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Två runristade kopparamuletter 
från Solberga, Köpingsvik

(Öl Fv1976;96A och Öl Fv1976;96B)
Helmer Gustavson

Abstract
During the Viking Age and Early Middle Ages, Köpingsvik was one of the 
centres of trade on Öland. Commercial activities can be archaeologically 
dated from the end of the tenth century until the end of the twelfth, and some 
ten loose objects inscribed with runes or rune-like signs have been found 
in archaeological excavations there. The most remarkable find, comprising 
two interrelated runic plates of copper, was made in 1972 in a post hole by 
a furnace. The two plates have nearly 240 runes on their front and back. The 
parts of the text which can be interpreted consist of an invocation of Christ 
and the Virgin Mary to save the woman Ōlǫf as she gives birth, and also of a 
heathen curse to drive a three-headed and soil-stained ogre from the labouring 
woman. Runologically, the inscription reflects eleventh- and early twelfth-
century practices. 

Keywords: Köpingsvik (Öland), copper amulet, Christian prayers and invoca-
tions, Christian protective or healing formulas, heathen curses and exorcisms, 
child birth, giants and trolls (ogres)

Inledning

Öland har intagit en viktig plats i Östersjöhandeln under förhis torisk 
tid trots att ön genom kustens öppna läge endast äger några få goda 

natur liga hamnar. Några skyddade hamnlägen fanns dock, ett av dem vid 
den grunda viken vid Köping. Här fanns förut sättningar för handel att 
växa fram, vilket också skedde, som namnet Köping visar. Här fanns under 
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perioden c:a 750−1250 en handelsplats, som blomstrade under 1000-talet. 
Grav högar och resta stenar, runstenar och runstens fragment samt delar 
av run ristade grav monu ment (jfr Owe 2002) vittnar om platsens forna 
betydelse. Den medeltida kyrkan från tidigt 1100-tal revs 1805. Den var 
ovan ligt mäktig, lika stor som den äldsta domkyrkan i Linköping. Området 
var ännu på 1200-talet betydelsefullt (Boström 1977, 9 f.). Det är alltså lätt 
att förklara varför själva handelsplatsen har givit namn åt socknen (Hall-
berg 1985, 22).

Hur gammal den äldst kända administrativa indelningen på Öland har 
varit och hur den varit beskaffad är oklart. Häraderna på norra delen av 
ön kan vara kvarlevor av en äldre indelning och socken bildningen kan ha 
skett betydligt senare (Göransson 1983, 109–112). En kyrka omtalas på en 
run sten från 1000-talet, Öl 36, och de äldsta stenkyrkorna har bedömts 
vara från första hälften av 1100-talet samt har i vissa fall konsta terats ha 
haft före gångare i trä (Boström 1982, 3). Vi vet också att Öland senast 1178 
varit anslutet till Lin köpings stift (Schück 1959, 280–291). Det är därför 
rim ligt att anta att den kyrkliga indelningen varit färdig vid mitten av 
1100-talet. Själva missions fasen hade sin tyngdpunkt under 1000-talet av 
arkeo logins och run inskrifternas vittnesbörd att döma (Gräslund 2001, 
122). 

Köping var ett regalt pastorat, ett tecken på dess särskilda betydelse 
(Rahm qvist et al. 1996, 128). Vid Köpings kyrka samman trädde också 
härads tinget under medeltiden (DS 2034 [1315]), och om tinget vittnar 
indi rekt run stenen Öl 46 Tings flisan, som kallades så redan på 1600-talet 
(Rhe zelius 1634).

Arkeologiska undersökningar i Köpingsvik under 1970-talet har preci-
serat platsens funktion och visat dess stora betydelse som handels- och 
hant verks ort. Fynd av mynt samt av rester av vikter och vågar visar på 
handel. Hant verks mässigt har man sysslat med koppar gjut ning, till verk-
ning av kammar, nålar och andra föremål av horn och ben, järn fram ställ-
ning och smide, och under tidig medeltid även slipning av kalksten. Här 
har också reparerats eller byggts båtar (Hagberg 1973, Schulze 1978).

Köping var under vikingatiden en av huvudorterna för handeln på 
Öland. Men dess betydelse har inte varit begränsad till handel och admini-
stra tion. Det var en plats där mötet mellan människor och omsätt ningen 
av varor gjorde att nya tankar och kulturmönster spreds.

Det är mot denna bakgrund som fynden av ett antal lösföremål, koppar-
bleck och revben med runor och runliknande tecken skall ses. Allt sedan 
1950-talet har ett dussin sådana föremål påträffats vid de arkeo logiska 
under sök ningarna. De är som följer (jfr Gustavson 2004, 66−69):
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• Nyfynd 1957: Två kopparbleck med runor från Klinta 3:2, 3:3 ”Gro-
pen” (SHM 25840:59:3)

• Nyfynd 1972
 - Revben med runor, Solberga 4:11 (fyndnr 228)
 - Revben med runor, Solberga 4:11 (fyndnr 1155)
 - Två kopparbleck med runor, Solberga 4:11 (fyndnr 1413)
 - Kopparbleck med runliknande tecken, Solberga 4:11 (fyndnr 1545)

• Nyfynd 1973: Revben med runor, Solberga 4:4 (fyndnr 622)
• Nyfynd 1983: Kopparbleck med runinskrift på två sidor, Solberga 4:8 

(ATA, diarienr 6371/83) 
• Nyfynd 1990 

 - Kopparbleck med upphängningsring med inskurna runliknande 
tecken, Solberga 4:8 (fyndnr 447)

 - Blybleck med runor, Övra Vannborga
 - Sländtrissa med förmodad runinskrift, Övra Vannborga

Tyvärr är de flesta av dessa inskrifter så fragmentariskt bevarade, 
svår lästa eller korta att verkliga texter som regel inte kan etableras. På 
de tidi gaste fynden, till exempel, två kopparbleck från Klinta 3:2 och 
3:3, kan runorna bara sporadiskt bestämmas till sitt teckenvärde. På 
den ena bredsidan av det större blecket kan ett tjugotal runor iakttagas: 
a∗∗t∗bi∗∗þ̣lukal∗iu∗∗∗ (run tecken som inte säkert kan identifieras återges 
med ∗), på den andra bred sidan finns bara svaga spår av ett tiotal lodräta 
linjer som torde vara rester av nu oläsbara runor; den mindre blecket har 
runor bara på den ena sidan och kan läsas: …∗rþ̣n (möjligen …∗rụn). Det 
nästa fyndet, rev ben från Solberga 4:11 med fyndnr 228, har runradens två 
första ätter ris tade på ena sida (fuþorkhnias) och på den andra en otolkad 
run följd iþboetæ∗, medan på det andra revbenet från samma plats har sex 
runor ristats in: ∗orifi (möjligen kan ordet rif ’revben’ ha ingått i inskriften). 
På det sista revbenet, från Solberga 4:4 och som förmodligen hört till ett 
nöt kreatur, är runorna ur inristade, som kan ha varit ūr, ett gammalt ord 
för oxe, eller benämning på runan u. På den ena sidan av koppar blecket 
från Solberga 4:8 är runorna inskurna på tre rader, på den andra sidan på 
två rader. Inskriften består dels av regelrätta runor av lång kvist karaktär, 
dels av tecken som inte kan bestämmas som gängse runor utan som lönn-
runor, alter nativt som run liknande tecken. Några av run följderna kan 
hypo tetiskt uppfattas som ord, men någon begriplig mening har inte kun-
nat utvinnas. Blyblecket, ett metall detektor fynd på Övra Vann borga, har 
inskrift på båda sidor, fördelad på tre rader på vardera sidan (radslut mar-
keras nedan med ett lodrätt streck). Men metallytorna är ojämna och vitt-
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ring skadade och av inskriften på drygt 50 runor kan endast 25 med säker-
het bestämmas till sin teckenkaraktär: (sida A) ∗il∗ʀ∗∗∗ | þumsut ︲ ik∗∗ | 
ms∗f∗∗∗, (sida B) ∗∗iu∗∗∗∗ | aums∗∗∗u · t∗ | ∗∗∗um∗rt · n. Inskriften är 
allt för fragmentarisk för att ge grundlag för en säker tolkning.

De två kopparbleck med runor  
från Solberga 4:11: Fynd och läsning

Det märkligaste fyndet från Köpingsvik är de två sammanhörande run-
ristade kopparbleck som kom fram 1972 från Solberga 4:11, Öl Fv1976;96A 
och Öl Fv1976;96B (Gustavson 1976, 96; 2004, 63−66).

En omfattande arkeologisk utgrävning påbörjades hösten 1971 i Köpings-
vik. Vid utgrävningen påträffades rester av olika anläggningar: ler klinade 
hus, smältugnar för järn fram ställ ning, förråd av koppartackor som till-
hört en koppar gjutare, en stenlagd väg, en knuttimrad brunn. Här fanns 
också början till en mur eller en strandskoning, som senare gräv ningar 
har påvisat ha sträckt sig genom hela samhället och har varit äldre än det 
vikinga tida Köpings vik. Strax intill muren påträffades ett avfallsdike från 
vikinga tiden fyllt av benrester, avfall från ett kammakeri, slagg klumpar 
och trasiga föremål av koppar och järn. Inom området påträffades också 
en s.k. skurkvarn, en häst- eller oxdriven sten slip nings anordning för 
planslipning av kalkstenar. Den har daterats till äldsta medel tid.

Vid en arkeologisk utgrävning hösten 1972 påträffades två kopparbleck 
(fyndnr 1413). De starkt ärgade blecken rubricerades som beslag av kop-
par. De kom fram då man sållade den sot- och myllblandade sand som 
hade fyllt ett stolphål. Stolphålet var ett av flera dylika runt en anlägg-
ning (A 403), som bedömts ha varit en smältugn inne i en byggnad. Fynd-
omständig heterna för de två blecken ger inte någon absolut date ring. 
Det vikinga tida/tidig medeltida Köpings vik kan utifrån myntfynd dateras 
från 1040/1050 till omkring 1125, medan keramik materialet ger en vidare 
tidsram från slutet av 900-talet och fram mot 1100-talets slut.  Den vidare 
date ringen stöds också av fynden av kammar (Johnson och Schulze 1990, 
54). Runo grafiskt är runorna på de två blecken konsekvent lång kvist-
runor och ger inte någon snävare datering. Runan g g finns redan under 
vikinga tiden och det är osäkert om o-runan uppträder allo grafiskt. Med 
sina närmare 240 runor är inskriften en av våra längsta run inskrifter och 
inne håller både förkristna och kristna inslag. Den torde åter spegla en 
över gångs period mellan hedendom och kristendom under 1000-talet och 
början av 1100-talet.
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Kopparblecken kom att ingå bland de föremål som användes, då man 
vid Tekniska institutionen vid Riksantikvarieämbetet 1975 påbörjade en 
utveck ling av preparerings- och konser verings metoder för metall före-
mål. Resul tatet av en röntgen fotografering antydde att blecken kunde 
bära någon form av ristning i metallen under den kraftiga gröna ärgen. 
I början av juli 1975 stod det klart att de två blecken kunde vara ristade 
med runor. Efter en försiktig rengöring av blecken visade en granskning 
med ett stereo mikroskop att så var fallet. En årslång fram preparering av 
de ristade ytorna inleddes i samarbete med en metall specialist, Marga-
retha Klock hoff. Tack vare henne kunde inskrifterna tas fram, något som 
före föll ogörligt vid den första granskningen (Klockhoff 1993). Under sök-
ningen visade att de två blecken hade runor på båda sidor (fig. 1−2).

Läsning av runorna

De två blecken kallas här bleck 1 och bleck 2. Blecken har nästan helt 
samma storlek, men bleck 1 är lite längre (86 mm långt och 19 mm brett 
och 0,7 mm tjockt) och bleck 2 är lite bredare och tjockare (85 mm långt 
och 20–15 mm brett och 1 mm tjockt).

Inskrifterna på de två bleckens fyra sidor är fördelade på sammanlagt 
nio rader. Texten och ristningstekniken — det vill säga grader och kor-
sande eller i varandra gående ristningslinjer, som uppkommit när runorna 
skars in med en vass kniv — visar att inskriften på bleck 1 börjar på övre 
raden av det som här kallas sida A och fortsätter på den nedre raden. 
Av text inne hållet i denna rad framgår det också att inskriften fort satt på 
översta raden på sida B. Här har endast sju runor skurits in. Rist nings-
tekniken visar att ristaren därefter har gått vidare med inskriften på den 
nedersta raden och avslutat med mellanradens tjugofem runor.

I vilken ordning runorna på bleck 2 har skurits in är osäkert. Utnyt-
tjandet av ristningsytorna och textinnehållet talar för att inskriften börjar 
med de sex runor som skurits in över hela ytan på sida A och fortsätter 
med runorna i den övre raden och avslutas med runorna i den nedre. Läs-
ord ningen på sida B är oklar.

Runorna på blecken återges translittererade med början uppifrån och 
ned åt och från vänster till höger. Början görs med inskriften på sida A 
av bleck 1. En runa som inte säkert kan identifieras återges med ∗ medan 
tecken som inte kan identifieras som runor avbildas grafiskt. Byte av 
rad markerar radslut. För jämförelse återges här teckningar av de båda 
blecken (fig. 3−4).
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Fig. 1. Öl Fv1976;96A Solberga. Sida A och sida B av bleck 1. Foto: Gabriel Hildebrand, 
Statens historiska museer, Stockholm (CC BY).

Fig. 2. Öl Fv1976;96B Solberga. Sida A och sida B av bleck 2. Foto: Gabriel Hildebrand, 
Statens historiska museer, Stockholm (CC BY).
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Fig. 3. Öl Fv1976;96A Solberga. Sida A och sida B av bleck 1. Renritning: Helmer Gustavson.

Fig. 4. Öl Fv1976;96B Solberga. Sida A och sida B av bleck 2. Renritning: Helmer Gustavson.



70 • Helmer Gustavson

Futhark 7 (2016)

Bleck 1, sida A

Bleck 1, sida B

Bleck 2, sida A

Bleck 2, sida B

Kommentar till läsningen: Bleck 1

På sida A av bleck 1 är tecknen 1–37 ristade i den övre raden. Tecken 
1–3 består av tre lodrätt skurna linjer, 6–10 mm långa och utan spår av 
bistavar. Tecken 4 består av en lodrät linje, något diffus i toppen. Till 
vänster om den lodräta linjen är en 3 mm lång vinkel med spetsen åt 
vänster skuren på halv runhöjd, sålunda som ett speglat þ; det nedre 
vinkel benet skär något litet igenom huvudstaven. Det finns inga spår av 
någon bistav till höger om tecken 4. Tecken 5 består av en 11 mm lång 
lod rät linje. Runa 6 h är tydligt ristad med bevarade grader. Tecknen 7 

5
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och 8 består av lodräta linjer. Tecken 9  har dubbel dragna linjer, vilka 
är tydliga med väl bevarade grader. Samma tillstånd och utseende har 
teck nen 10 och 11. Runa 12 a är 9 mm hög; vänstra spetsen av den dub-
bel sidiga bistaven skär in i nedre delen av den yttre bågen i tecken 11. Av 
de tre leden i runa 13 s är endast graderna av de skurna linjerna bevarade; 
runan är säkert s. Huvudstaven i runa 14 är skuren 2 mm till höger om 
runa 13 s. En överlång dubbelsidig bistav är skuren genom den snett upp 
åt vänster/snett ned åt höger något ovanför dess mitt. Runan läses som n. 
Runa 15 u är mycket tunn och grund. Runa 16 h är säker; nedre hälften 
av huvud staven är endast bevarad genom sina grader. Nedre vänstra bi-
staven i tecken 17 ú är något kortare än den nedre högra. Huvud staven 
till runa 18 i är vittrad i toppen; en diffus drygt 1 mm lång för djup ning 
på platsen för en vänster a-bistav utgör högra kanten av en bortvittring. 
Tecken 19 består av en lodrät linje. Strax ovanför dess mitt är en linje 
skuren snett nedåt höger genom tecken 20, vilket består av en lodrät linje. 
De två teck nen kan läsas som runorna ni, där n-runan har ensidig bistav 
eller som in, där n-runan har dubbelsidig bistav. Vänstra bistaven i runa 
21 n är endast urskilj bar i stereo mikroskop. I runa 22 s fram träder mellan-
ledet tack vare graderna. Till höger om runa 22 s är tre 8 mm långa lod räta 
streck skurna utan spår av bistavar. Av runa 26 återstår en huvud stav och 
spåren av en bistav på platsen för en k-bistav. Om en diagonal för djup-
ning till vänster om huvudstaven är en rest av en bistav kan runan läsas 
som en a-runa med högt ansatt dubbelsidig bistav. Runorna 27 o och 36 
o har dubbelsidiga bistavar snett uppåt vänster och snett nedåt höger. 
Teck nen 30–35 har formen µ. En och en halv mm till höger om runa 36 
o är ett trevinklat streck ristat med lodrät riktning (tecken 37): á. Dess 
nedre spets når toppen av huvudstaven till runa 75 g i raden under. Tre 
mm till höger om runa 36 o är en 9 mm lång lodrät stav skuren, tecken 
37, vars bas når toppen av runa 76 i i raden under. Till höger om staven är 
en linje skuren på platsen för det nedre ledet i en r-bistav. På var sida av 
huvud stavens topp finns en stungen streckformad punkt. Till höger om 
den högra punkten finns ett delvis bortvittrat streck på platsen för övre 
delen av en r-bistav. Det rör sig om en spegelvänd pendang till bistaven 
på tecken 37. Raden har alltså avslutats med en stungen ”spegelruna” r 
med utse endet . 

Runorna 38–76 är ristade på den undre raden. Tecknet 38 kan förstås 
som en t-runa med tre tvåsidiga bistavar, varav den nedersta endast anas 
vid gynn sam belysning. Tecknet 40 har formen ú och är ristat 2 mm till 
höger om runa 39 i. Den dubbelsidiga bistaven i runa 41 n fram träder 
endast under snedbelysning i stereomikroskop. På det lodräta strecket i 
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teck net 43 är två kryss skurna, det ena över det andra, . Tecken 44 består 
av ett fem vinklat streck i vertikalled, . Tecknen 45–47 består av tre lodräta 
streck utan spår av bistavar. Metallytan är här vittrad och porig, och om 
en diffus och porig för djup ning på platsen för en dubbelsidig n-bistav vid 
tecken 46 är rester av en avsiktligt ristad bistav kan inte avgöras. Runa 
48 u är ytterst grund men säker. Bistaven är skuren från en punkt något 
ovan mitten på huvudstaven och snett nedåt höger. Av bistaven i runa 49 
k är endast graderna bevarade. En mm till höger om bistavens ansätt ning 
till huvud staven finns en 1,5 mm lång upphöjning, den bevarade graden 
av ett skiljetecken. Tecken 50 är en kort lodrät linje, 2 mm lång, ristad 
på halv runhöjd 1,5 mm till höger om runa 49 k. Tecken 51 i är en 9 mm 
lång lodrät huvud stav skuren 5 mm till höger om runa 49 k; det är inga 
spår av bistavar. Runa 52 k är grund men säker, likaså runorna 53 r och 
54 i. Toppen av första ledet i runa 55 s är bortvittrad. Av högra bistaven 
i runa 56 t återstår övre spetsen och bistavens vänstra kant. Runa 57 r är 
vitt rings skadad, likaså runa 58 a, som har dubbel sidig bistav. Runorna 
60–62 ksa är vittrade men säkra. I runa 64 t är högra bistaven endast 
nål tunt bevarad i en vittring. Nedre spetsen av bistaven i runa 68 r skär 
basen av huvud staven i runa 69 i. Bistavens mittdel är i runa 71 b ristad 
genom och förbi huvud staven och bildar en vinkel till vänster om denna. 
En fördjupning strax ovan huvudstavens mitt i runa 72 i är en vitt ring, 
ej sting ning. Runa 75 g är stungen med ett 0,5 mm långt lodrätt streck i 
vinkeln mellan huvudstaven och bistaven. Toppen av runa 76 i fort sätter 
uppåt i övre radens tecken 38. Det är inget spår av ristning efter runa 76 i.

På sida B av bleck 1 är runorna bättre bevarade än på sida A. Runorna 
1–7 är ristade i den övre raden. Runa 1 þ är ristad knappt 1 mm till höger 
om kort sidan. Huvudstaven är skuren i ett drag och är längre än de övriga 
runornas huvud stavar i den övre raden. Genom att bistaven är högt 
placerad har runan en opropor tio nerlig form. Huvud stavens mitt i runa 
2 i är vittrad, men det är inga spår av stingning eller av bistavar. Runa 4 
o har dubbel sidiga bistavar snett nedåt vänster och snett uppåt höger. 
Bistavarna är avsevärt längre till höger om huvudstaven än till vänster. 
På grund av en liten metallkluns i ristningsytan har bistaven i runa 6 u 
inte ristats ned i jämnhöjd med huvudstavens bas. Huvudstaven i runa 7 
f är jäm förelse vis kort (5 mm). Runan tycks ursprungligen inte ha varit 
längre. Det finns inga spår av ristning på den 72,5 mm långa ytan mellan 
runa 7 f och bleckets högra kortsida.

Runorna 8–32 är ristade i mellanraden. Övre delen av runa 8 b är delvis 
bort vittrad. Toppen av huvudstaven och den övre öglan av bistaven är 
endast synliga i stereo mikroskop. Bistavens nedersta spets är ansluten till 
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huvud staven ett stycke ovanför dess bas. Runa 12 g är stungen med ett 
c:a 0,5 mm långt skråstrek i vinkeln mellan huvudstav och bistav. Runa 
15 b͡a är tydlig. Övre delen av b-bistaven har en spetsig form, den nedre 
en mer rundad. Dess nedre spets är ansatt ett stycke upp på huvudstaven. 
Graderna visar att huvud staven skurits in först, därefter b-bistaven och 
sist a-bistaven. Basen av runa 19 a skär in i toppen av runa 48 u i undre 
raden. För hål landet mellan graderna talar för att mellan radens runor har 
skurits in efter undre radens. Bistavarna i runa 27 m skär varandra något 
till höger om huvud staven. Basen av huvudstaven i runa 31 a slutar i en 
spricka i metallen, som når toppen av vänstra bistaven i runa 60 m i den 
undre raden. Högra bistaven i runa 32 ʀ är mycket tunn. Den ansluter inte 
till huvud staven. Den 33 mm långa ytan mellan runa 32 ʀ och den högra 
kort sidan har inte varit ristad.

Runorna 33–74 är ristade i undre raden. Nedre hälften av huvudstaven 
i runa 33 f är nästan helt bortvittrad eller dold under patineringen. Runa 
46 o har dubbel sidiga bistavar snett nedåt vänster och snett uppåt höger. 
Runa 59 y är stungen med ett drygt 1 mm långt lodrätt streck. Övre 
spetsen av högra bistaven i runa 64 t är endast skönjbar i stereomikroskop. 
Bistavens nedre del runa 66 þ är skuren genom och något förbi huvud-
staven. Bistavarna i runa 74 t är ansatta mot huvudstaven något nedan för 
toppen. Den högra bistaven är mycket tunn och diffus. Den avlånga för-
djup ning som på foto ser ut att vara nedre spetsen av en u-bistav är en 
porig vittring i metallytan. 

Kommentar till läsningen: Bleck 2

På sida A av bleck 2 är runorna 1–6 och 8−9 ristade tvärs över hela rist-
nings ytan, runorna 7 och 10–37 i en övre rad, runorna 38–55 i en undre. 
Första ledet i runa 4 s har dragits ett stycke förbi mellanledet. Bistaven 
i runa 6 k är högt ansatt, varigenom runan får ett dis pro portio nerligt 
utse ende. Huvudstaven i runa 7 f är mycket tunn; runan är bevarad i sin 
ursprung liga höjd. Bistaven i runa 8 a är högt placerad. De högt placerade 
bistavarna i runa 9 h skär varandra till höger om huvudstaven. Dessa 
runor är säker avsedda att vara korta och har förlängts sekundärt, en liten 
för skjut ning i huvudstavens linje antyder detta, om inte för skjut ningen 
beror på den smala, längsgående bristningen i metallytan. Nedre spetsen 
av bistaven i runa 12 þ skär genom och något förbi huvud staven. En linje 
snett nedåt höger genom skär nings punkten är inte ristad utan är en tunn 
spricka i metallen. En grund lodrät linje, svagt synlig på foto, mellan runa 
16 u och runa 17 f är inte avsiktligt ristad. Bistaven i runa 18 þ är högt 
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ansatt. Ansätt ningen av bistavens nedre spets mot huvud staven syns 
endast i stereo mikroskop men runan är säkert þ. Större delen av vänstra 
bistaven i runa 19 a är bortvittrad. Bistavarna i runa 20 h skär varandra 
till höger om huvud staven. Vänstra bistaven i runa 30 t är mycket kort på 
grund av bristande utrymme. Mellan runa 37 n och bleckets högra kort sida 
är ytan delvis kraftigt vittrad. Här finns inga spår av ristning förutom ett 
kort diagonalt streck snett uppåt höger till höger om huvudstavens övre 
del. Det bedöms inte vara avsiktligt ristat. Två mm innanför kort sidan finns 
ett 1 mm stort genomgående hål i metallen, som kan vara gjort med avsikt.

Runorna 38–55 är ristade i den undre raden. Basen av huvudstaven på 
runa 38 m är bortvittrad. I runa 39 a är vänstra bistavens spets täckt av 
patina. Runa 41 s har stolsform. Vänstra bistavens spets i runa 44 n är 
bort vittrad eller dold under ärgen. I runa 46 h skär bistavarna varandra till 
vänster om huvudstaven, nedåtlutande bistavens spets träffar huvud staven 
men fort sätter inte genom den. I runa 47 a är vänstra bistaven kor tare än 
den högra. I runa 48 n är bistaven mycket tunn och lång. Högra bistaven i 
runa 50 t slutar vid ett hål i blecket. Hålet har funnits, då runorna ristades 
in. Runa 51 s har stolsform. Det är högt ansatt bistav i runa 52 a. Basen 
av runa 55 i är ristad i en rund metallkluns. Det är inget spår av någon 
huvud stav nedanför klunsen, vilken kan vara resultatet av en lag ning av 
ett genom gående hål. En kluns sitter nämligen på samma plats på mot satta 
sidan av blecket. Det är inga spår av avsiktligt ristade linjer på det 15 mm 
långa partiet mellan runa 55 i och bleckets högra kant. I det nedre hör net 
finns ett 3 mm stort genomgående hål, som bedöms ha gjorts med avsikt.

På sida B är runorna 1–5 ristade i den övre raden. Runa 1 o har dubbel-
sidiga bistavar snett nedåt vänster och snett uppåt höger. Någon rist ning 
har inte funnits mellan vänstra kortsidan och runa 1 o. Runa 2 i stöter 
mot runa 9 h i raden under. Bistaven i runa 3 þ har en något kantig form. 
Några spår av rist ning på den 64 mm breda ytan mellan runa 5 i och 
bleckets högra kant finns inte.

Runorna 6–31 är ristade i den undre raden. Runa 6 s har stolsform. 
Bi stavarna i runa 9 h skär varandra till vänster om huvudstaven. Nedre 
vänstra bistaven är mycket kort, liksom vänstra bistaven i runa 10 a. I 
runa 12 s skär mellersta ledet genom och något förbi det tredje ledet, 
form: ô. Till höger om basen av runa 18 h finns en liten kluns i metallen 
som delvis täcker huvudstaven. Runa 23 o har dubbelsidiga bistavar snett 
ned åt vänster och snett uppåt höger. Högra spetsen av nedre bistaven är 
bort vittrad. Bistaven i runa 29 þ har en kantig och vinklad form. Nedre 
delen av runa 30 i och av runa 31 n är bortvittrade. Det är inga spår av 
rist ning mellan runa 31 n och bleckets högra kant.
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Förslag till tolkning av bleckens inskrifter

Runblecken är av magisk karaktär och inskrifterna innehåller böner 
och besvärjelser. Ett studium av runformerna på blecken, av rist nings-
tekniken — i den mån detta är möjligt till följd av den starka korro-
deringen — och av ortografin och textinnehållet visar att inskrifterna hör 
sam man och att de avser att hjälpa en och samma kvinna. Det avslöjar 
också att samme ristare svarat för inskrifterna på de två blecken. 

Vissa delar av inskrifterna medför inga större tolkningsproblem. Det 
gäller runföljden 52‒76 på sida A av bleck 1 och runföljderna 1–7 och 
33–69 på sida B. Detsamma kan sägas om runföljden 1–37 på sida A av 
bleck 2. Det är proble matiskt hur inledningspartiet, teckenföljden 1–51, 
på bleck 1 skall tolkas. Vissa av dessa tecken har ett avvikande utseende 
jämfört med de run former som finns på de två blecken i övrigt. De kan 
karaktäriseras som run lik nande. Den avvikande teckenföljden består 
både av en serie identiska tecken och av ett antal unika. Gemensamt för 
dem är att de tycks kunna för knippas med talet tre. Inskriften inleds med 
tre lodräta streck, och denna sekvens upprepas två gånger (tecknen 23–25 
och 45–47). Det kan nämnas att tre is-runor också förekommer initialt i 
andra bleck inskrifter, nämligen U NOR1994;26A Hovgården, U Fv1933;134 
Sigtuna och G 361 Hallbjäns. Möjligen har de haft en öppnande rituell 
uppgift. Teck nen 9–11 består av tre þ-liknande tecken, som kan vara 
spegel former av runan med huvudstav och bistavar inskurna två gånger, 
. Även runan s och u förekommer tre gånger i denna del av inskriften, 
men det är möjligt att de här har sin normala teckenbetydelse. Anmärk-
nings värt är också det sex gånger på varandra följande tecknet µ, något 
som för övrigt talar emot att inledningen består av ett lönnrune avsnitt. 
Möj ligen förekommer även en runa som formmässigt motsvarar kalender-
runan tve maþer tre gånger, men i så fall är tecknet 43 felristat. 

Tretalet kanske också ingår i själva konstruktionen av tecknen i 
de nämnda serierna, nämligen iii och  samt det dubbla tretalet 
i µµµµµµ liksom i de unika tecknen , û, ú. Eftersom runan o har 
formen É i inskriften, kan det tänkas att tecknet o, som uppträder minst 
två gånger, eventuellt tre om runa 43  är en felristning, det vill säga 
ristaren rättat É till o, också är ett uttryck för talet tre. Avståndet mellan 
bi stavarna i tecknet 43 talar dock mot detta.

Då ju tretalet återkommer i själva inskriften (den trehövdade tursen, 
se nedan) och runan och begreppet þurs har en viktig plats i bleckens in-
skrifter är det naturligt att räkna med något slags siffermagi. Med tanke 
på att den tredje runan i den ätt som i lönnrune sammanhang räknas som 
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den tredje är þ, har vi kanske att göra med någon form av turs-magi i 
inled ningen av inskriften. Genom att använda chiffertecken kan den som 
har ristat in inskriften ha velat dölja sina intentioner för att inte för svaga 
kraften i inskriften eller för att ge den ännu mer kraft. Det kan också 
tänkas att han inte använt ett aritmetiskt system utan skapat lönnskriften 
med hjälp av spegelrunor och runor med ”tecken redundans”, det vill säga 
att iii skall läsas som i, det trefaldiga  som þ och så vidare. 

Försök att tolka de runliknande tecknen som lönnrunor ger inte någon 
begriplig mening. Vad som också kan tala emot lönnrunor är före komsten 
av det sex gånger i följd upprepade tecknet µ, något som inte passar in i 
ett gängse lönnrunesystem. En tolkning med en utgångs punkt i spegel-
runor och en elimi nering av ”tecken redundans” har inte heller givit någon 
rimlig mening. En förenkling genom att ta bort de tecken som konsti-
tueras av talet tre, det vill säga att läsa hasnuhinskouso överst på sida 
A av bleck 1, ger inte någon omedelbart begriplig mening. Vad som talar 
för språk ligt betydelse bärande lönn runor är före komsten av runor inne i 
sekvensen av tecken som inte är runor.

Inskrifterna innehåller böner och besvärjelser. Runföljden 52–76 på 
sida A och 1–7 på sida B av bleck 1, kristrauksantamariabiargi resp. 
þiʀoluf, kan i normaliserad runsvensk form återges med Kristr ok Sankta 
Maria biargi þēʀ, Ōlǫf, ’Kristus och Sankta Maria må frälsa dig, Oluv!’ 

Kristr är den runsvenska formen av latinets Christus. Det uppträder 
i några inskrifter på vikingatida runstenar. Runorna santa kan, liksom 
till exempel sata på Vg 105 och Vg 122, där t står för en nasal jämte t, 
återspegla en uttalsform, som inte är oväntad vid ett intervokaliskt nct 
(Väänänen 1967, 64, och Brøndum-Nielsen 1950–73, 2: 188).

Efter kristendomens införande var det naturligt att anropa jungfru 
Maria för att hjälpa den födande kvinnan (Gotfredsen 1956). Köpings vik-
blecken visar att Marias betydelse inte var inskränkt till liturgien, utan 
att hon tidigt spelade en betydande roll i den privata sfären (troligen vid 
födsel, se nedan). I run ste narnas inskrifter används verbet biarga, som det 
tycks, synonymt — men vida mindre frekvent (Williams 1996, 66) — med 
verbet hialpa och då med and eller sial som objekt (till exempel Vg 217). 
Det konstrueras med dativobjekt i betydelsen ’bärga, frälsa, rädda’ (Ny-
gaard 1905, 101), till exempel fornsv. bærghat sino liue ’räddat sitt liv’. Den 
religiösa bety delsen ’frälsa, rädda en själ’ har sannolikt utvecklats ur en 
mer allmän bety delse (Thors 1957, 523) och utvecklingen har enligt Gösta 
Matts son (1933, 48) möj ligen skett under inverkan från engelsk mission. 
Verbet biarga tycks också ha använts i en speciell betydelse ’hjälpa, bistå 
en kvinna i barnsnöd’. I Sigrdrífumál, strof 10, ges uppma ningen ”lär dig 
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bärge runor, / om du bärga vill / och lösa en kvinnas livs frukt” (Bjarg rúnar 
skaltu kunna, / ef þú bjarga vilt / ok leysa kind frá konum). Vad de bärge-
runor som Åke ristade i den spiralformade amulett inskriften på bak sidan 
av DR AUD1999;288 Østermarie (Stoklund 1999, 286–288) skulle uppnå 
är oklart. Från fornisländskan känner vi också ordet biargrýgr f. ’jorde-
gumma’. Om dessa och liknande förlossningsformler, se Raudvere 2003, 
160–162. Runorna þiʀ återger dativformen 2 pers. sing. av det run svenska 
per son liga pronomenet þū, och till detta står kvinnonamnet Ōlǫf tecknat 
oluf, som apposition. Detta namn, som är den feminina mot svarig heten till 
mans namnet Ōlafʀ, återfinns i ett tiotal vikinga tida run inskrifter och har 
levt kvar långt fram i tiden i dialektala former som Olu och Ole (Sal berger 
1973, 105 f.). Att ristaren inte använt resten av raden bör tolkas så att 
denna del av inskriften slutar här. Ristnings tekniken visar att ristaren har 
gått vidare med att skära in runorna i den nedre raden och avslutat med 
den mellersta radens runor. Det innebär inte nödvändigtvis att inskriften 
också skall läsas i denna ordning. 

Runföljden fran þiʀ, som inleder den nedre raden, förstår jag som ett 
run svenskt frān þēʀ, det vill säga ’från dig’. Prepositionen fornsv. frān 
konstru eras med dativobjekt. Den är av naturliga skäl sällsynt i vikinga-
tidens runinskrifter, som mestadels är stereotypt formulerade minnes-
inskrifter med preposi tionerna aft, at och æftiʀ ’till minne av’. Den är dock 
belagd i Ardre-stenen (G 111) rest till minne av en hustru, som dog ung från 
min der åriga (to : unk fran : ofurmakum) och — sannolikt — i in skriften 
på run blecket från Södra Kvinneby i Stenåsa socken på Öland (West lund 
1989, 49). Det kan noteras att formen frān har använts, inte frā som är en 
äldre form och som är den normala i forn danskan och forn väst nordiskan.

Runföljden 40–49 inarkiotun kan knappast translittereras annat än som 
inn argi iotunn, där inn är en framförställd artikel — jämför uttrycken in 
heilhi kristr (Sö 125) och in mikla (U 226) — som finns belagd några gånger 
i run svenskan och fornsvenskan. Huvudordet i ordförbindelsen är iotunn, 
forn isländskans jǫtunn ’jätte’. Den gängse formen i forn svenskan är iatun, 
iætun (och den därtill bildade kortformen iætte) och beror på en mycket 
diskuterad östnordisk särutveckling, se Brøndum-Nielsen 1950–73, 1: 
153–155, och Hesselman 1945, 71–73. Den beror på att io diffe ren tierats 
så att det övergått till ia, iæ framför icke-velar konsonant + u, men genom 
till jämning till iu framför g, k och u + u. Köpingsvikbleckets form iotunn 
är alltså form mässigt äldre än den östnordiska särformen iatunn, iætunn.

Det är märkligt att möta ordet iotunn i inskriften. Jättarna är ju urtids-
väsen, som repre senterar kaos perioden i världens tillkomst historia. De 
strä var ständigt att störta tillbaka tillvaron i detta kaos och Tor strider 



78 • Helmer Gustavson

Futhark 7 (2016)

oupp hörligt mot dessa kaosmakter, som hotar de livs främjande makterna 
och den världsordning som gudarna försvarar. I den forn nordiska litte-
ra turen är jättarnas roller ganska tydliga: några är perso ni fi kationer av 
natur krafter eller naturfenomen, andra är urgamla mytiska stam fäder. 
Den viktigaste rollen har dock jättarna som gudarnas och det bestå endes 
fiender. Däremot ingriper inte jättarna i den enskilda människans liv på 
samma sätt som till exempel troll och vättar, vilka ju uppfattas som exis-
te rande i människans omvärld (jfr Halvorsen 1962).

Jättarna kallades också þursar, hrímþursar, troll och risar, men skill naden 
i dessa begrepp är inte fullt klar. En viss skillnad kan dock iaktt agas. Troll 
(och tursar?) är farliga och fruktansvärda fiender till män niskor nas värld, 
de hör till mörkret och den bottenlösa ondskan. Jättar och resar är snarast 
urtidsväsen och äventyrs figurer i mytens värld. I den folk språk liga reli-
giösa litte raturen identifieras trollen med djävlarna, ord som djǫ full, fjándi 
och óhreinn andi används som synonymer till troll. I forn svenska över-
sätt ningar återges ord som vulgär latinets dæmon, monstruum, belva med 
ordet troll och ett inte ovanligt ordpar är ”troll och djävlar”. Köpingsvik-
bleckets iotunn passar inte in i de betydelser som här redo visats. Kanske 
ordet här har en annan och äldre innebörd, som mytens värld inte gett 
utrymme åt, en betydelse som hör samman med demonins värld?

Som bestämning till iotunn står argi, det vill säga det run svenska adj. 
argʀ i svag form maskulinum. Begreppet fornisl. ergi, det vill säga egen-
skapen att vara argʀ, avser olika slag av moraliska brister, feghet och 
oman lig het — speciellt den passiva rollen i ett homosexuellt förhållande 
mellan män eller ett avvikande sexuellt beteende hos kvinnor — samt i 
fråga om män som utövar vissa typer av trolldom, framför allt sejd. Det 
har blivit in gå ende belyst av flera forskare, och då framför allt dess struk-
tu rella roll i vissa isländska sagor, bland annat av Meulen gracht Søren sen 
(1983). Avvikelser i det sexuella beteendet är ett huvud begrepp i ergi, ett 
annat är kunnighet i trolldom. Ett tredje är feghet och oman lig het i avse-
ende på moral och karaktär. Den senare betydelsen kan härledas ur den 
sexuella. Tanke gången har väl varit att en man som låter sig utnytt jas 
sexuellt passivt av någon eller tvingas till det också kan upp träda oman-
ligt även i andra avseenden. För en ingående analys av argr och ergi samt 
en litte ratur genomgång, se Dillmann 2006, 439–450.

Detta är huvudpunkten i den isländska sagans níð- ’hån, äre kränkning’ 
och ergi-begrepp: En förutsättning för sammankopplingen av de sexuella 
och de moraliska begreppen är nämligen polariteten mellan det man liga 
och det kvinnliga. Den förutsättningen fanns på Island under medel tiden, 
där en mans beteende och sociala uppgifter var klart avgränsade från 
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en kvinnas. Island var ett samhälle utan någon institutionellt verk stäl-
lande makt. I princip låg rätten till och kravet på att svara för sig och sin 
rätt hos individen, det vill säga varje enskild fri man. Samhället byggde i 
hög grad på en aggressiv manlig etik. Kvinnans uppgift var att svara för 
hem met och barnen och andra uppgifter inom hemmet; hennes upp gifter 
låg för att citera den isländska lagen Grågås innan stokks (Meulen gracht 
Sørensen 1983, 19–21.).

Även om vår mer ingående kunskap om níð och ergi huvud sak ligen 
bygger på medeltida fornvästnordiska källor, vilka återspeglar sin tids 
mora liska synsätt, så råder det intet tvivel om att begreppen är mycket 
gamla. Som ett mycket tidigt belägg (c:a 100 e.Kr.) brukar man anföra 
ett textställe i Tacitus’ Germania, kap. 12, där han redogör för det straff, 
näm ligen att sänkas i kärr, som germanerna ger de män som är fega 
eller okrigiska och som vanärat sin kropp (vilket torde innebära att vara 
homo sexuell i en passiv roll; Bruun och Lund 1974, 1: 46; 2: 22 och 77). 
Men att vi, som Nathanael Beckman (1920) har hävdat, i Tacitus texten 
har en beskrivning som väl täcker det forn väst nordiska begreppet ergi 
är osäkert. Den affekt som har legat latent i ordet argʀ och i före te elsen 
infamia framgår också av longobardisk lagstiftning på 600-talet och 
i Paulus Diaconus’ Historia Langobardorum (bok 6, kap. 24) från andra 
hälften av 700-talet. 

Begreppet ergi möter vi också i inskrifterna på de blekingska run ste-
narna DR  357 Stentoften och DR  360 Björketorps (c:a 575–675) i form 
av det med det isländska ordet ergi närstående ordet ærgia, som i dativ-
formen arageu (det vill säga ærgiu) uppträder i uttrycken hearma lausʀ 
ærgiu och ærgiu hearmalausʀ ’genom arghet (det vill säga sexuellt av-
vikande beteende) rolös’. Den som bryter minnesmärket skall plågas med 
sådan ständig ’arghet’.

Adjektivet argʀ uppträder också i inskriften på en vikingatida västgötsk 
run sten, Vg 67 Saleby. Den som hugger sönder eller bryter ner stenen hotas 
med att bli till en ’arg’ kvinna (at argʀi kunu). Vad begreppet egentligen 
står för i dessa inskrifter är väl inte möjligt att närmare precisera, här 
finns inga kontexter som i den isländska sagan. Om ordets etymologi, se 
Bjor vand och Lindeman 2007, s.v. arg. 

Forskare har dock försökt sammanfatta innebörden i ordet när det 
an vänds i runinskrifternas förbannelseformler. Lis Jacobsen formulerar 
bety delsen på följande sätt: Att vara av ’arg’ natur betyder att vara utstött 
från de riktiga människornas värld och höra hemma bland till varons 
förakt liga och avskyvärda varelser: sejdmän, häxor, under jordens vål-
nader och trollpack. Men enligt detta synsätt var det framför allt på ett 
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sätt som ’argskapen’ manifesterade sig hos män, nämligen som sexuell 
oman lighet (Jacobsen 1935, 56 f.). Det har också gjorts gällande att bland 
de ger manska språken är det i de nordiska som fornisl. argr bäst bevarat 
en tänkt ursprunglig betydelse ’omanlig, homosexuell, femi ni serad’ 
(Weis weiler 1923, 16–27). Det är därför möjligt att uttrycket i in skrift en 
på Sale by stenen skall tolkas som ett hot om ”fallisk aggression” mot den 
man som inkräktar och utsätter stenen för våld.

Även om vi inte närmare kan precisera innebörden av argʀ i Köpings-
vik bleckets inskrift, står det klart utifrån den definition av begrep pet ergi 
som skriftliga källor ger möjlighet till, att det här avses något från normalt 
mänskliga beteenden och normer i grunden avvikande, något som i stället 
hör till deras motpol, nämligen kaos och pervers ondska. Adjek tivet 
innebär, om inte en precisering av jättens karaktär, dock en antydan om 
en av hans egenskaper.

Som en parallell till inn argi iotunn uppfattar jag runföljden 57–69 
þrymianti þurs som motsvarar det runsvenska þrymiandi þurs, det vill 
säga ’den vrålande tursen’. I den forn väst nor diska diktningen hölls jǫtnar 
och þursar inte alltid isär från var andra. I Þryms kviða vill Trym, þursa 
dróttinn (strof 6), ha Freja till brud, men luras av Tor, som i kvinno kläder 
beger sig in i Jǫtun heimr och där dräper Trym och gör slut på hans släkt 
(ok ætt jǫtuns / alla lamði; strof 31), och i kvädet om jätten Hymer kallas 
jätte dödaren Tor för þurs ráðbani (Hymiskviða, strof 19).

Ordet þurs återfinns i två viktiga magiska runinskrifter från vikinga-
tiden. På ett kopparbleck från Sigtuna (U Fv1933;134) uppträder det i en 
exor cis tisk besvärjelse: Þōr sārriðu, þursa drōttinn! Fliū þū nū! Fundinn es!, 
’Sår feberns böld, tursars furste, fly du nu, funnen är du!’ En praktiskt 
taget parallell formulering återfinner vi i en angelsaxisk handskrift från 
Canter bury (DR 419), tillkommen senast på 1070-talet. Det mot sva rande 
partiet lyder: Gyrill sárþvara, far þú nú, fundinn estu; Þórr vígi þik, þursa 
dróttinn . . ., ’Du sårets varhärd, far du nu! Funnen är du! Tor vige dig, du 
tursars furste (till undergång)!’

Om Lennart Mobergs (1962, 54 f.) tilltalande tolkning av inledningen på 
Sigtuna blecket som ”sårfeberns böld” är riktig och avser själva sjuk domen 
eller dess förkropps ligande i en sjukdomsdemon får vi även inne hålls ligt 
en god parallell. Redan i förkristen tid fanns en uppfattning att demoner 
eller onda andar var orsak till sjukdomstillstånd och att den sjuke inte 
kunde botas förrän demonen hade identifierats och drivits ut ur den 
sjukes kropp. Tankegången i Sigtuna- och Canterburybesvärjelserna är 
då att sjukdomsdemonen åkallas och identifieras: þursa dróttinn, fundinn 
est (þú). Genom att demonens namn blir känt bryts dess makt och den kan 
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för jagas (far þú nú). Att vi kan ha en demonisk turs i Solberga inskriften 
visar en del inskrifter, där runan þ (det vill säga þurs) har använts i magiskt 
syfte (Gustavson i Gustavson och Snædal Brink 1981, 189).

Mobergs tolkning har också stöd i den gamla uppfattningen att en 
inflam matorisk sjukdom tog sin boning i kroppen och att bölden uppstod 
när den ville ut igen. Om detta se Falk och Reichborn-Kjennerud (1923) 
samt Reich born-Kjennerud (1928–47, 1: 96). Inflammationen kunde upp-
fattas som att den sjuke hade blivit biten av en tusse (Tillhagen 1962, 277–
279; Klint berg 1980, 33, 68 och 107 not 13) och en mängd besvärjelser mot 
det ”onda bettet” finns upptecknade, i Sverige bland annat kallat torsbett 
eller tossa bett, i Norge tussebit(t) och på Island þursabit, i det sistnämnda 
landet ännu ett levande ord (Almqvist 1965, 204 not 70). Jämför Íslenzk 
orðabók, där þursabit avser ’gikt í mjóhrygg, lendum; (harðvítugt) giktar-
tak’. För svenska exempel se Linderholm 1917–40, 370–372.

Eddadiktningen visar också att þurs kan ha ristats för att störa män-
niskans naturliga driftliv (Skírnismál, strof 36), och några medel tida 
ramsor om runornas benämningar (Lindquist 1932, 78) säger att ”tursen 
vållar kvinnors kval” (jfr nedan). Detta senare kan möjligen ge en viss led-
ning till förståelsen av Köpingsvikblecken.

Inskriftens þurs betecknas som þrymiandi. Formellt är detta ord ett 
presens particip av det fornisländska verbet þrymja (pret. þrumdi), som 
hör samman med substantivet þrymr ’brak, larm, oväsen’ och som möj-
ligen hör till samma rot som ordet þurs. Dessa ords etymologi är oklar, 
men de tycks ha haft en grundbetydelse ’röra sig häftigt (framåt), larma, 
rasa, dåna’. Det rör sig kanske om en fast allittererande formel. Jättar 
och för mod ligen också tursar förknippas ofta med oljud och larm, jäm-
för namn som Gillingr till fornisl. gjalla ’skrika’, Hrungnir, en parallell till 
svenska runga, och flera liknande namn.

De här presenterade förslagen till tolkning får väl bedömas som oom-
tvistade. Det gäller väl också den återstående runföljden i undre raden, 
det vill säga runorna 70–74 altit. Att denna direkt skulle fortsätta med 
runorna i början av mellersta raden eller med runorna i inskriften på 
bleck 2 förefaller inte troligt av bland annat fonotaktiska skäl. Den bildar 
snarast ett ord.

Om vi bortser från runorna altit skulle den ovan behandlade delen 
av inskriften i runsvensk form kunna återges ... frān þēʀ inn argi iotunn, 
Ōlǫf, ok þrymiandi þurs, ’... från dig den naturvidrige jätten, Oluv, och den 
rasande tursen ...’. Att vi endast tycks ha en nominalfras är besvärande, 
efter som själva handlingen att driva bort demonen från kvinnan är så 
väsent lig. Någon verbfras har jag inte kunnat identifiera. Predikatet i en 
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sådan fras borde stå i konjunktiv och verbet ha en intransitiv betydelse 
och stå i aktiv eller medial form, till exempel fly, fara, förgås. Besvärjelsen 
skulle kunna lyda ’Från dig må den naturvidrige jätten och rasande tursen 
fly’. Runföljden altit kan leda tanken till verbet fornsv. ælta, en intensiv-
iterativ bildning (< urnord. *alatjan) med betydelsen ’sätta i rörelse, på-
driva, driva, hetsa, jaga, förfölja, förjaga, fördriva’, och det till detta verb 
bildade svenska substantivet älta ’feberfrossa hos barn; malaria’. Såvitt 
jag kan finna kan runföljden altit inte vara någon form av detta verb, inte 
heller någon med partikeln (a)t negerad form. Runföljden kanske i stället 
skall tolkas adverbiellt och vara en bildning svarande mot fornisl. all títt 
av all tíðr och ha betydelsen ’alltid, beständigt’.

Någon övertygande tolkning av inskriften på den mellersta raden kan 
jag inte ge. Raden inleds med ett ord som börjar med b- eller p- och avslutas 
med ett ord som ändar på -ʀ. Reglerna för distributionen av palatalt ʀ talar 
för att runorna 20, 25 och 32 ʀ markerar ordslut. Denna del av inskriften 
skulle då kunna bestå av 3–4 ord.

Eftersom avsikten är att hjälpa en kvinna, ligger det nära till hands att 
tolka mellan raden i en sådan riktning. Förmodligen inleds den med någon 
form av verbet biarga eller av ett hittills icke belagt runsvenskt substantiv 
biarg med betydelse ’räddning, hjälp’, en feminin ō-stam (< urnord. *bergō), 
jfr efter leden borg i sammansatta kvinno namn och forn isländskans biǫrg f.

Läsningen av mellanraden är säker. Ett problem är dock bindrunan 15 
b͡a. Frågan är om den skall läsas a͡b eller b͡a. Öglorna i b-bistavs ele mentet 
möter inte varandra så som i runa 71 b på sida A av bleck 1, vilket skulle 
kunna bero på att ristaren velat ha utrymme för en a-bistav. Som nämnt 
ovan i kommentaren till läsningen ser det ut som om ristaren har skurit in 
b-bistaven före a-bistaven. Därför ristades förmodligen inte först runa 14 
m och därefter en a-runa samt slutligen en b-runa när ristaren upptäckte 
att den sistnämnda saknades.

Inskriftens karaktär av skyddande eller avvärjande besvärjelse eller bön 
talar för att mellersta raden inleds med någon form av verbet biarga som 
pre dikat och att det i den återstående delen finns ett eller flera sub stan tiv 
som subjekt. De sista runorna i raden bildar sannolikt ett ord som slutar 
på -ʀ. Något passande enstavigt sådant ord kan jag inte finna. Döljer sig 
ett tvåstavigt ord i arkaʀ eller markaʀ, kan några tolkningar vara for-
mellt tänkbara. Eftersom adjektivet argʀ uppträder i inskriften skulle 
arkaʀ kunna tänkas vara en form av detta adjektiv. Det ger dock ingen 
begrip lig innebörd åt mellersta raden.

Runföljden markaʀ skulle kunna vara fem. plur. av adjektivet margʀ, 
’mången’, men också en form av det feminina substantivet mark, som 
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finns i forn svenskan i betydelsen ’mark’ som viktenhet såväl som mynt-
enhet. Ordet brukar föras till ett germanskt *markō-, *marka-, och anses 
lik som det forn väst nordiska mark n. ’märke, kännemärke, tecken’ höra 
till samma rot som mark f. med en betydelseutveckling ’gräns > gräns skog 
> mark’. Av intresse i detta sammanhang är att det svenska ordet märke 
av germanska *markia- besläktat med mark f., visar en betydelse utveck-
ling ’gräns > gränsmärke > märke, tecken’. Böjningen mark, plur. marker 
i forn svenskan liksom mǫrk, plur. merkr i fornväst nordiskan är sekundär. 
Ursprung ligen är ordet en feminin ō-stam som i urnor diskan bör ha böjts 
*marku, plur. *markōz, och i runsvenskan mark, plur. markaʀ.

Om runföljden 8–14 biargum innehåller en form av biarga eller biarg 
kan den motsvara ett verb i 1 pers. plur. presens eller 1 pers. plur. impe-
rativ av biarga eller av ett substantiv i dat. plur. av biarg. Det kan också 
vara en imperativ sing. biarg jämte prepositionen eller partikeln um.

En transkription av runföljden biargumb͡aaukaʀ auk iʀu markaʀ 
med ett run svenskt biarguma baugaʀ ok eʀu margaʀ (med läsning av 
bindrunan som a͡b) ger inte någon begrip lig inne börd. Om baugaʀ skulle 
svara mot nom. plur. av forn isländskans baugr m. ’ring, armring, halsring’ 
skulle man vänta sig en form margiʀ.

Att uppfatta runföljden som Biarg guma baugaʀ ok eiʀumarkaʀ, det vill 
säga som ’Hjälp människan, ringar och läketecken!’ (se nedan), är inte 
över tygande, om än formellt möjligt. Substan tivet gumi ’människa, man’ 
är en maskulin an-stam. Genom att läsa bindrunan som b͡a och bortse från 
den överflödiga dubbleringen av a är en norma li sering Biargum baugaʀ 
ok eiʀumarkaʀ möjlig, men ger knappast någon rimlig tolkning.

Ett alternativ är att läsa raden som ett runsvenskt Biarg um baugaʀ ok 
eiʀumarkaʀ! ’Bistå (henne), ringar och läketecken!’. Betydelsen i markaʀ 
har då preciserats genom förleden æiʀu-. Förleden skulle då bestå av ett 
svagt femi ninum urnord. *æira, jfr fornisl. eir f., som har betydelsen ’nåd, 
mild het, hjälp’ och som också återfinns i namnet på läkekonstens gudinna 
Eir (de Vries 1970, § 540, 554) och som utgår från ett germanskt *aizō- eller 
*aiziō-, vilket skulle ha givit ett runsvenskt *æiʀ > *ēr. Svag formen finns 
inte belagd som simplex, men att den har funnits visar samman sätt ningen 
úeirumaðr ’hän syns lös, våldsam man’. Att förleden skulle vara en mot-
svarig het till fornisl. eir n. ’koppar’ (< urnord. *ajaz ’metall; koppar; järn’), 
gen. sing. eirs, gen. plur. eira, är inte möjligt ur ordbildningssynpunkt. 

Som ovan påpekats är det en gammal och från flera källor känd upp fatt-
ning att troll och tursar kunde ge en kvinna en mycket svår för loss ning. 
Onda makter drev då sitt spel och särskilt tursarna tycks ha plågat kvinnor 
som skulle föda. Tursens makt kunde betvingas med runor, galdrar och 
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hjälpande hulda väsen som till exempel diserna. Sigdrifa uppmanar Sigurd 
Fafnes bane (i Sigrdrífumál, strof 10): ”Lär dig bärgerunor (bjargrúnar), / 
om du bärga (bjarga) vill / och lösa en kvinnas livsfrukt; / du skall rista 
dem på lovarna / och lederna fatta / och be om disernas bistånd.”

Det är därför naturligt att förstå inskriften på bleck 1 som födslo hjälp 
och att avsikten med de i besvärjelsen nämnda ringarna och läke tecknen 
(markaʀ) kan ha varit en hjälpande förlossande verkan eller ett av-
värjande av barnsängsfeber.

Delar av inskriften på bleck 2 går att tolka säkert. Följden þursikfahin 
þrihufþahinmiramulṭikafranmanskunu torde runsvenskt kunna åter ges 
med þurs ek fā hinn þrīhofða hinn meramuldiga frān manns kunu ’Jag får 
bort den trehövdade tursen . . . från mannens kvinna’. Tursen uppträder 
här på nytt, även här i direkt anknytning till kvinnan, men med andra 
bestäm ningar. Det är uppenbart att en del besvärjelser, ”kvinnogaldrar”, 
använder tursen som en betvingande kraft. I de medeltida runinskrift erna 
från Bergen finns en runristad pinne (N B257) med en lång, men tyvärr 
genom skador ofullständig besvärjelse för att betvinga ett kvinnligt väsen, 
kanske en kvinna. Här ristas runor mot bland annat tursen: Ríst ek bót-
rúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við elfum, tvífalt við trollum, þrífalt við 
þursum, ’Jag ristar botrunor, jag ristar bärgerunor; en gång mot alvarna, 
två falt mot trollen, trefalt mot tursarna’ (Liestøl 1964, 41). Och möj ligen 
nämns här även jǫtunn i formen iolun (jämför dock Liestøl 1964, 49; Söder-
berg 1988, 364–366; Lozzi Gallo 2001). I den isländska ”rundikten” (Bauer 
2003, 165, 191–194) är tursen kvinnors plåga, en klippboe och (jättinnan) 
Vårdruns man (þ [= þurs] er kvenna kvǫl ok klettabúi ok [Varð] rúnar verr). 

Om livskraften i dessa kvinnobesvärjelser vittnar den isländska svart-
konst boken från 1500-talet. Enligt den skall man för att förhäxa en kvinna, 
så att hon inte går till någon annan än till den som riktar besvärjelsen mot 
henne, göra en grop i det (jord)golv över vilket hon brukar gå och gjuta 
orm blod (iotun geira, kenning-aktig omskrivning för ’ormar’ gen. pl.) i 
den samt rita en ring omkring den tillsammans med kvinnans namn och 
bland annat tre ”stavar”, det vill säga ”tre (gånger) ’stupade’ Molldþurs- 
och Maðr-runor”. (De tre gånger stupade, dvs. upp och ner ställda Maðr-
runor, leder tankarna till de 2–3 tvemaþer-runor i inledningen till sida A 
av bleck 1.) Därefter läses en kraftfull besvärjelse som anger vad som skall 
hända kvinnan, om mannens vilja inte uppfylls: ”Drabbe dig ofärd, om 
du inte älskar mig. Om fötterna skall du frysa. Aldrig vinne du ära eller 
säll het. Sitte du som i eld; ruttne ditt hår, remne dina kläder, om du icke 
fri vil ligt vill giva dig till mig” (Lind qvist 1921, 56–61, jfr även s. 29).
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Tron på dessa besvärjelsers krafter framgår av en uppgift från 1554 i 
Diplo matarium Islandicum, 12: 751 (nr 482). Enligt den skulle en man ha 
för fört en flicka med sådana besvärjelser som han hade i sin svart konst-
bok: Oddr Þorsteinsson hade lockad hanz omaga til samlagz vid sig med 
sijnum konztrum og gaulldrum epter þui sem þær galldrabækur inne hielldu 
er fundizt haufdu j hanz geymslu, ’lockat hans [det vill säga prästen Torfis] 
mynd ling till samlag med sig genom sina svartkonster och galdrar, ur det 
som de svartkonstböcker innehöll som hade hittats i hans gömställe’.

I fråga om den verkande kraften i runan þurs kan det vara så att 
tursen, som vållar kvinnan olycka och lidande, övertar i kraft av sin run-
benämning rollen som ett aktivt magiskt tecken, vilket genom att ristas 
kan realisera något, till exempel tillfoga någon en skada. Utveck lingen 
kan ha varit att demonen först själv uppfattats som skadegöraren, där-
efter run benäm ningen represen terande begreppet och slutligen runan 
själv som ett själv ständigt magiskt tecken, men alltid utläst och uttalat 
som þurs (jfr Dillman 1996, 57 not 20).

I runföljden 5–8 ik fa återger ik en svagtonig form av det personliga 
pro nominet ’jag’, det vill säga ek utvecklat ur eka, medan fa uttrycker 
predi katet i satsen och styr objektet þurs. Det verb som döljer sig i fa kan 
formellt vara första person singularis av verbet fā ’måla, skriva, rista’ eller 
av det (ursprungligen) reduplicerande verbet fā (< urnord. *fanhan) ’fånga, 
fatta, gripa, erhålla, få’. På grund av mångtydigheten i ordet þurs, som kan 
avse själva demonen eller runan, kan inte något av de två verben ute slutas. 
Ver bet fā (< urnord. *faihian) används i nordiska run inskrifter för att ange 
att man anbragte runor (Ebel 1963, 30–35, och Wessén 1969, 17 f.).

Om det är fā ’rista’ som avses bör man väl tolka det så att ristaren genom 
att skära in runan þurs i blecket avser att fördriva den onda varelsen från 
kvinnan. Ofta uttrycks själva fördrivandet mycket konkret i sjuk doms-
besvärjelser med uttryck som ’fly du nu’, ’far du nu’ o.s.v. Det skulle tala 
för att fa här står för verbet fā, som då används i en betydelse ’få, bringa, 
lyckas skilja eller avlägsna någon eller något från någon’ såsom i Forn-
svenska legen dariets thu faar mik ey af then rätvisa väghenom, ’du får mig 
ej av den rättvisa vägen’ (s. 54719 f.).

I den fornisländska diktningen framställs tursen ofta som frånstötande 
och omänsklig (de Vries 1970, § 174, 179), så också här. Genom run följden 
hinþrihufþahinmiramulṭika karaktäriseras tursens yttre egen skaper: 
han är trehövdad och jordig, smutsig, oren. Med þrihufþa uttrycks hans 
ab norma skapnad att vara försedd med tre huvuden. Samma karaktä ristik 
åter finner vi i Skírnis mál, strof 31, där jättinnan Gerd hotas med att få 
leva med en trehövdad turs eller vara utan man, om hon inte ger sig åt 
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Frej: Með þursi þríhǫfðuðum / þú skalt æ nara, / eða verlaus vera. Det 
genom allitteration formelartade uttrycket ’trehövdade tursen’ har alltså 
varit känt både i Västnorden och Östnorden. Det något kortare uttrycket 
på koppar blecket, runsv. þrīhǫfða, kan bero på haplografi eller återspegla 
ett bort fall av en trycksvag vokal mellan lika konsonanter (exempel hos 
Brøn dum-Nielsen 1950–73, 1: 419 f.), mindre troligt är att det här rör sig 
om samma ordbildning som i till exempel namnet Svarthǫfði.

Själva idéinnehållet har väl stått klar för samtiden, men inte för oss. Reli-
gions historiker har tolkat bland annat trehövdade gudomar som ett sätt 
att koncen trera och symbolisera flera gudomars kraft eller grund principer 
i en enda, men i den trehövdade tursens fall rör det väl sig snarast om att 
det som avviker från det normala, från det egna kultur mönstret, är hot-
fullt och farligt. Ett intressant, men minst lika svårtolkat material som 
det skriftliga och som kan ha viss anknytning till den trehövdade tursen 
är de mång hövdade föremål, bland annat miniatyr skulpturer, som börjar 
uppträda i Norden under tidig järnålder (Lamm 1985). Reminiscenser av 
den trehövdade tursen i kristen tappning, det vill säga djävulen själv, 
upp träder sannolikt i bildvävnaden från 1200-talet från Skog (Franzén 
och Nockert 1992, 51–54 och 56 f.). Här är också värt att lägga märke till 
benämningen ”þrihofdadur Belzebup” för djävulen i den isländska dikten 
Niður stigningsvísur, strof 36 (Jón Helgason 1936–38, 1.2: 234).

Eftersom läsningen av runa 30 är i viss mån osäker — snarast bör den 
läsas som t, men också möjligen som l — kan runföljden 27−33 åter spegla 
ett run svenskt adj. *muldigʀ (jfr fornsv. muldhoger) eller ett med -līkʀ bildat 
runsv. *muldlīkʀ, det vill säga i båda fallen bildningar till substantivet muld 
f. ’jord, mull’. Båda tolkningarna medför formella svårigheter, däremot 
knappast betydelse mässiga (Åkerlund 1929, 137–148). I det först nämnda 
fallet är vokalen i avledningen anmärkningsvärd. Det normala hade varit 
u, det vill säga muldugʀ, eftersom muld är en feminin ō-stam och -ugr 
är den avled nings form som förallmänligades i de nordiska fornspråken. 
Former på -igr förekommer dock där: fornisl. auðugr (-igr), ráðugr (-igr), 
saurugr (-igr), úrugr (-igr) och i några fall uppträder endast former på 
-igr. Om vi i stället räknar med mulḷika, det vill säga ett runsvenskt adj. 
muldlīkʀ, bereder konsonant bortfallet inte något problem (se Sverdrup 
1911, 7), men väl dubbel skriv ningen av l som bryter mot den runografiska 
principen att inte dubbel teckna lång konsonant. Möjligen har ristaren 
haft svårighet att återge en fonemföljd /ldl/.

Hur runföljden 23–26 mira som föregår mulṭika skall tolkas är osäkert. 
Efter som runa 25 r står för ett ursprungligt r återger den knappast någon 
form av den runsvenska komparativen meiʀi ’mer, större’. Det ligger nära 
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till hands att tro att ordet har angivit karaktären hos muld, till exempel 
dess utseende eller beskaffenhet. Om uttrycket använts för att ange beskaf-
fenhet skulle man kunna tänka sig en substantivisk eller adjektivisk bild-
ning till en rot mer-/mor- (se till exempel Bjorvand och Lindeman 2007, 
s.v. mørk och usle (eldmørje)) som uppträder i det isländska verbet merja 
(marða) ’krossa, stöta sönder, mosa’ och i svenska dialekter i orden mor 
(mår) n. ’hög av sönderkrossade ting, avfall, skräp’ och mora ’slå sönder, 
krossa i små smulor eller stycken’ (Rietz 1862−67, 444b). 

Vare sig det nu ifråga om mulṭika rör sig om ett adjektiv bildat genom 
avled ning med suffixet -igʀ eller en bildning med -līkʀ, så förknippar 
adjek tivet tursen med jord och smuts. Denna koppling kommer till direkt 
uttryck i den isländska svartkonstboken från 1500-talet, där det talas 
om moldþurs- och maðr-runor (Lindqvist 1921, 56 f.). Runbleckets turs 
besvärjs alltså att lämna mannens kvinna (mans kunu), ett uttryck som 
väl markerar det mänskliga i motsats till tursen.

För den återstående delen av inskriften båda sidor av bleck 2 ges här 
bara några hypo tetiska förslag. Denna del bör innehålla uttryck för att 
för driva sjuk doms tursen och förgöra den. Runföljden hanatsaiþi kan 
delas upp på olika sätt. Utifrån inskriftens förmodade karaktär är det fres-
tande att föra sam man saiþi med orden kring begreppet sejd och tolka 
det som en dativ form av en mot svarig het till forn väst nordiskans seiðr 
’sejd, trolldom’, eller som en pret. konj. av síða ’utöva sejd, vara troll-
karl’ eller — och snarast — som pres. konj. av kausativet seiða ’genom sejd, 
trolldom åstad komma eller för göra’. Om saiþi återger en form av kausa-
tivet rör det sig om en ope ra tiv magi för att skada eller förgöra sjuk doms-
tursen, som då väl åsyftas med ru nor na han, medan at skulle avse prepo-
sitionen at i abso lut, ad ver biell be tydelse ’dit’. Innebörden skulle då vara 
’Jag må genom sejd få tag på honom’ eller ’jag må sejda honom dit (där 
han hör hemma)’. Det skulle i så fall röra sig om vad Bo Almqvist (2000, 
262) kallar attra herande sejd.

En sådan tolkning förutsätter bland annat att sejd inte hade den snäva 
och negativa betydelse som den oftast har i den fornisländska litte ra turen 
(Näs ström 2002, 238 f.; jfr de Vries 1970, § 237). En mer nyanserad bild av 
sejden och sejdande män ger Dillmann (2006, 40–42, 137–167). Det var 
van hedrande för en man att ägna sig åt en sådan verksamhet. Men det kan 
ju tänkas att saiþi i en inskrift på 1000-talet kan ha en äldre och mer allmän 
betydelse ’påverka eller förändra med hjälp av övernaturliga medel, det 
må vare till det bättre eller till det sämre’ (jfr Foote 1979, 395: ”affect or fix 
by super natural means”; Raudvere 2003, 89–170 [kap. ”Trolldoms ritualer: 
Praktik och teknik”]). 
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Besvärjelser mot sjukdomsdemoner kan avslutas med att demonen 
manas i väg från den sjuke. Besvärjelsen avslutas ibland med igångs sätt-
nings ord, exempelvis Niūt lyfia (U Fv1933;134 Sigtuna) och Amen ok þæt se 
(DR EM85;493 Ribe). Man kan också uppge vart man vill förjaga demonen, 
till exempel in i berget, ut på en fjärran sten i havet. Det kan tänkas att 
slutet av inskriften på bleck B innehåller en sådan tanke gång. Run följden 
umliþin kan svara mot ett fornisländskt um liðinn, det vill säga ett prete-
ritum particip av líða um i betydelsen ’gå hän, gå bort, försvinna’. Man 
kan jämföra följande stycke ur den isländska Homilieboken (s. 568) þessir 
allir lutir fara á braut ok líða um sem skuggi, ’alla dessa saker går bort och 
för svinner som en skugga’.

Om tankegången är riktig anges före umliþin vart man vill förjaga de-
monen som omtalas som hann (runorna 18–20 han), nämligen iloa som 
kan förstås som ett uttryck ī lo(g)a ’in i lågan, elden’. I run svenskan före-
kommer omskrivning med verbet verða jämte perfekt particip för att om-
tala att något sker eller skedde, det vill säga för att ange en för ändring 
eller ett inträdande av ett tillstånd. En önskan att förjaga demonen in i 
elden för att förgås där skulle ha kunnat uttryckas med ett allitte rerande 
verði han ī loga um liðinn. Skillnaderna gentemot lydelsen på blecket är 
så pass avsevärda (rt i stället för rþ i uirti — jämför dock det oförklarade 
ny norska verte ’bliva’ — och konsonantbortfallet i loa) att en sådan tolk-
ning knappast är försvarlig. I det förra fallet rör det sig i så fall om en på-
fallande runografisk avvikelse och i det senare fallet måste vi räkna med 
ett i och för sig sporadiskt belagt bortfall av inter vokaliskt g, efter som det 
inte är tilltalande att räkna med en i nordiska språk icke belagd växel-
form urnord. *luhan-, som uppträder i till exempel det medel hög tyska 
sub stantivet lohe m. ’låga’. Att runföljden återger en icke belagd svensk 
mot svarig het till nyisländska lui ’utmattning’ är inte troligt.

Hur oiþki sinhaus skall förstås är likaså ovisst. Möjligen kan man iden-
ti fiera pronominet sinn och det fornsvenska substantivet hös, m. ’huvud, 
huvud skalle’, vilka skulle kunna syfta på tursen, som tidigare karak tä ri-
serats som trehövdad. Än mer dunkel förefaller runföljden oiþki att vara. 
Det är till exempel föga tilltalande att laborera med en verbform runsv. 
øyðgi, presens konj. 3 pers. sing. av ett icke tidigare belagt verb *øyðga 
’göra öde, föröda’. 

Eftersom det inte lyckats att presentera en sammanhängande och över-
tygande tolkning av texten på sida B av bleck 2, avstår jag också från 
möj liga tolkningar av enstaka runföljder där, eftersom en helhets tolkning 
med hjälp av dem skulle bli enbart hypotetisk.
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Tillväxten av kunskap inom det beteendevetenskapliga, arkeologiska och 
litte ratur vetenskapliga området liksom det religionshistoriska ger nya 
as pek ter på texter som de två Solbergableckens. Dessa texter är rituella, 
det vill säga till dem är knutna vissa handlingar, riter, som grundar sig 
på veder tagna regler och som ger dem som deltar i riten ett menings fullt 
sätt att hantera föreställningar och händelser. Solberga blecken är sanno-
likt exempel på en ontavvärjande rit och inbegriper inte bara själva texten 
utan också själva föremålen, kopparblecken, och de handlingar som ingick 
i den rituella processen och som runblecken är det enda synliga resul tatet 
av. Hur denna process sett ut kan möjligen litterära motiv i medel tida litte-
ratur, framför allt i den isländska sagan, ge oss en uppfattning om. I Egil 
saga Skalla-Gríms sonar (kap. 72) berättas hur Egil botar den sjuka flickan 
Helga Tor finns dotter, som lidit av vanmakt (hefir hon haft langan van mátt), 
inte kunnat sova och genom trolldom varit berövad sina själs förmögen-
heter. Egil frågar ingående om hennes tillstånd och får veta att det hade 
ristats runor av en bondpojke för att bota henne, men att hennes till stånd 
då i stället förvärrats. Egil inleder därefter själva botande ritualen genom att 
låta lyfta ut flickan ur sängalkoven och lägga ett rent kläde under henne. 
Han undersöker alkoven och finner ett runristat valben. Han läser runorna, 
täljer bort dem och skrapar ner dem i elden. Där efter bränner han upp benet 
och låter bära ut flickans sängkläder i friska luften, ristar botande runor 
och lägger dem under hennes kudde. Flickan vaknar upp och är frisk men 
svag (heil, en þó var hon máttlítil) och Egil får som lön den proviant han 
behöver. Samma moment som möter i den kort fattade skildringen av Egils 
till väga gångs sätt, kunskaps inhämtning, analys och åtgärd, en utveckling 
från en intellektuell aktivitet till konkreta åtgärder, torde också ha gällt den 
ritual som Köpings vik blecken är konkreta vittnen om. 

Sammanfattning och avslutning
Efter utredningen ovan och med vederbörliga reservationer kan därför de 
två bleck inskrifterna läsas (med ordmellanrum), tolkas på runsvenska och 
över sättas på följande sätt.

Bleck 1, sida A

iiiêihiiasnuhúiịṇnsiiiḳousµµµµµµo
ûiúnaiiiuk·∗ i · kristr auk santa maria biargi
. . . Kristr ok Sankta Maria biargi
’Kristus och Sankta Maria må frälsa’ 
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Bleck 1, sida B 

þiʀ oluf
þēʀ, Ōlǫf!
’dig, Oluv!’

biarg um b͡aaukaʀ auk iʀumarkaʀ 
Biarg um baugaʀ ok æiʀumarkaʀ! 
’Bistå (henne), med hjälp av? ringar och läketecken!’

fran þiʀ in arkiotun uluf auk þrymianti þurs altit 
frān þēʀ inn argi iotunn, Ōlǫf, ok þrymiandi þurs all tītt 
’Alltid (må vara) från dig den naturvidrige jätten, Oluv, och den rasande 
tursen.’

Bleck 2, sida A 

þurs ik fa hin þrihufþa hin miramulṭika fran 
Þurs ek fā hinn þrīhǫfða hinn meramuldiga frān 
’Tursen får jag bort, den trehövdade (och) den jordiga från’

mans kunu han at saiþi
manns konu, hann at sæiði
’mannens kvinna. Jag må genom sejd sejda honom dit (där han hör hemma).’

Bleck 2, sida B

oiþki
. . .

sin haus uirti han i loa um liþin
. . . 

Runinskrifterna från Köpingsvik är yttringar av ett samhälle där skrift 
kommit till användning. Redan själva skriftbärarna (se inledningen här och 
Gustav son 2004), åtta bleck av metall, tre revben och ett redskap (en sländ-
trissa), belyser den vikingatida och tidigmedeltida använd ningen av runorna 
i Köpings vik. Runinskrifter på bleck av koppar hör hemma i för kristen tid 
och inskrifterna har sammanhang med magins värld, medan bly bleck bär 
inskrifter som hör samman med den nya tron och dess språk, latinet. Ben-
inskrifter kan karaktäriseras som vardagssituationernas texter, till fälliga 
mani festationer utan tanke på att bevaras för eftervärlden. Inskrifter på 
bruks föremål och redskap från platser om Lödöse och Sigtuna innehåller 
praktiska uppgifter, till exempel om ägaren eller till verkaren, ibland därtill 
en uppgift om föremålets art. Tecknen på en sländ trissa från Köpings vik är 
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dess värre så villsamma och svårbestämbara att det inte ens med säker het 
går att avgöra om det är runor. I några fall som i fråga om ett bronsbleck 
med upphäng nings ring från Solberga 4:8 kan det inte säkert avgöras om 
det rör sig om en runinskrift. Kanske skall den ses som en del av en ritual, 
där inristandet av tecken på skyddsamuletten var en väsentlig del av riten. 

Fastän runfynden från Köping är ganska få vittnar de om att gemene 
man var i stånd att läsa och förfärdiga skriven text i vida högre grad än 
vad de lärdes handskrifter låter ana. Tillsammans med runfynden från 
medel tida städer i Sverige som Sigtuna och Lödöse antyder runfynden en 
bredare och varierande användning av skrift under tidig medel tiden, det 
vill säga under sen vikingatid och tidig medeltid.

Arkeologernas förfinade dateringar av det stadigt ökande antalet fynd 
från arkeologiska undersökningar förbättrar förhopp ningsvis möjlig he-
terna att finna direkta kopplingar av de arkeo logiska fynden till sådana 
skrift liga källor som de isländska sagorna och skalde dikt ningen. Dessa 
kom mer visserligen nästan uteslutande från Island, men i många fall 
behand lar de förhållanden i Danmark, Norge och Sverige från den tid där 
de nämnda arkeologiska fynden hör hemma. Problemet med att finna en 
bärig het mellan de stumma föremålen och de nämnda skrift liga käl lorna 
är vet skapen att vi aldrig med säkerhet kan fastställa äkt heten i det som 
dessa källor berättar om det förflutna. De återspeglar ju sin tids upp fatt-
ning om det förflutna. Även i de fall det finns en hållfast koppling mellan 
före mål och texter, ger den vunna kunskapen inte någon full ständig bild 
av det förflutnas samhälle. Hand skrifternas texter åter speglar vad kyr-
kans klerker och socialt och eko nomiskt betydelse fulla individer ute i 
sam hället fann vara viktigt att anförtro perga mentet. Och även om nutida 
arkeo loger till stor del under söker bebyg gelse lämningar åter speglar före-
målen från dessa under sökningar också en likartad för delning. Socialt och 
eko nomiskt betydelsefulla samhällsmedlemmar lämnade efter sig en mer 
om fattande fysisk kvarlåtenskap än de mindre besuttna.

Även i detta avseende ger medeltida runfynd med inskrifter av till-
fällig hets karaktär en bredare aspekt på medeltida literacy. De klar gör 
ibland också kopplingar mellan de förhållanden som de senare till komna 
skrift liga källorna beskriver och de äldre materiella lämningarna från de 
arkeo logiska under sökningarna. Ett sådan exempel är förmodligen de 
två Köpings vik blecken som ristats för att rädda kvinnan Oluv. Det bör 
betonas att de återspeglar en medeltida religiositet med rötter i för kristen 
livs upp fattning. 

Runfynden från Köpingsvik är också intressanta ur ett skrift historiskt 
perspektiv. Med tanke på den omfattande kyrkliga verksamheten i Köping 
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under tidig medeltid, bör då där ha existerat en diglossi, en använd ning 
av latinskt språk med texter med latinskt alfabet och ett folk språk med 
inskrifter med runor. Troligen hör runinskrifterna från Köpingsvik till en 
inle dande fas av användningen av skrift i Sverige. Denna fas kul mi nerade 
sanno likt under 1200-talet och i början av 1300-talet, då run skriften 
nådde sin största omfattning samtidigt som bruket av latinsk skrift till-
växte. Använd ningen av runskrift tycks ha tagit ett brått slut vid mitten 
av 1300-talet och därmed också den folkliga läs- och skriv kunnig heten. 
Denna hade dock varit av blygsam omfattning. Till en mer omfattande 
sådan lades grunden först på 1600-talet genom statens och kyrkans alfa-
beti serings insatser. 
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English summary

Two rune-inscribed copper amulets from Solberga, Köpingsvik  
(Öl Fv1976;96A and Öl Fv1976;96B)

Köpingsvik was one of the centres for trade on Öland during the Viking Age and 
early medieval period. It was also a place where human interaction stimulated the 
spread of new ideas and cultural patterns. This is the background against which 
finds of a number of loose objects with runes and rune-like signs, especially copper 
plates and rib bones, can be seen. Since the 1950s, archaeological excavations 
have uncovered a number of such objects. The most remarkable find was made in 
1972 at the Solberga farm where two interrelated plates of copper (Öl Fv1976;96A 
and Öl Fv1976;96B) were unearthed via the sifting of sand filling a post hole at 
what seems to have been a furnace.

Examination revealed that the two plates had runes on the front and back. 
The inscriptions on the four sides are divided into nine lines. The inscription 
on plate 1 begins on the upper line of the front side and continues on the lower 
line. The inscription resumes on the back’s upper line and, although the inscriber 
continued on the lower line and terminated with the twenty-five runes on the 
middle line, the reading provided below presents lines from top to bottom on all 
sides since that may well have been the intended reading order also here. The 
reading order on plate 2 is uncertain. Its arrangement and content suggest that 
the inscription begins with the six runes which were carved over the whole front, 
continuing with the runes in the upper line and terminating with those in the 
lower one. The reading order on the back is similarly unclear.

The inscription can be read and partly interpreted and translated as follows:

Plate 1, side A

iiiêihiiasnuhúiịṇnsiiiḳousµµµµµµo
ûiúnaiiiuk·∗ i · kristr auk santa maria biargi
. . . Kristr ok Sankta Maria biargi
‘May Christ and saint Mary save’ 

Plate 1, side B 

þiʀ oluf
þēʀ, Ōlǫf!
‘you, Ōlǫf.’

biarg um b͡aaukaʀ auk iʀumarkaʀ 
Biarg um baugaʀ ok æiʀumarkaʀ! 
‘Assist (her), rings and healing marks!’
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fran þiʀ in arkiotun uluf auk þrymianti þurs altit 
frān þēʀ inn argi iotunn, Ōlǫf, ok þrymiandi þurs all tītt 
‘Always (may be) from you, Ōlǫf, the perverse giant and the furious ogre.’

Plate 2, side A 

þurs ik fa hin þrihufþa hin miramulṭika fran 
Þurs ek fā hinn þrīhǫfða hinn meramuldiga frān 
‘The ogre I remove, the three-headed (and) the soil-stained, from’

mans kunu han at saiþi
manns konu, hann at sæiði
‘the man’s woman, may (I) through sorcery conjure him thence (where he 
belongs).’

Plate 2, side B

oiþki
. . .

sin haus uirti han i loa um liþin
. . . 

The two Solberga plates are significant for several reasons. Despite the lack 
of a complete interpretation, the length and content of the inscriptions shed 
light on pre-medieval and early medieval Christian prayers and invocations for 
a woman in childbirth while simultaneously containing heathen curses deriving 
from a pre-Christian worldview to protect her from a woman-hating ogre. The 
arrangement of the inscriptions suggests they should be seen in a ritual context, 
with their presence linked to ritual actions at the delivery. The text begins with 
a prayer to Christ and an invocation of Saint Mary to save Ōlǫf, the woman 
in childbirth. The formula shows that Mary’s importance was not restricted to 
Christian liturgy but extended to birth itself. Alongside a more general meaning, 
the verb biarga seems to have been acquired a more specific sense of ‘assist a 
woman in labour’. Thereafter follows the invocation that rings and healing marks 
should help (her) and the exhortation that the perverse giant and the furious 
ogre always stay away from Ōlǫf. The text on plate 2 follows with an exorcising 
formula where the sorcerer drives the three-headed and soil-stained ogre away 
from the man’s woman and through sorcery banishes him to where he belongs.

The growth of knowledge in the areas of behavioural science, archaeology and 
literature as well as the history of religion sheds new light on texts such as those 
found on the two plates from Köpingsvik. These are ritual texts, that is to say 
that certain actions, i.e. rites, which are associated with them are grounded in 
generally accepted rules which give participants in the rite a meaningful way of 
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handling actions and ideas. The plates are probably examples of a rite to drive 
away evil involving not only the text itself but also the object, the copper plates, 
and the actions which comprised the ritual process of which the runic plates 
are the only visible result. Motifs in medieval literature, primarily Icelandic 
sagas, can give us some idea of how this process may have worked. Egils saga 
Skalla-Grímssonssonar (ch. 72), for example, describes how Egill cures a sick girl 
rendered weak, unable to sleep and witless through magic. After making detailed 
inquiries about her condition, Egill initiates a healing ritual and carves healing 
runes, whereupon the girl wakes up healthy. The same elements encountered 
in the short description of Egill’s approach, i.e. information gathering, analysis 
and active response — a development from intellectual activity to concrete 
action — must also have applied to the ritual which the Köpingsvik plates bear 
tangible witness to. 

The use of rune-inscribed copper plates in Sweden arouses undeniable interest. 
In several cases, as with Köpingsvik and Sigtuna, there is a clear association with 
metalworking sites, which might indicate that they were both produced and 
inscribed there. It is striking that few of them carry long, linguistically meaningful 
texts like those on the Köpingsvik plates. In most cases the inscriptions are 
non-lexical or comprise putative or possibly coded runes (lönnrunor). This 
might suggest that linguistic comprehensibility was not crucial; it was, rather, 
the carving of signs on the copper plate according to ritual demands that was 
important.




