-446), s. 423 f. Se ytterligare 
härom D. Strömbäck och förf. i akterna från det 13 Nordiska Folklivs- och Folk-
minnesforskarmötet i Lund 19-22 aug. 1957 (tryckta 1958.) 

4  J. C. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. A Study in 
Survivals, Cambridge 1910, s. 262 f. G. Cocchiara, Il ponte di Arta e i sacrifici di 
costruzione (Annali del Museo Pitrö, Palermo, 1, 1950, s. 38-81) har tyvärr icke 
varit tillgänglig för mig. Enligt rec. skall den behandla byggnads- och brooffer i 
östeuropeisk poesi, medeltida dokument samt i Främre orienten i gammal tid. 
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finns också en sägen, att en svarting murats in i en akvedukt nära Lebadea 
i Beotien.1  Kinas »Väg och vatten» hade ännu på 1890-talet besvär att 
anskaffa mänskliga brooffer, som då betingade ett pris av tio pund 
vardera, om man skall tro ett högst aktningsvärt, engelskt uppslagsverk.2  

Om visan återspeglar ett brobyggnadsritual, bör lekens dramatiska 
utgestaltning någonstädes också innehålla ett dylikt byggande. Detta är 
i själva verket även fallet i en irisk variant av den kända: 

London bridge is broken down, 
fair lady, 

how shall we build it up again? 
grand, says the little dear, etc. 

Enligt lekbeskrivningen bygges här en verklig bro av stockar och 
bräder. De som deltaga äro utklädda: en föreställer djävulen, medan 
andra äro änglar. Alla moment i visan utföras i leken. Fången föres till 
en hydda på något avstånd från lekplatsen. Det utrönes medelst prov 
(följa linje), om han skall höra djävulen till eller icke. Det hela tager 
fem hela timmar, och leken kallas »djävulsbron».3  — Vi böra här lägga 
märke till: a) det dramatiska uppförandet, b) fången-offret, c) alterna-
tivet himmel—helvete, antytt genom förekomsten av både djävul och 
änglar. De sistnämnda höra mera ihop med hinsidesbron än med den 
jordiska broslagningen, ehuru himlabron lika väl som de mänskliga 
byggnadsverken har krävt sina offer av förbipasserande själar. 

Föreställningen om en själabro finns klart betygad på närmaste håll, 
nämligen hos estlandssvenskarna, där leken heter »djävulsspelet» (fcin-
spöen). Den går så till, att »Gåsfår» (Jesu fader) och djävulen svänga ett 
hopprep, medan man sjunger: 

Brillan ska bigs 
vii du te gilfår (Gåsfår) 
helder te fån? 

Då var och en sprungit igenom tre gånger, skall han ställa sig bakom 
en av de två, utan att veta, om det är Gud eller djävulen. Sedan alla 
valt sin herre, få djävulens anhängare smörj av repet.4  

1 Lawson, s. 276 f.; jfr även Ph. P. Argenti-H. J. Rose, The Folklore of Chios 
1-2, Cambridge 1949, s. 224 f. 

2  ERE, s.v. »Bridge», en alltfort grundläggande artikel. Jfr även RGGa 1 (1957), 
s. v. *Bauopferr. 

3  Feilberg, s. 34. 
4  Dens., s. 16. En lettisk lekbeskrivning överensstämmer nästan helt med denna 

skildring, se Latwju Dainas, Kr. Barona Kopojumå, V, 2. eesp. Riga 1922, s. 207 f. 
(Deews un welns), såsom doc. H. Biezais haft vänligheten påpeka för förf. 
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Här är det alltså fråga om själarnas bro, som skiljer de onda och de 
goda från varandra. I olika varianter av barnleken återspeglas båda 
motiven: brooffret här på jorden och passerandet av den himmelska 
bron efter döden. Väljandet mellan sol eller måne visar sig höra samman 
med himlabron. De två himlakropparna äro täckord för himmel och 
helvete, såsom man kan se av en variant från Frankrike, »La porte du 
Gloria». Sol och måne avslöjas sedan såsom paradis och helvete eller 
omvänt, och den efterföljande kampen gäller änglar och djävlar.1  I 
Italien heter leken »Paradisets portar», som ömsevis äro stängda eller 
öppna. Kungen av Frankrike och hans soldater passera, den tionde 
gången kvarhålles den siste.2  Även här är det alltså fråga om en blandning 
av jordisk och himmelsk bro. I en annan italiensk variant företräder den 
ene lekledaren direkt paradiset och den andre helvetet. De passerande 
tillfrågas: vill du ha vatten eller vin? Svaret avgör, var man hör hemma. 

Att det gamla brooffret skymtar i barnleken »Bro, bro, breja», förefaller 
ganska klart. Men var kan man i religiös tro eller rit återfinna den 
himlabro, som skiljer de goda och de onda själarna från varandra? 
Den medeltida, folkliga föreställningsvärlden känner väl till denna bro. 
Den hör hemma i den kristna visionslitteraturen med dess rötter i forn-
kyrkans rikt flödande, apokalyptiska skildringar av hinsidesvärlden. 
Dessa tillhöra i stor utsträckning utomkanoniska apokryfer och pseudo-
epigrafer. Endast ett enda, medeltida exempel på denna litteraturart: 
I Thurkill-visionen berättas det, hur en engelsk bonde år 1206 i drömmen 
får skåda både himmel och helvete och själarnas öden efter döden. De 
avlidnas själar samlas i en kyrka, från vilkens östsida tvenne murar 
utgå. Mellan dem ligger skärselden och på andra sidan denna en damm 
med iskallt och bittersalt vatten. Sedan följer en bro, som är försedd 
med vassa piggar, och som leder till glädjens berg med en kyrka, vilken 
rymmer all världens själar. Ärkeängeln Mikael ledsagar de vita själarna 
på denna svåra väg, medan aposteln Petrus för de fläckiga till skärselden, 
där de få reda sig själva. Aposteln Paulus sorterar genom vägning de 
helsvarta själarna, av vilka de som befinnas för lätta kastas i helvetes-
brunnen, medan de övriga få fortsätta på reningens väg.3  

Brons förekomst kan nog föras längre tillbaka i den kyrkliga traditio-
nen, än vad som hittills skett. Den syriske kyrkofadern Afrem (t 373) 

1 Feilberg, s. 76. 
2 Dens., s. 79. 
3 D. Strömbäck, Om Draumkvwdet och dess källor (Arv 2, 1946, s. 35-70), s. 

45 f. 
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talar i en av sina hymner om korset såsom den bro (garä), vilken leder 
över »den stora lågande floden», och på vilken han skall vandra till 
livets boning.' Ett dylikt uttryckssätt förutsätter ju föreställningen om 
en verklig hinsidesbro, liksom bild och verklighet äro svåra att åtskilja 
också ifråga om korsbron. 

Kan man nu i analogi med brooffret såsom både lek och realitet göra 
gällande, att också barnleken i dess själabrovariant är ett »gesunkenes 
Kulturgut», som återspeglar bestämda föreställningar om livet efter 
detta? Det är lättare att tänka sig en dylik utvecklingsprocess, ifall 
barnens lek utgör en direkt efterbildning av de vuxnas handlande i 
stället för ett åskådliggörande av deras tänkande. Eftersom, så vitt det är 
mig bekant, en symbolisk broslagningsceremoni saknas i kristna liturgier, 
ligger det närmast till hands att tänka på det medeltida kyrkliga dramat 
och dess mer eller mindre folkliga avläggare. Framställningarna av de 
yttersta tingen, såsom själens öde efter döden, uppståndelse och dom, 
ha där varit ofta förekommande motiv. Det återstår att undersöka, 
om även själabron finns i detta rika material. En annan, tänkbar före-
bild utgöres av vanligt brobygge, vilket under medeltiden ofta utförts 
såsom en själagåva, alltså en god gärning till förmån för en avliden. 
Avlat har sålunda beviljats såsom uppmuntran till dylik verksamhet.3  
Broslagning är även belagd i äldre rysk folksed i samband med begravning 
och själafester.3  

Emellertid förekommer själabron ingalunda enbart på kristet håll 
utan också inom judendomen, islam, i det förkristna Norden, i det 
gamla Iran och Indien, i Fjärran Östern och bland naturfolken.4  Det 

Se för syrisk text, översättning och närmare hänvisningar förf:s Le baptåme de 
feu (Acta Sem. Neotest. Ups. 9), Diss. Uppsala 1940, s. 126 f., jfr s. 52, not 2, och 
s. 58, not 1. 

2  För nordiska belägg, se Strömbäck, s. 44, not 2, och KLNM II, sp. 246, 254. 
Jfr H. Hildebrand, Sveriges medeltid I: 2, Sthlm 1894, s. 989 ff.; för utomnordiska 
belägg, se The Catholic Encyclopedia, s.v. »Bridge-Building Brotherhood»; El-tE II, 
s. 856; LThK, s.v. »Brtickenbau». 

3  Se nedan, s. 108 not 4, för hänvisningar. 
4  Se utom ERE (s.v. »Bridge»), HDA (Reg., s.v. »Briicke»), St. Thompson, Motif-

Index of Folk-Literature 1-6, 2" ed. Copenhagen 1955-58 (E 481.2.1; F 152; Reg.) 
och Strömbäck, a. a., med där anförd litteratur, även eller i synnerhet L. Scherman, 
Materialien zur Geschichte der indischen Visionslitteratur, Leipzig 1892;  Dofia 
Luisa Coomaraswamy, The Perilous Bridge of Welfare (Harvard Journal of Asiatic 
Studies 8, 1944/45, s. 196-213); A. Rilegg, Die Jenseitsvorstellungen vor Dante 1-2, 
Einsiedeln—Köln, 1945, 1, s. 280 f., 284, 357 f., 362 f., o.a.; M. Haavio, »För ström-
drag rygga de tillbaka». Ett bidrag till de folkliga föreställningarna om färden till 
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finns några strödda notiser om ett dramatiskt byggande av hinsidesbron, 
för att man därigenom skall underlätta själens svåra vandring efter 
döden.' Inom ramen för denna lilla uppsats skola endast några »Lese-
friichte» redovisas, som hänföra sig till denna företeelse. De gälla levande 
kinesisk folkreligion. Ifråga om begravningsriter, själamässor och hin-
sidesföreställningar dominerar här det buddhistiska inslaget i den annars 
folkliga synkretismen. 

En av sinologiens klassiska företrädare, J. J. M. de Groot, har utförligt 
behandlat de buddhistiska själamässorna i Amoy, som ligger i Fukien 
mitt emot Formosa. Den broceremoni, som äger rum i samband med 
dessa, anknyter de Groot till ett citat ur en tryckt, nyare helvetes-
beskrivning. Enligt denna leda icke mindre än sex broar från under-
jorden till återfödelsens värld: »Det välvande hjulets konung ( = den 
som råder över själapassagen genom de skilda helvetena) i den tionde 
avdelningen residerar i Mörkrets rike på en plats, som vetter mot öster 
och ligger mitt emot världens fem gyttjiga strömmar. Där har man 
byggt sex broar, en av guld, en av silver, en av jade, en av sten, en av 
träplankor och slutligen bron över 'trångmålets' ('det svåra valets') 
flod för särskild kontroll av de andar och själar, vilka komma dit från 
de andra avdelningarna. Där sorteras de ut, och det bestäms i detalj, 
till vilken plats på de fyra stora kontinenterna de skola sändas, huruvida 
de skola återfödas som män eller kvinnor, leva länge eller dö unga, vara 
rika och aktade personer eller fattigt och vanligt folk, varpå allting om-
sorgsfullt protokollföres.» 

Själamässornas uppgift är att hjälpa själarna över någon av dessa 
broar. Ty om någon avliden icke själv helt har sonat sina brott genom 

dödsriket (Arv 3, 1947, s. 155-175), s. 159, 172 f.; M. Räsänen, Regenbogen — Him-
melsbriicke (Studia Orientalia 14:1), Hels. 1947; H. R. Patch, The Other World 
according to Descriptions in Mediceval Literature (Smith College Studies in Modern 
Languages, N.S. 1), Cambr. Mass. 1950 (Index, s.v. »Bridge*; standardverk); R. 0. 
Winstedt, The Bridge of the Dead (Journal of the Malayan Branch of the Royal 
Asiatic Society 24: 3, Oct. 1951, s. 145-47); Th. Silverstein, Dante and the Legend 
of the Mi`r&j: the Problem of Islamic Influence on the Christian Literature of the 
Otherworld (Journal of Near Eastern Studies 10, 1952, s. 89-110; 187-197), s. 95 ff.; 
K. Straubergs, Zur Jenseitstopographie (Arv 13, 1957, s. 56-110), s. 73 ff. 

För allmännare svenska, folkliga och litterära hinsidesföreställningar från medel-
tiden till våra dagar, jfr bl.a. J. A. Ahlstrand, Skärselds-sagan inom Norden 
(Svenska Fornskrift-Sällskapets Samlingar 2, 1844, s. xxv—xLiii; E. Linderholm, 
I Dantes fotspår. Himla- och helvetessyner hos svenskt bondfolk under 1800-talets 
förra hälft (Festskrift till C. J. E. Hasselberg, Östersund 1931, s. 267-288). 

1  Strömbäck, s. 44, 55; Haavio, s. 159 f. 
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helvetespinorna eller genom prästerskapets åtgörande har befriats från 
återstående straff, måste han störta ned i avgrunden, som är fylld av 
ormar och slingrande odjur. Man bygger därför i det rum, där själamässan 
förrättas, en tillfällig bro av brädor, som läggas på stolar, eller av en 
lång bänk utan ryggstöd. Själabron förses också med räcken av bambu 
och tyg eller papper, ibland även med ett baldakintak. Så snart den 
ceremoni, som kallas »Helvetets tillintetgörelse» har fullbordats, före-
tager man »övergången av bron» (lcå kid). Under larmande musik av 
cymbaler, gong-gonger och trumpeter gå prästerna högtidligt några varv 
omkring bron och läsa böner. översteprästen svänger majestätiskt hel-
vetets nycklar över sitt eget huvud och över bron för att skrämma de 
demoner, som kunna lura på själarna. Plötsligt uppträder en person med 
målat eller svärtat ansikte och klädd som en gast. Han skyndar fram till 
en präst, som befinner sig vid det ena brofästet, och får av denne ett 
papper. På detta står det, att de nödvändiga ceremonierna nu blivit 
noggrant utförda, så att ingen demon i underjorden har rätt att hindra 
själen. Gasten håller upp det skrivna, såsom för att visa innehållet för 
hela den osynliga världen, går långsamt över bron och lämnar färdpasset 
till en annan präst, som med lågornas hjälp sänder det till den undre 
världen. Därpå försvinner gasten lika plötsligt. Ofta saknas emellertid 
en dylik, särskild medhjälpare åt den döde. I stället gå då prästerna 
själva över bron för att bana väg för den avlidne, i det att översteprästen 
bjudande svänger sin mäktiga stav.' 

Även K. L. Reichelt omnämner helt kort denna ceremoni i samband 
med de buddhistiska själamässorna, utan att dock lokalisera den. Enligt 
honom bygges bron över en damm i grannskapet, om sådan finnes. 
Den heter Nai-ho Ch'iao (»bron utan återvändo»), som måste passeras 
av alla avlidna, då de skola in i skärselden. En präst vid det ena brofästet 
delar frikostigt ut passersedlar till de stackare, som tänkas gå över döds-
bron, varefter en präst vid det andra brofästet bränner upp dem.2  

Liksom variationerna i ritualet äro talrika, skifta också de bakom-
liggande hinsidesföreställningarna. Nai-ho-bron finns sålunda också på 
de folkliga färgplanscher, som jesuitpatern H. Doré återgivit i sitt 

J. J. M. de Groot, Buddhist Masses for the Dead (Actes du 60  Congrås intern. 
des orientalistes tenu en 1883 å Leide, IV: 3, 1885, s. 1-120), s. 97 ff. 

2  K. L. Reichelt, Truth and Tradition in Chinese Buddhism, rev. and enlarged 
ed. Shanghai 1934, s. 84. Jfr E. Anvill, Kinas religioner, Sthlm 1932, s. 194: den 
provisoriska bro, som i samband med själamässorna bygges över ett vattendrag, 
och som passeras av processioner, skall erinra om »dödsbron». 

18 	Från silverfisken i Skaga 
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instruktiva och omfattande arbete om vad han kallar övertron i Kina. 
Den kommenterande texten har Dore hämtat ur en skrift, som heter 
Yu-li-tch`ao-tchoan, varjämte andra, skriftliga källor redovisas. Beträf-
fande själva broscenen stämmer texten helt med planschen. Enligt 
nämnda skrift erhålla själarna hos den tionde underjordsdomaren 
glömskans vin, innan de fortsätta till »Smärtans bro», som går över en 
rödaktigt skummande ström i en klippig trakt. På en sten är följande 
text inhuggen: »Födelsen är lätt, men det är svårt att bete sig som en 
människa. Ännu mycket svårare är återfödelsen. Om du önskar vara 
lycklig, är intet lättare: Du har blott att hela livet leva dygdigt.» 
Då själarna läst detta, angripas de av de två djävlarna »Kort liv» och 
»Snar död», som störta dem ned i älven. Genom denna föras de ut i nya 
existenser för att leva som människor, fyrfotadjur, fåglar, fiskar, insekter 
eller maskar.' 

Bron (eller broarna) antages alltså leda till, respektive från under-
jorden, som ömsevis betraktas som en straffets eller reningens ort. Då 
bropassagen avslutar underjordsvistelsen, kommer återfödelsen som en 
befrielse. I den mån också ett fortsatt jordeliv uppfattas som ett straff, 
påbörjas detta genom nedstörtning från bron. En lyckad passage synes 
då innebära, att existensernas kretslopp är avslutat, och att själen gått 
in i paradiset. Denna tanke skymtar också i några av de varianter, som 
nedan skola anföras. Någon genomförd geografisk logik råder lika litet i 
kinesisk underjordstopografi som i annan eskatologi, utan sinsemellan 
motsägande traditioner kunna vara förknippade med varandra. Bro-
motivets skiftande förekomst drager dock nödvändigt med sig vissa 
omgestaltningar av temat. Den etiska motiveringen till straffen i en 
av de ovanstående texterna förtjänar också att uppmärksammas, efter-
som helvetesbeskrivningarna utan sin avskräckande funktion enbart 
bli en nyfiken förvetenhets skräckkabinett, vilka uteslutande te sig så-
som alster av en morbid fantasi. 

Enligt den allmänna skildring, som H. Maspero giver av folkreligionens 
begravningsseder, lämnar den dödes själ på tredje dagen efter dödsfallet 
de levandes värld och anträder färden till underjorden. De efterlevande 
företaga då ceremonien med övergången av »de odödliges bro». Denna 
har till uppgift att hjälpa själen att överskrida den farliga bro, som 
vaktas av tvenne demoner, »Kort liv» och »Snar död». Dessa vilja störta 
ned själarna i »Smärtans flod». Stundom uppföres scenen dramatiskt. 

1 II. Dor& Recherches sur les superstitions en China II: 6 (VarikoSs sinologiques 
39), Chang-hai 1914, s. 194 f. (fig. 52). 
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Nai-ho-bron efter reproduktion hos H. Dor& 
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Bron bygges med hjälp av några bord, och på kvällen bär sonen i huset 
den provisoriska antavlan över bron. Härvid hejdas han av tvenne 
präster, som föreställa de två demonerna, och för att slippa förbi dem 
måste han betala dem en slant. Under tiden läsa andra präster böner.' 

Ytterligare en, eller snarare flera varianter, finnas hos socialantropo-
logen Francis Hsfi, som 1941-43 av skilda sagesmän i samma syd- 
västkinesiska småstad fått olika uppgifter. När någon har dött borta 
från hemmet och icke kan bli jordad på familjens begravningsplats, 
förekomma sålunda bl. a. följande rituella handlingar i den anonyma 
»West Town». Vid midnattstid bär man ut och bränner utanför porten 
en massa papperspengar jämte lotuslampor (risskålar med olja och veke 
jämte skära papperskronblad av lotus klistrade runt kanten) och ande-
ban(Sret. Samtidigt utföres inne på gården en ceremoni, genom vilken 
den dödes ande överskrider en bro. Några sagesmän kalla denna den 
»himmelska bron». Andra mena, att det är »Nai Ho bron», som leder till 
andarnas undre värld och utgör det första hindret på vägen till denna. 
Bron bygges genom att man staplar bänkar på marken, så att de komma 
att likna en vanlig kinesisk bro. De surras ihop och täckas med vitt 
kläde. Under skriftrecitation tager den främste prästen, åtföljd av de 
övriga, den dödes tillfälliga antavla och bär den långsamt över bron. 
Sedan föres den in i huset, där den dödes söner äro försänkta i djup an-
dakt framför familjealtaret. De talrika prästerna sjunga några hymner 
framför detsamma, och sedan brännes antavlan. En slutgiltig tavla av 
trä tillverkas därefter och ställes upp på altaret.2  

E. Folke, som bygger på material från Honanfu i provinsen Honan, 
har stött på en helt annan utgestaltning av ceremonien, vilken också 
är förlagd till en annan tidpunkt i infernolivet: 

»Under de tio veckorna antas själen genomvandra dödsrikets tio avdel-
ningar. I var och en av dessa skall den stå till svars för sina gärningar ... 
Bland de efterlevande är emellertid endast femte veckan utmärkt av 
mera betydelsefulla ceremonier. Då skall själen nämligen passera en bro 
över avgrundens tortyrfängelse. Har den döde i livet varit en god män- 
niska, får han hjälp över bron av 'guldgossen' och 'pärlflickan'. Annars 
nedstörtas han i helvetet av en djävul, som bevakar övergången. För 
att underlätta den dödes överfärd tillkalla förmögnare familjer under 

1 H. Maspero, Melanges posthumes sur les religions et l'histoire de la Chine 1 
(Publ. du Musée Guimet, Bibl. de diffusion 57), Paris 1950, s. 133. 

2  F. L. K. Hsii, Under the Ancestors' Shadow. Chinese Culture and Personality, 
London 1949, s. 165. 
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veckan buddist- och taoistpräster. Dessa uppsätta i ett av rummen en 
avbildning av den fruktade bron i femte helvetet. Med hjälp av denna 
skola de symboliskt föra själen över den farliga passagen. Till musiken 
av cymbal, trummor och träfisk och under ett ivrigt läsande ur de heliga 
skrifterna offra de en liten fana av samma utseende, som guldgossen 
bär på avbildningarna i stadsgudens tempel. Samtidigt framsättes ett 
offer av stekt kyckling, då konungen i femte helvetet är känd för att 
vara gourmand på höns. Då han därtill anses vara synnerligen barnkär, 
taga släktingar och vänner med sig sina småflickor. Till musiken av de 
bullrande instrumenten stämma dessa upp klagorop för att därigenom 
beveka den grymme konungen att i mildhet överse med den dödes brister. 
Det hela avslutas med en stor fest för släkten, som infunnit sig för att 
övervara ceremonierna och på nytt beklaga sorgen.»' 

I den senast återgivna ceremonien ha barnen kommit in i bilden, dock 
endast såsom åskådare. Men de kunna även få en verklig uppgift i sam-
manhanget, såsom fallet är i följande notis ifrån Fukien. Där finns det 
icke mycket, som erinrar om de Groots uppgifter från Amoy, som ju 
ligger inom samma provins: 

»Ibland kräver man av sönerna och döttrarna, att de på den andra 
eller tredje dagen (efter dödsfallet) skola passera över ett slags bro, som 
kallas den 'magiska bron'. Den består av ett träd med lampor. Trädet 
är rörligt, och allt eftersom huvudgrenarna förflytta sig från ett läge till 
ett annat, följa barnen efter, undan för undan. Detta sker för att visa 
den hädangångne den rätta vägen till (landet i) sydväst, där han skall 
födas på nytt.»2  

Här synes bropassagen vara löst från sin förbindelse med själamässan, 
ifall det icke är notisens korthet, som gjort, att denna utelämnats. I varje 
fall visar denna uppteckning, hur en liturgisk ceremoni kan övergå till en 
barnlek. En fullständig analogi till den motsvarande, hypotetiska ut-
vecklingen i Västeuropa skulle kräva, att förekomsten av en verklig 
brolek belades i Kina. I Västern saknas alltså tills vidare ett direkt belägg 
för att en broslagning i någon form (kyrkospel eller snarare folklig be-
gravningssed, som kristnats till verkligt brobygge såsom själagåva) 
övergått till en barnlek. I Östern återstår det i sin tur att utreda existen-
sen av en brobyggnadslek. Emellertid har det nu redovisade materialet 
från Östasien också utan denna ev. komplettering ett principiellt eller 

1 E. Folke, I drakens skugga, Sthlm 1923, s. 192 f. 
2 Liu Chiang, Fukien Folkways and Religion (The Chinese Recorder 64, 1933, 

s. 700-713), s. 708. 
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fenomenologiskt intresse såsom exempel på en möjlig utveckling från 
rit till lek.1  Att utan vidare låta ceremonien i öster komplettera leken i 
väster, torde vara väl äventyrligt. Ifråga om de eskatologiska föreställ-
ningarna finns dock genom buddhismens indiska ursprung å ena sidan 
och de indo-iranska, respektive indoeuropeiska kultursammanhangen å 
den andra sidan en indirekt, historisk förbindelse mellan Europa och 
Kina. Brobygget som urgammal folklig begravningssed kan också vara 
kulturhistoriskt gemensamt för öst och väst. Men man måste också 
räkna med en eventuell självständig uppkomst eller utformning av både 
det ena och det andra och vidare med lekens egen spridningshistoria. 
Ty det i lekens form kopierade ritualet kan ha levt ett eget liv och 
genom traditionsspridning förmedlats till områden, där leken ifråga 
aldrig haft någon ursprunglig, rituell »Sitz im Leben». 

Även beträffande floden under bron och dess skilda funktioner före-
ligger ett utomordentligt rikt jämförande material liksom en rad större 
och mindre undersökningar av både allmän och speciell natur. Det är 
icke meningen att här återupprepa det stoff, som förf, ägnat drygt 
hälften av sin avhandling Le bapt6me de feu (1940).2  Där uppvisas, hur 
pinans och plågans (eld)flod också kan ha haft en annan, positiv karak-
tär, eftersom den ibland ansetts flöda fram från Guds tron (Dan. 7:10). 
Eller också fungerar eldströmmen, alldeles som i Iran, såsom ordalflod. 
Endast ett exempel på vardera föreställningskretsen skall här lämnas. 

Ett arabiskt, koptiskt synaxarium från omkr. 1200 innehåller för den 
12 Toubeh (7 jan.) Theodoros' av Anatolien martyrium. I en nattlig syn 
skådar Theodoros en himlastege, vid vars övre ända Herren Kristus 
sitter på en tron, omgiven av tusen sinom tusen och myriaders myriader. 

Jfr J. de Vries, Untersuchung iiber das Hripfspiel, Kinderspiel — Kulttanz 
(FFC 173), Hels. 1957. 

2  Se även den ovan, s. 95, not 4, citerade litteraturen, i sht Patch (Reg., s. v. 
»River of Fire»); vidare S. Morenz, Die Geschichte von Joseph dem Zimmermann 
(Texta und Unters. zur Geschichte der altchristl. Lit. 56 =V: 1), Berlin—Lpz. 1951, 
s. 47 f.; E. Peterson, Die Taufe im Acherusischen See (Vigiliae Christianae 9, 1955, 
s. 1-20); J. Zandee, De Descensus ad Inferos bij de Kopten (Nederlands Theol. 
Tijdschrift 9, 1954/55, s. 158-174), s. 171; L. Bron, ... Et Saeculum Per Ignem 
(Sacris Erudiri 8, 1956, s. 271-276); P. Jay, Le purgatoire dans la predication de 
Saint Cesaire d'Arles (Recherches de Theologie Ancienne et Medievale 24, 1957, 
s. 5-14). Jfr även H. Bietenhard, Die himmlische Welt im Urchristentum und 
Spätjudentum (Wissenschaftl. Unters. zum N. T. 2), Tiibingen 1951, s. 75 och Reg., 
s. v. »Nehar di-Nur»; J. A. Fischer, Studien zurn Todesgedanken in der alten Kirche 
1, Miinchen 1954, s. 276 ff., 291 ff.; J. Gnilka, Ist I Kor. 3: 10-15 ein Schriftzeugnis 
fik das Fegfeuer? Diisseldorf 1955. 
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Under stegen ringlar en väldig drake, Satan. Kristus frågar, om Theodo-
ros vill bli hans son, och säger, att hans blod snart skall utgjutas för 
Kristi namns skull. Den blivande martyren döpes så av en ängel med 
elddopet. Han nedsänkes trenne gånger och blir helt och hållet eld, liksom 
de som stå omkring tronen. Två vänner till honom, från vilka han icke 
vill skiljas, döpas också i eldsjön. Samma vision berättas även om en 
av dessa, som enligt samma synaxarium för den 5 Toubeh upplyfts till 
himlen, »vilkens grundvalar vilade på en eldsjö». Theodoros' syn skildras 
likaledes i det etiopiska synaxariet, som närmast utgör en översättning 
av det koptiska. 

Synaxarierna bygga på äldre källor, och det framgår av dessa, att eld- 
dopet inför tronen utgör ett särdrag, som saknas i de ursprungligen 
grekiska legenderna om Theodoros Anatoliern.1  

I Petrusapokalypsen (100-talet) förekommer eldfloden i samband 
med världens undergång, den allmänna uppståndelsen och domen. Den 
har en trefaldig funktion. Genom eldkatarakter förintas hela kosmos. 
Människorna få sedan befallning att vandra genom eldfloden, föregångna 
av sina gärningar. De rättfärdiga nå fram till Människosonen, medan 
elden blir ett straff för de orättfärdiga. Eldfloden ingår alltså även i de 
eviga straffen, som skådas av de utvalda. På deras förböner kunna dock 
syndare befrias från dessa straff och undfå ett frälsningens dop i den 
akerousiska sjön, som ligger på det elyseiska fältet.2  

Antikt och kristet, judiskt och iranskt har flutit samman i den 
fornkyrkliga hinsidestopografien, som genom den medeltida visions-
litteraturen och diktningen förmedlats till vida kretsar. Om de skilda 
funktionerna hos eldfloden, resp. -sjön varit kända för de litteratur-
historiska kommentatorerna till följande strof av Spenser's Faerie 
Queene3, hade de icke behövt tillgripa konjekturen Phlegethon: 

His mother ehe, more to augment his spight, 
Now brought to him a flaming fire brond, 
Which she in Stygian lake, ay burning bright, 
Had kindled: that she gave into his hond, 
That armd with fire, more hardly he mote him withstond. 

Dödsfloden har både eldens och vattnets natur, och elden är i sin tur 
på en gång ett gudomligt härlighetsattribut, ett renings- eller ordalmedel 
och ett straffinstrument. 

1  Le bapt6me de feu, s. 31 ff. 
2  Ibid., s. 57 ff.; jfr även Peterson, a. a. 
3  II, cant. V, 22, ed. Greenlaw 1: 2 (1933), s. 60; jfr s. 237. 
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Förf. till Le bapteme de feu har icke i större utsträckning upptagit 
det västeuropeiska, medeltida materialet i sin avhandling (jfr dock de 
iriska apokalypserna, s. 87, not 2). Detta går nämligen nästan helt till-
baka på de äldre källor, som i nämnda undersökning stå i förgrunden för 
intresset. Sålunda saknas bland mycket annat omnämnandet av den 
iriska Oenus-visionen (1100-talet). Denna känner en smal och farlig 
bro över en brinnande svavelälv, och en stinkande sådan finnes även i 
Tundalus-visionen. Också en fornsvensk motsvarighet till Oenus-visionen 
nämner »en stoor rinnande flodh af eldh oc brxnnesten».1  

Idéerna om eldfloden ha haft en stor livskraft och återfinnas sålunda 
både i finsk och rysk folkdiktning, dit de trängt på två skilda vägar. 
U. Harva kommer in på saken med fullt riktig utgångspunkt från den 
pseudoepigrafiska Henoksboken (17:5-6) med dess »eldström, vars eld 
flyter såsom ett vatten», och Gregorius' av Tour brinnande flod med 
dess fotsmala bro, i vilken helvetesström syndare äro nedsjunkna till 
olika längd (Hist. Francorum IV, 33).2  Med hänsyn till de traditions-
sammanhang, som närmast intressera Harva, hade en hänvisning till 
den slaviska Henoksboken varit ännu mera på sin plats (10: 2). I den 
finska mytologien är Pohjolas älv i norr, den flod, som de döda måste 
gå över, identisk med Tuonelan joki, dödsrikets älv. Härmed jämför 
Harva den nordiska GjQ11 (»brus», »dån»), som återkommer i det norska 
Draumkvxdets Doningfossen. I de finska trollrunorna heter den efter 
väderstrecket Tur ja-, Rut ja- eller Ruija-forsen, som är brinnande: 

»Bort besvärjer jag dig: 
i Rutjas strida fors, 
i den brinnande virveln» (SKVR VII: 4, 2863:32-34). 

Varianter härtill äro: 
»i Turja-forsens eld» (SKVR VI:2, 4115:14; 4444:10), 

eller: 
»över den brinnande forsen 
över Pohjolas älv» (SKVR XII: 1, 3616:3-4). 

Denna eldflod eller -fors är enligt Harva densamma som i Henoks bok 
och i den medeltida visionslitteraturen. Föreställningen om densamma 
kan ha kommit till Finland västerifrån med den romersk-katolska kyr-
kan. Men också österifrån synes den ha förmedlats genom den grekisk- 

1  Strömhäck, a. a., s. 56. 
2  U. Harva, Vad är Kalevalas Pohjola? (Arv 3, 1947, s. 1-21), 8. 4; jfr Strömbäck, 

s. 55, not 1. 
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ortodoxa kyrkan. I Karelen tror man sålunda ännu, att »alla efter döden 
skola gå genom en eldfors». Ehuru den icke ligger i norr, tala också 
skoltlapparna om en tolljohka, eldälv, i dödsriket. De dödas fors eller 
älv är vidare full av vassa redskap, som pina syndarna.1  

Även Haavio framhåller i sin tidigare anförda uppsats i samma årgång 
av Arv som Harva, att Tuonela-färden går över en flod. Han har också 
en rad jämförande belägg och påpekar, att det ibland säges om denna 
flod, att den är brinnande.2  

Genom några notiser och citat hos Stammler3  och Haase4  har förf. av 
denna uppsats blivit uppmärksammad på att eldfloden också förekom-
mer i ryska andliga visor från medeltiden. Detta överensstämmer väl 
med det faktum, att den redan 1199 finnes på målningar i en kyrka nära 
Novgorod.5  En slavist i det religionshistoriska seminariet, numera fil. 
kand. Olov Larsson, har fått i uppdrag att undersöka detta motiv i 
Duchovnyje stichi (»andliga visor»), där skildringar av den yttersta 
domen och livet efter detta intaga en central plats. De återspegla alltså 
en hinsidesinriktad fromhet, som liksom de därmed förknippade eska-
tologiska föreställningarna går tillbaka till kyrkans första århundraden. 
Ur kand. Larssons väldokumenterade uppsats äro följande översätt- 
ningar hämtade. De visa, att eldflodens mångfaldiga funktioner blivit 
väl bevarade i den ryska, folkliga föreställningsvärlden och giva oss 
även den östliga länken i den karelska traditionskedjan: 

Må vi gråta, vi syndare, över våra barn, 
Må vi tänka på dödens stund ... 
Vid den yttersta tiden, vid den tiden 
Skola himmel och jord bäva, 
Vita stenar skola falla på marken, 

1  Harva, a. a., s. 7 ff.; jfr även Dens., Die Religion der altaischen Völker (FFC 
125), Hels. 1938, s. 137 ff. 

2  A. a., s. 171. 
3  H. Stammler, Die geistliche Volksdichtung als Äusserung der geistigen Kultur 

des russischen Volkes (Samml. slav. Lehr- und Handbficher III: 8), Heidelberg 
1939, s. 115f.: »Pro Archangela Michaila ... in ihnen tritt der Erzengel Michael 
als der Fährmann auf, der die Toten öbor den feurigen Strom in das Reich der 
Verdammnis fährt 	Dass hier ganz uralte mythologische Vorstellungen der 
indogermanischen Welt hereinspielen, hat Tichonravov in seinen Skizzen zur 
russichen apokryphen Literatur auseinandergesetzt (Werke, Bd. I, s. 178).» Jfr 
texten, s. 20 f. 

F. Hame, Volksglaube und Brauchtum der Ostslaven (Wort und Brauch 26), 
Breslau 1939, s. 333. 

6 Le baptäme de feu, s. 92. 
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Kyrkans altare och förlåt förstöras, 
Solen och månen bli mörka, 
Stjärnornas skaror skola störta från himmelen. 
Från jordens öster och ända till väster 
Sions flod av eld flyter fram. 
Och ärkeängeln Mikael bestiger berget, 
Han stöter i sina gyllene trumpeter 
Och skall döma levande och döda.' 

Här åstadkommer eldfloden världens undergång. Detta utsäges tyd-
ligare i följande dikt: 

Då skall Sion-floden av eld flyta fram, 
Från öster rinner floden till väster. 
Den skall förbränna hela jorden och stenarna, 
Träden, boskapen, vilddjuren och de befjädrade 

fåglarna, 
Luftens befjädrade fåglar.2 

I samma dikt kan eldfloden både tillintetgöra allt skapat och utgöra 
de dömda syndarnas pinorum: 

Herren säger till syndarna: 
Gå bort, ni förbannade, 

— Till jordens klyftor, där för eder, 
För eder är en flod av eld.2 

Eldfloden skiljer även rättfärdiga och orättfärdiga åt, så att de förra 
hjälpas över av Mikael, medan de senare kvarbliva i floden såsom en 
straffets ort: 

0 människa, gå ut till Sions berg, 
Se ut över fuktiga moder jord! 
Se! Varmed är jorden utsmyckad, 
Av vad är då jorden uppfylld, 
Varmed är då jorden övervältrad? 
Jo, jorden är smyckad med Guds kyrkor, 
Jorden är uppfylld av Guds barmhärtighet, 
Jorden är övervältrad med väldiga ädelstenar. 
Då rann floden fram, floden av eld. 
Men som Michajlo, ärkeängeln och konungen, 
Far efter den där floden, floden av eld, 
För han över själarna, de rättfärdiga själarna, 

P. Bezsonov, Kaleki Perechotie (»Vandrande krymplingar») 1-6, Moskva 1861-
64, 5, s. 96 (nr 462, r. 1-13); även översatt av Stammler, s. 164. 

2  A. a. 5, s. 206 (nr 505, r. 45-49) =s. 214 (nr 506, r. 53-57). 
3  A. a. 5, s. 86 (nr 456, r. 17-20). 
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Genom eldfloden till det ljusa paradiset, 
Till det ljusa paradiset, där solen alltid lyser, 
Ja, till Avram, Isak och Jakov i paradiset, 
Till Kristus själv, den himmelske Konungen. 
Men alla änglastämmor sjunga, 
Men de sjunga änglasånger. 
Men hur hejdas de syndiga själarna, 
De syndiga själarna ropa redan: 

Ack, är det Du, Miehajlo, ärkeängel och konung! 
— Men varför för du oss inte över eldfloden, 

Ja, genom eldfloden till det ljusa paradiset, 
— Ja, till det ljusa paradiset, där solen alltid lyser, 
— Till Avram, Isak och Jakov i paradiset? — 
Och ärkeängeln och konungen Michajlo säger: 
-- Är det då ni själar, ni syndiga själar! 

Som ni ha levt — levt ute i fria världen — 
— Gjorde ni ingenting gott, 

Ni brydde er varken om onsdagen eller fredagen, 
Ej heller firade ni Kristi uppståndelse på söndagen, 
Ni gingo inte till Guds kyrkor, 

— Togo inte emot den fria nattvarden, 
— Gåvo de fattiga varken att äta eller att dricka, 
— Klädde ej de nakna och barfotade, 
-- Och besökte ej dem, som sutto vid vägen, 
— Eller följde de döda till graven. 
— Gå då, ni syndiga själar, genom eldfloden! — 
Så gingo de syndiga själarna genom eldfloden, 
Men deras kroppar brännas, 
Och håret på huvudena börjar ju brinna! 
De kasta sig ned på jorden, vår fuktiga moder: 
— Vår far och mor, vartill födde ni oss, 

Varför fingo vi inte dö i vår ungdom? —1 

Den åtskiljande ordalfloden, är ett ofta förekommande motiv. I 
följande dikt rinner den upp under Herrens tron (jfr Dan. 7:10): 

De rättfärdiga skola gå till höger 
Och de orättfärdiga skola gå till vänster. 
De komma till eldfloden, 
Herren skall sända heliga änglar, 
Änglarna taga själarna vid handen, 
Och föra dem genom eldfloden 
Till Herren, till den rättfärdiga domen, 
Och alla de syndiga skola bli kvar.2  

A. a. 5, s. 162-165 (nr 487a). 
3  A. a. 5, s. 150 (nr 482, r. 135-142). 
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Passerandet av floden sker, såsom redan framgått, på skilda sätt. I 
några dikter tycks man tänka sig övergången såsom israeliternas tåg 
genom Röda havet: 

De rättfärdiga gå genom eldfloden, 
Och de gå genom (el.: på) vattnet som på torra land.' 

De rättfärdiga själarna gingo över floden liksom på 
det torra.2  

De rättfärdiga gå genom eldfloden, 
De gå alldeles som på det torra och alldeles som på 

marken.2 

Mikael är liksom i den koptiska kyrkan färjkarl, även om en färja 
eller båt icke uttryckligen nämnes. 

I en vitrysk variant finns ytterligare en möjlighet för de rättfärdiga 
att komma över eldfloden, nämligen medelst en bro: 

Från öster till väster, där gyllene solen går ned, 
Flyter och väller eldfloden fram, 
Och genom denna leder varken färjor eller vad, 
Varken färjor eller vad eller övergångar. 
Men alla våra syndiga själar, både syndiga och rättfärdiga, 
Skola bli tvungna att gå genom denna flod. 
Men de rättfärdiga själarna hos Kristus upplystes, 
Som månen är klar, månen på himmelen, 
Som solen är röd på himmelen. 
Men alla de rättfärdiga själarna helt till höger, 
Och alla de syndiga helt till vänster. 
De rättfärdiga gå genom eldfloden, 
Genom eldfloden till det underbara paradiset. 
De känna varken eldens flammor eller hetta, 
Men de gå liksom på en bro 

Därmed är en av traditionsvägarna från den fornkyrkliga Främre 
orienten till våra dagars Karelen klarlagd. Den ryska andliga visan har 
bevarat tanken på en den yttersta domens eldflod snarare än den 
dödens älv, som väntar den enskilda själen omedelbart efter hädan-
färden. Den individuella eskatologien dominerar naturligt nog i den 

i A. a. 5, s. 228 (nr 509, r. 37 f.). 
2  A. a. 5, s. 231 (nr 510, r. 12 f.). 
3  A. a. 5, s. 237 (nr 512, r. 19 f.). 

A. a. 5, s. 233 f. (nr 511, r. 32-46). 
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västliga visionslitteraturen, i den därmed befryndade, fantasifulla rese-
litteraturen och i den från tid och rum helt frigjorda sagan. Det bör 
kanske också framhållas, att det icke bara rör sig om löst kringfladdrande, 
litterära motiv, som endels ha sammanhållits av kyrkans lära och för-
kunnelse, utan även om äkta upplevelser. Den aktuella utforskningen 
av analoga fenomen inom schamanismen har här varit mycket upp-
lysande.1  Även den moderna djuppsykologien har blivit eskatologiskt 
intresserad, då man menat sig kunna konstatera, att den särskilt i 
U.S.A. påtagliga bortträngningen av tanken på döden och de döda 
medfört psykiska konflikter.2  

ZUSAMMENFASSUNG 

Seelenbrficke und Totenstrom 

Von einigen schwedischen Varianten des bekannten „Briickenspiels" 
ausgehend fragt sich Verf., ob diese „gesunkenes Kulturgut" darstellen, 
so dass hier ein Ritus religiöser Art ins Kinderspiel umgewandelt worden 
wäre. Das trifft fur die Variante mit dem Bauopfer zu, während för das 
Spiel, in dem die Himmelsbriicke durchschimmert, kein entsprechender 
religiöser Ritus in der westlichen Tradition belegt werden kann. Dieser 
Ritus ist aber im chinesischen Buddhismus bekannt, in dem ein sym-
bolisches Briickenschlagen zu den Seelenmessen gehört. Es sol! dem 
Hingeschiedenen im Jenseits helfen, und die Zeremonie wird bisweilen 
eben von den Kindern des Verstorbenen vorgenommen. Der Vbergang 
in „gesunkenes Kulturgut" ist also in China zuverlässig bezeug,t. 

Im zweiten Teil der Untersuchung gibt Verf. einen Nachtrag zu seiner 
Abhandlung Le Bapteme de feu. Der finländische Forscher U. Holmberg-
Harva hat den Feuerstrom, den die Seele nach dem Tode durchschreiten 
muss, in finnischen Zauberrunen wiedergefunden und die These aufge-
stellt, dass diese Tradition sowohl westliche als östliche Wege gewan-
dert sej. Russische geistliche Lieder des Mittelalters bilden den Beleg 
der östlichen Traditionswanderung. 

1 Se M. Eliade, Le Chamanisme, Paris 1951 (tysk övers. 1957); H. Findeisen, 
Schamanentum (Urban-Bucher 28), Stuttgart 1957; ytterligare litt. i NTU, s. v. 
»Schamanism». 

2  Muntlig uppgift av psykiatern J. I. Kirsch, Kalifornien, vid den 8 internatio- 
nella kongressen för religionshistoria i Tokyo 27/8-9/9 1958. 
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IV. Trolldom 





1 1 . Nödelden 
Gammal västgötamagi 
i religionshistorisk belysning 

Sedvänjan att pä ålderdomligt vis göra upp eld genom att 
gnida tvenne trästycken mot varandra har varit levande i vårt 
land ända till 1900-talets början. Metoden användes ännu bland 
skogsfolk i våra nordligare landskap, när tändstickorna blivit 
glömda, tagit slut eller fördärvats. ibland har man också på 
lek gjort upp eld på detta vis. Vanligen är det då fråga om 
en kvarleva av det ursprungliga bruket, vars egentliga syfte 
blivit bortglömt. Detta har genomgående varit av magisk art: 
nödelden har ansetts vara särskilt kraftfull eller helig och där-
för tänts, när man velat skydda sig mot sjukdomar bland både 
djur och människor eller mot trolldom och förgörning. Den 
har gett hälsa, styrka och ny kraft och alltså samtidigt verkat 
skyddande och direkt livsbefrämjande. Eldens positiva inne-
börd ligger också bakom dess användning för tändandet av 
svedjebränder, tjärdalar och kolmilor. Men icke endast bönder 
och skogsfolk ha, när så påfordrats, tagit till nödelden utan 
även fiskarena, som med denna rökt sina nät för att få god 
få ngstlycka. 

Innebörden av ordet »nödeld» är omdiskuterad. Den folkliga 
och vanligaste tolkningen är, att »nöd» syftar på den nödsitua-
tion, som man vill avhjälpa med elden ifråga. Vetenskapsmän-
nen anse, att denna tolkning är tillkommen i efterhand och 
tveka mellan jämställandet av nödeld och gnideld (jfr [g]no = 
gnida) å ena sidan och hänförandet av »nöd» till »nödga» = 

19 Från silverfisken i Skaga 
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framtvinga å andra sidan. I båda fallen får då namnet med 
själva framställningstekniken att göra. Den vetenskapliga upp-
fattningen synes bekräftas av den omständigheten, att allmo-
gen också kallat den eld, som uppkommit vid alltför stark 
friktion i ett hjullager, e. d., för nödeld.' Uppkomstsättet går 
även igen i den ofta brukade beteckningen »vrideld». Däremot 
synes termen »löpeld» syfta på bruket att sprida den nya 
elden från. gård till gård, man har löpt med den som en bud-
kavle i socknen och även över dennas gränser; 

Bruket av nödeld är väl undersökt och belagt i vårt land, 
och det mesta materialet är publicerat.2  Inte minst västsven-
ska kulturminnesforskare ha gjort en insats på denna punkt. 
Från Västergötland föreligga de mest detaljerade och upp-
lysande uppteckningarna från nyare tid. Det är icke meningen 
att ånyo återgiva dessa. Men en komplettering med hittills 
opublicerat material från hela landet torde icke vara ur vägen. 
Den åtföljes av en kort översikt av vad hittills både tryckta och 
otryckta uppteckningar giva för resultat för Västergötlands 
vidkommande. Därjämte skall ett bidrag lämnas till den upp-
gift som återstår: att belysa den härvid erhållna bilden med 
något av det rika utomsvenska materialet och öppna de reli-
gionshistoriska perspektiven. Av vilken art är egentligen .den 
folktro, som tagit sig uttryck i tändandet av nödeld, eller vil-
ken är den egentliga' innebörden i denna rit? Och vilka histo-
riska problem ställer den oss inför. Dessa frågor ha nämligen 
hittills bland de svenska forskarna så gott som helt fått träda 
i bakgrunden för det rent tekniska spörsmålet, på vilka skilda 
sätt den nya elden utvunnits. Detta är f. ö. helt naturligt. Det 
har än så länge varit mest angeläget att få själva bruket så-
som, sådant kartlagt. Tolkningen blir först möjlig efter en dylik, 
noggrann registrering. Och flera utländska arbeten, som be-
handla motsvarande företeelse inom andra länder och därför 
underlätta tolkningen, ha utkommit efter de olika publikatio-
nerna' av det svenska materialet. 

Såsom medel mot kreaturssjuka och förgörning av kreaturen 
är nödelden ofta omnämnd i såväl folklivsskildringar som folk-
medicinsk litteratur. P. HEURGREN skriver sålunda: »Djuren 
skulle gå öfver.  'gnideld'. Denna erhölls genom att två torra 
trästycken gnedos mot hvarandra, tills de togo eld. Med denna 
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påtändes slitna linnetrasor, som lades i en obrukbar stekpanna 
och placerades i en grind, genom hvilken djuren leddes. Sedan 
dessa passerat, underhölls elden med trasor, och utdelades brin-
nande sådana till grannarna, som spred° dem vidare. Denna 
eld ansågs helig, hvarför de som hade kreatur voro begärliga 
derefter, då den skulle freda djuren från trolldom och sjuk- 
domar. Gnidelden användes (i Bararyds s:n, Visbo hd) så sent 
som i slutet af 1850-talet, men torde derefter harva försvunnit 
(Eneström, Finvedsborna). Att nämnda bruk är af gammal 
dato framgår deraf, att vid biskop .lonae Petri visitation i Lin- 
köpings stift 1639, anklagades en hustru i lerstad för att hon 
brukade 'vrideld' och lät kreaturen gå deröfver (11ääf).»3  

Även i sina övriga arbeten om folktron och husdjuren om-
nämner HEURGREN samma sedvänja: »De skulle gå ut tir la-
gården över korslagda här, täljknivar eller nödeld, för att inte 
onda ögon skulle ha makt förgöra dem (Frändefors, D.). Sådan 
eld lades ock i första grindhälet, de hade att passera (Valla, B.) » 4  

Med undantag av visitationsprotokollet frän Järstad stamma 
HEURGRENS, uppgifter från västra och södra Sverige. I Småland 
har gnideld flitigt använts mot kreaturssjuka, och de litterära 
beläggen äro ovanligt talrika härifrån.5  Jfr även: 

ULMA 92: 45: 87 (Västra härad): 
»Då då svatta (= kreaturspest) gåer, så sa en skaffa se gneeld, 

å lägga på trösklana, å lätta kreatura gå ötve den, så gåer då svatta 
Sill väj.» 

ULMA 92: 45: 92: 
»svartsjukan hotades med 'gniell', De rökades med em-is antändt med 

'gniell'. Omkring 1800 antände[s] 'gniell' i en gata i Slättakra (Alsheda 
sn) och såväl folk som fä fördes öfver» (uppt. 1876).6  

Ofta talas det allmänt om kreaturssjuka, men särskilt i Värm- 
land nämnes direkt svinsjukan. Mot denna användes gnideld, 
som uppgöres med hjälp av en fjölespjäla, varpå djuren drivas 
genom den rök, som man åstadkommer genom att lägga halm 
på elden.7  

I Västergötland är vridelden framför allt förknippad med 
kreatursutsläppningen . på våren och innebär alltså en utvidg-
ning av det över hela landet spridda bruket att låta djuren gå 
över stål eller eld, när de lämna lagårdar och sta11.8  Likaså 
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betonas vargfaran genomgående i uppteckningarna från detta 
landskap9: 

ULMA 840: 9: 4 (Roasjö): 
»När kreatura skulle ut förste gång på vårn då kokte dum e panna 

mä svavel; sen doppa dum kluta i svavlet å löfte på rumpen på dum 
kora som hade kalvat å rökte dum. — Sen la dum en massa stocka i 
gapet som kreatura skulle igenom. Sen borra dom mä björke mot en 
hjörkestock så att det ble ell å sen skulle kreatura gå genom den ellen. 
Det va bra mot vargen.» 

ULMA 1127: 3: 2 (Åsle): Invånarna i byn Hovmene i iksle s:n 
hade sina betesmarker uppe på Milan, och dit ledde en s. k. 
»fädrev». När kreaturen om våren släpptes ut på bete, drevos 
de över en brinnande rishög, vilken antänts med »vrideld». Man 
satte en stake mot en ladugårdsvägg, och vred om staken, tills 
den fattade eld. Ett svartbriint hål efter denna eldframkallning 
syntes länge i den ifrågavarande ladugårdsväggen. 

ULMA 2059: 11 (Korsberga): .1. Möller berättar efter en gam-
mal soldat Walander följande: 

»Då boskapsdjuren på våren första gången släpptes ut på bete, skulle 
de gå över eld, till skydd mot vargar och trolldom. Denna bestod av 
glödande kol, vilka lades i något bläckskrälle (kaserat bläckkärl eller 
plåt) och stäldes framför fähuströskeln. Elden till dessa kol skulle varil 
uppgjord av direkt vreell. Mällan, denna och gneell skulle en särskild 
skillnad finnas, när det gälde användning till magiska bruk. Wridelden 
skulle alstras genom att gnidkäppen vreds eller snurrades runt.00  

ULMA 1199:4 (Kalv), upptecknat av C. M. Bergstrand efter 
berättelse av gumman Johanna Bengtsson i Yttre Rösarp, född 
i Kalv 1837: 

»Här i Yttergårn gjorde vi 'vre'eld' för hela grannalaget. Det var ett. 
hål i 'dörrakarT, och i det hålet sattes in ena änden av kaveln, som 
var av eke. Andra änden av kaveln passade in i en håla i ett bräde, 
som en karl fick stå på tröskeln och trycka emot. Så slog de en töm 
(gumman sade 'ydd', plur. ydder) om kaveln, och två gubbar drog i 
var sin ände på tömmen till och från, från och till. Det var fem hål 
i ena änden av kaveln, den änden, som passade in i dörrakarl, och i 
de hålen låg små bitar av tannel; det är •bokesöpp [boktickfnöskel, som 
vi lakade så att den blev som 'vesen'. Det var ett styvt arbete, och det 
var ett sådant väsen, så obarmhartigt, men till slut blev det eld i tarmen. 

Så hade vi rakat bort all gammal eld i spisen, och vi gjorde en ny 
med vreellen. Vi lade på 'börkesöpp' och stora 'börkeknutor' att under-
hålla elden med, för den fick inte dö innan vi hade rökat alla krea- 
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tur och får med den, och den dög inte att röka med förrän den hade 
levat i nie dygn. August, min gubbe [död 1911 vid 82 års ålder] sprang 
omkring i alla stöver'a i byn och gav dem med av vre'ellen. Och det 
kom folk hit ända ifrå Ostabäck och hämtade vreell.. 

Den senast nämnda elden användes för kreaturen mot som-
mars.juka, »skott» och vargfara. Den nya elden fick icke slockna 
på härden." 

En sedvänja, som tycks vara lokalt tämligen väl avgränsad 
till Västmanland och Uppland, iir att vrida eld med sphmrock. 
Den finns dock belagd frän andra håll (Vitsand, Vrml, och 
Bjursås, Dal.). Även här är elden ett medel mot förgörning av 
både folk, fä och bössor, den giver lycka med kohnilor och 
den har trolldomskraft i sig. Man bör lägga märke till att vrid-
elden två gånger nämnes i samband med påskveckan, eftersom 
det i andra fall framgår tämligen klart, att bruket härav fått 
ersätta den folkliga användningen av den kyrkliga påskelden.12  

ULMA 4198: 54 (Heds s:n): I Karmansbo 	Kramp-Anners, 
I. 1818, spinner eld i mjölkstugan för att fa igen kraften i mjöl-
ken, motsols, kork mot tee'n. Han ta'r den glödande korken 3 ggr 
om varje ko. Sedan slås korken in i norra lagår'sknuten. Det 
hjälpte inte. Ägaren trodde sagesmannens mor om förgörning. 
»Kyss mig i a--t», när hon kom, skällde henne för trollkäring 
(meddelaren född 1853).. 

ULMA 4338: 16 (Skinnskatteberg): Mot förgörning av krea-
turen. Dymmelonsdagen ... sätta i knutarna ... spunno eld 
i kork ... det började brinna i knuten, då korken ej var 
släckt ;13  jfr 

ULMA 327: 5: 17--20, h. 4:o (Söderfors); där den lede kom- 
mit in i fähuset men det onda bindes i en mot spoltenen glöd- 
gad järnbit. 

En liknande tradition tycks föreligga i följande uppteckning, 
ehuru detaljerna icke finnas med. 

ULMA 303: 814 (2): 137 (Altuna): Vid Revelsta fukt i lagår'n, 
den ena kon efter den andra dör. Gammel-Lundgren kommer, 
går in kl. 12 på natten, klär av sig spritt naken, gör eld i 
»still»-rummet, sätter sig sedan att spinna, »så myttje rottjen 
ha tai». Se'n vart det bra (uppt. 1896). 

Från Gästrikland (Ärsunda s:n) finnes en besläktad tradi- 
tion, som i förstone synes vara förbleknad Med hjälp av annat 
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material kan den dock kontrolleras och kompletteras och visar 
sig då vara av mycket ålderdomlig natur. Här finnes dock 
ingenting om .någon spinnrock: Sagesmannen (f. 1855) berättar 
om sin far i Karlsbo, att dennes hästar icke fick någon ro i 
stallet. Drängen såg en huvudlös karl där, alltså var trolltyg i 
farten. Fadern begav sig' då till trollgubben i Hille, skogvaktare 
01 Ersson, som sade, att det låg ben från körgårn under gol-
vet, och en huvudskalle upptäcktes också. Medlet att få den 
som trollat att ta' bort den var en eld av 9 slags ved och slag 
med en piska, formeln var nu bortglömd, men elden kallades 
av fadern för »vredell» (ULMA 7467: 44 f.). 

Medlet att mana fram den som är skuld till förgörningen 
erinrar i hög grad om sättet att avslöja ägarinnan till bäran 
(mjölkharen) genom att bränna »biire skarn» med 9 slags ved» 
Även piskning brukar förekomma i detta fal1.15  Redan hos 
TÖRNER står det också, att den eld, som härvid användes, skall 
vara vrideld: 

»När man finner trollsmör skall man basa det med et ris, som Ik 
giordt af 9 slags fruktbärande trä, och kasta det sedan på elden, [soml. 
wilja at det skal wara \vrideld] så kommer trollpackan innan afftonen 
och begiärar låna 3 ting: Många wåga intet giöra detta, emedan de 
frukta något ondt. [En del wilja at elden skal wara af 9 slags wed 
giord.] [Item skäres der i med wådestål så blöder det]» (nr 251). 

Ä andra sidan heter det dock också om vrideld, att den skall 
göras upp med nio slags ved." Vi återvända så till de väst-
manländska och uppländska uppteckningarna. 

ULMA 3689: 1 (Ljusnarsberg): Läkekunnig gubbe ... sjuk 
botas ... vatten genom ihåliga trädrötter över den nakna krop-
pen ... duk över ögonen ... spinnrock vid huvudgärden, fnöske. 
gnistorna tända krut, så det sprakar omkring den sjukes hu-
vud ... Gubben kvar i sjukrummet under natten, talar om att 
Hornper knackat på 3 ggr. 

ULMA 4678: 10 (V. Skedvi): Alpinnar kokas i lut, torkas, 
sättas i det hål på spinnrocken, där garnändan annars kommer 
fram, och så trampar man motsols. Glöden från pinnen lägges 
i badvattnet, innan .barnsängskvinnan får röra det, annars kan 
hon »råka för». 

ULMA 1870: 1 (Tierp): »Med fnöskestickan (soni hållits mot 
spoltenen) kunde man sen öva vilken trolldom som helst»17, jfr 
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ULMA 303: 739 a: 23 (Enåker): »Flöjronn» (rönn, som vuxit 
pit ett torvtak) användes av trollgubbar för att »vrida eld» 
(1880-talet). 

För att bota en skämd bössa spinner man likaledes eld, an-
tingen genom att trampa baklänges med spoltenen mot fnöske. 
som sedan stoppas i ett hål i kolven", eller genom att låta röken 
från nio olika slags örter, som tänts på samma vis, passera 
genom bösspipan.19  

Slutligen har man också enligt en 80-årig uppländskas utsago 
år 1896 spunnit eld i tunder (fnöske), varmed sedan kolmilan 
tänts, eftersom det är »mycket bättre för kolningen»." 

1 Lappland har man som på många andra häll21  tänt tjär-
dalar med vrideld22, ehuru denna art av elduppgörning i övre 
Norrland, såsom redan framhållits, oftare haft karaktären av 
nödfallsåtgärd än av magi 23 

Ett uråldrigt bruk, som bl. a. haft fast fot i de ångerman-
ländska fiskelägena, har det varit att röka fisknäten med vrid- 
eld. Det finns belagt från norsk medeltid (?)24,  från 1640 i 
Ullånger25, från 1700-talets Småland26  och från 1800-talets Grund-
sunda, likaledes i Ångermanland. De senaste uppteckningarna 
ha följande innehåll: 

I.TLMA 1365: 18: 6 (Grundsunda): Då man skulle ut med skö-
ta= första gången på våren, röktes dessa med vreneln; skö-
tama lades i en hög på gistvallen, och man gick omkring dem 
med elden, som skyddade mot förgörning (torparen A. Ohlson, 
Utåsviken, Grundsunda, f. 1845). 

ULMA 1365: 18: 8: Samma som ovan utan bestämd tid och 
plats, »för tur i fisket». Man borrade med pinne i en vägg och 
förde sedan sköten genom röken. »Men det sades, att det var 
50 kronors böter om det var veknesbart, att dom hade tänt upp 
vreneln..Det var väl för att det var signeri.» 

ULMA 3321: 6: 8 (Grundsunda): För att få fiskelycka gör 
man så att man »med en hård träpinne drillar eld genom att 
hastigt vrida eller sno den mot en stock eller dylikt». Sköten 
hänges i röken från »vreenel'n». Märken finnas i fars sjöbod 
(J. Pettersson, f. 1845 i Grundsunda). 

När man på en karta över Västergötland tecknar in de belägg 
på nödeld, som förekomma i KEYLANDS (i Fataburen 1912, 1913, 
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1918) och KALtris (i Fm Ft 1928, 1929) materialsamlingar och 
därtill lägger de som utöver dessa finnas i Uppsala landsmåls-
arkiv och i nyare litteratur, erhåller man följande bild. Bruket 
att tända nödeld har intill 1870- och 1880-talet, ibland ännu 
senare varit levande i Vadsbobygden i norr (Lyrestad)27a, vid 
Vänerkusten (Karaby27b, Kållandsö29, Husaby29  och Medelpla-
na39), på slättbygden (Vedum31), i Falbygden (Hornborga32, Sii-
tuna33, Äs1e34, Dimbo35  och Korsberga36) och i skogsbygden 
(Borgstena37, Toarp38, Timmele39  och Knätte[149). Däremot sak-
nas redogörelser från Götaälvsområdet, medan Kinds härad 
längst ned i söder är så mycket rikare på sådana (Roasji141, 
Månstad", Älvsered", Mårdaklev", Kalv" och Håcksvik". 

denna korta, geografiska översikt bortses från de enbart 
språkliga beläggen. Icke heller tages någon hänsyn till de 
varierande beteckningarna gnideld (gnubbeld, skubheld), vrideld 
och nödeld.47  Metoderna för uppgörandet av elden ifråga har i 
detta sammanhang. ett mindre intresse. Man kan emellertid i 
nämnda hänseende urskilja en viss konstans i Västergötland. 
Av de ytterst talrika framställningssätten är det i huvudsak tre, 
som här utnyttjats: a) gnideld i egentlig mening, varvid i de 
här förekommande fallen en käpp (högaffelskaft, slagvalen) av 
hårdare material eller också en hel stock pressats mot en gärna 
litet murken vägg e. d. Den frän väggen vända ändan på käp-
pen har fixerats, och den ända som vett emot väggen, har 
snabbt gnidits fram och åter av en eller flera karlar, b) vrid-
eld, varvid antingen en krokig käpp använts såsom en slags 
borrsväng (vevdrill) eller en rak dito av grövre kaliber bringats 
i rotation, genom att man dragit fram och åter i ett rep, som 
lagts i ett .halvslag över kaveln (snoddrill). I de ovan återgivna 
uppteckningarna förekomma icke alldeles klara uppgifter om 
vevdrill frän Roasjö, Äsle och Korsberga, medan snoddrillen 
skildras med all önskvärd tydlighet från Kalv. Även den rent 
mekaniska metod, som spinndrillen utgör finns belagd i Väster-
götland, ehuru det där rör sig om en svarv". Vidare kan det 
observeras att man ibland borrat eld i en grindstolpe eller 
ladugårdssyll av ek. 

Bruket av en grindstolpe har förekommit även när elden icke 
använts på samma plats. Detta hänger samman med gräns-
märkenas magiska betydelse i allmänhet" och den speciella 
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tankegång, som synbarligen här gjort sig gällande: den eld, som 
tänts vid en ägogräns, drager en osynlig skyddsgräns omkring 
de varelser, till vilkas fromma elden uppgöres Den folkliga 
magien arbetar i gemen med en mycket klar logik även om den 
är av annan art än vår. Ytterligare en tankeförbindelse av all-
deles samma slag som hopkopplingen av gränseld och skydds-
gräns möter oss i samband med nödelden: mot 'vresjuka' bland 
får och svin hjälper 'vreell'." 

Därmed äro vi redan inne på syftet med nödelden. På många 
håll ha sagesmännen icke kunnat angiva något sådant eller 
också sagt, att man gjort upp elden på lek. Ifråga om denna 
sedvänja är det emellertid uppenbart, 'att både tystnaden och 
den föregivna förklaringen bero på att nödelden i dessa fall 
tappat sin egentliga funktion,, d. v. s. vi ha med en förbleknad 
eller utdöende tradition att göra. Detta är lärorikt eftersom det 
beträffande andra sedvänjor kan vara så ställt, att endast dy-
lika, sekundära traditioner äro bevarade. Det är då frestande 
att lägga dessa till grund för en historisk förklaring. Så har 
också skett inom en viss krets av svenska folklivsforskare, för 
vilken mycket i svensk folksed förklaras såsom skämtsamma 
upptåg. De som vilja söka efter • den ursprungliga meningen i 
dessa beskylles för en verklighetsfrämmande teoretisering och 
romantik. Om 1700-tals-rationalismen i tolkningen av folkseden 
haft sin renässans i våra dagar, kan man dock förenklande 
säga, att 1800-talsromantikens roll ingalunda är utspelad. De 
nyaste arbetena av LOORITS och STRAUBERGS ha återgivit folk-
tro och folksed deras av DE VRIES och BAETKE bestridda ren-
gionshistoriska källvärde. Och just i några magiska åtgärder 
mot boskapssjuka har RANTASALO återfunnit gamla offerseder." 

När det gäller nödelden, behöver, som sagt, lekteorien icke 
tagas upp till diskussion, eftersom vi ha ett tillräckligt antal 
uppteckningar, som angiva ett verkligt syfte av klart magisk 
natur. Till frågan om nödelden också haft med religion att 
göra, återkomma vi längre fram. I Västergötland har det fram- 
för allt rört sig om att skydda kreaturen genom att röka dem 
med vrideld. Dels har detta skett på regelbundna tider, näm-
ligen då de släppts i vall på våren, dels har man använt 
detta medel vid särskilda tillfällen, då en smittosam farsot 
dykt upp. Någon principiell skillnad föreligger det icke mellan 
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dessa sedvänjor. Det är vidare uppenbart, att den förstnämnda 
dessutom är av samma slag som de s. k. årseldarna, vilka tänts 
på regelbundna tider. Om våren ha dessa utgjorts av påsken, 
valborgsmässan och Peregrinusdagen den 16 maj. 

Ehuru det redan i de äldsta beläggen för 'Valborgsmässoeldar 
uttryckligen säges, att de tändas för att skydda kreaturen mot 
odjuren52, bestrider EJDESTAM i sin avhandling om Ärseldarnas 
samband • med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige (Uppsala 
1944), att det föreligger »ett omedelbart sammanhang mellan val-
borgsmässoeldarna och kreaturslösningen. » 53  1 linje härmed ligger 
hans teori, att de sistnämnda eldarna vid medeltidens slut in-
förts till Stockholm av dit inflyttande holsteinare eller läbec-
kare. På samma sätt skulle piiskeldarna pä 1600-talet kommit 
till Göteborg genom holländares förmedling, medan Peregrinus-
eldarna företräda en uråldrig inhemsk tradition. 
. I dessa särskiljanden av olika slags eldar ligger en berättigad 
reaktion mot ett tidigare sammanställande' av ett olikartat ma-
terial från högst skilda orter och tider. Men kritiken och syste-
matiseringen har i detta särskilda fall otvivelaktigt gått för 
långt och misskänt en i grunden enhetlig ehuru till form och 
tid varierande sedvänja. Eftersom denna uppträder med en 
utomordentlig konstans över hela Europa, är det vidare en 
sådan gång berättigat att komplettera med utomsvenskt ma-
terial på de punkter, där de svenska uppteckningarna lämna oss 
i sticket eller framträda såsom isolerade. 

Redan det svenska materialet låter sig dock icke utan svå-
righet inpassas i den av EJDESTAM genomförda grupperingen. 
För valborgsmässoeldarna har detta redan framhållits. Gent-
emot utsagan »något direkt samband med boskapsskötseln ha 
påskeldarna icke haft i vårt land» (s. 198) kan ställas HYLTFS-
CAVALLIUS noterande av »en i Wärend gängse folktro, att ingen 
skall kunna förgöra eller taga nyttan af boskapen så långt 
dessa eldar äro synliga».54  Och från Sjuhäradsbygden i Väster-
götland berättas det om en sed, »att man skulle ta med sig 
en glöd från påskelden och lägga på härden hemma i stugan. 
Den skulle skydda för vådeld och ge god 'årsved'56  ... En vall-
pojke skulle 'vakta påskeld' året innan han började gå vall. 
Det skulle liksom vara en invigning till kallet».57  I en 1700-
talsavhandling om gammal finsk vidskepelse säger författaren, 
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att det är en lång historia att räkna upp alla de konster och 
besvärjelser, som gummor och kvinnor använda, då de för första 
gängen släppa ut (små)boskapen vid vårens begynnelse om 
påsken.58  

Slutligen har Peregrinuselden enligt en uppteckning, också 
från Västergötland, tydligen icke enbart burits omkring eller 
tänts ute i markerna utan också, alldeles som den tillfälligt 
uppgjorda nödelden, kommit i direkt beröring med kreaturen. 
Från Dannike berättas det sålunda, att »på morgonen Pere-
grinus släpptes korna och Kikades med en linnelapp under hu-
vud och mage och fick sedan gå över eggjånn».55  

Hur skall man Ml förklara det magiska bruket av nödeld? 
Det finns både äldre och nyare tolkningar, som hävda att den 
rent naturliga iakttagelsen av eldens förmåga att rena luften, 
driva bort insekterna, skrämma vilddjuret' eller åstadkomma 
en hälsobringande chockverkan, när djuren tvingas över den, 
ligger bakom sedvänjan ifråga.59  En på visst sätt rationell 
tankegång yttrar sig också i den ovan exemplifierade princi-
pen, att »lika botar lika». Men dessa förklaringar komma icke 
tillrätta med sådana fakta, som att en ålderdomlig elduppgör-
ningsmetod användes eller att elden anses ha samma verkan, 
även om kreaturen icke kommer i beröring med densamma. 

Våra äldre hävdatecknare och fornforskare se i detta bruk 
en kvarleva från förkristen kult, då den heliga altarelden »ej 
uptändes med wanliga medel, utan genom starkt gnidande i 
hårdt Eketräd, hvilket ock gerna tiente tu l offerwed», såsom 
0. DALIN säger i första delen av Svea rikes historia. Och han 
tillfogar: »Sådan eld kallas hos Almogen Gnie-Eld och tros 
äga mycken dygd.»99  HYLTfiN-CAVALLIUS har en liknande upp-
fattning av påskeldarna som också tjänat till skydd för boska-
pen. Han inleder sålunda den ovan citerade utsagan härom 
med konstaterandet, att ätandet av »påskagömmor» vid påsk-
brasan (se härför nedan!) utgör en kvarleva av den förkristna 
befolkningens våroffergille och det härvid upptända offerbålet. 
En tysk 1800-talsforskare, JAHN, hävdar utifrån två exempel 
på att det första djur, som passerat nödelden -vid boskaps-
sjuka, offrats åt helgonen, att of fertanken ursprungligen domi-
nerat seden att göra upp nödeld. Då det sjuka eller döda 'dju-
ret bränts upp i elden, innebär detta, att det egentliga sam- 
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manhanget gått förlorat, 'och vi ha då med en redan fördär-
vad tradition att göra." 

Nyligen har offerteorien, som redan nämnts, tagits upp av 
finnen RANTASALO, som mer än någon annan forskare arbetat 
med att registrera boskaps- och åkerbruksmagi.62  Hos honom 
är det dock icke speciellt fråga om nödeld. Det är en uppen-
bar förtjänst hos den finske forskaren, att han klart sett huru-
som offeridén på intet vis utesluter, att offret rymt på en hel 
rad magiska moment. Tillämpat på vårt fall innebär detta, att 
nödelden mot boskapssjuka o. d,. utgör en kvarleva av ett dylikt 
magiskt moment som ursprungligen hört hemma i ett större, 
religiöst bestämt sammanhang. 

Detta sammanhang kan naturligtvis svårligen skönjas i det 
isolerade bruket av •nödeld. • Men i-en , redogörelse för använ-
dandet av vrideld i prästgardsladugården i Månstad (1854) om-
talas det, att metoden icke var till någon hjälp, varken där 
eller annorstädes' i socknen. 1 stället begrov man då tvenne 
kreatur levande." Detta kan på en gång uppfattas såsom ett 
offer åt övernaturliga makter av något slag och såsom ett ma-
giskt bindande av det onda. Klarare skymta båda dessa före-
ställningar i följande skildring av en påskeld i Sjuhäradsbygden: 

»Det besynnerligaste påskbål, jag hört omtalas, var byggt så här: 
först en ring av släta, från sjön hämtade stenar, på dessa ett lager 
tjärade bräder; mitt på bräderna gjordes ett 'altare' av stenar och 
järnbitar. På 'altaret'•  lades fläsk, kött, kläder, säd, råttor, dödade vid 
sådd, samt en skål full med vatten. Sedan staplades bränslet över detta 
med en 'omkrets' (förmodligen menades (liameter) av två, tre famnar 
och så högt som möjligt utan att bålet vacklade. Sedan band man det 
hela med tjärade tåg, och i loppen fastsattes en gran- och en enris-
ruska. hela byalaget samlades om detta arbete, och man gick man 
ur huse för att vakta det.» 

Berättaren tillfogar, att byggnadssättet kanske »importerats» 
från annat håll. Det var modern till hans vid sekelskiftet 70-
årige sagesman, som varit med om denna påskeld. Den torde 
därför ha brunnit någon gäng under senare hälften av sjutton-
hundratalet. Meningen -med det hela hade upptecknaren 
grund av ungdom och bristande intresse icke frågat efter.64  

Emellertid framgår det av inledningen till denna skildring, 
att man även eljest byggt påskeldar omkring en stomme, i vil-
ken »gärna lades litet säd, en bit kött eller fläsk samt någon 
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enda gång -- en docka». Författaren noterar också att »på ett 
och annat ställe var det sed, att var och en av de närvarande 
skulle spotta i elden eller slå vatten på den — någon gång 
vin eller brännvin». Vidare förekom årsgång i samband med 
eldarna. 

Den gudomlighet, till vilken detta uppenbara offer förrättats, 
har väl knappast varit medveten för dem som gjort hålet. Där-
emot har man säkert haft klart för sig, att alla de födoämnen 
och klädespersedlar, som varit företrädda bland »offren», hel-
gats genom dessa och fått del av deras välsignelsebringande 
krafter. Detta är icke någon religionsvetenskaplig teori, enligt 
vilken delen representerar det hela e. d., utan en av allmogen 
själv i samband med den kyrkliga matvigningen direkt uttalad 
tanke (se nedan!). Även dockan såsom häxornas eller det on-
das företrädare och råttorna såsom skadegörare få sin sär-
skilda 'vigning', nämligen en vigning till undergång. 

Ila vi alltså här att göra med kvarlevor av gammal, förkris-
ten religion? Teoretiskt kan man naturligtvis tänka sig, att en 
sakral förnyelse av elden, som ursprungligen legat i händerna 
på kultfunktionärerna vid förkristna helgedomar, efter reli-
gionsskiftet övertagits och vidmakthållits av gemene man. Se-
den har då genom att lösgöras från templet fått en uteslutande 
magisk innebörd. Emellertid tryta källorna helt och hållet för 
att ett sådant förlopp skall kunna rekonstrueras. Ingenting 
hindrar, att bruket av gnideld redan i förkristen tid förekom-
mit såsom religiös-magisk praxis vid sidan av den officiella, 
kultiska förnyelsen av den heliga lågan. Och slutligen måste 
man åtminstone delvis räkna med reminiscenser av medeltida, 
folklig kyrkosed eller med senare inflytelser från kontinenten. 
De sistnämnda torde dock knappast ha speht någon roll i 
detta fall. 

Däremot stöter den som sysslar med folktro eller folksed 
förr eller senare på den medeltida kristendomen. Den 'kristna 
liturgients anknytning till folkliga bruk och förkristen religion 
är möjlig på flera olika vis. Från folkets sida uppfattas och 
utnyttjas den kyrkliga seden på samma sätt som' den gamla 
inhemska, om vilken den erinrar. Sålunda äro exakt samma 
folkliga bruk förknippade med den kyrkliga och den profana 
påskelden.65  Kyrkans män kunna å sin sida tolka folkseden i 
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kristen anda. Bruket av påskris eller påskräcka anses t. ex. 
syfta på Kristi lidande", och påskelden tändes till erinran om 
Petri koleld." Men det inträffar även, att den kyrkliga riten 
anpassas efter det inhemska bruket. Vi ha alltså härmed redan 
antytt tre möjliga relationsförhållanden. M. P:N NILSSON säger 
i sin förträffliga bok Årets folkliga fester68: »eldbruk, som in-
falla under våren, ha i stor utsträckning upptagits i de kyrk-
liga ceremonierna; naturligtvis få de mera profana bruken 
stanna utanför och göra sig först så småningom påminda. Det 
drag, vilket kyrkan kunnat tillägna sig, är eldens förnyelse. 

Vad som ligger bakom den kyrkliga eldförnyelsen, sådan vi 
känna den från Gravkyrkan i Jerusalem alltifrån 300-talets 
slut, är otvivelaktigt denna allmänna utveckling, ehuru riten 
där är helt omtolkad i kristen riktning. I detta fall saknas 
källor, när det gäller att studera övergången. Helt annorlunda 
ligger det till med den redan kristnade riten och dess möte 
med motsvarande icke-kristna bruk på 700-talet. Härom säger 
A. FRANZ i sitt arbete Die kirchlichen Benediktionen im Mittel-
alter69: »Det är icke osannolikt, att missionärerna genom före-
komsten av de hedniska våreldarna funno sig föranlåtna att 
ställa den kyrkliga eldgivningen på påskaftonen i förgrunden 
av ceremonierna för att draga bort de unga församlingarna från 
de hedniska sedvänjorna.» Dessa eldar tändes till Wodans eller 
andra gudars ära och skulle bringa fruktbarhet åt åkrarna 
och de ha levt kvar ända till våra dagar. Även en annan ka-
tolsk forskare, KELLNER, fram håller i sin I eortologie, att eld-
vigningen synes vara en omformning av de hos germanerna 
vanliga påskeldarna." 

I vilket avseende har emellertid den kyrkliga riten omfor-
mats? En liturgihistorisk utredning underlättar svaret på denna 
fråga.71  Jämför man den utbildade romerska ceremonien med 
den jerusalemitiska och den gallikansk-mozarabiska framträder 
som en avgörande olikhet de skilda platserna för tändandet 
av den nya elden: den Heliga Graven — sakristian — kyrko- 
gården. När kommer den sistnämnda förändringen in? Att döma 
av det hittills kända liturgihistoriska materialet, kan den åter- 
föras till 700-talets Frankrike.72  Vidare kan ursprunget till den 
nya vigningsförmel av den nya elden, där den senare på ett 
särskilt sätt förbindes med hem och härd, spåras till Frank- 
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rike och Tyskland." Ett nytt moment har sålunda kommit till 
både i det rituella handlandet, som förlägges utanför kyrkan. 
och i de benediktioner, som äro förbundna därmed. Det är näm-
ligen påfallande, vilken stor betydelse den nya bönen tillskri-
ver den nya elden, novus ignis, för det kristna hemmet, medan 
de andra vigningsformlerna äro präglade av ett rent kristet 
symbolspråk. Det talas sålunda i den förstnämnda icke blott 
om elden själv utan om allt som tjänar till dess underhåll: 
vax, veke, olja, ved, o. s. v. Därtill knytes en bön, att allt det 
som värmes, smältes eller sammanfogas med denna eld må 
välsignas, sålunda mat, dryck, metaller och annat." På denna 
bön skulle enligt FRANZ den tron vara grundad, att en särskild 
kraft bor i de saker, som komma i beröring med denna vigda 
eld. Härmed skulle vi ha förklaringen till de folkliga bruk, 
som äro knutna till den kyrkliga påskelden." 

Emellertid torde förhållandet snarast vara det motsatta: den 
kyrkliga bönen om välsignelse åt allt som kommer i beröring 
med den vigda elden, kan ha tillkommit för att kristna ett 
redan existerande magiskt bruk av densamma." En dylik för-
klaring synes också ligga i linje med FRANZ egen tes om mis-
sionärernas omvandling av de kristna ceremonierna, för att 
dessa skola kunna träda i stället för de förkristna riterna. 

Dessa korta antydningar visa, hur invecklat förhållandet kan 
vara i en senare tid. Dels har man då att räkna med renod-
lade relikt från en förkristen epok, dels med sådana, som levt 
vidare i kyrklig förklädnad. 1 det senare fallet är det vidare 
uppenbart, att den folkliga sidan av den kyrkliga seden icke 
på grund av reformationen försvunnit med den romersk-katol-
ska liturgien. Det är en viktig men av våra folklorister alltför 
litet beaktad uppgift att belysa nutida folklig magi med hjälp 
av medeltida, kyrkligt sanktionerad eller tolererad folksed. I 
annat sammanhang har författaren av denna uppsats sökt illu-
strera denna tes med ett exempel, hämtat just från den idé-
krets, som vi nu äro sysselsatta med, påskaftonens och påsk-
veckans novus ignis. Det visar sig härvid, att ett överraskande 
ljus därifrån faller på den magiska folkseden att vid just denna 
tidpunkt tända nödeld." Man har t. o. m. velat härleda påsk-
eldarna ur den kyrkliga eldvigningen på påskaftonen." Även 
om detta är en överdrift, finnes dock en viss överensstämmelse 
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mellan protestantismens och påskeldarnas utbredningsområde. 
Undertryckandet av den romerska kyrkoseden har tydligen kom-
mit denna att blomstra upp i sin gamla, förkristna form. 

Både konvergensen och konkurrensen mellan kyrklig och 
förkristen eldförnyelse kan utläsas ur Patrikslegendens skild-
ring av helgonets första påsk på Irland. Hedningarna därstä-
des brukade en bestämd dag på våren släcka elden på härden, 
tills en ny eld blev uppgjord i kungshuset på Tarahöjden. 
Denna dag sammanföll med påskaftonen år 433, då den helige 
Patrik landsteg på ön. Helgonet, som var okunnig om det hed-
niska bruket, beslöt att fira påskaftonen på sedvanligt, kristet 
vis och tände den heliga påskelden på Slanehöjden. Från sitt 
palats på Tara såg kungen den ensamma elden i nattmörkret, 
som av hans siare tolkades såsom ett dåligt omen .för Irlands 
gamla religion. -- Vare sig den kungliga elden hänger ihop 
med kungens födelsedag eller utgöres av en Beltaneeld, vilken 
senare tolkning dock erbjuder kronologiska svårigheter", stå 
här två till sin innebörd likartade ignis novus-riter mot var-
andra. 

Här skall nu endast ytterligare pekas på ett bruk i förbin-
delse med den nutida påskelden, vilket liksom denna själv är 
väl värt att närmare undersökas mot kyrklig och liturgi-histo-
risk bakgrund. Det är sedvänjan att äta »päskagömmor» vid 
påskelden, den ceremoni, som av HYLTEN-CAVALLIUS återför-
des på hedningarnas våroffergille. Vad först själva påskeldarna 
beträffar, är deras förekomst lokalt tämligen väl avgränsad till 
Västsverige. EJDESTAM pekar på den omständigheten, att påsk-
eldar tändas i den nordvästra delen av Europas fastland, alltså 
i Tyskland och Holland. Eftersom inflytandet från Holland gjort 
sig starkast gällande i Västsverige, närmast Göteborg, är det »väl 
sannolikast att seden har införts från Holland, även om möj-
ligheten att de] kommit från Nordvästtyskland icke helt kan 
uteslutas». Detta har skett i början av 1600-talet, då Göteborg 
grundlagts av för detta ändamål inkallade holländare. 

Något belägg, som bekräftar, att seden vid denna tidpunkt 
varit känd i Holland, finnes icke. Men eftersom det från Tysk-
land står att erhålla en säker uppgift för år 1590, är det san-
nolikt att påskeldarna då icke heller varit okända i Holland." 

De allmänna teorierna om folksedernas vandringar mellan 
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länderna och om deras spridning från de socialt mera högt- 
staende till de lägre skikten och från stad till land ligga bakom 
den nu refererade uppfattningen. En helt annan ståndpunkt 
intager M. P:N NILSSON, då han helt kort säger: »Paskelden 
är förmodligen en kvarleva från katolsk tid,»8' 1 så fall bort-
faller grunden för låneteorien. Det av EJDESTAM själv andragna 
materialet för eldar om dymmelonsdagen och skärtorsdagen 
tycks också tyda på kyrkligt relikt snarare än på profan ny-
spridning.82  Även om man förnekar sambandet mellan kyrklig 
och profan påskeld, ter det sig egendomligt, att eldar som ha 
med åkerbruk och boskapsskötsel att göra, skulle ha spritts 
av överklassen i en stad. Ty att påskbålet ännu på 1600-talet 
varit något mera än en lusteld, är alldeles uppenbart. Därom 
vittnar också seden att äta »påskagömmor». 

Efter HYLTtN-CAVALLIUS upptager RIETZ i sin dialektordbok 
ordet »påskagömmor», som presenteras i följande sammanhang: 
»Paske-vaka, f. nattlig folkfest omkring en eld om påsken, 
hvartill hörer ett gästabud af hopsparad gillesmat eller påska-
gömmor.» EJDESTAM har kompletterat denna uppgift med flera 
liknande ur nyare arkivmaterial från Bohuslän och Dalsland, 
t. ex.: »Annandag päsk samlades ungdomen att fira påske-
gömma. De fick med sig ägg och smörgås hemifrån att kalasa 
på. I flera dagar hade man hållit på att samla ljung och mossa 
till ett bål. Ibland reste man t. o. ni. en tjärtunna på en påle.»83  

I anslutning till varianten »gäta påskegymmer» och uttryc-
kets förbindelse med fårens första vallgång på påskdagen hål- 
ler EJDESTAM före att RIETZ' »påskagömmor» och uppteck- 
ningarnas »påskagömmer» eller »-gymmer» ni. ni. i själva ver-
ket innehåller ordet gömmer, ggmmer, som betyder »ung tacka». 

EJDESTAM anser det möjligt att det bibliska påskalammet 
givit upphov till seden att släppa ut fåren till bete just vid 
påsktiden. Det dialektala •uttrycket härför är »gäta påskegym- 
mer», som tydligen genom en dubbel folketymologi skulle ha 
övergått till »äta påskagömmer». Teoretiskt sett är en dylik 
betydelseförskjutning, som giver upphov till en helt ny rit, 
icke otänkbar. Man behöver bara tänka på Vårfrudagen—våffel-
dagen och seden att äta våfflor. Emellertid har Vårfrudagen 
icke överallt kunnat bli våffeldagen, utan det har krävts en 
dialektal övergångsform mellan de båda orden. På samma sätt 

20 Från silverfisken i Skaga 
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måste det för att »gäta» skall kunna bliva »äta» finnas en 
västsvensk dialektform av det senare ordet, som ljudenligt mer 
eller mindre överensstämmer med det förra. Huruvida detta 
är fallet, kan icke avgöras av en icke-fackman, men tillfrågade 
dalslänningar förneka möjligheten av en dylik sammanbland-
ning. 

Oavsett hur det förhåller sig med de språkliga förutsättning-
arna för en dylik folketymologi, har man ända från medel-
tiden och in i våra dagar i romersk-katolska länder verkligen 
haft »påskagömmor» i kyrkan. Detta sammanhänger med den 
stränga fastan, som brytes vid påsken. Den föda, som då Mes, 
måste vara välsignad, i vilken tanke både religiösa och magi-
ska föreställningar kunna vara inmängda. De påskbeifediktio-
ner, vilka tagas i anspråk i detta sammanhang, gå åtminstone 
tillbaka till 600-talet. De kommo så småningoni att gälla icke 
endast den under fastan förbjudna födan utan alla möjliga 
matvaror." Emellertid synas vissa missbruk redan tidigt ha 
insmugit sig i samband med dessa vigningar, tydligen beroende 
på en mera folklig. magisk uppfattning Sålunda förbjuder 
Walafrid Strabo (1-  849), att något annat än bröd och vin fram-
bäres på altaret. Andra ting skola vigas på den plats, som till-
kommer dem. eller, om de föras fram till altaret erhålla en 
särskild vigning, som är klart skild från konsekrationen av 
nattvardselementen. Som ett överskridande av denna gräns be-
traktar Walafrid seden att till påsken lägga lammkött vid eller 
under altaret, vilket förra efter en särskild vigning ätes före 
all annan föda. För att undvika ett jämställande av lammet 
med mässoffret, en uppfattning, som gynnats av lammkötts- 
benediktionens plats i själva mässkanon, föreskrev man senare, 
att välsignelsen av påskmaten icke skulle ske i kyrkan utan 
vid det vanliga matbordet.85  Emellertid synes aldrig någon en-
hetlighet ha genomförts, eftersom man både i 1700-talets Frank-
rikes° och i 1800-talets Tyskland infört hela fårkroppar i kyr-
kan, haft matvigning i denna och ansett det bättre, ju närmare 
altaret man fått komma." 

Under 900-talet framträder i Tyskland skinka som påskmat 
vid sidan om lammköttet och får därför en egen formel. Frän 
senmedeltiden finns det t. o. ni. en särskild sådan för west-
falisk skinka.ss Härtill komma vigningar av ägg, ost, smör och 
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bröd, mjölk och honung.89  Ännu i dag välsignas i de katolska 
delarna av Tyskland och i de slaviska länderna påskskinka 
och påskbröd, medan endast hidskepliga rester av det gamla, 
kyrkliga bruket dröjt sig kvar i de protestantiska delarna av 
det förstnämnda landet." 

Mot denna bakgrund ter det sig, oberoende av eventuella 
spekulationer över päskagömmor =, i kyrkan vid päskfirandet 
insmugglad mat, som härigenom helgats pa ett särskilt sätt, 
resp. fått en särdeles magisk kraftua, naturligare att direkt åter-
föra detta uttryck på den kristna seden att äta påskalamm i 
stället för att gå omvägen över färens utsläppande vid påsken. 
Liksom de svenska påskeldarna delvis skulle kunna vara en 
profan kvarleva av en gammal romersk-katolsk sed, kunde in-
tagandet av en särskild föda vid dessa eldar stå i något sam-
band med det kyrkliga brytandet av fastan. 

Ty den vigda påskmaten har under medeltiden på ett dub-
belt sätt varit förbunden med den nya elden. Eldvigning och 
matvigning ha för det första hängt nära samman med var-
andra: i en agenda från nordvästra Tyskland (Minden 1522) 
följa matvigningsformulären ()medelbart efter eldvigningen", i 
en motsvarande ritualbok från Slesvig efter vigningen av påsk-
ljuset92, och i det Svenska Åbomanualet (1522) föregå de 
omedelbart Benedictio nooi ignis.93  Denna formella förbindelse 
mellan de olika riterna motsvaras av en reell dylik: både mat-
och eldvigning ha ägt rum på påskaftonen." 

För det andra har man lagat påskmaten — och gör det allt-
jämt95  — just på den nya elden. Födan har på detta vis egent-
ligen helgats tvenne gånger. Ett av formulären för eldvigningen 
innehåller, såsom redan framhållits ovan, den nya eldens bety-
delse för hus och hem liksom för den föda, som lagas på den-
samma.96  

Reformationen har i Norden icke radikalt brutit med det för-
gångna, utan åtskilliga sedvänjor frän romersk tid ha levt kvar 
i många decennier. Under erinran om att Bohuslän, där tradi-
tionen om påskagömmorna bevarats, vid ifrågavarande tidpunkt 
har varit ett danskt-norskt landskap citera vi ur en dansk källa, 
Själlands biskops synodalia av år 1566, följande: 

»Den Madvielse, som sker omkring Roskilde paa Paaske-
aften, skal afltegges og aflyses. Der bres allehaande Mad, 
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item Hug, Byg, Havre, saa beser Pnesten Benedicite og en 
sonderlig Bon derover, og dermed mener Bonden al sin Mad 
og Korn at ~e benedidet det Aar ved denne Lwsnings Kraft.»97  
Vidare framhålles, att ingen mässa får hållas på påskaftonen 
såsom i Roskildetrakten." Härmed avses tydligen den på eld-
och ljusvigning följande påskvigilian. 

Då Manuale Rosckildense är utgivet av .1. FREISEN år 1898. 
kunna vi få exakt besked om de benediktioner, som prästen 
har läst. I detta speciella fall -är det alltså möjligt att komma -
åt både den kyrkliga och den folkliga sidan av samma rituella 
handling. Tyvärr är detta ett undantag. Under det att den sven-
ska, medeltida gudstjänsten och andra liturgiska handlingar äro 
väl kända tack vare bevarade kyrkohandböcker, är det betyd-
ligt svårare att få grepp om den folkliga upplevelsen och tolk-
ningen av motsvarande ceremonier. Den äldre, antikvariska lit-
teraturen är mycket kortfattad på den punkt, som det här 
gäller. 1 sitt arbete om kyrkliga antikviteter frän år 1(178 säger 
sålunda P. DIJKMAN om päskaftonen bl. a.: »Då hfwa wära 
föräldrar haft beställa medh sin Eldzwijgning/ och sedan stora 
Vigiliers vpwachtning.»99  

På grund av den romersk-katolska traditionens styrka och 
enhetlighet kan dock denna lucka utfyllas med uppgifter om 
medeltida och nutida kontinental eller annan romersk praxis.1" 
Ehuru den romerska kyrkan alltid har genomfört en enhetlig 
organisation och lära, har den dock varit mera tolerant mot 
lokala varianter inom liturgien. Man måste därför taga hänsyn 
till såväl dessa som till provinsiella folkliga sedvänjor. Vad 
1. ex. Västergötland beträffar, saknas ett eldvigningsformulär 
frän Skara stift, medan Skarahreviariet (1498) innehåller fyra 
matvigningsböner.1" Hur västgötaallmogen upplevt och vidare 
utgestaltat dessa kyrkliga handlingar, är icke gott att säga. Men 
den danske 1700-talshiskopen och historikern L. HARBOE har 
en kort notis om den folkliga sidan av eldvigningen i sin 
isländska reformationshistoria, varigenom vi ändå få ett nor-
diskt jämförelsematerial. I § 10 berättas om Herr Gisser Einer-
sens avskaffande av de papistiska ceremonierna och införandet 
av den nya kyrkoordningen. HARBOE anför så efter några is-
ländska handskrifter, tyvärr utan att närmare angiva vilka, en 
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del av dessa ceremonier. Bland dessa förekommer även föl-
jande: 

»Loverdagen for Paaske blev Ilden udslukt i enhver Gaard, 
og ny hd sogt hos Prwsten, som da tilforn maatte vies af 
ham, saafremt den skulde due noget, og kand man giette sig 
til, hvor omhyggelig man har vret, at Ihlen ikke Aaret om-
kring maatte udslukkes, paa det ikke den formeente Kraft og 
Velsignelse som var hos denne indiviede hd, derover maatte 
tabes.»1"2  

Att den nya elden hämtats hos prästen, behöver icke betyda 
nagot annat, än att det skett i samband med den kyrkliga eld-
vigningen. Men den knapphändiga uppgiften kan också inne-
bära, att prästen tänt elden på härden hemma hos sig med 
kol eller bränder från den heliga elden, som sedan av gemene 
man hämtats i prästgården. 

Härmed ha vi något sett, hur nära besläktade de kyrkliga 
och profana påsksederna varit, hur de förra kunna utnyttjas 
för att belysa de senare, och vilka särskilda svårigheter ett dy-
likt jämförande studium har att kämpa med. Vi skola nu söka 
komma bakom den så kyrkligt påverkade medeltiden och knyta 
då an till den keltiska tradition, som samtidigt rymmer på en 
med nödeld tänd våreld, en sakral måltid omkring elden och 
eldens utnyttjande såsom skydds- och styrkemedel för boska-
pen. Det förkristna draget antydes av den omständigheten, att 
dessa vårseder också bestått vid sidan av de kyrkliga på ro-
merskt-katolskt, keltiskt område. De kunna alltså icke återfö-
ras på enbart kyrklig sed. 

Det keltiska året utmärktes av tvenne eldfester vilka under 
delvis andra former levde kvar i Skottland ännu på 1700-talet. 
Den första, Beltane, inledde sommarhalvåret, när hästar och 
nötboskap någon av de första majdagarna släpptes ut på bete. 
Den andra, Halloween, firades, då djuren på hösten återvände 
till stall och ladugård, vilket inträffade i början på november: 
Denna tidpunkt sammanföll med det gamla, keltiska nyåret. 
En av Walter Scotts vänner, JOHN RAMSAY, beskriver, hur Bel-
taneeldarna tändes på kullar, där folket kunde komma till-
hopa, och omkring vilka boskapen betade. Natten före fest-
dagen släcktes alla eldar i grannskapet, och nästa morgon sam-
lade man bränsle till den heliga elden, som ursprungligen tän- 
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des med nödeld av arbetslag på tre gånger tre eller nio perso-
ner. Dessa måste vara oförvitliga till sin vandel, annars miss-
lyckades företaget. Elden ansågs nyttig mot förhäxning och 
sjukdomar - bland människor och djur. Sedan den tänts, före-
kom mat, sång och dans. Därpå utdelades bitar av Beltane-
kakan. Den som fick en speciell del av denna utsattes för 
smädelser, skendråp och omtalades såsom död.103  

Den gemensamma måltiden omkring elden beskrives av en 
annan 1700-talsauktor på följande vis. Födan, vartill alla bi- 
drogo, utgjordes av en på elden kokad havrevälling, i vilken 
ingick mjölk, ägg och smör. Vidare förekom en myckenhet öl 
och whisky. Innan måltiden började, hälldes en del av vällingen 
såsom dryckesoffer i elden. Sedan tog var och en en havre- 
kaka med nio upphöjningar, vilka alla voro vigda åt någon 
beskyddare av kreaturen eller också åt något djur, som kunde 
skada densamma. Med ansiktet mot elden bröt man så av en 
dylik bit, kastade den baklänges över axeln med orden: »Det 
här giver jag åt dig, skydda du mina hästar», resp. får, e. d. 
En liknande formel användes för de djur man fruktade, med 
den skillnaden, att de ombådos att skona kreaturen. Det som 
blev kvar av måltiden, gömdes av två särskilt utsedda perso-
ner till nästa söndag, då man åter församlades och förtärde 
resterna.'" 

Med eller utan eldar var det i Skottland sed att den första 
maj på ålderdomligt vis baka särskilda kakor, med vilkas hjälp 
man också tog tydor. Festen firades i synnerhet av herdarne. 
På sina håll förklarade man, att eldarna skulle skydda boska-
pen mot häxorna. Samma sedvänjor som de nu skildrade före- 
kommo på Hebriderna och i Wales, där likaledes en god skörd 
ansågs säkrad genom Beltaneelden. Denna tändes även här 
med gnideld. Också på ön Man och på Irland uppgjordes Bel-
taneeldar, ibland dubbla, mellan vilka boskapen drevs för att 
skyddas mot sjukdom under det följande året.195  

Här skall bara i korthet framhållas, att det som i Sverige 
framträder såsom en i upplösning stadd tradition, på keltisk 
mark utgjort en meningsfull enhet ännu på 1700-talet. Tändan-
det av nödeld vid kreaturslösningen på Våren utgör i själva ver-
ket en kvarlevande magisk splittra av en ursprunglig offer-
handling. Andra delar av denna ha levat vidare på andra håll. 
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1 Finland har man t. ex. gått runt korna med stenar vilka 
sedan på olika sätt, bl. a. över vänstra axeln, kastats bort un-
der uttalande av formler, som erinra om ovanstående, L ex.: 
»Skogsgubbe, skogsfru, lilla skogsjungfru, giv boskapen frid», 
eller: »ät den förbannade stenen men inte min hjord», eller med 
bägge slagen av mottagare i samma formel: »ät skyddsanden» 
efter det första kastet, »den där åt den stora skogen»(= björ-
nen) efter det andra och »den här åt den lilla skogen»(= var-
gen) efter det tredje kastet." Stenarna såsom offermateria äro 
sannolikt sekundära, men RANTASALO upptager med rätta hand-
lingen under rubriken »offerbruk». Själva formlerna äro näm-
ligen så till vida ålderdomliga, som de nämna övernaturliga 
mottagare av »offren». 

Även det tillfälliga tändandet av nödeld i samband med krea-
turssjukdomar av olika slag har ursprungligen varit förbundet 
med offer. Vridelden i Månstad och jordandet av tvenne levande 
djur på samma ort skildras visserligen såsom två olika meto-
der att stoppa farsoten. Samma årtionde har man dock i Dallas 
på Hebriderna offrat en oxe i en grop i omedelbar anslutning 
till uppgörandet av nödeld. Däremot synas beläggen för djur-
offer i själva elden vara sparsamma.107  Att det icke enbart rör 
sig om ett symboliskt-magiskt förintande av det onda, fram-
går av att skotska myndigheter i tvenne pa 1(550-talet inträf-
fade fall, då man satt en oxe kvick i jord, betecknat denna 
handling som ett offer åt djävulen." 

Beviset för att vi här ha med uråldriga, förkristna offer att 
göra, lämnas av ett avsnitt i en av de s. k. grihya-siitras eller 
»husböckerna». Dessa innehålla • alla de sakramentala hand-
lingar, av vilka det gammalindiska vardagslivet varit fyllt. I 
motsats till den officiella, av prästerna förrättade kulten, är 
det alltså här . fråga om den huskult, där familjefadern funge-
rat såsom huspräst. För en jämförande, indoeuropeisk religions-
forskning är detta material, såsom OLDENBERG framhållit, rikast 
givande." Denna tes bekräftas på ett slående sätt i vårt sär-
skilda fall, där samma paragraf innehåller föreskrifterna för 
såväl ett regelbundet oxoffer som för ett tillfälligt spisoffer, 
efter vilket kreaturen ledes genom offerelden. Och den gudom-
lighet, som mottaget båda dessa offer, är Rudra, som i syn-
nerhet råder över boskapen. Han sänder olycka och sjukdom 
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över både den och människorna, men han är samtidigt den 
bäste bland läkare, som förfogar över de kraftigaste läkeme-
del.'" Den opersonliga, magiska principen »lika botar lika» är 
alltså här ersatt av den mera religiösa, personliga betraktelsen, 
att sjukdomens tillskyndare också är dess herre och överman. 
Innehållet i den nämnda paragrafen är följande: 

Om hösten eller våren utväljes den bästa oxen till offer åt 
Hudra. Den skall vara svart eller svartfläckig och offras, då 
den blivit fullvuxen, vid midnattstid eller efter soluppgången 
på en plats, som icke synes från byn. Huvudet, svansen, huden 
och fötterna överlämnas åt elden jämte agnar av ris. Norr om 
elden utgjutes offerdjurets blod under uttalande av formeln: 
»Väsande, larmande, sökande och gripande varelser, ormar! 
'fag här det som hör eder till!» Även innanmätet tillkommer 
ormarna. I vanliga fall får offerförrättaren icke själv taga 
något av offret, och icke heller är det tillåtet att föra det till 
byn. Folket där måste också hållas borta från offerplatsen. 
Offret verkar, även om endast offerritualet reciteras utan mot• 
svarande handlingar, och det förlänar bl. a. rikedom, långt liv, 
söner och boskap. Det sistnämnda betonas särskilt. Ifall offret 
förrättas regelbundet, skall det icke saknas boskap. Och här 
fortsätter texten direkt: »Om sjukdom drabbar boskapen, skall 
han (offraren) offra till samma gud mitt i sitt fähus ett mål 
lagad mat, som han offrar helt och hållet. Efter att ha kastat 
offerströ och smör i elden skall han leda sina kor genom 
elden. »111 

Västgötabonden på 1800-talet och hans tretusen år äldre in-
diske kamrat ha alltså sökt att värna om boskapen på alldeles 
samma sätt. Den offermottagande guden har på svenskt hall 
för länge sedan försvunnit ur medvetandet, och där är det 
vargarna i stället för ormarna, som hota den hetande boska-
pen. Varken de ena eller andra ()djuren ha på ett senare sta-
dium trätt i stället för några övernaturliga makter, titan offret 
täpper bokstavligen till munnen på dem, samtidigt som det 
riktas till en gudom och företräder och binder det onda. Den 
heliga offerelden har såsom sådan en livgivande, skyddande 
och läkande kraft. Den har i Indien uppgjorts med vrid- eller 
gnideld, den i gammal tid enda och självklara metoden att 
göra upp eld. Endast själva tekniken jämte rökningen av krea- 
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turen har levt kvar i det svenska bruket, som därmed över-
gått till att bliva ren magi. 

0. DALIN har sålunda haft rätt, när han ställt allmogens 
bruk av gnideld i förbindelse med förkristet offerritual. Men 
det är icke den prästerliga tempelkulten, som nedsjunkit till 
en magisk kvarleva bland gemene man, utan den gamla folk-
religionen har, om än i delvis mycket förvanskad form, levt 
vidare oberoende av officiella religionsskiften. Den nu gjorda 
undersökningen av ett sådant relikt bekräftar riktigheten av 
denna allmänna uppfattning av folktro och folksed, sådan den 
på 1800-talet uttalats av W. SCHWARTZ och W. MANNHARDT och 
nyligen företrätts av H. LJUNGBERG. Det är också betecknande 
för MANNHARDTS klarsyn, att han vid behandlingen av en så-
dan företeelse som nödelden också riktat uppmärksamheten på 
åtminstone slutavsnittet i den ovan refererade, indiska offer-
texten.'" Visserligen får läsaren i detta särskilda fall själv 
draga sina slutsatser, och stoff av delvis mycket olikartad 
karaktär är sammanfört. Och allmänt kan man kritisera teo-
rien om vegetationsdemonerna. Men detta får icke skymma 
blicken för det bestående i MANNHARDTS forskningsinsats, som 
bland en del svenska folklorister är påtagligt underskattad och 
delvis missförstådd. 

NOTER. 

1  ULMA 1897: 2:23; 2312:6: 1; 3265:21: 1; 9017: 41. För den filologiska 
diskussionen, se Fataburen 1912, s. 3; 1913, s. 193; K. HELM, Notfeuer (nod-

fyr, niedfyr) i Giessener Beiträge zur deutschen Philologie 60 (1938), s. 75-80, 
som stannar vid »gnideld»; jfr numera, även SAOB, s. v. De äldsta beläggen, 
ett Capitulare från 742 och Indiculus superstitionum, finnas bl. a. hos W. 
BOUDRIOUT, Die altgermanische Religion in der amtlichen kirchlichen Litera-
lur des Abendlandes vom 5. bis 11. Jahrhundert ((Intets. zur allgemeinen 
Religionsgeschichte 2), Bonn 1928, s. 20, 31. 

2  Se för närmare hänvisningar min uppsats Folklig sed med rot i heden 
tid (Arv 1946, s. 145-176), s. 165. Lägg härtill J. EJDESTAM, Ärseldarnas 
samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige (Skrifter utg. genom 
ULMA ser. B:2), Diss. Uppsala—Klivn 1944, s. 52, 90, 129, 178, jfr s. 98, 
101, 131. Se även nedan! 

3  Djurskrock, Malmö 1920, s. 77. De citerade notiserna stamma från F. J. 
ENESTRÖM, Finvedsbornas seder och lif, Sthlm 1914, s. 210 f. (även cit. Fata-

buren 1913, s. 223 f.) och L. F. 11ÄÄF, Svenska skräck och signerier m. m. 
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Forssnäs i Ydre 1863 (Ils i Kungl. Vitterhetsakad:s bild.) IV, s. 292 
(innehåller ej mera än HEURGRENS referat); jfr ibid., s. 266, för två notiser 
om gnideld mot kreaturssjuka= J. J. TöRNER nr 33 och 838 (WiKmArts ed.) 
= G. 0. HYLTEN-CAVALLIUS, Wärend och Wirdarne I-11, Sthlm 1863-68 
(nytr. 1921--22), I, tillägget, s. iii = Fataburen 1913, s. 227 (endast nr 838 
men äv. nr  995 — obs. 955 är feltryck i WilimANs register — och 1046; nr 33 
är avtryckt ibid., s. 201 f.). 

Uppsats i Västsvensk forntro och folksed (Göteborgs jubileumspublika-
tioner 15), Göteborg 1923, s. 217; se även Nem, Husdjuren i nordisk folktro, 
Örebro 1925, s. 95. Se även Fataburen 1918, s. 150, nothänvisningarna. 

5  Se noterna ovan. 
6  Den i Fataburen 1918, s. 150 likartade notisen av Jonas Sanden i Fröde-

ryd = ULMA 92: 43: 57; jfr eld ur svarv mot svartsjuka i Skåne, Fataburen 
1918, s. 155 f. 

7  ULMA 2167: 4: 3 (Botilsäter); jfr Fataburen 1913, s. 88, 94. 
8  Jfr Arv 1946, s. 173. 

Man erinrar sig här ovillkorligen Peregrinusgången med eld i stekpannor, 
EJDESTAM, s. 129 ff. Uppenbarligen har denna eld ursprungligen varit vrid-
eld, och det är denna omständighet och icke logiken (EJDESTAM, s. 131) som 
gjort, att man burit den med sig hela vägen. 

I° Jfr Fataburen 1912, s. 10 f. 
" Se Fataburen 1927, s. 65 ff., där upptecknaren själv under rubriken 

»Rituell eldgnidning vid 1900-talets början» redogör för sin vistelse i Rösarp. 
BERGSTRAND refererar och kommenterar här kort de olika, sagesmännens 
uppgifter. 

12  Se Arv 1946, s. 16(3 ff. 
.1fr Fataburen 1912, s. 15, och 1913, s. 227 (mot förgörning, ehuru meto-

den är en annan). 
14  Se Arv 194(3, s. 162 med hänvisa. 
15  Se härför även HEURGREN, Djurskrock, s. 125. 
"i Fataburen 1913, s. 228; även ovan, s. 39. 
17  Jfr Fataburen 1913, s. 225: »I Tierp i Uppland spann man eld om lång-

fredagsmorgonen, den kallades vremotseld och 'skulle has med, när man for 
till Blåkulla'.» KEYLANDS här utlovade undersökning »om utrökning af troll-
packor och förnyelse af huselden vid påsktiden» har jag icke kunnat finna. 

18  ULMA 462:3: 6 (Ramsberg). 
19  ULMA 4198: 27. 
20  ULMA :303:475: 4 (Lena), jfr från samma socken en alldeles likartad 

uppgift, Fataburen 1913 s! 225, samt ytterligare en från Harg. Samma använd-
ning även i Småland, men annan metod, ibid., s. 201. 

21  Fataburen 1912, s. 7 (Jämtl.), 18 f., (Gotl.). 
22  ULMA 8668:21 (Lycksele). 
23  ULMA 4314: 152 f., jfr ibid., 413 (Härjedalen); 2273: 2: 14; 9804:95 

(Västerbotten); 5799:63 ff. (Lappland). 
24  Se Arv 1946, s. 169. 
25 Ihid., s. 165. Se även .1. M. Mc PIIERSON, Primitive Beliefs in the North-

East of Scotland, London 1929, s. 32, jfr s. 21 f. 
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" TiluNER, nr 996 =111'1,T1S-CAVAI.1.1lIS I, tillägget, s. III (jfr s. 145) 
Fataburen 1912, s. 16 f., jfr 1918, s. 155. 

27" Fataburen 1912, s. 18 (nr 24). 
27 b Arv 1946, s. 168. 
28  Fm Fl 1928, s. 209 f. 
29 IlikI., s. 211, 214 (Blomberg). 
:11)  Ibid., s. '207, 210. 
31  FahlblIten 1912, s. Il (nr 14). 
"2 Ihid., s. 9 f. (nr 11). 
"" Udd., s. Il f. (nr 15). 
"4  Ovan, s. 36. 
"5  ULMA 7246: 17 If. Beläggen gälla även Vättak och Velinge. 

ULMA 2059: 10; även ovan, s. 36. 
37  Fataburen 1913, s. 219 (nr 85). 

Ibid., s. 88 .(nr 38). 
" Fin Fl 1928, s. 207. 
4" Fin Fl 1929, s. 47. 
41  Ovan, s. 36. 
42  Fataburen 1913, s. 87 (nr 34), S. 92 (nr 45), s. 221 f. (nr 93). 
4"lbkL, s. 206 f. (nr 75). 
44  Fm Fl 1928, s. 200 f., 208 ff., 213 f.; 1929, s. 47 ff.; jfr Arv 1946, s. 

171 ff. 
45  Ovan, s. 36 f.; Fm Fl 1929, s. 49. 
49  Fm Ft 1928, s. 207. 
47  Se för dessa västgötaordboken på Uppsala landsmålsarkiv, s. vv. 
48  Fataburen 1927, s. 67; Fm D 1929, s. 48; jfr ovan, not 6. 
49  Jfr Grenzrecht und Grenzzeichen (Das Rechtswahrzeichen 2), Freiburg 

i. Hr. 1940, s. 78 1. 
59  Fataburen 1913 s. 206 f. (nr 75); se även Arv 1946, s. 161. 

Ober einige an die Abwehr der Viehpest ankniipfende Zauberbräuche 
hej den Finnen und ihren Nachbarvölkern (Mitteil. des Vereins lär finnische 

Volkskunde 1, 1943, s. 33-50). 
EJDEsTAm, Ärseldarna, s. 60 f. 

53  Ibid., s. 111 f., jfr s. 90 f., och Rig. 1944, s. 169. Häremot med rätta 

S. SVENSSON i Rig. 1944, s. 75, 174. 
54  A. a. 1, s. 136 1. (§ 41). 
55  EJDESTAM, 5. Ml. 
" Jfr H. FREUDENTHAL, Das Feuer im deutschen Glauben und Brandt, 

Berlin—Lpz. 1931, s. 257 f. 
57  Fin Fl 1928, s. 28. 
58  A. V. RANTASALO, Cher das Sammeln und die Erforschung der Zauber- 

bräuche hej den Finnen (Mitteil. des Vereins lär finnische Volkskunde 1,1943, 

s. 23-31), s. 24. 
59  Jfr FREUDENTHAL, S. 211 ff. 
" Sthlm 1747, s. 177, med vidare hänvisn. 
61  Die deutschen Opfergebräuche bet Ackerbau und Viehzucht (Germanist. 

Abhandl. 3), Breslau 1884, s. 30, 25; jfr FREUDENTHAL, s. 215. 
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69  Se utom ovan anförda uppsatser senast Der Weidegang im Volksaber- 
glauben der Finnen 1—Il (FF Communications 134-35), Helsinki 1945-47, 
I, s. 42 ff. (offerbruk), 104 f. (nödeld), 112 f., II, 123 f., 146 ff., 155 ff. (eld 
i allmänhet). För bruket av nödeld (kitkantuli= gnideld), se även idem, Der 
Viehstall im Volksaberglauben der Finnen (Annales Acad. Scient. Fennicae, 
13 38: 1), Helsinki 1937, s. 186. 

63  Fataburen 1913, s. 222 (nr 93). 
64  Fm Ft 1928, s. 27. 
65  Jfr Are 1946, s. 173, med FREUDENTHAL s. 255-58, och Htvb. d. dt 

Aberglaubens, s. v. »Osterfeuer», sp. 1335 f. Se även ovan, s. 42. 
66 Se Arv 1946, s. 152 f. 
67  D. MULL, Vårhalvårets märkesdagar, arbetsliv och fester i Västsverige 

(Västsvensk forntro och folksed = Göteborgs jubileumspublikationer 15, Gbg 
1923, s. 9-30), s. 21; Fin Ft 1928, s. 27. Jfr FREUDENTHAL s. 286. 

68  2 uppl., Sthlm—Uppsala 1936, s. 98. 
69  Freiburg 1. Br. 1909, 1, s. 517. 
79  Cit. FREUDENTHAL s. 231. 
71  En detaljerad sådan har förf. liggande i manuskript. 
72  Jfr B. CAPELLE, La procession du Lumen Christi au samedi — saint 

(Revue IMn&lictine 44, 1932, s. 105-19), s. 112 f., 116 f. 
73  FRANZ I, S. 514; FREUDENTHAL, s. 231. 
74  Enligt referat hos FRANZ I, s. 514, vilket synes anknyta också till andra 

formler än den där anförda. 
75  Ibid. 
7" Jfr J. Svedbergs anbefallning av bön i stället för signerier för att skydda 

boskapen„lre 1946, s. 157 f. 
77 Arv 1946, s. 166 ff. 
78  FREUDENTHAL, s. 285 f. 
79  Se M. J. WALSH, Notes on Fire-lighting Ceremonies 1-11 (Folklore 58, 

1947 s. 277-84; 318-28), s. 320. 
90  A. a., s. 193. 
" Årets folkliga fester, s. 93. 
" Jfr a. a., s. 200, 210. 
83  A. a., s. 198 f. 
84  FRANZ 1, s. 575 ff. 

1 111(1., s. 578 f. 
86 	.,s.583. 
87  litob. d. (It. Abergl:s, s. v. »Ostern», sp. 1347 1. 
88  FRANZ I, s. 582. 

s. 589 ff. 
9" Ibid., s. 603. 

Rör det sig kanske om det till påsken och fårens vallgång sparade 
julbrödet (»såkakan»)?! 

m Se .1. FREISEN, Liber Agendarum ecclesie et diocesis Sleszwicensis, Pader- 
born 1898, s. 143, not 1, jfr s. XXVII f. 

02 Ibid., s. 143. 
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93  Se J. FRE1SEN, Manuale Lincopense, Breviarium Scarense, Manuale Abo-
ense, Paderborn 1904, s. 236 ff..Äbomanualet är även utgivet av J. A. CEDER-

BERG, Åbo 1894. 
°4  Jfr nedan! 
95 

 
Arv 1946, s. 173. 

9" Utom i Abomanualet finnes denna eldvigningsbön i det 1487 tryckta Upp-
salamanualet, utg. I. COLLIJN i Kungl. Bibl:s handl. Bil. N. F. 1, Sthlm 1918, 
s. 6; se för översättning däraV Arv 1946 s. 174. Övriga svenska eldvigningsfor-
muliir finnas förtecknade hos H. JOHANSSON, Hemsjömanualet en liturgihist. 
studie (Sand. o. stud. till So. kyrkans hist. 24), Diss., Lund 1950, s. 121, not 56. 

97  Kirkehist. Samt. 2. R. Il, lam 1860-62, s. 489. 
u° Ibid., s. 490. 
99  Antiquitates ecclesiasticae, Sthlm 1703, s. 118. 
100  Jfr Arv 1946, s. 173 f. 
101 FREISEN, Manuale Lincopense, etc., s. 146 f. 
102  Forste Afhandling om Reformationen i Island;  hvad Begyndelse, Frem-

gang og Modstand samme har havt fra 1539 til 1548 (Skrifter som udi 
Kiobenhaonske Selskab af Lairdonis og Videnskabers Elskere ere frendagte 
og opheste 1748-1750, V, Klivit 1751, s. 209-302) s. 262. 

193  J. G. FRAZER, The Golden Bough 1-13, 3. rd ed. London 1911-33, 
10 (VII: 1 = Balder the Beautiful, the Fire-Festivals of Europe and the 
Doctrine of the External Soul), s. 146 ff. MC PHERSON, S. 3 IT. 

194  FRAZER 10 (Vii: 1), s. 152. 
1"5  Dåd, s. 152 ff. 
1110 RANTASALO, Der Weidegang 1, s. 83. 
107  MC PHERSON, s. 31 ff. 
108 Ibid., s. 32. 
109 Die Religion des Veda, 4. Auft, Stuttgart—Berlin 1923, s. 34, not 2. 
1(0 Ibid., s. 219. 
111  jioaläyana — grhya — såtra IV: 8: 1-44 = Sacred Books of the East 

29, s. 255 ff. 
112  Wald- und.  Feldkulte 1—II. 2. Aufl. 1904-05, Berlin II, s 306. 





12. Svartkonstböcker i sägen 
och historia 

I samband med en ännu opublicerad undersökning av Sjätte och 
Sjunde Mosebok har förf. blivit ställd inför följande mera allmänna 
fråga: ha de folkliga uppgifterna om att magiska formler, m.m. stamma 
från dessa eller andra svartkonstböcker något som helst historiskt värde, 
eller utgöra de rena fantasier? Låt oss taga några exempel, det första 
från Fredrika i södra Lappland: 

»Jag har sett en bok hos Per Ersu i Lögda, som hette: 'Forntidens 
trolldom och signerier'. Den var tryckt på 1700-talet. Det var en hel del 
böner i den, men jag ville inte läsa i den. Men Per Ersu han hade lärt sig, 
så att han kunde mer än andra», t. ex. att driva bort vittra (ULMA 7600). 

Någon på 1700-talet tryckt bok med den ovan anförda titeln har jag 
icke hittills kunnat spåra. Namnet erinrar något om den danska »Old-
tidens hemmelige Bog» från 1881.1. Samma obestämdhet vidlåder en 
uppteckning från grannsocknen Vilhelmina, som innehåller tre skilda 
uppgifter. I den första leder betecknande nog frågan, om man känt till 
flera än de fem Moseböckerna, över till svartkonstböcker i allmänhet. 
Drängens stöld är ett i detta sammanhang vanligt sägenmotiv, ehuru 
upplösningen på historien och recepten här äro mera verklighetsbeto-
nade. Namnet »Vita jungfrun» såsom beteckning på en svartkonstbok i 
den andra uppgiften har jag icke heller kunnat belägga. Att den har med 
andebehärskandet att skaffa, tyder dock på att den kunnat höra hemma 
i Cyprianus- och »Höllenzwang»-litteraturen. I uppgift nr tre återfinnes 
det kända sägenmotivet med den gömda svartkonstboken, kombinerat 
med riktiga föreställningar om utseendet på en hebreisk torarulle: 

»Jag har icke hört talas om, att det har funnits mer än fem Mose-
böcker, men däremot vet jag, att det funnits 'svartböcker'. Här i Latik- 

1  F. Ohrt, Danmarks Trylleformler 1—II, Khvn 1917-21, I, s. 129. 
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berg fanns det för inte så länge sedan en sådan bok. Fadern till n'Axel 
Linnä hade en sån där bok. Han hade stulit den av en präst, där han varit 
dräng. ... modern ... brände upp den. Men n'Axel Linnä hade ändå läst 
så pass mycket, att han kunde lite mer än andra människor. Han kunde 
stä blod på långt avstånd. Han kunde också visa ut tjuvar och till-
rättaskaffa bortstulna föremål, och allt hade han läst ur svartboken. 

En gubbe här i byn, som nu är död, sade att det fanns en bok, som 
hette 'vita jungfrun'. Men den boken var inte lätt att få tag på. Den, 
som kunde få tag på den, han skulle kunna behärska andarna. 

I 'hemligkammaren' i Stockholm finns det många böcker. Den som 
hade kunnat komma dit och läsa alla böcker, som där finnas, han skulle 
nog ha blivit 'förvis' på alla sätt. I hemligkammaren fanns särskilt en bok, 
som var mycket värdefull, nämligen 'rullboken', som rullades upp på en 
käpp. Men det är ingen människa, som får komma till hemligkammaren» 
(ULMA 4320, S. 5-8). 

Följande uppteckning från Norberg i Västmanland har sitt intresse, 
eftersom den visar, att icke endast sagesmannen utan även upptecknaren 
kan ha felat vid återgivningen och måste utsättas för källkritik. Detta 
har genom Landsmålsarkivets i Uppsala försorg skett i föreliggande fall, 
varvid åtskilliga rättelser och förtydliganden tillkommit. De meddelade 
traditionerna hänföras till: »gamla trosföreställningar.. ur en handskri-
ven bok eller dokument från dominikanermunkarnas tid i Norberg, en-
ligt den gamle svärfaderns utsago. Det är fastställt genom grävningar vid 
Viken i Norbergs by (eller strax utanför ligger Viken), att den gamla 
traditionen är med verkligheten överensstämmande, att där har legat 
ett kloster. Då schaktning företogs under vägbyggnad där, påträffades 
grundmuren 1922 eller däromkring vid vägarbetet. Karl Anderssons 
förfärder berättade om dominikanermunkar som där skulle ha funnits» 
(ULMA 8252, S. 2 f.). 

På förfrågan av upptecknaren meddelade sagesmannen, »att hon efter 
sin gamle svärfader hittade en liten häftad handskriven bok och läste upp 
en del saker ur denna ur minnet. Så letade hon rätt på den och jag fick 
den i min hand. På första bladet stod 'ur benediktinermunkdoktorsMbok', 
således var det ett utdrag ur nämnda bok. Hur svärfadern fått den i sin 
ägo visste ej fru G. J. ..» (ur brev från fru Ellen Lagergren, Uttersberg 

24/2 1935)• 
Denna svartkonst- eller här närmast hushållsbok med kurer och 

recept av både magisk och icke-magisk art har förbundits med lokala 
traditioner om ett kloster i Norberg. Dessa uppgifter äro i sin tur av 
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gammalt datum och återfinnas sålunda hos Graul, P. Wieselgren2  och 
antagligen efter Grau också i de sista upplagorna av Svensk Uppslags-
bok och Nordisk Familj ebok3. Det saknas varje historisk grund för 
denna lokalisering.4  I och för sig är det annars icke historiskt orimligt, 
att dylika recept skulle kunna gå tillbaka på en munk. Då det närbelägna 
cistercienserklostret Gudsberga 1544 upplöstes, kom en av de kvar-
levande munkarna att försörja sig som spåman.5  Mycket av den medeltida 
magien hade också tidigare förmedlats av klostren.6  Men hänvisningen 
kan även vara en fiktion av nyare eller äldre datum. Man kan tänka på 
den danska svartkonstboken »Den fundne Bok, skreven af en Kloster-
broder», tryckt 1869 och 19097, eller på en rad »Höllenzwänge» från I600-
och 1700-talet, vilka uppgivas vara tryckta i jesuitkollegier eller direkt 
kallas »Verus j esuitarum libellus»8. Anknytningen till verklig eller förment 
munktradition skulle också kunna vara av mera formell art. En sådan 
finns t. ex. i en svensk läkehandbok, nämligen Arwid Månssons »Practica», 
tryckt i Linköping 1642 och Stockholm 1645, i vilken enligt försättsbla-
det också ingår »sompt aff en gammal Swensk Läke Book/medh Munka 
styl skrifwen». Innehållet i denna stämmer dock icke med de recept, som 
enligt sagesmannen från Norberg gå tillbaka på det handskrivna utdraget 
ur en »benediktinermunkdoktors bok». Däremot finnas flera likheter 
mellan dessa och dem som stå i H. v. Gerstenbergks »Den afslöjade 

Beskrifning öfwer Wästmanland, Wästerå.s 1754, S. 492 f., där »Marie-bärgs 
eller Wårfru-bärgs Closter», omnämnt i handlingar från 1358 och 1441, hänföres 
till cistercienserorden. »Helig Korss-källan» uppgives ligga intill klosterruinen. 

2  De Claustris Svio-Gothicis, Londini Gothorum 1832, nr 75: Noraberg (s. 106), 
jfr även registren. 

3  S. v. »Norberg». 
4  Arkivarien S. Söderlind i Riksarkivet har på min begäran kontrollerat de 

åberopade, ännu opublicerade medeltidsbreven från 1358 [29/5] och 1441 [21/9]. 
Det är i båda fallen fråga om Vårfruberga kloster i Fogdö socken, Södermanland. 
Med all rätt har alltså E. Ortved, Cistercieordenen 	Khvn 1927-33, icke förteck- 
nat något kloster, tillhörande denna orden, i Norberg. G. Ekström, Västerås stifts 
herdaminne I: 2, Västerås [1949], S. 647, refererar 1667 års antikvitetsinventering, 
enligt vilken stenmuren vid källan »ansågs härröra från ett kapell». 

5  Ortved 2, S. 319. 
F. Ohrt, Trylleord, Fremmede og Danske (Danmarks Folkeminder 25), Klivn 

1922, S. 40 ff. 
7  Ohrt, Danmarks Trylleformler I, S. 129. 
8  C. Kiesewetter, Faust in der Geschichte und Tradition, Lpz. 1893, S. 299 f., 

307 ff. Jfr även avtrycken i J. Scheible, Das Kloster II, Stuttg.-Lpz. 1846, s. 8o7 ff., 
835 ff. 

21 	Från silverfisken i Skaga 
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naturen», till vilken vi nedan skola återkomma. Detta betyder icke, att 
något direkt samband måste föreligga med denna skrift, utan överens-
stämmelserna bero säkert på att en gemensam tradition legat bakom. 
Man kan också allvarligt draga i tvivel, huruvida de handskrivna anteck-
ningarna från Norberg verkligen som omedelbar förlaga haft en tryckt 
bok. Titeln på en tryckt I700—I800-talsbok återfinnes emellertid i för-
vanskad form i en annan uppteckning från Västmanland, gjord i Heds 
socken: 

»Svartkonstböcker finns dä flera slag å, mi mormor ho sa, att de som ho 
visste fanns te å köpa i handeln, va inte å dä slag som Skam hadde å 
sälja på törge, män en kunne lära säj en del å dem mä, som va bra för 
folk å kriter te försöka mä. En å de där böckera hette Maria materialia, 
så va dä en som hette Örtagårdskransen å den tredje ho hette Tusensköna, 
män den första skulle vara dän bästa, så sa ho åtminstone» (ULMA 4198, 
S. 52, 1932). 

Eftersom sagesmannen i detta fall är född 1853 och hänför uppgifterna 
till sin mormor, föras vi ganska långt tillbaka i tiden. »Tusensköna» 
har icke kunnat beläggas. »örtagårdskransen» skulle möjligen kunna 
syfta på en annan i600-talsskrift av A. Månsson, utgiven av biskop 
Petrus Jonae i Växjö, nämligen »Een mykit nyttigt örta Book», tryckt 
bl. a. i Kalmar 1628 och Linköping 1650. Den har omtryckts så sent 
som 1824, varvid uppställningen systematiserats och ett alfabetiskt 
register tillagts. Att denna litteraturgenre icke tillhör det förgångna, 
framgår av den boksuccé, som waerlandistemas »Snabbt läkande örter» 
gjort i våra dagar. 1951 års tryck bär påskriften 29:e tusendet. Den 
tredje namnuppgiften, »Maria materialia», är däremot otvivelaktigt den 
kända hushållsboken »Magia naturalis, Innehållande Mångfaldige och 
säkra underrättelser om Hästars, Oxars, Kors .. skötsel och botande .. 
alla läkemedlen hämtas inom Landtmannens eget district; dessutom 
åtskilliga tilförlitliga och försökta konster och hushållsgrep ..», som från 
1786 till 1874 upplevde hela 8 upplagor. Om hur vidsträckt spridning 
denna skrift haft, och om hur lätt dess i allmogens öron främmande titel 
förvanskats, vittnar även en uppgift från Solberga i Småland: »De som 
vill göra något ont skaffa sig en svartkonstbok å den heter Magia natu-
ralia, å den för de på hemlia bokhandla» (ULMA 558: 2, S. io). 

»Magia naturalis» gör, trots att den bland folket haft en större eller 
mindre ryktbarhet såsom svartkonstbok, gott skäl för sitt namn. Det är 
genomgående fråga om naturliga hjälpmedel, även om nutidsmänniskan 
kanske icke alltid är benägen att tro på deras verkan, såsom när värp- 
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ningen anses befrämjas av att hönsen få »småstötta harlortar med kli 
beblandadt tu l at äta.» En upprepad dosering säges leda till att de värpa 
sig till döds. Universitetsbiblioteket i Uppsala har alltså icke utan rätt 
placerat denna skrift på avdelningen för »Ekonomi, allmän». 

Däremot gör det arbete, som åsyftas i följande uppteckningar, mera 
skäl för beteckningen svartkonstbok, eftersom recepten i detta äro av 
uteslutande magisk natur: 

»För te få den en tycker om, ska en ta e klössa (padda) å stoppa ner na 
i en myrstack, så de få äta å na riktigt, sän ska'en ta ett å de där små 
bena, ho har i kröppen, å hänga dä ve klära på dän en vill ha, å då ska 
ho komma te'n å en ska' kunna få'na. Ja vet inte om dä ä sannt, män 
ja ha läst dä i en svartkonstbok, å ho va förseglad mä ett svartt bann 
runnt om na, som en fick oppna mä en kniv, å dä va i min barndom, å 
boka hette, En blick bakom templets förlåten (ULMA 4342, s. 4. Västm., 
V. Skedvi). 

Receptet är i olika variationer välkänt. Den klara likhetsmagi, som det 
rör sig om, när grodorna äro två och fångas under lektideni, är här lik-
som i andra fall2  borta. Däremot kan föreskriften ifråga icke återfinnas 
i den bok vilkens undertitel är hjälpligt angiven i uppteckningen. Även 
i detta fall är sålunda hänvisningen till ett verkligt tryckt arbete riktig, 
ehuru innehållet icke stämmer på just detta verk. Undertiteln är utför-
ligare, om också icke alldeles korrekt återgiven i en uppteckning från 
Valbo i Gästrikland, där sägnernas svartkonstbok är förbunden med 
bokhandelns, alltså ett annat exempel på sammanblandning: 

»'Svartboken finns te köpa i boklådan, hon är int alldeles slopad, 
men hon får int vara i svangen'. Hon har svarta pärmar och det är 'ill rö 
styl i an'. 'Dom säger dä dom ska int bi åv mä'an, dom som har'an; hon 
ska int brinn opp nå. Men hä tror ja då int hellör. Å dom ska int kom te 
Gud, dom som har'an. Dä är völ så mycke signeri å eder å väsen, som 
dom ska göra. Dä finns utdrag ur'n där svartboken, å dom är int nå 
farlen int. Dom kan en få köpa. Ja köpt ett ja en gång i Ewerlöfs bok-
lådan (en bokhandel i Gävle) i sta'n. Dä hett: 'En blick bakom förlåten 
i templet, sju gyllene regler för den, som vill lära sig på egen hand 
bota sjukdomar och sårskador.' Och den som läser denna bok, han kom-
mer först underfund med sanningen. (Sagesmannen förklarade, att han 

1  [P. Heurgren,] Salomoniska magiska konster. Utdrag ur en Westboprests 
svartkonstböcker (Meddelanden från Örebro läns museum VII), Örebro 1918, 
s. 15f, 7o f. 

2  Jfr Ohrt, Danmarks Trylleformler I, S. 385 (nr 886). 
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för länge sedan tappat bort 'utdraget'. Boken hade varit mycket värde-
full, och han hade ofta med framgång använt dess recept)» (ULMA 
10057, s. 39 f.). 

Huvudtiteln på boken och författaren av densamma äro slutligen 
anförda i en uppteckning från Grangärde i Dalarna: 

.. »Efter här blev tal om svartbok vill jag passa på meddela att jag i 
somräst såsom en särskild ynnerst i Jan Ers gården i byn Hoberget 
förevisades Henrik von Gerstenberghs bok: Den afslöjade Naturen dess 
Sympati och Magnetism. Det kan möjligen ha sitt intresse för Eder att 
veta att den boken funnits i dessa trakter (ULMA 11483, s. 19). 

Den svenska översättningen av Heinrich von Gerstenbergks bok 
utkom första gången i Stockholm 1850. En ny upplaga, ombesörjd av ett 
annat tryckeri redan samma år, vittnar om att verket haft god åtgång, 
eller att man i varje fall spekulerat i en sådan. Märkligare förefaller det 
kanske, att en nionde utgåva tryckts så sent som 1949 i Åstorp. Den 
tyska förlagan har funnit vägen också till Gammalsvenskby, där enligt 
en uppgift prästen skulle ha gjort en avskrift och därefter kunnat få en 
eldsvåda att lägga sig genom att vandra runt elden (ULMA, Gsv 4571: 
V, S. 34) 

Recepten i »Den afslöjade Naturen* äro av gammalt datum och kunna 
i de flesta fall följas tillbaka till medeltiden och dess läkekonst, icke 
sällan kan traditionen spåras ända till antiken. Ofta är det också fråga 
om en berörings- och likhetsmagi, som oberoende av alla historiska 
sammanhang, har sina mer eller mindre direkta motsvarigheter både 
bland de gamla kulturfolken och de nutida nattirfolken. De åtgärder, som 
anbefallas, kallas också i den nyare folkmedicinska litteraturen med 
rätta »sympathikurer» eller »sympathetiska konster». Detta är t. ex. fallet 
i ett annat i800-talsarbete, som likaledes är en översättning från tyskan 
(danskan?), och som omnämnes i följande uppteckning från Jät i Små-
land: 

»På 1870-talet bodde här i Jäts Knutargård (ungefär 500 meter från 
mitt hem) en bonde som hette Anders Håkansson, allmänt kallad 
'Sme' Annåssen' — 'Smed-Anders'. Det talades i smyg om att han hade 
svartkonstbok, mäst derför att han kunde med lite hokus pokus, särskilt 
då det var frågan om att göra gamla 'utschasade', — utkörda hästar 
som nya igen, för att med tattare eller andra byta eller sälja till dem. 
Han var ofta anlitad att bota svin och fäkreatur .. Man hade sakt att 
boken var svart. Bland debetsedlar och gårdpapper och handlingar i 
en låda i klaffbyrån, varsnade jag boken .. men hann inte att se något 
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inne i boken. När jag sedan en gång var med min far i staden, Vexiö, 
gick jag in i bokhandeln, frågade efter boken. Den fanns och kostade en 
krona, den var förseglad på det viset att omslaget, som hade samma 
illustrationer i vitt på svart botten, som bokens pärm, var hopklistrad 
över bokens öppning, och man sade till mig att jag icke fick öppna den 
derinne. Jag betalade boken och gick. Då jag kom hem tog jag min bok 
i närmare betraktande. Pärmen var svart med vita figurer på. Bockar, 
paddor, ormar, dödskallar, kägelben o. d. Bokstäverna voro 'Albert 
Magnus Revidivus[!] eller naturhemligheternas bok.['] .. Jag prövade 
icke något av det som stod i boken.1  Jag rev boken i bitar, som jag 
brände upp och de brunno lika lätt som annat papper, men så var varken 
min eller Smed-Anders bok av rätta sorten heller» (ULMA 442, s. 8 ff.). 

Den fullständiga titeln är »Albertus Magnus Redivivus, eller Hemlig-
heternas Bok. En Samling af mer än twåhundrade, till större delen be-
pröfwade, Sympathi- och Huskurer, till botande af en mängd sjukdomar 
och kroppsliga åkommor, jemte åtskilliga andra Sympathetiska och 
Magiska Konster, till winnande af olika ändamål, såsom lycka i kärlek, 
fiske, jagt, o.s. w.» Det exemplar, som Carolina äger, är tryckt i Göte-
borg 1843 och saknar i sin bundna form den av sagesmannen ovan om-
nämnda, lockande utstyrseln. Den icke angivne utgivaren är G. F. 
Most. En sedermera flera gånger omtryckt, dansk upplaga är känd 
från samma år2  och en tysk i hela fyra delar från år 18213. 

En längre undersökning av W.-E. Peuckert4, som publicerats sedan 
huvudparten av denna uppsats redan nedskrivits, befriar oss från mödan 
att närmare gå in på den tyska förlagan till Albertus Magnus och dess 
långa och komplicerade traditionshistoria. Peuckert har med all rätt 
urskilt tvenne typer av »Hausväterliteratur», en rationalistisk och en 
magisk. Vidare har han pekat på att hela denna litteratur haft en vid-
sträckt utbredning i hela Europa och också funnit vägen till Norden över 
Danmark och Sydsverige. Sålunda återfinnas åtskilliga avsnitt från de 
tyska »Egyptiska hemligheterna» i danska Cyprianustexter. Den danska 
upplagan av Albertus Magnus synes dock ha undgått Peuckerts spår-
sinne, och detsamma gäller den svenska. Förekomsten av den senare 
bekräftar till fullo följande slutsats av Peuckert, som bygger på en 
granskning av Eva Wigströms och annan syd- och mellansvensk folk- 

1  Däribland nämnes det av myror frilagda grodskelettet, jfr ovan! 
2  Ohrt, Danmarks Trylleformler I, S. 128 f. 
3  W.-E. Peuckert, Die egyptischen Geheinmisse [Arv to (1954), s. 40-96], S. 43 ff. 
4  Op. cit. 
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livslitteratur: »Wir werden nach alle diesem wohl annehmen dill-fen, dass 
die 'Egyptischen Geheimnisse' oder zumindest eine Schrift, die sich von 
diesen herleitete, auch in Schweden den Wurzel fassten» (s. 93). 

Det räcker med ett enda exempel för att fastslå sammanhanget mellan 
den tyska förlagan och den svenska texten', som tydligen bara innehåller 
ett litet urval av de talrika recepten i den föregående: 

»Då någon för första gången får 
fallandesoten, skall man genast 
taga alla de kläder, som han har på 
sig, icke ett enda plagg undan-
taget, uppbränna dem under öppen 
himmel, hopsamla askan och kasta 
den i ett rinnande watten, med 
ström och wind, så återkommer ej 
sjukdomen» (s. 66, nr 9). 

»Wenn ein Mensch die epilepti-
schen Zufälle das erstemal be-
kommt, muss man sämmtliche 
Kleidungsgegenstände, welche er 
gerade angehabt hat, auf der Erde 
unter dem freien Himmel zu Asche 
verbrennen und diese nachher in 
fliessendes Wasser, dem Strome 
nach, schätten, so vergeht die 
Krankheit» (IV 	cit. Peuckert, 
s. 90 f.). 

Även Peuckerts parallelltryck av liknande svenska och tyska recept 
mot vårtor och tandvärk kunna ersättas av mer eller mindre ordagrant 
överensstämmande avsnitt i den svenska2  och tyska Albertus Magnus3. 
Förekomsten av liknande botemedel i yngre svensk folktradition behöver 
emellertid icke alltid — och det är väl icke heller Peuckerts mening — gå 
tillbaka på litterär nyspridning under i800-talet. Det kan också röra sig 
om äldre, litterär eller muntlig förmedling eller om samstämmigheter, 
som föreligga oberoende av varandra, eller som i varje fall icke kunna 
historiskt förknippas med varandra. 

Om man t. ex. jämför de botemedel, som anbefallas mot fallandesot, 
med motsvarande avsnitt i Reichborn-Kjenneruds utomordentligt inne-
hållsrika arbete »Vår gamla trolldomsmedisin»4, återfinnas de så gott som 
alla därstädes. Den historiskt synnerligen kunnige författaren uppvisar 
deras delvis mycket stora ålderdomlighet. Sålunda har man druckit 
blodet av dräpta människor allt från de romerska gladiatorspelens 

1  Sannolikt har den danska versionen, som jag ej haft tillgång till, utgjort den 
omedelbara förlagan. 

2  S. 41 f. (nr 9-1o), S. 45 (nr 7). 
3  Peuckert, aa, S. go f. (IV 187, IV 183). 
4  V (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo II. Hist.-Filos. 

Klasse. 1947. No. I), s. 6o ff. 
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dagar till avrättningar i vårt eget århundrade. Detta är väl egentligen 
ett läkemedel av det sympatetiska slaget: blodet förbinder den sjuke 
med den döde. Hur man i detalj tänkt sig verkan av denna gemenskap, 
är icke gott att säga. I praktiken blir det alltså snarast en ur vår synpunkt 
ganska hemsk huskur. Det göres nämligen i den svenska Albertus Magnus 
en åtskillnad mellan sympati- och huskurer. I det förra fallet rör det sig 
ofta om att »sätta bort ont» eller för att använda bokens eget uttryckssätt, 
transplantatio morborum (s. 63), ett av de många vittnesbörden om recep-
tens lärda ursprung. Beträffande innehållet i allmänhet observerar man, 
att i motsats till hos Gerstenbergk också läsningar finnas med. 

Vad beträffar den småländske sagesmannens särskilda uppgifter om 
innehållet, finnas hos Albertus Magnus kurer för både hästar och nöt-
boskap. Men de ingredienser, som på slutet angives av den förstnämnde, 
kunna icke återfinnas i boken, i varje fall icke i 1843 års upplaga. Så-
lunda torde även här en sammanblandning ha ägt rum, ty botemedlen 
äro väl kända från andra håll.' 

noo-talets lärde skolastiker Albertus Magnus har naturligtvis ingen-
ting med i800-talsskriften att skaffa. Den lärda illviljan och folksägnen 
ha emellertid tidigt gjort medeltidens doctor universalis till en trollkarl, 
och i anslutning härtill har man tillskrivit honom en rad alkemistiska och 
magiska skrifter, med vilkas tillkomst han i själva verket icke har något 
att göra. 

De anförda exemplen visa alltså, att uppgifterna om att svartkonst-
böcker av skilda slag stått att köpa i bokhandeln, i de flesta fall ha 
kunnat bekräftas. Vi ha alltså spårat en av de sentida vägar, över vilka 
lärd tradition hamnat bland gemene man och blivit »gesunkenes Kultur-
gut». En systematisk bearbetning av det rika material av magiska recept 
och »folklig» läkekonst, som finnes i våra folkslivsarkiv, och en samman-
ställning av detta med handskrivna och tryckta böcker av äldre eller 
yngre datum, skulle säkerligen ytterligare framhäva detta slag av kultur-
spridning. Om sålunda de folkliga sagesmänneri haft hisfbriskt rätt på en 
väsentlig punkt, innehålla deras uppgifter också en rad sägenmotiv, som 
på olika sätt tidfästs och knutits till bestämda platser. Slutligen före-
kommer naturligtvis en sammanblandning av mer eller mindre faktiska 
företeelser. 

1  Jfr C.-M. Bergstrand, Sjukdomsbot i Västergötland under i 800-talet, Gbg 1950, 
s. 48 (nr 119); jfr även recepten mot fallandesot: kläderna brännas, s. 47 (nr 112-14). 
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13. Sjätte och Sjunde 
Mosebok 

I festskriften till Carl J. E. Hasselberg på hans 75-årsdag 1931 
(=Heimbygdas tidskrift Fornvårdaren, bd IV, årg. 1931-32) har 
H. S. Nyberg skrivit en fängslande uppsats »Om sjätte Mosebok 
på Frösön». I denna refereras först det kapitel ur 0. Högbergs 
»Den stora vreden», där lappen Emanuel påträffar det nya evan-
geliet, »de fördolda Moseböcker», i en gömma i Härnösands skol-
bibliotek. Som belägg för sin tes, att Högberg bygger på gammal 
folktradition, anför Nyberg muntliga uppgifter från L. Faxhi och 
H. Geijer. Enligt dessa jämtlandskännare berättas det allmänt om 
en hemlighetsfull 6 Mosebok, som är fastkedjad vid väggen i 
Frösö skolas bibliotek. Den har i folktraditionen bl.a. identifierats 
med Troll-Maxens (C. G. Marchs von Wiirtemberg, 1752-1838) 
svartkonstbok. Även en sjunde Mosebok är känd i Jämtland, så-
som E. Festin under åberopande av bl.a. A. Anderssons uppsats i 
Jämten 1919 uppgivit för Nyberg. Att de hemliga Moseböckerna 
enligt folktron också förvaras i Wittenberg och där studeras 
av blivande präster, som sägas ha gått i Wittenbergskolan, skulle 
enligt Nyberg kunna tolkas på två sätt. Antingen rör det sig om 
katolsk motpropaganda, som stämplat lutherdomen såsom svart-
konst. Eller också -- och det är sannolikare — ha protestantiska 
svärmare tolkat den nya läran som en hemlig visdom, vilken av 
det katolska prästerskapet undanhållits folk i gemen. Motivet 
med den fastkedjade boken är av medeltida ursprung liksom 
uppgiften, att 6 och 7 Mosebok handla om vittrornas ursprung. 
I det sistnämnda fallet föras vi in i senjudisk folkfantasi, där 
Adams äktenskap med en annan kvinna än Eva och avkomlingarna 
av denna förbindelse äro föremål för mycken spekulation. Nyberg 
följer också det redan antika och främreorientaliska motivet med 
den hemliga uppenbarelseurkunden alltifrån den medeltida »Ta-
bula smaragdina» och »Liber de secretis naturae et occultis rerum 
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causis» till skildringar av den föralexandrinska, rent mytiska 
Avesta. När och hur dessa och andra, lärda föreställningar kom-
mit in i Jämtland, vill Nyberg icke närmare gå in på men anty-
der förbindelsevägar med kontinenten över Trondheim och fa-
rande köpmäns förmedlande roll. Han avslutar sin uppsats: »Så-
som historiska företeelser äro denna Avesta och sjätte Mosebok 
på Frösön alldeles likvärdiga, d.v.s. de ha aldrig existerat utanför 
fantasiens skumma valv och den mer eller mindre fromma vid-
skepelsens gömda skattkammare». 

Den följande framställningen vill med hjälp av det nu rikhal-
tiga materialet i våra folklivsarkiv för det första visa, att folk-
traditionen ifråga icke endast utgör en speciellt norrländsk före-
teelse. Nyberg har klart sett, att sägnerna icke äro av folklig natur 
utan företräda en lärd, kontinental tradition. Genom en rad nyare 
undersökningar är denna nu välkänd, och spridningsvägarna ha 
varit många. 

Svartkonstens förbindelse med Wittenberg hänger ihop med 
Faust-sägnerna och deras lokalisering till denna stad. Den folkliga 
Faust-boken av år 1587 har enligt den siste forskare, som yttrat 
sig i saken, en klart luthersk tendens: läsaren skall varnas att 
följa Fausts dåliga exempe1.1  

Fantasierna eller snarare sägnerna om de gömda Moseböckerna 
ha också, tvärtemot vad Nyberg antager, under århundradenas 
lopp flerfaldiga gånger tagit historisk gestalt. Härvid rör det sig 
icke blott om lärdomshistoriska kuriosa utan även om högst le-
vande föreställningar och sedvänjor, så levande t.o.m., att de 
figurerat vid rättegångar om häxeri i 1950-talets Tyskland. Be-
handlingen av det i och för sig begränsade ämnet kan vidare tjäna 
till belysning av sådana för både religionshistoriker och folk-
brister viktiga frågor som förhållandet mellan myt, resp. sägen, 
och historia och den växelverkan, som råder mellan muntlig och 
skriftlig tradition. Materialet giver även en god inblick i folk-
psyket. 

6 och 7 Mosebok ha mestadels betraktats som svartkonst-
böcker. De kunna därför icke behandlas enbart för sig. Den egen-
artade oscillering mellan myt-sägen å ena sidan och historia å 

1  H. Henning, Das Faust-Buch von 1587, seine Entstehung, seine Quellen, 
seine Wirkung (Weimarer Beiträge: Zeitschrift fär Deutsche Literatur-
geschichte 6, 1960, s. 26-57), s. 30 ff. 
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den andra återkommer både beträffande svartkonstböckerna i all-
mänhet 2  och 6 och 7 Mosebok. Detsamma gäller svartkonstpräs-
tema och deras förbindelse med Wittenberg. Vi börja alltså med 
svensk, företrädesvis sydsvensk folktradition om dessa med var-
andra sammanhängande företeelser och beakta härvid den histo-
riska och lärda, litterära bakgrunden. 

Under några veckors vistelse i Lund vt. 1941 stötte författaren 
av denna uppsats tillfälligt på en hel rad uppgifter härom i där-
varande folklivsarkiv. De anteckningar, som härvid gjordes, 
kommo att bli den egentliga begynnelsen till denna undersökning, 
eftersom de skärpte uppmärksamheten inför ett material av lik-
nande slag, både tryckt och otryckt. 

Det rikhaltiga syd- och mellansvenska uppteckningsmaterialet 
visar omedelbart, att vi beträffande 6 och 7 Mosebok i allmänhet 
icke ha med någon speciellt norrländsk tradition att göra. Där-
emot synas de nordliga uppgifterna om att det talas om de under-
jordiska i de fördolda bibelböckerna, höra ihop med nordsvensk 
vittertro. Även i Sydsverige har man alltså talat om att bibeln en 
gång varit dubbelt så stor (LUF 3017: 17, Sk. Ivetofta), att den 
riktiga, kristna bibeln varit större än den folket nu har (LM? 
3251:1 och 3. Bl. Jämshög), eller att det en gång funnits 6 Mose-
böcker (LUF 3251:3; 4797: 66, Sk. Linderöd; 2244: 34, Sk. Bosjö-
kloster), resp. 7 (LUF 2463: 5, Sk. S. Rörum; 3856:97 f. Smål. 
Odensjö; 4752: 4, Små!. Linneryd). En något dimmigare bibel-
kunskap återspeglas i en uppteckning, att av de ursprungliga 5 
Moseböckerna nu endast 3 äro kvar: 

»Men här är väl någon, der har dem. Jag tror de är i Tyskland. 
De två som är borta kallade de för trollböckerna. Skoghusans far 
hade dem alla. I församlingen samlade man opp de gamla böc-
kerna (Man skulle någon gång ha samlat upp gamla biblar, sedan 
en ny upplaga var tillgänglig), och då fick man inte ha dem 

2  Se för dessa förf., Svartkonstböcker i sägen och historia (Folkloristica. 
Festskrift till D. Strömbäck, Uppsala 1960, s. 160-68). G. It. Hedmark, För-
svunna bibelskrifter och andra litteraturhistoriska essäer, Sthlm 1955, s. 38 ff., 
återspeglar E. Wolffs uppfattning från 1912, att det rör sig om ett katolskt 
persiflage av Luther och reformationen. 
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längre. Deras gräbba sade att föräldrarna hade sagt då: 'Nu kunna 
vi inte leva längre'. De brukade nämligen trolla» (LUF 5642: 62, 
Sk. Fagerhult). 

Angivelsen av innehållet är genomgående densamma som i den 
senast citerade uppgiften. De förlorade Moseböckerna eller den 
fullständiga bibeln ha innehållit svartkonst. I dessa ha de första 
»kloke» fått sin upplysning (LUF 2463: 5). Men även den mo-
derna läkekonsten uppgives stamma därifrån. Sålunda heter det 
enligt en ensamstående uppgift: »I slutet [av den fullständiga bi-
beln] har förr i tiden beskrivits hur man skulle bota alla slags 
sjukdomar. Fullständig förteckning å örter och deras helande 
inverkan fanns här. Dessa skrifter har man tagit väck, och det 
är dem, som de blivande läkarna nu ha att studera» (LUF 3017: 
17). Men mestadels är det fråga om svartkonst för präster, vilken 
dessa måste lära sig före prästvigningen (LUF 4797: 66). Det är 
»därigenom, som de bli i stånd till att genom besvärjelser betvinga 
det onda» (LUF 3251: 3) eller att »mana djävulen» (LUF 4752: 4). 
Det sägs därför också, att de studerat i den svarta skolan eller i 
svartkonstskolan (LUF 3074: 1, Smål. Slätthög), som ofta förläggs 
till Wittenberg. Om en rad namngivna präster berättas det, att 
de ha gått i denna skola, eller att de ägt en (där erhållen) svart-
konstbok. Någon gång angives detsamma helt allmänt om prästen 
i en bestämd socken, utan att namnet är med. De muntliga tradi-
tionerna kunna beträffande namn, tid och socken kontrolleras, 
kompletteras eller rättas med hjälp av gängse herdaminnen och 
stiftsmatriklar. I stort sett visar det sig, att de äro riktiga. Stun-
dom bekräfta även de kortfattade uppgifterna i de tryckta käl-
lorna, att folkminnet även i övrigt mer eller mindre korrekt be-
varat historiska fakta, eller att det knutit an till sådana. Några 
exempel härpå skola givas i det följande: 

Såsom wittenbergpräster eller innehavare av svartkonstböcker 
omnämnas sålunda kyrkoherden Malte Klow (död 1709) i Skurup 
(LUF 579:5) och prosten Hans Öberg (1785-1852) i Gullarp 
(LUF 3367: 7), för att börja söderifrån med Lundastiftets skåne-
präster. Om en kyrkoherde i örkened (östra Göinge) sägs det, att 
han tagit Holma Pers trollböcker i förvar (LUF 3497: 34 f.), lik-
som att åtskilliga svartkonslböcker skola finnas inmurade i den 
1788 byggda kyrkans nordvästra hörn (LUF 6240: 19). 

1 Blekinge berättas det alltjämt om lundaprofessorn och pros- 
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ten i Jämshög, Peter Estenberg (1686-1740), att han ägt en 
svartkonstbok (LUF 2762: 13; 2992: 21). En sentida ämbetsbro-
der, som 1829-1831 tjänstgjorde som vicepastor i samma socken, 
G. S. Gahm (f. 1804) säges ha mist sin skugga i den svarta skolan 
(LUF 2991: 22). 1 det nordligare Kyrkhult anses kyrkoherden 
Per Rönbeck (f. 1824) ha gått i samma skola (LUF 2989: 12, jfr 
2990: 22 ff., 2991:21). 

Om vi gå över gränsen från Blekinge till sydöstra Småland, 
säges en pastor Lindeberg i Långasjö ha studerat i Wittenberg 
(LUF 4755: 20). I denna socken har dock icke någon präst med 
detta namn funnits. Namnet på en wittenbergspräst i det närbe-
lägna Ljuder angives icke (LUF 4658: 16 f.). Möjligen kunna 
dessa notiser sammanställas med en uppteckning om en annan 
tysklandsskolad präst, Tillander, ehuru denne (med orätt?) hän-
föres till Värnamo (LUT.' 2849: 16 f.) .3  En komminister P. Til-
lander (död 1719) har nämligen funnits i Ljuder, och dennes son, 
som blev professor i Åbo och domprost i Växjö, J. Tillander (död 
1769) föddes i Långasjö. Däremot stämma uppgifterna beträf-
fande pastor J. N. Linell (1823-93), som verkligen varit adjunkt 
i Väckelsång (LUF 4759: 82). 

Att kyrkoherde Per Wieslander (1774-1833) i Odensjö, som 
ligger i sydvästra hörnet av Småland, varit i Tyskland och haft 
en svartkonstbok (LUF 3856: 97 f.) är mer eller mindre riktigt. 
Wieslander blev nämligen magister i Greifswald 1797, och om 
hans »svartkonst» finnes följande belysande skildring hos G. 
Virdestam: 4  

»W. var en begåvad öch duglig prästman med starkt utpräglat 
ordningssinne, godmodig och i hög grad oegennyttig samt i um-
gänget mycket road av skämt. Om hans skämtlynne finnas många 
anekdoter. Från Greifswald hade han medfört en apparat för 
utveckling av friktionselektricitet på mekanisk väg. Då befolk-
ningen i det avlägsna Odensjö aldrig ens hört talas om en så 
underlig tingest, roade det ägaren att av densamma göra ett bruk, 
som på ett överraskande sätt i allmogens föreställning förskaf-
fade honom rangen av hemlighetsfull konstverkare. 'Han kan mer 
än en vanlig människa', hette det. Därav kom sig, att han bland 
kloka gubbars tal fick anseende som en av de främsta och såsom 

3  Se nedan, s. 70. 
4  Växjö stifts herdaminne 1-8, Växjö 1921-34, 3, s. 245 f. 
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sådan kröntes med en respekt, som man sällan vågade trotsa. I 
fall av svårlösta spörsmål vände sig alltså mången till honom för 
att erhålla råd och hjälp. Så hade t.ex. en bonde råkat bliva be-
stulen, besöker kyrkoherden i avsikt att få reda i saken och er-
håller rådet att tillsvidare icke utsprida missödet. En person, vil-
kens föregående icke vittnade om redlig vandel, blev föremål för 
misstanke och kallas inför kyrkoherden men nekar djärft för 
kännedom om stölden ifråga. Emellertid hade den laddade elek-
tricitetsmaskinen i expeditionsrummet fått plats å en hylla bakom 
en grön jalusi. Mannen får tillsägelse att visa sin oskuld genom 
att rikta ett finger mot en viss punkt å jalusien och känner i det-
samma en elektrisk gnista i fingret. I tron, att han nu blivit ut-
satt för ett anfall av den onde själv, erkänner han sig som för-
övaren av stölden och lovar att fortast möjligt återbära det stulna. 
Föga trakterad av ryktet om sin övernaturliga förmåga i troll-
konstens tecken säges kyrkoherden gjort vad han kunde för att 
utplåna denna tvetydiga gloria men lärer fått erfara, att 'den 
som ger sig i leken, får med av steken'. (L. Rydeman).» 

Wieslander var en lärd man, vilket även torde ha bidragit till 
hans rykte såsom svartkonstnär bland folket. Detta gäller också 
kyrkoherden och fornforskaren S. M. L. F. Palmgren (1844-
1915) i Nottebäck på vägen mellan iiseda och Växjö (LUF 3052: 
4, jfr 3081: 17). Men denne präst tycks icke ha haft något emot 
folkets prat. »Hans besynnerligheter, särskilt hans åstundan att 
gälla som hemmastadd i trolldomskonst, minskade dock hos 
många församlingsbor förtroendet för honom ».5  

Om Palmgrens stora intresse för magi vittnar också en 1918 
utgiven handskrift, som han bevarat åt eftervärlden: »Salomo-
niska Magiska Konster. Utdrag ur en Westboprests Svartkonst-
böcker». I förordet till denna skrift citerar utgivaren, P. Heur-
gren, ett meddelande från en Palmgrens ämbetsbröder, enligt vil-
ket Palmgren av några bönder blivit i domkapitlet anklagad för 
trolldomskonst (s. XVI). Till de präster, som av gemene man an-
setts ha särskilda gåvor på detta område, höra också kontrakts-
prostarna J. G. Ekedahl (1820-99) i Tolg (LUF 3081: 15 f.) och 
J. A. Ekedahl (f. 1860) i Berg (LUF 4765: 4), son till den före-
gående. 

3  Virdestam 4, s. 301. 
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Till trollkonstprästerna ha också hört komminister P. D. Mell-
bin (1773-1849) i Väne Åsaka i Västergötland (ULMA 25: 62: 
201,6  kontraktsprosten och teologie doktorn S. U. Sundelius (f. 
1785) i Frändefors i Dalsland (ULMA 746: 5:2 ff.) och kyrko-
herden och licentiaten J. Torbjörnsson (1794--1865) i Kungsäter 
och senare stora Lundby i I3ohuslän.7  Om och till denne skriver 
biskop af Wingård åren 1825-26: »Han började sin bana med 
en mängd jonglerier i kustförsamlingarne vid Göteborg, där det 
spökade: en död skulle upväckas, men ville icke vakna etc. . . . 
bruka en i Handboken oerhörd förbannelseformel P1 i Treenig-
hetens namn med nattvardsgäster o.s.v. Handlingarne vid Under-
rätterna äro tryckta. Jag ber dig läsa denna smörja för at få 
begrepp om denne fakir . . . det icke höfves christna prester at 
inbilla allmänheten at man har undergörande gåfvor . . . och far-
ligt är det at tro sig vara inspirerad.» 8  

Vi ha ovan stött på den föreställningen, att de präster, som i 
Wittenberg studerat svartkonstboken, vilken ibland uttryckligen 
identifieras med 6 och 7 Mosebok (LUF 3856: 97 f.), förlorat sin 
skugga. Detta är ett ytterst vanligt motiv, men det förekommer 
tillsammans med andra, som äro mera speciella och därför giva 
oss en vink om varifrån traditionerna om wittenbergskolan här-
röra sig. Den Onde, som leder undervisningen i denna, söker näm-
ligen lägga beslag på den av lärjungarna i varje studiegrupp ,som 
kommer sist i en procession eller kapplöpning, eller också griper 
han efter någon av dem i ett snurrande hjul. En typ av dessa 
berättelser är i flera varianter bevarad från Småland och ser ut 
på följande sätt: 

»Di talade om, att dä skulle finnas en svartkonstskola för präs-
ter i Wittenberg i Tyskland. Dä va allti 12 som gick in, men en 
blev allt efter, å den, kan veta, skulle den onde ta't. Men jag 
unrar om dä ä sant. Om di hade lagat te se en bok uttå de redie 
svartkonstböckerna, hade di nog blett lika slua. Dä va en präst i 

8  Se även L. Linnarsson, Bygd, by och gård 1-2 (Skrifter utg. genom 
ULMA, Ser. B: 4), Uppsala—Lund 1948-50, 2, s. 46 ff., där också andra väst-
götapräster äro med såsom wittenbergare. 

7  K. G. Olofsson, Prästhistorier, Lund 1942, s. 45 ff., 51, 62 (efter upp-
teckningar i IFGH). 

8  Cit. C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne, ny uppl. Gbg 1948, 
s. 508. 
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Värnamo, som hette Tillander, å om honom berätta di, att han 
gått igenom den dära skolan å blett sist, men när den Me kom 
å skulle ta' en, sa han: 'Ta skugga i stället'! Ä di sa, att när dä va 
solsken hade han inga skugga, men dä kan en väl begripa, att då 
ä osanning. Jag förstår bara inte hur ett sånt prat kunne upp-
komma, för här va ju många svenska, som förr reste te Witten-
berg å skolade» (LUF 2849: 16 f., Mistelås; jfr 3983: 134; ULMA 
93: 25: 95).9  

Även den nordnorske prästen och diktaren Petter Dass (1647-
1708) säges ha varit en svartkonstpräst, som förlorat sin skugga 
i Wittenberg. Han tvingar djävulen att flyga honom till Köpen-
hamn, för att prästen skall hinna hålla julpredikan. Till lön 
betingar sig den Onde den som somna under gudstjänsten, men 
prästen predikar så väldeliga, att djävulen icke får en enda själ 
i sitt våld. Denna norska lokalsägen 1° har spritt sig även till norra 
Sverige (ULMA 676: 5 f.). Motivet med Fan och kyrksömnen går 
tillbaka ända till 1200-talet." 

Denna ålderdomlighet utmärker flera andra av de sägenmotiv, 
som förknippats med de präster, vilka genom sin särskilda skol-
ning i svartkonst ansetts ha siargåvor, makt och icke minst en 
särdeles förmåga att betvinga den Lede. Dessa skildringar inne-
hålla vissa ständigt återkommande motiv av hög ålder, såsom 
när djävulen får tjänstgöra som fjärde hjul under vagnen (I.UF 
2991: 21; 2992: 22 f., Bl. Ky-rkhult; 3081: 17, Smål. Berg), en från 
medeltidens exempelsamlingar känd berättelse.12  En del material 

9  För hela detta komplex, se litteraturhänvisn. nedan, s. 84, not 34. 
10 I. Reichborn-Kjennerud, Vår gamle trolldomsmedisin 5 (Skrifter utg. av 

Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1947: II: 1), s. 43 f., med hänvisningar; 
R. Th. Christiansen, The Migratory Legends (FFC 175), Hels. 1958, nr. 3025, 
s. 35 ff.; L. Simonsuuri, Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mythi-
schen Sagen (FFC 182), Hets. 1961, nr. E 1201 ff., s. 96. Se även ULMA 
4847: 1, och jfr Olofsson, Prästhistorier, s. 75 f. (VFF 464: 74 f.). 

11  Reichborn-Kjennerud, loc. cit.; R. Wildhaber, Das Siindenregister auf der 
Kuhhaut (FFC 163), Hets. 1955, s. 17; L. Röhrich, Erzählungen des späten 
MA:s und ihr Weiterleben in Literatur und Volksdichtung bis zur Gegen-
wart. Sagen, Märchen, Exempel und Schwänke mit einem Kommentar hrsg. 
1, Bern—Miinchen 1962, nr. 6. 

12  G. Frenken, Die Exempla des Jacob von Vitry (Quellen u. Unters. zur 
latein. Philol. des MA:s 5: 1), Miinch. 1914, s. 126 f. Jfr W. Liungman, Sveriges 
sägner i ord och bild 1, Sthlm—Djursholm—Örebro 1957, nr 303, s. 107 ff.; 
Christiansen, nr 3010, s. 22 ff. 
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av dylikt slag ligger till grund för K. G. Olofssons »Prästhisto-
rier», där tvenne kapitel äro ägnade åt »trollkunniga och 'klar-
synta' präster», resp. »prästen och djävulen». Bland de berättel-
ser, som ofta återkomma både i denna tryckta samling och i 
arkiven, finner man den om den klarsynte prästen, som skådar, 
hur den dödes själ går till salighet eller förtappelse. Då en levande 
dräng krupit ned i en kista för att sätta prästens förmåga på 
prov, dör han till straff och blir osalig. Danslystna, kortspelande 
och svärjande drängar få genom att på ett eller annat sätt nyttja 
ett föremål, som tillhör prästen, se, i vems sällskap de egentligen 
befinna sig.13  Prästen manar ut djävulen genom ett hål i fönster-
blyet, han nedmanar gengångare, släcker eldsvådor genom att gå 
runt dem och umgås med de döda på kyrkogården, varvid han 
icke får utspioneras. 

Följande uppteckning från Jät i södra Småland innehåller en 
rad vanliga motiv om svartkonstböckerna och förtjänar därför 
att såsom typisk återgivas i sin helhet: 

»Far berättade även om en präst, som fått reda på att en av 
hans församlingsboar hade svartkonstbok. Vilken präst det var 
och vilken socken visste icke far. Prästen ville låna boken och se 
den, som han också fick. När nu prästen fick fatt på boken, var 
han ju nyfiken efter att se vad der stod i den. Men det är inte 
som att läsa i en vanlig bok, man skall av fan själv ha fått lärdom 
att läsa i den, och det är endast för den som äger den. En som 
inte kan läsa i den, som den skall läsas, kan läsa sig olycklig med 
samma. Prästen läste emellertid, och det samlades en massa folk 
utanför hans dörrar och frågade vad det var som prästen ville 
att de skulle uträtta. Nu blev prästen villrådig, han visste inte 
hur han skulle göra, men förstod ju att han medelst läsning manat 
fram alla dessa människor, men han kunde inte läsa bort dem 
igen. Nu kom han att tänka på sin länge närda önskan att få en 
väg över sjöviken till kyrkan, för att slippa gå den långa vägen 
omkring viken. Detta var, av kostnadsskäl en omöjlighet, men 
nu erbjöd sig ett tillfälle som prästen icke lät gå sig ur händerna. 
Han befallde nu alla dessa frammanade arbetare att göra den öns-
kade vägen över viken. De togo fatt med samma och vägen blev 
färdig så fort som prästen kom efter och gick den framåt. När 

is Jfr Simonsuuri, nr. E 231, s. 87. 

22 Från silverfisken i Skaga 
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nu vägen var färdig visste prästen inte var eller hur han skulle 
läsa för att bli arbetarne kvitt, han vågade heller inte försöka, 
utan sökte genast upp ägaren till boken. Då denne fick boken, 
slog han genast upp i den, ett ställe der han läste bort alla väg-
arbetarna, så att de försvunno. Det sades att prästen skaffade sig 
sedan själv en svartkonstbok. Prästens dräng visste att prästen 
hade en sådan bok. Han passade derför på, en gång då prästen 
var borta, att leta reda på boken i prästens skrivrum. Drängen 
kom nu att läsa detsamma som prästen en gång förut läst, och 
på samma sätt. Inom några minuter voro en mängd arbetare sam-
lade ute på gården, och ville veta vad de skulle göra. Drängen visste 
inte vad han skulle säga eller göra, men en kamrat till honom 
kom i rätta ögonblicket och räddade situationen. Han föreslog 
den förre att hämta en skäppa ärter, kasta alla dessa i brunnen, 
och beordra folket taga upp dessa. Detta blev snart gjort och då 
kom prästen hem, fick reda på hur det var, och läste genast bort 
hela arbetarskaran.14  

Redan som liten hörde jag, av de gamle här i Jät, berättelser 
om svartkonstböcker. Min far, som var född i Tävelsås s:n 1826, 
berättade att der var en person i Tävelsås som far kände väl. 
Denne hade en sådan bok, hur han kommit i besittning av den 
talade han alldrig om, men han hade ledsnat på den och ville bli 
av med den. Han påstod sig ha försökt att bränna den, men kunde 
inte få den att fatta eld. Han begrov den djupt ned i jorden, men 
då han kom dit morgonen efter låg boken bar. Någon hade då 
sagt till honom att begrava den djupt ned under en jordfast sten. 
Detta skulle ske en torsdagsmorgon innan solen gick upp. Han 
gjorde så och såg alldrig mera boken. 

På 1860-70-talen voro många historier i svang om svartkonst-
böcker. Alla de gubbar och gummor som då funnos och kallades 
kloka, eller eljest sades kunna lite mer än andra, med botande 
eller förgörande av människor eller kreatur, sades inneha sådan 
bok. Man sade också att man kunde få en sådan bok direkt av 
fan själv, personligen. Man skulle då skriftligen stämma möte 
med honom, en viss uppgiven natt, avsäga sig saligheten för tid 
och evighet, eller också på viss tid, vid en viss ålder, eller en viss 
dag. Detta skulle skrivas på ett papper med ens eget blod, taget 

14  Jfr Christiansen, nr. 3020, s. 28 ff. 
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ur vänstra handens lillfinger, undertecknat med sitt hela namn. 
Man skulle sedan sticka in detta papper i kyrkdörrens nyckelhål, 
en torsdagsnatt vid tolvslaget. Mötet kunde bestämmas till vilken 
natt som hälst, men endast på kyrkogården. På utsatt tid kom då 
en fin herre och överlämnade boken till den som skulle ha den. 
Papper, sådana som det i nyckelhålet instuckna, har man mer än 
en gång funnit i gamla kyrkdörrar» (ULMA 4442: 11 ff.). 

Sago- och sägnmotiv äro här på sedvanligt vis uppblandade 
med historiska fakta. Till de förra hör den oinvigdes misslyc-
kande, d.v.s. en variant av berättelsen om trollkarlens lärling. 
Till de senare hör djävulskontraktet, som man verkligen i ett otal, 
bevittnade fall, sökt få till stånd på angivet sätt. Fortsättningen på 
samma uppteckning är om möjligt ännu mera belysande för sam-
manblandningen av sägn och historia: 

»Bland andra historier om svartkonstböcker, voro på 1860-70-
talen många historier i svang om en bok som kallades djävuls-
bibeln, och som svenskarna någon gång tagit i något främmande 
lands kloster vid något krigstillfälle. Det sades att denna bok är 
sjätte Mosebok och att den innehåller idel svartkonster, trolleri 
och sådant som Mose lärt av de egyptiska trollkarlarna. Det sades 
även att det åtgått 180 åsnehudar till den boken, att den förvara-
des i tornet till Växjö domkyrka, att den låg fastnaglad der vid 
golvet med en stor järnnagel midtigenom boken, samt bunden 
fast medelst grova järnkättingar i kors över boken och med lås. 
Och att den alldrig får öppnas av någon. Jag förhörde mig hos 
kyrkovaktmästaren der, han sade: 'Den är inte här, den ligger 
i riksbiblioteket i Stockholm och utgör hela sjätte Mosebok.' — 
Sjätte Mosebok är ett skämtnamn på kortlek» (ULMA 4442: 16). 

Det är uppenbarligen fråga om den kända handskriften Gigas 
librorum (även kallad »Djävulsbibeln»), vilken är tagen i Böhmen 
av svenskarna under 30-åriga kriget och nu förvaras på Kungl. 
Biblioteket i Stockholm. De 180 åsnehudarna äro också ganska 
riktigt angivna — det rör sig i själva verket om 160 sådana 
skinn 15  - och t.o.m. beteckningen Riksbiblioteket svarar mot tidi-
gare namnskick, såsom man kan se på äldre handskriftsetiketter 
från Kungliga Biblioteket och den ännu nyttjade beteckningen 
Riksbibliotekarien. Ohistorisk är däremot identifikationen av 

15  Se bl.a. Bibelkunskap 5. Nya Testamentets grundtext genom seklerna 
av R. Wehner, Sthlm 1943, s. 14 f. 
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»Djävulsbibeln» med 6 Mosebok, ehuru det förra namnet i hög 
grad underlättat denna sammanställning. Denna har i sin tur 
dragit med sig det gängse lokalsägenmotivet med den fastnitade 
och förseglade boken. 

Hjulet i Wittenberg hör också till de internationella vandrings-
sägnerna, som kommit att vidhäfta både trollkunniga präster och 
andra, som förstått sig på övernaturliga konster. Om en dalslands-
präst från Frändefors berättas alltså följande: 

»Sundelius var från Vittenberg. När de togo examen där, skulle 
de gå igenom ett hjul. De voro sju som gingo genom hjulet på 
samma gång, och då passade alltid Skam på att ta en av dem. 
Men Sundelius hade knäppt upp sin prästkappa, så när Skam 
tog i den, fick han bara kappan» (ULMA 746: 5: 2).16  

Från V. Harg i Östergötland finnas också några uppteckningar 
om detta hjul, som mer eller mindre direkt förbindes med Moses 
och en (av honom skriven) svartkonstbok: 

»Moses skrev en gång en bok, som handlade om underbara 
tecken i Egypten. Men Herren förseglade boken med tre järnband, 
för att människorna ej skulle lära sig dylika konster. Emellertid 
var det någon, som bröt järnbanden, och folk fick kännedom om 
bokens innehåll och lärde sig trolla. 

Per Larsa i Göckgöl skall ha lärt sig konsten att trolla på 
Lyckenes hjul i Wittenberg. Det var ett stort hjul, som hin håle 
själv drog runt. Det skulle sätta sig 10 personer på hjulet, en av 
dessa skulle hin håle ha, de andra däremot som undgingo fan, 
reste från Wittenberg som utlärda trollgubbar. Hin håle sa, då 
hjulet gick runt: 10 ner och 9 opp» (ULMA 2823:4: 16 f.). 

En annan meddelare i samma socken känner också till denna 
tradition: 

»Per i Källsiiter kunde trolla. Han hade rest till en plats, där 
fan fanns och åkt på ett stort hjul. Det var 9 st. på hjulet och det 
gick runt. En av dem tog Guffar; de övriga fick en svartkonstbok, 
ur vilken de kunde lära sig trolldom» (Ibid. 22). 

Även denna sägen är, såsom redan framhållits, allmäneuropeisk. 
Domkyrkopredikanten Siegfried Saccus (1527---1596) i Magde-
burg uppgiver sig sålunda enligt några 1600-talskällor ha hört 
följande historia av en bland deltagarna (!) Berättelsen finns utan 

" Jfr Christiansen, nr. 3000, s. 18 ft. 
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angivande av sagesman också i ett arbete från 1595. Den återgives 
i första bandet av bröderna Grimms „Deutsche Sagen" från år 
1816 (nr 209) under rubriken „Das Gläcksrad", och den är mot 
1800-talets slut med smärre varianter upptecknad i Ungern.17  1 
bröderna Grimms version förtäljer sägnen om tolv fattiga lands-
knektar på vandring efter Ditmarser kriget. De möta en „Gran-
röcklein", som talar om ett lyckohjul. Den som han sätter på 
detta, lär sig att spå och hitta skatter i jorden, men villkoret här-
för är, att den lille gråkolten efter fritt val får taga med sig en i 
skaran. Landsknektarna gå med härpå och taga plats på hjulet, 
som är så stort, alt de sitta med tre famnars mellanrum. De få 
icke titta på varandra, medan Mästaren med sina klövar vrider 
hjulet runt tolv varv på tolv timmar. Härunder se knektarna lik-
som speglande vatten under sig, där de urskilja både sig själva 
och andra människor, som de omedelbart kunna namnge. Men 
ovanför dem hänga liksom eldtappar. Genom dessa eldflammor 
för lyckomästaren bort en av dem, medan de elva andra bedövade 
falla i sömn. De vakna i det fria med av hettan sköra kläder och 
förbli i fortsättningen, trots löftet om framgång, lika fattiga som 
förut." 

Redan under 1600-talet har denna tradition varit spridd också 
utanför Tyskland. Från ett 1693 tryckt arbete är sålunda en 
fransk variant bevarad," enligt vilken de tolv nyanlända lärjung-
arna i den hemliga skolan i Vincester (?) få sätta sig på ett snur-
rande hjul. Den som faller av, tillfaller djävulen, men för de 
övriga börjar undervisningen. Det hela blir något mera än en 
sägen, om man betänker, att schamanens extatiska himmelsfärd 
bland de karibiska indianerna i holländska Guyana alltfort före-
tages med hjälp av en snurrande stege eller plattform." Rymma 

17 HDA, s. v. „Gläcksrad", sp. 897. 
18  4. Aufl. von R. Steig, Berlin 1905, s. 159 f., efter [M.] Grundmann, [Geist-

und Weltliche] Geschichtschule [Görlitz 1677], s. 228-30, och [J.] Prätorius, 
[Tractatus von der] Wonschelruthe [Leipz. 1667], s. 88, 90, vilka två sist-
nämnda arbeten saknas på härvarande universitetsbibliotek, och under jäm-
förande av [Georg Rollenhagen], „Froschmäuseler [Magdeburg] 1595. 0. VI. 
Buch 1. Th. 1. cap. 18." 1618 års upplaga av det senast anförda verket, vilken 
finnes på UUB, har samma paginering (0 vi ff.). Th. 1 skall vara 2. 

18  Jfr nedan, s. 79. 
28  M. Eliade, Le Chamanisme et les techniques archalques de l'extase, Paris 

1951, s. 127f. 
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även sägnerna om lyckohjulet på reminiscenser av gammal extas-
teknik? 

Tack vare A. Jacoby, som nedlagt sitt stora vetande om svart-
konst och svartkonstböcker i ett flertal artiklar i „Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens", äro vi välunderrättade också 
om de kontinentala traditionerna om högskolor för trolldom. 
Redan på 1000-talet betraktas de islamiska läroanstalterna i To-
ledo, Salamanca, Sevilla, Granada, Cordova m.fl. städer av de 
kristna såsom härdar för allsköns magiska konster. Dylika ha 
också, om än icke i förbindelse med den officiella teologiska och 
filosofiska undervisningen, i själva verket förmedlats av araber 
och judar, som ägnat sig åt kabbalistik, nekromantik, astrologi 
och alkemi. De kristna universiteten ärva efter återerövringen de 
gamla ryktena och omvärvas av en sägenflora. Sålunda säges 
djävulen genom en marmorbild i en grotta ha verkat som lärare 
i magi i Salamanca. Liknande lokaltraditioner om venusberg och 
sibyllans grotta, där demoner undervisat i svartkonst och enligt 
Benvenuto Cellini magiska vigningar förekommit, finnas i det 
medeltida Italien. Djävulen säges även ha haft en lärostol i Ve-
nedig.' I Polen har Krakaus universitet gällt som ett centrum för 
magisk lärdom och detsamma har varit fallet med Åbo i Fin-
land.22  

Enligt en 1200-talskrönika skall en svartkonstnär från Toledo 
ha förlett några andans män i Mastricht till magi och därmed 
till dyrkan av Lucifer. En bild av denna har sedan i Köln givit 
orakel åt dylika kättare. Även Luther känner till sägner om en 
svartkonstskola i Köln, där årligen en lärjunge genom lotten till-
fallit djävulen. Kloster och universitetsbibliotek uppgivas ha ägt 
trollbiblar fastkedjade vid väggen. Den historiska kärnan i denna 
tradition torde vara den, att ända in på 1700-talet föreläsningar 
över magi faktiskt hållits vid universiteten, även de protestan-
tiska.23  

21  Jfr W. Pabst, Satan und die alten Götter in Venedig (Euphorion 49, 
1955, s. 335-59). 

22  Se härom C. M. Schybergson, Per Brahes ställning till rättegångarna an-
gående förbjuden lärd magi vid Åbo akademi (Skrifter utg. av Svenska Lit-
teratursällskapet i Finland 167=Förhandlingar och uppsatser 36, 1922, s. 
1-90), Hels. 1923, s. 6 ff., 11, 23, 31, 59 f., 80 f. 

23  HDA, s.v. „Hochschulen der Zauberei", jfr ibid., s.v. » Kunst", sp. 826 f.; 
Nachtrag, s.v. „Schule". 
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Varför har Wittenbergs namn kommit att fästas vid djävulens 
speciella utbildningsanstalt? I den mån staden Wittenberg i första 
hand förknippas med Luther och reformationen, ligger det nära 
tillhands att liksom Nyberg söka en antiluthersk polemik bakom 
denna sammanställning. Men i själva verket är det, såsom redan 
har antytts, ett annat Wittenberg, som döljer sig bakom sägnerna 
om en trolldomens och djävulskontraktens högskola, nämligen 
svartkonstnären Johan Fausts stad. Sammanblandningen är 
gammal. 

Då H. Henning utvidgar den evangelisk-lutherska tendensen till 
att drabba en förveten naturvetenskaplig forskning, är han också 
bunden av sin tidshistoriska situation, 1960-talets östtyska Wei-
mar och dess officiella ideologi. Riktigt tydligt träder den marxis-
tiska historieuppfattningen i dagen, när Henning söker förklara, 
varför Faust trots fördömandet förblivit en av folket älskad 
gestalt: han representerar utvägen ur det elände, som präglar 
den efterrevolutionära, begynnande kapitalistiska perioden under 
reformationsårhundradet! Det finns alltså enligt Henning både 
regressiva och progressiva drag i denna Faustbok. Här se vi hur 
den moderna historiemyten på sitt särskilda vis bemäktigar sig 
en traditionell sägengestalt. 

Den svenska folktraditionen har på det mest ohämmade sätt 
förbundit Faust och Luther. Och den som råkar illa ut för detta 
brödrapar är påven i Rom. Den antipapistiska tendensen är i 
detta fall omisskännlig. över större delen av vårt land berättas det 
sålunda mer eller mindre utförligt om ett besök i Vatikanen av 
Luther och hans broder." Genom att trollkarlen Faust, som 
omväxlande lystrar till namnen Grefaxus (ULMA 4314: 137 ff., 
Härj. Lillhärdal), Karsgus (ULMA 88: 37: 10, Härj. Linsäll) eller 
Factus, som är vanligast, beter sig mindre vackert mot påven, 
lurar han Luther att skratta. De hittills osynliga gästerna bli då 
upptäckta och dömas till döden. Före avrättningen ber Faust att 
de skola få tvätta sig, varvid de livdömda ställa sig på den fly-
gande mattan, som för dem tillbaka till Wittenberg: »Tvättar vi 

24  Se E. Svens6a, Sagor från Emådalen (Svenska Landsmål 2: 7, Sthlm 
1882, nr. 15, s. 32 f.; jfr ibid., s. 5, och Christiansen, nr. 3025, s. 35. I Finland 
har detsamma berättats om Laiska-Jakob (Jakob de la Gardie), Finlands 
Svenska Folkdiktning II: 2 (Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i 
Finland 174, Hels. 1924), s. 328. 
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oss i Rom, så torkar vi oss i Wittenberg» (ULMA 2822: 4: 1, 
Värml. Boda). 

I den senast citerade varianten upptäckas gästerna, genom att 
Luther vredgad slår till påven, då denne trampar i hans bibel. 
Denna bok spelar huvudrollen i några norrländska utformningar 
eller reminiscenser av sägnen: Luther begiver sig till påven för att 
hämta en av alla de biblar, som man samlat ihop i Rom för att 
bränna dem (ULMA 1919: 6: 9, Äng. Fjällsjö), eller han dömes 
till döden, eftersom han ivrat för att folket skall få tillgång till 
bibeln (ULMA 8127: 34, Jämtl. Ragunda). 

Även en sydsvensk utförlig och burlesk variant av besöket i 
Vatikanen har blivit bevarad (LUF 6535: 15 ff.) Luthers räddning 
undan stupstocken skildras också såsom ett direkt djävulsverk: 
den utgör uppfyllelsen 'av den andra av de tre önskningar, som 
Skam beviljar Luthers broder för att sedan få honom i sitt våld. 
I den första begär »brodern» att få färdas i glasvagn under havet 
och få segelleden utstakad, i den sista att få höra änglamusiken, 
varigenom han blir av med djävulen (ULMA 5862: 4 ff., Västm. 
Hed). 

En variant av denna sägen är lokalfäst i Hällstad i Västergöt-
land. Där sägas påven och Faktus bo på var sin sida av Jupedals-
sjön. Det är svartkonstnären och uppfinnaren av sjökortet,25  som 
skjutsar påven i glasvagn över sjöbottnen, ehuru det hela slutar 
med en simtur. Påver bedrager sedan Faktus på lönen, genom att 
han lägger guldet på sin kappa, tvättar sig i vigvatten och under 
uttalande av den ovan citerade formeln om tvättning i Rom och 
torkning i Wittenberg flyger till den sistnämnda staden. Där 
stannar han och »blir slut», ty »nu kom lärofadern Luther» 
(ULMA 111: 489: 8 f.). 

I Norge finns sägnen bl.a. belagd under beteckningen »Martin 
Luther og trollmannen», utan att Fausts namn särskilt nämnes.26  

Det är en uppgift för sig att spåra sammanhangen mellan den 
svenska, muntliga traditionen och olika versioner av den tryckta 
svenska och tyska folkboken om Faust." Som vanligt har den 

25  I Finland kartlägger Laiska-Jakob tillsammans med doktor Faust sjö-
bottnen, loc. cit. Jfr Simonsuuri, nr. E 1301, s. 96. 

23  H. Mo, Eventyr og Segner. Folkerninne frå Salten 2 (Norsk Folkeminne-
lag 54), Oslo 1944, s. 111 ff. 

27  Se H. Henning, Das Faustbuch, med litt.hänvisn. Av den äldre titt. är i 
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litterära utformningen icke ensam präglat det folkliga berättan-
det. Däri ha inflätats sago- och sägenmotiv från de mest skilda 
håll, alldeles som sådana från början kommit att utgöra huvud- 
synnerhet C. Kiesewetter, Faust in der Geschichte und Tradition, Lpz 1893, 
värdefull. Den äldsta faustboken från 1587 finns även i Neudrucke deutscher 
Litteraturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts 7-8, 8 a—b, Halle a. S. 1878 o. 
1911 (Hrsg. R. Petsch). I Die deutschen Volksbiicher, hrsg. von R. Benz, 
Jena 1924, äro texterna kronologiskt ordnade. För spridningshistorien i 
nyare tid äro också de äldre 1800-talstrycken av betydelse, t.ex. J. Scheible, 
Das Kloster 1-12, Stuttgart 1845-1849, där bd 2, 3, 5 och 11 äro ägnade 
åt faustsägnen. Bd 2 innehåller en rad inledande, vetenskapliga studier, om-
tryck av Spies uppl. av år 1587 (s. 994 f.: Fausts, men icke Luthers besök 
hos påven) och Widmans antikatolska tryck av år 1599 (s. 392 ff.: änglarnas 
fall) och därjämte fyra „Ilöllenzwiinge" (i I, s. 819: evig förbannelse av Luci-
fer och hans anhang; II, s. 845 ff., återger »Cypriani citatio angelorurn», etc.). 
Bd 3 handlar om en rad andra svartkonstnärer och svartkonstböcker, bl. 
Fausts famulus Christoph Wagner (s. 11, efter inledn. från 1714 [urspr. 
15941 : lyckohjulet i Auvergne, där djävulen tar den 12 lärjungen; s. 135 ff.: 
Wagners besök i Lappland och lapsk avgudadyrkan och trolldom!). Bd 5 
innehåller bl.a. faustsiigner i olika varianter före folkböckerna, ett jämfö-
rande studium av folkböckerna, som bl.a. Thomas Mann utnyttjat (Gunilla 
Bergsten, Thomas Manns Doktor Faustus. Unters. zu den Quellen und zur 
Struktur des Romans, Diss. lips. 1963, s. 57 ff.), Faust på scenen och ytterli-
gare „Höllenzwänge". Bd 11 återgiver den rimmade faustsägnen (s. 80 ff.: 
Fausts besök i Rom) och är till huvudparten fyllt av en grundlig och alltfort 
lärorik, vetenskaplig avhandling om de tyska folkböckerna om Faust och hans 
tjänare Wagner, förf. av prof. K. A. Freiherr v. Reichlin-Meldegg (för Fausts 
besök i Rom och dess antipapistiska tendens, se s. 250 f., 332 f., 370 f., 470 f., 
564, 776 ff., 998 ff.; för Wagners lapplandsbesök, se s. 650 ff.). Jfr även J. 
Scheible, Doktor Johannes Faust's Magia naturalis et innaturalis oder Drei-
facher Höllenzwang, letztes Testament und Siegelkunst (Bibliothek der Zau-
berhöcher 1-5), Stuttgart 1849, d.v.s. ytterligare en rad „Höllenzwänge", 
regelrätta svartkonstböcker, åt vilka Faust fått låna sitt namn. Hur dessa 
sinsemellan hänga ihop, är ännu outrett, se A. Spamer, Romanusböchlein. 
Historisch-philologischer Kommentar zu einem deutschen Zauberbuch. Aus 
seinem Nachlass bearb. von Johanna Nickel (Deutsche Akad. der Wiss. zu 
Berlin, Inst. fur Deutsche Volkskunde, Veröffentl. 17.), Berlin 1958, s. 18 f. 
Denna litteratur motsvaras på danskt—norskt område av cyprianusböckerna. 

För den danska faustboken, se R. Nyerup, Almindelig Morskabshesning 
i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder, Khvn 1816, s. 183 ff.; Danske 
Folkeboger fra 16. og 17. Aarhundrede udg. af  J. P. Jacobsen, J. Olrik og 
R. Paulli 12, Khvn 1932, med en bibliografi över danska och skånska tryck 
från 1588 till 1845; jfr även 13, 1936, s. 167, och den allmänna folkboks-
historiken ibid., s. 171 ff., liksom registret i 14, 1936; för svartkonstböckerna 
bl.a. N. Gustafsson, Et Par Cyprianusskrifter (Kultur og Folkeminder 8, 
1956, s. 52-63). 
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mönstret i den skriftliga framställningen, som ända från den 
första nedskrif ten också innehåller några historiska grunddrag. 

Icke heller skall här den svenska, muntliga traditionen om 6 
och 7 Mosebok kartläggas i sin helhet. Det rör sig om ett mycket 
omfattande material i våra olika folklivsarkiv och om direkta 
eller mera litterära nedslag av den levande traditionen i sentida 
lokalhistorisk litteratur och bygdeskildringar. Nuvarande docen-
ten i kyrkohistoria Arne Palmqvist har som teol. stud. och del-
tagare i förf:s religionshistoriska seminarium vt. 1945 skrivit en 
mera populärt hållen uppsats (14 s.) om saken. Tyvärr saknar 
den beläggställen, men dessa ha senare i det arkiverade exempla-
ret tillfogats av seminarieledaren. Mycket i traditionen är gemen-
samt, men utom skiftande lokalfästning av denna förekommer 
också klara, provinsiella särdrag, t.ex. förbindelsen med vittra i 
de norrländska varianterna. 

Det är som sig bör inom ärkestiftet och Uppsalas kulturella 
inflytelsesfär, att den märkliga boken är knuten till denna stifts-
och universitetsstad. I Valbo, Gästrikland, heter det sålunda: 

»Dom säger att den där svartboken ska sitta i Uppsala i det 
där Carolina Rediviva. Han ska sitta oppe under taket. Det ska va 

I Sverige—Finland ha svartkonstböcker av typen Clavis Salomonis varit 
kända på 1600-talet, jfr Schybergson, s. 23, 59. Faustboken finns, så vitt jag 
hittills kunnat finna, i fyra tryck: Kort Utdrag Utur den på Tyska Språket 
utgifna Doctor Fausti Historia, Götheborg 1785, även Linköping 1788 (32 s. 
8:o); Den Beryktade Trollkarlen och Swartkonstniiren Dr. Johan Fausts 
Lefwerne, Gerningar och Helfwetesfiird, Sthlm 1843; Hexmiistaren doktor 
Faust. Hans underfulla lefnad och förskräckliga ändalykt. Enligt gammal 
sägen ånyo beriittadt, Sthlm 1882 (48 s.). Den saknas i J. Sahlgrens nya 
utgåva av Svenska folkböcker 1 ff., Sthlm—Malmö 1946 ff., liksom 100 år tidi-
gare hos P. 0. Bäckström, Svenska folkböcker 1-2, Sthlm 1845-48. 

G. 0. HyltM—Cavallius har 1841 hos en bonde i södra Småland kommit 
över en handskrift om 113 s. med titeln »Konsten alt söka förborgade skatter, 
framgifvin på Wettenskapsacademiens begiiiran och föranstaltande i Lissa-
bom [1] samt Hamburg, efter Doctor Facktus anvisningar». Den finns i Kungl. 
Biblioteket i Sthlm och beskrivs av upptäckaren själv i handskriftskatalogen 
som en översättning av »Vinculum Inferorum eller Höllenzwang, som till-
skrifves Faust». En bild av Luther finns också med! Se härom vidare P. 
Heurgrens utgåva av Salomoniska magiska konster, s. VIII f. 

För de engelska traditionerna, se Eliza Marian Butler, The Myth of the 
Magus, Cambridge 1948; Dens. ,Ritual Magic, ibid. 1949, och Dens., The 
Fortunes of Faust, ibid. 1952, som äro präglade av Frazers och Margaret 
Murrays ideer men också innehålla litteraturhistoriskt stoff, bl.a. för den 
engelska faustsägnen. 
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nå fler böcker där, det ska va en stor bibel å. Dom ska va för 
sträng [kraftig, laddad, farlig], de där böckerna, så dom får int 
ha dom. Det är väl nå gamla studenter, som har de där. Det är 
svarta blan och röa ord i'n!» (ULMA 10057: 36). Den sista me-
ningen inte minst vittnar om att det inte bara är fråga om en 
folklig uppfattning och omtolkning av Silverbibeln. 

På finlandssvenskt håll finns det varianter av samma tradition, 
som sinsemellan komplettera varandra: 

»I Uppsala finnes en helbibel under domkyrkans altarbord. 
Den är den enda helbibeln i norden. På ena sidan finns röd 
skrift på den andra svart. Den är en svår bok att läsa, några 
bli tokiga. Där finnes lika mycket av röda bibeln och lika mycket 
av svarta bibeln i densamma.» 

»Svartboken, av vilken 'sjätte mosebok' utgör en del, är tryckt 
med vita eller röda bokstäver på svart papper. Varje präst äger 
en sådan, ehuru han naturligtvis ej får tala därom åt någon. Är 
man god vän med fan, kan det hända, att man får sig en sådan 
bok.» 28  

För några århundraden sedan kunde det bliva betydligt all-
varligare för en präst att förbindas med svart(konst)boken. Här-
om förtäljer t.ex. förhörsprotokollet från 24/1 1691 angående den 
pietistiskt påverkade Johan Wegelius d.ä., som av sin kaplan 
angivits för att omfatta »Ulstadii willfarelser». Detta var en all-
varlig historia, eftersom den radikalpietistiske Ulstadius år 1688 
hade häktats och indragits i en renlärighetsprocess, som ledde 
till att Åbo hovrätt avkunnade ett dödsstraff, som dock mildrades 
till livstids tukthus. 

Wegelius svarade, att han ej trodde och lärde annat, än det som 
överensstämde med Skriften och symbola, »tillståendes sig fuller 
fått sedt Schäfers [radikalpietist, också ställd inför rätta] confes-
sion, den Ulstadius sändt honom, men eij låtit sig deraf förföras». 
Varför hade han då uppläst denna bekännelse? Härpå svarade 
Wegelius, »att i Församblingen har yppats ett rychte om honom, 
som skulle han brukat Svartboken, så haar fördenskull han, till 
att låta dem see sin oskyldighet härutinnan, samma confession för 

28  Finlands Svenska Folkdiktning II: 3: 2 (Skrifter utg. av Svenska Littera-
tursiillskapet i Finland 227, Ilels. 1931) s. 540. 
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dem upläsit.» 29  Den dubbla anklagelsen för trolldom och kätteri 
är lika gammal som kyrkan själv. 

Är 1928 har man ännu i Hede, Härjedalen, berättat om de 
underjordiska, att »de lära härstamma från Lusifer [!], som skall 
ha varit en ängel men som vid syndafallet avfallit. Man har också 
haft den tron, att det skulle finnas ytterligare två Mose-böcker, 
men dessa lågo förseglade i Wittenberg. Därför hade ej heller 
någon kommit åt dessa böcker, varest det skulle finnas en av-
handling om Lusifers släkte. I dessa böcker skulle det stå all-
deles uttryckligt, hur det var med dessa underjordiska» (ULMA 
1923: 718 f.). 

Det är inte så litet, som enligt folkfantasien har stått i de för-
svunna Moseböckerna. Den sjunde skall enligt en annan men icke 
ensamstående uppgift från Hede ha innehållit följande dunkla 
och mångtydiga utsaga: »Förbannad vare den, som äter ärter och 
bröd!» (ULMA 2238: 565; jfr 6017:5, Äng. Boteå: »bröd till 
ärter»). I Lillhärdal har det i samband med de egyptiska troll-
karlarna talats om den »Ismaelitiska svartkonstboken» med dess 
»läsetecken och bindetecken» (ULMA 2238: 579; jfr 597). Denna 
uppgift stämmer ganska bra med innehållet i den faktiska 6 och 
7 Mosebok, som vi snart komma till. I viss mån gäller detta också 
tjänsteandarna i denna, när de betraktas som djävulens hant-
langare, d.v.s. Lucifers släkte. De underjordiska tillhöra ur en helt 
annan synpunkt samma grupp, icke blott som arvtagare av lärd, 
judisk spekulation utan som förkristna makter, vilka i missions-
förkunnelsen stämplats som djävulens anhang.3° Detta bidrager 
möjligen att förklara, varför man trott, att 6 och 7 Mosebok hand-
lat om de underjordiska. 

Också en annan uppgift av samme sagesman från Lillhärdal, 
som anger »Hur man blir trollkarl», erinrar om framkallandet av 
hjälpandarna i den verkliga 6 och 7 Mosebok: 

»Om man vill lära sig att bli trollkarl, så ska man gå till en 
korsväg och första gången skall man vara där under midsommar-
natten och sedan om torsdagsnätterna, men det ska vara under 

29  Handlingar till Upplysning i Finlands Kyrko Historie. Nionde häftet. 
Utgifne såsom Bihang till Åbo Stifts Circulaire=Bref för år 1828, Åbo 1832, 
s. 14, jfr s. 29. 

3°  Se förf:s Avgudadyrkan (Svensk Missionstidskrift 50, 1962, s. 65-78), 
s. 66. 
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högste natta. Och likens ska man göra, då man sitt på strömsten 
(en fast sten i en fors). Om du gör det, så ska du få se, att det 
kommer en varels till slut, och då får man inte tappa kallblodig-
heten, för då är det skämt. Ser du, det står i den ismaelitiska svart-
konstboken, att man inte skall tappa huvudet, om man så står på 
randen av ett hälvetesdjup» (ULMA 2238: 594 f.). 

Men också i Lillhärdal har den ismaelitiska svartkonstboken 
eller Mintas, som den även kallas, varit förknippad med det van-
liga sägenmotivet om prästen, den nyfikne drängen och »små-
gråen», här identifierade med »Lucifärs släkte», som bygga väg 
(ULMA 5040: 446 f.). 

Hur väl J. R. Sundström lyckats återgiva den ångermanländska 
folktraditionen i sina Janne Vängman-böcker, framgår av föl-
jande citat. Det gäller att tvinga sjörået i Gussjön, Stigsjö, att 
släppa ifrån sig de dyrbarheter, som 1720 sänktes i sjön för att 
icke falla i ryssarnas händer. Vängman gör något lättsinnigt an-
språk på att kunna litet mer än vanligt folk: »ja för min del ha ju 
befryndeligheter me olika väsen uti osynlig måtto, s'att ja känne 
väl tell Lucifers släkte å vissa anhang, som svävar i underjordiska 
salar . . . No kan ja en hel massa läsning för ett å varje uti tiden 
— å de töno härstamma ifrån de dolda moseböckren».31  

Gumman Vängman, som är mäkta bibelsprängd, kan nämligen 
inte känna igen någonting av detta. Hon förfasar sig en annan 
gång över att hennes Janne vill vända sig till vismannen 01-Isak 
för att »kitte ihop en jänte me'n pojke». Det är synd att anlita 
en trolldomsande som 01-Isak, vilken har djävulen till herre och 
därmed är vigd åt den eviga elden. Vängman. genmäler: »Du kan 
ju ha rätt i vissa fall, käring. Men Moses trolle han å, så Guss 
man han va. Han va värre än Egypti 'andes trollkarlar å gjorde 
ormer av alla slag inför Farao, som då vart blek i skinne tå skräm-
sel å släppte Israels barn borti träldomens ok. 

Va ha du fått dessa dumheter ifrån? 
Borti sjunde Mosebok, som tillhör de dolda skrifterna å inte 

få läsas tå andra än dom som ska bli präster.» 32  - Här är dock 
Janne Vängman ovanligt bibeltrogen och har egentligen bara av 

31  J. R. Sundström ,'Tjo flöjt» sa Janne Vängman, 4 uppl., Sthlm 1943, 
s. 21 ff. 

32  J. R. Sundström, »Ja ä inte dö än) sa Janne Vängman, Sthlm 1943, s. 
205 f.; jfr s. 62 och 309 f. 
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sin livfulla berättarkonst föranletts att flerdubbla Arons stav, som 
förvandlades till en orm och slukade upp de egyptiska trollkar-
larnas till ormar förskapade stavar (2 Mos. 7: 9 ff.). 

En annan gång är det fråga om en kossa, som har blivit för-
gjord av trollkunnigt och illvilligt folk med »hjälp av den onde 
eller hans anhang, som kunde erhållas genom andaktsfull reci-
tering av urgamla trollformler från de två moseböcker, som på 
grund av den för allmänheten farliga undervisningen i trolldoms-
konsten, som gavs i dem, för länge tillbaka av prästerna måst 
uteslutas ur den heliga skrift.» 33  

I Nordnorge äro sägnerna om svartkonstpräster, som ha stude-
rat de dolda Moseböckerna och varit i Wittenberg, litterärt väl 
belagda. Vi ha tidigare mött dem i samband med 1600-talsprästen 
Peter Dass. Från 1800-talets förra hälft finns det en brevutsaga, 
vilken vittnar om likheten mellan nordlig svensk och norsk tradi- 
tion: »,Paa Luxo i Nordlandrne 	saa har Pastor G. Fraye 
tilskrevet mig, hersker en overvwttes Overtro, fornemmelig paa 
de Underjordiske . . . Jeg har ofte sogt at ville bortsnakke denne 
deres Overtro; men for mig ville de aldrig tillstaae, at de troe paa 
Saadant, fordi de, som jeg er kommet efter, troe, at det er over-
eensstemmende med Prestens F'ordeel at neddxmpe Troen paa de 
Underjordiske: [hi, sige de, han veed det ligesaa godt som vi; han 
har lwst det i 6te M os eb o g, der rigtignok ei staaer i Bibelen, 
men som Presterne have for sig selv'.» 34  

100 år senare återgiver Ragnvald Mo sägner från Salten, som 
skildra hur tvenne olika män sett de gamla, fullständiga (kyrko) - 
biblarna. Dessa innehöll° sju moseböcker, av vilka den 6:e och 
7:e endast handlade om egyptisk magi. När folket högeligen in-
tresserade sig härför, avlägsnades dessa tvenne böcker, som sedan 
lågo till grund för svartboken. De som gått i Wittenbergsskolan 

33  J. R. Sundström, »Tjosan käring!» sa Janne Viingman, Sthlm 1953, s. 14. 
34  A. Faye, Norske Folke-Sagn, Andel Oplag, Christiania 1844, s. XXII f. 

(även nytryck 1948=Norsk Folkeminnelag 63); se även W. Anderson, Das 
sechste und siebente Buch Mosis in Norwegen (Sitzungsberichte der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft 1928, Dorpat 1929-30, s. 203-204). För tryckt norskt 
material i allmänhet, se K. Ostberg, Svartboka, Oslo [1925]; S. Solheim, 
Register tu l Norsk Folkeminnelags skrifter Nr 1-49, Oslo 1943, s. 114, s. v. 
»Svartebok», »Svarteskulen»; L. N. Kvam, Trollskap og lielligdom, Oslo 1945, 
s. 134 ff.; Kj. Bondevik, Overtru og merkemakt på Vestlandet (Syn og Segn 
54, 1948, s. 213-22); Christiansen, nr. 3000, s. 18 ff. 
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visste, hur den skulle användas. Det stod i dem, att Adam haft en 
hustru före Eva. När vår Herre en gång önskade se henne, sva-
rade Adam, att hon gömt sig. Vår Herre blev vred och sade: 
»Det som er goymt, skal vera goymt.» Denna kvinna blev stam-
moder för alla de underjordiska." 

Nu får man icke av denna samstämmighet sluta sig till att det 
enbart är fråga om lokala traditioner. Det senaste fyndet från 
Kautokeino, vartill vi snart återkomma, vittnar om hur snabbt 
en nyspridning kan ske, inte minst i våra dagar. Identifikationen 
av de underjordiska eller vittra med barnen till Adams första 
hustru, där poängen är förklaringen av dessa väsens osynlighet, 
är dock gemensam för sägnerna från Salten och den jämtländska 
traditionen med dess skilda varianter. De fördolda Moseböckerna, 
som där bland många andra namn också kallas för »Galdarium», 
säges t.ex. berätta om Evas dolda barn. Vår Herre säger om 
dem: »Om du döljer barnen för mig, skall jag dölja barnen för 
människorna» (ULMA 5040: 182).36  Men detta drag återfinnes 
också i den kontinentala traditionen." 

Liksom berättelsen om de underjordiskas ursprung är också 
den om de fördolda moseböckerna från början utomnordisk. 
Sägnerna om 6 och 7 Mosebok finnas t.ex. i Tyskland. Dessa för-
lorade bibelböcker förknippas även där med den fullständiga 
bibel, som uppgives vara fastkedjad i bestämda slott, kloster, 
kapell, stifts- och domkapitelsbibliotek eller rådhus. Dit hör 
Thomaskyrkan i Leipzig, det japanska palatset i Dresden, där 
ett blad säges vända sig självt varje julnatt, Hubertusburg, där 
boken får skulden för patienternas sinnessjukdom, och naturligt- 

R. Mo, Dagar og Är (Norsk Folkeminnelag 37), Oslo 1936, s. 66 f., även 
cit. E. Wangberg, The Sixth and Seventh Books of Moses (Acta Ethnologica 
2, 1937, s. 149-57), s. 149. 

36  För hela sägentypen, se W. Liungman, Sveriges sägner 1, nr. 390, s. 
267 ff. med noter, här i sht 276 och 278 f.; jfr ibid., s. 127 f., där det för 
svartkonstböcker hänvisas till de ännu ej publicerade sägnerna om häxor och 
trollkarlar (se härför även konkordansen i bd 3, 1959, s. 381). Asa Nyman, 
Trolska väsen och vardagsvidskepelse (Fäbodar, red. av H. Lidman, Kristian-
stad 1963, s. 154-71), s. 155 f., har också noterat saken (jfr bibliografien, 
s. 318 f.). För den litterära, judiskt-kristna bakgrunden, se L. Jung, Fallen 
Angels in Jewish, Christian and Mohammedan Literature, Philadelphia 1926; 
B. J. Bamberger, Fallen Angels, Philadelphia 1952; Art. „Engel" (Reallexikon 
filr Antike und Christentum 5, 1962, sp. 53-322), sp. 80 ff., 89, 91, 188 ff. 

37  HDA, s. v. „Eva", 4. 
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vis i protestantiska kretsar Wittenberg och i katolska Rom. Wei-
marbibeln från 1640 gäller också som den fullständiga bibeln. 
I Baden uppgives en rabbin i Bretten vara väktare av bokskatten. 
Mycket tyder enligt Spamer på att sägnerna kommit i omlopp, 
genom att bibeln tack vare reformationen blivit tillgänglig för 
gemene man, som där väntat sig kraftfulla botemedel mot sjuk-
domar och ont av alla slag. I besvikelsen över bristen på dylika 
magiska formler skulle man då ha beskyllt prästerskapet för att 
behålla den fullständiga bibeln för eget bruk. — Spamer anför 
också talesätt i tyskan, som vittna om hur välkänd 6 och 7 Mose-
bok har varit.38  

Och därmed övergå vi till dessa apokryfiska böckers litterära 
historia, eftersom det finns också en sådan. 

II 

Redan 2 Mosebok förtäljer om kraftmätningen mellan Mose(s) 
och Aron å ena sidan och Egyptens trollkarlar (7: 8 ff.) å den 
andra, och i Apostlagärningarna (7: 22) sägs det uttryckligen, 
att Moses var upplärd i egyptiernas hela vishet. Det är inte under-
ligt, att legenden tidigt kunnat väva vidare på detta tema och av 
Israels religiöse ledare och gudsuppenbarare också gjort en i 
magiska konster förfaren man. Bland de senantika författarna 
betecknar Strabon i sin geografi Moses som en egyptisk präst 
(16,2,35=c. 760), och Plinius härleder i sin naturalhistoria en 
»annan trolldomsskola» (alla magices factio) från bl.a. Moses (30, 
1 § II). I en grekisk, magisk papyrus, som nu förvaras i British 
Museum (Pap. gr. XLVI) framträder Moses t.o.m. som den Hu-
vudlöses, den gode Osiris' besvärjare: »Jag är Moses, din profet, 
åt vilken du överlämnat dina mysterier, som firas av Israel.» 39  

Är 1830 förvärvade den svenske generalkonsuln, antikvitets-
samlaren och stordona torn Jean d'Anastasy i Alexandria en gre-
kiskspråkig papyrusbok, som av skriften att döma hade tillkom-
mit omkring år 300. Den stammade sannolikt från en grav i 
Thebe och skänktes av inköparen till riksmuseet för fornsaker i 
Leiden (Pap. Anastasy 76=W=J. 395) . Titeln på den magiska 
handboken är »Den gudomliga boken, som heter Monaden eller 

38  Spamer, s. 13 ff. 
39  K. Preisendanz, Papyri graecae magicae 1-2, Lpz—Berlin 1928-31, 

1. s. 184 f. 
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8 Mosebok, om det Heliga Namnet» (KVAG: EF.pck int.Y.25,9UPAYYJ  Mg- 
c3r36-ri  Mwi)ito; tpi 	5 6vdttcczo; T95 (5c-cu). Den första 

delen finns inom samma papyrusbok i tvenne utskrifter, som med 
sina varianter komplettera varandra. Även titeln växlar, så att 
boken ifråga även kallas »Moses gudomliga, fördolda bok, som 
heter den 8:e eller Heliga» (31(05c:rån Espi P6PXoc årt6xpvfg: gTCC- 
X2X0Oltildn åyöön 	ciy6a). Så följer inom samma dokument ytter- 
ligare en skrift med beteckningen »Moses fördolda bok om det 
Stora Namnet, vilken omfattar allt, och i vilken Namnet finnes 
på den som råder över alltet» (M(05aion d&rc6xpocp0; P6PXOS itp 

TO5 itsycaou bvciticc-co 	xazX 7r6CYZWV, &V 	b7CtV -c6 hotiot 	StOt- 
ItOtiVZOCt nderra). Och den heter i sin tur också »Moses fördolda 
10:e (bok)» (Moilaico: Znöltpucpoc 	as:x). 

Innehållet i denna papyrusbok utgöres av offerföreskrifter och 
formulär för frambesvärjandet av guden jämte alla de beled-
sagande handlingar, som magikern måste företaga. Höjdpunkten 
i detta ritual består av att denne reciterar berättelsen om världs-
skapelsen, ett magiskt förfarande, som är välkänt från många 
andra håll, t.ex. de finska ursprungsrunorna. Riterna eller det 
stora gudsnamnet säges ha kraft att göra magikern osynlig, 
skilja på älskande, betvinga demoner, bota sjukdomar, framlocka 
konungars och stormäns vrede, åstadkomma solsken, döda ormar, 
giva inblick i framtiden, uppväcka döda, färdas på en krokodil, 
lossa bojor, släcka och stoppa eld, sända drömmar, förena äls- 
kande och öppna dörrar." 

Det kommer att visa sig, hur väl detta innehåll stämmer med 
det som står i 1800-talets tryckta svartkonstböcker, både i fråga 
om den allmänna uppläggningen och beträffande detaljer. Man 
har också med rätta frågat sig, om icke numreringen 8 och 10 

40 A. Dieterich, Abraxas. Studien zur Religionsgeschichte des spätern Alter-
tums (Festschrift H. Usener zur Feier seiner 25-jährigen Lehrtätigkeit an der 
Bonner Univ.), Lpz 1891, s. 154 ff. Den grekiska texten, ibid. s. 167-205, är 
även senare publicerad som nr XIII och översatt i K. Preisendanz, Papyri 
graecae magicae 2, 1931, s. 86-131; jfr Dens., Papyrusfunde und Papyrus-
forschung, Lpz 1933, s. 91 ff.; allmänt M. P. Nilsson, Geschichte der griechi-
chen Religion 2 (Handb. der Altertumswiss. V: 2:2), 2. Aufl., Mfinchen 1961, 
s. 696 ff.; art. „Zauberbiicher" i Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 
3. Aufl., VI (1962), sp. 1869 ff. Det senantika materialet är ytterst kortfattat 
refererat i HDA, s.v. „Mosis, das sechste und siebente Buch", och delvis miss-
visande hos W. Peuckert, Das sechste und siebente Buch Mosis (Zeitschrift 
f. deutsche Philologie 76, 1957, s. 163-187), s. 163. 

23 	Från silverfisken i Skaga 
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Mosebok förutsätter den samtidiga existensen också av 6 och 
7 Mosebok. 

Emellertid saknas det under medeltiden spår av en dylik bok. 
Albertus Magnus omnämner sålunda icke Moses bland de magiska 
auktorer, som uppräknas i »Speculum astronomiae» från senare 
hälften av 1200-talet. Likaså fattas Moses i dr Johannes Hart-
liebs förteckning över magiska skrifter från år 1456, i abboten 
Trithemius mycket omfattande översikt av den äldre trolldoms-
litteraturen och hos Agrippa av Nettesheim. 

Enligt Peuckert är det den under renässansen uppblomstrande 
kabbalistiken, som har befrämjat den synen på Moses, att han 
varit en visman, som känt till alla naturens hemligheter. Utöver 
den i Pentateuchen kodifierade uppenbarelsen av Lagen har han 
enligt Pico della Mirandola på Sinai också mottagit dess närmare 
uttolkning och förklaring. Denna hemliga tradition, som israeli-
terna själva icke förmått fatta, har över de egyptiska prästerna 
förmedlats till Pythagoras, Empedokles och Platon. Här måste 
man komplettera Peuckerts framställning och framhålla, att 
denna Picos teori går tillbaka på 100-talets kristna apologeter och 
den gamla kyrkan fäder: i den mån grekernas vishet stämmer 
med den gudomliga uppenbarelsen, stammar den i sista hand 
från Moses, som är äldre än Platon. 

Pico har kallat den vise för magus, alldeles som de vise från 
Österns länder i Matteusevangeliets 2 kap. har beteckningen 
mager. Därmed kommer också magi och vishet att bli identiska 
begrepp, och naturvetenskapen såsom kunskap om tingens för-
dolda krafter blir hela filosofiens slutkrön, en insikt i Guds le-
vande vishet. Det finns då en dubbel magi, en djävulsk svartkonst 
och en gudomlig magia naturalis. Detta synsätt går igen också 
hos Paracelsus, som hävdar, att Gud vill bli känd genom sina 
skapelseverk. 

Detta är den allmänna bakgrunden till de uppgifter om 6 och 7 
Mosebok, som dyka upp i 1600- och 1700-talets „Höllen-Zwänge 
Faust's" och likartad litteratur. De »rabellinska» böcker eller 
tabeller, från vilka dessa citat sägas vara hämtade, kunna i sin 
tur återföras till 1500-talets senare hälft. Men direkta handskrif-
ter och böcker med beteckningen 6 och 7 Mosebok kunna beläg-
gas först från 1700-talets slut och 1800-talets mitt.41  

Peuckert, s. 164 ft. 
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År 1797 kan man alltså läsa en annons i Allgemeiner literari-
scher Anzeiger, enligt vilken 6 och 7 Mosebok är till salu för 10 
Reichsthaler." Omkr. 1850 dyka en rad nytryck upp. Sålunda no-
terar Spamer stuttgartantikvarien J. Scheibles fyra olika utgåvor 
från 1849 och räknar upp tyska förläggare, som under det se-
naste århundradet omtryckt denna litteratur i skiftande versio-
ner. Ledande på området är förläggaren H. Bartels (senare E. 
13artels) i Neu-Weissensee invid Berlin." Dennes „Sechstes und 
siebentes Buch Moses oder das Buch der wahreu Praktik in der 
uralten göttlichen Magie, wie sie durch die heilige Cabbala und 
durch Elohym mitgetheilt worden ist", Philadelphia [!], utan 
tryckår men med ett tryckt kabbalistiskt sigill och tre påsatta, 
svarta lackstämplar utgör UUB:s exemplar (förvärvat 1911). I 
detta band ingår även en rad andra magisk-sympatetiska och 
naturliga receptsamlingar, däribland „Romanusbilchlein", och 
besvärjelselitterat ur, såsom „Der wahrhaftige feurige Drache", 
som egentligen är en 1700-talssmädeskrift mot vidskepelsen! 

Efter förordet i Scheibles utgåva av år 1851 44  följer en sär-
skild undersökning med titeln „Die Magie bei den Israeliten" (s. 
7-65), enligt uppgift hämtad ur Ennemoser's „Geschichte der 
Magie", Leipzig 1844. 6 och 7 Mosebok med tillhörande 23 figurer 
omfattar endast s. 67-90. Följande tre sidor innehålla en berät-
telse om hur en av handskriftens avskrivare använt sig av dess 
andebesvärjelser för att få reda på rätt lottnummer, misslyckats 
men sedan genom en gudfruktig apotekare blir undervisad i den 
rätta metoden, där även syndabekännelse ingår. S. 94 börjar ett 
omfattande „Anhang", som går till bokens slut, s. 151. Det första 
dokumentet i detta utgörs av „Magische (Geister-Commando), 
nebst den schwarzen Raben. Romae ad Arcanum Pontificatus 
unter Papst Alexander VI. gedruckt anno (Christi) M.D.I. Här 
anföres bl.a. Ps. 91 i Psaltaren (s. 97). De »citationes», som gälla 
de sju »storfurstarna», uppgivas stamma från 6 och 7 »Mosis 
Bibliae Magicae» (s. 98; jfr fig. 28: 2). Likaså avtryckes i andra 

42  Cit. HDA, s.v. „Mosis", etc.; Spamer, s. 13. 
43  Spamer, s. 14 f. 
44  J. Scheible, Das sechste und siebente Buch Mosis, das ist: Mosis magi-

sche Geisterkunst, das Geheimniss aller Geheimnisse. Wort- und bildgetreu 
nach einer alten Handschrift mit 30 Tafeln, zweite sehr vermehrte Auflage 
(Bibliothek der Zauberbficher 6), Stuttgart 1851. 
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avdelningen av tillägget, »Tabellae rabellinae Geister-Commando», 
etc., en »Citatio generalis Mosis, Aaronis et Salomonis canonizata 
ab Alexandro VI» (s. 103). Även den formel, som nyttjas, då man 
skall skicka iväg de goda och onda andarna, uppgives stamma 
från 6 och 7 Mosebok (s. 105). I nummer 3, »Semiphoras und 
Schemhamphoras 45  Salomonis Regis» bär fig. 29: 2 följande på-
skrift: „aus der Arean Bibel Mosis von P. Hoffmann Jesuit (ad 
Praxim gesetzt) L. Mischinsky zu Raab MDCCXLVI». Bland de 
olika serier av Semiphoras, som uppräknas, ingår även det sju-
faldiga, vilket Mose(s) fick av Gud, då han två gånger talade med 
honom uppe på Sinai, då han delade Röda havet, förvandlade sin 
stav till en orm, skrev namnen på Arons panna, gjorde koppar-
ormen och brände upp guldkalven, samt då han framkallade 
manna och vatten under ökenvandringen (s. 119 f.). 

Från Tyskland har 6 och 7 Mosebok vandrat vidare till Eng-
land, Estland," Lettland, Finland, Norge och Sverige, sedan redan 
tidigare de tyska invandrarna i Amerika, framför allt i Pennsyl-
vania, fått egna förläggare i Reading (Louis Ensslin) och Phila-
delphia (Weik & Co.) .47  Nyspridning pågår alltjämt. Från Lyngen 
berättar sålunda Wangberg om ett besök i mars 1936 hos den 
finskfödde Skomaker-Johan. Denne var beryktad för såväl sin 
förmåga att bota sjuka som sin förgörningskonst (gaine). På för-
frågan om varifrån han lärt detta svarade befolkningen, att det 
var ur 6 och 7 Mosebok. Detta svar ledde till ett personligt besök, 
varvid Skomaker-Johan tog fram den finska upplagan av boken, 
tryckt i Tammerfors 1913. Wangberg redogör något för innehål-
let, som han kallar »dogmatiskt»," och är häpen över att besvär-
jelserna göras i Guds namn. Johan vidhöll också bestämt, att 
det var Gud och icke djävulen, som stod bakom fortnlerna. Likaså 
tvivlade han icke på, att Moses var författaren. Den nötta voly-
men på c:a 200 s., som innehöll åtskilligt mera än bara 6 och 7 
Mosebok, slutade med utdrag ur Psaltaren och framhållande av 

45  Denna transkription kommer hebreiskans 10~ tiri närmast (=Det 
avskilda, d.v.s. förborgade Namnet), ett huvudbegrepp inom kabbalistiken. 

46  W. Andersson, Die Universität Dorpat in der estnischen Volksilberlie-
ferung (Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1928, Dorpat 
1929-30, s. 9-44), s. 20 ff., jfr för spridningen, s. 32 f., för Jakobys brev 
med uppgifter ur den kommande artikeln i HDA, s.v. „Mosis", s. 37 ff. 

47  Spamer, s. 15. 
48  Wangberg, s. 155. 
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deras användbarhet vid olika sjukdomar. De sista 7 versarna av 
Ps. 119 49  skulle sålunda vid magbesvär läsas tre gånger om dagen 
över den fastande sjuke, varvid rösten måste vara fylld av andakt 
och gain. Det sistnämnda förklarades av Johan som ett fram-
kallande av all den elektricitet, som han hade i kroppen. Vid 
andra tillfällen kunde patienten få ett hårdkokt ägg, på vars skal 
Johan skrivit psaltarversar, så att Guds ord svaldes som en medi-
cin. Med stor iver berättade Johan om de människor han hjälpt 
med denna bok.5° 

Då det gäller vårt eget land, blev artikelförfattaren vid års-
skiftet 1952/53 uppringd av en deltagare i de religionshistoriska 
seminarieövningarna. Denne hade i en veckotidning av äldre typ 
stött på en annons om »6:e och 7:e Mosebok i avskrift. Pris 15: 

porto». Det var en jämtlandsfirma, som stod bakom. Studenten 
ifråga anmodades att skriva efter ett exemplar. Det befanns vara 
ett maskinskrivet dokument med följande titelsida: 

»Avskrift 
	 Eftertryck förbjudes. 

av 
avskrift. 

SJÄTTE och SJUNDE 
MOSEBÖCKER 

eller 

MOSE MAGISKA SPIRITISM. 

Känd som den underbara konsten hos de gamla vise Hebreerna, 
tagen från Moseböckerna Cabala och Talmud för det goda i 
mänskligheten. 

Översatt från tyskan ord för ord efter de gamla skrifterna. 

Med talrika kopparstick. 

[firmaangivelse och adress] » 

49  Jfr Ps. 109 i En isländsk Svartkonstbok från 1500-talet, utg. med övers. 
och kommentar av N. Lindqvist, Uppsala 1921, s. 42 ff. 

50 Wangberg, s. 157. 
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Utom titelbladet består det exemplar, som förf. alltfort har i 
sin ägo — det finns uppenbarligen varianter --, av 20 maskin-
skrivna A4-sidor. 

S. 1 innehåller ett förord, där de skilda omdömena om den 
första upplagan anföras. Boken har ansetts som värdefull för de 
vetgiriga men också som befrämjare av övertron, en upprepning 
av anklagelsen mot »högvälborne Horst utgivaren av ett magiskt 
bibliotek».51  I fortsättningen understryker utgivaren, att det rör 
sig om ett bidrag till magiens historia men antyder också, att det i 
denna är fråga om realiteter. »Beträffande nuvarande upplaga kan 
endast sägas att den s.k. sjätte och sjunde Mosebok, som under 
åtskilliga århundraden tillkommit P] sig allmänt förtroende står 
verkligen i samband med ett gammalt manuskript /det mest legala 
bland många/ och är översatt ord för ord berövad endast stavfel 
vilket det litterera [!] intresset fordrar — med H fullkomligt 
ljudtroget. 

Utgivaren garanterar att icke en stavelse har blivit tillagd.» 
S. 2 innehåller titelbladet till Sjätte Mosebok med en titel-

plansch, som föreställer Lagens tvenne tavlor omkring namnet 
Moses, den första av de 23 figurer häftet innehåller. 

Underrubrik är »MOSE MAGISKA SPIRITISM. Översatt från 
den gamla Hebreiskan.» 

S. 3-10 börja med angivandet av de änglar, som äro de bästa 
tjänsteandarna inom svartkonsten. Vidare angives böckernas tra-
ditionskedja från Moses och Aron över Salomos överstepräst Sa-
dock, och kejsar Konstantin till Julius 11 [ !] och Karl V. Slutligen 
följer en uppräkning av de olika gudsnamnen och »Jehovahs» 
uppenbarelse för Moses av de sju mysterierna med deras besvär-
jelser och insegel. 

I besvärjelserna frammanas de särskilda tjänsteandarna. De 
åtföljande inseglen eller mystiska figurerna äro avsedda för be-
stämda ändamål. Det första åstadkommer t.ex., om man nedgrä-
ver det i jorden, att skatter av sig själva träda i dagen »i piano 
lunio». Detta uttryck är förresten i den svenska texten översatt 
med »klar (full) måne». Tydligen har den ursprunglige svenske 
översättaren trots många otympligheter varit en person med viss 
skolning. Om man här det tredje inseglet på sig, gör det sin bärare 

51  G. C. Horst, Zauberbibliothek 1-6, Mainz 1821-26. 
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omtyckt och segerrik, det fjärde skyddar för olycksfall, det femte 
botar sjukdom, det sjätte skänker genom drömsyner uppenbarel-
ser om önskade ting och det sjunde avslöjar skatter och malm-
ådror. 

Förlagan till detta dokument är utan tvekan Scheibles ovan 
omnämnda tryck av år 1851 eller en därmed identisk skrift. Ett 
begrepp om den förvanskning, som i synnerhet de främmande, 
hebreiska namnen och de latinska termerna och boktitlarna un-
dergått, får man genom att exempelvis parallellställa det sjunde 
mysteriets svenska och tyska text: 

„Das siebente Geheimniss-Siegel 
der dienstbarsten Engeln Coeli 
coelorum legionum iiber die sie-
ben Planeten - Engel und - 
Geister. 

Beschwörung. 

Ich N., ein Diener Gottes, beru-
fe, begehre und beschwöre dich 
Ahael, Banech, durch die aller-
heiligsten Worte Agios, (Tetr.) 
Tschiros, Adonai, Alpha u. 
Omega, Raphael, Michael, Uricl, 
Schmaradiel, Zaday, und durch 
alle erdenklichen Namen des 
allmächtigen Gottes, durch wel-
che du Ahael immer magst be-
zwungen werden, dass du vor 
mir erscheinst in menschlicher 
Gestalt und mein Begehren er-
fiillest. Fiat, fiat, fiat. 

(Das nenne der BeschwiSrer.) 

Das Sigill. 
(Siehe Fig. 8.) 

Die dienstbarsten Engel und 
Geister dieses Sigills der sieben 
Planeten sind folgende, Ahaeb, 

»Sjunde hemliga inseglet. De 
mest lydiga änglarnas Cali Ca-
lom Legrorum över änglarna av 
de sju planeternas och andar-
nas. 

Besvärjelse. 

Jag N. N. en Guds tjänare kal-
lar på åstundar och besvär dig 
Ahael I3anach genom de heli-
gaste ord Agros, /Tete/ Eschiros, 
Adomar, Alphoet, Omega, Ra-
phael, Muhard, Une! Schmon-
diel, Zoday och genom alla de 
kända namnen på Allsmäktige 
Gud genom vadhelst du Ahael 
kan framtvingas, att du visar 
dig för mig i en mänsklig form 
och fullgör vad jag önskar. 

/Det måste besvärjaren nämna. 

Inseglet. fig. 8. 

De mest lydiga änglarna av det-
ta de sju planeternas insegel äro 
följande: Aboeb, Banch, Yebh- 
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Baneh, Yeschnath, Hoschiah, 
Betodah, Leykof, Yamdus, Za-
renar, Sahon. — 
Dieses Sigill in oder auf die 
Schatzerde gelegt, oder in die 
Bergwerke gethan, eröffnet der 
Miene alle Kostbarkeiten. 

Als das VII. Arcanorum.»  

noth, Hoschich, Betodah, Ley-
kof, Yamde, Laremar, Sahon. 
Detta insegel lagd [1] på jord 
som innehåller skatter eller in-
till ett gruvhål, skall uppdaga 
hela det dyrbara innehållet i 
gruvan. 

Enl. VII Areamrum.» 

På s. 11 återfinnes titelbladet till »SJUNDE MOSEBOK. översatt 
av RABBI CHALEB. Från Weimar-Bibeln.» 
S. 12-20 innehålla »listor» eller »tabeller» (=Tafel) och besvär-
jelser för luft-, eld-, vatten- och jordandar liksom för Saturnus, 
Jupiters, Mars, Solens, Venus, Merkurius andar. Serien avslutas 
med besvärjelser av Schemhamforasch och »Det vanliga åbero-
pandet» (Die General-Citation.) 

Figurernas kabbalistiska tecken och hebreiska bokstäver ha 
naturligtvis lidit mest vid reproduktionen och återgivas stundom 
endast med våglinjer och.  streck. Men själva bildkompositionen är 
bevarad. 

Den fråga, som omedelbart inställde sig, var självklart: hur 
hade detta dokument hamnat uppe i Jämtland? En skriftlig för-
frågan hos firman ifråga gav följande svar (21/4 1954): 

»Till svar å Eder förfrågan ang. 6 & 7de Mosebok, får jag 
vördsamt meddela följande: 

Är 1913 återkom en svåger till mig från Amerika, och hade då 
en tysk bibel, som han fått av en predikant därstädes. 

Han fick då en studentska som översatte dessa böcker till 
svenska. Avskriften kom jag över vid auktionen efter honom som 
då avflyttade till Malmö. Det var år 1948. 

Vart bibeln sedan korn vet jag ej. 
Ävenså finns en avskrift till vid namn »Israeliternas Magi» en 

volym av 25 maskinskrivna folioarksidor, som handlar om Moses 
som gjorde så många underliga ting,52  ävenså många flera. 

Någon annan upplysning kan jag icke uppge. 

Högaktningsfullt [namn] » 

52  Jfr ovan, s. 89. 
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Härmed var emellertid historien icke utagerad. När förf. den 30 
sept. 1963 höll ett föredrag om 6 och 7 Mosebok i Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien, befann sig fil. dr. Lily Aall från Norsk Etno-
logisk Gransking, Oslo, bland åhörarna. Hon hade just såsom 
ackvisitionsnummer 17791 stämplat in en från Kautokeino på 
ljudband insänd 6 och 7 Mosebok, vilken med visst besvär sedan 
nedskrivits på maskin. Ägaren var en same, som hade betingat 
sig en kopia av utskriften. Priserna uppe i Finnmarken hade 
nämligen stigit i höjden med kvadraten på avståndet! Den norsk-
svenska upplagan kunde utan vidare identifieras som en orda-
grann avskrift av jämtlandsdokumentet från 1952. Endast en del 
ord och uttryck hade genom den muntliga diktamen förnorskats. 

Uppenbarligen pågick en underjordisk trafik med svartkonst-
böcker mitt i vår egen »upplysta» »tid. Härom vittnade även för-
frågningar hos Radiotjänst. Den 8 febr. 1957 skrev dr H. Fried-
länder till förf.: 

»Broder! 
På inrådan av Professor Riesenfeld ber jag få vända mig till 

Dig och hoppas få hjälp med att för mitt radioprogram Lite av 
varje kunna besvara en fråga, insänd av en präst. Frågeställaren 
har sett annonser med erbjudande av avskrifter av 6:e (möjligen 
även 7:e) Mosebok och undrar, vad detta kan vara för skrifter. 
Han förmodar att det är fråga om vidskepelse, som allmänheten 
borde upplysas om. 

Professor Riesenfeld har vänligen upplyst mig om den apokry-
fiska Moses-litteraturen, i antiken och på 1700-talet. Vad jag skulle 
vilja be Dig om vore några ord angående de nu aktuella Mose-
böckerna, en sammanfattning av vad de innehåller — gärna 
något drastiskt exempel — och en formulering av hur dessa skrif-
ter bör avfärdas, såsom rent nonsens, vidskepelse eller dylikt . . .» 

Den frodiga vidskepelsen i vår egen tid vore förvisso värd ett 
eget kapitel. Fenomenet förblir obegripligt, om man icke tager 
hänsyn till hela den andliga nutidssituationen och de psykologiska 
faktorer, som där göra sig gällande. Förbindelsen mellan ratio-
nalism och mystik, resp. ockultism är gammal. Då det gäller 
magiskt sjukdomsbot, utgör dr. M. Roch's yttrande vid öppnandet 
av den tjugosjunde franska läkarkongressen i Gen67e år 1949 en 
god kommentar: 
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»Aldrig förr har medlen att ställa diagnos varit så fullkomnade 
och överflödande rika; aldrig förr har svaren som man kunnat 
utläsa ur dem varit så säkra, så precisa; aldrig förr har vi ägt 
så många och så effektiva botemedel; aldrig förr har den 'offent-
liga och obligatoriska undervisningen för lekmän' varit så utbredd 
bland befolkningen i våra respektive länder; och ändå är det så, 
till vår sorgsna förvåning eller till vår ibland våldsamma indigna-
tion, att aldrig förr har kvacksalvarna haft så stor framgång 
bland de sjuka, kvacksalvarna och den moderna trollkonstens 
dummaste metoder. För inte länge sen såg jag i Genve, säte för 
en medicinsk fakultet, säte för Världshälsoorganisationen, en ung 
husmor, som led av sockersjuka. I stället för att ta sina insulin-
injektioner grävde hon i en trädgård ner en garnända, knuten 
enligt riter som jag inte känner. Följden blev att hon dog . . . 
Man måste dra den slutsatsen att den vetenskapliga andan föga 
har upplyst den stora massan av våra medmänniskor, och även 
att den sjuke har behov av att stå i sympatetiska och till en viss 
grad mystiska relationer till den som han väntar att bli botad 
av. Han har behov av att betraktas med vänskap, som en per-
son och inte bara som en försäkringstagare med ett visst num-
mer . . .» 53  

fråga oni 6 och 7 Mosebok är dess aktuella funktion och för-
ankring i folkpsyket betydligt bättre känd i Tyskland än i Sve-
rige. Den tidigare citerade Spamer beaktar sålunda svartkonst-
böcker och besvärjelser just i deras egenskap av psykologiska 
dokument. De blotta själsdjup och ge oss nyckeln till förståelsen 
av företeelser i samhällslivet, som annars äro svåråtkomliga. De 
spela en roll, som man knappast skulle tro dem om, också i vår 
egen tid. Detta åskådliggör Spamer med en del egna upplevelser, 
som sammanslagna stämma till eftertanke. 

Som privatdocent i Frankfurt åt Spamer omkring 1925 kvälls-
mat tillsammans med en taxeringsintendent och en järnvägstjäns-
teman. Samspråket kom en gång att beröra svartkonstböcker, i 
synnerhet 6 och 7 Mosebok. Den ene av matlagskamraterna blev 

53  Cit. P. Tournier, Bibel och medicin, Sthlm 1954, s. 133 f. Jfr Lily Weiser 
Aall, Zatiber. Bemerkungen zum Thema „Erlebnisgrundlagen der Volksiiber-
lieferung" (Schweizerisches Archiv för Volkskunde 49, 1953, s. 194-200), och 
Irmgard Hampp, Beschwörung, Segen, Gebet. Untersuchungen zurn Zatiber-
spruch aus dem Bereich der Volksheilkunde, Stuttgart 1961. 
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så ifrån sig av ängslan, då Spamer lovade att nästa kväll taga 
med sig en dylik bok, att han tre månader framåt uteblev från 
bords gemenskapen! 

Spamers värdinna i Berlin trodde i sin tur, att hon som ung 
flicka vedervågat sin själs salighet genom att icke köpa en henne 
erbjuden 6 och 7 Mosebok för att i stället offra sina sparade slan-
tar på en korsett. 

Då Spamer beställde folkliga svartkonstböcker i Preussische 
Staatshibliothek, fick han alltid igen beställningssedlarna med på-
skriften »icke anträffbar». Uppenbarligen hade denna litteratur 
stulits av dem som hade tillträde till magasinen, något som Spa-
mer tidigare erfarit i Dresden. Detsamma hände med de svart-
konstböcker och magiska recept, som han skaffade till sitt eget 
seminarium. När han lånade ut sina personliga exemplar åt stu-
denterna, skuro dessa ut besvärjelser, fastän de var och en för 
sig bedyrade, att de saknade intresse för dylika ting. 

Bokhandlare och antikvariatsinnehavare kunde berätta åtskil-
ligt av intresse, och en förläggare av svartkonstböcker lät en lär-
junge till Spamer gå igenom sin korrespondens från 1925 till 
1935. Därav framgick, att tron på djävulspakt och på 6 och 7 
Mosebok som skyddande amulett var fullt levande. Omkr. 1929 
skrev t.ex. en man från Pommern: »Tron på Gud har jag för-
lorat. Nu vill jag överlämna mig åt den andre anden och anropa 
honom om hjälp och bistånd, annars vet jag inte vad jag skall 
taga mig till.» Penningnöd och girighet var ofta anledningen att 
man ville komma över 6 och 7 Mosebok. Genom den hoppades 
man på att kunna kalla fram Satan, få recept på att göra guld 
eller formeln för att mana fram den ande, som ruvar över dolda 
skatter. Men man ville också genom svartkonst undanröja rivaler, 
avundsmän och odrägliga kamrater i äktenskapet, befria sig från 
häxors anfäktelser och vinna lycka i största allmänhet. Ofta kla-
gade man över misslyckade försök i dessa riktningar och bad om 
förklaringar och råd, resp. det ofelbara receptet i den riktiga 6 
och 7 Mosebok. En och annan betraktade denna som gudomlig 
och undanbad sig att ha med djävulen att skaffa. Skrivstil, for-
muleringar och innehåll i de flesta breven tydde på enkelt och 
andligen primitivt folk såsom intressenter. Men det fanns också 
andra. En företagsledare framhöll 1926 i ett brev till förlaget i 
Dresden, att den äkta 6 och 7 Mosebok var större och fanns ked- 
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jad i ett hemligt rum i källaren till dominikanklostret i hans hem-
bygd. Där behövde man bara läsa början på formeln, så upp-
trädde den anropade anden. 

Den vidskepelse, som dessa brev vittna om, har utnyttjats av 
smarta förläggare in i vårt eget århundrade, som tryckt om den 
gamla svartkonstlitteratttren med lockande och mystiska omslag: 
svarta eller vita dödskallar, kors och sigill ingår i utstyrseln. Re-
klamen slår på liknande strängar i de annonser, som figurera i de 
mest skiftande tidningar och tidskrifter: »har varit förbjuden», 
»beslagtagen och frigiven av riksåklagaren». I Tyskland har man 
i våra dagar årligen producerat 100.000-tals exemplar av sådana 
svartkonstböcker, som i stor utsträckning ha nyttjats rent meka-
niskt såsom amuletter. 

6 och 7 Mosebok är f.n. den mest spridda svartkonstboken. Men 
det rör sig icke om en bestämd text, utan titeln nyttjas på en rad 
skilda folkliga böcker — ända upp till 22 stycken." 

Det finns ett arbete om själavård och ockultism av Dr. theol. 
Kurt E. Koch, vilket upplevt ett flertal upplagor i 1950-talets 
Tyskland."* Boken gäller enligt undertiteln själavården av män- 
niskor, som genom sysselsättningen med ockulta ting blivit själs-
ligt anfäktade och sjuka. Den är en praktisk-teologisk och syste- 
matisk undersökning under hänsynstagande till medicinska och 
psykologiska gränsvetenskaper. Den har tillägnats och godtagits 
av den evangeliskt-teologiska fakulteten i TiAbingen och försetts 
med ett förord av en av dennas professorer. 

Arbetet är, som redan titeln antyder, framsprunget ur Kochs 
15-åriga verksamhet i praktisk prästtjänst, varunder han har 
fått en skakande inblick i själssjukdomarnas stora utbredning och 
samband med ockultism. Han har kritiskt prövat 600 fall av det 
sistnämnda slaget och med iakttagande av nödig diskretion valt 
ut 120 av dem för en närmare undersökning. Koch granskar dessa 
fall ur alla tänkbara synpunkter, medicinska, psykologiska och 
parapsykologiska, men menar sig liksom några moderna psykia-
ter såsom Lechler kunna fastställa också fall av äkta demoni, 
sedan hänsyn tagits till alla andra förklaringsgrunder. 

Kochs högst intressanta och läsvärda arbete bekräftar i förbi-
gående den stora roll, som 6 och 7 Mosebok spelar som ockultis- 

54  Spamer, s. 7 ff. 
54*  Seelsorge und Okkultismus, Wfistenrot 1953. 
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tisk inspirationskälla i dagens Tyskland. Gång på gång kommer 
denna bok in i bilden, när Koch närmare utforskar ett fall. Mor-
modern till en clairvoyant — arvsanlagen äro uppenbarligen be-
tydelsefulla, och släktsammanhangen beaktas därför av Koch — 
har med hjälp av den läst över kreatur, manat bort sjukdomar 
och bedrivit svart eller vit magi (s. 57). En man, som har två 
kvinnor fullständigt i sitt våld, nyttjar 6 och 7 Mosebok för att 
bl.a. suggestivt påverka dem (s. 98). Samma bok finns i en familj, 
där flickan lider av tvångshandlingar, som hon utför i hysteriska 
skymningstillstånd. Svartkonstboken diskuterar Koch ur parapsy-
kologisk synpunkt (s. 100). 

En man i Schwarzwald som läser över boskap, arbetar med 
hjälp av 6 och 7 Mosebok och dess djävulsåkallan. Efter åratal av 
framgångsrik verksamhet blir mannen sinnessjuk. Samma sjuk-
dom drabbar två av hans barn, och släkten lider i flera led av 
psykiska störningar (s. 114). 

En 21-årig yngling har ett depressivt syndrom och psykogena 
dyskinesier, som medicinskt kunna återföras på melankoli och 
hysteri. Men arten av psykiska störningar föranleder en ef ter-
forskning i familjens historia, vilken leder till upptäckten av 
ockult verksamhet hela fyra släktled bakåt. Stamfadern har t.ex. 
med hjälp av 6 och 7 Mosebok läst över människor, djur och 
växter och har även behärskat telekinesien. Alldeles som i medel-
tida legender berättas det om honom, att han dött under fruk-
tansvärda kval och under utspridandet av en hemsk stank. Sys-
tern, som ursprungligen varit skeptisk mot besvärjelserna och 
betraktat dem som humbug, använder dem en gång på skämt. 
Under de följande veckorna känner hon sig störd i sin själsliga 
jämvikt, får raseriutbrott, hör röster, utför tvångshandlingar och 
slutar på sinnessjukhus (s. 115 f.). 

Vid ett evangeliskt ungdomsmöte infinner sig en 17 års yngling 
med ett exemplar av Nya testamentet och en 6 och 7 Mosebok i 
svart band och samma format som N.T. Vid genombläddring av 
svartkonstboken finner man, att en sida, som avbildar Lucifer, 
innehåller en av pojken undertecknad förskrivning åt djävulen. 
De kristna ungdomsledarna bränna upp boken och få av de 
ovetande föräldrarna det beskedet, att sonen varit dyster till sin-
nes och lidit av sällsamma raserianfall (s. 137). Man kan komma 
med invändningen, att formuläret för djävulspakt bara är dum- 
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heter, folklig vidskepelse och enbart en kuriositet. Häremot in-
vänder dock Koch, att i alla de hem och familjer, där man påträf-
fat 6 och 7 Mosebok, förekommer också själssjukdomar av de 
mest skiftande slag (s. 142 ff.). Han har också helt följdriktigt 
givit ut en särskild skrift, som är riktad mot denna bok.55  

Det torde i vårt land vara mindre känt, att det t.ex. i Tyskland 
varje år förekommer moderna häxprocesser, där visserligen icke 
domstolen men de inblandade parterna blint tro på förekomsten 
av svart magi och möjligheten av att genom besvärjelser skydda 
sig mot den. Och källan till de Magiska bruken avslöjas då såsom 
svartkonstböcker av skilda slag, bl.a. 6 och 7 Mosebok. Det rör sig 
inte bara om för upplysta nutidsmänniskor underliga relikt från en 
gången tid utan också om en kuslig och ibland även blodig verk-
lighet. Sålunda avslöjades vid en process hösten 1924 mot en 
köpman Angerstein, som mördat 8 personer, att han jämte spiri-
tistisk litteratur även hade 6 och 7 Mosebok i sitt bibliotek. I den 
senare fanns just ett recept på anskaffandet av en stor förmögen-
het genom mord på 9 människor. A. hade tagit fasta på detta för 
att söka täcka ett underslev. Han dömdes till döden." 

En tysk tidningsnotis från 1954 (Abendpost, Wochenende, 10./ 
11. April 1954) förmäler under hänvisning till den nedan nämnde 
Kruses dokumentdossier från 1952/53, at hela 135 rättegångar 
under denna tid ägt rum i Västtyskland med häxtron som för-
handlingstema, varvid också 6 och 7 Mosebok varit inblandade 
som källor till de magiska formlerna och recepten. Herderkorre-
spondenz för mars 1957 har en artikel med titeln „Bliihendes 
Hexenunwesen in der Bundesrepublik" (s. 282 ff.). Calig-Verlag 

55  Kurt E. Koch, Wider das 6. und 7. Buch Moses, Berghausen hej Karls-
ruhe 8.a. Jfr även Dens., Der Aberglaube aus der Sicht der Seelsorge, ibid. 
1959. Gentemot Koch hävdar 0. Kaufmann, Oberbergische Volkserzählungen 
(Rheinisch-westfälische Zeitschrift för Volkskunde 7, 1960, s. 83-109; 8, 1961, 
s. 1-70), att han hos sina sagesmän icke iakttagit några farliga följder, 
8, s. 6; jfr s. 1 och 8 ff., liksom 7, s. 95 

56  Ph. Schmidt, Dunkle Mlichte, ein Buch vom Aberglauben einst und heute, 
Frankf. am Main 1956, s. 260 ff. 6 och 7 Mosebok anförs efter ett brann-
schweigtryck från 1950 med pseudoförlaga från Philadelphia 1522. Braun-
schweigförlaget har även utgivit 8-9 och 10-12 Mosebok och satt ett sam-
manlagt pris på DM 45: 50 för all denna smörja. Schmidt citerar även Scheible 
1849, V, 116, och HDA VI, 590; VI, 126, 158, 162, 142. Korstången och orienta-
liskt inflytande, paracelsism och mystik liksom våra dagars vantro ha bidragit, 
Schmidt hänvisar till tidskriften Reformierte Schweiz 1953, 10. 
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i Freiburg im Breisgau har t.o.m. kunnat ge ut ett bildband med 
beteckningen „Hexenwahn — auch heute noch". 

Man kan förstå, att andra än präster och teologer vänt sig mot 
en så ödesdiger vidskepelse. Men det är inte lätt att komma åt 
de profithajar, som i tryckfrihetens namn och under bibliografisk, 
kulturhistorisk och folkloristisk täckmantel ekonomiskt utnyttja 
folklig vantro. Det har läraren och folklivsforskaren Johann 
Kruse i Hamburg fått erfara. Han har tagit den moderna magien 
och trolldomstron på allvar, upprättat ett omfattande arkiv och 
skrivit artiklar och böcker, där han också ställer skolans folk, de 
bildade och folkloristerna mot väggen, för att de direkt eller in-
direkt befrämja tron på dessa ting. Kruses arkiv är naturligtvis 
samtidigt en folkloristisk guldgruva, och detsamma gäller hans 
bok „Hexen unter uns?" (Hamburg 1951), där Spamers material 
får en aktuell komplettering för 6 och 7 Moseboks vidkommande. 
Folkloristerna ha i sin tur måst gå till motattack gentemot ett en-
sidigt fördömande av vidskepelsen.57  

Kruse har också med växlande resultat inlett rättegångar mot 
de förlag, som ockra på den alltjämt levande vidskepelsen. Noti-
ser härom ha skymtat också i svensk press. Sålunda heter det i 
en TT-DPA-rapport den 23 maj 1958: 

»Kvick kvackarsatir välsåld 'läkarbok'. 
Hamburg. Att vidskepelsen tydligen livligt frodas ännu i atom-

åldern bevisar en rättegång som på fredagen inleds i Braun-
schweig mot utgivarna av ett bokverk som kallats för 'Sjätte och 
sjunde Moseböckerna'. I verket, som inte har det minsta med bi-
beln att göra får läsarna 'recept' för behandling av sjukdomar 
med olika obskyra medeltida metoder. 

I december 1956 dömdes 'Moseböckernas 'förläggare till höga 
bötesstraff för bedrägeri, uppvigling till straffbara handlingar och 
överträdelser av lagen om skyddsåtgärder mot könssjukdomar. 
Samtidigt beslagtogs böckerna jämte trycksatserna. 

Vid andra rättegången 1957 blev emellertid förläggarna fri-
kända. Förklaringen att det inte är djurplågeri att slita sönder 
en levande groda, vilket föreskrives i ett av 'recepten', mötte inga 

57  Jfr anmälan av H. Auhofer, Aberglauhe und Ilexenwahn heute. Aus der 
Unterwelt unserer Zivilisation, Freiburg—Basel—Wien 1960, i Beitriige zur 
deutschen Volks- und Altertumskunde 5, 1960/61, s. 119, med hänvisningar 
också till 1, 1954, s. 193, och 2/3, 1958, s. 192 och 135 ff. 
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invändningar från rättens sida, lika litet som att steka en mullvad 
levande, stympa katter och bryta ut tänderna på levande möss. 

Rättegångarna har inletts av en folklivsforskare Johann Kruse 
i Hamburg, som bl.a. påvisar att 97 av de 254 sidorna i de båda 
'Moseböckerna' är nästan ordagrann avskrift av en år 1725 i 
Köln utgiven bok med titeln 'Den eldsprutande draken', författad 
av en fransman som där med bitande ironi förlöjligar den rådande 
vidskepelsen» (Sv. D.). 

Det är inte att undra på att också jurister med skärpa ha tagit 
till orda i en debatt, där gällande lag är verkningslös.58  Och där-
med torde 6 och 7 Mosebok tillräckligt påtagligt ha lyfts ut ur 
»fantasiens skumma valv och den mer eller mindre fromma vid-
skepelsens gömda skattkammare». Även som historisk realitet 
hör den ingalunda hemma enbart i ett kuriosakabinett. 

58  H. Schäfer. Der Okkulttäter (Hexenbanner—Magischer Heiler—Erden-
strahler), Hamburg (Kriminalistik/Verlag filr Kriminal. Fachliteratur) 1959. Jfr 
den negativa anmälan i Beiträge, etc. 5, 1960/61, s. 120 ff. 



14. Ett manuskript om 
"Trolldomsrannsakningar i 
Lappmarken 1649-1739" 

1. Upptäcktshistoria 
Våren 1980 letade jag på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
(ULMA) efter några uppteckningar, som hörde hemma under landska-
pet Lappland. Blicken föll då på två Jopapärmar i A4-format med 
samma ryggtitlar som dagens föredrag, ett original och en kopia om var-
dera 400 sidor (Acc. 29528, Ex. A/B. 2 + 416 bl. A4 jämte 46 extrasidor 
av växlande format). Namnet på författaren var mig välbekant. Det var 
fråga om en av våra också i nutiden icke så få lärda lappmarkspräster, 
som vid 75 års ålder år 1971 hade slutat sina dagar såsom emeritus i 
Uppsala. Han föddes 1896 i Bjärtrå inom Härnösands stift, där även fa-
dern var präst, blev student 1914, fil. kand. 1919 och teol. kand. 1923. 
Båda dessa examina hade vid denna tid en helt annan valör än nu. Efter 
förordnanden i Jukkasjärvi och Vittangi blev Nordberg år 1927 kommi-
nister i Arjeplog, var under åren 1953-1961 kyrkoherde i Sollefteå och 
Multrå och ägnade det sista decenniet av sitt liv helt åt sin vetenskapliga 
gärning (Ohlsson 1934:589, Sveriges Statskalender 1953 o. 1961, 
Nordberg 1973:5). Han kunde därmed värdigt anknyta till den långa 
ecklesiastika lärdomstradition, som var förknippad med alla dessa orter. 

Efter Nordbergs frånfälle hade Skytteanska samfundet i Umeå, som 
i sin publikationsverksamhet har blivit det förpliktande namnet troget, 
år 1973 utgivit hans innehållsdigra och för all lappmarkshistoria viktiga 
Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken. Det står 
där i förordet att "det material som Nordberg inte hann färdigställa för 
utgivning har av arvingarna skänkts till Umeå universitetsbibliotek och 
förvaras där, tillgängligt för forskningen". 

Även om denna notis i stunden icke var aktuell för mig var det med 
en viss häpnad och största intresse, som jag tog del av innehållet. Tele- 

24 Från silverfisken i Skaga 
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fonledes hörde jag mig för hos arkivets tidigare chef, prof. Folke Hed-
blom, hur dessa värdefulla manuskript hade hamnat i ULMA:s ägo. Det 
svar han gav formulerades också skriftligen 28/3 1980 och tillställdes 
den nuvarande chefen för ULMA, docent Erik Olof Bergfors. Det heter 
där om förvärvet ifråga: 
År 1970 tryckte han [Nordberg] i Svenska landsmål B. 66 Specimen Novi Testamenti 
lapponici. Han samarbetade därvid åtskilligt med oss, särskilt med Dag Strömbäck och 
Manne Eriksson. Jag minns hur Manne lade ner ett betydande arbete på tryckningen. 
Nordberg var mycket glad åt detta samarbete och han räknade med att hans nästa pub-
likation skulle bli ett stort manuskript om lapska skolväsendet m.m. Han ville att vi 
skulle fortsätta samarbetet och trycka det i arkivets regi. Därom talade han och jag ofta, 
inte minst när vi träffades under kvällspromenader i kvarteren häromkring. 

När han plötsligt avled uppfattade jag det som en hederssak att om möjligt se till att 
manuskriptet räddades. Vid ett besök hos hans maka fick jag ta hand om manuskriptet 
för att kunna göra något åt publiceringen. Arkivet löste in det för, vill jag minnas, 1 000 
kronor. 

Prof. Hedblom har uppenbarligen missmint sig om innehållet i det 
manuskript, som han förvärvat. Det arbete han skriver om år 1980 har 
ju publicerats redan sju år tidigare, f. ö. genom en överenskommelse, 
som har träffats med Skytteanska samfundet redan år 1966 (Nordberg 
1973:5). Varför den av ULMA inlösta handskriften brutits ut ur den do-
nation, som har varit avsedd för och även gått till Umeå, framgår av en 
skriftlig rapport om ett besök hos fru Nordberg 23/4 1971, vilken 
Manne Eriksson avgivit till ULMA. Där står bl.a.: "Ett väl närmast 
tryckklart manus till ett arbete om lapsk trolldom i 2 stora samlingspär-
mar trodde man ha varit i händerna på Strömbäck, som lär ha skrivit 
något slags intyg (var det fanns visste man inte) för att få tryckningsbi-
drag från Hum. fonden — det hade gjorts innan Erik dog." 

Prof. Strömbäck har alltså redan tidigare låtit trycka ett mera filolo-
giskt manuskript av Nordberg (1970) och såsom folklorist varit intresse-
rad också av trolldomsrannsakningarna (jfr Strömbäck 1945 och ne-
dan!). Detta har i den sedvanliga dragkampen mellan olika arkiv och 
handskriftsavdelningar i detta fall medfört en kompromisslösning. Oav-
siktligt har dock ett salomoniskt svärdshugg kluvit även ULMA:s byte 
i två hälfter. I förordet till sitt stora trolldomsmanuskript beskriver näm-
ligen Nordberg dispositionen av sitt arbete på följande sätt: 
De rannsakningsprotokoll rörande trolldom som här samlats äro hämtade från dom-
böckerna för Ume, Pite, Torne och Kemi lappmarker och i ett fall från Jämtland. Dessa 
källor finnas i Riksarkivet och Härnösands landsarkiv. Ide flesta fall hänskötos ärenden 
rörande trolldom från tingsrätten till Svea hovrätt, men de räknades som kriminalmål 
och Svea hovrätts handlingar i dylika mål ha spolierats med några få undantag. I nedre 
Justitierevisionens handlingar har något enstaka mål kunnat hämtas och ur Landshöv- 
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dingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl. Maj:t har återgivits handlingarna från 
de undersökningar om trolldomsväsendet i Lappmarken som ägde rum under åren 
1686-88 av bland annat en särskild kommission bestående av superintendenten i Härnö-
sand och landshövdingen i Umeå. De i tingshandlingarna åberopade lagrummen ha åter-
givits i en särskild avdelning och rättsväsendets organisation i Lappmarken har beskri-
vits i en annan avdelning. Slutligen har upplysning lämnats om Lappmarkens dom-
böcker under den tid som undersökts och var de äro att finna. 

De tre senaste avsnitten saknas emellertid i Uppsalamanuskriptet, och 
man kunde befara, att de hamnat i Umeå. Den 24 sept. 1980 ringde jag 
därför upp handskriftsavdelningen på Umeå universitetsbibliotek och 
fick så småningom tala med den biblioteksassistent, som just under den 
föregående veckan hade ordnat upp Nordbergs samlingar. Dessa omfat-
tade hela tolv hyllmeter med bl.a. handskrivna excerpter ur olika arkiv 
och maskinskrivna renskrifter i två olika stadier, uppenbarligen förarbe-
ten till Nordbergs olika publikationer och manuskript. Följande dag fick 
jag telefon från samma kvinnliga tjänsteman, Anna-Lena Samuelsson, 
som redogjorde för innehållet i en pärm med två manuskriptbuntar om 
trolldom jämte dubbletter (Obs! alltså även här 2 ex.!). Det rörde sig 
om lagar och författningar alltifrån Guds lag i de fem Moseböckerna 
över medeltida svensk lands- och stadslag till Västerås stadga år 1527, 
1600-talets olika förordningar och 1734 års lag. Uppenbarligen utgjorde 
detta material de saknade kapitlen i Uppsalamanuskriptet, som i sin nu-
varande gestalt är en torso. 

2. Manuskriptets innehåll 
Mycket kort och summariskt uttryckt gäller de trolldomsrannsakningar 
i Lappmarken, som E. Nordberg har gått igenom, bruket av trollkonster 
med spåtrummor, förgörelse av boskap, att en lapp genom "laula" bragt 
sin svåger upp genom rökhålet, skattsökning genom trollkonster, avgu-
deriet i Silbojokk och annorstädes, gudsförsmädelse, förbannelse av 
renmakt, vidskepelse med benhamrar och med yxa under lik. 

Den första fråga, som man härvid ställer, är oavsett innehållet den 
rent yttre, kvantitativa: Hur mycket av detta material är tidigare känt och 
publicerat, refererat eller omnämnt? Det finns ju en mycket rikhaltig 
och delvis svåröverskådlig litteratur om lapparna och Lappmarken — för 
att vara källkritiskt korrekt och konsekvent mot materialet från en äldre 
tid liksom av hänsyn till internationellt språkbruk (jfr Sameutredn. 
1975:27) använder jag utan några som helst värderingar hävdvunna be-
teckningar. Svårigheten att veta vad som på något sätt har givits offent-
lighet, består trots den rad förträffliga bibliografier av olika slag, som 
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har utkommit och som täcker hela det nordiska område, där lapparna 
har vistats (Marklund 1963-1966, Thomasson 1961, 1969, 1971, 1975, 
1979, Steen 1967-69, Korhonen 1978, Siegert 1979, Bibliografia 
1980). Nordberg har alldeles som i publikationen av år 1973 utan några 
sidoblickar uppspårat och läst arkivalierna och har därvid delvis kommit 
att göra ett dubbelarbete. 

Sådant är lätt gjort, såsom jag kan betyga av egen, färsk erfarenhet. 
Försommaren 1979 råkade jag prof. Gerhard Hafström, vilken såsom 
jurist hade arbetat med äldre rättsligt material i samband med det stora 
skattefjällsmålet. Han upplyste då sin religionshistoriske kollega om att 
det fanns en skildring av en björnbegravning i Jämtlands och Härjeda-
lens dombok, nu i Östersunds landsarkiv. P.g.a. det livliga intresse, som 
denna uppgift väckte, anmodade han intendent Rolf Kjellström vid Nor-
diska Museet, dit han sänt in en fotostatkopia, att skicka ett avdrag till 
Uppsala. Detta skedde 28/6 1979, och det visade sig, att tinget hade hål-
lits i Vemdalen 26/8 1699. Då den ej alldeles lätta dechiffreringen var 
gjord, påträffade jag i tidskriften Fornvårdaren den tryckta version, som 
hade tillkommit redan 50 år tidigare (Jansson 1928, jfr Inger Zachrisson 
1981)! 

Hur man i de mest oväntade sammanhang kan stöta på ett liknande 
material, illustreras av Nordbergs tidigare arbete om provtrycken av 
Nya Testamentet på lapska. I samband med remissutsändningen till 
lappmarksprästerna har lektor Georg Wallin också efterfrågat uppgifter 
om kvardröjande vidskepelse. Han har då år 1715 av kyrkoherde Erik 
Sjöberg i Åsele fått ett svar, där björnvisan och björnbegravningen om-
nämnes. Brevet har hamnat i Wallenstråhleska samlingen i Kalmar 
gymnasiebibliotek och det sentida trycket i Svenska Landsmål (Nord-
berg 1970:12, 16). 

Nästan hälften av utrymmet i Nordbergs manuskript (s. 67-235) äg-
nas åt avguderiet i Silbojokk, Pite lappmark, vilket uppdagades vid ting 
i Arjeplog år 1682 och i sinom tid ledde till att en särskild trolldoms-
kommission utsändes till Lappmarken. Referat av dessa händelser jämte 
insprängda, normaliserade citat av tingsprotokollen är publicerade i Hi-
storisk Tidskrift så tidigt som 1891 (Bergman). Vidare är åtskilliga av de 
övriga aktstyckena i detta och även några andra ärenden diplomatariskt 
återgivna av I. Fellman (1910:324-389, 527 f.). På de handskrivna mel-
lansticksbladen har f. ö. Nordberg själv ej sällan noterat parallellföre-
komsten. En del av dokumenten har också refererats av Brom 
(1923:195 if.). Det inledande tingsprotokollet från 1682, som verkligen 
förklarar den efterföljande uppståndelsen, har däremot, så vitt jag vet, 
icke tidigare tryckts in extenso. 
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Om vi så i kronologisk ordning efter Nordberg granskar huvudmas-
san av rannsakningarna, vilken alltså icke har med Silbojokk att skaffa, 
ger sig följande. Den kortfattade notisen om "Avguderiet [...] med spåt-
rummor och trägudar" i tingsprotokollet från Arjeplog 6/2 1649 (s. 6) 
ställer frågan om kommentar. En utmärkt sådan utgörs av den utförliga 
beskrivning, som ges 1642/45 av en trumma just från Silbojokk. Den är 
kortare refererad av Brom (1923:171 f.) och exakt återgiven av Manker 
(1950:139 ff.). Annars leder i detta ärende prästernas anldagelse endast 
till en hård förmaning av de anklagade att ej fortsätta med "sådant avgu-
deri". I nämnden sitter två av borgerskapet och nio lappar. 

Fallet 1665-1667 med lappkvinnan Gunilla Jonsdotter från Kall i 
Jämtland (s. 7-17), anldagad för att ha förgjort kyrkoherden i Underså-
ker med trollskott, s.k. lappgand, så att han måste gå med kryckor sina 
två sista levnadsår, är kortfattat redovisat av Bygdkn (4,1926:272), ut-
förligare refererat och bitvis ordagrant citerat i Fornvårdaren 11:4 (Jans-
son 1929:92 if.) Hon dömdes av hovrätten för detta brott och en rad 
andra försyndelser, bl.a. nattvardsförakt, till döden, om hon på rättare-
platsen erkände, annars till att slita ris och förvisas från sitt fjällområde. 
Jansson förhoppning, att hon alltfort skulle neka, bekräftas av Nord-
bergs komplettare actasamling. Käranden är i detta fall en kapellan, son 
till den avlidne kyrkoherden. 

Den märkliga berättelsen om den växelvisa trollsång, "laula", som 
varit stark nog att förpassa den ena parten upp genom kåtans rökhål 
(s. 21-24), reduceras av tinget i Jukkasjärvi till en fyllehistoria. Den är 
efter Gabriel Nikanders avskrift ordagrant återgiven och kommenterad 
av Strömbäck (1943). Därigenom ges också här (jfr ovan I. Fellman) 
möjlighet till inbördes textkontroll av två kvalificerade handskriftslä-
sare. Bortsett från några betydelselösa variationer i bruket av skilje-
tecken och stor bokstav är de båda texterna på ett oväsentligt undantag 
när (säges, resp. säljes) exakt lika. Detta ökar förtroendet för Nordbergs 
akribi; smärre rättelser av hans egen hand finns f. ö. genom hela hans 
manuskript. Utöver Nikander har Nordberg den fullständiga ingressen 
till tingsprotokollet med namn på nämndens ordförande och dess tolv-
män. Detta är ett för frågan om rättstryggheten ingalunda oviktigt till-
lägg, eftersom det framgår att hälften av ledamöterna utgjorts av rådmän 
och borgare, den andra hälften av lappar (jfr ovan Arjeplog 1649). Vem 
som varit kärande i detta mål, framgår icke av de bevarade akterna. Vitt-
nesmålet av ett ögonvittne, som själv har hjälpt den ene lappen upp ge-
nom rökhålet, leder till att talan ogillas — och sunt förnuft triumferar, 
kan man kanske tillfoga. Anldagelsen tyder dock på, såsom Strömbäck 
antyder, att man icke bland lappar och nordmän i förkristen tid har an- 
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sett sådana bedrifter som möjliga för nåjder och sejdmän. Att den senare 
nordiska, kristna befolkningen betraktat lapparna såsom särskilt troll-
kunniga (Steen 1968:61 if., 1969:63 if., Arens 1969, Tillhagen 1969), 
har säkert befrämjat att dylika rykten har blivit rättssaker. 

Vid tinget i Koulajärvi 8/3 1671 (s. 25-29) är det en 80 år gammal 
lapp, som mot en fårskinnspäls har lovat en bonde god laxlycka. Det får 
denne också men han ersätter sin välgörare enbart med ett par ullvantar 
och sockor. Följande sommar drunknar bonden vid sin laxpata, och lap-
pen bekänner själv spontant för sin själasörjare, Gabriel Tuderus från 
Enare, att han med trollkonster har bragt bonden om livet. Han beskriver 
också i detalj, hur han genom att bruka trumman och "laula" har åstad-
kommit både det goda och det onda. Domen blir i detta fall dödsstraff. 
Detta aktstycke återges också hos Fellman (1910:383 if.), som dock 
saknar hovrättens föreskrifter om hur exekutionen till skräck och varna-
gel för andra skall utföras. Fellman har däremot en notis om att domen 
aldrig gått i verkställighet, eftersom den dömde för att undgå skarprätta-
ren själv skulle ha trollat ihjäl sig. 

Tio år senare är ett trolldomsmål före i Enontekis, där en man i besvi-
kelsen över att lappen Kristoffer icke förmått bota hans sjuka hustru an-
klagar denne för trolldom (s. 43-46). Svaranden har dock både i detta 
och ett annat fall förstört trumman, sedan han misslyckats. Ingen bland 
lappallmogen har kunnat bevisa, att den anklagade bedrivit någon 
skadegärning med sin trumma. Ingen annan har heller anklagat honom 
därför. Slutligen har han lovat sin själasörjare att helt sluta upp med att 
bruka trolltrumma. Rätten låter därför Kristoffer slippa undan med böter 
och kyrkoplikt. Detta ärende finns också med hos Fellman (1910: 
386 ff.). 

Handlingarna rörande den bokligt bildade tidigare lappdjäknen Olof 
Sjulsson, senare länsman i Vapstens lappby (jfr Nordberg, s. 103,191) 
och hans egenartade supplik från 1688 (s. 236-258) finns delvis hos 
I. Fellman (1910:343-353) och har uppenbarligen från den sistnämnde 
gått in i litteraturen (Ruong 1975:394 f.). Ansökan gällde utöver förslag 
om kyrklig omorganisation av lapparna tillåtelse för dessa att bruka sina 
spåtrummor i stället för kompasser för att de med deras hjälp skulle 
kunna hitta tillbaka till sina kåtor! Resonemanget har icke varit en-
gångsbetonat utan uppenbarligen levt vidare bland lapparna. Sålunda 
dyker det upp vid en visitation i Åsele år 1715 (Widén 1961:161). 

Den uppmärksammade (Bergman 1891:230 f., Sameutredn. 1975:45, 
Ruong 1975:388), och denna enda gång verkställda dödsdomen för av-
guderi (Widén 1961:163) av lappen Lars Nilsson drogs upp vid tinget 
i Arjeplog 4-6 februari 1692. Nordberg har återgett alla akter i målet 
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(s. 259-280), så att de redan mot bakgrund av 1891 års publikation allt-
för allmänna formuleringarna från år 1975 framstår såsom onödigt vaga 
eller generaliserade. Fallet är mänskligt gripande, eftersom Lars Nilsson 
har sökt väcka en drunknad 6-årig sonson till liv genom att bruka sin 
trumma. Myndigheterna har förfarit strängt i detta ärende, eftersom den 
anklagade återfallit i det avguderi, som han tidigare avsagt sig. 

Tingsprotokollet från den 4 jan. 1738 i Åsele berättar om hur man 
hittat en yxa under liket av en lapphustru, som har förts till graven 
(s. 378 f.). Mannen säger, att detta beror på glömska, medan nybyggarna 
intygar, att dylik vidskepelse är vanlig bland lapparna. Mot sitt nekande 
och utan bevis kan lappen emellertid icke dömas, varför rätten åtnöjer 
sig med en varning. Denna händelse är också kort återgiven i Åsele 
sockenhistoria (Fahlgren 1966b:213). Där refereras också ett förslag 
från lappmissionären Pehr Högström år 1742, att lapparna icke skall 
lagföras för sina "konster och vidskepelser" utan i stället undervisas. 
Lappmarkens ecklesiastikverk intar dock en något tvetydig hållning till 
denna i och för sig icke nya ståndpunkt (Widén 1961:154). Man medger 
visserligen, att prästerna i förekommande fall icke bör agera såsom di-
rekta angivare. Men i stället bör de ge kronobetjäningen en lämplig vink 
om vad som är i görningen! Att en ny tid ändå är inne, framgår av Nord-
bergs sista fall av avguderi från 1739 i Jokkmokk, där gärningsmannen 
bedömdes vara otillräknelig (s. 397 if.). 

Från Åsele finns det också från 1739 och 1740 en utförlig rapport 
om hur en spåtrumma användes (s. 380-396), ehuru utgången av detta 
ärende icke har kunnat beläggas. Den fråga, som där behandlas, en spå-
trummas minskade verkningskraft, om den icke har de rätta figurerna, 
belyses av det sista dokumentet hos Nordberg (s. 413-416). Där uppger 
kronans befallningsman Hans Renhorn, som år 1689 har efterträtt lEgi-
dius Otto, att lapparna lämnat ifrån sig för ändamålet nygjorda trum-
mor! Vidare gör han med hjälp av förmultningstakten på renhorn vid 
offerplatserna en arkeologisk-kronologisk beräkning, att lapparna sedan 
urminnes tider måste ha bott i landet. Bruket av offerrenar gör han med 
samtidens sedvanliga komparatism till ett lån från israeliterna. 

Det bör också framhållas, att åtskilliga handlingar hos Nordberg har 
helt eller delvis med kyrklig organisation, gudstjänst, undervisning och 
prästlöner att skaffa. De har alltså snarast kyrkohistorisk värde (jfr 
s. 207 if.) 

Härmed har vi redan kommit in på sådant material, som icke tidigare 
tycks ha blivit publicerat — med alla reservationer för vad som kan dyka 
upp i en litteratur av mycket skiftande slag. 
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3. Några exempel på förut opublicerade dokument 
a. Tingsprotokoll i Arjeplog den 7 februari 1682 

Anno 1682 d. 7 Februarij hölts Laga Tingh medh Lappallmogen i Arieplough och Pijteå 
Lappmark nährwarande Cronones befallningsman Wählachtad /Egidius Otto, med eff-
terskrefne som i Rätten såtho: Mårten Månsson, Påhl Larsson, Olof Larsson, Påhl 
Månsson, Anders Andersson, Anders Olofson, Pehr Larsson. 

Wyrdige Kyrkioherdens H:r Erich Noraei i Silbojochi Sochn Wähllärde H:r Peder 
Noraeus framkom för Rätten, opwijssandes ett stycke trää medh uthskurit ansichte, som 
han säger sigh hafwa funnit hoos lapparne wijdh deras wijdskepelige offerställen, före-
gifwandes det samma wara deras afgudar, till hwilcka the the rennbehn och horn, sampt 
annat offra. Lapparne Skiuhl Pedersson, Lars Pedersson, Anders Påhlsson, Anundh 
Jonsson, Knut Jonson och Jon Andersson, som medh sådanna widskiepelsser äro be-
trädde, framstältes, och opå tillfrågan swarade och tillstodo sigh effter sinne förfäders 
bruuk, alt här tills sådanne gudar dyrkat och tillbedit, icke dhe allenast, uthan och alle 
Lappar i Uluneå, Pijteå och Luhleå lappmarker, hwilket icke allenast nämbden, uthan 
och gemene Allmogen intygade sant wara, att ingen lapp skall finnas, som sådanna gu-
dar icke brukar; och sedan dhe så wähl af Rätten som sine Kyrckioheerdar blefwo al-
fwarl:n tillhåldne och förmante, ifrån sådant Afguderij sigh afwända: de medh een mun 
och stort sorl, nekade the enhälletn sigh där medh willia afstå, sejandes sigh äfwen här 
effter som hijt in till skiedt är, skohla alt framgeent sådanna gudar bruka; Tå blefwo the 
wijdare af Rätten ensligen tillsagde och förmante, att dhe till sina kyrckioheerdar desse 
sina wijdhskiepelige afgudar uthan någon undflycht lefwerera, och där mz afstå skulle, 
så frampt dhe icke wille blifwa afstängde ifrån Herrans Höghwärdiga Nattwardh, och 
des uthan medh särdeles påfölliande straff belagde blifwa? Till hwilket doch dhe alle 
sarnhälleligen nekade, och sade sigh een sådan förmaning ingalunda effterkomma wil-
fia. 

Kyrkioherden H:r Erich Noraeus, frågade sina åhörare, om dhe icke som offtast blif- 
wit af honom åthwamade medh sådanna wijdskiepelsser att afstå jembwähl underwijst 
dem, huru dhe den rätta alsmechtige guden dyrkia skulle; Swarade, att deras kyrkio-
heerde fullan tijdigt och offta dem åthwarnat och lärt, huru dhe den samma aldrahögste 
guden fruchta och dyrkia skohle, men lijkwähl sådan information intet welat eller kun-
nat effterlefwa och undergå, emoth theras gambla förfäders pläghsedh. 

Och såssom samptl: lappallmogen icke neka uthan offenteligen bekiänna sigh brukat 
sådanna widhskielelige afgudar, them the hädaneffter icke heller willia godhwilligt öf-
wergifwa, ehuru dhe förmante och åthwarnade blefwo att omwända sigh, och därföre 
taga sigh till wara. Ty uthi största ödmiukheet remitteras denne Saak till den höglofl. 
Kongl: Swea Håfrättens i Stockholm höghrättwijssa omdömme, huru medh sådanna 
afgudadyrkiare procederas och förhånas skall? 

Ut supra På Laghmansrättens wägnar attesterer 
Lars J: Grabb 1) 

1) Acta Ecclesiastica 8 Härnösands stift, stiftet i allmänhet. RA (s. 67 f.). 

Brom (1923:171, not 1) omnämner "en relation 1682 av prästen i Sil-
bojokk Petrus Noraeus (Per Fjällström)" och hänvisar till den Palm-
skiöldska handskriftssamlingen, avd. Topographica LVII, på Uppsala 
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universitetsbibliotek. Det referat han ger stämmer emellertid helt med 
Noraei skrivelse 24/111686 (Fellman 1910:339 if., Nordberg, s. 148 if., 
jfr även Widén 1961:154), varför en felskrivning av årtalet tycks före- 
ligga (se även Bromé 1923:195). I den åsyftade volymen är det också 
mycket riktigt skrivelsen från 1686, som återges (Palmskiöld 310:245- 
255). Det är bl.a. två umelappar, Erik Eskilsson och Amund Thorson, 
som anklagas i Noraei inlaga av år 1686 till superintendenten i Härnö-
sand, Mattias Steuchius. Dessa skymtar också i den resumé av kunga-
brev, som finns i den Nordinska handskriftssamlingen (nr 1010, fol. 
179), här under hänvisning till den Palmskiöldska samlingen, kap. 6: De 
Idolatria. Därmed hamnar vi på nytt i samma handskrift nr 310 enligt 
en äldre rubricering, numrering och ännu skönjbar paginering (numera 
s. 209 if.). Denna innehållsdigra volym återger också landshövding 
Johan Graans förteckning från 1670 över umelapparnas land och fiske-
vatten (s. 175-182). De talrika personnamnen torde kunna avstämmas 
mot tingsprotokollens uppräkningar av nämndemän. 

Innehållsligt är tingsprotokollet från 1682, såsom redan ovan har un-
derstrukits, av största vikt. Lapparna vägrar att lämna sin gamla religion 
eller med dåtidens kristna språk det avguderi eller den vidskepelse, som 
de bedriver och som utgör ett brott mot det första budet. Den kristna 
demoniseringen av den förkristna kulten drar också med sig, att denna 
av överhet och kyrka uppfattas såsom en dyrkan av Satan (Mebius 
1969:35 if.). Enligt evangelisk-luthersk samhällssyn på 1600-talet är det 
emellertid den av Gud insatta överhetens plikt att inom sitt rikes gränser 
avskaffa allt avguderi (Widén 1964:15 if., 36.). Detta förklarar de kraft-
fulla åtgärder, som konungen vidtar, liksom Noraei nitälskan, även om 
både de samtida lapparna och en eftervärld med annan samhällsuppfatt-
ning och andra normer uppfattar detta såsom religionsförföljelse. Dess-
utom har man redan under 1600-talet kunat använda mildare eller hår-
dare metoder, liksom ortodoxiens och pietismens representanter bland 
präster och missionärer förfarit på olika sätt. Också Karl XI uppmanar 
11/12 1685 både landshövding H. A. Kruse och konsistoriet i Härnö-
sand att gå fram med "fog och goda lämpa" (Fellman 1910:528 f., Wi-
dén 1961:164), samtidigt som han efterlyser vad som åtgjorts för lappar-
nas kristna gudstjänst och undervisning. Noraeus har gjort sig känd för 
sin hårdhet (Brom 1923:194 if.), och hans namn återfinns ofta i Nord-
bergs manuskript (s.67, 69, 135, 143 if., 146, 148 ff., 153, 180 ff., 186, 
199, 201-205, 227, 256, 258, 259, 261, 267, 278, 301 if.) När han har 
sökt utsträcka sin andliga domvärjo över sockengränsen, har dock tings-
rätten sagt nej (s. 258). 

Det finns också trolldomsbeskyllningar mot själva prästerskapet. 
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Kaplanen i Sorsele, Sjul Granberg, anklagas sålunda år 1718 av en lapp-
hustru för att ha förbannat hennes renmakt, d.v.s önskat att vargar skulle 
skada hennes hjord. Granberg förklarade, att han ondgjort sig över den 
förmögna renägarinnans ohjälpsamhet, då hon vägrat honom att köpa 
ren till hans stora hushåll. Han hade därvid sagt; "Det lärer väl Gud 
straffa eder eller edra renmakter för sådan obarmhärtighet." Två vittnen 
från Granbyn betygade visserligen, att orden om vargarna hade fällts av 
prästen, dock utan särskild adressat. Hustru Anna tillfrågades, om hon 
sökte sak med Granberg, men förklarade, att hon icke längre gjorde 
detta, vartill hon hade blivit intalad av andra, så mycket mindre, som 
ärendet skulle rapporteras till biskopen och domkapitlet (s. 328 if.). 

Det bör kanske noteras, att Granberg själv har varit av lapsk börd 
(Nordberg 1970:20, not 1), något som naturligtvis icke framgår av pro-
tokollet. Ännu viktigare att konstatera är emellertid, att också i största 
utsträckning det omvända förhållandet består, d.v.s. att det endast i un-
dantagsfall talas om lappar. Eftersom dessa så gott som uteslutande upp-
träder under svenska namn, kan man endast av sammanhanget sluta sig 
till att det rör sig om sådana. Det är därför bara några få gånger, som vi 
får besked om nämndernas sammansättning med hänsyn till de olika 
befolkningsgrupperna. Får man i det nämnda förhållandet se ett vittnes-
börd om au svenskt rättsväsen på 1600-talet — för att använda modern 
terminologi — icke har velat diskriminera någon grupp p.g.a. rastillhö-
righet? 

b. Tingsrättens RESOLUTION i Jokkmokk den 23 jan. 1708 

Aldenstund af Henrich Erichssons i Torpenjaur by föregående egen bekännelse, befin-
nes huruledes han sielf förklarat detta utskurna trä, för een afgud, och at sådane äro i 
förtijden för afgudar brukade, huilket han doch tilstår sig sielf utskurit, med Renblod 
och talg öfwerstrukit, och sedan för det samma utj en gran ophängdt eller offradt en 
lefwandes hund och en lefwandes katta, med knäfallande och stor devotion, iemwäll 
och ofwanföre, den så kallade afguden, lagdt och offrat alla beenen af en twå åhrs gamall 
OxRen med lijka andacht och åtbörder, utj den troo och inbillning, at Anders Erichsson 
skulle derigenom komma till sin förra hälsa, och j samma sjukdom icke död blifwa 
hwarigenom icke allenast Anders Erichsson i lijka wahntro är råkadt, utan och dee öf-
rige af detta enfaldiga folket iemwäll märckeligen förledes, eller deras förre hedniska 
lefwerne understödias, hwilka åtbörder Tingsrätten enfalleligen finner sträfwa emot 
Guds Lag Exod. 20.v.4.5. et 22:v:20, och fördenskull j anledning af högst Salig Konung 
Carl den nijondes Stadsfästelse på Landslagen åhr 1608, sampt 1683 åhrs KrigsArtickle 
1 §: förklarar honom Henrich Erichsson efter Gudz Lag Deut: 13.v.9.10, samt 17 Cap: 
v.3.4.5. till lijfsstraff bråtzlig. Men Anders Erichsson som sedt och wettat, detta Hen-
richs ogudachtiga förehavande, och ther till samtyckt, med dee tankar, at sådant honom 
till lijfs hielpa skulle; dömmes för sådan hednisk och widskipelig waluitro, efter den 9, 
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puncten af Kong! Maij:ts Allernådigst Förordning om Eder af den 17 october 1687, at 
plichta anten med 40 Mark Silfwermynt eller kroppsstraff Hwilka måhl den Höglofl: 
Kong! Swea Håfrätts högrättwijsa Omdöme, underdånödmiukeligast underställes. 

Lappmarkernas domböcker A:2 1706-1715, dombok 1708 s. 24-30. HLA (s. 320 f.). 

Innehållsligt sett lägger väl denna sammanfattning av ett mycket utförli-
gare protokoll föga nytt till vad man genom en lång rad redan publice-
rade källor känner till om olika offerceremonier (Mebius 1969). Där-
emot har vi anledning att här liksom i övriga tingsprotokoll hos Nord-
berg uppmärksamma det rättsliga underlaget för domarna. Ankarloo be-
handlar visserligen i skilda sammanhang denna sida av saken (1971: 
31 if., 76-100, 233 if.), men vi kan här förvänta en kompletterande be-
lysning i det kapitel härom, som saknas i ULMA:s exemplar av Nord-
bergs manuskript, men som befinner sig i Umeå universitetsbibliotek. 
Hänvisningen till (Kung Kristoffers) landslag för oss direkt tillbaka till 
medeltiden (jfr Ankarloo 1971:234), medan 1683 års krigsartiklar faller 
utanför Ankarloos tidsram. 

Ytterligare bör i detta sammanhang framhållas, att rättsfallen i Lapp-
marken icke är häxprocesser med satanspakt och blåkullefärder. Detta 
är däremot fallet med huvudparten av målen i den norska Finnmarken 
från motsvarande och något äldre tid (Rutberg 1918, Bergh 1960, Steen 
3, 1969:63 if.), där betecknande nog 90 % av de åtalade och livdömda 
utgörs av norska nybyggare, de allra flesta kvinnor. Av de 8 lapparna är 
däremot 7 män (Qvigstad 1903:90, Rutberg 1918:7 f., Widén 1961:164, 
Steen 3, 1969:68). Ankarloos framställning, som är ägnad åt trolldom 
av häxeritypen, slutar därför år 1677 och berör icke några processer från 
Lappmarken. Ett omfattande jämförande material från samma tid, som 
ger inblick i olika slag av trolldom och framhäver både likheter och 
olikheter mellan svensk och dansk-norsk lagstiftning, finns i Jacobsens 
fyra arbeten (1966, 1971, 1972, 1973). 

Det är alltså nödvändigt att ställa in Nordbergs actasamling från 
Lappmarken i ett både allmänsvenskt och intemordiskt sammanhang, 
för att man skall erhålla en rättvisande bild av förhållandena i norr. Lap- 
parna har icke erhållit någon särbehandling. Anklagelserna för gudsför-
smädelse — i deras fall avguderi och brott mot första budet —, förgöming 
och spådom har också i lika grad drabbat den svenska befolkningen. 
Detta är just de typer av trolldom, som före de stora häxprocessernas tid 
har övervägt under medeltiden (jfr Hemmer 1947, Ankarloo 1971:46, 
Edsman 1974). Den norrländske lokal- och kulturhistorikern Fahlgren 
har skildrat både häxväsen (1966a) och hädelse, resp. kätteri (1969) 
bland bondebefolkningen i mellersta och övre Norrland på 1600-talet. 
Enbart i det senare fallet fälls under åren 1667-1687 åtta dödsdomar, 
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ehuru endast två har kunnat verkställas. Två livdömda har lyckats fly, 
och fyra har benådats av hovrätten (1969:108). De stora häxprocesserna 
i hela Sverige har under tiden 1669-1676 kostat c:a 240 personer livet 
(Ankarloo 1971:228). Mot denna bakgrund är det snarast häpnadsväck-
ande, att så få lappar har dömts till livets förlust i högsta instans. Detta 
förhållande framträder ännu mera markant vid en jämförelse med pro-
cesserna i norska Finnmarken. Hovrättsprotokollet för ärendet från 
Jokkmokk 1708 saknas tyvärr hos Nordberg, men en ev. dödsdom skulle 
säkert ha avsatt spår i de lokala akterna, även om man icke får draga 
slutsatser e silentio (jfr dock nedan följande ärende, till tiden tidigare). 

c. Gudsförsmädelse eller messianska anspråk 

Vid laga ting den 16 jan. 1705 i Piteå lappmark, Arjeplogs tingsställe, 
inlämnade kyrkoherden i Silbojokk, Pehr Noraeus Fjellström, en be-
svärsskrift mot den 60-årige lappen Anders Påhlsson Kierrok från Si-
misjaur. Denne skulle tidigare två gånger ha begått enfaldigt [enkelt] 
hor med sina tjänstepigor, fört ett ogudaktigt leverne, sällan kommit till 
kyrkan och hindrat sitt husfolk att gå till byabön. Nu hade han i sin för-
härdelse och uppblåsthet kallat sig för Jesus, världens frälsare och män-
niskosläktets återlösare. Den som talade mot Kierrok talade alltså mot 
Gud och Jesus. Detta hade så gott som alla församlingsmedlemmar hört. 
Dessutom hade han med våld sökt hindra sin sonhustru och hennes dot-
ter att bege sig till kyrkan och begå Herrens Heliga Nattvard. När de 
ändå icke lydde honom och stannade hemma för att vakta renarna, ut-
brast Kierrok: "Satan han give eder nu Herrens Nattvard och ingen an-
nan." Det skedde knappast av fåkunnighet, eftersom han hade hört pre-
dikan på sitt lapska modersmål och kunde sina fem kristendomsstycken. 

Kierrok bestred anklagelsen för okyrksamhet och gudlöshet men vid-
gick, att han på Guds egen befallning kallat sig för Jesus etc. Beträf-
fande uttalandet om nattvarden berodde det på den öppna trätan, som 
han hade varit invecklad i. Fastän rätten icke kunde anse den anklagade 
för fullt tillräknelig, måste den för gudsförmädelsens skull enligt 1683 
års förnyade krigsartiklar, punkt 3, hänskjuta ärendet till konsistoriet i 
Härnösand, innan tingsrätten tog ställning. Denna myndighet överlät 
p.g.a. det långa avståndet förhöret på prosten i Piteå, mag. Christopher 
Anzenius, jämte kyrkoherden i Arjeplog, Johannes Laestadius. Pehr 
Noraeus Fjellström hade nämligen under tiden blivit opasslig. 

De båda prästerna fann med tillfredsställelse, att lappen kunde de fem 
huvudstyckena i katekesen, dock utan Luthers förklaringar, och att han 
under andäktig suckan kunde redovisa för sin kristna tro. Han ångrade 
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vad han hade sagt och skyllde på elaka grannar, släktingar, som hade 
retat honom, och sitt eget svaga huvud. Med återlösningen avsåg han 
att han själv med världsligt straff hade fått sona sina egna synder. Be-
träffande Satans nattvard menade han, att man icke gärna efter en så 
våldsam träta kunde gå till Herrens bord. Om man var så oberedd, blev 
det Satan, som gav Herrens Nattvard. Han ångrade sig nu djupt. Trovär-
diga män betygade, att Kierrok hade ett svagt och "vredsamt" sinne och 
ibland varit så förryckt, att han lupit naken i skogen. Han hade några år 
tidigare för samma ogudaktighet och försmädelse undergått civilt straff 
med gatlopp. 

Tingsrätten rättade den 15 jan. 1706 den sistnämnda anklagelsen till 
att gälla horsmålet år 1680, då Kierrok också hade setat i landsfängelse 
i Piteå i avvaktan på Hovrättens dom. Icke förty och även med hänsyn 
till att den anklagade "icke alltid varit med sunt förnuft eller fullt för-
stånd", dömde rätten honom till döden under åberopande av Guds lag, 
Lev. 24:16, 1665 års religionsstadga, punkt 5, och krigsartiklarna av år 
1683, punkt 2-3. Målet underställdes Svea Hovrätts "högrättvisa om-
döme". Tingsrätten anförde även, att konsistoriet i Härnösand, sedan 
det hade tagit del av förhörsprotokollet från prästerna i Piteå, hävdade 
att mannen icke kunde ursäktas utan var högeligen straffvärd. Härvid 
tog dock konsistoriet hänsyn till att det rörde sig om ett återfall i guds-
förmädelse, den anklagelse, som tingsrätten hade tillbakavisat. 

Hovrätten hemställde dock hos Kungl. Maj:t att domen skulle ändras 
till livstids fängelse eller så länge, att Kierrok kom "till sitt fulla för-
stånd". Detta bifölls den 23 maj 1706. Genom en skrivelse från Hovrät-
ten till landshövding 0. W. Löwen 21 okt. 1709 ställdes lappen Anders 
Påhlsson på fri fot. Då hade både prästerskapet och domhavanden inty-
gat, att han ägde välgrundad kristendomskunskap och ett gott förstånd. 

4. Avslutning 
Nordbergs dokumentsamling är genom sin fullständighet och diploma-
tariska återgivning unik. Varje mål följs om möjligt i alla instanser med 
remisser till skilda myndigheter. Även textkritiskt är denna utförlighet 
ej betydelselös, eftersom vi genom upprepade framställningar av 
samma tingssak får möjlighet att säkra riktiga läsningar och rätta meka-
niska fel, vare sig det gäller akterna själva eller Nordberg, som emeller-
tid har en utmärkt akribi. Han har också försett de olika avsnitten i acta-
samlingarna med kortare, sammanfattande inledningar. Läsaren får där-
igenom en klar bild av resp. ärendes gång, även om en del material tidi- 
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gare publicerats, refererats eller omnämnts på spridda och oväntade 
ställen. 

Vid en ev. publikation av Nordbergs manuskript bör emellertid en 
nordist medverka. T. o. m. redan tryckt 1700-talsmaterial, som är återgi-
vet med gotisk stil, kan för den ovane erbjuda svårigheter, jfr Paulson 
(1961:185), där dock översättningen är korrekt, eftersom den uppenbar-
ligen icke bygger på originalet utan på sekundärlitteratur! Därjämte kan 
ordbetydelsen i 1700-talssvenskan vara en annan än nu, vilket författa-
ren av dessa rader själv har fått pröva på, när han rent mekaniskt har 
översatt fählemål i en björnvisa från 1700-talet (Wiklund 1912:31) med 
'felling mark'. (Edsman 1960:27). Sammansättningsledet Tähle-' har 
emellertid ingenting med 'fälla' att skaffa utan är ett dialektalt uttryck 
för 'färd'. Hela ordet får därmed både enligt Rietz (1862-1867) och de 
talrika beläggen i samlingarna till Ordbok över Sveriges dialekter ett 
flertal olika betydelser: 'måltid före en resa', 'avskedsmåltid', 'sista 
måltiden i livet', 'framfärd', 'ovanlig eller vårdslös framfart', 'oväsen' 
etc. Hasselbrink (1964:432) har därför i sin franskspråkiga version av 
björnvisan översatt med 'bon d&6', fastän man också kan överväga en 
annan tolkning. 

Övriga intressenter resp. nödiga experter att konsultera vid en ev. ut-
givning utgörs av etnologer, kultur-, rätts-, kyrko-, missions- och reli-
gionshistoriker. I synnerhet om texten skall åtföljas av kommentarer el-
ler noter, krävs det ett samarbete mellan företrädare för alla nu nämnda 
vetenskapliga discipliner, om man bl.a. skall kunna förebygga ett ten-
dentiöst eller anakronistiskt utnyttjande av ett material, som i dagens 
läge innehåller också ett kulturpolitiskt sprängstoff. 
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Carl-Martin Edsmans skrifter 1981-1995 
(Supplement till motsvarande 1930-1980, Åbo 1982) 

Förkortningar 
AUU = Acta Universitatis Upsaliensis 
ER 	= The Encyclopedia of Religion 
ICO 	= Iconographisk Post 
KÅ 	= Kyrkohistorisk Årsskrift 
NE 	= Nationalencyklopedin 
NU 	= Norrländsk Uppslagsbok 
NV 	= (Nationsbladet) Norrlands Varjehanda 
RoB 	= Religion och Bibel 
SMT 	= Svensk Missionstidskrift 
SvD 	= Svenska Dagbladet 
UNT 	= Upsala Nya Tidning 

1981 
Tid och kalendrar i Bibelns värld. (Ute och hemma, Julen 1981, s. 32-34.) 
(Tills. m. Christina Flemming.) Nordic Research in Comparative Religion. A Biblio-

graphy 1978-79. (Temenos, 17, s. 151-186.) 

1982 
Carl-Martin Edsmans skrifter 1930-1980. Åbo. 61 s. Förf:s förlag. 
De lapska björnceremonierna. En översikt av källmaterial och problem. (Saga o. Sed, 

1982, s.38-74.) 
Linnés avskedstal. (Uppsala Domkyrka, red. Öyvind Sjöholm, Upps., s. 221-226.) 
Problems Encountered by Christian Minorities in an Islamic Environment. (Temenos, 

18, s.20-38.) 
"Huru naturens stora världsbok vittnar om Gud och för till Gud ..." (Kyrkans tidn., I, 

Nr 11/12, s. 20 f.) 

1983 
A Manuscript Concerning Inquiries into Witchcraft in Swedish Lapland ("Trolldoms- 

rannsakningar i Lappmarken") 1649-1739 by Erik Nordberg. (Arv, 39, s. 121-137.) 
Iqbal och Västerlandet. [8z] English Summary: Iqbal and the West. (SMT, 71, Nr 3, 

s.51-59.) 
Kultur, religion och nutrition, utg. av Carl-Martin Edsman, Leif Hambraeus och Olof 

Mellander. Uppsala Universitet, Institutionen för näringslära. 367 s. — S. 11-22: 
Världsreligionerna i dagens samhälle; s. 67-87: Kristendomen, födan och födoförbu-
den; s. 87-107 [tills. med Lillemor Abrahamssonl: Kostsekter i västvärlden med reli-
giös-filosofisk anknytning; s. 283-319,325-357: Urvalsbibliografi. 

Myten — religionens språk. (Nationalmuseums utställningskatalog, Nr 470, Sthm, 
s. 15-26.) 



"Nescit occasum" i liturgi och emblematik. [&] Zusammenf. Nescit occasum in Litur-
gik und Emblematik. (Imagines Medievales = Acta Universitatis Upsaliensis, Ars 
Suetica, 7, s.61-76.) 

Olika religioners syn på döden. (Vår hållning till döden = Skytteanska samfundets 
[Umeå] symposieserie, A:1, Bjästa, s. 30-43.) Bibliografi [anonym], s. 92-94. 

Österländskt i Västerland. (Kristendom o. skola, 48, Nr 1, s. 22-24.) 
Betygsutlåtande över Tore Ahlbäcks avhandling Människosonen — en självgjord Mes-

sias i Tyskland efter första världskriget, till Humanistiska fakulteten vid Åbo Aka-
demi. 3 s. A4. [Mångfald. maskinskr.] 

1984 
Gösta Lindeskog in memoriam. (UNT 9/6.) — Även i SvD 17/6. 

1985 
Altarprydnaden i Ytterjäma kyrka. (Till Hembygden, 82 = Strängnäs stiftsbok 1985, 

s. 76-99.) 
Det sakrala kungadömet i forskningshistorisk belysning. [&] Zusammenf. (Kongens 

Makt og €re. Skandinaviske herskersymboler gjennom 1 000 år. Foredrag framlagt 
ved det syvende nordiske symposium for ikonografiske studier, Bergen 1980, red. 
Martin Blindheim, m.fl., Oslo, s. 19-28.) 

Krig och fred med särskild hänsyn till buddhismen. (Skrifter utg. av Sällskapet för 
asienstudier, 2: Krig och fred i olika asiatiska kulturer, red. Erland Jansson, Upps., 
s. 75-98.) 

Ros, ris och undran om Eliade. En forskarantologi. (Svensk Religionshistorisk Års-
skrift, 1, s. 136-142.) 

(Tills. m. Per Kvxme och Aksel Valen-Sendstad) Bedömning av forskningsstipendiaten 
Nils Olav Breiviks kompetens till en tjänst som förste amanuens, till Lärarrådet vid 
Misjonshogskolen i Stavanger. 75. A4. [Mångfald. maskinskr.] 

1986 
Kristendomskritik under antiken. (Gnosis, 1986, Nr 3-4, s. 10-18.) 
Religion, miljö och kultur. (Svensk Religionshistorisk Årsskrift, 2, s. 20-44.) 
Bygg inte ut Stabbyområdet. (UNT 13/8.) 
Karl Gösta Gilstring in memoriam. (Östgöta-Correspondenten 5/5.) — Även i UNT 6/5 

och SvD 9/5. 
Islam. Vandringar med böcker, 1986:2.6 s. Bibliotekstjänst, Lund. 

1987 
Mircea Eliade, religionsforskare, folklorist, romanförfattare. [&] Summary. (Saga o. 

Sed, 1987, s.27-51.) 



Opening Address at the Symposium on Saami Religion Arranged by the Donner Insti- 
tute 16-18 August 1984. (Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 12, ed. Tore Ahl- 
bäck, Sthm—Upps., s. 13-23.) 

(Tills. m. Per Kvxme och Tryggve Kronholm) Uttalelse fra den oppnevnte saldcyndige 
komM tu l Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, at Breiviks avhand- 
ling er verdig til å forsvares for den filosofiske doktorgrad. 4 s. A4. [Mångfald. ma- 
skinskr.] 

Altar. (ER,1, s. 222-227.) 
Bears. (ER, 2, s. 86-89.) 
Boats. (ER, 2, s. 257-262.) 
Bridges. (ER, 2, s. 310-314.) 
Fire. (ER, 5, s. 340-346.) 
Stones. (ER, 14, s. 49-53.) 
Till Ragnar Eklund — ur det förgångna. (Nya Wermlands-Tidningen 30/11.) — Utförli- 

gare 1988. 
Det judisk-kristna problemet. [Tillika rec. av G. Lindeskog, Das jiidisch-christliche Pro- 

blem. Randglossen zu einer Forschungsepoche, Upps. 1986.] (SMT, 1987, Nr 4, 
s. 51-55.) 

[Rec. av] P. D. James, Smak för Döden, Sthm 1987. (UNT 4/12.) 

1988 
Mponse. (Orientalia Suecana, 36/37,1987/88, s. 99.) 
Ragnar Eklund — ur det förgångna. (Karlstads Stiftsbok, 77,1988/89, s. 53-59.) — Jfr 

1987. 
Aron Bergmark död. (UNT 2/3.) 
S. H. T. Kihlgren in memoriam. (UNT 16/9.) 
[Rec. av] A. Jarlert, Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker, Lund 1987. (KÅ, 1988, 

s.178-18l.) 

1989 
Enhörningsjakten i kristologisk och mariologisk tolkning. [&] Zusammenf. Die Jagd 

auf das Einhom in christologischer und mariologischer Interpretation. (Kvindebille-
der. Eva, Maria og andre kvindemotiver i middelalderen (Foredrag holdt ved det 9. 
nordiske symposium for ikonografiske studier, August 1984), red. Karin Kryger, 
m.fl., Kbh., s.61-77.) 

Livets mening — några vetenskapsteoretiska, samhälleliga och individuella perspektiv. 
(Skrifter utg. av Sällskapet för asienstudier, 4: Meningar om livets mening i asiatiska 
kulturer, red. Erland Jansson, Upps., s.6—l7.) 

Origenes och själavandringen. (Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense, 4, 
s.9-17.) 

Ormsymbolik. [&] Summary: Snake Symbolism. (ICO, 1989, Nr 3, s. 1-6.) 
Religions- och kulturmöten. (Uppsala Pensionärsuniversitet 1979-1989, Upps., 

s. 55-59.) [Mångfald. maskinskr.] 
Sakkunnigutlåtande om fakultetslektor Arild Romarheims kompetens, till Menighetsfa-

kulteten i Oslo. [Mångfald. maskinskr.] 



Student 1930. (Norlandica, 8, s. 78-107.) 
Stabby vänner blåser upp till ny strid. [Intervjuer med bl.a. C.-M. E. Arbetarbladet 

14/12.] 
Sven Göransson in memoriam. (UNT 28/11.) — Även i SvD. 

1990 

Antiken och kristendomen. Med särskild hänsyn till Klemens av Alexandria. (RoB, 
45/47, s. 35-47.) 

Talet fem, de fem rosenbladen och "du ädela Ros". [&] Summary: The number five, 
the five rose petals and "Thou noble rose". (ICO, 1990, Nr 2, s. 19-29.) 

Opening Address at the Symposium on Encounters between Religions in Old Nordic 
Times and on Cultic Place-Names, arranged by the Donner Institute 19-21 August 
1987. (Old Norse and Finnish Religions and Cultic Place-names, Ed. T. Ahlbäck = 
Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 13, Åbo, s.9-34.) 

Religious Phenomena. (The Journal of Religion, 70, s. 412-431.) 
astralkropp. (NE, 2, s. 47.) 
björnkult. [delvis.] (NE, 3, s. 17 f.) 
bokreligioner. (NE, 3, s. 135.) 
bokstavsmystik. (NE, 3, s. 137.) 
borborianer. (NE, 3, s. 179.) 
Bythos. (NE, 3, s.488.) 
Carpenter, Joseph. (NE, 3, s. 593.) 
Cassel, Paulus. (NE, 4,8.5.) 
Cena Cypriani. (NE, 4, s. 39.) 
dans (och religion.) (NE, 4, s.407.) 
Emilia Fogelklou och religionshistorien. (UNT 23/10.) 

1991 

Antiken och kristendomen. Kommentar till en utställning. (Florilegium patristicum. En 
festskrift till Per Beskow, Malung, s.40-58.) 

Assyrier och syrianer. Historia, språk och aktuell bakgrund. En efterskrift. (B. Ecer, I 
fikonträdets skugga. Ett syrianskt utvandrarepos = Uppsala Multiethnic Papers, Eds. 
H. Runblom & I. Svanberg, 22, Upps., s. 183-237.) 

Bakom Tiele och Heussi. Teologiska studier på 30-talet. Promotionsföreläsning den 30 
maj 1991. (KÅ, 1991, s. 11-20.) 

En religionsdialog år 1700 från mötet mellan svenskar och indianer. (Studier i religions-
historia tillägnade Åke Hultkrantz, professor emeritus den 1 juli 1986, Löberöd, 
s. 175-196.) 

Religiösa aspekter på måltidens betydelse. (Människan och Måltidsordningen, red. 
Marie-Louise Telegin, Sthm—Upps., s. 9-15.) 

Sakkunnigutlåtande över sökandena till en forskarassistentbefattning i religionsveten-
skap vid Göteborgs universitet. 10 s. A4. [Mångfald. maskinslcr.] 

Typologisk skrifttolkning i efterreformatoriska bibelillustrationer och kyrkmålningar. 
[&] Zusammenf. Typologische Auslegung des A. T:s in nachreformatorischen Bibel- 



illustrationen und Kirchengemälden. (Tro og bilde i Norden i Reformasjonens år- 
hundre, red. Martin Blindheim, m.fl. Oslo, s. 93-106.) 

Vikingar och Vite Krist. Om religionsskiftet i Norden. (Saga o. Sed, 1991, s. 37-49.) 
djävul. [delvis.] (NE, 5, s. 55 f.) 
eld(en från religionshistorisk synpunkt.) (NE, 5, s. 371.) 
elddyrkan. (NE, 5, s. 372.) 
eldstempel. (NE, 5, s. 377.) 
elementsymbolik. (NE, 5, s. 424.) 
Eliade, Mircea. (NE, 5, s.432 f.) 
enhetsupplevelse. (NE, 5, s. 521 f.) 
eremitliv. (NE, 5, s. 563.) 
esoterism. (NE, 5, s. 603.) 
evigt liv. (NE, 6, s.51.) 
exorcism. [delvis.] (NE, 6, s. 66.) 
extas. (NE, 6, s.77.) 
Fenrisulven. (NE, 6, s. 183.) 
fest. (NE, 6,8.199.) 
festkalender. [utom Islam.] (NE, 6, s. 199 f.) 
fornbaltisk religion. (NE, 6, s. 513.) 
Forsete. (NE, 6, s.521.) 
[Rec. av] E., Brandewie, When Giants Walked the Earth. The Life and Times of Wil- 

helm Schmidt, SVD, Fribourg- Freiburg 1990. (Temenos, 27, s. 188-191.) 

1992 
Apollons pilar, Guds lansar och Kristus, frälsaren och läkaren. (Epidemiernas historia 

och framtid, red. Birgitta Evengård, Sthm, s. 112-150,290-291.) 
Det heliga och färgsymboliken. (Religion och Livsfrågor, 25, Nr 4, s. 12-13.) 
Har Jesus existerat? (Human-Etik, Nr 80, mars-apr. -92, s. 17-18.) 
Lärt och folkligt om kyrkoåret. (En hälsning till församlingarna i Ärkestiftet, 78, 

s.44-54.) 
Solglans och helgongloria. (Religion och Livsfrågor, 25, Nr 4, s. 14-15.) 
Ur Nathan Söderblom-Sällskapets historia. (RoB, 51, s. 21-29.) 
Frej. (NE, 7, s. 13.) 
Freja. (NE, 7, s. 14.) 
Frigg. (NE, 7, s. 33.) 
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solkult. (NE, 17, s. 54.) 
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