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What do the plant names «tyrihjelm» and «tysbast» mean?

Northern wolfsbane Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale and mezereon Daphne mezereum are two of the 
most toxic plants in Scandinavia. In Norwegian they are called «tyrihjelm» and «tysbast», although «tyrhjelm» 
and «tybast» would be more correct. The German linguist Jacob Grimm derived both names from the Norse 
deities Tyr or Thor, whereas the botanist Rolf Nordhagen suggested that «tyrihjelm» is derived from an ancient 
word meaning «curl» because of the curled nectaries inside the flowers. Neither of the interpretations sound 
convincing, and more likely, «tyr-» and «ty-» are Norse þírr = slave and þý = female slave. This makes the 
names pejorative and comparable to other pejorative names of the species.
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Tyrihjelm er en mannshøg staude som vokser i skog 
og fjelltrakter over store deler av landet. Den nor-
ske bestanden henger sammen med den svenske 
utbredelsen i det nordlige innlandet, ellers må vi til 
Karelen og videre østover i Russland for å finne 
igjen planten. Blomstene er meget karakteristiske 
og har vært sammenlikna med en hatt eller hjelm 
(figur 1). Tidligere ble den beskrevet som en egen 
art, men regnes i dag som underart (ssp. septen-
trionale) av Aconitum lycoctonum. I Mellom-Europa 
er samme art representert med flere underarter, 
alle med gule blomster og som på norsk har fått 
navnet ulvehjelm. Her vokser også den nærbeslekta 
arten storhjelm (venusvogn) Aconitum napellus, 
som har vakre, blå blomster og som blir dyrka som 
prydplante hos oss. Den har større og mer avrundet 
hjelm og blir på tysk kalt Sturmhut (= «stridshatt») 
etter en hjelmtype som var vanlig på 15–1600-
tallet. De svenske og danske navna stormhat(t) 
om storhjelm og nordisk stormhat(t) om tyrihjelm 
er oversettelseslån av dette.

Tysbast Daphne mezereum vokser som en 
liten busk. I likhet med tyrihjelm, er den sjelden på 
Vestlandet, men er ellers utbredt over det meste 
av landet nord til Nordland. Den blomstrer tidlig om 
våren med vakre, purpurrøde blomster (figur 2). Sei-
nere får den røde, fristende bær (steinfrukter), men 
både barken og bærene er giftige og har en skarp 
og brennende smak. Dette har gjort tysbast til en 
av våre mest brukte medisin- og trolldomsplanter. 
Særlig skulle den hjelpe mot de underjordiske. Et 

utbredt sagn forteller om ei jente som kveld etter 
kveld ble oppsøkt av en giftelysten huldrekall. Til 
slutt fikk hun lurt han til å fortelle hva de skulle 
gjøre for å bli av med en huldreokse som var blitt 
for nærgående til ei ku de hadde. «Du ska smyrja 
hinne mæ lånekross [= tjærekors] og bitte tybast 
ikring», rådet huldrekallen. Neste kveld brukte jenta 
samme råd på seg sjøl, og med det ble hun kvitt den 
plagsomme frieren. Siden hørte de han gå rundt og 
synge: «Tybast og låne gjorde at eg miste mi kone» 
(Fjaler (Sogn og Fjordane); etter Høeg 1974).

Giftige planter
Tyrihjelm og tysbast er blant de giftigste plantene 
vi har her til lands. Hos tyrihjelm er det særlig 
rotstokken som er giftig. Artsepitetet lycoctonum 
betyr ulvedreper, og etter tradisjonen skal planten 
ha vært brukt i åte for å drepe ulv og andre rovdyr. 
Dessuten har uttrekk av rotstokken vært brukt mot 
lus og skabb.

Hos tysbast er det barken og bærene som 
er giftige. «Sex bär dödar en varg» skreiv Linné 
(1986). Likevel har de vært mye brukt i folkemedi-
sinen uten at vi kjenner til dødsfall av den grunn. 
Det skyldes nok den brennende smaken som ikke 
frister til å spise for mange. Av samme grunn har 
planten vært kalt Kellerhals på tysk (kellen = pine, 
gjøre vondt). På dansk ble dette misforstått som 
kælderhals, og legen Simon Paulli (1648) forklarte 
navnet med at bærene brente «… langt meere udi 
Halsen, end Peber og Ingefer: Ja saa megit at der-
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Figur 1. Tyrihjelm. Blomstene har blitt sammenlikna med hatt, 
hjelm eller sko.
Northern wolfsbane. The flowers have been compared to hat, 
helmet or shoes.
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som mand hafde en Kielder udi Halsen, da kunde 
den [den brennende tørsten] endda icke letteligen 
stillis, oc jo meere mand dricker, jo meere mand 
begierer …».

Som vanlig for giftige planter, har begge hatt ei 
rekke pejorative (nedsettende) navn. For tyrihjelm 
kjenner vi navn som trollhatt, trollkjerringhatt, labbe-
hatt (labbe = landstryker, fillefant), trollsko og gam-
meleriksko. Også det utbredte lushatt kan oppfattes 
som pejorativt, men her kommer i tillegg bruken av 
planten inn. På tysk har ulvehjelm og storhjelm gått 
under tilsvarende navn, som Judenkappe (Kappe 
= hette, lue), Wolfshut, Wolfskraut, Teufelskappe, 
Teufelswurz og Teufelskraut. På samme vis har 
tysbast vært kalt trollved, trollbär, dödbär, ormebær 
og divelbast på norsk og svensk, og Teufelsbeere, 
Hundsbeere, Schlangenbeere og Wolfsbast på 
tysk (Aasen 1860, Marzell 1943, Nordhagen 1951, 
DIABAS).

Tyrhjelm, tørrhalm og turem
Navnet tyrihjelm opptrer i ei rekke forskjellige 
former, mange så forvansket at det kan være van-
skelig å gjennomskue at det dreier seg om samme 
navn. Det tyder på at navnet har vært uforstått 
lenge. Mest opprinnelige ser noen gamle former 
fra Buskerud ut til å være. Ca. 1750 oppga den 
danske botanikeren Holm navnet tyrhielm-blomme 
fra Rollag (Numedal) (Høeg 1940). Tilsvarende 
hadde Aasen (1860, 1873) tyrhjelm eller tørhjelm 
fra Hallingdal og Numedal, og Nordhagen (1951) 
tyrjælm fra Skurdalen (Hallingdal). I disse formene 
er i alle fall etterleddet greit å forstå. Verre er det 
med forleddet, og når navnet også har fått formen 
tyrihjelm eller tyrihjalm mange steder i Buskerud 
(Aasen 1860), kan det være fordi det uforståelige 
tyr- har blitt omtolket til tyri i et forsøk på å gi navnet 
mening (mer om dette seinere).

Utenfor Buskerud inngår ikke -hjelm eller -hjalm 
i de overleverte navna. I stedet har etterleddet 
mange steder blitt -halm eller -hælm, og forleddet 
tørr- eller turr-. Dette er folkeetymologiske om-
tolkninger som har sammenheng med bruken av 
planten. Når planten tørker, blir den mindre giftig. 
Dermed ble den mange steder slått og tørket og 
brukt som vinterfôr. Da kunne de hule stenglene 
minne litt om stiv og tørr halm. Folk «anseer den 
for et godt foder om vinteren» og kaller den av den 
grunn «torhalme» (dvs. turrhalme) fortalte Som-
merfelt (1828:26) fra Aurland (Sogn og Fjordane). 
Det eldste skriftlige belegg for navnet er en slik 
forvansket form fra Trøndelag. I ei planteliste fra 
1704 oppga trondheimslegen Joachim Irgens 
navnet «Tør-Alm», som er et amputert tørrhalm 
(Dahl 1892–93). Andre steder kunne etterleddet 
bli -helma, -elma, -hæme, -æme, -jåm, -ålm eller 
lignende (Nordhagen 1951).

Enda mer avvikende er formen furæm eller 
furæmrot fra Telemark, men når de andre steder 
har sagt turem eller turemrot, skjønner vi at de må 
være varianter av samme navn. Ei slik spalting av 
forleddet i tur- og fur- tolket Høeg (1974:174) som 
eksempel på at norrøn þ kunne bli til både t og f. 
Hvis dette er riktig, må første bokstav i det nor-
røne navnet vært þ og ikke t (men se Nordhagen 
1951:185-188 for ei mulig anna tolkning).

Tyved, tybast og tysbast  
Som tyrihjelm, har også tysbast hatt ei rekke for-
skjellige former av navnet. Forleddet er som regel 
ty- eller ti-, men kan også få mer avvikende form 
som tys-, tiss-, tuss-, tjuss-, tyst-, tjuks- eller lig-
nende (Gunnerus 1766-1772, Aasen 1860 og 1873, 
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Figur 2. Tysbast blomstrer tidlig om våren, ofte før vinteren har sluppet taket.
Mezereon flowers early in spring, often before winter has gone.
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Høeg 1974, Norsk ordbok 1966-2015). Variasjonen 
er like stor på svensk, med former som ti-, ty-, tis-, 
tist-, tais-, tide-, tivel- og lignende (Rietz 1867, 
Lyttkens 1904-15, DIABAS).

Etterleddet er som regel -bast eller -ved. Det 
siste har sammenheng med at planten er forve-
det og vokser som en liten busk (jamfør tindved, 
leddved osv.). Bast har sammenheng med bruken 
av planten. Ved siden av bærene, var det særlig 
barken som ble brukt i folkemedisinen. Innerst har 
barken et lag med seig bast som gjør at den kan 
flekkes av i lange, sammenhengende strimler, og i 
utgangspunktet var det disse som var tybast eller 
tysbast. Siden har navnet blitt overført til planten. 
Noen ganger har begge etterledd kommet med 
i navnet (tivedbast), eller bast er erstattet med 
bork (tivedbork (Helgeland); Reichborn-Kjennerud 
1922). I ei ordsamling fra Setesdal fra slutten av 
1600-tallet ble bærene kalt tybær (Hannaas 1911), 
mens Wille (1786:102) hadde tybastbær fra Seljord 
(Telemark).

Den eldste dokumentasjonen av navnet finner vi 
i riksråd Arvid Trolles lagbok (svensk, ca. 1450), der 

«tybasth» sammen med bark av trollhegg Frangula 
alnus inngikk i ei oppskrift mot mark i magen (Klem-
ming 1883-86:451). Formen tybast eller tibast har 
også vært vanlig på norsk, og er kjent fra ei rekke 
steder i landet (jfr. sagnet om huldrekallen innled-
ningsvis). Det samme gjelder tyved eller tived, og 
det var denne formen (tyvid) Aasen (1850) hadde 
som oppslagsord i den første utgaven av ordboka 
si. I andreutgaven (1873) gikk han imidlertid over til 
tysbast, som den gang var en østlandsform. Også 
Nordhagen (1940) og Lid (1944) brukte formen 
tysbast, som dermed har blitt normalnavn på norsk. 
På svensk er normalnavnet tibast.   

I tillegg til ty- eller ti- med varianter, har enkelte 
gamle kilder også tyr- eller tir- som forledd. Viborg 
(1793) og Hornemann (1821) har tyrved på norsk, 
mens Fries (1853:85) og Rietz (1867) har tirbast 
eller tirsbast på svensk. Verken Høeg (1974) eller 
DIABAS har noen av disse formene, men kanskje 
kan formen tjurbast (tjur = tyr, okse) fra Värmland 
(Linné 1986) være ei folkeetymologisk omdanning 
ved at forleddet har blitt oppfattet som tyr = tjur.
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Grimms mytologiske tolkning
Den første som ville forklare navna, var den tyske 
språkforskeren Jacob Grimm (den eldste av brø-
drene Grimm), som i Deutsche Mythologie (1835) 
avledet begge plantenavn fra gudenavnet Ty 
(norrønt Týr). Ty har ellers gitt navn til ukedagen 
tirsdag eller tysdag (norrønt týsdagr). Mest kjent 
er han for at han mista handa si da han som pant 
la den i munnen på Fenrisulven, og når ulvehjelm 
og tysbast har gått under navn som Wolfskraut 
og Wolfsbast på tysk, mente Grimm at de siktet til 
dette. For tyrihjelm hadde han også ei alternativ 
tolkning. Noen steder kunne forleddet bli turr- eller 
tor(r)-, som Grimm (1854:180, 1145) mente kunne 
gå tilbake på guden Tor.

Grimms tolkning var helt i tråd med nasjo-
nalromantikkens svermeri for norrøn mytologi og 
fikk stor oppmerksomhet i samtida. Av nordiske 
forskere brukte både Aasen (1860), Rietz (1867) 
og Lundgren (1878) tolkningen. Og når Aasen 
(1873) valgte å erstatte tyvid med tysbast som 
oppslagsord (se forrige avsnitt), kan det være fordi 
han oppfattet tys- som en genitivform som passet 
bedre med Grimms tolkning (jamfør tysdag og det 
nylagete islandske plantenavnet týsfjóla = engfiol 
Viola canina, som begge er avledet av Ty). For 
tyrihjelm var han mer usikker. «Navnet «Hjelm» pas-
ser godt til Blomstens Skikkelse, men det tilføiede 
Tyr, Tør eller Tur (maaskee Thor) er vanskeligt at 
bestemme» (Aasen 1860). Likevel hellet han mot 
Grimms tolkning, og i ordboka (1873) innførte han 
torhjelm som oppslagsord, men med spørsmålstegn 
etter. Navnet er ikke kjent fra andre sammenhenger 
og er altså laget av Aasen sjøl. Sørensen (1873), 
Bjørlykke (1892) og Hoffstad (1893) holdt derimot 
på det mer autentiske tyrhjelm, som også Blytt 
(1861-1876) hadde på førsteplass.

Seinere tolkninger
Etter hvert var det flere som satte spørsmålstegn 
ved Grimms tolkning. Særlig var det vanskelig 
å forstå hvorfor høgt respekterte guder som Ty 
og Tor skal ha gitt navn til planter som er giftige 
og smaker vondt. I stedet foreslo Torp (1919) at 
forleddet i tyrihjelm kunne gå tilbake til urgerman-
ske former av tuss eller tusse (jfr. navnet trollhatt). 
Også tysbast fikk nye tolkninger. Falk (1909) satte 
navnet i sammenheng med tira = skinne, stråle, 
som han mente måtte gå på de vakre blomstene, 
mens den svenske språkforskeren Noreen (1911) 
trodde førsteleddet kunne bety bie eller bisverm 
og ha sammenheng med at blomstene lukter godt 
og tiltrekker seg bier. Større tilslutning fikk tolknin-

gen til Marstrander (1913), som avledet navnet av 
norrønt tívar = guder. Denne tolkningen har siden 
gått igjen i ordbøkene som alternativ til Grimms 
tolkning (se for eksempel Bokmålsordboka (1986) 
og Nynorskordboka (1986)).

Rundt andre verdenskrig fikk Aasens torhjelm 
en kortvarig renessanse. Bakgrunnen var at 
Reichborn-Kjennerud (1942) trakk fram et gammelt 
samisk navn på tyrihjelm som språkforskeren Qvig-
stad (1901) i sin tid hadde notert, og der forleddet 
var den samiske tordengudens navn. Dette mente 
Reichborn-Kjennerud måtte være laget etter gam-
melt nordisk forbilde. Dermed måtte torhjelm være 
riktigere enn tyrhjelm. Denne argumentasjonen fikk 
han også Nordhagen og Lid med seg på. Dermed 
kom planten til å hete torhjelm både i Nordhagens 
(1940) og Lids (1944) nye floraer (Nordhagen var 
blitt kjent med Reichborn-Kjenneruds argumenta-
sjon før artikkelen kom på trykk i 1942). Dessuten 
erstattet Nordhagen tyrhjelm med torhjelm i Sø-
rensens skoleflora (1941), som han hadde fått i 
oppgave å revidere.

Men navnet fikk ikke noe lang levetid. Etter at 
Nordhagen fikk satt seg nærmere inn i Qvigstads 
artikkel, ble han klar over at det var flere planter 
med den samiske tordengudens navn, og at 
navnet sannsynligvis ble brukt pejorativt og ikke 
som ei oversetting av gudenavnet Tor (Nordhagen 
1951:177-180). Dermed var det ikke grunnlag for 
å opprettholde torhjelm som floranavn. Likevel har 
Grimms tolkning gått igjen i ordbøkene fram til i 
dag, og både vår nye nasjonalordbok Norsk ord-
bok (1966-2015) og Norsk etymologisk ordbok (de 
Caprona 2013) forklarer navnet på denne måten, 
riktignok med et kanskje foran.

Nordhagens tolkning
Nordhagen angret altså snart på at han hadde 
innført torhjelm som floranavn. Nå begynte han i 
stedet å samle inn lokale navneformer og tradisjo-
ner for å få et bedre grunnlag for å forstå navnet. 
Resultatet var ei avhandling på nesten to hundre 
sider om hele den innviklete navnekretsen rundt 
planten (Nordhagen 1951). Her konkluderte han 
med at forleddet opprinnelig må ha vært *þyril 
eller *þurul (* betyr at ordet er konstruert og ikke 
kjent fra skriftlige kilder) som han mente måtte bety 
«krull», «noe innrullet» eller lignende, og sikte til de 
karakteristiske nektariene som sitter gjemt under 
hjelmen (figur 3). Disse ender i en iøynefallende 
krøll og har blant annet vært brukt til å «trekke 
krok» med. Dermed mente han at urnavnet kan ha 
vært *þyrilhjalmr eller *þurulhelmr = «krøllhjelm» 
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Figur 3. Blomster av tyrihjelm. I blomsten til høgre er hjelmen 
fjerna slik at de karakteristiske nektariene kommer til syne. 
Kopiert fra Nordhagen (1951).
Flowers of northern wolfsbane. In the flower to the right, the 
helmet is removed so that the characteristic nectaries become 
visible. Reproduced from Nordhagen (1951).

3(Nordhagen 1951:153-160). Dette tenkte han seg 
utviklet seg til nåtidige former ved at l-en og i-en 
etter tur falt bort (*þyrilhjalmr > *tyrilhjelm > tyrihjelm 
> tyrhjelm, tørhjelm osv.). Dermed kom buskerud-
formen tyrihjelm til å få en sentral plass i tolkningen 
som en slags overgangsform mellom urnavnet og 
nyere former av navnet.

Hensikten med Nordhagens studier var ikke 
bare å forklare hva navnet betyr, men også å finne 
fram til nytt floranavn som kunne erstatte det mis-
forståtte torhjelm. Å gå tilbake til tyrhjelm var ikke 
aktuelt siden det kunne få folk til å tro at planten 
var oppkalt etter Týr. I stedet ville han ha et navn 
som pekte mot hans egen tolkning. Helst ville han 
hatt tyrilhjelm for å unngå at navnet ble forbundet 
med tyri, men det innså han ble for «bakstreversk» 
(Nordhagens eget uttrykk). I stedet valgte han 
tyrihjelm. «Selv om tyrihjelm leder tanken i retning 
av «tyri», er navnet autentisk. Da det dessuten gir 
oss nøkkelen til forståelsen av hele navnekretsen, 
har vi all grunn til å gjøre ære på det» (Nordhagen 
1951:245). Nå sørget han for at navnet kom inn i 
neste utgave av Sørensens flora, som han ennå 
var ansvarlig for. Også Lid lot seg overbevise, og 
da Lids flora kom i ny utgave i 1952, var torhjelm 
erstattet med tyrihjelm. Snart fikk navnet status som 
normalnavn og er i dag så godt som enerådende i 
botanisk sammenheng. Ordbøkene holder imidlertid 
ennå fast ved det gamle og hevdvunne tyrhjelm, 
men nå sidestilt med torhjelm eller tyrihjelm (Norsk 
ordbok 1966-2015, de Caprona 2013).

Problemer med Nordhagens tolkning
Nordhagen har lagt ned et imponerende arbeid 
med å samle inn og systematisere de mange lokale 
formene av navnet. Knapt noe annet norsk plan-
tenavn er grundigere utredet enn dette. Likevel er 
ikke alt like greit. Mest problematisk er det at Nord-
hagens tolkning innebærer to uavhengige motiv 
(blomstenes og nektarienes form) i ett og samme 
plantenavn. Dette er meget uvanlig på norsk, om 
det i det hele tatt forekommer. Riktignok forsikrer 
Nordhagen (1951:174-177) oss om det motsatte, 
men eksemplene han gir, er lite overbevisende. 
Som et «særlig interessant eksempel» nevner han 
balderbrå, der han mener forleddet går på midtskiva 
og etterleddet på randkronene. Men her bygger 
han på en meget tvilsom tolkning av den svenske 
språkforskeren Palmér, og mye tyder på at heller 
ikke dette navnet har dobbeltmotiv (Furuset 2013). 
Det samme gjelder tyrihjelm. I stedet for å beskrive 
nektariene, er det mye mer sannsynlig at forleddet 
går på hjelmen.

Et annet problem er at Nordhagen gjør tyrihjelm 
til en slags overgangsform som de andre formene 
har utviklet seg fra. Da blir det vanskelig å forstå 
hvorfor alle har endt opp med bare ei staving i for-
leddet (tyr-, tør-, turr- osv.) mens tyrihjelm har to. 
I det minste skulle vi vente at noen hadde beholdt 
to stavinger. Sjøl mener jeg dette heller tyder på at 
også urnavnet har hatt bare ei staving i forleddet. 
Som jeg har vært inne på tidligere, kan den av-
vikende formen tyrihjelm være ei folkeetymologisk 
omdanning der det uforståelige tyr- har blitt omtolket 
til tyri- i et forsøk på å gi navnet mening. Dette er i 
tråd med at en av Nordhagens informanter fra Uvdal 
(Buskerud) forklarte navnet med at blada skal ha 
vært brukt som dekke eller «hjelm» for tyrikubber 
når folk samla tyri til tjærebrenning (Nordhagen 
1951:202).

Forklaringa til informanten fra Uvdal er også 
interessant i forhold til Nordhagens tolkning av 
lushatt og andre navn som ender på -hatt. I ut-
gangspunktet er det nærliggende å tro at både 
-hatt og -hjelm sikter til blomstene, men Nordhagen 
(1951:108-119) var meget bestemt på at -hatt går 
på blada. Som «bevis» trakk han blant annet fram 
et kalendermerke fra Hemsedal der det het at «når 
tyrijælmen har fått hatt, er kua framfødd». Her er det 
åpenbart snakk om blada, som viser seg på samme 
tid som kyrne ble sluppet på beite om våren. Men 
det behøver ikke bety at ikke også blomstene kan ha 
blitt sammenlikna med en hatt. Hadde Nordhagen 
brukt samme logikk på det informanten fra Uvdal 
fortalte om blad som «hjelm» over tyrikubber, måtte 
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han konkludert med at også -hjelm går på blada, 
og det blir meningsløst. Alt tyder derfor på at både 
-hatt og -hjelm primært går på blomstene. Navn 
som finnsko, trollsko og gammeleriksko (Nordha-
gen 1951:97) forteller at blomstene også har vært 
sammenlikna med sko.

Pejorative navn
Som vi har sett, ligger det ikke noen brei faglig 
vurdering bak valg av normalnavn. Tyrihjelm var 
Nordhagens hjertebarn, mens tysbast går tilbake 
til Aasen. Sjøl mener jeg tyrhjelm og tybast (eller 
tyved) ville vært bedre valg, og det er disse for-
mene jeg vil legge til grunn for min tolkning. Sjøl 
om ikke forledda er identiske, er de såpass like at 
det er naturlig å se dem i sammenheng. I tråd med 
det vil jeg tolke forledda som norrønt þírr = trell og 
þý = trellkvinne (Heggstad et al. 2012). Dermed 
blir navna pejorative og sammenlignbare med for 
eksempel trollved og trollkjerringhatt. Det kan for 
øvrig være samme forledd som inngår i stedsnavnet 
Tyholt (Sandnes og Stemshaug 1990). Med denne 
tolkningen blir også navnet trælhælm fra Østerdalen 
mer forståelig. Nordhagen (1951:196) mente navnet 
måtte gå tilbake på træl = slit, slep, møye, og ha 
sammenheng med at planten var et besværlig ugras 
som ga mye ekstraarbeid under slåtten. Sjøl tror jeg 
navnet er en parallell til tyrhjelm der þírr er erstattet 
med det synonyme þræll.  
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