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Inledning	
  
Skriftens	
  och	
  stjärnhimlens	
  samband	
  med	
  året	
  
Då vi nu har gjort en översyn av skriftens samband med
stjärnhimlen, kvarstår att knyta an till året. Att stjärnhimlen har ett
samband med solåret är så allmänt veterligt, och har såvitt vi vet,
alltid varit, att det egentligen inte tarvar att bevisas. Det var snarare
ännu självklarare förr, då man inte tog hänsyn till precessionen och
måste ha, som i våra dagar, två olika ”Väduren”.
Under antiken och senantiken gick solen i Vädurens stjärnor vid
vårdagjämningen och detta är utgångspunkten för Ptolemai bok;
Tetrabiblos. Genom p r e c e s s i o n e n , d.v.s. jordaxelns förändrade lutning har denna punkt, polen, förskjutits så, att solen i våra
dagar går i Vädurens stjärnor först omkring den 14 april. Den 21
mars, vårdagjämningen, har solen endast hunnit till Fiskarnas 6° och
har således 24°, och ungefär lika många dagar kvar att vandra, innan
hon stiger i Vädurens första eller nollte grad.1
Människan har sedan länge förstått att bestämma solstånden. I
folktron kallas vår- och höstdagjämning så: ”att nu är natt och dag
lika vida” [=lika långa]. Man har vetat vilken dag som är den längsta,
och vilken som är den kortaste. Under medeltiden vandrade den
mörkaste natten p.g.a. kalendariska försumligheter, ända bak till
Lucia, d. 13 dec., varför denna dag fortfarande i folkminnet kallas för
‘den längsta natten’.
Då det nu är så, att man kunnat bestämma, i vilken stjärnbild
solen står för var dag, måste vi förklara, hur man burit sig åt för att
vinna en dylik kunskap. Då Ptolemai bok bygger på, att solen stiger i
Väduren vid vårdagjämningen, har man alltsedan hans dagar antagit
detta system och låtsat som om man inte märkt precessionen, och så
ha vi fått två begrepp ‘Väduren 0°’, nämligen:
1

Varje stjärnbild har 30° grader av djurringens, zodiakens 360° och man räknar
dessa 30 grader från 0° - 29°.
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1) Den punkt där solen står den 21 mars.
2) Den punkt där solen befinner sig den 14 april.
Sjömännen indelar stjärnhimlen i 24 delar eller 12 stjärnbilder
med utgångspunkt från solens läge vid vårdagjämningen. Denna
punkt kallas Väduren 0°, men har inte längre något gemensamt med
Vädurens stjärnbild. Oberoende av grad, visste gamla tiders
människor vilka stjärnor som var hornen, svansen och frambenen.
Det moderna Vädur-begreppet, räknat från solens vårdagjämningsläge är ännu mera fiktivt, och man har i nautiska almanackor helt
skrotat djurens organiska sammanhang och anger bara de enskilda
fixstjärnornas läge. Seriösa kalendrar och almanackor har också
någon form av redogörelse för den dubbla räkningen som följer av,
att man har två olika ”Väduren”.
De gamla antika stjärnbilderna lever kvar inom astrologin som
folktro och särskilda efemerider ges ut för att visa den vetgirige
läsaren, när och var de stiger upp, och hur sol, måne och planeter rör
sig genom de 12 stjärnbilderna. De kallas siderala efemeris2 och för
lantmannen, som fortfarande kan stjärnbilder, är det en trygghet att
veta, att Plejaderna ligga i Oxens 3° och inte i Vädurens 9°, vilket
följer av att man läser i moderna almanackor. Då man säger
Vädurens 3°, menar man rät sträckning, s å a t t a l l a
stjärnor som ligger på en rät linje från
p o l e r n a o c h g e n o m Vädurens 3°, anses ligga i Vädurens
3°. Alla stjärnor, oavsett om de ligga på norra eller södra
stjärnhimlen, som ligger på samma linje, enligt detta system, anses
ha samma grad i de antika stjärnförteckningar, som kallas Sphaera
Barbarica3. Också stiger de upp ungefär samtidigt, åtminstone i de
varma länderna, där inte himmelspolen lutar så mycket utan ligger
någorlunda i horisonten. Endast på nordpolen har man polstjärnan
rakt över huvudet och endast vid ekvatorn har man den i horisonten.
Hos Ptolemaios, som gick tillbaka på Hipparkos, bestäms en
stjärna genom sin längd d.v.s. sitt läge i förhållande till
z o d i a k e n , enligt det ovan beskrivna systemet, och dess bredd,
d.v.s. dess läge på n o r r a e l l e r s ö d r a stjärnhimlen; på norra
stjärnhimlen från +0° till +89° och på södra stjärnhimlen från -0° till
-89°. Slutligen anges en stjärnas s t o r l e k från 1 till 6, så att de
ljusstarkaste och största stjärnorna ha siffran 1 och de svagaste 6.
2
3

Michelsen, Neil F. the american sidereal ephemeris, San Diego, Calif. 1995.
Boll, Sphaera, Leipzig 1903.

11

Antika listor över stjärnbilder använder uttryck som ”uppgå”,
”stiga upp” om stjärnbilder. Så heter det t. ex.:
- ‘I Vädurens första dekan [en dekan är 10°, d.v.s. en tredjedel
av en stjärnbild] uppgår: Andromeda, Kassiopeia och Valen, Ketos.’
Dessa stjärnbilder stiger upp ungefär samtidigt över horisonten,
men Kassiopeia ligger på norra stjärnhimlen nära nordpolen, medan
valen, Ketos, ligger på södra stjärnhimlen. Det är således en
himmelsvid skillnad mellan dessa båda stjärntecken, men de har det
gemensamt, att de vid ekvatorn stiger upp samtidigt, till höger eller
vänster om åskådaren, och de nämns därför tillsamman i
stjärnbildsförteckningen.
I folktron finns sammantaget flera hundra olika stjärnbilder, men
utgångspunkten i moderna almanackor är annars de 48 grekiska
bilderna. Solen vandrar genom de tolv stjärnbilderna i zodiaken,
medan de övriga 36 ligga över eller under solbanan. Solen står aldrig
i Karlavagnen, utan kommer närmast denna stjärnbild, då hon
vandrar i Lejonet, som ligger under Karlavagnen och med samma
längd. De 36 extra-zodiakala grekiska stjärnbilderna, Lyran, Örnen,
Kassiopeia, Kusken m.fl. anges i listorna med hänsyn till, hur de
ligger i förhållande till de t o l v viktiga i zodiaken - ö v e r e l l e r
under.
Förutom djurringen, zodiaken, finns det ytterligare en ring som är
lika känd; Vintergatan. Den har en helt annan sträckning och är
aldrig i närheten av Väduren utan långt över. Denna gata går genom
Kassiopeia och Perseus för att sedan via Kusken korsa zodiaken
mellan Oxen och Tvillingarna. Vintergatan fortsätter genom Orions
klubba ner på södra stjärnhimlen, går till skeppet Argo, Kentauren
och södra Korset, som ligger långt ned på södra stjärnhimlen, under
Vågen; fortsätter till Altaret och korsar zodiaken mellan Skorpionen
och Skytten, för att sedan åter på norra stjärnhimlen gå genom Örnen,
Lyran, Svanen, stiga allt högre genom Kepheus och så vidare tillbaka
till Kassiopeia, med sitt tydliga W, som om aftonen synes glimma
strax under polen.
För att veta i vilken stjärnbild s o l e n står, har man sedan
gammalt använt sig av m å n e n . Ty var solen står kan man inte
veta genom observation, då hennes bländande sken ödelägger alla
möjligheter att se de bakomliggande stjärnorna. Då månen syns
samtidigt som solen, kan man bestämma om han, månen, är f u l l ,
d.v.s. står mitt emot solen, eller om han står i kvartil, d.v.s. gör 90°
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vinkel emot solen, genom att rikta gradskivan mot dessa
himlakroppar. Då fullmånen står mitt emot solen, kan man på natten
med lätthet se, vilka stjärnor som befinner sig i närheten, ty
m å n e n s s k e n b l ä n d a r i n t e bort de omkringliggande
stjärnorna, och så kan man genom observation fastlägga, var solen
står via månen, ty vid fullmåne står hon 180° från månen. Detta sista
kallas för, att sol och måne står i opposition. Så att, om fullmånen är i
Väduren, är solen samtidigt i Vågen, och om fullmånen står i
Stenbocken, går solen i Kräftan o.s.v.
Detta sätt att a n g e m å n a d e r efter var fullmånen för
tillfället befinner sig var den enda möjligheten för forna tiders
observatörer och används fortfarande i Indien, där månadsnamnen är
desamma som den stjärnbild, naxatra, varest fullmånen vid tillfället
befinner sig.

Precessionen	
  
Den ovan nämnda förändringen av jordaxeln, precessionen,
tarvar att uttydas närmare. Då solen under antiken stod i Väduren 0°
vid vårdagjämningen, men genom j o r d a x e l n s
förä n d r a d e l ä g e nu går i Väduren 0° först den 14 april, kan man
genom att räkna bakåt få ett instrument för att bestämma, var solen
och fullmånen stod för 2000 år sedan eller 6- eller 8000 år sedan, för
att se, om en sådan stjärnhimmel skulle passa in på det år som blir
följden av, att vi bejakar det vi ser, då t ex runraden var 15:e
dag/grad säger: hagel, nöd, is, år, idegran, Percht, jul osv.
Precessionen eller jordaxelns förändring följer en cykel som
varar c:a 26.000 år. Det betyder, att solen vid vårdagjämningen
skiftar stjärnbild efter c:a 2150 år, eller att hon varje 71:a år vid
vårdagjämningen står i en ny grad. Under antiken stod hon vid
vårdagjämningen i Väduren 0°. I dag står hon i Fiskarna 6°. Det är
1700 år sedan den stjärnhimmel som står i våra almanackor var
astronomiskt rätt. 2.150 år tidigare gick solen vid vårdagjämningen i
Oxens 0°. Detta var fallet 1850 f. Kr.
Ytterligare 2150 år före detta gick solen om vårdagjämningen i
Tvillingarnas 0°. Detta var fallet 4000 f Kr.
Ytterligare 2150 år tidigare stod solen vid vårdagjämningen i
Kräftan 0°. Detta var 6.150 f. Kr. eller för 8.150 år sedan.
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En dylik stjärnhimmel är det som intresserar oss mest, ty om vi
istället för att följa solen, bestämmer tiden efter fullmånen, betyder
det att fullmånen vid vårdagjämningen stod i Stenbockens 0°, vid
midsommar i Väduren 0°, vid höstdagjämningen i Kräftan 0° och vid
vintersolståndet i Vågen 0°.
Sedan denna tid har solen gått från vintersolståndet i Väduren 0°
till att i dag stå i Väduren 0° den 14 april. Från den 21 dec. till den
14 april är det 115 dagar eller, grovt sett, grader på stjärnhimlen, då
ju stjärnhimlens 360° är en avbild av solårets 365 dagar. Eftersom
solen står i varje grad 71 år, måste vi multiplicera 71 med antalet
dagar/grader 115 för att få bekräftelse på denna ålder; 115 · 71 =
8.165.
Flera osäkerhetsfaktorer göra att man inte kan säga på året huru
gammal en sådan stjärnhimmel är med solen i Väduren och
fullmånen i Vågen vid vintersolståndet, men flera omständigheter
talar för denna ålder, varav vi nu skall nämna de viktigaste:
1) Runornas namn ger flera ledtrådar, som tidfäster dem och de
motsvarande stjärnbilderna i året.
2) Flera fixstjärnor har bevarat sitt samband med detta 8000 år
gamla sol/månår.
3) Stjärnbilderna, som oftast är djur, ligger då placerade i året
just där dessa djur föds. T.ex. födas alla björnar i ide om senhöstenvintern, vilket förklarar varför Stora Björn i den 8000 år gamla
stjärnhimlen ligger på en längd som motsvarar november-december.
Att man har trott att krabbor föddes i oktober är kanske inte rätt, men
att Valen, Ketos kommer att motsvara sommaren är intressant, ty
valar föds om sommaren, vilket inte är så lätt att veta.
4) Siffrorna kan med den jämförande språkforskningens hjälp
visas vara de gamla stjärnbildsnamnen, så att ‘ett’ motsvarar Vågen,
d.v.s. tiden då fullmånen för 8.200 år sedan gick i Vågen = jultiden.
Man anger ännu månadsnamn med ordningstal; såsom januari=första
månad, februari=andra månad osv.
5) De romerska månadsnamnen är delvis baserade på siffror;
september (7), oktober (8), november (9) och december (10). Detta
är enligt det ovan sagda s t j ä r n b i l d e r n a s g a m l a
n a m n , om man räknar så, att månadsnamnen, liksom i Indien, är
namn på den stjärnbild där fullmånen för tillfället befinner sig.
Då september ‘sjunde månaden’ egentligen borde motsvara
fullmånens läge vid midsommar, men nu infaller 70 dagar senare, får
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man den romerska kalenderns ålder genom att multiplicera detta tal
med 71 (=det antal år som solen står i varje grad under det stora
precessionsåret, 26.000 år), således 70 · 71 = 4.970. Den romerska
kalendern var redan 2900 år för gammal för att stämma astronomiskt,
då Julius Caesar införde sin reform.
Efter 3000 år gav de romerska kalendermakarna upp den ojämna
kampen mot precessionen och bestämde, att året fick börja den 1
mars, mer än två månader efter solståndet. Följden av detta blev att
den sjunde månaden började den 1 september. Indierna, däremot,
lyder än idag stjärnornas bud och har en almanack, där stjärnbilder
och månadsnamn stämmer överens på f u l l m å n a d s d a g e n .
Den indiska tideräkningen är enligt detta 8000 år gammal och 3000
år äldre än den romerska.
I fortsättningen kommer att hävdas, att den 8000 år gamla
kalendern stannat kvar i solåret, vegetationsåret, såsom den en gång
stod och överlevt i folkkulturen. Stjärnhimlen har i Europa varit
alltför knuten till vegetationsåret och årstiderna för att kunna ändras.
Åldern, 8.000 år, stämmer också med vad arkeologer numera
uppge för människans inträde i den y n g r e s t e n å l d e r n ,
bonde-stenåldern, som fortfarande råder, om än kraftigt modifierad
genom industrialismen.
Man ser också att de indoeuropeiska språken ofta länkas till
bonde-stenålderns framväxt, och ges en motsvarande ålder, varför
man måste ta hänsyn till språkforskning, folklore och gränsvetenskaper såsom skrifthistoria och kalendervetenskap.

Hur	
  runorna	
  såsom	
  stjärnbilder	
  återspeglar	
  sig	
  i	
  året.	
  
Då vi nu skrider till verket, att syna läsaren stjärnhimlens reflex
på folktrons år och kyrkoåret, synes det bäst vara att först jämföra
runnamnen med årets tider, ty att runnamnen avbildar stjärnbilder
eller månstationer visades i förra kap.
Låt oss så än en gång sätta upp de 24 runorna i sin naturliga
f ö l j d , och skifta året i 24 lika delar, med början vid midsommar.
Hvar 15:e dag börjar en ny runa och å r e t i n d e l a s på detta
sätt i tolv 30-dagars månader motsvarande ett 360 dagars år.
Här är deras namn, försvenskade med sin betydelse:
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F U

D

fä,

ur,

turs, as, red, ken,gåva,vån,hagl,nöd, is, år, yr, pärt, jul, sol,

A R K G V H N I j Y

T

B Ä M

L n

P Z S:

O D

tyr ,björk,jur, man, lag, ing, odal, dag.

Runnamnen ritas här f ö r s v e n s k a d e , också i de fall, då
intet nordiskt run-namn finns att tillgå. Detta gäller för runorna giv
‘gåva’, vån ‘hopp’, yr ‘idegran’, pärt ‘Fru Perchta, ödesgudinna,
häxa’ sol ? jur ‘häst’, ing ‘namn på viss havsgud eller jätte’, odal
‘odaljord, arv’, dag ‘dag’.

	
  	
  	
  	
  	
  Runa	
  Fä	
  
24 juni.
Fä, det är får och oxar, som nu i högsommaren bäst trivs.
Runstavar har den 24 juni ett lamm, som förmenas vara Johannes
döparen. Bibeln lämnar dock inte mycket vägledning varför
Johannes skulle vara ett lamm just4. Till den ändan har man antagit
att runstaven är enbart en katolsk almanack och att lammet av den
orsaken vore på sin plats. Dock kan man i så fall inte förklara varför
runstavarna samma dag, den 24 juni, också ha en majstång ristad, ty
majstången är ingen kristen symbol.5
Också finns det otaliga sägner om, att man midsommarnatten
skulle g r ä v a s k a t t e r . Dessa skatter kom ofta upp ur jorden i
form av ett h o r n - f ä , t j u r eller v ä d u r , som förvandlades
till en kruka pengar.6
Om runstavarna vet vi också, att de har: den 15 juni, Vitus, en
inritad ullsax. Då Väduren såsom djurringens f ö r s t a
s t j ä r n b i l d är knuten till solståndet, kan man av ullsaxen den 15
juni utläsa ett medeltida förhållande i ty, att s o l s t å n d s d a g e n
på 1300-talet inföll den 12 juni.

4

Johannes kallar Jesus för ”lamm”, Joh. ev. 1:29. Lammet finns denna dag i
katolska almanackor, Augsburgskalendern 1567 liksom modernare kalendrar
5
Majstången är som ett kors, symbol för vintergatan som ansågs vara ett kors. Detta
kors vidrörde jorden vid midsommar, påsk och jul m.fl.
6
Liungman, sägner V:343

16

Från tysk folktro meddelas, att man menade den 13 juni vara
särdeles kall. Kylan denna dag kallades Schafskälte ”får-kyla”
[Dillenburg].
Runa F föreställer ett ‘fä’ med två horn utstickande och svarar
upp mot l a m m e t den 24 juni. Den första semitiska bokstaven
Alef A , a , har sett ut på liknande sett som runan Fé f ,F ,F. Att
runan liknar bokstaven ‘F’ beror på följande. Då grekerna övertog
den semitiska ljud-raden: a,b,g,d,e,w; var den sjätte bokstaven sem.
w waw den som till sitt l j u d v ä r d e mest liknade det redan kända
tidigare använda tecknet för ‘v’ grek. F som såg ut som ovan runa
‘fä’, f eller semitiska ‘alef’ aA. Det kändes främmande att skriva
‘v’ eller ‘f’ med en semitisk bokstav wW som gav helt andra
associationer än till ljudet ‘F’. Därför satte man in det redan kända
tecknet för ‘F’ F på det ställe där waw stod, och glömde det
semitiska tecknet, som liknar runan kaun kKy . Grekerna kallade
bokstaven F digamma, vilken senare blev ‘F’ också då den
kopierades in i den latinska skriften. Allt detta förklarar varför ‘F’ är
först i runraden, men står på sjätte plats i alfabetet.
Runan svarar mot Vädurens stjärnbild.

Ur	
  
10 juli.
Runan ur U betyder ‘regn’ och påminner om, att det vid denna
tid på sommaren anses regna. Veckan fr.o.m. den 18 juli kallas
fruntimmersveckan och det heter från hela landet att det regnar då.
Gråt	
  
Vidare sägs om Ur i rundikterna, att: ‘Ur är skyars g r å t ,
himlens t å r o c h b l o d ’ .
Regnet i fruntimmersveckan har ofta jämförts med t å r a r . Det
heter att ‘Lena gråter gärna’, ‘Magdalena fäller alltid tårar’,
‘Margareta gråter gärna’ eller ‘När Greta gråter, blir det inga nötter’.
Marta den 26/7 kallas ‘Liparemarta’.7 Antagligen föreligger en
folketymologi på ‘Margareta’ *marg gråt, *marga greta ‘mycken
gråt’. Margareta kommer av grekiska margarítyß ‘pärla’, men har
givit associationer till germanska *grêtan som i gotiska gretan

7

Uppsala ark. opubl. Se också Svensson, Sigfrid, Bondens år 1972:110.
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‘gråta’ och fornengelska grêtan ‘gråta’. Kyrkan har varit medveten
om ljudlikheten, då man placerat helgonet denna dag.
Runan föreställer en lie U med den böjda kniven, dock är allt
detta från en tid, då man använde stenverktyg. Runstaven har mot
den 10 juli - en lie för slåttern.
Runan föreställer Perseus lie men har namn (ur ‘regn’) efter
Hyaderna, som var regn- eller gråtstjärnor (3 - 6 aug.). Den andra
semitiska bokstaven Bet B b föreställer också en lie eller
skördekniv, liksom följande bokstav gimel, G g som i högsta grad
liknar runan Ur Uu . Hyaderna, gråtstjärnorna avbildades så u.

Thurs	
  
Nästa runa thurs Q ‘jätte’ står mot den 25 juli; en dag som i
kyrkan är helgad st. Jakobus och Christophorus. Jakobsdagen är i
runstaven märkt med en stege och en humleranka. Stegen är för att
Jakob i gamla testamentet, då han flydde till Laban, på vägen
drömde, att han såg en stege mellan himmel och jord.
I folksagan om Jack [Jakob] Bönstängeln berättas hur denne
klättrade till himlen på en bönstängel8 eller stege, då han gav sig iväg
för att stjäla jättens dyrgripar. Bönstängeln motsvaras i runstaven av
humlerankan.
Christophorus framställes i legendariet som j ä t t e , bärande
Kristusbarnet på axlarna, havande som s t a v e t t g r ö n s k a n d e t r ä d , i det han vadar i vattnet.
Han jämförs ibland med Orion (ê	  14° -ë	  7° = 8 aug.-31 aug.)
vadande i vattnet med gossen Kedalion på axlarna9 och Orions bälte
[Stjärna z Orionis] kallas Jakobs stav10 och Orion ‘Jakob’11.
Runstaven har den 25 juli Jakob ‘en karl med stav’, men det
uttolkas såsom ‘pilgrimsfärden till S:t Jakobs grav i Compostella’.
Norska primstavar har denna dag en stav som grönskar, vilket också
hänför sig på Jakobs eller Christophorus stav. Man har givit Jakobus

8

Aarne nr. 328.
Schadewaldt, Græske stjärnasagn, s. 25.
10
Allen 315.
11
Allen 310.
9
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major ett attribut som han inte hade12, nämligen en grönskande stav.
Ett riktigare namn på stjärnbilden Jakobsstaven har man dock i
Finland : Arons stav 13, som grönskade enl. 4 mos. 17 kap.
Runan Thurs ‘jätte’ har namn efter himlens jätte, Orion, i norden
Yme. Dess utseende är efter en annan närliggande stjärnbild
Triangeln, è 11 - 16°, ( 6 - 11 juli), ty runan har också liksom den
semitiska bokstaven, dalet, sett14 ut så; d , senare satt på en stav
och med avrundad form så; Q.

As	
  
Nästa runa, as A, har en betydelse as ‘död kropp’, men
j ä m f ö r d e s tidigare med den semitiska bokstaven he E , varav
man kan se, att runan avbildar en stege, sådan den står i runstaven
mot den 25 och 29 juli. Stjärnbilden är här Plejaderna som var
dörren, Jakobsstegen15 eller vägen till himlen.
Runnamnet as är för stjärnbilden i Oxen ‘den döda fruns
kropp’.16

Red	
  
Runan red r ‘vagn’ står mot den 24 augusti. D e n n a d a g
skulle skörden vara avslutad i Tyskland17 och Sverige18.
Till skördens avslutning hörde också vissa seder kring sista
kärven och s i s t a s k ö r d e l a s s e t . V a g n e n med sista
lasset for under högtidliga former mot ladan, och man satte en halmfigur ”stådaren” efterst på lasset.19
12

Dagen är inte heller för Jakob i gamla testamentet, utan egentligen för aposteln
Jakob.
13
Kult. hist. lex. XVII:196.
14
På runbrakteat med äldre runor, se Goldbrakteaten, d. Völkerwanderungszeit,
herausg. von Karl Hauck, Münstersche Mittelalterschriften, Band 24/ 1, 3, 1985:85.
Där står ? etur fahide lado dm hlsii aeiaugr svab keiaR, ‘?etur skrev (gjorde)
hängsmycket för halsen, Enögas (=Odins) kaja sov.
15
Uno Holmberg, s. 133 och Handw. I:635.
16
Boll, s. 501.
17
Handw. I:932.
18
Svensson S. Bondens år 1972:115.
19
Eskeröd 1970:143f.
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I Danmark åkte skördefolket hem med s i s t a l a s s e t och
trakterades därvid med dryckesvaror. H ä s t a r n a var prydda med
blommor, och mitt i v a g n e n tronade den sista kärven, formad
som en k v i n n o f i g u r och klädd i kvinnokläder.20
Runan föreställer en vagn, likt Karlavagnen, då den välter sig
kring jordens axel med polstjärnan överst r. Den semitiska
bokstaven he som liknar runan och också står på motsvarande plats i
bokstavsraden ser ut: e (punisk).21
Detta bör man jämföra med den 15 augusti, ‘ M a r i e
h i m m e l s f ä r d s d a g ’ , ty Maria tänktes i folktron ha farit till
himlen på Karlavagnen.22

Kaun	
  
‘Fackla’
Den följande runan K fnord kaun ‘böld’ och feng cen ‘fackla’
svarar mot den 8 september. Vid denna t i d började man tända lyse
inomhus: pärtor, tyr-veds-stickor och facklor.
Det heter i Uppsala folklivsarkiv:
- Moses (4 sept.) kommer med torrvedsbördan. Då får
hantverkaren ta till lyset.
Vanligen tände man i Sverige lyse inomhus vid Mikael den 29
september.
Runan i sin fornengelska variant y avbildar en fackla. Den
motsvarande semitiska bokstaven waw ser ut på enahanda sätt W
eller w .
Runan motsvarar Sirius i Stora Hunds käft. C är hundens gap
och y facklan. Sirius har jämförts med en fackla.

20

Troels-Lund VII:13.
Diringer s. 99.
22
Gundel, Sternglaube, 1959:17.
21
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Gåva	
  
Nästa runa G ‘gåva’ erinrar om den folkliga föreställningen att
man vid M i k a e l på ”brudmarknaden” köpte ‘begåvning’ till sin
fästmö.23
Runan G - ett kors, är för Vintergatans skull. De fyra
solståndstiderna, jul, midsommar, Marie bebådelse och Mikael var
dagar, då man framför allt kom i kontakt med de döda, emedan
himlen då tänktes komma ned till jorden.24
Kyrkan firade den 14 september ”korsmässa” och runstavarna har
denna dag ett kors, vilket erinrar om runans utseende. Under
medeltiden kom höstdagjämningen att infalla tidigare än i våra
dagar.

Vån	
  
6 okt.
Den följande runan V vån ‘hopp’ giver ingen vägledning i
nordiskt eller germansk mytologi. H o p p e t s g u d i n n a fanns
både i Grekland och Rom. Hon kallades av romarna Spes ‘hopp,
förhoppning’, och hennes festdag inföll den 12 eller 18 oktober.25
Man kan erinra om att evangelieboken 20:e söndagen efter
Trefaldighet (oktober) har texten:
”Hoppets bekännelse måste fasthållas”.

Hagel	
  
Runan hagel H bör här ansättas till den 21 oktober. Dagen är i
runstavarna märkt med en pil, vilket erinrar om hagel i så måtto som
23

Eskeröd 1970:157.
Vintergatan var ‘solens väg’. Annars korsar Vintergatan zodiaken mellan Skorpio
och Skytten (22 feb) och Oxen och Tvillingar (24 aug).
25
St Pauly ‘Spes’.
24
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att hagel i rundikterna kallas ‘skyars skott’ och liknande. Framför allt
är nu den årstid kommen, då man kan förvänta sig en eller annan
hagelskur, och från Finland sägs det:
- Vintern börjar och slutar med hagel.26
Den 14 oktober var i folktron ansedd för att vara ‘första
vinternatt’, vilket svarar mot runstavarnas tu-delning i en sommaroch en vintersida.
Om Karlavagnen, Stora Björn som kallats ‘höstens vagn’ säges
att den skapar ‘snö, is och hagel’.27
I Rudbecks runstavar finns mot den 15 november ett moln, ‘varur
en regn- eller hagelskur nerstörtar’28. Rudbeck skriver härom:
- Freja fäller tårar över solens bortgång.
Runan H avbildar ett härv-trä29 på vilket man förvarade det
spunna garnet och erinrar om de spinnande Jungfrurna, moirer nornor som man här finner spår av framför allt i runnamnen: 1) gåva
~ gudinnan lat. Salus; 2) run. vån ~ gudinnan lat. Spes; 3) run. nöd ~
ödesgudinnan lat. Necessitas; 4) run. peord ~ spinnerskan,
ödesgudinnan ty. Perchta.
Den motsvarande semitiska bokstaven är zain, ”vapen”, som ser
ut z Z och het i.

Nöd	
  
Och därvid kommer man över på nästa runa, nöd, den 6
november, som bör j ä m f ö r a s med den romerska ödesgudinnan
Necessitas, ‘nödvändighet’. Som stjärnbild går Necessitas upp i
Vågen enligt Hermes.30 Nöd bör jämföras med de tre spinnerskorna i
folktron, och från Danmark berättas, att dessa kunde visa sig vid
M å r t e n s a f t o n , den 11 november.31
Runan N avbildar en s l ä n d a och den 25 november,
Catharina ha runstavarna en spinnrock och från Norge sägs det att:
- Nu (25 nov), skulle man spinna ljusvekar till jul.
26

FSF VII, 4 Folktro om Naturen s. 112.
Ro. VI sp. 879.
28
Atlantica s. 169.
29
Bringéus, Arbete och redskap 1976:189.
30
Vågen 10° - 11° - Necessitas.
31
Evald Tang Kristensen, Danske sagn I, nr. 260.
27
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Ljusvekarna bör jämföras med de ödestrådar som nornorna
spinner åt varje människa. Ljusen, särskilt julljusen användes för att
utröna människors framtida öde; - liv eller död.

Is	
  
21 nov.
Nästa run-namn is I bör jämföras med att det vid denna årstid
gärna fryser till på bäckar och sjöar. Runstaven har mot den 19
november en hästsko ”halka”.
Runan is I , en stav utan mynd, avbildar mot bakgrunden av det
ovan sagda om ö d e s g u d i n n o r - en tråd, ty ödesgudinnor,
moirer och nornor spinner människors ödestrådar.

År	
  
Den följande runan år J , står mot den 6 december och på denna
dag började man fordom å r e t . Det heter i runstavsbeskrivningen,
den 6:e december:
- En orm som biter sig i stjärten, betyder att de gamla vid denna
tiden börjat årsräkningen.
Kyrkoåret tar också sin början vid denna tid.
Runan J j jämförs bäst med den semitiska bokstaven het h H
.

Yr	
  
Nästa runa är yr ‘idegran’ Y , som svarar mot den 21 december.
Runstavarna har denna dag tvenne furuträd och erinrar om bruket att
sätta enar, avkvistade furuträd eller granar utanför dörrarna, på broar
eller t.o.m. inomhus. Den alltmer sällsynta idegranen förekommer
också vid jul och från England sägs, att man skulle hänga en
idegranskrans på dörren vid jul.
Runan W, w ags. eoh jämföres med den semitiska bokstaven yod
J ”hand”.
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Runnamnet idegran erinrar om stjärnbilden Berenices hår, som
uppgår i Jungfrun, och kallats ”idegranskrans”.32
Idegranen må också föras till Stjärnbilden Hades som uppgår i
Vågen, ty vägen ner till Hades var enligt Ovidius kantad med
idegranar. Idegranen kallas i folktron ‘de dödas träd’.
Med ledning av den semitiska bokstaven jod ”hand” kan man
tolka runan som en underarm med två utsträcka fingrar, ty denna bild
finns inristad i alla runstavar om Tomas-dagen den 21 december.
Fingret finns också på en romersk kalender från 400-talet över
månaden december. Här, den 21 december, började man året, så att
räkneordet en betyder ”en” som i enebuske och ordningstalet först
ursprungligen betydde ”finger” som i slaviska språk.33

Perchta	
  
Den följande runan feng. peor∂ svarar upp mot den 6 januari och
skall jämföras med, att denna dag kallas Perchtag efter fru Perchta,
en i Tyskland känd demonisk spinnerska, liknande de tre
spinnerskorna i sagan.34
Runan P avbildar ett h ä r v - t r ä för att veckla garn, ty man
ansåg att nornorna, de gamla Jungfrurna ‘vecklade vide, garn’ m.m.
vilket allt kan ses av folkvisor.35 Det heter från Tyskland i en
barnvisa om de tre nornorna, Mariorna, och ö d e s g u d i n norna:
- D´an spinn Seide, die anner wickelt Weide.36
Vilket är: ‘den ene spinner siden, den andre vecklar vide (eller
garn).
Arbetsförbudet under julen är inte bara för det att man
högtidlighåller guldåldern, då inget arbete fanns, utan också för det
att mannen i spinnsagan förbjöd sin hustru, att arbeta då han såg hur
vanställda de tre spinnerskorna hade blivit av allt arbete.37

32

Allen, s. 171.

33

Serbo-kroatiska; prsta ”finger”.

34

Grimm I nr. 14.
35
Böhme, Kinderlied s. 84 f.
36
Weide betyder här säkerligen också ‘band’, jfr fhty widi ‘rep’, Pok. 1122.
37
Grimm I:14, ‘Von dem bösen Flachsspinnen’.
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Jul	
  
Nästa runa feng. eolhx Z motsvarar till betydelsen ordet,
svenska jul och den 21 januari. Rudbeck uppger38 att julen fordom
firades vid denna tid, långt in i januari. Också kallas kyndelsmässafton den 2 februari ‘lilla jul’.
Runans utseende.
I runstaven står mot kyndelsmässodagen den 2 feb. en sjuarmad
ljusstake, medan runan eolhx till sitt utseende Z erinrar om
trearmade ljus, grenljus som överallt brukades, också på
trettondagen. Det heter i Uppsala-arkivet (opubl):
- Julljus var grenljus, med tre eller flera armar.
Runan avbildar Skorpionens stjärnbild och jämföres med den
semitiska bokstaven kaf , då den ser ut sålunda: K .39
Runnamnet
Runnamnet betyder ‘vass’, ofta tolkat som ‘älg-gräs’, eller som
vi skall leda i bevisning ‘templets vass eller halm på golvet’, vilket
jämföres med att man vid jul stundom lade v a s s p å g o l v e t
e l l e r j u l h a l m . Det heter i Uppsala-arkivet:
- Det var julhalm på golvet, halm eller långstarr, - vass inne.
(282)
- ...även vass brukligt. (283)
- Myrstarr på golvet under julen skulle väl betyda Jesus på
halmen.(293).
Den angelsaxiska run-dikten översätts oftast så:
- Älgens starrgräs har sin plats i sumpen.40
- Halm lades på golvet, därför att Kristus låg på halm (217).41
Enligt Luk. 2:7 lades Jesus i en krubba. Man lägger inte halm i
en krubba, ty djuren äter inte halm, utan hö. Halmen är de stjälkar,
som blir kvar sedan sädesaxen borttagits genom tröskningen; halm
används i ladugården som underlag för djuren. Folket stoppade halm
i madrasserna. Vi fortsätta med fler uppteckningar:
38

Atlantica s. 641-42.
Diringer 1962:94.
40
Bosworth and Toller, Anglo-Saxon dict. Hong Kong 1989:253.
39

41

I den synagogala läsningen handlar texten vid denna tid, julen, om
”Moses i vassen”.
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- Julhalm, ty Jungfru Maria bäddade med halm i krubban (224).
- Det var julhalm i kyrkan (225).
- Halmen skyddar mot trolldom (232).
- Det var julhalm i kyrkor och stugor (240).
- Julhalmen; Jesus kunde komma in i stugan och vilja vila sig
(256).
- Julhalmen var inne tills kyndelsmässodagen, bars sedan långt ut
i markerna (290).42
Då runan svarar mot s l u t e t
av
j a n u a r i och
k y n d e l s m ä s s o d a g e n ansågs vara g a m l a j u l , måste
man framför allt se till denna dags religiösa kärna som synes av
runstaven; en ljusstake för invigning av t e m p e l l j u s e n 43 och
för predikotexten som handlar om Jesus i t e m p l e t , Luk 2:2240.44 Det sägs från Västsverige:
- Kyndelsmässodag, den 2 februari var lilla jul - det var halm på
golvet och ljuskronan tändes.45
Julens t y s t n a d påminner om sena tiders tempel och kyrkor:
- Det skulle vara så tyst om jul, därför hade de halm på golvet;
det var för att Jesus kom. Juldagen skulle de vara alldeles i stillhet.
Det fanns ett samband mellan halmen och j u l f r i d e n . Det
heter:46
- Husfadern kom in med stora julhalmskärven. Som en främling
hälsade han på husmodern och bad om härbärge för sig och sin
kamrat (kärven) som upprestes mitt på golvet. Han fick vörtbröd och
julöl och utlyste julfriden.
Då vi nu vill hävda att runan betyder ”jul”, finnas där några små
svårigheter att övervinna. Ordet ”jul” är nämligen bevarat i fornengelskan som geol medan runan heter eolh-. Nu är det dock så, att
ett fornengelskt -g- kan stå först även i sådana ord som annars i andra
germanska språk börja på -j-. Ex:
Forneng. geoc ~ gotiska juk ”ok”,
forneng. geong, ~ tyska jung ”ung”,
forneng geómor ”sorgsen” ~ tyska Jammer ”sorg”.

42

Uppsala ark. Opubl.
Dagen kallades ‘Frauentag kerzweihe. Frauentag als si ze kiechen ging, (Doyée,
Heiligen).
44
Beißel S. Entstehung der Perikopen, Freiburg im Preisgau 1907:31.
45
Västsverige, Kyndelsmäss.61, opubl.
46
Celander, Nordisk Jul, s. 137 f.
43
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Orsaken är att ord som började på -g såsom forneng. georn, släkt
med svenska ”gärna” och fornengelska geofu ”gåva”, fick sina -gpalataliserade så att de uttalades -j-. De sammanföll då i uttalet med
ord på -j-. Efter ett tag visste man inte skillnad på vilka ord som
börjat på -g- och -j- utan försåg även de ursprungliga -j-orden med
ett protetiskt -g som bara står där för analogins skull. Det finnas dock
några ord som aldrig erhöll detta protetiska -g-:
Fornengelska eoh ”idegran” engelska ”yew”,
fornengelska éow ”du” engelska ”you”.
Det finnas också ord som kunna stavas både med och utan -g.
Fornengelska eond eller geond ”genom”, jfr. engelska beyond
‘bortom’.
Fornengelska eorn eller georn ”längtande” jfr. engelska yern
‘längta’.
Därmed finnas förutsättningar för att jämföra forneng. Geól ”jul”
och runnanmnet Eolhx.
Templet med halm är Vintergatan, där de döda bor.
Och enligt ovan sagda skulle jul ha samband med ‘tempel,
helgedom’. Många sammansättningar med jul- kunna också få en
förklaring genom en sådan jämförelse. Dock måste man också här
framför allt indraga Vintergatan, s j ä l - v ä g e n a v h a l m ,
som
tänktes
korsa
jorden
vid
vissa
t i l l f ä l l e n . Man jämför först en av de vanligaste sägnerna kring
jul och midsommar; De dödas julotta, här i en uppteckning från
Finland.47

De	
  dödas	
  julotta48	
  	
  	
  

En kvinna, som bodde nära kyrkan, vaknade om julnatten och såg
till sin förvåning, att kyrkan var upplyst. Hon trodde, att hon hade
försovit sig och steg fort upp, klädde sig och gick till kyrkan. Då hon
kom dit, såg hon, att dörrarna var öppna, och hörde psalmsång,
därifrån, så att hon inte kunde tro annat, än att det var en vanlig
gudstjänst. Hon gick in, men såg alldeles obekanta människor.
Slutligen såg hon ändå en bekant och gick och satte sig bredvid
denna. Den bekanta var en grannhustru, som hade dött för några år
sedan. Framför altaret stod en präst i full skrud och höll i handen en
47
48

Finlands svenska folkdiktning, sägner K. 21,30.
FSF (K.21, 30)
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kalk. Sedan sången hade tystnat, började prästen utdela nattvarden åt
åhörarna i bänkarna, där de satt. Prästen var enögd och kom också
till henne och tvang henne att dricka av kalken. Dess innehåll liknade
blod. Nu märkte grannhustrun henne och bad henne för Guds skull
gå bort, ty detta var andarnas julfest och inte människornas. Hon
borde gå ut samma väg, som hon hade kommit utan att se sig om.
Hon gjorde så, men då tycktes de döda ha fått reda på, att hon var en
levande människa. De hängde sig kring henne på alla sidor och rev
av henne hennes vadmalströja, som man sedan träffade söndersliten i
små bitar, när man kom i kyrkan på julmorgonen. Kvinnan slapp
visserligen med livet undan, men dog efter några veckor, emedan
hon hade smakat av de dödas nattvardskalk och därigenom blivit
sjuk.
✬

I g a m l a t i d e r var de döda begravna i kyrkan; de låg under
kyrkgolvet, vilket ännu kan ses i många äldre kyrkor från
medeltiden. D e d ö d a tänktes i andlig och fysisk måtto befinna
sig i k y r k a n , särskilt vid vissa tidpunkter på året. Även
h e m m e t , som hade ett hus-altare ombildades till helgedom,
särskilt under julen, och man kallade julbordet för altare. Också
barnens jul-högar kallades ‘altare’. Följande uppteckningar från
Uppsala visar detta:
- jul-högarna fick ej röras förrän julen var slut (695).
- Det låg bröd på jul-altaret (696).
- Barnens jul-högar kallas jul-altaren (697).
Angående julbordet sägs i Västsvenska folklivsarkivet:
- Man satte fram en skål med kött, fläsk och vit gröt åt de döda
(88).
- Mat, brännvin och ljus stod för deras räkning (89).
- Mat åt de döda – jul-altaret (90).
Man anar närvaron av ett förkristligat hednatempel i flera
j u l s e d e r , och att ordet jul [via den fornengelska run-dikten]
synes kunna betyda ‘halmbestrött tempel, där de döda bo,
Vintergatan’, gör sig påmint. Den isländska förklaringen jul ~ isl.
jólnir ‘gudar’, särskilt ‘Odin’ är också en närliggande förklaring.
Man erinrar sig de vid jul förekommande halmdockorna som pryder
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hemmen, s.k. ‘jul-svenner’. Troels-Lund skriver om jul-svennen:
‘Människofigur av halm, som smugglades in i stugan och lades under
bordet. På julnatten skulle det stå mat och dryck framsatt åt den,
annars drabbades huset av olycka.49
Templet eller det halmbeströdda hemmet blir i denna jämförelse
‘platsen där de döda träffas’ eller ‘de döda’. Det halmbeströdda
golvet var som ett utsnitt ur vintergatan som nu förenade sig med
denna världen. Detta erinrar om att stjärna kan föras till en
indoeuropeisk rot *ster, som återfinnes i ord som strö, strå och tyska
Stroh ‘halm’.50
Det säges i Vøluspá att ‘A s a r n a mötas på Idavall’, d.v.s. de
återses efter världens undergång, ragnarök. Detta skall jämföras med
att Rudbeck skrev, att de tolv dagar i jul var tillägnade de t o l v
a s a r ; en dag för var och en, och att de tolv hornen i runstaven
tolkades så; ”vars och ens skål under de tolv dagar i jul,” med början
på Oden, Tor och Frey. Det förutsätts i Vøluspá att asarna har gått
under i ragnarøk eller att de, såsom vølvan siar, s k a l l gå under i
framtiden. En ny värld skall stiga upp istället för den gamla o.s.v.
Många julseder är kvardröjande hedendom och man skall
återfinna en del i kyrkans ritual, som förkristligad hedendom som
försetts med en ny överbyggnad. Julfrid som inblåstes på julafton
fick en verkan ungefär som kyrkofrid. Våldshandlingar var förbjudna
under jul-tolften, och under denna tid skulle man, särskilt om
juldagen, och i samband med handlingar med starkt rituella drag,
iakttaga tystnad, vilket i hög grad påminner om huru det är i kyrkor.
Ovan påpekades hur man strödde halm både hemma och i kyrkan.
Denna gärd hade starkt rituella drag.
P.g.a. sin ställning i runraden efter runa peor∂ skulle eolhx
motsvara slutet av januari. Det stämmer med Rudbecks utsagor i
Atlantica; att julfesten under hedendomen legat i slutet av januari,
men sedan efter kristendomens införande, blivit flyttad till sitt
nuvarande läge51. Runnamnet betyder ‘halm’ och runan avbildar en
ljusstake, ett tre-grens-ljus, som på kyndelsmässodag i runstaven
ersatts med en sjuarmad ljusstake efter de påviskas manér.

49

Troels-Lund VII:93.
Hellquist ‘stjärna’ och Kluge ‘Stern’.
51
ang. Kyndelsmässodag skriver Rudbeck , Atlantica 641-42;” ..der julhelgen skulle
stå om vi voro hedningar.”
50
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Stjärnbilderna är vintergatan för halmen och skorpionen för runans
form Z.

Sigel	
  
Runan feng. sigel S S motsvarar den nordiska runan s sol som
är satt mot den 6:e februari. Bekant är, att f e b r u a r i kallats
solmånad.52
Runans utseende erinrar om den semitiska bokstaven mem M och
den därpå följande nun n N .
Runan avbildar en orm, d.v.s. Ormbärarens orm.

Tyr	
  
Nästa runa T tyr d. 21 februari återspeglas i m å n a d s n a m n e t Tyr ‘mars’.53 Till sagan om Tyr hör, att han medverkade
till, att man kunde binda den ödeläggande Fenres-ulven. Detta går
igen i run-dikten:
- Tyr är den enhänte asen. Ulvs lämningar och Balders broder.
Ulvs rätt eller orätt. Fenres-ulvs föda eller mättnad. Ulvs eller mans
fostrare.
Rundikterna handlar här om att ulven bet av Tyrs hand, så att
guden blev enhänt.
Om detta påminner några västsvenska folklivsuppteckningar, där
man ser Kathedra Petri (22 feb), också kallad ‘Per i stolen’, här dock
omtolkad till d j u r e t katt.
- Petter Katt [22 feb.] blev bunden på isen och fick ligga där tills
det gick hål på den och han drunknade.(9)
- När Petter Katt spänner sina klor fatt - så varar det till Froedags
natt.(44)
- Peter Katt slog sin tass i isen.(55)
Om mars månad sägs:
- Den 1 mars skulle man ej gå ut före 6 på morgonen utan stål, då
blev man kramad av vår-ulven.

52
53

sole ‘februari’ i Rudbecks månadsnamn, Atlantica s. 171.
Atlantica s. 171.
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Från Uppsala arkiv tages följande:54
- När mars kommer som en varg, går han ut som ett lamm.
Runan T avbildar en pil, som står mot runstavens dag den 24
februari.
Denna pil föreställer Skyttens pil. Runnamnet Tyr är för guden
som fostrade ulven. Ulven är för Vargens stjärnbild och Tyr som
stack sin hand i ulvens gap är för stjärnbilden Qifawus som har sin
hand i hundens mun, vilken uppgår i Skytten.55

Bjarkan	
  
Följande runa Bjarkan b hör också till runstavens pil den 2 4
f e b r u a r i i så måtto, som att den avbildar en p i l b å g e .
Runan svarar emot dagen, den 7 mars. Man finner i runstaven
mot den 12 mars ett ris med vilket man jämför runrimmet:
- Bjarkan är litet ris, lövigt träd och fager lund. Skogens ris.56
Björkriset användes till piskning särskilt vid påsk. Den 12 mars
har runstaven en karl med ris i handen. Detta erinrar om
s k o l t u k t e n , eftersom de gamle vid denna tid satte sina barn i
skola. Om piskning påminner också rundikten då den (under runa B)
säger att björkriset är gott mot värk:
- Björkeskog grönast, id est bäst till Wärke.
Mot den 17 och 21 mars står i r u n s t a v e n björkkvist, vilket
påminner om bruket att i fastan driva björkkvistar i vatten, fastlagsris
o. likn. Runan Bjarkan kallas i runrimmen:
- Vårmånads äfling och vårmånads arbete” och på ett annat
ställe:
- Vårmånaden grenars arbete.57
V å r m å n a d är det gamla namnet på mars.58
Runan avbildar en båge, vilket motsvarar Skyttens båge.

54

Talesätt om månader, mars 3 och 12. opubl.
Boll, s. 527.
56
Jón Ólavsson, Runologia s. 129. opubl.
57
Jón Ólavsson s. 129 o. 135.
58
Rudbeck, Atlantica 171 ‘vare’.
55
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Hästen	
  
Runans utseende
Runan: Ags. Eh, e mot den 21 mars verkar snarast att avbilda
en f å g e l i f l y k t . Det sägs över stora delar av landet, att
kråkorna kommer kring Vafferdagen [25 mars].
Fågeln i flykt motsvarar Örnens stjärnbild (12 - 29 mars).
Runnamnets betydelse eh ‘häst’ ger ingen tydlig vägledning, ty
hästen i runstaven är satt mot den 23 april, Georg, då hingstarna
släpptes till stona och samtliga hästar f. övr. släpptes på bete. Dock
är stjärnbilden Fölet, som ligger mera mot Delfinen till, att ansätta
tidigare än Hästen, Pegasus.

Man	
  
Runa Man M är satt mot den 6 april och ger inte mycket
vägledning. Runnamnet betyder ‘man, människa’.
Den semitiska bokstaven qof ser ut så: Xx och båda dessa
former äro jämförbara med runan Man, som ser ut så: m M .
Runnamnet ‘man’ bör jämföras med Stenbocken, ty denna
stjärnbild var Ägipan, stridstrumpetens uppfinnare, som räddade de
olympiska gudarna undan Tyfons angrepp. Som sådan är han
jämförbar med Heimdal, som var gudarnas vaktman, med sitt horn,
Gjallarhorn. Som människosläktets anfader är Heimdal jämförbar
med de tyska stammarnas urfader, Mannus. Den indiske guden
Manus, är stamfader till hela mänskligheten. Det är dessa gudanamn
som klinga i ord som man och människa, liksom i runnamnet ovan:
man.
Den semitiska bokstaven qof anses numera betyda ‘apa’, vilket
jämföres med stjärnbilden Apan som uppgår i Stenbocken.59
Stenbocken var en satyr (därav ”apa”) och avbildas med
överdriven penis, vilket runan avbildar.

Lag	
  
Runa lag L [21 april] betyder ”vatten” och det sägs i runrimmet,
att:
59

Boll, s. 531.
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- Lag är framvällande vatten och en vid kittel och Fiskars grund.
Kittel
En vid kittel finner man i runstaven mot den 6 maj: en gryta med
ett stående helgon, erinrande om evangelisten Johannes, Lille Hans,
som blev sjuden i het olja i Rom framför Portam Latinam, men blev
oskadd. Här bör man också anföra, att Kristi himmelsfärdsdag, som
tidigast kan infalla den 2 maj, var ‘d e n f ö r s t a b a d d a g e n ’ .60
Stänka vigvatten
Betydelsen lag ‘vatten’ bör jämföras med sederna kring gångdagarna, (de tre dagarna före Kristi Himmelsfärdsdag) eller
Marcusdagen, den 25 april, då de katolska prästerna gick i högtidlig
procession över åkrarna och s t ä n k t e v i g v a t t e n .61
Processionen har jämförts med den romerska robigaliaprocessionen, (25 april).62
Sjöfärd
Den fornengelska run-dikten säger:
- (Lag) Vatten är för människor en tanke som varar länge, då de
skola neder i båten tumla och för sjöns vågor storliga rädas, om
böljans häst (=båten) inte lyder tömmar.
Från runstaven hämtar man, den 3:e maj, en båt med båge i
framstammen - sjöfärd.
Runnamnet lag i betydelsen ‘vatten’ motsvarar stjärnbilden
Vattnet. Detta vatten torde vara det som framväller ur Vattumannens
kruka.

Ing	
  
Följer så runa Ing Ö som i den engelska run-dikten säges:
Ing vadar över Vågen och vagnen kommer rullande efter.”
Detta syftar uppenbarligen på en s j ö - e l l e r h a v s g u d ,
som kunde g å p å v a t t n e t e l l e r v a d a d e .
I den följande sägnen förläggs handlingen till sommaren som
inföll vid denna tid, i maj. (Första sommardag var den 14 april).
Högsommaren brukar annars kallas midsommar, slåtter eller skörd.
60

Eskeröd 1970:81.
NFL II, Tiden s. 97.
62
Kulturhist. lex. 5:186.
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Sjörå63	
  	
  

Det var en gång en skeppare inifrån Myckleby, som hade gjort sin
vanliga sommarsegling för året och var på hemresa från England
med last av råg och skulle lägga upp för året, då han kom hem. Och
då han var kommen ut i Nordsjön, så fick han se havsfrun sitta på
havet och tvätta och kamma sig och göra sig fin. Då visste skepparen
vad klockan var slagen, att ett hemskt oväder var att vänta, och
därför styrde han rätt upp till havsfrun och hälsade och sporde så
vänligt, om frun ville vara så barmhärtig och hjälpa oss lyckligt i
land. ”Ja”, sade havsfrun, ”om du bara gör som jag säger, så skall det
allt gå bra. Du skall lossa lasten här, så att skutan blir lätt och skynda
er med arbetet!”
Så började lossningen av råg-lasten med alla man. Sedan sade
havsfrun till skepparen:” Följ nu med mig ner, så skall du få betalt!”
Och skepparen följde med frun ner på sjöbottnen och havsfrun
räknade upp pengar och betalade lasten med rågat mått. Men då
havsgubben, som var sängliggande, fick höra, att det fanns en man i
köket hos havsfrun, så ropade han: ”Vem du än är, så kom och tacka
mig för sist!” Och det skulle skepparen gjort genast, men havsfrun
stoppade honom och sade, att far kramar sönder näven på dig genast,
som han får tag i den. Men spring bort efter ditt ankare, så skall du få
se!” sade hon.
Skepparen gjorde som han var tillsagd, och gick bort efter
ankaret, och havsfrun tog det och lade det i elden. Men havsgubben
tyckte att det dröjde, och ropade: ”Varför kommer du inte och tackar
mig för sist?” ”Jo, lugna dig”, sade havsfrun, ”vi har ett grand med
uppgörelsen att göra än!” Men då ankar-klon var glödande, tog
havsfrun ankaret och gav det till skepparen och sade: ”Gå nu och
tacka far för sist!” Och det gjorde skepparen. ”Nu vill jag tacka Er
för sist, far!” sade han. Och då gubben fick tag i ankarklon, så
klämde han henne till en rund boll. ”Ja, jag känner, att svenskarna är
ljumma än”, sade han och sedan började gubben prata med
skepparen. ”Jag bodde i Myckleby i en hage, som hörde till
Brönnefjäll”, sade han, ”Och där var några stenar vid en väg och där
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Bergstrand, Bohus, s. 23.
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mådde jag gott tills dess den ‘wide becka’ fick sig bjällra och då
måste jag fly hit.”
- ”Jaså”, sade skepparen, ”det stället i Brönnefjälls hage, som ni
nämner om, det är på min mark”. Och därmed tog han farväl med
gubben.
Och havsfrun följde med skepparen upp till skutan och sade:
”Segla nu hem för fulla segel och se er inte tillbaka och då I kommer
i hamn, så rigga av skutan så fort ni kan!” Det gjorde skepparen, men
då skutan var avklarad i hamn, så kom det en storm, så stark så att
allt som på havet fanns, förgicks.
✬
Denna sägen visar att runnamnet Ing , om vilket det heter att ‘Ing
vadade ut över vågen och tog vagnen med sig’, motsvarar jätten som
flydde ut på havet i sägnen ovan. Här motsvarar detta Vattumannen
vilken är att jämföra med Poseidon som var fader till jätten Orion,
som gick på vågorna.

Odal	
  
Nästa runa Odal O betyder ‘ärvd jord, adelskap’ och får i den
fornengelska run-dikten en uttolkning.
- Odal är mycket ljuv, för vem det vara må, om han måste där,
enligt lag och rätt, döma blodigt, bland dem som är rädda..”
A d e l s k a p e t och d o m s r ä t t e n står i runstaven mot den
12 maj, Pancratius. Här skall man finna en trefot ”sommartinget”, en
funt, Pancratius, ‘ty han var en a d l i g yngling som lät sig döpa’, ett
litet svärd ‘ty han blev halshuggen för kristna läran’.
S:t Pancratius kallas i Danmark ‘de heliga bönders dag’. I
Tyskland ‘die gestrengen Herren’ = d e s t r ä n g a h e r r a r n a ,
varvid man jämför den fornengelska run-dikten om den ‘som dömer
blodigt bland dem som är rädda’.
Runan avbildar O en f i s k som står mot den 18 maj i
runstaven, E r i k en bred fisk.
På stjärnhimlen svarar detta mot Fiskarna (20 maj - 20 juni).
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Run-diktens uttolkning om den stränge domaren är vad som är
kvar av yttersta domen och syndafloden, då man läste in detta i
Vattumannen.64

Dag	
  
Följer så slutligen runan Dag D den 6 juni. Den fornengelska
run-dikten säger:
- Dag är Herrens sändebud, som män håller kär. Giver fagert
Herrens ljus, glädje och hopp åt fattig och rik, allom till gagns.”
Snorre65 skriver om Dag:
- Han var ljus och fager...Då tog Allfader Natt och Dag, hennes
son, och gav dem två hästar och två kärror och sände dem upp på
himlen, att de skulle rida båda, varje dygn omkring jorden...”
I en cisiojanus tryckt 156766 sägs om juni månad:
- Juni; solens häst drager i höjden.
Runnamnet Dag bör då jämföras med att man nu närmar sig
midsommar och tiden för den l ä n g s t a d a g e n .

Stjärnbilderna.	
  
Härefter skall vi lämna runorna och gå över för att se, hur de
viktigaste stjärnbilderna gett nedslag i folktron. Vi följer därvid den
tavla som står uppritad i inledningen. Man kan då vänta sig, att finna
V ä d u r e n och de stjärnbilder, som på tavlan ligger över och
under honom från och med midsommar = högsta solstånd (som
under medeltiden dock gled ända tillbaka till den 12 juni). . O x e n
med de ovan och under honom liggande stjärnor ger nerslag fr.o.m.
25 juli. T v i l l i n g a r n a med början den 24 augusti och
K r ä f t a n fr.o.m. den 21 september. L e j o n e t börjar den 21
oktober och J u n g f r u n den 20 november. Det nya året börjar
med V å g e n den 21 december och S k o r p i o n e n fr.o.m. den
20 januari; S k y t t e n från den 20 februari och S t e n b o c k e n
64
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efter den 21 mars, följd av V a t t u m a n n e n fr.o.m. den 20 april
och F i s k a r n a , sist, med början den 18 maj. H ö s t d a g j ä m n i n g e n bör man vara beredd att sätta till Mikael 29
september och v å r d a g j ä m n i n g e n till Marie bebådelsedag
d. 25 mars. Detta synes av veckoräkningen, ty man skiftade i
bondesamhället året i fyra delar, räppar, med 13 veckor i varje.
Räpparna utgick från midsommar, Mikael, jul och vårfrudagen67.
Samtidigt vet man att vår- och höstdagjämningarna i likhet med
solståndsdagarna under medeltiden låg förskjutna så, att den 12 mars
en gång var vårdagjämning och den 14 september höstdagjämning.
Till detta fogas nedanstående uppställning, genom vilken man
kan se hur stjärnbilderna motsvarar dagar i solåret. Vi har därvid att
hålla oss till Ptolemaios, som visat för varje stjärnbild, vad den har
för längd. Vid genomgången håller vi oss till de vanligaste
stjärnbilderna, men lägger till några mindre vanliga, s.k. Sphæra
Barbarica, såsom Hades, Mannen utan huvud m.fl. utan angivande
av dessas längd, annat än i vilken stjärnbild de uppgår. Läsaren kan
då åtminstone förvissa sig om vilken månad som ifrågavarande
stjärnbild en gång tänktes ligga i.
Efter uppställningen av stjärnbildernas grader och dagar följer
nedan en tavla, med vilkens hjälp man raskt kan f ö r v a n d l a
stjärnhimlens alla grader till d a g a r i solåret.

Stjärnbildernas	
  uppgångar	
  
Väduren	
  
I Väduren ( 20 juni - 24 juli). uppgår: Ketos, valen é	 4° - É	 
17°, ( 24 maj - 12 juli). Triangeln É 11° - 16°, ( 6 juli - 11 juli).
Andromeda é 19° - É 17° ( 8 juni-12 juli). Perseus É 26° - Ñ
16° ( 21 juli - 10 aug). Medusa É 29° (24 juli). Kassiopeia É 3° Ñ 1° ( 28 juni - 26 juli). Okeanos.

67

Ejdestam J. Svenskt folklivslexikon 1975:168.
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Oxen	
  	
  
I Oxen ( 25 juli - 23 aug) uppgår: Orion Ñ 14° - Ö 7° ( 8 aug. 31 aug). Orions bälte Ñ 25° - 28° ( 19 aug - 22 aug). Plejaderna Ñ
3° ( 28 juli). Hyaderna Ñ 9° - 12° ( 3 aug - 6 aug). Kusken Ñ 19° Ö 2° ( 13 aug - 26 aug). Geten Ñ 25° ( 19 aug). Killingarna. Haren
Ñ 19° - Ö 2° ( 13 aug - 26 aug).

Tvillingarna	
  
I Tvillingarna ( 24 aug - 20 sept) uppgår: Kusken. Stora hund Ñ
22° - Ü 2° (16 aug - 25 sept). Sirius Ö 17° ( 10 sept).

Kräftan	
  
I Kräftan ( 21 sept - 20 okt) uppgår: Lilla Björn Ö 0° - Ü 26° (
24 aug - 17 okt). Satyren. De tre chariter. Krubban Ü 10° ( 1 okt).
Källan, brunnen Ü 10° ( 1 okt). Åsnorna Ü 10° (1 okt). Molnet

Lejonet	
  
I Lejonet ( 21 okt - 20 nov) uppgår: Hydran Ü 13° - â 13° ( 4
okt - 4 jan). Bägaren á 26° - à 9° ( 17 nov - 30 nov). Korpen à
13° - 20° ( 4 dec - 11 dec). Lilla Björn

Jungfrun	
  
I Jungfrun ( 21 nov - 20 dec) uppgår: Isis och Horos. Hydrans
stjärt. Korpen. Bootes, björnvaktaren à 1° - â 8° ( 22 nov - 29
dec).

Vågen	
  
I Vågen ( 21 dec - 20 jan) uppgår: Hades. Färjkarlen.
Acherusiska sjön. Kentauren â 2° - ä 8° ( 23 dec - 29 jan). Norra
kronan â 14° - 21° (5 jan - 12 jan).

Skorpionen	
  
I Skorpionen ( 21 jan - 19 feb) uppgår: Herakles â 21° - ã 5° (
12 jan - 25 feb). Hyegieia. Kentauren. Vargen â 21° - ä 9° ( 12
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jan - 30 jan). Ormbäraren ä 5° - ã 14° ( 26 jan - 5 mars). Altaret
ä 20° - ã 3° ( 10 feb - 23 feb). Antares, Skorpionens hjärta ä
12° ( 2 feb).

	
  Skytten	
  
I Skytten ( 20 feb - 20 mars) uppgår: Södra kronan ã	 9° - 17° (
29 feb - 8 mars). Örnen ã 21° - å 8° (12 mars - 29 mars).

Stenbocken	
  
I Stenbocken (21 mars - 19 april) uppgår: Nereus. 	  Delfinen å
17° - 23° ( 7 apr - 13 april). Pilen å 3° - 10° (24 mars - 31 mars).
Lyran ã 17° - å 2° ( 8 mars - 23 mars). Södra fisken å 5° - ç7°
( 26 mars - 27 apr). Vingården. Svanen å 4° - ç 14° ( 25 mars - 4
maj). Musen

Vattumannen	
  
I Vattumannen ( 20 apr - 19 maj) uppgår: Eridanos. Svanen

Fiskarna	
  
I Fiskarna ( 20 maj - 20 juni) uppgår: Pegasus ç 5° - é 17° (
25 apr - 6 juni). Linet. Andromeda.
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Tavla som visar huru man förvandlar grader till dagar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

jan

feb

mar

apr maj jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

	 
â
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
ä
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

	 
ä
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
ã
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

	 
ã
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
å
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

	 
å
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
ç
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

	 
É
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
Ñ
1°
2°
3°
4°
5°
6°

	 
Ñ
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
Ö
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

	 
Ö
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
Ü
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

	 
Ü
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
á
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

	 
á
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
à
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

	 
à
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
â
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
?

	 
ç
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
é
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

	 
é
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
É
É
1°
2°
3°
4°
5°
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Väduren	
  
Väduren, såsom ett får, har givit nedslag i runstav, folktro och
kyrkans år på flera sätt. Runstavar ha på midsommardagen ett lamm.
Detta är för Johannes döparen, vars födelsedag nu firades i kyrkan.
Helgonlexikonet68 säger:
- Johannes Babtista, attribut: djurskinn, fäll69 och lamm.
Detta erinrar om att Vädurens stjärnbild var ett gyllene skinn,
som var upphängt i Ares lund i Kolchis enligt den grekiska sagan,
varom mera nedan.
Den 15 juni bär namnet Vitus70 i legendariet. Helgonnamnet Vitus
är en ordlek som pekar på Väduren, då man jämför med lat. Vitulus
‘kalv’, albanska vitsh ‘kalv’, vit ‘år’, gotiska wi∂rus ‘årslamm’.
Samma rot *ueto-s återfinns i Vädur och i ord för ‘år’. Runstavarna
har denna dag: en ullsax.
Den 14 juli skall man finna helgonnamnet Dentlinus i
legendariet. Han var f å r e n s skyddshelgon mot vargar.71
Daniel, profeten ✝ 529f Kr. vars dag i legendariet är den 21 juli
avbildas med en V ä d u r med fyra horn.72
I tysk folktro är belagt hurusom den 13 juni kallades Schafskälte
‘f å r - k ö l d ’ (Dillenburg). Man menade, att det denna dag skulle
bliva kallt.

Skatter	
  i	
  jorden	
  och	
  får.	
  
Det har ovan antytts att det skulle finnas ett samband mellan får,
vädur och skatt. Detta synes av det isländska ordet fé ‘fä’ som
betyder både ”får” och ”pengar”. Samma betydelseskridning från ‘fä’
till ‘pengar’ återfinner man i latin; pecus ”fä” ~ pecunia ”pengar”73.
Ordet är allmänt indoeuropeiskt med en grundbetydelse *pek- ‘ull’
och *poko- ‘skinn, fäll’. Betydelseskridningen får ~ pengar är också
gammal, särskilt om man indrager grekiskan, ty i sagan om
V ä d u r e n berättas, att den var ett g y l l e n e s k i n n , en skatt
68

F Doyée ‘Johannes’.
Johannes var klädd i ‘kläder av kamelhår och bar en lädergördel - heúnduma auhtouû
ahpoù tricwûn kamyúlou kaiù zwúnyn dermatínyn perì tyùn ohsfuùn auhtouû. Matt.
3:4.
70
Pok. 1175.
71
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Doyée, ‘Daniel’.
73
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som rövades av Jason. I den nordiska mytologin berättas hur Sigurd
rövade en skatt, nivlunga-skatten, genom att först döda ormen Fafne.
Denna skatt kallas i Vølsungasagan fé. Att skatten fé skulle varit en
vädur nämns inte, men s k a t t e r s o m g y l l e n e f å r och
tjurar är ett ej ovanligt motiv i folktron.
Allmänt sett skulle s k a t t e r
upptagas bäst om
m i d s o m m a r a f t o n ; i Tyskland74 och i norden75. Vanligt är
också att dessa skatter är förvandlade oxar, tjurar eller vädurar, som i
dessa sägner från Sverige och Danmark:

En

	
  	
  Pigan	
  höll	
  oxens	
  horn	
  till	
  soluppgången76.	
  

midsommarnatt var det en piga som hade varit på dans
någonstans och som var på hemväg. Bäst som hon gick där och hade
tankarna bort i världen, så mötte henne en stor o x e på vägen. Flickstackaren vart rädd, hon förstås, men när hon inte var god till att
komma undan, eller såg något levandes råd till att klara sig på något
annat sätt, så tog hon och högg tag om hornen på o x e n och stod
och höll i honom på det viset. Hon tordes inte släppa den heller, utan
de stod där de stod.
När det hade gått en stund, så gick solen upp, och då fick pigan
se, att hon stod och höll i handtaget på en stor kittel, som var alldeles
bräddad med guldslantar.
✬

Skatter77

Borta i en hög, som ligger norr om Århus landsväg på Hårup mark,
har det ofta setts brinna ljus, och enligt sägnen är en skatt nergrävd
där, och flera har försökt att lyfta den en st. Hans-natt, men alltid
utan framgång. Således var det en gång fyra unga män, som grävde
efter skatten och de nådde också lyckligt fram till en mäkta stor
kopparkittel med två hankar i. Så tog de en stång och stack igenom
hankarna och tog fatt i var sin ända av stången och lyfte för att
således få upp kitteln. Nu hade de männen just denna dag varit på
74
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jakt samman, och de hade skjutit en guldhind ( så kallas en h i n d
som inte har haft lamm den sommaren), och den ene av dem yttrade
ganska torrt: ”Så tung den är, och hade vi haft guldhinden ovanpå,
hade vi inte orkat lyfta den.” Men det skulle han inte ha sagt; ty en
sådan kittel skall lyftas tigande, och därför sjönk den, och hur
mycket de än grävde, kunde de inte finna den mera denna gång.
En annan gång var det några andra, som också försökte få fatt på
skatten och hade också fått fatt i kitteln, men i detsamma kom en
väldigt stor tupp löpande förbi högen, och just då den kom förbi
folket, rörde den upp en väldig vind. Männen kunde inte låta bli att
le, och en av dem sade: ”Det var en kraftig én för ett så litet djur!” I
detsamma sjönk skatten och stod inte mer att finna den aftonen.
✬

Skatter	
  
78

Det var en händelse som är verklig sanning, för det var en pojk, som
tjänade hos min far, som hade varit utför det. Han var vallpojke här
uppe i markerna och gick och vallade får en natt. Då kom en t j u r
med krulliga horn, och för att fria sig tog pojken tag i bägge hornen
och vågade inte släppa. Men när det blev dagning, gjorde tjuren ett
ristande, och i detsamma fick pojken se, att mjölkerskorna kom. Då
släppte han taget och sprang emot dem och gick inte tillbaka till den
platsen mer och såg sig inte om heller. Men han talade om det för sin
husbonde, och han gick dit, där t j u r e n varit, och då hittade han
en kopparkittel med två öron på. Pojken hade stått och hållit i öronen
och trott, att det var horn.
✬
Skattkistans identitet med ett h o r n - d j u r är vanlig och i
Dalsland får en stor behornad v ä d u r , sedan identisk med kistan,
uppträda i sägnen.79 Från Tyskland känner man en sägen om en skatt
i gestalt av ett gyllene l a m m 80 och i en tyrolsk sägen förtäljs om en
gyllene v ä d u r , en hednisk helgedom, som grävts ner av bekännare
78
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till St. Valentin. V ä d u r e n lyste ofta om natten utan att någon,
dock, lyckades lyfta den.81 I Oldenburg säger man att f å r d y n g a är en förtrollad skatt.82
Från Gotland tar vi följande sägen:83
En bonde, som var mycket rik och ”trodde” på sina pengar, grävde
ner sin största penning-skatt under ladugolvet en natt, tog ett svart
l a m m , slaktade det och lät dess blod rinna ned över skatten under
det han sade: ‘Ej förrän blodet av ett svart l a m m härnäst rinner
häröver kommer denna skatten upp!’ - Emellertid hade bondens
sluge dräng ‘passat upp’ sin husbonde under detta arbete. Skatten låg
nu där i många år i gott förvar; och slutligen vandrade den rike
bonden all världens väg. - Nu gick drängen en natt ut på ladan, lät
blodet av ett svart l a m m som han slaktade rinna ned över skatten,
och därpå blev han ägare till hela den rike bondens stora
penningeskatt genom samma besvärjelse-ord som bonden i livstiden
brukat.
✬
Från kyrkans år är känt att den 22 juni var helgad åt gamla
testamentes Aron. Hans attribut var förutom en grönskande stav; e n
g u l d k a l v .84
Den 4 juli är i legendariet helgad åt Aggaeus och hans attribut är,
att han håller en p u n g i vänster hand, ur vilken m y n t faller
ned.85
Liknande motiv kan ses i svensk folktro. Det sägs att det är
g u l d i b o t t e n p å p e r s m ä s s - r e g n e t (29 juni) eller
att det r e g n a r s i l v e r s l a n t a r , när detta regn kommer86.
I Norge är känt att man, särskilt St. Hansnatten kan gräva skatter;
- Tre dagar före St. Hans-tid stiger jordgrävda pengar upp, men
synen blir förändrad så, att det för folk ser ut som en stor orm.87
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O r m e n erinrar om nivlungaskatten som b e v a k a d e s a v
e n s t o r o r m , Fafne och Därmed äro vi över på den grekiska
sagan om V ä d u r e n .

	
  	
  	
  Sagan	
  om	
  Jason	
  och	
  Medea	
  och	
  det	
  gyllene	
  skinnet	
  

Jason

hade genom ett orakel ålagts att hämta det gyllene
Vädurskinnet som var upphängt i Ares lund i Kolchis vid Svarta
havet. Kunde han genomföra detta, skulle han bli kung. Denne Vädur
hade en gång räddat de båda barnen, Phrixos och Helle, då de skulle
offras och just låg på altaret. Väduren, vars ull var av gull kom
susande i luften och lyfte barnen upp på sin rygg och drog i vädret.
Flickan, Helle, fick därvid svindel och ramlade ner i det hav som
senare fått namn av henne, Hellesponten, men den flygande
Väduren, som talade med människlig stämma, kom till kung Aietes
som bodde vid Svarta havet.
I enlighet med gudarnas vilja offrades den där till Zeus, och
skinnet hängdes upp i en ek i Ares lund, där det b e v a k a d e s
a v e n d r a k e som aldrig sov och ständigt höll fast skinnet i
sina tänder.
Således låg saken, då Jason fick i uppdrag att hämta skinnet.
Gudinnan Athena gav honom goda råd och man timrade ett skepp,
Argo, som kunde flyga fram över böljan. Till sin hjälp fick Jason
Greklands förnämsta hjältar, argonauterna, och så gav man sig i väg
till Kolchis. Efter många äventyr kom man också lyckligt fram till
kung Aietes.
Kungen hade en dotter, Medea som genast förälskade sig i Jason.
Hon var trollkunnig och talade nu om för Jason, hur han skulle göra,
för att kunna bemäktiga sig skinnet.
Aietes pålade först Jason ett prov, som han måste fullgöra för att
kunna få skinnet i sin ägo. Han skulle plöja ett stycke land med två
tjurar vilka sprutade eld ur näsborrarna. Jason insmorde sig med en
salva, som han fått av Medea och som skyddade mot eld-blåsten från
djuren. Men då han plöjt en fåra, vände han inte med oxarna vid
åkerns slut, som man alltid gör, ty då skulle han få den blåsande
elden mot sig och på sig. Istället backade Jason längs den nyligen
upplöjda fåran, så att han till sist, på detta omständliga sätt, hade
plöjt hela åkern.
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Kung Aietes ställde honom därefter inför en ny uppgift; han fick
en sädespåse med draktänder, vilka han skulle utså på åkern. Men då
han sådde, växte därur upp beväpnade män som riktade sina spjut
mot honom och hotade att döda honom. Medea hade då anvisat
Jason, hur han skulle ta upp en stor sten, som låg invid åkern och
kasta in i kämparnas mitt. Då han gjorde det, började de istället slåss
inbördes och förgöra varandra.
Till sist skulle Jason dräpa draken som höll fast skinnet mellan
tänderna. Då han lyckats med detta, borde skinnet rätteligen vara
hans, och med Medeas hjälp bringades draken om livet, men Jason
måste ändå fly med skinnet om natten. Medea var hela tiden vid hans
sida, och kung Aietes upptog förföljandet av argonauterna. Medea
lät då döda sin lillebror, Absyrtos och stycka liket, varefter hon
utströdde broderns likdelar i floden. Den olycklige fadern, Aietes
stannade då upp för att samla upp sin sons lekamen och blev
därigenom försinkad så, att argonauterna med det gyllene skinnet
kom undan.
Omsider kom man fram till faiakernas ö och här lät Jason och
Medea viga sig samman; men svår skuld belastade dock dem båda,
sedan de dödat gossen.
✬
I en svensk sägen som uppges ha ägt rum på midsommarnatten,
skall man finna några motiv som överensstämma med den grekiska
sagan.
En jägare förälskar sig i en trollkunnig berg-fru. Hon hjälper
honom med sina trollkonster att bemäktiga sig en skatt (en
silverbägare). Då han flyr undan bergtrollen, ger hon honom ett
kärvänligt råd, hur han skall undkomma genom att springa tvärs över
åkern och inte följa plogfårorna. Jägarens förhållande till
plogfårornas sträckning spelar här, liksom i den grekiska sagan, en
avgörande roll.

Bergtrollens	
  silverkanna	
  
Sägen. Synes vara i några jämförelser densamma som om Ljungby
horn och pipa.
Mitt emot en by vid namn Offerbo ligger tvärs över en äng och
gärde en berg-klippa som kallas Petters klack, om vilken där i
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församlingen finns följande sägen, och som även andra
församlingsbor på åtskilliga ställen i Uppland och Västmanland
säger ha tilldragit sig i något av deras berg.
I ovan nämnda by har bott en dräng vid namn Petter, som ofta
gick att söka villebråd. Omsider blev han på det högsta intim med
berg-frun i detta berg, en ynnest som alla ivriga jägare där
efterlängtade för att därigenom ha lycka i sitt yrke och däribland var
han en av de få.
En midsommarnatt bjöd hon Petter till berget på ett stort kalas,
som där skulle hållas för ortens bergtroll. Berg-frun måtte ha älskat
honom mycket, ty hon föreskrev icke allenast, huru han borde
förhålla sig att ej bliva skadad av de anrättningar, man bjöd honom,
utan också hur han kunde komma åt den silverkanna, som man bjöd
honom avskedsskålen ur.
Petter begav sig dit till häst och blev mottagen på ett
förekommande sätt, men vilket allt var beräknat till hans fördärv om
icke trolldrottningens föreskrifter skyddat honom. Till sist, då han
åter satt på sin häst, fick han en silverkanna fylld med fradgande öl
att dricka avskedsskålen ur, men istället för att dricka kastade han
ölet ur kannan över vänstra axeln och red så fort hästen förmådde
därifrån. Men trollen var honom alla på spåren, och han löpte vart
ögonblick fara att bli upphunnen. Då ropade hans trollväninna:
”Rid kors över fåror och gärdsdiken, så måste de springa
omkring!”
Petter gjorde så, och därav blev de hindrade, så att han undslapp
och fick behålla sin kanna, som han skänkte till kyrkan. Det var den
första silverkanna kyrkan ägt. Men ölet, som han kastade, föll på
hästens länd och avbrände där både hår och hud.
(Svenska sagor och sägner 4, sagor s. 207.)
✬
88

Motivet, att skattletaren först måste k ä m p a
mot
d r a k e n e l l e r o r m e n återfinns i några uppteckningar och
d r a k e n s o m b e v a k a r e av skatter finns i hela Sverige.
Att skattletaren, liksom Jason måste p l ö j a
med
f ö r t r o l l a d e o x a r för att kunna få upp skatten, ses av en
ganska vanlig sägen-typ. Från Dalsland tar vi följande sägen:
88
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Skatter89	
  

Vid norra ändan av sjön Ånimmen, Skogsgårdsviken kallad, skall en
skatt ligga gömd. Det skall vara en kopparkittel full med pengar.
Många skall ha försökt att ta den upp, men har gått bet. Om man
födde upp ett p a r o x a r med nysilad mjölk, så skulle man kunna
köra upp skatten med dem om midsommarnatten eller
trefaldighetsnatten. Det var ett folk, som försökte med det, men det
gick inte. När skatten var i dagen, så var det en röst som sade: ”Det
duger inte med några skölj-kalvar”. Hustrun hade sköljt mjölkhinken
med vatten en gång, och då hade det kommit litet vatten i mjölken,
som oxarna skulle ha. Skatten blev borta för den gången.
✬
På en runstav i Riga stadsmuseum ses kring midsommar en man
som plöjer efter t v å o x a r .90 Texten under den avbildade
runstaven lyder:
- Trädan plöjes och slåtterarbetet börjar vid midsommartid.
I svensk folktro finns inga spår av att man skulle plöja vid
midsommar. Det är därför troligare, att runstaven här avbildar hur
skattletaren en midsommar försöker köra upp en skatt med
t v i l l i n g - o x a r .91
Slutligen finnas några småsaker som styrker V ä d u r e n s
samband med midsommar.

Hagel	
  
Antikens astrologer uppgav att Vädurens stjärnor skapar
h a g e l .92
Man kan se några avspeglingar av detta i ty, att den 26 juni i
Tyskland kallats H a g e l f e i e r . 93 I Hessen-Nassau skulle ‘hagel89
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hjulet’ skydda mot h a g e l - s l a g på Johannes-afton.94 Vidare
sägs, också från Tyskland, att Johannes, den 24 juni, skyddar mot
blixt och h a g e l .95 Det sägs också i legendariet, att Johannis,
förutom mycket annat, är skyddspatron mot h a g e l .96 Vidare har
Johannes Mart. den 26 juni som attribut: h a g e l k o r n . Slutligen
bör nämnas att helgonet Amalberga, den 10 juli, skyddar mot
h a g e l .97

Djuren	
  talar	
  
Den gyllene Väduren kunde t a l a med mänsklig stämma98.
Liknande föreställningar möter i folktron kring midsommar. Så säges
(Tyskland) att :
- På Johannes, den 24 juni kan hästarna tala.99
I sagan ‘Sanningen och lögnen’ som är självdaterande till
midsommar100, talar djuren, i ty att de håller ting i skogen.
Från Norge säges:
- Liksom julnatten och i tidens morgon kan djuren St. Hans tala.
De kommer alla samman i skogen.101

Väduren	
  är	
  djurringens102	
  början	
  
Väduren
ring, och en
Väduren
Ptolemaios.

94

märker djurringens början. ‘Eftersom zodiaken är en
ring varken har början eller slut, har man bestämt att
skall vara den första stjärnbilden’, skrev en gång
Att tideräkningen inte endast tänktes gå ut från
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vintersolståndet, utan också från midsommar ser man spår av här och
där. Sålunda räknade egypterna sitt år från midsommar.
Metons kalender103, 400-talet f. Kr. tycks ha börjat med den 13:e
Skirophorion = 29 juni.104
Runstaven har mot den 22 juni ett timglas ‘nu är solvarv’. Mot
bakgrunden av vad som sades om runan Fé, som är den första runan
och motsvarar midsommar, är det möjligt, att någon form av
tideräkning börjat här i gamla dagar.
Slutligen bör nämnas att kabbalisterna i sin astrologi räknade de
mot de 12 stjärnbilderna svarande månader från den 22 juni.105

Solens	
  höjdläge	
  
De antika astrologerna påstod att solen hade sitt höjdläge i
V ä d u r e n . Då solen under antiken gick i Väduren om
vårdagjämningen, blev denna teori meningslös. Solen hade då
nämligen tre månader kvar att vandra, innan hon vid
sommarsolståndet steg högst.
Då hela det astrologiska systemet vilade på detta och andra
liknande teser, som inte kunde rubbas, ligger det nära till hands att
tro att denna teori om solens höjdläge i V ä d u r e n speglar
någonting mycket gammalt. Så skriver Ptolemaios:106
- Om planeternas höjdlägen är det sagt så; då solen går i
Vädurens stjärnor, stiger hon så småningom mot himlens höjd. I
Vågen sjunker hon ned mot söder; också säger man, att hennes
h ö g s t a l ä g e är i Väduren; dagen börjar då att längas och solen
värmer så småningom upp alla kroppar. Och motsatt, i Vågen segnar
hon ned och har sitt fall. Saturnus har sitt höjdläge i Vågen. Förty att
motsättningen till solen också här måtte vidmakthållas, har han sitt
fall i Väduren. Självklart, ty värme och köld är varandras
motsatser.”
Samma uppgift om solens höjdpunkt i V ä d u r e n finns hos
Vettius Valens107 och har överlevt in i modern astrologi där man skall
finna tesen utlagd under slagordet ”exaltation”.108
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Att man som Ptolemaios säger skulle ansätta Vädurens
höjdpunkt till vårdagjämningen, då han i själva verket är halvvägs
inne i ett förlopp, som e f t e r h a n d leder till att han stiger högst,
vid midsommar, strider mot astrologins övriga grundteser. Man
räknar alltid stjärnornas faktiska rörelser och inte de
f ö r v ä n t a d e , så att man föregriper, som i detta fall, tre månader
i förväg, vad som komma skall, och sätter det lika med fullbordat
faktum. Ett exempel; en sol- eller månförmörkelse verkar från och
med det den har ägt rum, och så framåt. Innan förmörkelsen timat,
har den ingen verkan. Ty, då man kan förutsäga solförmörkelser
långliga tider i förväg, skulle spådomarna alldeles gyttra ihop sig om
deras verkningar kunde bli kännbara före den bestämda tiden. Och
vad solen beträffar i vårt exempel, så har hon ända sedan hon vände
mot ljusare tider vid vintersolståndet varit på väg uppåt, och då
skulle man lika gärna kunna ansätta vintersolståndet såsom solens
höjdläge, ty då hon vänt och går mot ljusare dagar, kan det tolkas
som, att man med säkerhet vet att midsommarn kommer så
småningom. Den spådomen, att det blir ljust och varmt till sommaren
eller, att det om vintern blir mörkt och kallt är eljest inte mycket värd
och kan uttalas av själv den enklaste människa.

Perseus	
  och	
  Andromeda	
  
Omkring Väduren skall vi finna några stjärnbilder, som
grupperar sig, till vänster och höger, över och under och som har det
gemensamt att de ingår i samma saga. Där må man skåda
Andromeda, Jungfrun i f j ä t t r a r s l a g e n , sorgsen med
armarna uträckta. Hon är sjöodjurets, Valens fånge. Odjuret syns på
södra stjärnhimlen, varifrån han vaktar den fångna prinsessan. Högt
däröver, delvis i Vintergatan, kommer Perseus flygande. Han, med
liesvärdet i hand, är den som skall frälsa henne ur havstrollets våld.
Där uppe, mot Vintergatan, nästan vid Polen ses den fångna möns
moder, Kassiopeia, d e n
sörjande
drottningen,
sittande på sin kungs-stol, upp och ner, med armarna som ett W, som
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om vore hon ledsen över dotterns öde. Och där, vid sidan av henne,
ses Andromedas fader, Kepheus, kungen med spiran i hand.
Ytterligare några stjärnbilder som nämns i samband med
Väduren har sin uttydning genom denna saga, nämligen Medusa, den
halshuggna trollkonan, vars å s y n f ö r s t e n a r envar som
henne ser. Perseus håller Medusan, Algol, i sin hand. Den allting
förstenande trollkonans huvud är ett av hans mäktigaste vapen.
Stjärnbilden Athena, som nämns i Sphære Barbarica finns också här
någonstans, ty hon är med då Perseus får sina vapen, liksom
Nereiderna, som är döttrar av Okeanos, en annan stjärnbild längst ut
i väster, som ofta nämns samman med Hesperiderna, vilka bor i en
paradisträdgård därstädes. Av detta ser man f. övr., att Väduren är
västlig.
Stor är också stjärnbilden Pegasus, den bevingade hästen som
sträcker sig ända bort till Vattumannen. Pegasus är barn av Medusa,
och sprang ut av hennes huvud, då hon halshöggs av Perseus

Perseus	
  saga	
  	
  

En konung i Argos, Akrisios, hade en gång blivit spådd av oraklet i
Delfi, att hans dotter, Danae, skulle föda en son som skulle bli hans
bane. För att hindra att dottern alls födde någon son, lät Akrisios
sätta Danae in i ett underjordiskt fängelse, där hon förutom sitt
sällskap, en hov-tärna, var avskuren från omvärlden. Men gudarnas
fader, Zeus, hade förälskat sig i den innestängda konungadottern och
inträngde i den underjordiska hålan som ett gullregn. Av detta vart
den fångna mön havande, och födde en gosse, som hon döpte till
Perseus. Barnet växte upp i fångenskap och lekte där likt andra barn.
En gång trängde dess skrik dock upp, så att Akrisios fick reda på, att
dottern hade ett barn. Härav vredgades han storliga och ville alls inte
höra talas om, att Zeus vore fadern. Kammartärnan lät han halshugga
och för att inte förgripa sig på barnet lät han sätta modern och barnet
i en kista, som sköts ut på havet, vind för våg.
Farkosten drev på böljan och nådde så småningom ön Seriphos,
där den infångades av en Fiskare, som överlät barnet och dess moder
till en tillstädes-varande man, Diktys. Denne som var broder till öns
härskare och konung, Polydektes, tog hand om dem båda och bjöd
dem att vistas i sitt hem. Konungen, Polydektes förälskade sig i
Danae, men hon förstod dock att år efter år motstå hans anbud,
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varför konungen gjorde henne till sin slavinna och behandlade henne
illa, allt för att stämma Danae till mera eftergivenhet. Här var det nu
som Perseus växte upp till en fager yngling.
Polydektes fruktade för Perseus hämnd för den skull, att han
behandlat Danae illa, och ville sända iväg Perseus och röja honom
ur vägen. En dag i samband med en offerfest åtog sig Perseus i sitt
övermod att bringa kungen en gåva, nämligen Gorgo, Medusans
huvud. Detta var också mycket äventyrligt, men gudarna kom, som
vi skall se, Perseus till hjälp.
Han fick av Hermes ett par s k o r m e d v i n g a r , vilka
gjorde, att han kunde flyga. Vidare fick han en k å p a eller h j ä l m
a v Hades, vilken gjorde honom o s y n l i g samt ett s v ä r d . Av
Athena fick han en s k ö l d . För att kunna förvara Medusahuvudet
behövde han en ull-säck att lägga huvudet i, ty den skyddade mot
t r o l l k o n a n s f ö r s t e n a n d e b l i c k . Denna säck blev
han given av nereiderna. För att hämta dessa gåvor gav han sig av
till nymferna, som hade sakerna i sin ägo. Vägen gick mot
gorgonerna, som bodde vid Okeanens strand längst bort i v ä s t e r .
Dock, vägen till dem vaktades av de tre graierna. Dessa, tre gamla
gummor, hade bara ett öga och en tand, som de delade på. De bodde
i fjärran v ä s t e r n vid ingången till gorgonernas nattliga rike. Då
Perseus kom till graierna, r ö v a d e h a n d e r a s e n d a
ö g a o c h t a n d e n just som de voro i färd med att skifta och
tvingade dem att visa vägen till nymferna (vattennymfer). Nu var
vägen till gorgonerna fri och Athena lärde honom, hur han skulle
kunna hugga huvudet av Gorgo, Medusa utan att själv behöva se
hennes blick och bli förstenad.
Han gick in i den håla, där hon bodde, närmade sig henne gående
baklänges och såg henne blott som en s p e g e l b i l d i sin sköld.
Med den skördekniv, han fått av Hermes avhögg han, bortvänd,
Medusas huvud och lade i säcken, som han fått av nereiderna. Sedan
flydde han, framburen av sina b e v i n g a d e s k o r och iförd sin
o s y n l i g h e t s k å p a medan de båda gorgonerna, Eyryale och
Sthenno förgäves upptog förföljandet av den osynlige. Det är i denna
ställning, flyende med svärdet i hand, som vi om kvällarna kan se
Perseus i närheten av Vintergatan ovanför Väduren, Andromeda och
Oxen. Men ur den dödade Medusas kropp sprängde den underbara,
vingade hästen Pegasus fram.

53

Det är också nu som Perseus får se den f ä n g s l a d e
Andromeda och sagan tar en ny vändning. Andromedas moder,
Kassiopeia, drottningen hade förtörnat havsguden Poseidon, då hon i
skönhet jämförde sig med gudens döttrar, nereiderna. De häröver
förtörnade havsgudinnorna förmådde Poseidon att sända ett rysligt
Vidunder för att härja Kepheus kustländer och tillfoga deras
inbyggare stor skada. Sjöodjuret slukade både människor och
boskap. Den osälle konungen sporde oraklet, på vad sätt de sårade
gudinnorna kunde blidkas, och fick till svar att hans enda dotter
Andromeda borde offras åt vidundret. Ogärna gav konungen efter för
folkets böner och lät fängsla Andromeda vid en klippa invid
havsstranden, där hon blev lämnad till byte åt odjuret. Hon står där,
på stjärnhimlen satt, till evig åminnelse, f a s t b u n d e n i
länkar, v a k t a d av ett jättestort sjöodjur, Ketos. Då Perseus
kommer farande i luften högt över Andromeda, får han syn på den
f j ä t t r a d e mön och förälskar sig i henne. Han utkämpar en strid
med odjuret under våldsamma former. Sjöodjuret stänker så mycket
vatten på Perseus, att hans bevingade skor synas mista sin
flygförmåga. Dock dräper han med sitt lie-svärd odjuret och frälser
den fångna Jungfrun. Han friar till henne och få ja, men först måste
han fara tillbaka till sin moder på ön Seriphos. Här hämnas han alla
de oförrätter, som modern, Danae fått lida i ty att han framtar
Medusahuvudet ur säcken. Kungen blir härav en sten.
Vid b r ö l l o p e t , som firas under ståtliga former, utbryter
dock strid med Andromedas farbroder, åt vilken hon förut varit lovad
till maka. Denne, Fineus, blir förstenad av Medusan. Sedan
återvänder Perseus med modern till Argos och morfadern, Akrisios,
men denne flyr undan, då han på grund av oraklets spådom tror, att
Perseus tänker döda honom. Perseus lyckas dock övertyga honom
om sina fredliga avsikter, och de glömmer den förra osämjan. Men
ödet, som en gång hade sagt, att Perseus skulle bli Akrisios baneman,
blev likväl sannspått. En gång under en tävlan i diskuskastning kom
Perseus kastade diskus att fara rätt på Akrisios och härvid såra
honom i benet. Detta var oavsiktligt från Perseus sida, men såret var
svårläkt och blev till slut orsak till Akrisios´död. Därmed hade
oraklet i Delfi till sist fått rätt.
✬
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Tvillingbröderna	
  
Perseussagan liknar109 mest de folkligt bevarade sagorna om
D r a k d ö d a r e n och T v i l l i n g b r ö d e r n a .110
Sagan om T v i l l i n g b r ö d e r n a som på svenska bl. a.
heter Silvervit och Lillvacker eller Vattuman och Vattusin må
sammanfattas så, att t v å gossar föds på ett magiskt sätt u t a n
a v l e l s e . Den ene f r ä l s e r en p r i n s e s s a från en d r a k e
och blir gift med henne. En häxa förtrollar honom till en sten. Den
andre brodern sover med broderns hustru, men lägger sitt svärd i
sängen mellan sig och svägerskan, och löser senare sin broder från
förtrollningen.
T v i l l i n g s a g a n som finns i flera varianter spridd över
stora delar av världen, uppvisar en ganska stor mängd motiv, varav
flera påminna starkt om Perseussagan.
Avlelsen	
  
Tvillingarna kommer till världen, genom att modern ä t i t av en
viss f i s k , i norden ofta en gädda, eller för att hon d r u c k i t av
en källa eller ett visst förtrollat vatten.
I vissa varianter har modern ä t i t av ett äpple och särskilt om
Perseus-sagan erinrande är en typ, där fadern s p ä r r a t i n sin
dotter i ett torn för att hon ej skall gifta sig och få barn. I en saga
tillgår konceptionen så, att en v a t t e n s t r å l e kommer in genom
fönstret, varav den fångna prinsessan och hennes kammartärna
dricker. Som en följd av detta blir de båda havande.111 I några tyska
sagor bli gossarna efter födelsen satta i en koffert och u t s k j u t n a
p å s j ö n , där de driver vind för våg. En f i s k a r e finner dem
och uppfostrar dem.112 Allt detta är starkt påminnande om Perseussagan.
Det är också vanligt, att det samtidigt med bröderna föds djur;
hundar, björnar, också utan avlelse. Dessa djur följer sedan bröderna
ut i världen och är dem behjälpliga, då draken dödas m.m.

109

Ranke FF Communications N:o 114, s. 367.
Aarne nr 300 och 303.
111
Ranke, Kurt, FF Communications No. 114, s. 144-145
112
Ranke s. 147
110

55

Till motivkretsen kring den undersamliga, magiska födseln får
man också räkna de sagor, varest gossarna genast vid födseln är
starka och kan tala och som en följd härav drar ut i världen. De
träffar t r e g a m l a g u m m o r som endast har ett ö g a
gemensamt. Av dem får de sina m a g i s k a v a p e n ; en k ä p p
som dödar allt det man pekar på, ett s k e p p som kan gå över land
och vatten och som kan krympas så, att det kan gömmas i fickan113;
en h ä s t som kan piskas att flyga i luften. I en saga från Skåne får
hjälten av en gammal gumma en f l a s k a v a t t e n , vilken hade
kraft att u p p v ä c k a allt som blivit förstenat, en p i p a som han
kunde blåsa i, då han ville veta något viktigt, ett s v ä r d , en h u n d
och en o s y n l i g h e t s - h a t t .114
Bröderna kristnar, döper, varandra och svär fostbrödralag vid en
korsväg medan de anger ett l i v s t e c k e n . Det kan handla om en
k n i v som de vid korsvägen sätter i ett träd. Då k n i v e n
r o s t a r , är den andre brodern i fara osv. Härefter drar de följda av
sina djur ut i världen.

	
  	
  	
  	
  	
  Striden	
  med	
  draken.	
  
	
   Referat	
  med	
  jämförelser	
  
Den ene brodern kommer till en stad, varest man har sorg.
Konungadottern skall utlämnas till en drake.
I någon variant kan det vara så, att draken varje dag kräver ett
människooffer och att lotten nu fallit på själve kungens dotter.115 Den
stackars prinsessan befinner sig liksom Andromeda p å
s t r a n d e n eller på ett berg, eller en hög.116 Gossen d ö d a r
d r a k e n med något av sina m a g i s k a v a p e n eller med sina
djurs hjälp.
I ett fall kan det vara på liknande sätt som i Perseussagan, att
o d j u r e t f ö r s t e n a s av att se sin egen bild i en spegel117 ,
varefter riddaren och hans hundar dödar honom.
En annan gång kan det vara så att en f ö r m e n t h j ä l t e , en
b e d r a g a r e , som suttit uppklättrad i ett träd, tvingar prinsessan
113
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att utpeka honom som räddare, någon gång sedan han dödat brodern
och den verklige hjälten. Djuren som skulle hålla vakt har härvid
brustit i uppmärksamhet och beskyller varandra för försumlighet.
Särskilt blir haren anklagad. I detta fall lyckas dock djuren på något
sätt göra hjälten levande på nytt.
Då bedragaren håller bröllop med prinsessan blir saken
a v s l ö j a d , och den återuppståndne brodern blir gift med henne i
stället, men bedragaren blir avrättad.
Vanligt är att hjälten vid bröllopet framdrar d r a k e n s
t u n g o r eller ö g o n som ett bevis på, att han och ingen annan är
gärningsmannen. Härvid varder bedragaren, den falske friaren så
rädd, att han k r y p e r u n d e r b o r d e t . 118 Detta påminner om
Andromedasagan i den version som Ovidius ger.119
I vissa sagor kan det hända att brodern före den egentliga drakkampen dödar tre troll eller trollkarlar.120 Det finns också sagor där
bröllopet firas med prinsessan utan någon föregående drak-kamp.
Förtrollningen	
  
Hjälten blir strax efter bröllopet lockad ut i skogen, där han förtrollas
eller d ö d a s av en häxa. Den andre brodern ser tecknet och drar ut
i världen. Han kommer till kungens stad där man p.g.a. likheten
mellan dem båda f ö r v ä x l a r honom. Han sover hos prinsessan
om natten men lägger sitt svärd mellan sig och prinsessan såsom
underpant på att han inte tänker bryta mot seden. Han blir liksom
brodern utlockad i skogen, men är försiktig och lyckas döda häxan
och återuppväcka sin förstenade broder med en viss vätska, av typen
l i v e t s v a t t e n , som han tagit från häxan. De båda bröderna
återvänder till staden men, då den tidigare förstenade brodern får
höra, att hans tvillingbroder legat hos hans hustru på natten, dräper
han honom av svartsjuka. Då han senare erfar att brodern haft sitt
svärd mellan sig och hustrun, ångrar han sitt dåd, men lyckas
återuppväcka brodern med flaskans innehåll, livets vatten.
I följande saga från Norge, en variant av T v i l l i n g b r ö d e r n e , skall man finna några motiv som erinrar om
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Perseussagan. Lillekort får sina v a p e n av t r e g a m l a
g u m m o r som endast har ett ö g a , vilka påminner om Perseussagans g r a i e r .

Lillekort121	
  

Det var en gång en torpare och hans hustru som hade många barn
och levde uti stor fattigdom. Så hände det sig, att hustrun fick ännu
ett barn, vilket också mycket grämde mannen, ty han tyckte sig
knappt kunna sörja för dem som redan var. Barnet, som var en gosse,
kunde tala från födseln och bad sina moder om en matsäck, så att han
skulle kunna på egen hand dra ut i världen. Modern motsatte sig
detta, men då sonen bad så bevekande, kunde hon till sist inte neka
honom, utan han erhöll vägkost och drog sina färde.
Litet senare, därefter, nedkom hustrun med ännu en son, som var
den förras tvillingbroder, och som likaledes kunde, alltifrån födseln,
tala väl och bad, också han, om att få gå ut i världen. Torparens
hustru sörjde mycket över detta, men föll till föga för barnets böner
och gav det till sist en matsäck med på vägen, varefter gossebarnet
lämnade torpet.
De bägge bröderna gick nu i världen och möttes efter en liten
stund. Den äldre kunde då berätta, att de var bröder och de skipade
först så, att de gav varandra namn. Den yngste döptes till Lillekort
och den äldre fick heta Lauring.
Därefter ville de skiljas åt och gick var sin väg. Den ene åt väster
och den andre åt öster. Men hur de än gick, så möttes de snart vid en
korsväg och då sade Lauring:
- Nu skall vi skiljas åt för gott, men om du någon gång kommer i
fara, skall du skrika mitt namn tre gånger, så kommer jag till din
hjälp. Men kom ihåg, att endast kalla på mig, då du lider nöd och
tarvar skyndsam hjälp, annars går det dig illa.
Nu skildes bröderna åt och Lillekort gick vägen fram. Då mötte
honom en g a m m a l g u m m a , som bara hade ett ö g a . Det
r ö v a d e Lillekort från henne, men då hon bad honom om att få det
tillbaka, sade han:
- Vad ger du mig, därför att du får det tillbaka?
Gumman svarade och sade:
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- Jag giver dig ett s v ä r d som är så gott, att du med det kan
segra allt, om det så vore stora härar.
Lillekort tog svärdet och gav gumman sitt öga. Han gick sedan
vidare och efter en stund mötte han en g u m m a som likaså hade
blott ett enda ö g a . Lillekort t o g ögat men gumman bad honom så
bevekande att återlämna det, varvid gossen svarade:
- Vad giver du mig för det?
Gumman sade då:
- Jag ger dig ett s k e p p som har den naturen att kunna segla
över land och vatten, berg och dal. Också kan man veckla det
samman, så att det blir alldeles krympt och litet.
Lillekort tog då emot skeppet och gav gumman sitt öga åter,
varpå han gick vidare vägen fram. Då mötte honom snart en
g a m m a l g u m m a , böjd och grå, som endast hade ett enda
ö g a , vilket Lillekort strax tog ifrån henne. Gumman vart storliga
ledsen och bad i sin bedrövelse om att få det tillbaka. Hon ville giva
honom ett b r y g g k a r , som var alldeles litet men kunde brygga öl
till hundra gäster på ett ögonblick. Lillekort tog emot karet och gav
därefter gumman sitt öga.
Gossen gick sig vägen fram och kom i en stad som var alldeles
behängd med sorg-flor och draperad i svart. Då han sporde, vadan
detta, fick han svaret, att k u n g a d o t t e r n skulle u t l ä m n a s
åt en d r a k e , ett havstroll inom några dagar. Lillekort gick då upp i
borgen och bad om att få tjäna i köket och bära vatten. Detta
beviljades och dagen, då prinsessan skulle lämnas ut åt havstrollet
närmade sig. En av konungens män, riddare Röd hade lovat att
försvara henne och då dagen randades bad Lillekort kökspigan om
lov, att få gå ett ärende, vilket hon jakade till, blott han kom snart
igen. R i d d a r e R ö d och prinsessan gick mot stranden och alla
trodde honom vara den som skulle försvara henne. Men då de kom
till stranden, räddes han så stora, att han klättrade upp i ett träd,
sägandes, att det vore bättre om endast en dog än två. Nu kommer
s j ö o d j u r e t in från havet för att ta prinsessan, men då stiger
Lillekort fram med sitt svärd och avhugger alla trollets fem huvud.
Prinsessan faller honom om halsen och ger honom en guldklädnad,
varefter han avlägsnar sig. Men riddare Röd klättrar ned av träet och
tvingar prinsessan att säga att han, riddare Röd, är den som frälst
henne. Då de kommer tillbaka till kungsgården, tackar alla riddare
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Röd och prisar hans stora hjältemod, som han visat, och så förgår en
vecka.
Nu skall prinsessan för andra gången utlämnas till ett havstroll
och riddare Röd går med henne till stranden, men räds så vid
framkomsten, att han klättrar upp i ett träd och gömmer sig, sägandes
att det är bättre att bara en dör än två. Men Lillekort ber kökspigan
om orlov att få göra ett ärende, och då han kommer ned på stranden,
möter han djärvt det annalkande sjöodjuret och avhugger alla dess tio
huvud. Prinsessan faller honom om halsen och sätter på honom en
silverdräkt, varefter Lillekort avlägsnar sig, men riddare Röd kryper
ner från trädet, tvingar prinsessan att säga, att han, Riddare Röd,
frälst hennes liv, hugger av havstrollet dess t u n g o r , för att ha
som ett b e v i s på att han är gärningsmannen bakom hjältedådet,
och går samman med kungadottern huld upp till kungsgården, där
han hälsas som hjälte av alla.
Så förflyter en vecka och nu får alla sorg, ty nu skall prinsessan
för tredje gången bliva lämnad åt ett sjö-troll, som är
framkommandes ur djupet. Riddare Röd är mycket djärvmält, då de
tillsammans går mot stranden, men kommen fram, klättrar han
ängsligt upp i det samma träd som de båda förra gångerna. Men
Lillekort som fått orlov av kökspigan att avlägsna sig från köket,
kommer dit med sitt s v ä r d och möter alldeles orädd draken och
a v h u g g e r femton huvuden och lägger sig hos prinsessan på
stranden, som sätter på honom en koppardräkt, varefter Lillekort
drager sina färde, medan Riddare Röd stiger ned från trädet och
t v i n g a r prinsessan att säga, att han, riddare Röd och ingen annan
är hennes frälsare. Nu blir det glädje och gamman på slottet och det
rustas till bröllop mellan prinsessan och riddare Röd, som allmänt
hålles för att vara hjälte. Just som man håller på att dricka bröllop,
kommer Lillekort in i salen och prinsessan ropar:
- Här är min r ä d d a r e , det är han och ingen annan. Riddare
Röd framdrager då alla drakens tungor och visar såsom prov på, att
han dräpt vilddjuret, men prinsessan avtar Lillekort den ena dräkten
efter den andra, allt tills han står där i sin guld-dräkt, då alla ser, att
han är den som frälst konungadottern. Riddare Röd, däremot blir
kastad för Lejonen och Lillekort har nu rätt till prinsessans hand.
En dag, då han och konungen går i trädgården, berättar kungen
hurusom prinsessans storasyster blivit av ett havstroll
b o r t r ö v a d och nu sitter såsom f å n g e på havets botten.
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Lillekort säger då, att han måhända skulle kunna frälsa henne ur
havstrollets våld och spörjer konungen, om han kan få 500 soldater
och en lång järnkedja. Kungen tvekar, ty han tänker, att han ej har ett
skepp så stort, att det skulle kunna rymma allt, men Lillekort lugnar
honom, ty han tänker nyttja det skepp som han fått av gumman med
det enda ögat.
Då soldaterna och kedjan lastas på, blir skeppet allt längre och så
seglar man ut till havs. Rätt nu stannar skeppet och Lillekort säger,
att han tänker sjunka till bottens, bunden i kedjan och att männen
måste dra honom upp, då han rycker i järnkättingen. Därefter
nedsjunker han till havsbotten. Där är en stor port, vilken Lillekort
öppnar och går in i. Han kommer genom flera salar och till sist in i
en hall, varest en prinsessa sitter. Genast han inträder, ber hon
honom att gå, ty trollet, när det kommer hem, tål inte människor,
utan kommer att döda honom. I samma nu hörs trollet komma och
prinsessan gömmer Lillekort under sängen. Då trollet inträder säger
det:
- Här luktar kristet blod!
Men prinsessan förklarar att en fågel just flugit förbi med ett
människoben i näbben. Trollet låter sig åtnöjas med det svaret, och
säger att han nu skall hålla gille för flera hundra, men att han inte har
något k a r som är stort nog för att brygga åt så många. Lillekort
träder då fram som den som kan ombesörja detta och då trollen
komma till gilles i hundratal, har han bryggt åt dem alla. Dock är
brygden så stark, att trollen därav blir druckna och genast faller i
sömn, varefter Lillekort griper prinsessan i armen och störtar ut ur
borgen. Där, på havets botten, rycker han av alla krafter i
järnkättingen och blir uppdragen på skeppet av soldaterna. Man
seglar i land och glädjen ser vid detta inga gränser. Kungen lovar
Lillekort, att han kan få bägge hans döttrar, men Lillekort ropar då
tre gånger på sin broder, Lauring, som genast kommer. Då Lauring
ser, att Lillekort alls inte varit i nöd, men ända ropat på honom,
vredgas han så, att han slår honom över örat. Men då Lillekort talar
om vad som hänt och att Lauring må få en prinsessa och halva
kungariket, så lugnar han sig. Lillekort, som älskar den yngsta
prinsessan, blir gift med henne och Lauring får den äldsta, och så
lever de bägge bröderna lyckliga till sina döddagar och är de inte
döda så lever de väl än.
✬
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Tidsbestämningen	
  
Stjärnbilderna som hör till Andromedasagan är dels många;
Perseus, Andromeda, Kepheus, Kassiopeia, Pegasus, och dels
utsträckta över en stor del av stjärnhimlen, så att man får räkna flera
stjärnbilder, över vilka detta skådespel äger rum. Hästen Pegasus,
som föddes ur Medusas huvud, då Perseus avhögg detsamma,
uppgår enligt Ptolemaios i ô	  5° -	  	  ö	  17°, vilket motsvarar den 25
april - 6 juni. Sjöodjuret, draken Ketos uppgår i ö	 	 4° - 	 è	 17°, (24
maj - 12 juli). Andromeda uppgår i ö	 19° - è	 17° (8 juni - 12 juli).
Perseus uppgår i è	 26° - 	 ê 16° ( 21 juli - 10 aug). Medusan uppgår
i è	  29° (=24 juli). För att rätt veta vilka dagar i kyrkans och
folktrons år som ger ett återsken av denna saga, bör man börja med
den 25 april, ty då går Pegasus upp enligt detta gamla system. Den
23 april finner man i runstavarna en häst ‘för det hingstarna då
släpps till stona’. Vidare; ‘Hästarna släpps nu i vall tillika med andra
boskapen’. Att hästarna släpps i vall på Georgsdagen den 23 april är
känt även från Ryssland och Finland. I Ungern skulle man denna dag
bada hästarna före soluppgången.122 I Sverige skulle man b a d a
h ä s t a r n a senare, Kristi himmelfärdsdag som tidigast infaller den
2 maj eller på Urbanus, den 25 maj. Det heter i Västsvenska folklivsarkivet:
- På Urban skall man svänga (=bada) hästarna. De skulle skos
och sedan svängas i sjön för att få gott hull.
Att hästarna skulle badas den 23 april, på Georgsdagen ger ett
återsken av, att Riddare Göran, vars dag detta är, red ut i vattnet,
frälste en prinsessa som satt på stranden och dödade en drake som
kom upp ur djupet.
I folkvisan beskrivs detta moment så:123
- Ock så kom Draken av denna sjö
Sankt Jöran emot honom ränner.
I andra varianter:
- förr än draken kom och farandes
Sankt Örjan emot honom rände.
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- och så kom Draken upp ur den sjö
Snart Göran emot honom ränner.
- och draken den opp ifrån vattnet steg
och riddare Jörgen emot den spränger,
Han räddade genom detta prinsessan som var utsatt för att slukas
av draken. Sägnen om denna riddare är som följer:

Georg,	
  riddaren

Georg, riddaren var född av kappeadokisk ätt. Han kom en gång till
landet Lybia, till staden Silena. Nära intill staden var en sjö, så stor
som ett hav och däri levde en etter-spottande drake, som ofta hade
drivit hela folket på flykten, då de väpnade drog ut mot honom. Då
kom han ända fram till stadens murar och förpestade allt vid ty, att
han andades ut etter. Sålunda gav borgarna honom dagligen två får;
allt för att lugna hans vredesmod, eljest kom han för stadens mur och
förpestade luften med sin giftiga andedräkt, av vilken många dog.
Men då fåren blev allt färre och man till sist inte kunde finna fler,
kom man överens om att dagligen offra en människa och ett får.
Alltså kastade man lott om vilken man eller kvinna som skulle ges åt
draken, och ingen kunde undgå sitt öde. Då nu nästan alla söner och
döttrar i staden var offrade, hände det sig, att lotten föll på
konungadottern, så att hon nu skulle bli åt draken utlämnad. Då blev
konungen sorgsen och sade:
- Tag mitt gull och silver och mitt halva kungarike, men lämna
min dotter i fred, så att hon slipper dö så såra. Då vredgades folket
och sade:
- Konung, du har själv givit lagen. Vi måste alla mista våra
barn124, men du vill behålla ditt. Så att du för hennes vidkommande
inte följer lagen, som du stiftat. Följer du inte lagen, så bränner vi
ned dig och ditt hus. Då konungen varsnade deras allvar, började han
klaga för sin dotter:
- Ve mig, mitt barn, vad skall jag göra med dig, vad skall jag
säga? Ack aldrig kommer jag på ditt bröllop!
Och till folket sade han:
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- Jag ber Eder, låt henne vara hos mig i åtta dagar, att jag må
beklaga mig.
Det tillät de honom, men på åttonde dagen kom folket till gården
och skrek i vrede:
- Varför ödelägger du ditt land för din dotters skull. Ty nu måste
vi alla dö av drakens etter och anda. Då såg konungen att han inte
förmådde frälsa sin dotter, och lät sätta på henne konungsliga kläder,
omfamnade henne och sade i tårar:
- O ve, kära dotter, jag trodde, att du skulle föda kungabarn, men
nu blir du slukad av draken! Jag ville till ditt bröllop bjuda de ädlaste
jarlar, pryda borgen med pärlor, låta höra pukor och lurar; nu går du
bort för att ätas av draken.
Och han kysste henne och ropade:
- O dotter, jag hade hellre dött för dig, än att mista dig sålunda.
Då föll hon ned för faderns fötter och bad om välsignelse, vilken han
under tårar gav henne, och hon gjordes redo att gå till stranden. Då
kom St. Georg där fram ridandes, och han såg henne i tårar och
sporde vad henne vidkom? Hon svarade:
- Käre yngling, stig raskt upp å hästen och fly bort eller ni måste
förgå samman med mig. Då sade Georg:
- Rädes intet, kära dotter, utan säg mig, varför du här bidar inför
allt folkets åsyn.
Hon svarade:
- Herre, jag ser, att ni har ett gott hjärta, men ni skall inte för min
skuld dö. Fly raskt härifrån!
Då sade Georg:
- Jag skall inte förr lämna denna stad, förrän du säger mig, vad
som fattas!
Då berättade hon honom allt, men han sade:
- Kära dotter fin, var inte rädd, jag skall hjälpa dig i Jesu namn.
Men hon sade:
- Gode riddare, du skall ej dö för mig, det är nog att jag förgås,
ty frälsa mig kan du inte. Då de ännu talade samman, si, då lyfte
draken sitt huvud upp ur sjön. Jungfrun darrade av rädsla och skrek:
- Fly, gode man, fly bort så snabbt du kan!
Men Georg löpte upp på sin häst, gjorde korstecken och red emot
draken, som kom honom till mötes. Han svingade lansen med stor
kraft, befallde sig i Guds händer och sårade draken så svårt, att han
föll omkull. Sedan sade han till mön:
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- Tag din gördel och lägg om ormens hals och rädes icke. Hon
gjorde det och draken följde henne som en tam liten hund. Då hon
ledde honom in i staden, förskräcktes folket och flydde upp i bergen
och in i hålor sägandes:
- Ve oss, vi är alla förspillda. Då vinkade St. Georg åt dem och
ropade:
- Frukta eder intet, ty Herren Gud har mig till Eder sänt, att jag
Eder från denna draken frälsa må. Därför, tron på Kristus och låt
Eder alla döpas, så skall jag nerslå denna draken. Då lät konungen
döpa sig, och med honom allt folket och St. Georg drog sitt svärd
och slog draken. Därpå bjöd han honom utur staden föra och fyra par
oxar drog draken utur den staden och till ett stort fält. Men den dag
blev 20.000 människor döpte, kvinnor och barn oräknade. Konungen
lät till Jungfru Marias och Georgs ära bygga en stor kyrka och på
altaret upprann en levande källa som gjorde sjuka helbrägda, då de
därur drack. Kungen bjöd St. Georg omätliga skatter, men han ville
dem inte mottaga, utan lät skifta dem mellan de fattiga. Därefter
lärde han konungen att hålla fyra ting: - att taga kyrkan i sin vård och
vörda prästerna, flitigt åhöra mässan, och ge åt de fattiga. Därpå
kysste han konungen och red bort.
✬
Denna sägen som är tidfäst till den 23 april innehåller flera
element som har jämförts med tvillingsagorna. K a m p e n m e d
d r a k e n och den p r i s g i v n a p r i n s e s s a n som sitter på
s t r a n d e n eller på ett berg. Det har fallit på hennes lott att
u t l ä m n a s åt draken. St. Georg kommer just förbi och får av den
gråtande Jungfrun höra vad som väntar. Han s o v e r i h e n n e s
s k ö t e , väcks av hennes tårar och d ö d a r d r a k e n . Slutet är
liksom i många helgonlegender, att folket låter sig döpas.125
I legendariet är Georgiritten d. 23 april omkring kapellet med ty
åtföljande hästvälsignelse126 att notera, ty i själva legenden är annars
St. Görans häst inte särskilt omnämnd. Man bör tolka det så, att i
hela Andromedasagans komplex hästen Pegasus är den första
stjärnbilden och den enda som passar till ett datum den 23 april.
Detta förklarar varför hästen som annars inte spelar någon stor roll i

125
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Ranke s. 192.
Doyée, Heiligen, ‘Georgius’.
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tvillingsagan eller St. Georgs-legenden, får en så framskjuten plats
just den 23 april.
Minst två andra stjärnsagor är också inflätade i legenden om S:t
Göran.
O f f r a n d e t a v b a r n e n hör också till sagan om
Ganymedes. Han var u n g d o m e n som r ö v a d e s upp till Zeus
att tjäna över-guden som munskänk i Olympen. Ganymedes som
stjärnbilden Vattumannen har också kallats ‘Ungdomens gud’, Hebe.
I folktron skulle man offra barn den 1 maj, men sedens våldsamhet
bedarrade under tidernas lopp.127
En annan stjärnsaga som är knuten till hästen Pegasus är den,
huru Bellerophon på Pegasi rygg nedkämpade och slog draken
Chimaira. Drakens namn betyder, ‘get’ eller ‘vinter’. Denna drake
var i ett L e j o n s gestalt med ett g e t h u v u d , den hade två
huvuden. Man erinrar därvid om runstavsbilden den 25 april, ett
Lejon ‘Marcus med Lejonet’.
Folkligt är belagt huru Sommaren stred med Vintern. Två riddare
den ene, Sommaren, i grönt, med kvistar och löf; den andre, Vintern,
iklädd gråa skinn red mot varandra i kamp. Vintern förlorade alltid
och Sommaren red i triumf därifrån. Han kallades ‘Majgreve’ och
seden hette att rida Sommar i by. Seden ägde rum vid denna tid, i
slutet av april och maj och går därför inte att skilja från
runstavsbilderna den 23 april, en riddare till häst som stöter lansen i
en drake och den 25 april ett Lejon.

	
  Den	
  obefläckade	
  avlelsen	
  
I sagan [Mickels i Långhult 36], De två kungabarnen och skeppet
som gick över vatten och land återfinner man flera av motiven från
T v i l l i n g s a g a n [Aarne 303] och A n d r o m e d a - s a g a n .
En hjälte far iväg på ett skepp som går över både land och vatten
för att befria en prinsessa som hålls f å n g e n av trollen på en ö d e
ö i Söderhavet. Han befriar prinsessan och får en flaska med livets
vatten som han tar av trollen. Sagan inleds med att prinsessan
kommer till genom magisk konception. Denna jungfrufödsel är
tidsbestämd till s o m m a r e n . Så sägs i sagan:
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Lloyd s. 124.
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Det var en gång för länge sedan två konungar. Den ene het kung
Finte och den andre kung Fager. Dessa konungar voro alltid ense till
sinnet....
Hände sig en gång, de gjorde en lustresa sig emellan, ty där var
icke lång väg dem emellan, att de hade ofta sina gemåler med sig, då
de hälsar på varandra. Var på om s o m m a r e n , då de varandra en
gång besökte och de hade spisat middag och det var vackert väder,
gick båda drottningarna ut åt lustgården att sin kärlek förnöja och
föröka och fördubbla, att spatsera bland örter och blommor. När de
en stund gått, satte de sig ner uti lust-salen till att vila. Och var de
båda allena och hade inte sällskap med sig.
Under tiden de satt, kände de, att de båda var fruktsamma och
havande. Sade den ena till den andra: ‘Eftersom vi förnimmer, att vi
båda är fruktsamma, så må Gud förläna oss en lycklig förlossning,
när den tiden träffar. Är det så av Gud, att ditt foster är en gosse och
mitt en flicka, eller ditt en flicka och mitt en gosse, så skall de ha
varandra, om Gud förunnar dem leva, till de komma till den ålder,
och de själve vill, och Gud giver dem kärlek och tycke för varandra,
om du tycker och vill som jag.’.....
Under tiden blev prinsessans föräldrar alldeles utfattiga....
När hans föräldrar sådant sporde, tvingade de hennes föräldrar att
driva henne utur land och rike, så att han aldrig får se eller spörja på
vad håll hon var. Sedan lät hennes föräldrar smida en
s i l v e r g j o r d om hennes bara liv. Sedan hades hon ut på en ö
inuti de varme länderna, där snart sagt varken Gud eller människor
veta, var de är belägna. osv.
✬
Prinsessan som blev utlämnad åt havstrollet på en öde ö, får
sedan samma förlopp som Andromedasagan.
Avlelsen i dessa myter är ”obefläckad”, vilket innebär att fadern
är en gudom. Så är Gud fader till Jesus, Zeus fader till Perseus,
Poseidon fader till Orion o.s.v. Även lägre gudomligheter såsom
alver avlar barn och som vi skall se, vid denna tid på
s o m m a r e n . Ur Didrikssagan128 (161) tar vi följande avsnitt:
Om konung Aldrian i Nyfflingaland, och hans drottning, huru hon
blev havande av en Elf.
128

1400-tal.
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En konung som het Aldrian och rådde före Niflunga-land. Hans
hustru var Örjan konungs dotter. En tid var hon drucken. Då
konungen var ej hemma i sitt rike. Och hade somnat i hennes
trädgård. Då kom en man och hade vänskap med henne, så att då
hon vaknade tänkte hon, att det hade varit Aldrian, ty alltid vart den
mannen bortfaren. Något efter vart drottningen tung, i det kom en
man till henne och sagde: jag äger det barn, du går med och jag är en
alv. Växer det barnet upp, så säg honom sitt fäderne och inget annat.
Jag menar det varder ett svenbarn, och ofta stadd i nöd, och mycken
man för sig. Var gång han kommer i nöd, och väntar sig ingen hjälp,
då kalla å fader sin. Han hjälper honom nog, då han tarvar. I det
samma försvann alven som en skugga. Där efter födde drottningen
ett svenbarn, och kallade Hagen, son Aldrians konungs. Då han var
IIII år gammal gick han i lek med svennerna. Han var hård och stark
och ond att kämpa mot, ty honom blev sagt, att han var likare troll än
man. Där av vredgades han och gick till en spegel.129 Och ser sin
skugga, då såg han sitt anlete styggt och blekt som aska, stort och
grymt . Sedan gick han till sina moder och sporde, varför han var så
skapt. Hon sade honom det sannaste, vem hans fader var. Där stod en
kona när, och hörde, som sedan blev konung Didriks av Bern frilla.
Hon sade honom det i tro. Och därav kom mycken träta. Sedan hade
konung Aldrian med sin hustru III söner och en dotter. Äldste son
hette Gunnar. Den andre; Gerholt. Tredje Gynter. Deras syster hette
Krimilla. Då Aldrian konung dog, då tog hans äldste son Gunnar
riket hans och konungadömet.
✬
I denna berättelse fanns visserligen ingen tidsangivelse, men man
kan utav sammanhanget i stort, sluta sig till att det är under en fest på
s o m m a r e n som detta äger rum. Drottningen är drucken och
somnar i en gräs-gård, varvid hon bliver havande med en alf. I
följande uppteckning från Danmark, som mycket liknar den förra,
får vi en mer preciserad tidsangivelse till ‘ljusa sommarnätter:130

129

Det heter (Västsverige): Midsommarafton kl 12 skall man titta i en spegel (för att
se sin tillkommande!) Man jämför också härvidlag Perseussagan, ty han använde sin
sköld som en spegel, då han dräpte Medusa.
130
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Bortbytingar	
  

I Fiskgård i Sir har det för många herrans år sedan bott en man, som
de kallade Ole Murer. På hans tid var det bergfolk under den gården
tillhöriga hagen, och ofta på ljusa sommarnätter sågs småpysslingarna tumla omkring mellan buskarna. Så hände det, att Oles hustru
födde ett barn, och det tog bergfolket, och lade så dit ett annat väsen
istället. Det var en ynkedom att se på honom, då han blev äldre - stor
blev han aldrig, och klok blev han heller inte. Några sade rätt ut, att
han inte var någon bortbyting, utan att berg-mannen var hans fader,
och Oles kvinna hans moder. Nog var det så, så länge han var i
gården, var det välstånd i Fiskgård, men då han gick bort, försvann
rikedomen.
✬
Från Västsverige ha vi följande uppteckning:
- Midsommarnatten står bergen öppna (359).
En mycket viktig jämförelse härvidlag erbjuder legendariets
perikop den 24 juni, Johannes döparens födelse. I Legendariet finns
endast tre märkesdagar som firas till minne av de heligas födelse,
nämligen juldagen för Jesus, midsommardagen för Johannes och den
8 september, Morsmässa för Marie födelse. Alla andra helgondagar
är helgonens förmenta dödsdag. Vi erinrar om m i d s o m m a r d a g e n s perikop, Lukas 1:5 f.131
5) Uti Herodis, Judee konungs tid var en präst utav Abie skifte,
benämnd Zacharias; och hans hustru av Aarons döttrar, benämnd
Elisabet.
6) De var båda rättfärdiga för Gud, vandrande i all Herrans bud
och stadgar ostraffligt.
7) Och de hade inga barn; ty Elisabet var ofruktsam, och båda
var de framlidna i sin ålder.
8) Så begav det sig, då han i sitt skifte skulle hålla sitt
Prästämbete för Gudi,

131

I en tidig grekisk evangelieförteckning över kyrkoårets fester, Beißel, Perikopen s
31. I syriska perikop motsvarar Luk 1 kap. nov-dec. och bör då jämföras med
Jungfruns stjärnbild. Beißel s. 35. Hos Augustinus och i gallikanska och spanska
perikop från 600-talet kommer Johannes födelse efter pingst, vilket kan ge olika
tolkningar; se Beißel s. 44, 73, 81.
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9) Efter Prästerskapets sed, och det föll på honom, att han skulle
upptända rökelse, gick han in i Herrans tempel;
10) Och allt folket var utantill, och bad, så länge rökelsen
skedde.
11) Så syntes honom Herrans ängel, ståndandes på högra sidan
vid rök-altaret.
12) Och Zacharias blev förskräckt, då han såg honom, och en
rädsla föll över honom.
13) Så sade Ängeln till honom: Var icke förfärad, Zacharias; ty
din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, vilkens
namn du skall kalla Johannes.
14) Och dig skall varda glädje och fröjd; och månge skola fröjdas
av hans födelse;
15) Ty han skall varda stor för Herren; vin och starka drycker
skall han icke dricka; och skall strax i moderlivet uppfylld varda med
den Helige Ande;
16) Och han skall omvända många av Israels barn till Herren,
deras Gud.
17) Och han skall gå för honom, med Elie anda och kraft, till att
omvända fädernas hjärta till barnen, och de ohörsamma till de
rättfärdigas snällhet; och göra åt Herren ett berett folk.
18) Då sade Zacharias till Ängeln: Varav skall jag detta veta? Ty
jag är gammal och min hustru är framliden i åldern.
19) Ängeln svarade, och sade till honom: Jag är Gabriel, som står
i Guds åsyn, och är utsänd till att tala med dig, och bebåda dig denna
goda tidende.
20) Och si, du skall varda mållös, och skall intet kunna tala, intill
den dagen, då detta sker; därföre, att du icke trodde på mina ord,
vilka skall fullkomnade varda i sinom tid.
21) Och folket förbidade Zacharias, och förundrade sig, att han
så länge dvaldes i templet.
22) Men då han utgick, kunde han intet tala med dem; och så
förmärkte de, att han hade sett någon syn i templet; och han tecknade
till dem och blev mållös.
23) Och det begav sig, då hans ämbetsdagar ute voro, gick han
hem i sitt hus.
24) Och efter de dagar vart hans hustru Elisabet h a v a n d e ;
och fördolde sig i fem månader, och sade:
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25) Så har nu Herren gjort med mig, i de dagar, då han såg till
mig, på det han skulle ta bort min försmädelse ibland människorna.
26) Uti sjätte månaden vart Gabriel Ängel utsänd av Gudi, uti en
stad i Galileen, benämnd Nazareth;
27) till en jungfru, som förlovad var en man, vilkens namn var
Joseph, av Davids hus; och jungfruns namn Maria....
34) Då sade Maria till Ängeln: Huru skall detta tillgå? Ty jag vet
av ingen man.
35) Ängeln svarade, och sade till henne: Den Helge Ande skall
komma över dig, och dess Högstes kraft skall överskugga dig; därför
ock det helga, som av dig fött varder, skall kallas Guds Son.
36) Och si, Elisabet, din fränka, har också avlat en son i sin
ålderdom; och detta är sjätte månaden åt henne, som menas vara
ofruktsam;
37) Ty för Gud är ingenting omöjligt.
38) Då sade Maria: Si, Herrans tjänarinna; varde mig efter ditt
tal. Och Ängeln skiljdes ifrån henne.
39) Uti de dagar stod Maria upp, och gick i bergs-bygden med
hast, uti Jude stad.
40) Och kom uti Zacharias hus, och hälsade Elisabet.
41) Och det begav sig, då Elisabet hörde Marie hälsning, sprang
barnet uti hennes liv. Och Elisabet blev uppfylld med den Helga
Anda.
42) Och hon ropade med hög röst, och sade: Välsignad du ibland
kvinnor, och välsignad din livs frukt.
43) Och vadan kommer mig detta, att min Herres moder kommer
till mig?.
44) Si, då rösten av din hälsning kom i min öron, sprang barnet
av glädje i mitt liv....
56) Och Maria blev när henne vid tre månader; och gick så hem i
sitt hus igen.
57) Så vart då för Elisabet tiden fullbordad, att hon skulle föda,
och hon födde en son.
58) Och hennes grannar och fränder fingo höra, att Herren hade
gjort stor barmhärtighet med henne, och fröjdade sig med henne.
59) Och det begav sig, på åttonde dagen kom de till att omskära
barnet; och kallade honom, efter hans fader, Zacharias.
60) Då svarade hans moder, och sade: Ingalunda; han skall heta
Johannes.
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61) Då sade de till henne: Uti din släkt är ingen, som har det
namnet.
62) Så tecknade de hans fader, vad han ville kalla honom.
63) Och han äskade att få en tavla, där han uti skrev, sägandes:
Johannes är hans namn; och alla förundrade sig därpå.
64) Och strax öppnades hans mun, och hans tunga; och han
talade lovandes Gud.
✬
Rudbeck skriver i sin runstavsbeskrivning om Johannes den 24
juni:
- Löfträd och ett upprest furuträ, vilka betyda de lövhyddor och
lekar, som då av alla människor den tiden hållas, särdeles
midsommars natt, det ännu i dag brukas, lika som de hålla sina lekar
om julhelgen, dock med andra slags lekar som går ut på solens och
jordens giftermål och dess avel som är allehanda djur, säd och frukt,
då Hercules visa sjunges: ”Hercul var en mader så rask” vilken slutar
alla verser med det ordstävet:
- ” Midsommarnatt han var icke lång, 50 vaggor kom han på
gång, det var en man som så kunde lulla, när han gick vall.”
Runstavbilden är ett lamm med en fana, betydandes Johannes
Baptiste dag, som predikade om Kristi guds lamm (R).
Av detta framgår att Rudbeck jämför midsommar och jul, vilket
har mycket för sig, då båda tider beröras av solens omlopp uti
zodiaken på ett särskilt sätt. Han för också in sin syn på julen som en
‘solens och jordens giftermålsfest, då allting avlas’. Vidare omnämns
Hercules visa. ‘Femtio vaggor kom han på gång’.
En del folklivsuppteckningar ansluter mer eller mindre tydligt till
tron på obefläckad avlelse midsommarnatten. Allahanda
uppteckningar pekar fr.a. på en spridd tro på dagens fruktbarhetsframkallande natur.
Allmän är föreställningen att man genom att d r i c k a vatten av
vissa källor kan bli havande.132 Källdrickning är i folktron knutet till
vissa dagar; Valborg, trefaldighetssöndagen, och midsommar.
Det ansågs förr vara en skam att vara barnlös och önskan efter
barn kunde vara stark hos de barnlösa. Man vallfärdade till k ä l l o r
132

Handw. II:810; utan angivande av någon särskild dag.
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som hade M a r i a s n a m n för att underlätta och f r a m k a l l a
b a r n a f ö d s e l . Man besökte vissa brunnar, källor och klippor
eller badade enligt vissa föreskrifter.133
I Tyskland anses ursprunget till hälsobringande k ä l l o r kunna
föras tillbaka på Maria. Ofta står dylika källor i samband med ett träd
med en Mariabild. Till dylika källor och brunnar vallfärdar kvinnor,
som inte blir havande, för att dricka av nåde-vattnet och bli
fruktsamma.134
Från väst-Sverige tar vi följande uppteckningar:
- Det var besök, midsommar, vid källa eller sjö, offer i källor Marie källor (155).
- Man besökte Jungfru Marias källa vid midsommar (149).
- Valborg, siste april var det besök vid hälsokällan och
hälsobrunnar.
- Trefaldighetsnatten smyckades källorna med blommor och
grönt. Vattnet var undergörande vid denna tid och hade kraft att bota
sjukdomar.
- Midsommarnatten fick ofta ”följder” för flickorna (15)!
- Kransen på majstången gömdes till julafton, då den togs in.
Denna krans gavs åt nyförlovade. (122, 123).
- Ungdomen band kransar till midsommar och hängde upp över
den utvaldes eller utvaldas dörr (126).
- Kvasten var ett avkok på blommor. Den var en kraftig
kärleksdryck (132).
- Majstången restes för att ‘frukten på jorden skulle bliva bättre’
(234).
- Midsommardagen var stora metardagen (241). [Ang.
obefläckad avlelse genom att äta en fisk, som är det vanligaste
motivet i Tvillingbrödernas saga.]
- Orakel om tillkommande; man skulle äta en salt sill (306).
- Midsommarregn är gyllene (312). [Ang. Att Danae i Perseussagan blev havande genom Zeus guldregn.]
I Medelpad säges:
- Det är guld i bottnen på pers-mäss-regnet. (29 juni).
- Det regnar silverslantar när detta regn kommer.135
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- Flickor äter salt sill och ligger sedan under ett träd i
trädgården, midsommarnatten (317).
- Flickan gick kl 12 på natten 7 ggr runt en kornåker. Hon ropar:
‘Jag vill mannas’ och räknar sedan till 9 ggr 9 - hon får sedan höra
manfolkssteg (329).
- Midsommar går unga flickor till en källa, sedan de plockat sju
blommor att sova på. De niger vid källan och önskar sig lycka.
(Uppsala arkiv).
- Flickor går nakna. Tigande besöker de sju källor
midsommarnatt (331). [Tigandet fanns i dagens predikotext, perikop,
i det att Zacharias teg under Elisabets havandeskap.]
Från Uppsala tar vi följande uppteckning:
- En dövstum dräng upptäcker Loka en midsommar. Sedan han
druckit av vattnet kan han tala.
Motivet med j u n g f r u f ö d s e l har också givit nedslag den 2
juli som i kyrkans kalender kallas ‘Jungfru Marias besökelse-dag’.
Dagen ansluter till samma perikop som ovan nämndes Johannes den
24 juni; Lukas I:39. Festen infördes i kyrkan under 13 - 1400-talet.
Ur legendariet tages följande:
- 20 juli, Margareta. Skyddspatron för ammor, eftersom hon
flydde till sin amma och fann skydd hos henne mot fadern som hade
förskjutit henne. Hon verkar för lycklig förlossning. Hon är i
synnerhet för de havande kvinnorna och mot barnlöshet i
äktenskapet.
----------Andromedasagans och Tvillingsagans motiv med fadern som
s p ä r r a r in dottern i ett t o r n , eller förskjuter henne, återfinns
delvis hos följande helgon:
- 5 maj, Irene. Skyddspatron för tjänstepigor, eftersom hon,
Irene, spärrades in i ett torn tillsammans med en piga.

Orion
Den magiska konceptionen tillgår på litet olika sätt i jämförelsen.
Danae, som p.g.a. faderns rädsla för barnbarn spärrades in i ett
underjordiskt fängelse, där Zeus nådde henne såsom ett befruktande
guldregn, liknar T v i l l i n g b r ö d e r n a , där modern spärrats in
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i ett torn av liknande skäl. Hon blir havande genom att äta en fisk,
eller av, att en vattenstråle kommer in genom fönstret.
Perikopet den 24 juni ur Lukas 1 kap., där det ålderstigna,
barnlösa paret, Zacharias och Elisabet på ålderns höst får en son,
Johannes, avviker ganska starkt från den obefläckade avlelsen i
Perseus saga.
Det gamla, barnlösa paret i bibeln, som på ålderdomen får en son
liknar Orions saga. Orions föräldrar fick sonen, genom m a g i s k
k o n c e p t i o n . Orions fader var ingen mindre än havsguden
Poseidon, varför Orion hade den egenskapen att kunna g å p å
v a t t n e t . Detta påminner om Johannes döparen som s t o d
u t e i f l o d e n Jordan och döpte. Johannes hade också en
g ö r d e l , zwny, liksom Orion, vars g ö r d e l är jättens viktigaste
attribut. Också kallas Orion Bootes ”roparen”.136 Och det sägs i
bibeln, Matt. 3:3, Johannes...en ropandes röst i öknen137.
[Att Orion och Bootes sammanblandats framgår på flera sätt.
Stjärnbilderna Orion och Bootes liknar varandra med den
karakteristiska g ö r d e l n och båda har kallats ”jägaren”
kunygoúß138 eller lat. Venator = Orion139. Viktigt är, att Bootes,
Björnvaktaren också kallats Orion.140 Båda stjärnbilderna ha kallats
‘Osiris’141. Bootes, Björnvaktaren har en längd över Jungfrun, î,
också handlar perikopen, kyrkans läsningar, vid denna tid, december,
om Johannes döparen.]
Att den o b e f l ä c k a d e a v l e l s e n vid Johannes/Orions
födelse gått in i stället för Perseus, förklaras av, att de romerska
astronomerna inte nämner Perseus i sina stjärnbildslistor. Manilius
uppger att Orion uppgår i Väduren 10°, vilket142 torde vara en
astronomiskt sett orimlig angivelse. Inte heller Firmicus nämner
Perseus, men väl Orion i Väduren. Mot bakgrunden av detta anser
Boll,143 att Orion i Väduren ingen annan är än Perseus. Om man då
antager, att Perseus och Orion i Väduren är en och samma stjärnbild,
136
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s 385.
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så är de dock del i två olika sagor. Därför får man vid samma tid en
obefläckad avlelse av typen den f å n g n a J u n g f r u n i tornet
(Perseus) och en annan med typen den b a r n l ö s a g a m l a
k v i n n a n (Orion).
---------

Huru	
  Tvillingsagan	
  indirekt	
  pekar	
  på	
  midsommar	
  
Följande s a g a företer likhet med Tvillingbröderna144.
Två män, som båda heter Matte, är förälskade i samma flicka. den
ena, som är stor till växten och rik kallas Stor-Matte, den andra, som
är liten och fattig, Lill-Matte. Flickan tycker mera om Lillmatt,
varför hans rival önskar röja honom ur vägen.145
Stor-Matte lockar en gång Lill-Matte ut på jakt och narrar honom
att icke ta någon vägkost med sig. När Lill-Matte sedan blir hungrig,
måste han låta sticka ut först sitt ena och sedan sitt andra öga för att
få mat till kamraten, som sedan lämnar den blinde hjälplös i skogen
under en gran.
Lill-Matte hör ett starkt buller i skogen och klättrar upp i granen.
Skogsdjuren samlas under trädet. Björnen omtalar, att vid roten finns
en källa, vars vatten kunde återge synen åt landets blinde konung.
När djuren åter avlägsnat sig, klättrar Lill-Matte ned och lyckas
finna källan. Han tvättar sina ögon och å t e r f å r s i n s y n .
Sedan fyller han en flaska med vatten ur källan, beger sig till
konungens slott och botar även konungens ögon med det
undergörande vattnet. Han blir upphöjd till hög herre.
En gång åker han ut i sin vagn och träffar Stor-Matte, som blivit
gatsopare i staden. Då han berättar, hur han gjort sin lycka, skall
144

F.S.F. I A, sagor ref. Första bandet s. 325.
Nedanstående sägen är förment historisk, men kan också vara mytologisk och bör
i ty fall jämföras med sagan om Stor-Matte och Lill-Matte. O f f e r k a s t
(Bergstrand, 1944:146.) Det var två pojkar, som blevo oense om en fästemö. Det var
en midsommarafton. Gamle kronorättare Vennergren talte om’et. De slogos med
löfknivar, och den ene tog livet av den andre. Det var bara den ene som dog. Det var
på Frugårds skog, och där är en stor offrater hög. De kastade alltid en björkruska
eller grankvist eller furugren på den högen, när de gingo förbi; det har jag alltid
brukat göra. Det skall vara till minne.
------------145
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Stor-Matte försöka detsamma och klättrar upp i samma gran. Men
när skogsdjuren samlas, upptäcker räven, att en man är gömd i
granen. Trädet störtas omkull, och Stor-Matte blir sönderriven av
djuren.
Lill-Matte får i uppdrag av konungen att avliva tre djävlar, som
huserar på en holme i sjön. Han åtföljs av hovherrarna, som dock
stannar i båten, medan han går i land. Matte ställer sig vid en ytterst
grenig tall och kallar på ”horndjävulen”. Denne kommer fram och
vill fast-taga sin motståndare, som springer omkring tallen. Då
djävulen slutligen blir otålig och försöker rusa på Matte, fastnar hans
horn i tallgrenarna. Matte slår ihjäl honom med sin yxa. Sedan ställer
han sig vid en annan tall och kallar på ”blinddjävulen”. Den blinde
djävulen kommer, ledd av sin gosse. Matti som tidigare plockat upp
några stenar, klättrar upp i tallen, innan gossen varsnar honom.
Djävulen sätter sig ned under tallen och låter löska sig av sin son.
Matte kastar den ena stenen efter den andra ned på hans huvud.
Djävulen tror, att hans son gör narr av honom, och dräper gossen. Då
klättrar Matti ned, tar den blinde djävulen i skägget och dödar
honom. Sedan avhugger han djävulens huvud och tar dem med sig.
Tungorna avskär han och gömmer dem i fickan.
Hovherrarna kastar på återfärden Matte i sjön för att tillvälla sig
själva äran att ha övervunnit djävlarna. Matte blir emellertid räddad
av sjörået. Detta förvandlar honom till fågel, varpå han flyger till
konungens slott. Här förvandlas han åter till människa. Han förklarar
för konungen, att det är han som befriat holmen från djävlarna, och
visar de avskurna tungorna. De förrädiska hovherrarna blir avrättade.
Matti tillsägs därefter att befria ett konungen tillhörigt slott från
en djävul, som håller till där. Han går in i slottet och stampar häftigt
på golvet. Ett spöke (”ande-herre”, kallas sedan åter djävul) kommer.
Matte skryter med sin styrka och säger sig vara i stånd att draga
djävulen genom ett hål i väggen. Utifrån stöter djävulen med en
järnstång ett hål i väggen och sticker sina händer genom hålet. Matte
kilar fast dem och tager sedan livet av honom. Konungen skänker
honom slottet till belöning.
✬
Likheterna med Tvillingsagan är uppenbara i det, att Matti skall
döda djävlar på en holme (= sjöodjuret). Han gör detta och avskär
tungorna som bevis. Hovherrarna dödar honom för att det skall se ut,
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som om de är de verkliga gärningsmännen. Matti blir gjord levande
av sjörån och kommer till kungens slott, där han visar prov på att han
dödat djävlarna genom att visa fram tungorna. Hovherrarna blir
avrättade.
Dock gör de flesta motiven att denna saga räknas till [Aarne
613], typen Sanningen och Lögnen eller som den också heter Tro och
Otro. Denna saga är självdaterande146 och sägs utspela sig en
midsommarafton. M i d s o m m a r - d a g g e n anses i sagan
b o t a b l i n d a och från Västsverige tar vi följande uppteckning:
- Man drog dagg, midsommarafton, daggen botar blindhet, men
också klåda och skabb (41).
Även vattnet i vissa källor kunde bota b l i n d a om
midsommar. Från Danmark har vi några uppteckningar:147

Heliga	
  källor	
  bota	
  blindhet	
  

Som pojke hade jag dålig syn, och så kom min moder att tänka på
att föra mig till den heliga källan vid Bostrup, Lyby socken. Jag blev
tvättad, och vi tog en gryta full med vatten hem. Den blev satt i
skugga ute i trädgården, och därav blev jag tvättad flera gånger. Så
kom sig mina ögon. Vi var där st. Hans afton.
✬

Det var en helig källa i Udby, Rugsö härad, och en i Thorsager.
De sjuka kom där varje st. Hans natt, och de fick alla läkedom där,
intill dess en man tog sig före att tvätta en blind häst...
---------Emellan Mygind och Mygind mølle på den södra sidan av vägen är
en helig källa, som kallas Frue kilde. Till den gjorde blinda och halta
och andra sjuka sina resor st. Hans afton.
✬
Ur legendariet som stämmer med folktrons tid för källdrickning
tar vi följande:
- 2 maj, Flamina, skyddspatron mot ögonsmärtor.
- 5 maj, Augustinus, skyddspatron för ögon.
- 15 maj, Guimerra, skyddspatron mot ögonsmärtor.
146
147

Bondeson August, Halländska sagor, Lund 1880:4-5.
Tang-Kristensen, Danske sagn III s.210,211
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- 16 maj, Cunigundis, värnar om blinda och lama.
- 17 maj, Agathocles, Skyddspatron mot ögonsmärtor, då han
själv fick sina ögon utstungna.
-17 juni, Alena, skyddspatron mot ögonlidanden, då hon botade
en blind.
-17 juni, Herväus, var född blind, lärde ändock latin. Attribut,
blind.
- 21 juni, Aloysius, skyddspatron mot ont i ögonen.
- 23 juni, Ediltrudis, skyddspatron mot ögonsmärtor, då dylika
lidanden fann bot då hennes kläder vidrördes.
- 23 juni, Ethelreda, skyddar mot ögonsmärtor. Ögonsjukdomar
botades då man vidrörde hennes klädedräkt.
- 12 juli, Lucius. Skyddar mot ögon-lidande och verkar för att
man får behålla ögonens ljus emedan vattnet i en viss sjö var
hälsosamt därför.
--------D j u r e n som håller ting om midsommar och då kan t a l a är
känt även i Norge148. Det heter:
- Liksom julnatten och i tidens morgon kan djuren
(midsommarnatten) tala. De samlas alla i skogen och meddelar
varandra de hemligheter, som de har hört, och den som vågar sig ut
jonsoknatten (24 juni) vid midnattstid får del därav. På detta sätt
vann ”Tro” mycken klokskap.
Detta motiv bör dock snarare föras till Vädurens stjärnbild, ty
Väduren kunde tala med mänsklig stämma enligt den grekiska sagan.

Draken	
  som	
  dödas	
  
Andromedasagans och Tvillingsagans huvudmotiv med den
f å n g n a J u n g f r u n som bevakas av en drake, vilken dödas av
hjälten har givit nedslag i flera helgonlegender. Tidigare redogjordes
för legenden om St. Georg och draken. Följande dagar förtjänar
också att märkas:
- 2 maj, Germanus, attribut, en drake.
- 4 maj, Godehardus, attribut, en drake vid sina fötter.
- 7 maj, Domitianus, attribut, med en drake. Han deltog i
synoden i Orleans och befriade staden Hui från en giftig drake.
148

NFL, II, Tiden nr 595.
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- 9 maj, Beatus. Attribut; i en håla. Bredvid sig, en drake som
han fördrev ur hålan, innan han bebodde den.
- 20 juli, Margareta. Attribut; en drake som hon besegrar med
korset. Doyées helgonlexikon meddelar vidare: ‘hon föreställer den
förkristligade Andromeda’. En annan legend säger att Margareta vart
omslingrad av drakar, men att korset som hon bar på sig växte till ett
träd, vilket sprängde drakens kropp.
- 21 juli, Daniel, profeten. Attribut bl.a. med en tio-hövdad
drake.
- 22 juli, i runstaven; en drake.
- 24 juli, Christina. Attribut; hon har ibland ormar i handen och
omkring sig.
- 25 juli, Jacobus major. Attribut; bl.a. dödande en drake.
- 29 juli, Martha; har en drake bredvid sig.
-8 augusti, Myron. Attribut, har bredvid sig ett halsjärn och en
drake.
-16 augusti, Arsacius. Attribut; drake, då han genom sin bön drev
ut djävulen och dödade en ohygglig drake.

Medusa	
  
Medusa uppgår i Väduren 29° vilket motsvarar den 24 juli. Då
Medusa i medeltida förteckningar kallades ‘s k ö k a n ’149, bör man
inte tveka att jämföra stjärnbilden med Maria Magdalena den 22 juli.
Jesus hade befriat henne från s j u o r e n a a n d a r . Hon
framställs görande bot och bättring, halvnaken eller ännu värre.150
M i n d r e h e d r a n d e för helgonen i fruntimmersveckan,
till vilka Maria Magdalena hör, är att de i folktro ofta beskrivs
”pinkande”. Det heter i Västsverige:
- Fruntimmersveckan kallas piss-veckan.
- Margareta, 20 juli, pinkar i humlen.
- Martha den 26 juli, pinkar i nötterna.

149

Gorgo som sköka, hetär, Pauly ‘Gorgo’ sp. 1643. I en isl. Hyginusöversättn.
‘stjørnumørk’ kallas Gorgo skøkja ‘skökan’.
150
Doyée, Heiligen ‘Magdalena, Maria’.
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Avskedet	
  
I Tvillingsagan skiljs de båda bröderna vid en korsväg. De svär
varandra trohet och ger ett livstecken, så att de sätter in en kniv i ett
träd. Om kniven någon gång befinns rostig, så vet brodern, att den
andre är i fara. Han skall då sätta ut till hans hjälp.
Från Västsverige tar vi följande uppteckning:
- Fostbrödralag ingicks på en kyrkbacke en midsommarnatt (29).

Perseus	
  -‐	
  midsommar	
  
Perseus längd är enligt Ptolemaios è	 26° -	 	 ê	 	 16° [21 juli - 10
aug.] och enligt Hermes	 	 è	 8° -	 è	 10° [3 - 5 juli]. Av detta synes att
man bör söka efter Perseus’ motivkrets kring m i d s o m m a r och
tiden därefter. På stjärnhimlen är han som en del av
Andromedasagan satt över Väduren och uppe på norra stjärnhimlen,
delvis i Vintergatan. Här framstörtar han med sitt ” l i e s v ä r d ”
eller sin ”s k ö r d e k n i v ” , buren genom luften på f l y g s k o r ,
dem han fått av Hermes. Han har o s y n l i g h e t s m ö s s a eller
o s y n l i g h e t s k a p p a och i handen s k ö l d och M e d u s a h u v u d som, sistnämnda, kan f ö r s t e n a envar som ser därpå.
Den gestalt i folktron som mest liknar Perseus är den från
Tyskland kände s ä d e s d e m o n e n , B i l w i s . Denne visar sig
vid tiden före och efter midsommar, fr.a. på Trinitatis, pingst,
midsommar och Peter-Paulsdagen d. 29 juni. Bilwis har en l i e i
handen med vilken han avskär säden. Han är osynlig och har ibland
en s p e g e l . Den som ser i denna spegel, dör. På tårna eller
fötterna har han l i a r , med vars hjälp säden avmejas.

De	
  bevingade	
  skorna	
  
Dessa fötter med l i a r erinrar om Perseus b e v i n g a d e
s k o r , vilka han fått av Hermes. De små vingarna som sticker ut
från Perseus skor är ett så välkänt och egenartat motiv, att man inte
bör undvika att jämföra dem med Bilwis l i a r som han har på tårna,
skorna. Bilwis kunde också tänkas f l y g a n d e , vilket synes av, att
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han uppträdde i Huldas här, vilken motsvarar ‘den vilda jakten’ eller
(i Norge) oskoreien.

Spegeln	
  
Då Perseus tillvann sig Medusan gällde det för honom att
undvika att se på odjuret, ty då hade han blivit f ö r s t e n a d . Han
närmade sig Medusan genom att gå baklänges mot odjuret, och se på
det genom sin s k ö l d , vilken han använde som en s p e g e l . Han
avhögg odjurets huvud och stoppade det i säcken. Denna saga och
Medusahuvudet som förstenade alla som såg därpå har en avspegling
i sagan om Tvillingbröderna.
Enligt en variant [Ranke s. 224] köper hjälten en s p e g e l ,
som han täcker över med prinsessans slöja. Då draken kommer, drar
hon undan slöjan och gömmer sig. O d j u r e t ser sig i
s p e g e l n , går emot den och b e d ö v a s , varefter riddaren och
hundarna dödar det.
Detta skall jämföras med följande151 uppteckning från Tyskland:
- Man skall på Trefaldighet eller Johannes, då solen står allra
högst sätta sig i en syrenbuske med en s p e g e l på bröstet; så ser
man Bilwis.
Ibland har också Bilwis en s p e g e l på bröstet; den som
skådar sig i den, måste dö.

Lien	
  
Bilwis och Perseus med sina l i a r ha gett nedslag i nordisk
folktro. Sålunda finns en saga, självdaterande till slåttern i början av
juli152, där en dräng slår i kapp med Djävulen.153
Så har också lien satts in i runstaven; - i Rudbecks runstavar
redan vid midsommar, men annars vanligen den 10 juli - Knut med
lien.
151

Handw. I:1320.
Juli heter på fornslaviska sr¢pîn¢ ‘liemånad’, Scrader II 73, under ‘Mond’.
153
Bondeson, Hall. sag. nr.17.
152
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Flera folklivsuppteckningar från Sverige visar hur intresset under
slåttern, juli, kretsat kring l i e n . Hur länge bet liarna? Hur länge var
de vassa och kunde användas? Perseus längd går fram till den 10
augusti och man skall finna, att folktron efter denna tid anser lien för
ett obrukbart redskap.
Från västsvenska folklivsarkivet tar vi följande:
- Lars (10 augusti) var en dålig slåtterkarl; slåttern måste vara
färdig.
- Man slog med lie till Lars, men det var fåfängt att slå, sedan
Brynolf (16 augusti) kommit.
[Då folktron talar om t r e s l å t t e r k a r l a r hänför sig detta
till Orions bälte (19-22 aug.) som kallats de tre slåtterkarlar.]154
En uppteckning säger:
- Brynolf, Olov och Lars voro tre slåtterkarlar (V Brynolf 16
aug. nr. 20).
Efter Brynolf gick det inte att slå:
- Efter Brynolf kan man inte slipa lien och gräset kan lika gärna
stå.
- Man skall inte slå efter Brynolf, ty därefter biter ej lien.
- På Brynolf var liarna slöa.
- Nu blev lien förtrollad och tålde ej att brynas.
- Slåttern börjar den 15 juli och slutar Brynolf.
Dessa data stämmer på en vecka när med den längd som uppges
för Perseus av Ptolomaios och Hermes.

Sista	
  skördelasset	
  
I samband med att s k ö r d e n kördes in i ladan skulle man på
vissa ställen i Sverige sätta en halm-figur efterst i sista skördelasset.
Denna figur kallades Stådaren155. Det påminner om att man i tyskland av rädsla för Bilwis skulle köra första skördelasset baklänges in
i ladan och vara försiktig vid tröskningen. Det tyska ordet för lada,
Stadel,156 bör jämföras med namnet på den svenska skördedemonen

154

Gundel 1959:19.
Eskeröd s. 143
156
Handw. I:1321.
155
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efterst i sista lasset, Stådaren, och föras till en rot ie. *sthá-. Ty.
Stadel ‘lada’ är släkt med sv. stall 157

Osynlighet	
  
Liksom Perseus kunde Bilwis tänkas o s y n l i g . Om man ville
se honom skulle man som ovan anförts (Tyskland) på Johannes sätta
sig på en syrenbuske med en s p e g e l på bröstet. Det sägs också158
att man kunde få se Bilwis om man på Johannes satte en fyrkantig
jordtorva på huvudet.
Från Norge finnas liknande uppteckningar:
- Man kan se trollen under deras färd till kyrkan St. Hansafton
om man ställer sig i närheten av kyrkan med en torva på huvudet och
en torva i var hand, samt har en psalmbok på bröstet. Man kunde då
se trollkäringar komma ridande på sopkvastar, halva grindar, grisar
o.s.v. Man kunde se Fan som en svart hund.
Skicket att ställa sig på kyrkogården med en grästorva på
huvudet jul- eller jonsoknatten, var för att man då delade rum med
dem som ha g r ä s t o r v a n ö v e r sitt huvud, nämligen
kyrkogårdens d ö d a .159
Kommentar: Den norske informatören har här kopplat ihop
o s y n l i g h e t e n och torvan med de döda, vilket påminner om
att Perseus hade fått sin o s y n l i g h e t s k a p p a av Hades ‘den
osynlige’, underjordens och dödsrikets härskare.
I Danmark skulle man kl. 12 St. Hansnatt stå vid en k o r s v ä g
med en torva på huvudet för att höra vad häxorna sade.
Kommentar: Korsvägen är knuten till midsommar därför att man
tänkt sig att jordiska vägar denna natt k o r s a r Vintergatan, även
Hades kallad.
I Tyskland förmenas ormbunke och frön av ormbunke som
plockats m i d s o m m a r n a t t kunna göra o s y n l i g .160

157

Utredning hos Hellquist sv. etym. och Pok s.1007.
Handw. I:1320.
159
N.F.L. Tiden (585).
160
Handw. VIII:1459-60.
158
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Den	
  vilda	
  hären	
  
Att Bilwis ingick i Huldas här eller den vilda hären161 bör sättas i
samband med att Perseus framgår i Vintergatan, ty denna gata eller
väg tänktes ha betydelse om jul och midsommar och ha samband
med solens omlopp. Vintergatan menades bl.a. vara en gammal sols
väg. Den vilda hären stormade fram längs Vintergatan.162
Av den gamle halvguden och hjälten Perseus återstod, sedan
Europa blivit kristnat, blott ett matt återsken. Hjälten nedsjönk till en
demon bland många. Endast genom att objektivt analysera motiven
och iaktta då de klumpar ihop sig enligt ett visst mönster och framter
en viss komplexitet, kan man göra sina jämförelser med säkerhet.
Mångfalden motiv som här förekommer tillsamman; lien,
osynligheten, stådaren, medusa-motivet, flygskorna, den vilda hären
och Vintergatan ger en större säkerhet vid bedömningen och man bör
inte bortse från något, då man vill göra en säker jämförelse mellan
stjärnorna och folktron.

Orion	
  	
  	
  
Sagan om Orion börjar sålunda, att tvenne åldriga makar var, som
levde vid havet. Mannen var biodlare och de var fattiga. En dag
gästade dem en gestalt, stor till växten och med underliga ögon, grön
och blå såsom havet självt. Den gamle biodlaren vart nog rädd, men
tordes inte visa något, utan slaktade sin enda oxe, flådde den, och
bjöd gästen. Likaså tog han fram sin sista tunna vin och slog i av åt
mannen. Då gästen nästa dag skulle fara, efter att ha blivit visad all
tänkbar gästfrihet, vände han sig till den gamle biodlaren och sporde,
vad han helst önskade sig i världen. Han svarade, att han och hans
hustru mer än något annat önskade sig ett barn, ty de var barnlösa.
Gästen sade då, att de skulle visst få ett b a r n p å s i n
å l d e r d o m , men att de måste göra som han nu sade; de skulle
fylla huden efter den slaktade Oxen med havsvatten från den pöl
varest gästen just stod, ty de var nere vid stranden för att taga avsked.
161
162

Handw. I:1319.
Vintergatan, komp. nr. 64.
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Sedan skulle biodlaren låta sy ihop huden, lägga den under
gödselstaden, och så bida tiden i nio månader; så skulle nog allt gå
bra. Så skildes de, och gästen började g å b o r t ö v e r
b ö l j o r n a , medan den fattige biodlaren nu insåg sanningen i det,
som han hela tiden tänkt, att gästen var en gud. Snart kom också ur
djupet fram en dyr vagn, dragen av fyra hästar. Guden satte sig på
vagnen, vilken for rätt ned i djupet. Den fromme biodlaren hade haft
h a v s g u d e n som gäst.
Efter nio månader öppnade det gamla paret oxhuden, och där låg
nu ett gossebarn, vilket de upptog som sin son och gav namnet
Orion. Han växte upp där och blev en god jägare, väldig till växten,
men som, då föräldrarna så småningom dog, gav sig av hemifrån.
Han gick då, liksom havsguden, vars son han var, bort över havet
utan att sjunka. Han hade ärvt den egenskapen, att kunna g å p å
v a t t n e t . Snart kom Orion till en ö, och kungen över ön tog väl
emot honom. Då han kunde gå på vattnet ansågs han vara son av en
nymf och tillvann sig stor aktning. Efter en tid vart Orion förälskad i
kungens dotter och anhöll hos fursten om prinsessans hand. Kungen
tvekade inför detta, då det sades att Orion var en trollkarl som kunde
gå på vattnet. Kungen sökte därför undvika svaret och lade på den
jättelike jägaren Orion, att han först måste utrota alla vilddjur på ön,
vilket Orion också strax gjorde. Likväl sökte kungen på alla sätt
slippa undan Orion och förhala svaret på frieriet in i det sista. Detta
fick till följd, att Orion började dricka, och en natt, då han var
drucken, försökte han slå sig in i prinsessans sovrum, för att med
våld röva kungadottern med sig. Men kungen hade i tid förutsett
detta och Orion vart gripen och släpad ner till h a v s s t r a n d e n ,
där han gjordes b l i n d genom att kungens män med brännande
bloss svedde hans ögon. Där låg han nu, övergiven av alla och utan
syn. Då hörde han i fjärran ett lj u d s o m k l i n g a d e ; det lät
som om j ä r n s l o g m o t j ä r n . Han stod upp och gick bort
över havet i riktning mot ljudet. Efter en tid kom han till en
v u l k a n , där några s m e d e r arbetade. Dessa var enögda,
cykloper som arbetade under Hefaistos, smideskonstens gud. Det var
ljudet av deras smideshamrar han hade hört. Mästersmeden visste
också hur b l i n d h e t e n s k u l l e b o t a s . Orion måste gå
till soluppgången. Man gav också Orion en v ä g v i s a r e , som
sattes på hans a x l a r och visade vägen. Då han så småningom kom
till soluppgångens land och fick de första solstrålarna på ögonen,
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kunde han strax se, och han vände åter till cykloperna, lämnade sin
vägvisare och tackade, men styrde sedan stegen åt ön, där han förut
varit, men nu för att straffa den svekfulle kungen därstädes. Denne
hade dock gömt sig och Orion kunde inte finna honom, fastän han
genomsökte hela ön. Orion gick istället över havet till Grekland, där
han jagade vilddjur. Han träffade sju nymfer och greps av en så
häftig kärlek till dem, att han började jaga dem. Dock flydde de
undan för honom och då han en dag just skulle gripa dem,
förvandlades de till s j u d u v o r och flög upp mot himlen. I
detsamma kom också en stor S k o r p i o n upp ur jorden, som
gudinnan Artemis hade sänt till Orions bane. Skorpionen gav Orion
ett dödande bett och hela sagan kan nu ses på stjärnhimlen i ty att de
sju nymferna som blev duvor syns som stjärnbilden Plejaderna. Man
ser också Orion i närheten, ty han jagar dem varje natt och då han går
ned i väster, stiger den väldige Skorpionen upp i öster.

Plejaderna
Plejaderna är en stjärnhop som av Ptolemaios lades i Oxens 3°,
motsvarande den 28 juli. De sammanblandades stundom med
Hyaderna, som ligger i närheten, men har en längd som gör, att de
motsvarar början av augusti. Plejaderna var s j u n y m f e r , som
flydde för Orion och därvid förvandlades till duvor. Enligt den
grekiska stjärnsagan är det dessa, till duvor förvandlade nymfer,
jagade av Orion, som om aftonen ses glimma på himlavalvet i
Plejaderna.
De kvalda nymferna liknar de sju Hyaderna som s ö r j e r för
sin broders Hyas´död, och därför tänktes g r å t a n d e .
Tiden mellan den 19-26 juli kallas allmänt i norden
f r u n t i m m e r s v e c k a n eller liknande, såsom ”flickveckan”
eller ”kvinnoveckan”. Denna veckas r e g n tänktes i folktron vara
t å r a r . Det heter i Uppsala arkiv:
- Magdalena den 22/7 fäller alltid tårar.
- Margareta den 20/7 gråter gärna.
- Jakob den 25/7 fäller tårar.
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De gråtande jungfrurna bör man också sätta i samband med
Heliaderna. Dessa var mör, solens döttrar, ofta ansedda för att vara i
närheten av Hesperiderna. Deras broder Phaeton hade störtat med
sol-vagnen i älven Eridanos som framrinner under Plejaderna och
Hyaderna. Denna älv kallas av Aratos ‘De många tårarnas älv’, ty
Phaetons systrar satt vid floden och begrät brodern och blev
efterhand förvandlade till lärkträd, som beskuggade flodstranden.
Från dessa nedströmmade fortfarande tårar, vilka solen förvandlade
till bärnsten. Heliaderna påminner genom detta om de gråtande
Hyaderna och Plejaderna som stundom sammanblandats. Plejaderna
beskrivas också såsom en kör163.
I Kyrkoåret sjöng man 10 söndagen efter Trefaldighet (= 28 juli)
psalmen (gamla psalmboken) 102:
1) Vid de älvar i Babylon, med en stor sorg vi satt: När vi då
tänkte på Sion, Fast bittert vi g r ä t , Och hängde upp med bittert
mod Våra h a r p o r och s p e l så god, på de p i l t r ä d och
v i d e , Som där är i deras land; Där måtte vi stor spott och skam
Dagligen utav dem lida.
2) De oss fångna höll så länge, Stor harm de oss där gjorde; Av
oss de ock beddes en sång, Med fast spotska ord, och sökte i vår sorg
och led, En lustig sång oss till förtret: I skolen oss här sjunga En visa
skön, en lustig ton, Som diktad är uti Sion, Och oss må lustigt
klinga.”
✬
Densamma söndagen, 10 e. Tref. predikade man över ämnet:
Kristus g r å t e r över Jerusalem, Luc. 19.

7-‐talet	
  
Plejaderna tänktes vara sju till antalet. Detta ser man av själva
ordet fruntimmersveckan ty en v e c k a h a r s j u d a g a r , och
nästan varje dag i fruntimmersveckan bär ett kvinnonamn.
Den kändaste dagen är kanske dock s j u s o v a r d a g e n den
27 juli. Dessa sju sovare var i legenden män, men förekommer i
163

Ro. III:2552.
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folktron, ofta som kvinnor. Från västsvenska folklivsarkivet tar vi
följande uppteckning:
- ‘Sju sovare - mamma sade, att de voro sju jungfrur och att de
sov i 700 år, och när de vaknade upp, så var allt helt annorlunda än
när de somnade. Så skulle de gå ut och köpa, men då föll de ner, och
det var bara stoft kvar av dem.
Det sägs också, att:
- Lopp-Jakob (25 juli) hade sällskap med sju fruntimmer.

12	
  stjärnor
Plejaderna tänktes också såsom varande färre och Aratos uppgav
att endast sex var synliga. Å andra sidan tyckte man sig i forntiden se
fler än sju och töckenstjärnan tänktes ibland innehålla 12 stjärnor164. I
runstaven står mot den 15 juli, fyra dagar före fruntimmersveckan:
- Apostlarnas delning [12 apostlar], sju sovares dag.
Runstavsbilden är tolv stjärnor ‘de tolv apostlar’.
De tolv inristade stjärnorna i runstaven böra därför jämföras med
Plejaderna som ett 12-stjärnors töcken.

Dörren	
  till	
  himlen
Denna dag har runstaven en port vilken möjligen syftar på
Plejaderna, som förmenades vara vägen till himlen eller himlens
port. Denna jämförelse gäller också stegen till himlen som står mot
Jakobs-dagen den 25 juli och Olovs-dagen den 29 juli.
Den semitiska bokstaven dalet ‘dörr’ D d är här jämförbar, ty
bokstaven liknar runan thurs ‘jätte’ D(tidigare d ). Jätten är
Orion/Yme. Runan/ bokstaven avbildar Triangelns stjärnbild (6 - 11
juli).

Regn	
  	
  
Plejaderna och Hyaderna som fäller t å r a r är orsak till det
regn165 som i fruntimmersveckan faller, ty det heter över hela landet,
att det r e g n a r under denna tid. I astral-meteorologin och folktron
164
165

Ro. VI:943
Plejader som regnstjärnor, Ro. Pleiades 2556.
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blir stjärnornas tårar förvandlade till regn. Regnet tänkes dock ha
även andra orsaker än tårar och så kallas fruntimmersveckan
”pissveckan” och Margareta kallas i Norge ‘Margit Vatsöse’
(=vattenös).
Enligt antika uppfattningar droppar regn av de gudinnors blöta
hår, som har sin boning i stjärnbilderna Hyader och Plejader. De
delar molnen och hänger upp dem på bergstoppar och uppfyller
luften med snö och hagel.166

Nöt
En av Plejaderna ( Alkyone y) kallas nöten och denna stjärna167
har i folktron sammanvävts till betydelsen med gråtandet och
‘pinkandet’ så, att det heter:
- Margareta väter i nöten.
Detta talesätt är allmänt i Sverige.

Övriga	
  märken	
  
Såll	
  
Margareta kallas i Norge (runstaven) ‘Margit Vatsöse’
(=vattenös). Runstaven har ett öskar. Detta bör jämföras med att
Plejaderna kallats såll.168 Det heter allmänt om något som läcker att:
‘den läcker som ett såll’. Detta sagt med anledning av Plejadernas
regnande.

Höna
Det kända namnet på Plejaderna: höna, aftonhöna m.m. har
möjligen fått ett nedslag i runstavsbilden den 20 juli en fågel.
Plejaderna som ‘skrockhöna, ligghöna, eller höna med
kycklingar, eller hönsbur’ återfinns i följande:

166

Gundel, Sternglaube 1933, s. 39.
Stjärnan y, Alkyone, Allen s. 403.
168
Allen s. 397.
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- På Paulsdagen den 30 juni skulle man göra reden åt hönorna så
lägger de många ägg (Tyskland).169
I en pilgrimssång med anknytning till Jakobs-dagen (25 juli)
berättas huru några döda hönor åter blev bragta till livet.170
Plejaderna är i folktron en h ö n a m e d k y c k l i n g a r . En
guldhöna med 12 kycklingar förekommer ofta i sägnerna, ofta också
en höna på gyllene ägg.171
En folksaga med anknytning till Jakobs-dagen är ‘Jack172
Bönstängeln’173. Hjälten klättrar upp i himlen på en stängel eller som
i runstaven en ”Jakobsstege”. Här blir han tillfångatagen av jätten,
som sätter honom i en bur för att göda upp och äta174. Denna hönsbur
jämför man med Hönsburen som ett namn på Plejaderna175.
Hjälten stjäler jättens höna som värper guldägg,176 eller hans
g u l d h ö n a .177
De andra guldföremål som hjälten stjäler av jätten bör också
jämföras med andra stjärnbilder som ligger i dess närhet på himlen.
Han stjäler 1) en guldfäll, en guld-päls, 2) en lykta, 3) en guld-get, en
bock med guld-bjällra, 4) en guldharpa, 5) en guldsabel.
Detta jämför man med de intilliggande stjärnbilderna; 1)
Vädurens gyllene skinn, 2) Lyktbäraren178, 3) Geten och Killingarna
i Kusken, 4) Tvillingen Apollons harpa, 5) jätten Orions svärd179.

Bin	
  
Antika författare kunde kalla Plejaderna ‘gyllene bin’180. Om
detta erinrar kanske följande uppteckning i Uppsala-arkivet:
- Tag några dagar före Jacobi ifrån bin, så föra de nog hem sin
vinterkost.
169

Handw. VI:1524.
Handw IV:622.
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Handw. IV:458.
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FSF, I.A. Sagor, ref. första bd. s. 118.
175
Allen 399.
176
FSF I.A. sagor, ref. första bd. sid. 121.
177
Sid 122.
178
Boll 16, oh ta ù luúcna feúrwn.
179
Boll 168.
180
Allen s. 392.
170

91

Frukt	
  
Plejaderna kallades också ”druvor”. Hesperiderna var kända för
sina gyllene äpplen och stjärnor överhuvudtaget kallades ”bär” eller
”frukter”. Då Plejaderna intog en särställning bland stjärnorna - de
var en av de kändaste konstellationerna, bör man jämföra Jakobsdagens runstavsbild ett smultron med Plejaderna.
Plejaderna var så kända, att de sattes lika med stjärnor
överhuvudtaget.
✬

Orion	
  fortsättning	
  
Till Orions saga hör också några övriga jämförelser. På
stjärnhimlen finns en hund med sin största stjärna, Sirius, som kallas
Orions hund, ty Orion var en j ä g a r e . Hunden syns jaga en hare,
som således också hör till stjärnsagan.
Den f ö r b l i n d a d e jätten på stranden kan jämföras med
Polyphemos, den enögde jätten, cyklopen181 som fick ögat utstunget
av Odysseus. Sagan härom var den, att Odysseus och hans män kom
till Kikonernas eller cyklopernas land. Cykloperna var enögda jättar
som livnärde sig på g e t - och f å r a v e l och bodde i grottor. Av
det som getterna gav dem, mjölk och ost, närde de sig visserligen,
men var för övrigt vilda sällar som inte aktade för rov att äta
människor. Odysseus och hans män blev instängda i en grotta
tillsammans med jätten Polyphemos, som började äta akajerna, den
ene efter den andre. Odysseus bjöd honom då v i n , varav jätten blev
drucken och somnade, varpå Odysseus och hans män s t a c k u t
jättens enda ö g a med en glödgad stav, vässad och spetsad i ändan.
Männen lyckades undkomma och flydde i sitt skepp, medan den

181

Bägge jättarne äro söner till Poseidon.
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blinde cyklopen k a s t a d e väldiga k l i p p b l o c k efter dem.
Dessa hade så när träffat båten och i ty fall omintetgjort dem alla.
-------Orion som stjärnbild avbildas stundom med en bila Skeparnía
eller dubbelyxa182. Hela stjärnbilden kan därav också kallas så.
Ett annat namn är Iugulæ eller Iugula ”ok-stjärnan”, vilket
ursprungligen avsåg de t r e stora stjärnorna i Orions gördel. Jätten,
Orion avbildas också med skinn, fäll och klubba i handen. Någon
gång har han svärd eller spira [Skyëptron] eller, båge för att han var
en j ä g a r e .

Orions	
  bälte	
  
Orions bälte kallas i Norden Fiskesvennerna och till det ansluter
en saga om två eller tre båtsmän eller fiske-svenner, som var ute på
havet. På grund av storm blev de vinddrivna och kom till en öde ö.

Sjöfararen	
  och	
  jätten	
  
Sägentypen fördelar sig på flera varianter som i nästan samtliga
fall erbjuder en jämförelse med den b l i n d e Orion som ligger
utslängd på s t r a n d e n .
I Liungman III, 120 berättas om två sjömän som är ute en
stormig h ö s t a f t o n 183. De kommer till en liten ö, varest en gubbe
står lutad över dem. Han ger dem ett g u l d b ä l t e , som de ombeds
överräcka till den flicka, som vallar byns får hemma. Gubben tar
sedan årorna och ror deras båt mot hemmet. Båten far därvid som en
pil på de fradgiga böljorna. Bältet, som de fått, kopplar de emellertid
om en ek, som genast far upp i luften med ett brak.
----------I nästa typ [s. 124] vill gubben, Holger Dansk taga sjöfararna i
hand. En glödgad j ä r n s t å n g räcks åt den b l i n d e jätten,
182
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93

vilken han kramar under utsägande av, att det ännu finns krafter kvar
i världen.
---------I en typ [s. 124] möter de vinddrivna sjömännen ett spöke som
kommer g å e n d e s p å v a t t n e t . Spöket är en jätte, - han vill
hälsa och får då krama en grep. Han ger sjöfararna ett b ä l t e att
binda om en kvinna i hembygden. Eller så ger han dem en nyckel
med vars hjälp de skall öppna ett berg, varest finns: hans s k a t t ,
hans h u n d , hans g e t t e r o.s.v. I en variant ber gubben
sjömannen gå och lösa hans bandhund.
I en typ [s. 126] är två män ute till havs, varest de ser en man
som g i c k p å v a t t n e t . Denne ger dem ett s i l v e r b a n d
att b i n d a o m K e r s t i n , då de kommer hem, samt uppdrager
åt dem att lossa hans två h u n d a r .
I en typ [s. 129] blir två sjömän från Getinge i Halland förda till
en okänd ö. På avstånd ser de en upptänd eld. Framför elden låg en
ovanligt lång man som var b l i n d . En annan jätte stod och rörde i
elden med en kraftig j ä r n s t å n g . Den blinde reste sig upp och
sporde varifrån de voro komna. Då de svarade, frågade han om den
v i t a k v i n n a n ännu levde och om hans g e t - h u s än stod
kvar? Jätten förklarade, att han måst lämna bygden, då han ej fick
vara i fred för k y r k k l o c k o r n a . Jätten ger dem sitt
s i l v e r b ä l t e att spänna om den vita k v i n n a n och att sätta
en ask på altaret i g e t - h u s e t d.v.s. kyrkan.
----------I en sägen från Värmland skulle g u l d k e d j a n hängas om
‘tösen i Lonkebräcka’, som brukade låna ut brännvinskärl till jätten.
--------Ofta händer det att sjöfararen får ” v i n d k n u t a r ” som
belöning av jätten. [s. 132].
----------I sägnen hos Liungman [s. 133] var tre sjömän ute och seglade.
De kom till en ö, varest en b l i n d gubbe var sittande invid en eld.
Han hade blivit skrämd av k y r k k l o c k o r n a . Han ville dra
fingerkrok. Sjömännen värmde ett ankare och räckte gubben som
drog, så att ankaret raknade. De fick ett skrin, som ej fick öppnas,
förrän de kom hem. De blev nyfikna och öppnade skrinet, varvid
hela ön brann upp.
-----------
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I en annan sägen möta vi en e n ö g d j ä t t e [s. 134]
Hobergsgubben. Forkarlen räckte honom en plogbill som han, jätten,
kramade ihop. Andra sägas ha räckt honom tjära i stället för brännvin
att dricka.
---------Från Finland ha vi en sägen [F.S.F. myt. 411]; Jätten på
avlägsna ön, [ s. 412]. Sjömännen se en jätte, f a s t k e d j a d i en
marmor-sten. Han skulle visa vägen, därest han fick en s u p .
Kapten räckte honom en tunna tjära, som han sväljde. Då jätten ville
tacka, räckte kaptenen fram en j ä r n s t ö r .
------------I en typ [ nr. 592, 2, s. 412] gick manskapet i l a n d . Då de kom
fram, fann de en eld uppgjord inom en ring som liknade en kolmila.
Inom denna ring låg en b l i n d gubbe och värmde sig. Han ville
smaka på ö l e t , men fick i stället tjära, vilken han ner-sväljde. Då
han ville dra fingerkrok, räckte man honom ankaret.
------------På [F.S.F. myt.] sid. 413 återkommer typen med vindknutarna.
I Västsvenska folkminnesarkivet i Göteborg finnas 68 varianter
av sägnen. Härav ser man att Jätten som byggde kyrkan övergår till
Jätten som kastar stenblock på kyrkan. Den övergår till sägnen om
jätten som flyr bort över havet då han ej kan tåla klockornas klang
och övergår till sägnen om den blinde jätten som ligger fjättrad på en
öde ö. Någon gång övergår detta sägenkomplex till Jättarna som
hjälpte till med skörden.
Sägnerna om kyrkbygget och jätten på ön skulle kunna
sammanfattas som följer av en saga, där namnen L a r s och O l a
erinra om dagarna 10 augusti och 30 juli:

Referat	
  

En präst, Sankt Lars (eller St. Ola) gör upp med en berg-rese om att
denne skall bygga en kyrka på en viss plats och inom en viss tid.
Villkoren är att Sankt Lars, innan bygget är färdigt, måste ha
upptäckt vad jätten heter, eljest gäller det livet.
Jätten börjar i största hast timra kyrkan och lägger sten vid sten.
Då bygget står nästan klart vet Sankt Lars ännu inte vad jätten heter.
En dag, då Sankt Lars vandrar i skogen, får han höra, hur någon i
underjorden sjunger en vaggvisa:
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- Sov, mitt barn, i morgon får du mat, då Skalle, din fader
kommer hem med Sankt Lars’ huvud på ett fat!”
Prästen vet nu den människoätande jättens namn och skyndar till
kyrkan, där jätten just sätter upp det allra sista, tuppen på kyrktornet.
Då ropar Sankt Lars:
- Hör du, Skalle, gör nu också det sista väl!”
Då jätten hör sitt namn nämnas, har han tappat vadet och gått
miste om lönen och drar sig då undan, medan han försöker välta
kyrkan eller k a s t a s t e n på den; - vilket allt dock misslyckas.
Då han inte kan tåla k l o c k k l a n g e n , drar han bort över
h a v e t och kommer till en ö d e ö , där han i fortsättningen bor.
En h ö s t n a t t begav det sig, att t r e F i s k a r e blev
vinddrivna och kastades upp å en ö d e ö . Då de gick upp på
stranden fick de se en b l i n d gammal jätte, som där låg inom en
kolmila och värmde sig. Han kokade mat över en eld och låg
b u n d e n i l ä n k a r invid ett berg. Fiskesvennerna samtalade
med honom och han försporde, att de var från Sverige och från en
viss by där. Jätten sträckte fram handen och ville hälsa. Han ville
känna, om det ännu funnes varmt blod i svenskarna, varpå en av
männen grep ett g l ö d a n d e a n k a r e eller en g r e p och
räckte jätten. Denne kramade ihop grepen under utsägande av, att det
ännu fanns kraft i Sverige.
Därefter gav jätten dem gåvor som de skulle ha med sig hem.
Först framtog han en g ö r d e l och bad dem gå hem till byn och där
uppsöka m o r M a l i n o c h s p ä n n a g ö r d e l n o m
h e n n e s l i v , därefter gav han dem ett skrin och tillsade dem att
sätta det i g e t - h u s e t , det var den plats, varest kyrkan nu stod.
De fick inte öppna locket, förrän de satt skrinet på altaret. Sedan
fingo de av tursen en nyckel med tillsägelse, att gå till ett visst
angivet berg och öppna dess dörr. Då skulle två stora h u n d a r och
g e t t e r komma störtande ut. Men männen fick inte bli rädda, utan
de kunde gå in i berget och där taga så mycket skatter de orkade
bära, men strax gå ut igen. Slutligen gav jätten dem v i n d k n u t a r . Då de öppnade eller löste knutarna, fick de förlig vind, så mycket de önskade.
Därefter tar de farväl av resen och far hemåt. Med hjälp av
vinknutarna får de så mycket vind, att en storm blåser opp. Dock
kom de hem till sin förra ort och gick till prästen för att visa sina
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gåvor, dem som de fått av tursen. Då de går till mor Malin och synar
henne g ö r d e l n säger hon strax:
- Åh, den gamle jätten vill ge igen för gammal ost, låt oss gå ut
på tunet här, så skall ni få se!”
De gick ut på gårdsplanen, där det växte en gammal ek. Mor
Malin tog g ö r d e l n och knäppte om trädet, varpå detta for rätt
upp i luften med ett brak.
- Se där, vad den gamle rimtursen hade avsett för mig!” sade
hon.
Då de synade prästen skrinet att sätta vid altaret i kyrkan, sade
denne strax:
- Låt oss öppna locket här ute på backen, och se vad som
händer!”
Då de gjorde det, for en stor eldslåga upp i luften och förgjorde
hela omgivningen. Hade detta hänt inne, så hade kyrkan brunnit upp.
Därefter gick de till berget, där de ock fann ett nyckelhål och
anbringade jättens nyckel. Genast flög bergdörren upp, och två
h u n d a r och g e t t e r störtade ut. Fiskesvennerna gick in i
berget, tog så mycket skatter de orkade bära och gick skyndsamt ut.
Bergdörren smällde igen efter dem och av nyckelhålet syntes inte
längre ett spår.
Men av skatterna som de tog i berget blev de rika, och levde
länge därav.

Hur	
  Orion	
  återspeglar	
  sig	
  i	
  folktrons	
  och	
  kyrkans	
  år	
  
Repetition av argument: Gamla stjärntydare menade sig veta, att
Orion går upp i Oxen. Med det menades, att Orion, som ligger på
södra stjärnhimlen under djurringens Oxe går upp över horisonten
ungefär samtidigt som Oxen. Vid ekvatorn går de visserligen upp
samtidigt, men eftersom zodiaken i nordliga land blir alltmer
snedställd emot horisonten, kommer nordliga stjärnbilder med
samma längd som Oxen upp litet tidigare, medan stjärnbilder på
södra stjärnhimlen med samma längd som Oxen stiger upp litet
senare.
Redan de gamla astrologerna visste, hur man beräknar längden
även för de stjärnbilder, som ligger norr eller söder om zodiaken.
Man drog en tänkt linje mellan polerna, (södra polen troddes ligga i
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underjorden) - ungefär som på ett solur. Alla stjärnor som låg längs
denna linje menades ha samma längd, d.v.s. räta sträckning.
Orion: Ptolemaios angav för Orion en längd inom Oxans och
Tvillingarnas råmärken, ê	  14° -	  ë	  7° [8 aug. - 31 aug.], medan
Manilius och Firmicus såg Orion uppgå redan i Väduren184. Även
hos Hermes finnas avvikelser, och man har också menat att Orions
bälte uppgår så långt bort som i Kräftan. Likaså har äldre astrologer
sett tre Chariter i Kräftan, medan andra har sett Chariter eller tre
Marior i Orions bälte. Dessa förväxlingar är troligen mycket gamla dock därom mera senare.
Boll ansåg, att de forna astrologer som sett Orion uppgå i
Väduren förväxlat jätten med Perseus. Denna hypotes styrks av att
lien, som rätteligen borde vara ett av Perseus attribut även skådats i
Orion, ty Orions bälte har kallats ‘lien’185. I runstaven är lien inristad
mot den 10 juli, vilket passar in på Perseus, men är litet för tidigt för
Orion. De båda stjärnbilderna, som går upp ungefär samtidigt har
kanske förväxlats i folklig tradition.

Lie,	
  spjut,	
  räfsa	
  
Att runstavens lie den 10 juli bör sättas i samband med Orions
bälte styrks av flera omständigheter. Den 10 juli har också runstaven
ett spjut och Orions bälte har kallats ‘spjutet’186. Vidare har
runstaven den 15 juli räfsa eller kratta och Orions bälte har kallats
”räfsan” och ”de tre slåtterkarlar”187.

Nöten	
  
Samma förvirring som råder rörande lien och spjutet kan också
märkas om stjärnbilden nöten eller valnöten. Ty Orions bälte har
kallats ‘nöten’188 liksom en av Plejaderna189, vilka uppgår i Oxens 3°
(28 juli). I runstaven står mot den 20 juli, Några nötter.
184

Vilket Boll ansåg bero på en förväxling med Perseus.
Gundel W. Sternglaube, Leipzig 1933, s. 16.
186
Gundel W. Sternglaube, s. 16.
187
Gundel, W. Sternglaube, s. 16-17.
188
The golden nuts = Orions bälte, Allen s. 307.
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Allen, s. 403.
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  Stegen	
  
25 juli
Denna dag, Jakobs-dagen, erbjuder de bästa jämförelser med
Orion-sagan, såväl i folkligt som i kyrkligt hänseende.
I legendariet står mot denna dag Jakob; det är gamla testamentets
Jakob, som såg en stege rest mot himlen och Guds änglar stigande
upp och ned för densamma. Dagen har i runstaven förutom en stege
också en humlestör eller humleranka. Denna humleranka erinrar om
sagan om Jack Bönstängeln190, ty denne Jack (=Jakob) steg upp för
en ranka, bönstängel till himlen. Här träffade han en ond jätte, vilken
han med knapp nöd undkom.
Tidfästningen av stjärnbilden styrks också av, att stjärnbilden
Orion kallats ‘Jakob’191.

Jätten	
  gick	
  på	
  vattnet	
  
25 juli
Denna dag är också helgad åt helgonet Christophoros, vilket
betyder ‘den som bär Kristus’. Christophoros var enligt legendariet
en jätte som jämförts med Orion. Han avbildas som j ä t t e ,
v a d a n d e i v a t t n e t 192 med en g r ö n s k a n d e s t a v i
hand. Han b ä r Kristusbarnet på sina a x l a r . Kristus trycker ned
honom under vattnet för att döpa honom och legenden kommer
härvid också att påminna om Johannes döparen, som ovan jämfördes
med jätten Orion i det, att han var avlad på ett liknande sätt (magisk
konception av gamla, ofruktsamma föräldrar, som önskade sig ett
barn).

Jakobs	
  stav,	
  blind	
  jätte	
  med	
  vägvisare	
  	
  
Christophoros grönskande stav liknas vid runstavens en grönskande
stav (d. 25 juli), också kallad ‘Jakobs stav’, vilket f. övr. är ett av
namnen på stjärnbilden Orions bälte193. I Finland har Jakobs-staven
190

Aarne nr. 328.
Allen, s. 310.
192
Orion kunde vada i vattnet eller gå på vattnet.
193
Gundel, W. Sternglaube 1933:16.
191
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också nämnts Arons stav 194 vilken enligt bibeln verkligen
g r ö n s k a d e 195. Christophoros anropas också av b l i n d a , ty
han kunde bota blindhet och även i detta avseende är han en
avspegling av Orion, som blev b l i n d , men botades, då han g i c k
b o r t ö v e r v a t t n e t till soluppgångens land.
Både Christophoros och Orion har en gosse på axlarna då de
vadar fram i vattnet. Den blinde Orion hade kommit till Hephaistos,
då han orienterat sig efter smedernas hammarslag, då järn slår mot
järn. Hephaistos gav Orion en smedsven, Kedalion, vilken sittande
på jättens axlar förde den blinde jätten till Solens land, och således
lånade Orion sin syn, tills dess denne åter kunde se. 196

Stege,	
  jägare,	
  kyrkklockor	
  
	
   27-‐29	
  juli	
  
Den 29 juli bär i kalendern namnet Olof. Detta helgon, den
norske kungen, såg på sin dödsdag, i drömmen, före slaget vid
Stiklastad en s t e g e rest mot himlen. Runstaven har denna dag en
stege, så Jakobs-dagens stege är inte endast knuten till den 25 juli.
Namnet Olov förekommer också med anknytning till den nordiska
jättesagan om resen som byggde en kyrka och sedan sökte riva ned
henne eller ödelägga henne genom att kasta stora stenblock. Prästen
som tingar med jätten kan heta Ola (Olof)197 eller Sankt Lars
(Laurentius den 10 augusti)198.
I runstaven finns mot den 27 juli en jägare eller skytt, vilket
erinrar om, att Orion var en j ä g a r e .
Denna dag har också en trolig reflex av sagans jätte som går
bort över havet, då han inte kan lida k y r k k l o c k o r n a s
klang199. I Orion-sagan motsvaras det av, att Orion drog bort över
havet, då han hörde H e p h a i s t o s s m e d e r s l å . I bägge
fallen går en (b l i n d ) j ä t t e bort ö v e r h a v e t men

194

Kulturhist. lex. nord. medeltid XVII:196. Underligt nog avs. stjärnor i Örnens
stjärnbild. Dock Jakobs stav = Aarons staf.
195
4 Mos. 17 kap.
196
Schadewaldt, Græske Stjernesagn, s 25.
197
Svenska sagor och sägner 5:23
198
Svenska sagor och sägner 10, I, häft.2, s. 203.
199
Li. sägner III: 143, 146.
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orienterar sig efter k l a n g e n då j ä r n slår mot järn. Det heter i
Västsverige:
- Det var skamligt att taga till den nya säden vid Ols-mäss - att
låta hungerklockorna gå. ‘Ola skrek, då han gav sig iväg’.

Bojor,	
  nyckel	
  
Den	
  stenkastande	
  jätten	
  
Den	
  1	
  augusti	
  	
  	
  
Den förste augusti kallas ‘Petri fängelse’ ty han blev i b o j o r
satt. Runstaven har mot denna dag bojor, vilket allt jämförs med, att
den b l i n d e j ä t t e n som låg på en ö, i sägnen om
fiskesvennerna, ibland är bunden i j ä r n l ä n k a r vid en klippa.
Runstaven har också denna dag en nyckel, ty jätten gav åt de tre
fiskesvennerna en n y c k e l till berget hemma. De skulle hämta
jättens hund m.m. Jätten avbildas och beskrivs kokande eller
stekande över en eld. Detta påminner om att man i folktron till
dagen, Petri fängelse skulle k o k a p o t a t i s ;
- Petri fäng, kokas potäter i täng (tennstop).
Från Västsvenska folklivsarkivet tar vi följande uppteckningar:
- Vid Petri fäng skall en köra rågen i täng och koka potatis i
fläng.
- Petri fäng skall den första potatisen kokas.
Det sägs också denna dag att:
- Petri fäng, kastar sten i äng.
Detta erinrar om jätten som k a s t a r s t e n ; i folksagan på
kyrkan.
I Odysséen kastar Polyfemos sten efter Odysseus och hans män.

Hund	
  och	
  hare	
  
Den	
  4	
  augusti	
  
Den fjärde augusti är i runstaven satt; hund och hare, vilket
erinrar om Orions hund, d.v.s. Stora Hund och Harens stjärnbilder.
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I folksägnen jämför man hur fiskesvennerna av jätten fick
nycklar till berget i hembygden. Då de öppnade bergdörren, kom
jättens hundar och getter störtande ut. Att jätten har g e t t e r
jämförs med Polyfemos-sagan i Odysséen ty cyklopen levde av den
mjölk och ost som han fick av sina får och getter. I folksägnen talar
den blinde jätten f. övr. om sitt get-hus, som en gång låg just där
kyrkan nu ligger.
Denna tid kallas allmänt ‘hunddagarna’. Ptolomaios uppger att
Stora Hund har en längd från Oxen 22° = 16 augusti och Haren från
och med Oxen 19° = 13 augusti. Det heter i väst-Sverige:
- Om Larsmäss-hundar ‘pissar’ i gräset, blir det dåligt.
- Lars - räven ‘pissar’ på blåbären.
Harens stjärnbild återfinnes i seden vid skörden att ‘ t a g a
h a r e n ’ 200. Det heter också ifrån väst-Sverige:
- Efter Lars skulle ‘slåtter-haren’ jagas.

Halster,	
  slaga,	
  jättens	
  namn	
  	
  
Den 10 augusti är helgad åt Sankt Lars, helgonet Laurentius, som
fick huden avdragen och vart lagd uppå ett h a l s t e r . Han avbildas
i runstaven och kalendern liggande på ett h a l s t e r . Detta jämförs
med den b l i n d e jätten på ön som låg invid en e l d 201 och i vissa
uppteckningar l å g i e n b r i n n a n d e k o l m i l a 202.
Vidare nämndes ovan att Sankt Lars i folksagan förekommer
som n a m n på den som föranstaltar om att jätten skall b y g g a
e n k y r k a . Motivet är, att Sankt Lars måste gissa j ä t t e n s
n a m n innan kyrkbygget är klart, annars gäller det livet.
Mot denna dag står också i runstaven en slaga, vilket är ett
attribut hos Orion. Han har också kallats ”korn-gud”203 eller
‘tröskare’. Detta bör man jämföra med sägnen om jätten som hjälpte
till med skörden, varom mera nedan.

200

Eskeröd, s. 141.
Li sägner III:129.
202
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203
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Orions	
  bälte,	
  Marias	
  gördel	
  
Den	
  15	
  augusti	
  
Denna dag är helgad åt Marie himmelsfärd. Bibeln nämner inte
något särskilt om hennes himlafärd, så myten är en senare skapelse.
Till sagan om jätten på ön hör, att denne gav fiskesvennerna en
g ö r d e l med uppmaning att fara hem och spänna den om livet på
en viss kvinna i hembygden, mor Malin204.
Då de kommer hem, tar mor Malin g ö r d e l n och spänner
kring en ek, vilken med ett brak far i luften. Den ensamme jätten på
ön hade tänkt, att på detta sätt tvinga till sig sin gamla kärlek. Det
påminner om Orion-sagan, i ty att Orion j a g a r k v i n n o r , som
kvalda fly undan för honom.
Orions bälte kallas också Frigge-rocken eller Mariarocken205
eller de tre fiskesvennerna206 och erinrar om denna himmelsfärd, som
i sägnen avstyrs i sista ögonblicket. Ursprungligen döljer sig här en
förkommen gudasaga om Odens hustru, Frigg och hennes bälte
”Frigge-rocken” som sedan förkristligats och fått namnet
‘Mariarocken’ och i folksagan blivit mor Malins bälte.
Till legenden om Marie himmelsfärd den 15 augusti hör vissa
föreställningar om Marias g ö r d e l som föll ned från himlen. Det
heter i Legenda Aurea207:
...då föll plötsligt (15 augusti) gördeln, med vilken Maria var omgördlad oskadd ner från himlen; på det att han, Tomas, måtte kunna
se, att hon var uppfaren till himlen i kroppslig måtto.
Enligt en annan variant av helgonlegenden sattes M a r i a s
r o c k p å e t t s p j u t likt en fana på en stång. Med detta banér
besegrades en hel här av hedningar.208
S p j u t e t såväl som M a r i a r o c k e n i helgonlegenden
jämförs
med
stjärnbilden
Orions
bälte
som
kallats
M a r i a r o c k e n eller s p j u t e t 209.

204

Sederström nr. 7.
Allen s. 315.
206
Allen 315, ‘fiskekarlar’.
207
s. 588
208
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209
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103

Tre	
  slåtterkarlar	
  
Den	
  17	
  augusti	
  
Denna dag, Brynolf, skulle slåttern vara avslutad, ty nu bet inte
längre liarna. Vare sig lien i runstaven hänför sig till Perseus
liesvärd eller Orions bälte [=lien], så stämmer denna dag
någorlunda bra.
Mycket pekar dock på dagarna häromkring. Det heter i västsvenska folklivsarkivet att:
- Brynolf, Olov och Lars var tre slåtterkarlar.
- Tre dåliga slåtterkarlar - Ola , Lars och Bertel.
- Slåttern börjar den 15 juli och slutar Brynolf.
De tre stjärnorna i Orions bälte har kallats tre slåtterkarlar,210 tre
tröskare eller tre vedhuggare.

Slaga,	
  kniv,	
  jätten	
  på	
  ön	
  
Den	
  24	
  augusti	
  	
  
Till namnet tre tröskare hör att man kan bör jämföra vad folktron
säger om t r ö s k n i n g den 24 augusti, Bertil:
- Bertil bankare, man skulle tröska råg.
- Bertil blåsare - bankare – bock-död.
- Bertil korn-böstare, bjugg-böstare.
- Bertil korntröskare – korn-böstare.
- Bertil agnars bankare.
Den s t e n k a s t a n d e
jätten återfinnes i följande
uppteckningar från Uppsala:
- ‘Nu kommer Bertil, nu är det slut med bad’, det kommer en kall
sten i vattnet.
- Olov kastar den första kalla stenen i sjön, Lars den andra,
Bertil den tredje - man fick ej bada därefter.
Följande uppteckning från Uppsala (S 5:47, 58) erinrar om
jätten på ön:
- Bartolomeus var en märkesdag vid Vättern. Talesätt: ‘Om
Bertil får sin hud torr, så skall bonden få sin säd torr’ - det syftar på
trollkarlen på Visingsö, som skall vara bunden bl. a. tills han ätit ren
en oxhud - ett hår om året (47).
210

Allen s. 316.
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- Berättelse om Bartolomeus som ligger begraven på Visingsö
med en hud som han får plocka ett hår av varje regnfritt år. När han
plockat klart, skall ön sjunka (58).
Bertil Bockars död erinrar om runstavsbilden denna dag, en kniv
‘tid att slakta bockar’. Bocken är stjärnbilden Capella i Oxen 25°.
Tröskaren är Orion som avbildas med sin klubba, vilken ligger i
Vintergatan som var en väg av korn. Därför har Orion ansetts vara en
sädes -eller s k ö r d e - g u d .

Tre	
  vedhuggare	
  
Den	
  29	
  augusti	
  
Till namnet på stjärnbilden Orions bälte; tre vedhuggare hör, att
man bör jämföra med folktron, den 29 augusti, ty nu skulle man
h u g g a r o t s k o t t m. m.
Det heter i folklivsarkivet:
- Den 29 augusti; då höggs rotskott på träd, de kunde sedan inte
slå upp på nytt.
- På denna dag skulle man hugga ned träd och buskar som man
ville bliva av med.
- Man skulle hugga buskar.
- Allt aspe hugges.
- Det var tid att hugga törne.
- På Johannes kvistade man träd.

Jättens	
  huvud	
  
29	
  augusti	
  
Runstaven har denna dag ett huvud på ett fat (=Johannes
halshuggning). Detta kan liknas vid sagan om huru prästen som
gjorde avtal med jätten angående kyrkbygget, satte sitt huvud211 i
pant på, att han kunde i tid utlista jättens rätta namn.
Sagan har en kosmisk betydelse i så måtto, som att Vintergatan
som korsar zodiaken mellan Oxen och Tvillingarna, här gestaltas
med j ä t t e n s h u v u d . Då Johannes som denna dag förmenades
211

Svenska sagor och sägner 5:24
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vara halshuggen, tidigare jämförts med himlens jätte, Orion, (som
kunde g å p å v a t t n e t och som hade ett berömt b ä l t e ), så är
Johannes Döparens h u v u d jämförbart med J ä t t e n s
huvud.
I nordisk mytologi var jätten Ymes s k a l l e detsamma som
h i m l e n själv.
Vill man gestalta att h i m m e l o c h j o r d m ö t a s , så
tecknar man kanske himlen, genom att avmåla en jättes skalle. Den
andra runstavsbilden denna dag, solen på kryckor, ‘solen börjar bli
gammal’, hänför sig också till himlen såsom Vintergatan. Ty denna
gata menades vara: ‘en gammal sols väg’.

Vintergatan	
  
En mycket viktig stjärnbild är Vintergatan som passerar
ekliptikan mellan Oxen och Tvillingarna, vilket motsvarar veckan
omkring Bartolomeus, den 24 augusti. Jätten Orion med sin klubba
befinner sig delvis inne i Vintergatans stjärnor. Då man nu ansett, att
Vintergatan är en korn-väg, mjöl-väg, halm-väg, mjölk-gata och att
Orion med sin klubba är en tröskare, bör man inte underlåta att göra
jämförelsen, att s k ö r d e n ansågs hänga samman med denna kornväg. Vintergatan korsar här zodiaken, i vilken solen, månen och
planeterna framgår. Detta innebär att man ansett Vintergatan korsa
även jorden. Man har ansett att s ä d e n var kommen från himlens
vintergata, korn-vägen, där bl. a. d e d ö d a bor och går fram och
‘livnär’ sig. Vintergatan ansågs också vidröra jorden vid
s o l s t å n d s d a g a r n a , varav man förstår att folk satte samband
mellan skörden, sista lasset (24 aug.) och julen.
Vidare ansågs Vintergatan vara en vind-väg. Detta förklarar
varför så många uppteckningar i folklivsarkiven talar om att man
väntar b l å s t vid Bartolomeus. Ur västsvenska folklivsarkivet
tages följande:
- Bertil blåsare.
- Säden skall vara inne, innan stormen kommer.
- Bartolomeus, ”Johan Storpej” gav blåst.
Orion som t r ö s k a r e och k o r n - g u d [Smati Osiris] bör
jämföras med föreställningar kring Bartolomeusdagen:
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Sägnen skördehjälpen har samband med flera stjärnbilder; Oxens
stjärnbild som tjuren Ringvall; Orion som j ä t t e n s o m
hjälper
till
med
s k ö r d e n . Vintergatan som
s k ö r d e n . Att man skördar ända fram till slutet av augusti passar
in på svenska förhållanden i vår tid. Dock kan astrologin inte vara
skapad i norden. Endast Europas västkust passar in; Spanien,
Frankrike, knappast norr om England och Holland.
Det heter i Uppsala-arkivet:
- Denna dag (24 augusti) skulle man skära, om man inte gjort
det förr, ty då förbättras inte säden längre.
För 8000 år sedan var detta knappast fallet. Den jämtländska
issjön hade just börjat smälta och klimatet i Norden var fortfarande
för kallt för att erbjuda gynnsamma förhållanden.
Att Vintergatan var en m j ö l k - v ä g som givit nerslag denna
dag synes av följande uppteckning från Uppsala:
- Det var gammal sed att bärsmäss gå från gård till gård och
hjälpa varandra med ostberedningen.

Oxen	
  
Man frågar sig vad nedslag den viktiga stjärnbilden Oxen givit i
folktron. Några småsaker som att mödosamma arbetsveckor efter
slåttern kallas ”oxveckor” liksom följande uppteckning ur Uppsala
arkiv böra nämnas:
- På Brynolf faller den tredje kalla stenen och man säger, att då
går kall-Oxen i vattnet med alla fyra klövarna.
Särskilt viktig är dock en sägen som handlar om s k ö r d e n , ty
den knyter ”jätten” och ”Oxen” till denna tid.

Det

K107.	
  Jätten	
  slog	
  ängen	
  under	
  natten	
  	
  

bodde en jätte i klätten vid Stubberud som de kallade för
klättjätten. Käringen hans var en gång nere i Stubberud och ville låna
pecke-packa.
En gång när drängen i Stubberud skulle ut och slå, sade han på
kvällen: ”Om jag hade klätt-ängen skuren nu, skulle jag minsann
giva ut den svarta tjuren.” På morgonen var ängen slagen och tjuren
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borta. På natten hörde de jätten säga: ”Bind och gör band du lilla
gull-barn, tjuren står på ladugården.”
✬

Jättar212	
  	
  

I Rom bodde en bonde, som hade en kornåker utanför Romsberget.
Nu var det så, att det bodde jättar i det berget, och en kväll i
skördetiden sade bonden: ”Om jag hade min kornåker liggandes i
kärvar i morgon, så skulle jag gärna giva min store tjur Ringvält.”
Och när morgonen blev, så låg kornåkern i kärvar och Sladda hade
gjort band hela natten. Jättar är alltid ute om natten.
✬

Jättar213	
  	
  

J Järbo finnas stora berg, som jättar bodde i. En bonde i den trakten
hade sin skörd stående mogen. En kväll, när han gick och lade sig,
suckade han och sade: ”Om jag hade all den havren mejad till i
morgon, skulle jag ge till min store oxe Ringvall”. När det led på
kvällen, skulle pigan gå till åkern efter ett kläde, som hon hade
glömt. Då fick hon se fullt med jättar, som höll på att skära och
binda. De kvarhöll pigan och hon fick hjälpa till att taga säden.
”Bind och tag upp!” skrek de till henne. Innan solen gick upp, så var
all säden mejad. Men pigan var så trött, så hon orkade inte gå hem
och tala om detta.
När bonden och drängen kom till stallet nästa morgon, så var den
store oxen Ringvall borta. Vid den tiden var inte Järbo kyrka byggd,
så jättarna hade ingenting att sky för. När kyrkan var färdig, så
byggde man klockstapeln och hängde klockor i den. Första gången
man ringde i klockorna, blev jätten rädd, och så kom den store oxen
Ringvall fram ur berget och hade en stor järnring i näsan. Den ringen
tog de och satte i dörren till vapenhuset, och där sitter den än. Sedan
flydde jätten, för han tålde inte att höra klockorna. Han skulle ha
flyttat till andra sidan Vänern.

212
213
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✬

Troll,	
  jättar214	
  

Det var en bonde, det skulle vara i Högsäters socken, som hade ett
stort vetefält. Och en kväll så sade han: ”Om det här nu vore skuret
och uppsatt i morgon, så frågar jag inte efter, om jag bleve av med
mina stora oxar”. Det kom fullt med bergjättar om kvällen. De tog
bondens piga med sig. ”Skär å lägg, skär å lägg!” ropade de hela
natten.
Och på morgonen så var det klart och oxarna var borta. Pigan
hon blev konstig sedan. Men bonden han gick till prästen och fråga
hur han skulle få igen oxarna. Och prästen ställde om, att de skulle
ringa i kyrkan tre torsdagskvällar i rad efter solen var nere. Och
tredje torsdagskvällen kom oxarna tillbaka, men de voro så vilda, att
de fick slakta ner dem.

Zeus	
  födelse	
  jämfört	
  med	
  sägnen	
  	
  
Förlossningshjälpen	
  
Denna saga tar i anspråk några mycket viktiga stjärnbilder som
sträcker sin verkan ända fram till jul. En del är, vad dessa stjärnbilder
anbelangar, redan sagt.

Vintergatan	
  
D e s s l ä g e : Vintergatan, såsom man om kvällen må skåda
henne; som ett vitt band, sträckt över hela himlen, går genom
djurringen, zodiaken, mellan Oxen och Tvillingarna. Tvillingarnas
första grad motsvarar den 24 augusti, Bartolomeus. Det sägs i
Uppsala-arkiv:
- På Bartolomeus förutsäger man vädret med hjälp av Vintergatan.
Men, eftersom Vintergatan upptar en viss bredd, får man även
beakta tiden strax före och efter Bartolomeus, ja ända bak till Lars,
214

Bergstrand, Dalsl. s. 88.
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den 10 augusti lämnar denna stjärnbild spår i folktron. Det heter från
Västsvenska folklivsarkivet om den 10 augusti, Lars, att:
- Var Vintergatan klumpig denna dag, blev det en sträng vinter
(23).
- Den 10 augusti spådde man väderleken ur Vintergatan (39). Flera
uppteckningar.
- Om det vid Lars är stjärntätt i Vintergatan, skall det komma
mycket snö (55).
- Man spådde efter Vintergatan åtta dagar efter Lars.
Vintergatan ansågs vara en b r o . Från Västsverige tar vi följande
uppteckning.
- Vintergatan kallades ”bron” (Vintergatan:24).
Detta slog i folkfantasin ut så, att:
- Lars, den 10 augusti i Göteborg; tjänarna staddes vid gamla
Hisingsbron: ”jag skall till bryggan!”, Hisingsbron (Lars:74).
Då Vintergatan ansågs vara s o l e n s v ä g , sammanblandades
den med solståndsdagarna jul, midsommar och dagjämningstiderna
på flera sätt.
H a l m - m j ö l o c h k o r n g a t a n . Vintergatan som en
halm- eller korn-väg fick den största betydelse för folktron, ty just
här, den 24 augusti, skulle s k ö r d e n avslutas och t r ö s k n i n g e n vara påbörjad.
Från Västsverige:
- Bertil var första tröske-dag.
- Bertil skulle de ha tagit av rågen, annars kom Bertil och bankade
(Bartolomeus:29).
Man ser också inne i Vintergatan Orions klubba och hur han som
korn-gud t r ö s k a r Vintergatans kärvar, just som det vid denna
tid på året också är i världen. Från Västsverige tar vi följande:
- Bertil korn-tröskare – korn-böstare (35).
- Bertel agna-bankare (36).
Världen var en avbild av himlen. Man sparade en del av säden
till j u l b o r d e t , ty vid jul var det åter dags för Vintergatan att
k o r s a jorden, vilket troddes visa sig så, att ‘himlen nedkom till
jorden’215 eller att bergen öppnade sig. Från Bohuslän har vi följande
sägen:

215

Jfr. julpsalmen 424; ‘Den signade dag som vi nu här se, Av himmelen till oss
nedkomma.’ Denna psalm sjöngs kl 12 julnatten. Uppsala arkiv Jul:793.
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Bergväsen216	
  	
  	
  

Det var på ett ställe i Bräcke. Dit kom på hösten en bagge till fåren,
där de gick på en äng, de lyste efter honom, men kunde inte få reda
på, vems han var. På julafton ropade det ur Ramne-berget: ”Graen i
Bräcke, släpp ut min grå vädur!” Det gjorde de och så öppnade det
sig en dörr i berget och baggen försvann.
✬
Eller så troddes att ‘u n d e r j o r d e n ö p p n a d e s i g ,
varvid de avlidna jämte gudarna, om än i osynlig måtto, gick
omkring på jorden och beblandade sig med de levande, såsom det en
gång varit under g u l d - o c h s i l v e r å l d e r n enligt de
antika folken.
Från Uppsala hämtar vi följande:
- Julhalm på golvet. Man ligger i halmen under natten. De dödas
andar voro på besök. De får ligga i sängarna (S 168:261).
- Halm på golvet vid jul: hela familjen ligger där; alla förfäder på
besök, och vilja ligga i sängarna (S 168:264).
D e n s i s t a k ä r v e n från skörden spelade då en alldeles
särskild roll, i det att man satte ut f å g e l k ä r v e n till fåglarna,
- Fågel-nek på gårdsplanen och stång med tvärträ som ett kors. Den
sista havre- och kornkärven (S 168:159).
- De första havrekärvarna vid skörden på hösten lade man undan
till fågelkärvar vid jul (S 168:161).
Himlens fåglar, Örnen och Svanen, fram-flyger i Vintergatan.
Vintergatan kallas ”f å g e l v ä g e n ” hos vissa folk t. ex. ester och
finnar.
I Tyskland sägs att storkarna avflytta om Bartholomäus217.
Av sista kärven bakades det b r ö d som framsattes på jul-altaret
och som var avsett för de a v l i d n a s a n d a r . Där de kom ifrån,
Vintergatan, var en väg av idel halm, korn och mjölk m.m.
- Halm hela julen. Främmade ligger i halmen. En halmkärve bredes
ut. Man skulle ligga i halmen och ta den till strö under kreaturen till
minne av Jesu födelse (S 168:231).
- Man skulle sova i halm på golvet för att påminna om Kristus på
strå i krubban (S 168:236).
216
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- Julnatten ligger alla på långhalmen, sängarna stå bäddade för de
döda (S 168:237).
Utan stöd i bibeln ansåg man allmänt att Kristus legat på halm:
- Det sovs på halm julnatten, därför att Kristus-barnet låg på halm
(S 168:239).
Allting ordnades och reddes därför så, att de döda skulle känna
sig som hemma; man lade halm på golvet eller grankvistar. Det sägs:
- Sand och enris på golvet till jul, julhalm förr (S 168:288).
- Man hade enris julafton (S 168:267).
- Halm och enris på golvet vid jul. Granris till strö under kreaturen
(S 168:229).
Halmen hade sitt ursprung i skörden.
S a n d e n på golvet bör jämföras med att man ansett
Vintergatan vara vit sand. G r a n k v i s t a r n a voro för det att
man ansåg granar, särskilt i d e g r a n a r , vara växande i
underjorden, där en del döda, som förbidade domen, menades bo.
K y r k o g å r d a r n a med alla sina ständigt gröna träd är en
a v b i l d och kvarleva av denna tro.
M j ö l k - v ä g . Vintergatan kallades ofta mjölk-vägen, ty den
tänktes som en ström av mjölk. De antika skalderna, t. ex. Ovidius
besjöng g u l d å l d e r n , då ett ädlare släkte bebyggde jorden och
gudarna ännu vandrade i världen. Att julen firades till minne av
guldåldern i t.ex. Rom vet vi med säkerhet, ty julfesten kallades hos
romarna Saturnalia vilket pekar på guldåldern, då just guden
Saturnus varit rådande, men senare blivit vräkt ner i Tartaren av sin
son Jupiter/Zeus. Vår julfest har delvis samma ursprung med
Thor/Jupiters f ö d e l s e och hur han v ä x e r till sig, medan allt
under julen/guldåldern f l ö d a r , för att han på tretton- och
tjugondagen får sin stulna hammare igen, med vilken han dödar
trollen, kör iväg de döda andarna218 från ”guldåldern” och upprättar
d o m s r ä t t e n . J u l f r i d e n tar slut och ting får åter hållas219.
Under guldåldern strömmade f l o d e r a v m j ö l k genom
landskapet, så som säger bl. a. Ovidius. Som ett minne av detta
kunde hos oss häxorna vid de tillfällen, då Vintergatan korsade
jorden, ses sitta i bäckarna och k ä r n a s m ö r . De voro härvid
nakna, vilket erinrar om att man under guldåldern inte behövde
kläder.
218
219

Det säges, att julen ‘köres, piskas ut’.
Runstavar ha om tjugondedag en tingspall ty ting fick nu hållas.
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Från Ryssland tar vi följande uppteckning:
- Vintergatan kommer om påsknatten ned till jorden och visar de
fromma själarna vägen till paradiset (Rotzler, Benennungen. 1913).
Betydelse fick Vintergatan som ”mjölkväg” i det att j u l o s t e n skulle göras på sommaren och i skörden.
- jul-osten ystas i juli (V jul:797).
- Det var gammal sed, att Bärsmäss, 24 augusti, gå från gård till
gård och hjälpa varandra med ostberedningen (S 5:19).
I Tyskland ansåg man att smör som gjorts Bartolomeus var
särskilt hälsosamt220och dagen kallades i Västsverige ”Buttersmässa”, 221vilket troligen är ett lån från tyska, Butter = smör
jul-osten framsattes sedan på julbordet åt de döda, men inte minst
åt de levande, som nu tog för sig av himlens gåvor. Det sägs:
- En av jul-ostarna fick ej röras; den kallades ”avguden” (V
jul:799).
- På annandags morgon skulle jul-osten avsmakas. Ystningen ägde
rum i början på oktober. Före ystningen lades en peng mitt i osten (V
jul: 792).
D e d ö d a s v ä g . Liksom vid jul och midsommar m.fl.
dagar umgicks de döda eller underjordiska eller trollen bland
människorna under skörden. Ur Liungmans sägner IV:356 tar vi:

	
  	
  De	
  underjordiskas	
  skördehjälp222

I Villands Vånga socken, Skåne, finns en hög backe benämnd Edla
kulle. Över den vilar ett sagoskimmer, och sägnen förmäler, att där
fordom bodde troll. När skördetiden närmade sig, hade bönderna i
gårdarna däromkring nytta av dem. De avmejade och band säden och
uppsatte den i skylar och allt gick undan på en natt. Hur mycket som
än var att göra - allt fick vara gjort innan solen gick upp. I gengäld
skulle de ha en fjärding öl, som skulle sättas på åkern, tillreds, i
väntan på det nattliga skördefolket och som också var tom nästa dag.
En man från en av gårdarna ställde sig en gång på utkik och fick då
se, att det var många och hur raskt det gick undan med arbetet. En av
trollflickorna, benämnd lilla Netta gjorde band och de stora trollen
band kärvarna.
220
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✬
Men det kunde också vara så, att de l e v a n d e drogs in i
b e r g e n eller ned i u n d e r j o r d e n under midsommaren och
skörden. Från Danmark tar vi dessa sägner:

Bergtagna	
  kvinnor	
  hämtas	
  tillbaka223

I Norup, Verninge

socken, bodde en bonde, och på hans jord låg
Nonnebjærget. En sommarmorgon gick hans hustru dit för att giva
sina kalvar att dricka, och då såg hon berget stå på stöttor, och
bergfolket dansa därunder. Hon blev mycket förundrad häröver, och
då hon kom hem, berättade hon för sin man, att hon under
Nonneberget hade sett en dans så lång, och den dansen glömde hon
aldrig. Nästa morgon då hon åter gick ditut blev hon borta. Mannen
blev mycket ledsen över detta, ty han insåg nog hur det var fatt. En
gav honom det rådet, att han skulle ta sin hingst och rida ditut och
helt enkelt taga hem sin hustru. Han grep henne i håret just som hon
dansade förbi, och då de sålunda var komna hem, sade hon till
honom, att han aldrig fick säga att hon skulle skynda sig, för då
måste hon fara tillbaka i berget. Det gick bra en lång tid, men så en
dag, då de skulle till altaret, kunde hon inte bli färdig, och då blev
mannen vred och sade, att hon skulle skynda sig, annars kom de
försent. I samma ögonblick försvann hon, och han såg henne aldrig
mera.
✬

Næsby

Bergfolkets	
  kor224	
  

(Sorterup) var en liten flicka ute och flyttade kreaturen i
närheten av en hög. Bland korna var där en vit ko och då flickan ville
flytta den, hörde hon, att det var något som ropade: ”Du får inte röra
den vita kon, för den är vår”. Då flickan såg upp, satt där en liten tös
på toppen av högen, men då hon hade sagt dessa ord, blev hon
neddragen i högen och det blev ett sådant jämmer och skrik därinne.
Då kom där en svart en bort till den lilla flickan, tog henne om
huvudet och ville släpa henne därin också, men så var det något
skördefolk i närheten, som frälste henne, dock blev hon hädanefter
litet tokig.
223
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✬
Den bergtagne kunde ha nog så svårt att komma tillbaka. Sägner
om b e r g t a g n i n g och nedgång i u n d e r j o r d e n är, i den
mån de är daterade, vanligen tänkta till midsommar, sommaren,
skörden och jul.
Från Danmark hämtas följande sägen:
225

En

	
  Bergtagna	
  kommer	
  inte	
  tillbaka 	
  

dräng i Fårtoft gick en julafton utanför dörren och vart genast
bergtagen. Många år därefter red en man vid midnatt vägen fram och
blev upphunnen av en som red på en trebent häst. ”Åh!” säger
mannen, ”vad är detta för en människa?” - ”Har ni aldrig hört talas
om drängen som blev borta en julafton? ty det är jag.” ”Oj, då! men
hur gick det till?” - ”Jo, jag råkade försäga mig; då jag var kommen
utanför dörren, kommer det en vagn rakt igenom vår gård, och jag
ger mig till att ropa: Åh, låt mig få åka med! men i detsamma satt jag
bak på kärran som körde rätt in i Bullbjærg.” - ”Finns det ingen
möjlighet att komma därifrån?” - ”Nej, det finns det inte! Jag passar
deras kreatur och får mat och dryck över nog; men det är ju inte min
sorts folk, och du kan nog tänka dig, det är sorglig för mig att aldrig
få höra ett Guds ord eller komma till altaret; Det enda jag har att roa
mig med är det lilla, jag kan utantill. Men de har sitt väsen för sig,
och det kan nu inte bliva annorlunda. Men nu har jag bråttom, för
gamla mor är död, och jag skall bjuda folk till begravning från
Gasbjærg och många stora högar och jag skall vara hemma igen i
morgon bittida.” Sedan har man inte hört av honom mera.
✬

På

Bergtagna	
  kommer	
  inte	
  tillbaka226	
  	
  

den stora Fjälkinge backes västsida, ligga några mycket stora
stenar. Om dessa går följande sägen. Det var vid jultid, och det
fejades på sedvanligt vis nere i Fjälkinge. Julbocken gick från gård
till gård och sjöng sina psalmer och vred julstjärnan. Han fick då i
225
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sinnet att gå till nästa by norr om, och då han kommer förbi
Fjälkinge backe, ser han ovan omtalade stora sten på eld-stöttor. Han
gick närmare, och trollen kommer ut och ber julbocken gå med in
under stenen och sjunga litet för dem. Julbocken gör det, och då han
väl är kommen in, sänker sig stenarna och han bliver borta för evigt.
Men stenen vart uppkallad efter honom och kallas Bukkebjærgstenen.
✬

Vindgatan	
  	
  
Vintergatan som en v i n d - v ä g visar sig fr. a. i f a s t a n (22
feb.) och i s k ö r d e n (24 aug.), då hon korsar jorden eller
zodiaken, ty då menade man att det b l å s t e . Så talas det om
B a r t e l s - m ä s s - s t o r m , Bartolomeus, d. 24 aug. och
b l å s m ä s s a i februari, Blasius d. 3 februari.
Vid jul gav man särskilt akt på om det blåste, vilket framgår av
bondepraktikan: ‘Om vädret blås hårt i de tolv nätter’.

Solens	
  väg	
  
S o l e n s v ä g . Vintergatan menades vara en g a m m a l
s o l s v ä g , och det sägs från Göteborg, (solen:1), att:
- Solen viker hän på Bartolomeus; St. Lucia afton kommer hon
igen.
Man ser i runstaven mot den 29 augusti solen på k r y c k o r
och säger Rudbeck: ‘solen börjar nu bli gammal’. Från Göteborg tar
vi en uppteckning:
- Bartolomeus kallades ‘Bärtels-mäss k r y c k a ’
(V
Bartolomeus:49).
Att Vintergatan var den väg, där gudar och hjältar framgick
synes av folktron, ty o s k o r e i e n , Asgårdsritten framgick genom
luften vid jul och Bartolomeus och andra stora högtidsnätter. Det
sägs från Europa, Antwerpen att ‘d e d ö d a s h ä r ’ far genom
luften på Bartolomeus. Annars syns denna här mest vid jul och
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påsk.227I Tyskland har man om Bartolomeus sett d e n v i l d e
j ä g a r e n , Odens jakt. I följande sägen flyter Odens jakt och ‘den
vilda hären’ samman:

K	
  10.	
  Gästgiverskan	
  som	
  mötte	
  Odens	
  jakt	
  

Soffi i Brasegården såg Odens jakt en gång. Hon var och förestod
gästgiveriet i Töllesjö, och så skulle hon gå hem och hälsa på en
julafton, men då hon kom till Blåssammära, fick hon höra ett sådant
väldigt stoj och oväsen i skogen. Det blåste i jägare-pipor och hundar
skällde och så kom det en käring och sprang för livet, och hon sade
till Soffi, att hon inte fick tala om, att hon hade sett henne.
Alldeles efteråt kom en ryttare ridande och han sporde, om hon
hade sett någon springa förbi och Soffi tordes inte säga annat än som
det var. Då red han igen och så small det ett skott, så att det dånade i
skogen och sedan kom han igen och då hade han käringen på
hästryggen bakom sig.
- Det var allt din lycka, att du svarade, sade ryttaren, - annars hade
du legat där istället.
✬
I följande sägen från Halland drar den vilda hären fram vid jul:
228
	
  Småkungar 	
  	
  

I liden vid Frodesten sade de, att det spökade. Det var mycket folk,
som gick hem en gång från ett julkalas, och då såg de en hel krigshär
komma fram där, och de gick rätt igenom hären och kunde ta på
svärden. Det var den danske kungen Frode, som hade blivit slagen
där, och det var hans krigshär, som bodde i stenen och visade sig då
och då.
✬
O d e n s j a k t framgick också i Vintergatan229. Han, Oden,
syns framför allt vid jul och nyår och bör jämföras med stjärnbilden
227
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Bootes. Stjärnmytologiskt är Bootes j ä g a r e n eller r o p a r e n
eller o x - p l ö j a r e n och hans j a k t h u n d a r som jaga
n y m f e n , som är S t o r a B j ö r n , H e l i k e . Bootes har
kallats S:t S i l v e s t e r 230. Silvester är det gängse namnet på
Nyårsafton i Tyskland m.fl. land. Den vilda jakten som äger rum i
Vintergatan231 har gestaltats i Bootes, Björnvaktaren och tänks ofta
äga rum på n y å r s n a t t e n , Silvester. Från Dalsland är denna
sägen:
232
	
  K8.	
  Oden	
  var	
  en	
  söndagsjägare 	
  	
  	
  

Om man är ute stora högtidsnätter, så kan man få höra Odens jakt.
Den går högt i luften och den följer skogen. Det går så fort, så att en
fågel flyger inte fortare. Men det är tre hundar som skäller. De två
hundarna är grova i målet och den tredje fin.
Det var en som hette Oden. Han var skytt och jagade på
söndagarna. Han fick till straff att jaga skogsrår till världens slut.
Många av de gamla här hade hört jakten på Kroppefjäll. Jag minns
särskilt en som påstod, att han hade hört jakten en nyårsnatt, när han
skulle gå till dans.
✬
Den vilde jägaren som r o p a r e förekommer i denna sägen från
Danmark:

Odens	
  jägare	
  och	
  hans	
  hundar233	
  	
  

Då jag konfirmerats, tjänade jag några år hos Søren Olsen i Føns.
En afton förledde han mig till att gå med honom ned till Tybrind
skog för att stjäla bränne. Det var vid jultiden, men för övrigt var det
vackert frostväder och månsken. Som vi just voro i lag med en ung
ask, hörde vi något bortanför en häst komma travande, och kort
därpå ropade ryttaren hallå! Jag tyckte att det var den gamle
skogsryttarens Hastrups stämma. Han kom allt närmare, red allt
hastigare och ropade än en gång ”hallå”. Nu blev vi nyfikne och
230
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löpte ut till hägnaden för att se vad det var. Då for det förbi oss som
en susande stormvind, så att min kaskett blåste av, fastän det eljest
var alldeles stilla. Ryttaren ropade än en gång ”hallå”, men vi kunde
inte se det allra ringaste, och nu blev vi så rädda att vi lät yxorna
ligga och skyndade oss hem. Först nästa dag tordes jag gå in i skogen
för att hämta verktyget.
✬
Övriga jämförelser mellan stjärnbilden Bootes och folksägnen
Odens jakt passa bättre i samband med julens motiv och astrala
uttolkning.

Capella	
  
I nära anslutning till Vintergatan ligger stjärnbilden K u s k e n
och den största stjärnan där heter C a p e l l a . Denna var geten,
också kallad Amalthea, nymfen som närde den nyfödde Zeus. Sagan
härom var den, att Kronos genom ett orakel vart spådd att bli störtad
av sin egen avkomma och därför, i föregripande syfte, s l u k a d e
a l l a s i n a b a r n . Då nu hans hustru, Rhea ville frälsa Zeus
undan fadern, räckte hon Kronos en inlindad sten, vilken han nedsväljde. Men den nyfödde Zeus lades in i en grotta och geten
Amalthea räckte honom sitt juver, varav han närdes. Utanför grottans
öppning uppförde kureterna en skramlande vapendans, vilket
dränkte barnets skrik och sålunda vilseledde fadern. Enligt vissa
grekiska skalder var Amalthea en nymf som uppehöll sig i hålan och
närde Zeus med ett get-horn. Detta var det första ymnighetshornet
och därur rann nektar och ambrosia. Förutom detta var där bin som
bragte barnet sin honung. Enligt detta synsätt var stjärnan Capella ej
en get, utan ett get-horn. Nymfen Amalthea ägde hos vissa skalder,
såsom Aratos sin motsvarighet i Helike och Kynosura. Dessa blev
senare av Zeus som tack satta på stjärnhimlen såsom S t o r a och
L i l l a B j ö r n . Polstjärnan som ligger i Lilla Björn förmenades
ha en rektacension, längd, Tvillingarna 1°, vilket motsvarar den 24
augusti. Enligt stjärnsagan jagades Stora Björn av sin son Arkas
[Bootes] som ovetande om, att modern var förvandlad till björnhona
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just skulle skjuta henne. Helike är både n y m f
och
b j ö r n h o n a . Som nymf vårdar hon liksom Amalthea den
nyfödde Zeus, antingen så, att hon räcker barnet sitt bröst eller giver
honom ur ymnighetshornet, Capella.

Jordgudinnan	
  
Kronos maka Rhea kom redan tidigt att sammanblandas med
Demeter, jord- och fruktbarhetsgudinnan. Hos romarna jämfördes
hon med Saturnii maka Ops, vars helgdag var den 25 augusti och 19
december. Detta har inte direkt med skörden att göra, utan är för
Vintergatans sträckning.
Liksom Rheas barn, Zeus, växte upp i en grotta, kom enligt sagan
Demeters dotter, Persephone att växa upp i underjorden.
Underjordens gud, Hades rövade Persephone och gjorde henne till
sin maka i undervärlden. Sagan därom är, att Persephone en gång
lekte med okeaniderna på en äng. Plötsligt öppnade sig klippan eller
underjorden och Hades, framburen på en vagn, drog med sig flickan,
som försvann ned i jorden, vilken tillslöts. Demeter, ovetande om
dotterns öde, genomsökte hela världen, men hittade endast den
halsduk, som flickan haft. Den allseende solen kunde dock omtala,
vad som hänt, och Demeter utbad sig hos Zeus, att få tillbaka sin
dotter. Hermes sändes då ned i underjorden för att förhandla. Det
bestämdes, att Persephone skulle vara i världen 2/3 av året, men att
hon måste stanna hos Hades 1/3 av året. Orsaken till, att hon måste
stanna i Hades denna tid var, att hon smakat av en frukt, ett äpple
som Hades bjudit henne. Eljest får i n g e n
lämna
d ö d s r i k e t , och ett av H a d e s ’ a t t r i b u t är n y c k e l n ,
med vilken han stänger vägen tillbaka i världen. Dateringen av sagan
bör göras så, att Persephones nedgång i underjorden föregick, då hon
lekte med okeaniderna. Guden O k e a n o s , vars döttrar dessa är,
uppgår i Väduren och befinner sig längst ut i väster nära
Hesperiderna. Detta motsvarar midsommar och tiden därefter.
Nedgången i dödsriket och sambandet med undervärlden bör
förläggas till slutet av augusti, där Vintergatan som de dödas väg
korsar zodiaken och jordskivan. Detta betyder att bergen och
underjorden öppnar sig. Jordgudinnorna, Rhea, Demeter, Ops m.fl.
har här sin plats, ty de sätts i samband med s k ö r d e n och avbildas
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med k ä r v e
och dylikt, liksom, att de kan nedgå i
underjorden
som b a r n m o r s k a
eller b a r n a f ö d e r s k a . Även den egyptiske I s i s har räknats till denna
grupp. Särskilt har dessa fruktbarhets- och jordgudinnor återfunnits i
Jungfruns stjärnbild [december] och sagorna om dem finnas därför
också vid jul, liksom att många astrologer lagt geten, Haedi och
Capella förutom i Kusken också i Vågen234[jul] och
Väduren235[midsommar]. .

Kusken	
  
Kusken var enligt grekerna Pelops, son av Tantalos. Tantalos,
som umgicks med de odödliga hade en gång slaktat sin son, Pelops
och framsatt såsom spisning åt gudarna. Dessa åt dock intet av detta,
då de genast förstod vad som låg på faten. Endast Demeter, som
sörjde Persephones försvinnande, var så tankspridd, att hon förtärde
av människoköttet. Då Hermes med ett trollslag gjorde Pelops hel,
saknades en skuldra, ty det var just denna som Demeter hade förtärt.
Gudarna gav istället Pelops en skuldra av elfenben. Men nu straffades Tantalos för sin ogudaktighet och försattes i underjorden med en
stor sten hängande över huvudet. Han står i Hades med vatten upp
till hakan och frukter över huvudet. Dock kan han aldrig dricka eller
äta, ty vattnet och frukten glider genast undan, då han försöker
förtära något.

Polstjärnan,	
  Lilla	
  Björn,	
  ë 	 1°	
  =24	
  aug	
  
Då hantverkets äldsta motorik är i sländan och kvarnstenen, har
denna stjärna p.g.a. sin karaktär av ett nav jämförts så, att den kallas
pol, vilket av språkforskare236 förts till en rot som betyder ”slända”.
Polstjärnan har också kallats ”kvarnsten”, ”den övre kvarnstenen”.
234
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Då man inte kände till sydpolen, ansågs axelns nedre nav vara i
underjorden. Det finns anledning att jämföra stenen över Tantali
huvud som hänger i en tunn tråd med polstjärnans, kvarnstenens,
nedre nav. Den tunna tråden motsvarar i detta fall den osynliga,
jordens axel.

Zeus	
  födelse	
  
De grekiska sagornas förhållande till stjärnhimlen är ofta väl
definierat och sagan om Zeus f ö d e l s e berör åtminstone tre
stjärnbilder, i det att u n d e r j o r d s g u d i n n a n
som
f ö d e r b a r n jämförs med Stjärnbilden Hades, underjorden,
vilket motsvaras av Vintergatan, som går mellan O x e n och
T v i l l i n g a r n a . Då Vintergatan och jorden eller zodiaken
korsar varandra, tänkte man sig att bergen och underjorden öppnades
och det är säkerligen också därför vi finner, att kureterna gör sin
vapendans framför hålans öppning i sagan om Zeus födelse. Inne i
hålan finnas två nymfer som ammar Zeusbarnet. Det är Helike [Stora
Björn] och Kynosura [Lilla björn]. Det är det andra. Men inne i
grottan kan man också finna g e t e n , [Capella] eller
n y m f e n / g e t e n Amalthea som likaledes ammar Zeusbarnet; antingen själv eller genom ymnighetshornet Capella, som är den
största stjärnan i Kusken, vilket är den tredje stjärnbilden.
Dessa stjärnbilder; Hades, Björnarna och Geten, Capella böra nu
återfinnas i folktrons år kring Bartolomeus, den 24 augusti, för att
tesen om stjärnhimlens reflex på året skall bli bekräftad.

Jul	
  
Som ovan sagts, betyder jul ‘halm- och halm-väg’ och då
Vintergatan var en väg av h a l m betyder jul snarast ‘Vintergatans
stjärnbild’. Som en uppehållsplats för de döda, fick jul en bibetydelse
‘de döda, förfäderna, eller gudarna’. Som s o l e n s v ä g eller e n
g a m m a l s o l s v ä g kom Vintergatan att te samband med de
fyra solståndsdagarna och de dagar, då den egentliga, synliga
Vintergatan korsade zodiaken, den 22 februari och den 24 augusti.
Sambandet mellan skördetiden i augusti och jul är dessutom det,
att jordens axel förmenades gå genom Vintergatan upp till
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polstjärnan [ë 1°] som ligger i L i l l a B j ö r n . Från Lilla Björn
och vidare till Stora Björn och till Björnvaktaren får man en båge
som går fram till jul i längd, då Björnvaktaren ligger över Jungfrun
och sträcker sig in över Vågen. Himlens största och mäktigaste
stjärnor; Vintergatan - Polstjärnan - björnarna och Björnvaktaren
förbinder skördetiden och jul, så att sagorna ofta äro desamma eller
uttryckligen nämner skörd och jul inom samma motivkrets. Så skall
vi se att stora komplex av stjärnbilder gör nedslag kring vissa dagar,
ofta p.g.a. solens lopp eller de starka fixstjärnornas längd i det
enskilda fallet.
	 

