Den Islandske Galdrabók
af Grølheim

De mest kendte skriftlige kilder til vore
forfædres trosverden (og de, som historikere oftest anvender,) er nedskrevet i årene
1100 til 1400. Imidlertid findes der andre kilder, der ganske vidst er yngre, men
stadig interessante at få oplysninger ud af.
Når forskerne sjældent ønsker at inddrage
de yngre kilder, skyldes det den kildekritiske holdning, at en kilde, der er tættest
på begivenhederne, anses for mest troværdig. At det kan være en problematisk holdning, skal jeg ikke komme ind på her, men
noterer at den forudsætter det synspunkt, at
den gamle tro ophørte som et trylleslag ved
kristendommens indførelse, hvorefter hele
befolkningen med ét glemte alt om den.
Eller med andre ord, at en kilde forfattet i
1400-tallet ikke kunne bygge på samtidigt
praktiseret hedendom, fordi man anser, at
der ikke fandtes flere asatroende på det tidspunkt. Imidlertid er det almindelig kendt,
at islændingene i de første mange år af middelalderen havde lov til at dyrke aserne,
bare det ikke foregik offentligt. Det blev så
senere forbudt også at gøre i dølgsmål, men
først efter at islændingene havde haft tid til
at etablere en hemmelig dyrkelse af aserne.
Måske er det netop denne ”hemmelige”
dyrkelse, der har været baggrunden for, at
Snorre kunne skrive sin Edda og at kvadene
i den Ældre Edda er blevet bevaret.

kring år 1600. Den er skrevet med 4 forskellige personers håndskrift, hvoraf de to ældste
kan være fra slutningen af 1500-tallet. De
yngste fra sidste halvdel af 1600-tallet, men
ikke yngre end 1682, hvor bogen blev købt
af den svenske forsker J.G. Sparvenfeldt.
De tre første af Galdrebogens forfattere har
alle været islændinge. Den sidste skribent
har været dansker og formodentlig den, der
bragte bogen fra Island til København, hvor
Sparvenfeldt erhvervede den. Alligevel har
den danske skribent haft et islandsk forlæg til
i hvert fald en del af de nedskrevne formler.
Galdrebogen er ikke, som man måske ville
formode, en akademisk konstruktion fra den
tid, hvor den er nedskrevet, men derimod en
samling af de formler, nedskriveren kendte
til og på det tidspunkt var nedarvet fra en
ældre tid. De nedskrevne formler indeholder
elementer fra både katolsk og kabbalistisk
mystik såvel som nordisk mytologi og sagatradition og udgør på den måde en syntese af
Islands religiøse historie.
Bogen er egentlig uden sidestykke i Nordeuropa, hvor alle tilsvarende sortekunstbøger,
eller grimoire som de også kaldes, brændtes
under hekseforfølgelserne i 16 og 1700-tallet. En skæbne, der formodentlig også var
overgået galdrebogen, hvis ikke lige den var
opkøbt af Sparvenfeldt og siden opbevaret i
det historiske akademi i Stockholm.

Et godt eksempel på, at der har været tale
om mere end bare litterær antikvarisk interesse, er det håndskrift, der er blevet kaldt
”Den Islandske Galdrebog.” Det er en samling af magiske formler, nedskrevet om-

I 1486 skrev to dominikanermunke den berygtede bog, Malleus Maleficarum (Heksehammeren). Den blev grundlaget for inkvisitionens og senere det verdslige retsvæsens
bekæmpelse af mennesker, der enten udø-

vede heksekunster eller blev beskyldt for at
gøre det. Nok havde der i folketraditionen
været anvendt forskellige former for magi til
alle mulige formål, ofte var der en flydende
grænse mellem trolddom og lægekunst, men
efter at kirken, med heksehammeren, rettede sit fokus på hekseri, var det som om, at
interessen for magi blev skærpet. Europa og
Island oplevede et boom i sortekunst bøger
(grimoire), og, ejendommeligt nok, var det
på Island ofte kirkens egne mænd, der stod
for indsamlingen og nedskrivningen af
formler. Det skyldes måske at netop, fordi
kirkens folk var de eneste intellektuelle på
det tidspunkt, men det er heller ikke utænkeligt, at efter heksehammeren havde gjort
det forbudt, var det spændende at beskæftige
sig med.
Den mest berømte islandske sortekunstbog var ejet af den berygtede biskop Gottshálk Niklásson med tilnavnet ”den onde.”
Han var bisp på Holar fra 1497 til 1520 og
havde et rygte for at beskæftige sig med sort
magi. Han skulle angiveligt havde ejet en
sortebog ved navn ”Rau›skinni”, der, som
navnet antyder, var skrevet på rødt pergament med gyldne runer. Bogen skulle havde
været skrevet i to dele. Den første del af
bogen omhandlede hvid magi og læste man
den, kunne man stadig nå at blive frelst, men
læste man den sidste del, hvor den sorte
magi stod, havde man fortabt sin sjæl til evig
tid. Biskop Gottshálk skulle i følge overleveringen have fået bogen ”Rau›skinni” med
sig i graven og siden har mange forsøgt at
fremmane Gottshálks genfærd for at prøve
at fravriste ham bogen.
Den første lærte islænding, der skulle have
studeret trolddom, er i følge folketraditionen
den Sæmundur hin Frode, der også er tilskrevet indsamlingen og nedskrivningen af den
ældre Edda. I følge overleveringen skulle
han have gået på den ”Sorte Skole” da han
studerede i Frankrig. Hvor meget der er om
den sag, er dog tvivlsomt. Det er faktisk
ikke utænkeligt, at det islandske folkevid
har kaldt det teologiske fakultet for den
sorte skole. Hvis Sæmundur har lært magi
i Frankrig, kan der kun have været tale om
kabbalistisk magi og evt. de katolske bønner
som bl.a. optræder i Galdrebogen og andre
magiske opskrifter på Island.
Angiveligt skulle der have eksisteret flere
sortebøger, bl.a. en kaldet ”Gráskinni,”
på de to islandske lærdoms centre ved
bispesæderne på Skálholt og Hólar. Det
kan måske forekomme utroværdigt, at disse
kristne højborge skulle have beskæftiget
sig med den slags, men det var også her, at
mange af skrifterne fra den nordiske mytologi er blevet bevaret. Hauksbók, hvori der
bl.a. findes en version af Vølvens Spådom er
skrevet på Hólar og Snorri Sturlasson skrev
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Her er det værd at nævne, at for den lutheranske dæmonologi var både sort og hvid magi
satanisk i sit udgangspunkt og derfor lige
strafværdigt. Hekse og troldmænd var i ledtog med djævelen, uanset hvad deres motiv

2

måtte have været. Og ledtog med djævelen
er fornægtelse af gud.
Det har næppe været alle kristne islændinge, der har delt det luteranske syn på magi.
I hvert fald har Galdrebogens skribenter
næppe gjort det. Af galdrebogens indhold at
dømme, er det nemlig højst sandsynligt, at
disse skribenter i et eller andet omfang har
opfattet sig som kristne, om end de tydeligvis
også troede på, at de gamle asaguder kunne
hjælpe dem i deres forehavende. Galdrebogen udgør på den måde en interessant og
tankevækkende syntese af både kristendom
og asatro. De har så at sige taget det bedste
fra begge verdner og blandet det sammen til
deres egen tro og er på den måde egentlig
hedensk i sin natur.
Bogen beskriver to former for magi. Dels
værneformler til beskyttelse mod ondt, lige
fra sygdomme til beskyttelse mod andres
trolddom. Det der populært kaldes hvid
magi. Dels formler til opnåelse af ønsker og
fordele eller direkte til at skade nogen. Den
såkaldte sorte magi. Det svarer udmærket til,
hvad folkeoverleveringen fortæller om Gottshálks sortebog. Dog er der tilsyneladende
ikke samme inddeling, men formlerne er opskrevet mellem hinanden. Det interessante
er, at det virker ikke som om at skribenterne
har gjort nogen moralsk forskel på disse to
forskellige typer af formler.
Der er en tendens til, at kristne bønner, latinske og pseudo-latinske remser, typisk
overleveret fra den katolske tid, bliver anvendt som beskyttelsesformler, men der er
også eksempler på, at ”Skaber” og ”frelser”
påkaldes i formler, som udpræget må kaldes
sortmagi. I nogle formler til både sort og
hvid magi påkaldes både guderne fra Valhal
sammen med Gud og Jesus. Evt. bliver Satan
og Belzebub også nævnt i samme vending.
En af de hyppigste virkninger handler om
tyveri. Det kan være beskyttelse mod at tyveriet finder sted eller det kan være hjælp til
at finde tyven eller det stjålne. Det er påfaldende, at i lige net op denne sag, har galdrebogens skribenter haft mere tiltro til de nordiske guder end til væsnerne fra den kristne
mytologi.
Til gengæld er det stort set kun kristne bønner og bibelske symboler, der anvendes til
beskyttelse mod trolddom. Et ofte anvendt
symbol er det så kaldte Salomons segl. I
følge bibelsk mytologi havde Salomon bundet alle Babylons dæmoner i en æske med
dette segl, men nogen tid efter Salomon var
død kom nogen til at lukke dæmonerne ud
igen.
Mange af galdrebogens formler består netop
af et eller flere symboler, der skal nedskrives
på et eller andet emne. Hvis de skulle have
en særligt kraftig virkning kunne det evt.
være med blod. Symbolerne kunne være
kristne eller kabbalistiske, det kunne være
runer, galdrestave eller særlige trylletegn.
Samtidig skulle man fremsige en formel, der
beskriver virkningen. Til sidst beder man åndelige væsner om at hjælpe sig med at få den
ønskede virkning til at ske.

Salomons segl

bl.a. sin skjaldskabslære, kaldet den yngre
Edda, på Skálholt.
Efterhånden som hekseprocesserne tog til,
blev det også en betænkelig sag at beskæftige
sig med magi på disse skoler og i 1600-tallet
forekom flere dokumenterede tilfælde, hvor
elever var blevet bortvist fra skolen i Skálholt for at være i besiddelse af sortebøger.
Nogle af dem blev dog senere optaget igen.
Det er også påfaldende, at selv om der er
optegnet 4 sager, der involverede sort magi,
blev ingen overgivet til de sekulære domstole og i intet tilfælde var straffen særlig hård.
En af sagerne involverede en præst, der var
anklaget for at have forvoldt, at en elev fik
det dårligt i en bestemt piges nærvær, som
både præsten og den pågældende elev var
forelsket i. Man kan så spekulere lidt over,
om præstens magi kom fra galdrebogen eller
biblen.
Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt,
at ingen præster eller andre gejstlige, der
blev anklaget for hekseri nogen sinde blev
brændt på Island. Tvært i mod var det ofte
præster uddannet i Danmark der fremsatte
anklagerne. Langt de fleste forekom efter
reformationen. I 1343 blev en nonne brændt
for blasfemi og kontakt til djævlen og i 1407
blev en mand i nordbosamfundet på Grønland brændt for at have forført en gift kvinde
ved brug af trolddom. Det var de eneste to
sager i den katolske tid. Resten af henrettelserne foregik mellem 1625 og 1683 hvor i
alt 21 islændere blev brændt. I alt findes der
optegnet 130 sager og 170 islændere anklaget for brug af trolddom. De fleste af sagerne
resulterede i piskning eller mildere domme.
En tredjedel blev frikendt.
Et forhold, der adskiller Island fra resten
af Europa er, at kun ca. 10% var kvinder.
Endnu færre, nemlig kun én af de brændte
var kvinde, resten mænd. Årsagen til dette
kan være flere. Fks. var der ikke nogen
nævneværdige byer og derfor var det ikke
usædvanligt, at folk (og altså også gamle
kvinder) levede isoleret for sig selv. Det kan
også afspejle det forhold, at magi på Island
har været tæt forbundet med den litterære
tradition, (som blev praktiseret på de to
bispesæde-skoler). Det kan også have med
at gøre, at langt de fleste sager om hekseri
i virkeligheden handlede om øvrighedspersoner og storbønders statuering af magt.
Primært over for mandligt tyende.
I en tredjedel af sagerne lød anklagen på at
have forvoldt sygdom i enten mennesker
eller kvæg. I en tredjedel handlede det om,
at de anklagede udelukkende var i besiddelse af sortebøger eller papir og træstykker med runer og galdrestave (se runesiden
i nærværende blad). Resten af sagerne omhandlede en lang række ting som spiritisme
og magisk helbredelse.

En af de mere spøjse formler i Galdrebogen
er de såkaldte Fréttrúnar (eller prutteruner.)
Med sit eget blod skal man på et hvidt kalveskind skrive (
) og så skal man sige ” med 8 Ás 9
naud og tretten thurs må jeg plage din mave
med med lort og tamluft, og alle disse runer
skal plage din bug med voldsomme prutter.
Må dine indvolde løsne sig fra sit fæste og
sprænges og måtte din prutten aldrig ophøre
hverken dag eller nat og være så svag som
fjenden Loke, af alle Guder bunden, i dit
mægtigste navn Herre, Gud, Ånd, skaber,
Odin, Tor, Frelser, Frej, Oper, Satan, Belsebub, hjælpeånder, mægtige gud, værn, Fylgjer, Oteos, Mors, Nokte vitales.”
Ud over at være ganske underholdende, viser
denne formel klart galdrebogens synkretisme
(religionsblanderi) og at også kristne ånder
kan benyttes til sort magi. Samtidig har den
også klare hedenske elementer, der, ud over
gudenavnene, også omfatter selve runeformlen. Den første del de 8 Ás og de 9 Naud
findes også andet sted i islandsk folketro
omtalt som kvennagaldur og beregnet til at
vinde kvinders kærlighed. Det er så næppe
tilfældet, hvis man tilføjer de 13 thursruner,
hvor man må formode, virkningen er den
ovenstående. Interessant nok står i både det
islandske og det norske runedigt, at ”Thurs
volder kvinder kval,” så de er næppe tilfældigt valgt. At disse runeformler er noget, der
er overleveret fra hedensk tid, bliver klart,
når man ser, at den har paralleller i en amulet fra folkevandringstiden fundet i Skåne.
Der står mange andre formler i den islandske
Galdrebog, som kan være værd at fordybe
sig i, men det vil være for omfattende at
beskrive her.
Den islandske Galdrebog er gennem tiden
blevet udgivet nogen gange. I 1921 blev den
udgivet på svensk oversat af N. Lindquist.
Den findes også i en populær udgave fra 1989
på engelsk oversat af Steven Flowers. Dog er
han her væsentlig mere seriøs end han plejer,
når han skriver under sit pseudonym Edread
Thorsson. Endelig er den måske mest seriøse
udgivelse med fotografisk faksimilegengivelse af Galdrebogens sider og en udførlig
indføring i Islands magiske tradition, udgivet i 1993 af Mathias Vidar Sæmundsson.
Desværre for de fleste andre skandinaver, er
denne udgave kun på islandsk.

