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Runstaven
Inledning
Runstaven som är en träkalender med två motstående sidor skall
här förklaras. Ena sidan löper från den 14 april till den 13 oktober,
den s.k. sommarsidan, och motstående sida går från 14 oktober till
13 april, det är vintersidan. Någon månadsindelning som påminner
om det romerska året finns inte.
En tudelning av året på dessa punkter saknar motstycke i den
kända tideräkningen, men finns inom astrologin.
Ptolemaios förklarar noga hur stjärnhimlen bör uppdelas i en
sommar- och en vintersida. Man bör dock först påminna om
planeternas ordning enligt de gamla astrologerna. Överst går
Saturnus, därunder Jupiter, Mars och solen. Sedan följer Venus,
Merkurius och sist månen; den går närmast jorden.
Följande denna indelning tilldelade astrologerna vart och ett av
zodiakens tolv djurtecken en planet. Man sade, att planeten Saturnus
hade hus i Stenbocken och Vattumannen. Jupiter hade hus i Skytten
och Fiskarna. Mars hade hus i Skorpionen och Väduren. Venus hade
hus i Vågen och Oxen och Merkurius hade hus i Jungfrun och
Tvillingarna.
De båda himmelsljusen, sol och måne, togo endast var sitt hus, så
att Kräftan blev hus åt månen och Lejonet slutligen åt solen.
Zodiaken som en ring tänkes nu med Stenbocken och
Vattumannen högst upp, vid Saturnii sfär.

Stenbocken
Skytten
Skorpionen
Vågen
Jungfrun
Lejonet ☉

♄
♃
♂
♀
☿

Vattumannen
Fiskarna
Väduren
Oxen
Tvillingarna
☽ Kräftan

Skytten och Fiskarna är Jupiters hus och ligga på samma höjd.
Därunder kommer Mars båda hus Skorpionen och Väduren och
därunder, Venus’ hus, Oxen och Vågen. Under Venus går Merkurius
och hans båda hus, Jungfrun och tvillingarna, står på samma höjd.
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Man tänkte sig en lina eller linje löpande från snittpunkten
mellan Stenbocken och Vattumannen och drog denna linje diagonalt
180° till en punkt mellan Kräftan och Lejonet, så att man fick en sida
med solen, och en sida med månen, samt de övriga planeterna
representerade på himlen två gånger, en gång på vardera sidan om
mittlinjen.
Enligt ovan gjorda utredning börjar Vattumannen den 20 april.
Dock har under tidens gång olika justeringar gjorts, så att dagar med
dubbelt kors i runstaven, Apostladagar, ligger nästan 10 dagar från
den indelning som grundar sig på att den 14 april är ingången i
Vattumannen.1
En uppdelning där man låter stjärnbilderna ingå den 20 - 25 i
varje månad gör, att man får in midsommar och jul i tolvdelningen.
Andra viktiga dagar som då kommer fram blir; Jakobsdagen den 25
juli, Bartolomeus den 24 augusti, Paulusdagen den 25 januari,
Mattiæ dag den 24 februari.
Orsaken till denna diskrepans var, att solstånden under
medeltiden genom kalendariska försumligheter gled ända tillbaka till
den 12 juni och den 13 december. Dagjämningarna var den 12 mars
och den 12 september vilket man ser av runstavarna, som markerar
dessa dagar med en halv rundel. Detta skeva förhållande är troligen
orsak till att runstavarna delas den 14 april och 14 oktober; de återger
ett medeltida förhållande. Tydligast blir detta när man ser på
evangelieboken, där ingången i varje ny stjärnbild tar vid redan den
12:e i varje månad. I Sverige rättades detta till efter Karl XII:s tid.
Stenbockens stjärnbild.
Stenbockens saga var den, att han var Ægipan, Pans son och
stridstrumpetens uppfinnare, som hade förvandlat sig till Stenbock,
sedan titanerna nämligen försökt storma och intaga Olympen.
Ægipan hade förvandlat även de andra gudarna till djur och
därigenom räddat Olympen och således fört saken till seger. Man
hade nerkämpat Typhon, och Zeus satte som tack för hans insatser
Ægipan som bock på himlavalvet.
I nordiskt mytologi utkämpades den första striden mellan vaner
och asar. Asarna höll ting och därefter gick man till strids. Det heter i
1

Vattumannen tänktes råda över tiden 14 april – 13 maj. Därav runstavens
delning 14 april – 14 oktober.
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Vøluspá att Oden kastade sitt spjut och att vanerna bröt sönder gudaborgens murar2.
I norden motsvarade Stenbocken geten Heidrun på Valhallstaket.
Ur getens juver rann mjöd ner genom taket och i karet, varur
kämparna i Valhall drack sig otörstiga. I r u n s t a v e n är detta
utmärkt den 27 mars: en tunna ‘marsölets brygd’. Samma dag står
det i 1328 års runkalender. ‘Guds uppståndelse’, d.v.s. man tänkte
sig Kristi uppståndelse denna dag. Mjödets betydelse i Valhall var att
skapa läkedom och hela de sargade, uppståndna, evigt levande
kämparna vid Odens bord.3 Den nordiska geten livnär sig av ett träd
på Valhallstaket, av vars barr den betar. Detta träd heter Lærád.
I grekisk mytologi gestaltades getens rinnande juver så, att en
flod, Eridanos, tänktes rinna ur Stenbockens fiskstjärt.
Då de nordiska gudarna skulle gå till strids mot vanerna, höllo de
ting och om detta erinrar tingsmärket den 15 april: en trefot,
‘sommartinget’.
Striden med vanerna började så, att Oden kastade sitt spjut. I
runstaven finns i början av april: en lans, ett svärd (14 april) eller en
stör och det heter att Tiburtius, den 14 april, ‘blev med störar
slagen’. Tiburtius var en fornkristen martyr som figurerar i S:ta
Cecilias legend, vilket är allt man vet om honom.4 Erinrande om
denna första strid är bilden den 20 april: en sköld och helgonnamnet
Victor ‘seger’, vilket är en ordlek på asarnas eller de olympiska
gudarnas seger.
Striden med jättarna fortsätter i nästa stjärnbild, Vattumannen, ty
nu skulle man i nordisk mytologi bygga Asgård som ett skydd mot
jättar. Som ett minne av detta kvarstår att man i april skulle täcka tak.
Månaden kallades Hylleny, vilket hänger samman med att gammalt
ord för tak hulli.
Då man efter att Asgård byggts, även nu nerkämpat jättarna, de
nordiska titanerna, firade man segern, och om detta vet runstavsbeskrivningen berätta på Marcusdagen den 25 april. Det heter där:
‘De hedniska nordborna helgade sommarens början med en stor
fest vari, de bragte gudarna offer för att de skulle giva kungar och
hövdingar seger i nu stundande härnader. Denna handling kallades
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Vøluspá 23 -24.
Nattvarden är den förkristligade fortsättningen på Särimner (oblaten) och mjödet
(nattvardsvinet).
4
Henrikson, Alf, Alla årets dagar, Stockholm 1965, s. 183.
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segerblot. På denna tid menade de av asarna vunnit den berömda
segern över jätten Tjatse, vinterns onde ande.’
R u n s t a v e n hade denna dag bl.a. Pil och båge. Tiden kring
den 25 april kallades gång-dagarna och nu bar man fanor, vilket i
runstaven syns om Georgs-dagen den 23 april; En fana och 3 maj
‘Seger-fana’. Stjärnbilden som bör ansättas till jämförelse är vexillum
‘fanan’ i Stenbocken och man bör erinra om det ännu gängse bruket
att den 1 maj och andra dagar däromkring pryda fordon med fanor. 5
Asgårds-bygget är i Eddan nära förknippat med hästen Sleipner,
och man skall nu finna den motsvarande bevingade, flygande hästen,
Pegasus, på stjärnhimlen.
Pegasus sträcker sig ända in i Fiskarna och hans namn, grekiska,
kommer av pägä, pygy, ‘källa’, därför att hästen med sina hovar, på
berget Helikon inför herdarnas ögon, slog upp en källa.
Detta är grunden till källkulten, Valborg, (siste april),
trefaldighetsnatten och midsommar. I norden bär de dyrkade källorna
stundom namnet Hästkällan. Myterna om Pegasus är annars få.
Halvguden Bellerophon red på Pegasus, då han nerkämpade
odjuret, Chimaira. Detta odjur var ett lejon med get-huvud, ankfötter
och skorpionsvans.
I runstaven finner man såsom en jämförelse med Bellerophon på
Pegasus, att den 23 april har: en karl eller riddare med spjut, ridande
på häst.
Odjuret Chimaira återfinner man i en jämförelse den 25 april, ty
dagen är avmärkt med ett lejon, ‘Marcus med lejonet’. Marcus bör
här uppfattas som en ordlek på ett gammalt indoeuropeiskt ord för
‘häst’ *marko-, som bl. a. återfinnes i det svenska ordet märr.
I legendariet förklaras, att h ä s t e n på Georgs-dagen den 23
april är S:t Göran som till häst nedkämpade en drake. Detta är den
förkristligade sagan om Bellerophon. Lejonet på Markus-dagen är
symbol för evangelisten, dock utan närmare förklaring.6
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Kristi Himmelfärds-dag skulle man i folktron, Sverige, bära fanor, vexiller
till andra kyrkor. Att de kallades ”vexiller” styrker sambandet med
stärnbilden ”vexillum”.
6
Lärjungen Tomas blev också orsak till en ordlek, då man tilldelade honom
den 21 december, årets mörkaste natt. Enligt legenden kom han till Indien;
kristna indier kallas ”Tomas-kristna”. Hans namn, betyder ”mörker” på
fornindiska; tamas ”mörker”.

5

Några smärre stjärnbilder har också givit nerslag i runstaven,
såsom nereiden eller Nereus som ligger i Stenbocken. Nereiderna var
motsvarigheter till Ägesdöttrarna och deras moder, Rán, fångade
sjömän med ett nät. Man jämför med stjärnbilden Nereiden
runstavsbilderna den 6 april: en not, en fiskhåv.
Stjärnbilden vinrankan uppgår i Stenbocken och med denna bör
man kunna jämföra runstavsbilden den 4 april en ärt - en ärtstängel,
ty vinrankan kan inte ta sig i norden.
Stjärnbilden Pilen. Den 18 april har runstaven en pil vilken
jämföres med Pilens stjärnbild. Denna var Apollons pil i
Hyperboréiska landet och man förväntar sig då, att kunna förlägga
Hyperboréernas, de odödligas rike till denna del av himlen.
Apollon, var broder till Artemis, och de förmenades vara födda i
Hyperboréernas rike av gudinnan Leto.
Leto har ibland sammanblandats med Leda, som var en nymf.
Hon blev havande av den intill Pilen liggande stjärnbilden, Svanen.
Denna svan menades vara Zeus, som förvandlat sig till svan, då han
närmade sig Leda. Hon lade som en följd av detta ett ägg och härur
framkläcktes hjältarna Kastor och Pollux och systern Helena.
Enligt andra skalder kastades ägget av Hermes i famnen på Leda;
ja, man menade t.o.m. att Nemesis, ödesgudinnan, var den som
uppfostrade hjälte-barnen.
Legenden om hur Hermes kastade ägget i famnen på Leda
kvarlever i folktron, då man krockar ägg under påsken, eller då
barnen söka efter ägg i trädgården.
Svanen, som sträcker sig in i Vattumannen, har givit nerslag i
runstavsbilden den 1 maj: en fågel på ägg. Svanens stjärtfjädrar
ligger åt detta håll.
Runstavsbilden den 25 april är också en gök, ‘Marcus med
göken’. Göken var odödlighetsfågel och symbol för evig sommar
och bör förläggas till Hyperboréernas rike, där man levde i
lövhyddor och gick barfota. Vanligt var, att man vid denna tid på året
byggde lövhyddor, tog in majen och lövade källor. I norden litet
senare än i Tyskland.
Göken som svekets fågel finner sin förklaring i vøluspá i samband
med Asgårdsbygget (slutet av april). Då gudarna blivit bedragna av
jätten och lovat bort sol och måne, bryter Tor alla avtal och löften
och slår hammaren i huvudet på jätten. I Vøluspá står: ”Vem har med
svek sudlat lufte?”. Situationen illustreras bäst med en gök.
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Örnen och Ganymedes
Nära sammanhängande med Svanen är Örnens stjärnbild. Den
ligger nära, men åt Skytten till, och stjärnbilden skapar enligt
Manilius; äggsamlare.
Nu, i maj, skulle man i folktron på vissa bestämda dagar samla
ägg.
Framför allt får Örnens stjärnbild betydelse för stjärnbilden
Vattumannen, då denna var Ganymedes, gossen som av Örnen lyftes
upp i Olympen till att tjäna Zeus som dennes munskänk.
I nordisk mytologi upptog Zeus motsvarighet, Tor, barnen Tjalve
och Røskva, som sedan alltid följa guden åt.
Den dag, då Kristus blev upptagen till Gud kallades i norden
Helge torsdag, ty dagen inföll alltid på en torsdag. Dagen torde ha
antika hedniska förebilder.
I runstaven, som skenbart stöder sig på legendariet är dagen, den
6 maj, avmärkt: Johannes ante portam latinam, ‘Johannes framför
den latinska porten’. Helgonet står i en gryta, ty han blev sjuden i
olja framför Roms port, men vart oskadd. Att man här kan se ett
återsken av Vattumannen, beror bl. a. på grytan, som är Ganymedes
attribut, då han håller Vattumannens kruka i handen.
Som ett minne av att Ganymedes var en gosse, heter också
Johannes i runstavsbeskrivningen ‘Lille Hans’. Att han blev sjuden i
olja framför latinska porten (i Rom) jämför man med runstavsbilden:
en port, vilket kan liknas vid Olympen, som hade en pampig port.7
Argo
Skeppet Argo förläggs bl. a. till Fiskarna och Väduren och man
finner i runstaven mot den 3 maj: en båt med båge i framstammen
och den 17 juni: mast och rå, vilket bör sättas samman med
stjärnbilden: Argos mast i full blom.
7

Ovid. met.
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Möjligen är denna stjärnbild grunden i majstången, som finns
både i maj och vid midsommar. En del seder såsom källkulten finnas
både i maj och vid midsommar.
Majstången vid midsommar avbildar ett kors, ty vintergatan
tänktes som ett kors.Vid de fyra solståndsdagarna tänktes vintergatan
vidröra jorden. Därför ritade man vid jul och påsk kors på alla dörrar.
Vattnet
Enligt Ptolemaios finns det ingen kruka i Vattumannen. Många
astrologer såg istället en stjärnbild, Vattnet, som forsade i
Vattumannen. Vattnet uppges bl.a. till slutet av Vattumannen och om
man räknar Stenbockens inträde vid påsk-gränsen den 21 mars
kommer slutet av Vattumannen, att vara efter den 10 maj,
motsvarande pingstens bakersta läge. Runstaven har den 12 maj en
funt, Pancratius, och en trefot, sommartinget. Det heter om
Pancratius: en funt, ‘ty han var en adelig yngling som lät sig döpa’.
Vad stjärnbilden beträffar, så frågar man sig, vem som skulle
hålla i kannan, om det nu finns någon kanna. Ganymedes, ynglingen,
blev upptagen i Olympen för att tjäna som gudarnas munskänk. Ur
hans kanna kom det ambrosia eller nektar, varav de olympiska
gudarna levde.
Då Vattumannens stjärnbild var Hebe, ungdomens gudinna, var
hon likaledes satt att tjäna som gudarnas munskänk. Då hon själv
närde sig av ambrosia, följde därav att hon förblev evigt ung. Hon
hörde till gudarna och drog i dans omkring i himlen samman med
chariter och Apollon. Hon avbildades med krans och höljd i löv, i
handen hållande en skål.
Då Vattumannen var Kekrops, avbildades han inte med någon
skål. Han var en slags halvgudomlighet med orm-fötter eller ibland
fiskstjärt. Detta gör att man är benägen att klassa Kekrops som
vattenväsen. Det sägs, att han införde vinet i den forna gudstjänsten;
tidigare hade man druckit vatten. Vidare var han lag-givare och
skipade lagar för män och kvinnor i äktenskapet. Han föranstaltade
om begravningsseder och företog folkräkning genom att räkna
stenar, ungefär som i berättelsen om Deukalion, vilken återuppväckte
människor genom att kasta stenar bak axeln. Deukalion har också
jämförts med Vattumannen.

8

Oavsett kannan, måste man också fråga sig, varifrån vattnet
kommer.
Man jämför pingstens perikop i den svenska psalmboken, Joh. 7:
37 - 39. ‘Jesus erbjuder Andens levande vatten’:
‘På den sista dagen i högtiden, som också var den förnämsta,
stod Jesus i helgedomen och ropade och sade: ‘Om någon törstar, så
komme han till mig och dricke. Den som tror på mig, av hans
innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, så som skriften
säger’. Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom
skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu
icke hade blivit förhärligad.’
Jesus talar här om att det skall komma strömmar av levande
vatten ur människans innersta.
Med detta jämför man helgonnamnet den 12 maj, Pancratius,
som bör tolkas som en o r d l e k av grekiska pan kreas, pan kreaß,
‘allt kött’. Detta ord har möjligen givit namn åt bukspottkörteln,
pankreas, som avger enzym, socker och äggvita.
Denna dag, Pancratius, har runstaven också en trefot, för
sommartinget. Som man sett av de övriga jämförelserna, så pekar
tingsmärket på gudarnas ting, som ägde rum vid askens rot. Man
befinner sig då vid Mimes brunn, som är belägen vid en av askens
rötter.
Om Mimes brunn förtäljes i Vøluspá 27 - 28: ‘Vet hon, att
Heimdals hör-kraft är gömd under hög-luft-svepta heliga trädet; en å
ser hon ösas av sandig fors, av Valfaders pant. Veten I än, eller vad?’
Korset ansågs i folktron vara Yggdrasil, varför man jämför
Vøluspá-versen med runstavsbilden den 3 maj, ett kors, korsmässa
om våren
Tolkningen är, att det forsar av Valfaders pant, d.v.s. Odens öga.
I följande vers Vsp. 28, står det:
‘Ensam satt hon ute, då den åldrige kom, den unge bland asar,
och såg henne i ögonen. Varför spörjer Ni mig, varför frestar Ni
mig? allt vet jag, Oden, var du gömde ögat. I den berömda Mimesbrunnen. Dricker Mimer mjöd varje morgon av Valfaders pant
(Odens öga). Veten I än, eller vad?
Här är det Mimer som är brunnsgubbe eller Vattuman. Han
dricker ur Heimdals horn och drycken är den ur Odens öga
framforsande likviden.
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Man kan jämföra ögat som dryper och forsar med, vad Jesus
säger i samband med pingstens perikop:
‘Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av
levande vatten flyta fram... Detta sade han om Anden.’
Den 12 maj är i runstaven också en funt. Man förstår inte av
jämförelsen, om denna funt är att likna vid brunnen, varest Mime,
brunnsgubben, sitter, eller om det är hans skål, ur vilken han dricker.
Etymologiskt bör Mimer uttydas som ‘kött’ av en indoeuropeisk
rot som givit sanskrit maMsa ‘kött’, gotiska mimz ‘kött’,
fornkyrkoslaviska m∫so, detsamma.8
Mimes namn i betydelsen ‘kött’ skulle kunna jämföras med
helgonnamnet Pancatius, ‘allt kött’.
Ynglingen
I runstaven sägs också, att Pancratius var en adlig yngling. Som
y n g l i n g , må man jämföra honom med Vattumannen som
Ganymedes, y n g l i n g e n , eller Hebe, u n g d o m e n s gudinna.
Hebe var Vattuman och ungdom som med skål i hand drog
omkring på Olympen i dans. Hon avbildades gärna, då hon gifte sig
med Herakles och man jämför henne med pingstens folkliga sed, att
kläda en p i n g s t b r u d .
Dessa brudar var unga jäntor, som ännu inte konfirmerats, eller
som just skulle konfirmeras. De kläddes i grönt med kransar, hade
ibland en skål i handen för att tigga pengar, och drog sedan samman
med spelmännen omkring i gårdarna.
Pingstbruden ingick till folkets förnöjelse ett skenäktenskap och
det hette, att den som varit pingstbrud aldrig senare blev g i f t .
Jämförelserna ger sig i det, att Hebe genom sina intag av
ambrosia aldrig åldrades, utan förblev ungdomsgudinna och som
sådan förblev o g i f t .
Sambandet mellan pingstbruden som inte var konfirmerad eller
som just skulle konfirmeras och Hebe är intaget av gudadrycken. Till
konfirmationen, och det var vanligt, att man konfirmerades vid
pingst, hörde, att man gick sin första nattvardsgång. Detta bestod i,
att man förtärde Kristi k ö t t , lekamen och blod, (d.v.s oblat och
8

Den ofta förslagna etymologin, att Mimer är släkt med sv. minne, lat. memor, som
i låneordet ‘memorera’, faller på, att roten *smer ‘tänka’ inte finns i Mimes namn, då
-r i Mimer endast är en nomanitivändelse. Mimer heter i genitiv Mimes eller Mims.
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vin). Att man dricker gudens vätska ger en jämförelse med Vsp. 28,
där flickan i skogen vid källan talar om Odens öga, varav Mimer
dricker. Den som dricker ur källan får visdom.
I den nordiska mytologin motsvaras Hebe såsom munskänk av
v a l k y r i o r n a . Dessa var unga, ogifta adelsdamer, som försvurit
sig åt Oden, och skötte bordbonader och kärl i Valhall. De följande
verserna i völuspá efter ‘Mimes brunn’ och ‘Odens öga’ handlar f.
övr. om valkyriorna. Vissa av dem förblev liksom Hebe evigt i
Odens tjänst, medan andra, efter avtalstidens slut, kanske försågs
med något passande gifte.9
Södra fisken.
Vattnets stjärnbild mynnar ut i Södra Fisken. Denna fisk kunde
vara Astarte hos orientaliska folk. Gudinnan hade under namnet
Derketo kastat sig i en damm och därvid blivit förvandlad till en
fisk.
Man jämför detta med Kalevala, där ungdomens mö, Aino, skall
tvingas gifta sig med den åldrige Väinemöinen. Hon kastar sig i
vattnet, bruten av sorg och blir därvid förvandlad till en fisk.
Fiskarnas stjärnbild
Fiskarna stjärnbild kommer efter Vattumannen och före
Väduren. I tiden motsvarar det slutet av maj och juni, fram till
midsommar. Härvid måste man också räkna, att runstaven i vissa
stycken är en kalender med midsommar redan den 12 juni.
De flesta fiskar födas/kläckas vid denna årstid och det var därför
som man, för 8000 år sedan, lade Fiskarnas stjärnbild här, då
fullmånen stod i dessa stjärnor.
Himlens fiskar var två till antalet och ett band förenade dem
båda.
Ibland var b a n d e t huvudsaken och hos vissa antika folk
kallades hela stjärnbilden för ‘bandet’.10Den kanske viktigaste
stjärnan i bandet var den som kallades ‘knuten’, NODUS. Fiskarna
beskrivs ibland som breda fiskar. De bevarade myterna om dem är
ganska få.
9

Ohlmarks, lex. ‘Valkyria’.
Peter Nilson, Himlavalvets sällsamheter, s. 150
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R u n s t a v a r n a har flera nedslag av Fiskarna i slutet av maj
och fram till midsommar.
De vanligaste är dessa:
Den 18 maj: en bred fisk ‘braxleken’.
Den 31 maj: en braxen.
Den 8 juni: ett metspö med rev och krok, erinrande om Fiskarnas
band.
Den 16 juni: ett brädspel och en tärning.11
Den 16 juni: en fiskekrok, ‘betyder, att fisken då bäst nappar
metkroken’. Detta är för Fiskarnas band, ty en av himlens fiskar har
bandet mot munnen.
Den 17 juni: en lax, påminnande om, att Loke förvandlade sig till
lax. Detta var en följd av att han hade anstiftat Balders död och
måste dölja sig. Att Fiskarna var förvandlade gudar/människor, ser
man av antika stjärnsagor.12
Den 23 juni: en fisk, ‘andra braxleken’
Den 10 juli, namnet ‘Knut’. Fiskarnas kändaste stjärna är
‘Knuten’, vilken ligger mot Väduren. Man bör utgå från, att namnet
Knut är en ordlek på stjärnans namn.
Linet
Denna stjärnbild menas vara uppgående i Fiskarna. Om detta
‘linet’ är identiskt med Fiskarnas Band, eller en egen, mera
fristående stjärnbild går inte att se.
Oavsett detta, bör de ställen i runstaven som visar metrev, ett
metspö, en metkrok, (8 juni), föras till Bandet och Linet.
Annars går ‘linet’ till den 18 maj - kung Erik, ty han kallades
‘Hör-Erik’ av ett ord för ‘lin’, hör, ty nu skulle man i bondesamhället
så lin.
Engonasin
(Den på knä stående.)
Detta är Herakles ‘den knästående’. En s a g a om honom är, att
han sändes iväg med uppdrag, att hämta Hesperidernas äpplen. Då
han väl kom fram till Hesperidernas ö, fick han jätten Atlas att hämta
11
12

Fiskarna som ett brädspel, Nilsson s. 150
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frukterna. Atlas var eljest jätten, som på grund av gudarnas straff fick
bära jordklotet på sina axlar. Medan jätten gick för att hämta
äpplena, höll Herakles under tiden jordklotet på axlarna. Han ses då i
stjärnbilden Fiskarna, där han som stjärnbild också menats vara
Theseus eller rent av Atlas.
Då Hesperiderna ansetts vara Plejaderna, och Plejaderna
dessutom tänktes som druvor, bör man kunna tolka runstavsbilden
den 8 juni: vindruva, eller en klase vindruvor såsom Hesperidernas
äpplen eller Hesperiderna13. Dessa var annars sjungande mör och
döttrar till Atlas, liksom Plejaderna, Hyaderna och Heliaderna.
Hesperidernas ö låg i väster och följde solståndet och då
midsommar under medeltiden låg ända bak vid den 12 juni, kom
‘väster’ , ‘Hesperiderna - Plejaderna’ att få en motsvarighet denna
tid. En stjärnbild *Hesperiderna är inte känd, annat än som namn på
Plejaderna.
Ön i fråga var liksom Hyperboréernas rike en paradismiljö, där
man gick barfota och levde evigt, boende i lövhyddor.
Den 24 juni, rättade midsommar, har runstavar: ett lövrikt träd
och lövsalar och den 2:e juli: en lövkärve. Lövsalar byggdes också i
maj och här föreligger en sammanblandning mellan Hypeboréerna i
norr och Hesperiderna i väster; båda ställen paradisträdgårdar.
Hyperboréerna är oftast förlagda i norr, men stundom i väster.14 De
bor i lundar och lövhyddor.15 Sagan om Hesperiderna sattes således i
samband med stjärnbilden Engonasin16. Herakles namn ‘den på knä
stående’ är väl för det, att han fick bära hela jordklotet, medan Atlas
var och hämtade äpplena. Atlas, bärande jordklotet, avbildas ibland
stående på knä. Sagan om huru Herakles hämtade Hesperidernas
gyllene äpplen (som gav odödlighet) finns knuten både till
Hesperiderna och Hyperboréerna.17
Okeanos
Längst ut i väster ligger Okeanos ö. Okeanos var en havsgud och
hans döttrar, Okeaniderna, tog varje dag hand om den nedåtgående
13

I nordisk mytologi motsvarar runstavsbilden en klase vindruvor den
mistel som vid midsommar dödade Balder. Misteln har klasar av bär som
liknar en klase vindruvor.
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solen, lösgjorde hästspannet före sol-vagnen, vattnade hästarna och
sörjde för att solguden lades i en säng eller på en sköld för att längs
underjordens älv glida bort mot öster, varifrån han nästa morgon
ånyo uppsteg.
I väster ligger således den punkt, varest nedgången till Hades är
belägen. Därför finns här, som ovan nämnts, Hesperiderna och
Okeanos. Den sistnämnda är en stjärnbild i Väduren18. Här, i väster
finnas också Gorgonernas och Medusas hålor, ty Gorgonerna bodde
längst ut i väster, vid Okeanos ö.19 Gorgonernas håla ligger nära
dödsriket och den i evig vår prunkande trädgården, där de evigt
levande bo.20
Hephaistos, smeden, bor i en håla i väster, omfluten av Okeanos
ström.21 Han avbildas i dvärggestalt och är halt. Han har gesäller och
framställer i hålan sina smidessaker. Han kastades en gång ut ur
himlen av Zeus och landade på ön Lemnos, där han har sin grotta.
På Lemnos ö är också Hypnos, sömnens gud med sin tvillingbror
Thanatos, döden.22 De bor i en grotta eller håla23 i väster, i
underjorden, varifrån de kommer, då de smyger sig över
människorna24. Vergilius låter Hypnos bo vid ingången till Orcus,
d.v.s. romarnas Pluto eller underjorden.25
Man jämför självklart Hypnos med l e g e n d a r i e t och
r u n s t a v e n den 27 juli, ‘sju sovares dag’.
I Hypnos håla i väster bor också drömmarna. Drömguden,
Oneiros, är son till Hypnos26. Västlig är också sjustjärnan, som satts
samman med sju sovare enl. ovan. Denna stjärnbild, Plejaderna, är
verksam för att tyda drömmar.27
I folktron är belagt hur man om midsommarnatt skulle drömma
om sin tillkommande m.m.28
Runstavsbilden är den 8 juli: en håla, en klippa för Gorgonernas,
Medusas med fleras h å l o r .
18
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Hades
Denna stjärnbild är knuten till den plats där solen går ned i
underjorden. Under medeltiden låg solståndet den 12 juni, varför
man först bör intressera sig för denna dag. Ty kalendern, så som den
såg ut före 1720 har givit nerslag i runstaven så, att den 12 juni,
Eskil, är märkt såsom starbrak. Den 12 mars är avmärkt med en tvådelad rundel för vårdagjämningen och den 12 september är likaså
märkt med en tvådelad rundel för höstdagjämningen.
Lucia, den 13 december, har i såväl folktro som
runstavsbeskrivning blivit ansedd för årets mörkaste dag även efter
1700-talet. Det heter i runstavsbeskrivningen: ‘Lucia, en sax, dagen
avkortad’. Den nordiska motsvarigheten till Hades var Hel, som var
namn både på platsen, Helvetet, och gudinnan därstädes. Hennes
fader var Loke och hans namn betyder ungefär, ‘stängare’ eller
‘nyckelman’ och hans attribut i runstaven böra jämföras med Petri
attribut: nyckeln. Petrus som himmelrikets = dödsrikets väktare hade
en nyckel. Nyckeln är ett av Hades attribut och betydelsen är, att
ingen frivilligt kan lämna dödsriket.29 Där är man inlåst. Nyckeln
finns i runstaven den 29 juni, men också på andra Petrusdagar, såsom
den 22 februari. Denna dag motsvarar, då vintergatan (= Hades)
korsar zodiaken mellan Skorpionen och Skytten och samma dag
finnas också andra Hadesattribut, såsom ägg, stol och en sten. Stenen
är satt efter den kändaste Hadesmyten då Herakles var nere i Hades
och k a s t a d e s t e n , varvid Hades förskräcktes så mycket, att
han för att skydda sig, flydde till Zeus. I norden motsvarade detta hur
Tor var nere hos jätten Geirröd och k a s t a d e glödande järn på
jätten, som förskräckt gömde sig bakom en pelare. I folktron hette
den 24 februari, Matthiæ dag: Matts k a s t a r heta sten.
Stjärnbilden är här, Herakles, som uttolkas så: Herakles30,
k a s t a n d e sten i kamp med ligurena.
Eljest är den första dag efter 14 april, då man ser spår av Hades i
runstaven den 12 juni. Bilden är här en dynggrep. Detta är för
måkningen, ty då guden föds, i detta fallet Perseus/Orion/Johannes
döparen har hans födelse underjordiska drag och folksägnen om detta
är, att barnmorskan av de underjordiska tvingas ta bort gödsel och
29
30
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spillning från stallet, ty det droppar ner i den håla där det
underjordiska barnet föds. Vid jul och i slutet av augusti föds gudabarnet i en underjordisk håla av jordgudinnan. Kristendomen visar
spår av att guden kan födas även vid Mikael, då man låter Jesus
läggas i en krubba. Krubbans stjärnbild ligger i Kräftan vid Åsnorna
som motsvarar Mikael den 30 september. Vid jul föds den Egyptiske
guden Horos av underjordsgudinnan Isis; i Grekland föds Zeus av
underjordsgudinnan Rhea och i norden Tor av gudinnan Jord.
Den 12 juni har också runstaven en spira för Hades attribut31 och
ett hjul för Ixions hjul, ty strax man kommer ner i underjorden, ser
man32 Ixion, som led ett evigt straff på detta hjul.
Den 17 juni har runstaven en bok. Detta är en Ödets bok och
även de delvis underjordiska nornorna, som bor vid askens rötter, ha
böcker. I forntiden skar man in lagar och människoöden på
trästavar.33Senare, då man fick tillgång till papper, upphörde detta.
Man behöll dock det gamla ordet bok från den tiden, då man skar i
trä och ordet bokstäver för de tecken, vilka ristades på trästavar av
bok.
Den 17 juni har runstaven en rova. Dagen kallades ‘Rovgubben’
och man skulle nu så rovor34. detta jämföres med att Hermes
stjärnbilds-förteckning i slutet av Fiskarna listar stjärnbilden Fröet.
Sagan hos Grimm: Den stora rovan, ger ingen vägledning till någon
stjärnbild. Man kan dock lägga rovor under Hades/Saturnus, då de
växa nedåt, ty det som gick nedåt, såsom spillning och gödsel,
liksom plantor vilka växa nedåt, ansågs i första hand höra Hades till.
Den 22 juni heter ‘tio tusen martyrer’, vilket förklaras i
legendariet. Här bör man dock erinra om Ovidius Hadesbeskrivning i
Met. IV: 430. Då Juno kom ned i Hadesriket, såg hon otaliga andar
som trängde sig in genom stadens port. Tio tusen martyrer går till ett,
i legendariet allmänt förekommande ord, martyr, som enligt
språkforskarna hör till *smer ‘tänka’, men som i folketymologi satts
ihop med en människa som är förutbestämd att dö, eller som redan
har dött och blivit martyr för sin tros skull. Martyr betyder ‘vittne’.
Dock inbjuder ordet till att jämföra med ett allmänt ord för ‘död’
*mRt så att 10.000 martyrer skulle kunna betyda 10.000 döda. Detta
31
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jämföres med de tusentals skuggor som går genom Hadesporten hos
Ovidius.
Den 25 juni har runstaven en hatt på en stång, vilket bör
jämföras med Hades attribut, en osynlighetshatt, ty Hades betyder
‘osynlig’. Det var denna hatt eller osynlighetskappa som Perseus
lånade då han for, för att förgöra gorgonerna, då han skulle frälsa
Andromeda. Alla dessa nämnda är stjärnbilder, som passar bra till
midsommar, då de ligger över Fiskarna -Väduren.
I norden har trollen som bergens och underjordens bebyggare
mössor, vilka gjorde dem osynliga.35
Argo
Skeppet Argo kan också uppgå i Väduren36. Mot detta svarar
runstavsbilden den 17 juni, mast med rå, vilket bör tolkas som
skeppet Argos mast.37
I Vattumannen uppgår ‘Argos mast’ och det heter i uttolkningen
grek. Horaiotäta pragmatos38 ‘sysselsättning med skörd,
blomstrande verksamhet’. Majstången finns redan den 1 maj.
Runstavsbilden vid midsommar: en majstång härstammar i så fall
från månaden maj och har sitt ursprung i Vattumannen.
I första hand bör dock majstången föras ihop med lövhyddor och
lövsalar, såsom i runstaven den 24 juni, ty då man dansat kring
majen, bör det sättas samman med paradisträdgården i Hyperboréerriket och/eller Hesperidernas trädgård.
Vintergatan var en plats för de döda som tänktes dansa. Vid de
fyra solstånden: jul, midsommar, påsk och Mikael kom denna
stjärnbild jämte de döda som bor där, ned till jorden. Vintergatan
tänktes som ett kors och man ritade kors på dörrar och väggar vid
dessa fyra tider. Majstången avbildar vintergatan som ett kors.
Hyperboréernas rike kan förläggas nordligt (våren) med
utgångspunkt från Pilens stjärnbild, och västligt med utgångspunkt
från Hesperiderna (midsommar).

35
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Väduren
Vädurens stjärnbild är den första i zodiaken. Då zodiaken är en
ring, och en ring inte har varken början eller slut, så bestämde man,
att Väduren skall vara det första djuret. Så skrev Ptolemaios. Detta
stämmer med runraden som börjar med runa fä F, isl. fé och sedan
fortsätter genom hela stjärnhimlen med två runor, motsvarande varje
stjärnbild, så att mot 12 stjärnbilder svara 24 runor.
Väduren går från den 24 juni, midsommar, men då stjärnbilden
är s o l e n s h ö g s t a l ä g e , motsvarande midsommar, och
denna punkt på himlen under medeltiden inföll den 12 juni, så får
man betrakta även denna tid, mellan den 12-24 juni såsom möjlig för
jämförelser med Väduren.
Den 15 juni har legendariet Vitus Modestus. Detta helgonnamn är
en ordlek på Väduren, som l a m m , ty lat. vitulus är ‘lamm’. Denna
dag har runstaven en ullsax, ty nu var tid att klippa fåren.
Den 22 juni har runstaven ett timglas. Detta är för tidskiftet, ty
Väduren är det första märket. Att börja året vid midsommar är inte
det normala i tideräkningens historia, dock saknas inte exempel: de
gamla egyptierna började året vid midsommar, då Nilen steg och
Hundstjärnan efter hand blev synlig.
Den 17 juni är i runstaven ett får, och den 24 juni ett lamm och
en sol.
Solen är ingen stjärnbild, men runstavsbilden erinrar om att solen
nu, vid midsommar, stiger högst upp på himlen och Väduren var
solens höjdpunkt.39 Erinrande om solen, såsom gående högst i
Väduren, är runstavsbilden den 29 juni blomsterqvast med
läkedomskraft. Solen i sin höjdpunkt i Väduren ansågs av
astrologerna öka alla planeters läkekraft40. Den viktigaste
runstavsbilden som erinrar om Väduren är den 24 juni: lammet och
fanan.
Katolikerna menar, att fanan betyder återuppståndelsen och
himmelsfärden. De har fana vid Robigalia i maj41. Den 3:e maj
svarar fanan i runstaven mot stjärnbilden Vexillum ‘fanan’ och detta
har till synes ingenting med Väduren att göra, fastän
runstavsbeskrivningen nämner lammet och fanan ihop.
39
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Korset i fanan kan troligen jämföras med vintergatan som ett
kors. Ett kors var ett sätt att avbilda himlen.
Den gyllene Väduren blev offrad, men smet ur skinnet enl. vissa
antika författare42.
Andra menar att Vädurens stjärnbild var Thyestes lamm, symbol
för härskarmakten. Makten växlade årligen mellan bröderna Atreus
och Thyestes till dess lammet profeterade, att Atreus ensam skulle
inneha kungamakten. Han var förstfödd. Thyestes bortstal då lammet
och förförde Atreus hustru, Aerope, med vilken han bedrev hor. Hon
skaffade honom det gyllene lammet, som gav tecken och gjorde
förutsägelser i hans hus om vilka han, Thyestes, uttalade sig inför
folket. Då gav Zeus ett nytt tecken, i ty att han omkastade solens,
stjärnornas och morgonrodnadens förlopp43.
Den 2:e juli har runstaven ett altare, vilket man bör föra till
Väduren, vars saga fortsätter:
Kung Athamas hade, då det var hungersnöd i landet, av oraklet i
Delfi fått det rådet, att offra sin son i första äktenskapet; Phrixos, till
Zeus. Först då detta var gjort, skulle markerna i landet åter bära
frukt. Men då Phrixos självmant gått in på detta och redan låg
bunden på altaret, frälste hans moder Nephele honom. Hon hade av
guden Hermes fått en stor, fager vädur, vars ull var av guld. Väduren
kunde tala med mänsklig stämma. Nu satte sig Phrixos upp på dess
rygg och bakom sig hade han sin syster, Helle, och så steg Väduren
högt upp i luften. Färden gick till Kolchis vid Svarta havet. Här
häskade konung Aietes. Han tog vänligt emot Phrixos, och, efter
gudarnas vilja, offrade väduren till Zeus, varefter han upphängde det
gyllene skinnet på en ek i Ares lund. Men väduren skall enligt andra
ha smitit ut ur sin päls innan den offrades och som tack för vad den
gjort, sedermera blivit satt på himlen såsom stjärnbilden Väduren.44
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Sambandet mellan runstaven
och
stjärnorna
Sedan människan i förhistorisk tid bestämt solårets längd, blev
det möjligt att överföra årets dagar på ett brädstycke, och skära en
skåra för varje dag. Efter 365 märken började man om från början.
Ett år motsvarade för naturmänniskan solens omlopp på himlen eller,
om man använde månår, tolv månader.
Med ett månvarv menades vanligen följande: För att gå samma
varv som solen, d.v.s från en viss stjärnbild och varvet runt tills dess
månen kom tillbaka till utgångsläget, behövde han, månen, ungefär
27 dagar. Under denna tid hade solen nästan stigit fram en hel
stjärnbild på himlavalvet och månen måste tillryggalägga ytterligare
2 1/2 dagar för att hinna i fatt solen, så att tiden för månen att gå från
nymåne till nymåne blir ungefär 29 1/2 dagar45. Detta var innebörden
av en månmånad, så som den blev avmärkt på runstaven med dess
gyllental.
En kalender avbildar himmelska ordningar och visar betraktaren,
hur solen, månen och planeterna gå upp och ned samt hur de vandrar
på himlen.
Man anger sedan gammalt från dag till dag, i vilken stjärnbild
dessa ‘vandrare’ står och går, ty planet kommer av grekiska planao
planaw ‘vandra’.
Steget från att ange solens läge i de tolv stjärnbilder i zodiaken:
Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen,
Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen, Fiskarna, - till att
ange även andra stjärnbilder, som ligger över eller under, är inte
långt.
Tidigare visades att skriften är en uppställning av stjärnbilder.
Av runradens 24 tecken kan man approximativt lägga ut två runor
över eller under varje stjärnbild i zodiaken.

45
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Tavla över stjärnbilderna, året och runorna.
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Runskriften är med denna metod jämförbar med den semitiska
skriften. Den grekiska skriften, däremot, visar drag från båda
skriftsystemen, så att ljud-raden ABGDE.. blev övertagen från de
semitiska stjärnbilds/bokstavsnamnen, medan grekerna på 700-talet
f. Kr. skrev dessa ljud med tecken som mestadels var hämtade från
ett runliknande alfabet. Den semitiska ljudföljden slog därmed
sönder stjärnbildernas ordning i den proto-grekiska skriften. Låt oss
ta ett exempel. Skyttens båge som avbildades i runa Bjarkan b ( den
17:e runan), som måste ha funnits i grekisk skrift före 700 f. Kr.
flyttades fram till andra plats i alfabetet, ty ljudet ‘B’ kommer som
nummer två i den semitiska ljudföljden (ABG). Det semitiska ‘B’tecknet b gav inga associationer till ljudet ‘B’ och föll därför i
glömska.
Då de flesta förhistoriska folk kände till månadsräkning, blev det
naturligt, att uppdela stjärnhimlen efter årets tolv månader, eller om
man räknar både ny- och fullmåne, i 24 månfaser.
Det är denna stjärnbildshimmel som skrivtavlan avbildar, och
flera runor och semitiska bokstäver är lätt igenkännbara, med början
i Väduren, så att tecknen alltid kommer i rätt ordning. En bokstav
som hör hemma i Oxen kommer nästan alltid före en, som hör
hemma i Tvillingarna.
Den första runan heter ‘fä’ F och avbildar ett fä med sina horn.
Den första semitiska bokstaven heter alef ‘oxe’ A a och avbildar
likaså ett fä med sina horn. Detta kan vara Väduren eller Oxens
stjärnbild. Eftersom Väduren är det första märket, så må man antaga,
att bägge tecknen avbildar en vädur.
Runan ‘ur’ U avbildar en lie, det är Perseus lie, eller Orions bälte
som kallats ‘lien’. De semitiska tecknen som kommer på andra och
tredje plats ‘bet’ B och ‘gimel’ G avbildar likaså en ‘lie’.
Långt fram i tiden har man avbildat Hyaderna så; u .
Bokstaven ‘dalet’ och runan ‘turs’ kunna se ut så d och avbilda
då Triangelns stjärnbild.
Bokstaven ‘he’ E eller runan ‘as’ A är himlastegen, vägen till
himlen, Plejaderna. Runan, som vägen till himlen avbildar kanske en
humlestör, såsom finns i runstaven. Humle som en klängväxt tänktes
symbolisera vägen till himlen som i sagan om Jack Bönstängeln.
Både humlestören och stegen finns i runstaven den 25 juli på
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Jakobsdagen. Dagens namn, Jakob, har givit namn åt sagan; Jack
Bönstängeln.
Denna bokstav kan se ut så: e i semitisk (punisk) skrift och är då
jämförbar med nästa runa ‘vagn’ r som är Kuskens stjärnbild eller
Karlavagnen, roterande kring jordens axel, som är staven.
Runa cen ‘fackla’ C är Stora hunds gap, ty där är himlens största
stjärna Sirius. Denna stjärna var ibland en fackla eller ett bloss och
ritades då sålunda y . Denna den sjätte runan motsvarade den sjätte
semitiska bokstaven ‘waw’ W. Waw betyder ‘spik’ och det är också
möjligt att uppfatta denna runa som en spik. Polstjärnan kallades
också ‘spik’ hos många folk46, då man tänkte sig att de andra
stjärnorna var fästade vid polstjärnan med trådar och rörde sig kring
denna som om den vore en spik.
Runan ‘gåva’ G var ett kors för vintergatan, som tänktes som ett
kors och kom ner till jorden på dagjämnings- och solståndstider.
Bokstaven het I ritades så, och torde vara ett arbetsredskap pga
de räta vinklarna. Runorna avbilda vanligen djur eller arbetsredskap.
Djuren på stjärnhimlen är lagda in i den tid på året, då de födas, och
arbetsredskap är avmärkta i runstaven på den årstid, då de används.
I Föreställer troligen en slaktbänk, ty stora Björn var slaktarens
köttyxa o. likn. Runstaven har den 18 oktober, Lucas, - en slaktbänk.
Runa ‘Hagel’ h föreställer ett härv-trä för att nysta garn. Detta
erinrar om, att nornorna gjorde tråd, vilket var till för att lägga ut
människors öden, vilka tänktes som en tråd.
Runan ‘Nöd’ N är för ödesgudinnornas verksamhet; en slända,
och runan ‘Is’ I är en tråd för ödestrådar, då man nu i slutet av
november gjorde ljusvekar till jul. Julljusen var ansedda för livsljus,
och man spådde liv och död av huru de brann. Stjärnbilden är här i
november-december, Jungfrun och över Lejonet Kybele.
Runa ‘år’ J med två motställda vinklar återfinnes i semitskriften
som het cH .
Bokstaven tet Q är för södra korset, som ligger i vintergatan,
vilket här är ringen. I folktron var södra korset ett kvarnhjul.
Runan peord P avbildar Kronans stjärnbild, (ställd på ända).
Detta motsvarar (Tyskland) Perchtentag, som var trettondedag.
Denna dag har runstaven tre kronor, som är den förkristligade
varianten av Kronan.
46
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Semitiska Lamed L betyder ‘oxpik’, och bokstaven avbildar en
ox-pik, som var ett verktyg i handen på Björnvaktaren.
Runan eolhx Z liknar bokstaven kaf kK . Tecknet avbildar
Skorpionens stjärnbild.
Därefter följer Ormbärarens orm i runorna för, sol och sigel :
z x s S vilket motsvarar de semitiska tecknen mem och nun ‘orm’
som såg ut så: n M N £.
Skyttens Pil återfinnes i runan Tyr T och Skyttens båge i runan
‘Björk’ b.
Semitiska samek visar flera tecken, som liknar ödesgudinnornas
redskap för att spinna och väva: ≈ ç S . Här ser man troligen
trådar, vävar, väv-spolar och sländor.
Den sista bokstaven här S avbildar närmast en kvist eller ett
träd, ty den betyder samek ”gren, träd”, vilket kan jämföras med den
motsvarande runans namn bjarkan ”björk”.
Runan eh e avbildar Örnens stjärnbild och bokstaven qof x X
avbildar Stenbocken som Pan, eller Ægi-pan, och avbildar hans
phallos. Han tillhörde släktet satyrer, grek. satyroi eller tityroi.
Den semitiska bokstavsnamnet qof betyder ”apa”. Man hade inget
ord för ”satyr” så det fick bli ”apa”. Runorna på samma plats i
teckenraden ha ett snarlikt utseende M m.
Bokstaven resh R är stjärnbilden vexillum ‘fanan’ på en stång
och bokstaven shin s är Kassiopeia på sin tron, hållande armarna så,
som bokstaven visar.
Runan i Fiskarna är ‘odal’ O , vilken föreställer en fisk.
Alla dessa tecken är här satta efter sin ordning i bokstavsraden
och efter sin ordning på stjärnhimlen, från Väduren till Fiskarna.
Flera av dessa stjärnbilder återfinnas också i runstaven. Dels
förekommer en relativt komplett runrad som gyllentals-rad under
dag-runorna och dels förekommer de på bestämda dagar i året. Runa
‘Fä’ F är ett lamm på midsommar och runa ‘Ur’ U är en lie den 10
juli. ‘As’ föreställer en humlestör A som den står inskuren på
Jakobsdagen. Red är en vagn i skörden c är Stora Hunds käft och
Sirius y som var ‘fackla’. I runstaven motsvaras det av Hund och
Hare den 4 augusti. Stora Hund på stjärnhimlen jagar Haren.
Runa G finns i runstaven som ett ‘kors’ den 14 september;
korsmässa om hösten. Bokstaven het I finns i runstaven möjligen
den 18 oktober såsom en slaktbänk, och kvarnhjulet Q q finns som
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föreställningar vid Lusse om att Näcken (= stjärnbilden Kentauren)
höll kvarnhjulet o. dyl.
Runan P är en krona motsvarande trettondagens kronor i
runstaven. Runan Z är en ljusstake, ett tregrenat ljus, som är satt på
kyndelsmässodagen den 2 februari. Ursprungligen var det
Skorpionen som avbildades så.
Ormbärarens orm Ss finns som en orm i runstaven den 24
februari. Runan Tyr T finns den 24 februari som en pil i runstaven.
Till denna pil fogar sig nästa runa B; det är Skyttens båge.
Den semitiska bokstaven samek ≈ ç avbildar en ‘vävspole’ som
finns i runstaven den 7 mars eller ännu bättre som en kvist den 12
mars och runa eh e avbildar ‘en fågel’ som finns i runstaven i mars.
Bokstaven x qof avbildar en mans hemliga ting.
Bokstaven resh R är en fana för stjärnbilden Vexillum,
motsvarande runstaven den 3 maj ‘en fana’. Runan ‘odal’ O
återfinnes i runstaven den 18 maj; en bred fisk och bokstaven T finns
den 3 maj, Korsmässa’ i runstaven; ett kors.
Runstavar innehåller dock betydligt flera stjärnbilder än de
knapphändiga skrivtavlorna. Efter midsommar kommer flera
runstavsbilder, som är kända i folktron såsom namn på Orions bälte;
i juli: lie, spjut, räfsa, jägare, skytt, bila, slaga, Jakobs stav, Arons
stav.
Plejaderna igenkännas i juli såsom runstavsbilderna: 12 stjärnor,
port, stege, sju sovare, en klase nötter, vattenös, såll, smultron.
Också run- och bokstavsnamnen ger upplysningar om
stjärnbilder. Oftast är inte runnamnet samma stjärnbild som tecknet
avbildar, utan en stjärnbild som ligger intill. Någon enstaka gång
hänför sig tecknat och runstavsnamnet på samma stjärnbild såsom
runa ‘fä’ som avbildar ett fä med sina horn F.
Ur betyder ‘regn’ och regnstjärnorna var Hyaderna/Plejaderna.
Den motsvarande bokstaven gimel ‘kamel’ var ett namn på
Plejaderna.
Nästa bokstav heter dalet ‘dörr’, och dörren till himlen var
Plejaderna. Den motsvarande runan Thurs ‘jätte’ var himlens jätte,
Orion, som ligger intill Plejaderna.
Runan as ‘död kropp’ motsvarade stjärnbilden ‘den döda
kvinnan’. Runan red ‘vagn’ var Kusken, som tänktes sitta på en vagn
med hästar. Den följande runan cen ‘fackla’ var Sirius, som var
brännande, ett bloss eller fackla. Runorna ‘Hagel’ och ‘Is’ var
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närmast att hänföra till Stora Björn, ty från denna stjärnbild kom det
hagel och is. Den var en vagn lastad med is och snö.
Runnamnet ‘nöd’ är jämförbart med stjärnbilden Necessitas.
Runnamnet ‘idegran’ jämförs med namnet på Berenices hår
‘idegranskransen’. Denna runa motsvarar jul (21 dec.) och vid denna
tid kom vintergatan, himlen, ned till jorden. Vintergatan kallades
också Idavall , ”idegransslätten”, där asarna möttes vid jul.
Den semitiska bokstaven yod ‘hand’ var att likställa med
stjärnbilden ‘Handen’ och den likaledes semitiska bokstaven lamed
‘oxpik var den oxpik som Bootes/Björnvakten hade i handen.
Runan eolhx var ett namn på ‘halm’ och motsvarade vintergatan
som var en väg av halm, och har gett upphov till ordet jul.47 Ordet
betyder halm såsom man vid jul lade halm på golvet, symboliserande
att himlen, vintergatan, = halm-vägen, nu var förenad med jorden.
Ordet stjärna *ster är släkt med strå *ster. Över hela jorden finns
liknelsen med stjärnor som säd, halm, strå.48
Den semitiska bokstaven nun betyder ‘orm’ och avbildar
dessutom en orm n och hänför sig till Ormbärarens orm.
Runan Tyr var: ‘Tyr som stack sin hand i ulvens gap’ och
motsvarar stjärnbilden ‘Qiwafus, som håller sin hand i hundens käft’.
Runan Eh var ‘hästen’ och jämföres med himlens häst, Pegasus,
eller stjärnbilden Fölet.
Den semitiska bokstaven qof ‘apa’ svarar mot stjärnbilden
‘apan’.
Runan lag är ‘vattnet’ vilket är det vatten som rinner ur
Vattumannens kruka.
-----En egendomlighet med runstavarna, är att de skiftar året i två
halvor med en sommarsida från den 14 april och en vintersida från
den 14 oktober. Denna delning kommer sig av, att astrologerna
skiftade himlen på samma sätt i en sommar- och en vintersida, där
solen och månen tog var sitt hus och de andra fem planeterna ett hus
i varje himmelshalva. Man förstår av denna delning, att Saturnus
båda hus ligga på ömse sidor om den 14 april. Stenbocken mot mars
månad och Vattumannen mot maj. Man får då en stjärnhimmel, som
47
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grovt sett ser ut så: Januari/Vågen, februari/Skorpio, mars/Skytten,
april/Stenbocken, maj/Vattumannen, juni/Fiskarna, juli/Väduren,
augusti/Oxen,september/Tvillingar, oktober/Kräfta, november/Lejon,
december/Jungfrun.
En sådan ordning visar en stjärnhimmel som är 8000 gammal.
Åldern beräknar man så, att man sätter fullmånen på solståndsdagen
den 21 december i Vågen. Vågen är rådande över denna tid, julen,
med stjärnbilder som de tre Heroerna, Hades och Kronan. Om
fullmånen går i Vågen den 21 december, så står solen i 180°,
opposition, d v s i Väduren. I våra dagar går solen i Väduren först
den 14 april. Från den 21 december, solståndsdagen, till den 14 april
är det 115 dagar. Då solen genom precessionen går baklänges i
zodiaken behöver hon i våra dagar 115 dagar för att från
vintersolståndsdagen komma till Vädurens 0°. Detta förhållande
varar i 71 år, sedan måste solen vandra 116 dagar till den 15 april,
för att nå fram till Väduren 0°. Solen står 71 år i varje grad, och detta
beror på jordaxelns ständigt förändrade lutning, som innebär att den
punkt i zodiaken, där solen befinner sig vid solståndet, kryper bakåt i
zodiaken. Solen har från runstavens utgångsläge gått 115 dagar eller
grader bakåt och stått 71 år i varje grad, vilket ger runstavens ålder:
115 ggr 71 = 8165 år.
För precessionen har också redogjorts i andra sammanhang. I
korthet skall sägas, att man följde fullmånen, så som man fortfarande
gör vid beräkning av påsken
Snittet mellan års-halvorna, den 14 april och den 14 oktober visar
en indelning: midsommar 14 juni, vintersolstånd den 14 december.
Detta förhållande var rådande på medeltiden, närmast 1300-talet.
Runstaven visar många drag av en sådan räkning, men visar
samtidigt att man tagit hänsyn till Jul och St. Hans som
solståndstider. Man skulle kunna säga, att tiden i runstaven mellan
den 12 juni och midsommar speglar både Fiskarna och Väduren.
Ullsaxen (Väduren) kommer före Brädspelet (Fiskarna).
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Runstavsbilder och stjärnor
14 april
Denna dag kallas ‘första sommardag’. Detta är, för att runstaven
indelades i en sommar- och en vintersida.
I buddistisk och innerasiatiska religioner var Sumur-berget ett
namn på det berg i norr, där de döda bodde49. Dit vände man sig
knäfallande med sina böner. Man kan jämföra detta med vårt ord
sommar som ett gammalt namn på det berg i norr, varest gudarna bo.
Hos grekerna kallades det Olympen och hos våra förfäder, Valhall.
Här tronar hos grekerna över-guden och hans tjänare, Ganymedes,
som kan ses i Vattumannen. Tjänaren h ä l l e r u r s i n k r u k a
u t det som över-guden dricker, ambrosia och nektar. Hos våra
förfäder var det mjöd eller öl, varav de avdöda krigarna evigt levde.
Oden tänktes i detta sammanhang leva av vin. Av detta är det som
ordet för sommar, som kommer av roten *sem, får en betydelse av
att ‘hälla ut’.
Betydelsen ‘halv’ som i latin semi är, för att året här delas i två
halvor.50
E t t l ö v t r ä d . Detta lövträd är inskuret i runstaven, för att de
döda, som vistades i himlen i Hyperboréiska landet, levde i en
paradismiljö, där man gick barfota och ej behövde tak över huvudet.
I en evig ungdom framlevde man i lundar, under träd och bodde i
lövhyddor. Närheten till Hyperboréerna ses av att Pilens stjärnbild
var Apollons pil i detta land. Pilen uppgår i ò	  3° -10° = slutet av
mars.
S t ö r , s v ä r d , l a n s . Dessa vapen var för det, att man nu
åskådliggjorde Sommarens och Vinterns kamp, vilken slutade med
att Vintern vek och Sommaren kom till herravälde. Sommaren
symboliserar här gudavärlden som besegrade draken eller Typhon
som försökt bestorma Olympen. Hos nordborna var det för att
Midgårdsormen och jättarna hade försökt storma Asgård.
Vinter betyder ‘vattenorm’ och är närmast namnet på Hydrans
stjärnbild, som uppgår om hösten och den 14 oktober, då runstavens
vintersida tog sin början
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16 april
H a c k a , g r e p . Dessa redskap var satte i staven för att det nu
var tid att arbeta i åkern. Åkerns stjärnbild uppgår ò 15°-17° = 5 - 7
april. 51
P i l . D enna pil åskådliggjorde den himmelska Pilen, som var
Apollons pil i hyperboréiska landet.
23 april
H ä s t . Hästen här är för, att man nu brukade släppa hästarna på
bete. På vissa ställen skulle man släppa hingstarna till stona. Det sägs
också, att man denna dag skulle svänga, dvs bada hästarna. Allt detta
påminner om himlens häst, Pegasus som ligger på stjärnhimlen så,
att den går från ô 5° - ö 17° = 25 april - 6 juni.
Spjut, fana, riddare som slåss med en
d r a k e . Då man ibland ser en riddare till häst som dräper en
drake, är det för legenden om S:t Göran, som till häst dräpte en
drake.
Den hedniska förlagan är, att Pegasus var Bellerophons häst.
Denna saga förtäljer huru guda-ynglingen på Pegasus nedgjorde och
dödade odjuret Chimaira, som var ett lejon med get-huvud. Ett lejon
finner man i runstaven två dager senare, den 25 april.
25 april,
G ö k . Göken var symbol för evig sommar i världsträdet52, och
påminner ånyo om paradismiljön i hyperboréiska landet.
Framför allt är runstavens gök symbol för det svek som låg i luften,
då enligt Vøluspá jättar och asar svek varandra i samband med att
man byggde Asborgen.
L i l l a g å n g - d a g , ( 20 april - 19 maj) Hos romarna firade man
vid denna tid fester, varvid man gick runt sina ägor under
åberopande och bön om, att säden och växtligheten måtte väl trivas.
Man ledde också kring sin boskap i en fest, som hette Ambarvalia.
Festen Robigalia riktade sig till en viss halvgudinna Robigo, som
kunde orsaka rost på säden. Hon stod i samband med Stjärnbilden
Stora Hund.
Hos våra förfäder motsvarades Robigo av den gamla d.v.s. en
häxa vid namn Járnsaxa, som fostrade ulvar i Järnskog. En av dessa
ulvar skall sluka solen på ragnarök. Hos tyskar och andra folk hette
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denna häxa Perchta och hon hade likaså hade ett koppel hundar. Till
henne var det som man i maj ropade ‘Peregrinus, bind dina hundar!
Denna dag var också ‘gångdag’. Under den katolska tiden gick
man runt ägorna under förbön. Prästerna stänkte vigvatten, och
liknade i så måtto stjärnbilden Vattumannen med krukan.
Menigheten bad att Gud måtte förskona dem från missväxt, närmast
frost och rost på säden. Under hedendomen var detta en bön till
åkerbrukets gud, Aristaios, som själv offrade till Poseidon för att
denne gud skulle avvärja hunddagarnas hetta. Sambandet var, att
man ansåg rost på säden vara orsakad av Stora Hund, vilken rådde
över hunddagarna och man riktade sina böner till dem, som man
menade hade de skadliga hundarna omhänder. Denna tid, i augusti,
var känslig för säden. Aristaios och hans förbön nämns i
Vattumannens stjärnbild.
L e j o n . Om detta lejon talades ovan i samband med Pegasi saga.
Huru Bellerophon på hästen Pegasus nedgjorde och dödade
Chimaira, som var ett lejon med get-huvud.
Dagens namn Marcus är satt där för att detta namn betyder
‘häst’. Det gamla indoeuropeiska ordet för häst lever kvar i keltiska
och germanska som i ordet sv. märr. Hästen är här som sagt,
Pegasus.
1 maj
E n f å g e l p å ä g g . Svanens stjärnbild, som har en längd över
hela denna tid; ò 4° - ô 14° =25 mars - 4 maj, var Zeus, som i en
svans skepnad närmade sig nymfen Leda, eller Nemesis och avlade
en son, som var kläckt ur ett ägg.
3 maj
E n b å t m e d b å g e i framstammen. Detta är för stjärnbilden
Skeppet Argos mast vilken uppgår i Vattumannen enligt
stjärnbildsförteckningen.53
E t t l i g g a n d e k o r s . Detta var Kristi kors och man firade
varje år, att man hade återfunnit detsamma. Enligt legenden hade
Abrahams broder Loth planterat ett träd, som sedermera användes,
då man byggde Salomos tempel. Då trädet visade sig vara obrukbart,
kastades det i en damm. Då Jesus skulle korsfästas, flöt trädet, eller
en gren därav, själv upp och erbjöd sig sålunda att stå till tjänst som
Kristi kors.
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Enligt en annan legend54 skulle Abrahams son ge sin döende
fader en frukt från paradiset, och mötte en ängel som gav honom en
kvist. Då han kom hem, var fadern redan död, och sonen planterade
kvisten på Abrahams grav. Kvisten växte upp och blev ett stort och
högt träd, av vars grenar Kristi kors var kommet. Kristi kors kallades
under medeltiden ‘glädje-träd’55.
I Legenda Aurea står en liknande berättelse om huru Adams son,
Set, gick i paradisträdgården för att begära en kvist av medlidandets
träd, varmed han skulle kunna smörja sin fader och göra denne
frisk.56
Allt detta är, för att Vintergatan kallades Abrahams träd.
Vintergatan var av allmogen kallad moln- eller väderträd. Man
uppfattade att de bibliska fäderna bodde på firmamentet. Moln kunde
kallas Adams-träd.
Detta träd kallades av hedningarna ‘Yggdrasil’57 och
världsträdet, som bland stjärnorna motsvarade vintergatan.
Dagens namn ‘korsmässa’ omtolkades i folkfantasin till ‘kors
mässa’ ty nu skulle man släppa korna på bete. Detta erinrar om att
Vintergatan kallats ‘kostig’.58
6 maj
En gryta med ett stående helgon.
Dagen heter Johannes ante portam latinam. Detta är för att aposteln
och evangelisten Johannes blev gripen i Rom och framför stadens
port59 satt i en gryta med sjudande beck. Han överlevde dock pinan
och steg välbehållen ur grytan. Han kallas på runstaven ‘Lille Hans’,
och hans attribut är örnen.
Allt detta blir begripligt först då man skådar understrukturen: den
grekiska stjärnsagan, den nordiska hedendomen och den
kvardröjande folktron.
Den grekiska stjärnsagan om Vattumannen (=maj) handlar om att
ynglingen, Ganymedes, av Zeus örn blev upptagen i Olympen till att
tjäna överguden som dennes munskänk. Han avbildas som
Vattumannen med kruka. Denna saga ger förklaringen till att
Johannes överlevde pinan. Som lärjunge till Jesus var Johannes
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snarast jämförbar med de gamla hedniska gudarna och kunde inte dö.
Inte heller Ganymedes dog, då han vart uppförd i himlen för att i
evighet få lysa som över-gudens munskänk. Att Ganymedes var en
gosse, förkristligades i det att Johannes kallades ‘Lille Hans’ och, att
Ganymedes blev förd till himlen, buren på örnens vingar,
förkristligades till att gälla Johannes, som fick örnen som sin symbol.
Den nordiska sagan handlar om huru g o s s e n , Tjalfe, blev
upptagen till Tor som dennes tjänare. Bakgrunden var, att Tors
sällskap, Tjalfe, Loke m.fl. hade kokat och ätit upp en av Tors
bockar. Då Tor svängde hammaren för att göra den uppätna bocken
levande igen, befanns ena benet vara brutet. Tor vredgades över detta
och tog som ersättning Tjalfe och hans syster Røskva med sig till
himlen.
Detta sceneri förklarar varför Johannes, L i l l e H a n s , blev
kokt i en gryta. Att det skedde vid den ‘latinska porten’ var, för att
staden Rom ansågs som helig och snarast gudomlig. Detta ses av att
pilgrimsfärder ofta gick till Rom. Här fanns liksom I Santiago och
Jerusalem stegen eller porten till himlen.
I folktron kvarlevde minnet av att man om våren hade offrat
b a r n , och på runstenar från Blekinge får man förklarat, huru det
närmare skall ha tillgått. Det harmlösa barnet, som brutit bockens
ben, får ljuta kokningsdöden som straff. Det är en olycklig spådom,
och det heter på runstenen från Stentoften: ‘Med nio, de allra
raskaste bockar gav HaduwolafaR offer. På geten Heid flår jag av
raggen, arla, med knivens egg. Det harmlösa barnet sjudes till döds,
? den som bryter.”
På Björketorps-stenen står:
På Heid, getters get, flår jag av getens ragg, arla med knivens
egg. Det harmlösa barnet ljuter kokningsdöden, den som bryter?
Olycksspådom!
E n p o r t . Denna runstavsbild framgår av det ovan sagda. Rom
var vägen till himlen och pilgrimerna gick hit, därför att de då slapp
vandra den vägen efter döden. De som inte hade företagit en
pilgrimsfärd, måste efter döden på blodiga ben irra, tills de kom till
någon uppgång till himlen.
12 maj.
F u n t , Funten här är att sätta lika med Vattumannens kruka
E n t r e f o t , sommartinget. Detta tingsmärke är för det, att
tingstiderna visade ett tredelat år. Det är fyra månader mellan dessa
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märken som står i runstaven: 13 januari, 12 maj och 14 september.
Trefoten, som symboliserar tingstiden, är en pall för det att gudarna,
då de satt ting vid asken Yggdrasil, satt på trebenta stolar. Dagen
kallas i Tyskland ‘de stränga herrarna’ och man jämför med den
engelska runradens dikt under runan Odal:
- Odal är mycket ljuv, för vem det vara må, om han måste där,
enligt lag och rätt, döma blodigt, bland dem som är rädda.”
Vidare sägs det att dessa nätter, den 12, 13, 14 maj, var järnnätter
om våren. Detta leder indirekt över på ett annat namn på
Vattumannen; Aristaios. Denna stjärnbild hette: Aristaios, offrande
till Poseidon eller Zeus för att undanröja hunddagarnas
skadeverkningar. Stora hund spred torka och rost på säden. De
farliga nätter, då säden hotades av frost eller rost, kallades
‘järnnätter’ och skall sättas samman med den häxa som fostrade
vargarna eller hundarna i norden, Järnsaxa. I Tyskland hette häxan
med hundspannet Perchta. Till henne var det nu som man ropade:
- Peregrinus, bind dina hundar i band!” då man vid denna tid gick
skallgång och drog runt i skog och mark för att skrämma vargar. Det
heter:
- Peregrinus (16 maj) var vargarnas härskare.
15 maj
K o r n , Dagen här var så-dag, och kornet erinrar om stjärnbilden
Fröet i ö	 16°. Man jämför också längre ner, den 25 maj; tre korn.
18 maj
E n b r e d f i s k , brax-leken. Nu går fiskarnas stjärnbild in (20
maj - 20 juni) och dessa himlens fiskar tänktes som breda. Dagen
kallas också Hör-Erik. Hör betyder här ‘lin’, ty nu var tid att så lin,
vilket jämföres med stjärnbilden linet som uppgår i Fiskarna.60
25 maj
T r e k o r n symboliserar stjärnbilden Fröet, ö	 16°.
31 maj
E n b r a x e n symboliserar Fiskarnas stjärnbild som nu är
kommen till herravälde.
Dagens namn är Petronella. Hon var Petri dotter.61 Dock hade
Petrus sövt ner flickan så, att hon låg i ständig feber. Då Petri söner
sporde vadan detta var, väckte han upp henne, och hon lät på faderns
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tillskyndan betjäna alla vid bordet. Därefter befallde han henne att
åter gå till sängs, vilket hon efterkom.
Man skall jämföra detta med huru valkyriorna tjänade Oden och
gudarna vid bordet i Valhall. De hade därvid hand om bordbonader
och hällde upp mjöd och öl åt enhärjar och asar. I runstaven är mot
denna dag satt e n m j ö l k s t ä v a , som symboliserar de kärl som
valkyriorna hade om händer. I legenden om Petronella nämns inget
om bordbonader. Valkyriornas sysslor nämns flera gånger i Eddan.
Det sägs att valkyriorna Rist och Mist bringar Odin dryckeshornet.
Andra ger enhärjarna öl och har vård om bordsbonad och dryckeskar.62 Slutligen är det, att Petrus kunde söva sin dotter och sätta feber
på henne, att likna vid Odin, som också menades kunna göra så.
Odin stack Brynhild, Sigrdriva, med sömntorn.
I Eriksmål vaknar Odin upp ur drömmar, i vilka det tycktes
honom, att han beredde Valhall till fallna krigares mottagande: han
väckte enhärjarna och bjöd dem stå upp, strö bänkar och skura bordskar, och valkyrior att hämta vin som om det skulle komma en
konung.
Att runstaven har en m j ö l k s t ä v a med uttydningen
‘mjölkning till maj-smör’ är för det, att Valhall var i Vintergatan,
som menades vara en gata av mjölk.
3 juni
En navare, en väg, en gryta, en stav,
b o r r . Stjärnbilden Borret uppgår i närheten av Vexillum, ‘fanan’63.
Den nordiska sagan om Plugge Navare är en variant på Jack
Bönstängeln och är i ett större perspektiv jämförbar med sagan om
huru Oden hämtade diktar-mjödet hos jättarna i berget. Han tömde
de tre grytorna Odröre, Son och Bodn och flydde. Dessförinnan hade
han kommit in i berget genom att först borra ett hål i stenen och
därefter, förvandlad till orm, krypa in.
8 juni
E t t m e t s p ö m e d r e v o c h k r o k . Detta föreställer
Fiskarnas band som var en så viktig och välkänd stjärnbild, att
fiskarna under antiken stundom kallades ‘bandet’. Man bör särskilt
beakta den stjärnbild som heter linet, och i Fiskarna uppgår metreven
och fisknätet av lin.
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V i n d r u v a . Vindruvan ger flera öppningar. I väster låg
Hesperidernas trädgård, och här fanns de gyllene äpplen, vilka
Herakles hämtade enligt sagan. I fiskarna uppgår också den på knä
stående. Detta är Atlas som av mödan står på knä, emedan han bär
hela jordklotet på sina axlar. Ibland anses stjärnbilden vara Herakles,
då också denne hjälte, om än bara för ett ögonblick, bar hela
jordklotet, medan Atlas var åstad och hämtade de gyllene äpplena.
Dessa äpplen har man sett i Plejaderna, och Plejaderna kunde också
vara vindruvor, vilket stämmer med runstaven här.
Att Plejaderna uppgår först i juli förklarar man då så, att denna den
viktigaste av alla stjärnbilder knutits64 till Väduren och därför till
midsommar, varför man räknat Plejaderna efter solståndet som under
medeltiden låg ända bak vid den 12 juni.
I nordisk mytologi är runstavens vindruva här att likna vid den
mistel som dödade Balder. Misteln har små bär som likt druvor sitter
i klasar.
Helgonnamnet för dagen, Medardus, är en ordlek på ett gammalt
ord för vin, och romarnas vinfest hette en gång meditrinalia. Detta
sistnämnda ord är egentligen byggt på ett ord för ‘honung’ och släkt
med det svenska ordet mjöd som här, liksom i några andra språk, i
stället betyder ‘vin’. Man vet inte om indoeuropéerna ursprungligen
kände till vin. Honung och mjöd har de med säkerhet känt till.
12 juni
Denna dag visar upp en hel del runstavsbilder, som i de flesta fall bör
föras till stjärnbilden Hades. Nu, den 12 juni, hade solståndet en
gång i tiden infallit och dagen var en motsvarighet till Lucia, som
anses/ansågs vara årets mörkaste natt, vilket den också var - på 1300talet. Bilderna erinrar därför om Hades och underjorden.
E n d y n g g r e p är för det, att underbyggarna nu firar sin fest,
men att det rinner ner på deras bord från bondens stall. Bonden
ombedes flytta sina hästar eller ta undan gödseln, vilket är en
motsvarighet till måkningen, som äger rum om annandag jul.
Gamla solståndet betecknas med ett h j u l . Detta är för att
Ixions hjul65 är beläget nere i underjorden. Ixions helvetesstraff sågs
av Juno, då hon nedsteg i underjorden.
E n s p i r a slutligen66 påminner om Hades, ty spiran var ett av
hans attribut, då han var underjordens härskare och konung.
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13 juni
E t t s v i n , St. Antonii dag. Ett svin uppgår i fiskarnas stjärnbild.
15 juni
E n u l l s a x . St. Vitus. Ullsaxen påminner om att Väduren, fåret,
nu gått in, särskilt om man skall se runstaven som en medeltida
kalender, där solståndet, dvs solens högsta läge, infaller redan den 12
juni. Enligt astrologerna var Väduren ‘solens höjdpunkt’.
Helgonnamnet Vitus, är en ordlek på lat. vitula ‘kviga, kalv’.
16 juni,
B r ä d s p e l , t ä r n i n g . Ett brädspel är en egendomlig
runstavsbild och giver ingen vägledning i legendariet. I fiskarnas
stjärnbild är dock brädspelet en mycket gammal bild, som tycks vara
belagd i hela världen. Peter Nilson skriver:67
- ‘Babyloniernas fiskar, eg. Fiskarnas band var större än
motsvarande stjärnbilder hos oss, och pegasuskvadraten IKU låg
mellan fiskarna. Detta arrangemang återkommer med en egendomlig
envishet hos olika folk världen runt. Ibland är ‘kvadraten’ en damm
ur vilken fiskarna hoppa. Ibland är den ett s p e l b r ä d e ; ibland
äro fiskarna istället två ödlor (Guineakusten i Afrika) och kvadraten
bildas i deras korsade kroppar. På andra sidan Atlanten ha indianer
avbildat ‘fiskarna’ som en fisk med dubbelstjärt och ett r u t i g t
s p e l b r ä d e på sin rygg. Nästan alltid sätts kvadraten i samband
med vatten och två vattendjur.
E n f i s k e k r o k betyder att fisken då bäst nappar metkroken. En
fiskekrok denna dag bestyrker, att brädspelet avbildar fiskarnas band,
såsom ovan sades. Brädspelet och fiskekroken äro ungefär samma
stjärnbild; bandet.
17 juni
E n b o k , Detta är en ödets bok, för att de underjordiska nornorna
skar allas öden på trä. Senare, då man fick kontakt med
medelhavsfolken, gick man över till att skriva på papper, men
bevarade minnet av att man en gång skrivit på trä, i det att man
kallade en bunt inbundna papper för ‘bok’.
E n l i e . Lien denna dag erinrar om att Perseus hade ett böjt svärd
eller ett liesvärd i handen, då han avbildades på stjärnhimlen i strid
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med sjöodjuret. Hans bild går visserligen upp i Väduren och skulle
passa såtillvida. Dock ligger Perseus litet senare in i Väduren enligt
Ptolemaios68. Orions bälte har kallats ‘lien’69 och här blir det ännu
svårare att passa in lien, ty Orion börjar först i Oxen. Man måste
tillgripa den av romarna påstådda stjärnbilden Orion i Väduren. 70
Annars står oss endast till buds att förklara, att lien här är satt
där, för att den följt med solståndsdagen, då denna dag under
medeltiden gled ända tillbaka till den 12 juni, eller också, att den är
fel insatt, ty en lie har man alltid i runstavarna den 10 juli, en dag
som passar bättre till Perseus stjärnbild.
E n r o v a . Rovan är satt för stjärnbilden Fröet, som uppgår i
Fiskarnas 16°71. Rovan ansluter till sagan hos Grimm ‘den stora
rovan’72. Denna saga kan dateras till midsommar, dels för att man
sår rovor vid den tiden, men också för att sagan finns bevarad i
Småland, där den dateras till midsommar.73
F å r . Ett får är satt för ingången av Vädurens stjärnbild. Närmare
nedan om att denna vädur också kunde vara Thyestes lamm.
L a x . Laxen motsvaras av fiskarnas stjärnbild. I norden svarar laxen
framför allt mot Loke, som förvandlade sig till en lax, då han hade
anstiftat Balders död och därför måste hålla sig undan. Sagan om
Balders död, hans bål-färd74 och vistelse i Hel, hör till de hedniska
föreställningarna kring midsommar
M a s t m e d r å . Här bör man jämföra med stjärnbilden Skeppet
Argos mast75 som uppgår i ô. Den astrologiska uttolkningen
är horaiotyta pragmatos, ‘sysselsättning med skörd, blomstrande
verksamhet’. Runstavsbilden härstammar från Vattumannen i maj
och, om man jämför den med majstången, så finner man majstången
även belagd från maj månad. Då majstången skulle kläs med
blommor och blad stämmer detta med uttolkningen: ‘sysselsättning
med blomstrande verksamhet’.
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Men Argo kunde också uppgå i Väduren enligt de romerska
astrologerna.76
Majstången kan också tänkas avbilda vintergatan, som var ett
kors. Denna stjärnbild troddes komma ner till jorden vid midsommar.
22 juni
T i m g l a s . Runstavsbeskrivningen säger, att detta märke är som
ett tecken på, att det nu är solvarv. Man räknade tiden från Väduren
som är zodiakens första märke. Underjordens gud, Hades, är rådande
över midsommar’n, och hans fader, titanen Kronos, som också delvis
var rådande i underjorden, hade ett namn som betyder ‘tid’.
En annan romersk underjords-gud var Dis Pater77. Hans namn är
det som man bör jämföra med, om man skall etymologisera78 det
germanska/svenska ordet tid, tyska Zeit.
M å n g a k o r s , tio tusen martyrer. Legenden säger, att dessa
martyrer var en romersk legion, som blev korsfästa och ihjälplågade,
för att de på kejsare Hadrianus tid (100-talet) vägrade att offra till
den romerska statens gudar. På ett medeltida träsnitt ser man, huru de
i stort antal bli spetsade på pålar79.
Det erinrar om huru stora skaror avdöda tränger sig in i Hades
port. Ovidius skriver80:
Brant stupar nedåt en väg mellan dimgrå idegranshäckar
dyster bär den till skuggornas land, till tystnadens rike.
Här sveper dimmorna upp från stygiska träsk, medan nya
andar i ett strömma ner och skaror av gravarnas hamnar.
Blekhet och Köld ha sitt hemvist här i kusliga nejder.
Maner som just kommit hit, går och fråga om vägen till staden
nere vid Styx och till borgen, där Dis, den förfärlige, härskar.
Men det behövs ej, staden är stor, dit leda väl tusen
vägar, och vidöppna står dess portar. Likt floder mot havet
strömmar andarna alla dit in; så tallösa skaror
rymmas i den, att man ej kan märka de nya, som kommer.
Här irrar kring utan kött eller ben blodlösa gestalter.
Somliga samlas i konungens borg men andra på torget,
många sysslar med det, som var deras yrke i livet,
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andra bestraffas på olika sätt med plågor och pina.”
----Många sägner knyter an till motivet, huru stora mängder människor
befinner sig i Hades eller, av någon orsak, blir bragta dit. Vanlig vid
midsommar är sägnen ‘De dödas julotta’, som handlar om hur de
döda såsom andar samlas till julotta. En levande kommer in bland de
döda, och sägnen påminner om det ovan anförda stället hos Ovidius,
där gudinnan Juno kommer ner bland de döda.
I evangelieboken står mot 6 söndagen efter trefaldighet (= 30 juni)
Jes. 5:8-16.
Ve dem som står bittida upp för att hasta till starka drycker, och som
sitta intill sena natten för att upphetta sig med vin! Harpor och
psaltare, pukor och flöjter och vin har de vid sina dryckeslag, men på
Herrens gärningar aktar de inte, på hans händers verk ser de icke.
Därför skall mitt folk oförtänkt föras bort i fångenskap, dess ädlingar
skall lida hunger, och dess larmande skaror försmäkta av törst. Ja.
Därför spärrar dödsriket upp sitt gap, det öppnar sina käftar utan allt
mått, och stadens yppersta måste fara dit ned, jämte dess larmande
och sorlande skaror, envar som fröjdar sig därinne. Så blir
människorna nedböjda och männen ödmjukade.
--23 juni
E n f i s k , andra braxen-leken. Fisken markerar slutet på
Fiskarnas stjärnbild
24 juni
Dagen kallades midsommar eller St. Hans. Nu firade kyrkan
Johannes döparens födelse. Johannes döparen var och blev den
förkristligade Orion/Bootes. Han var född av gamla föräldrar på ett
magiskt sätt, stod i vatten, hade bälte, ropade.
Likheten mellan Orion och Bootes är så stor, att dessa
stjärnbilder sammanblandats. De ha båda starka axelstjärnor, bälte, är
ropare, avbildas med ett skörderedskap såsom kastskovel,81
tröskredskap, eller yxa för vedhuggning82. De är skördegudar men
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också jägare. Johannes döparen firas både där Bootes passar in, dvs
adventstiden, och där Orion stämmer, som i detta fall, midsommar.
Romarna, dvs Manilius och Firmicus känner inte till Perseus
stjärnbild utan nämner Orion i Väduren.
E n s o l . Runstavar har denna dag en sol för det, att solen nu stiger
högst på himlen. Astrologiskt var Väduren ‘solens höjdpunkt’,83
vilket visar, att man aldrig ändrat astrologin från sin ursprungliga
teckning av himlen. Också ansågs Vintergatan vara en gammal sols
väg, och vintergatan, som de dödas hemvist, hade sitt största
inflytande vid solstånden, jul och midsommar, då himmel och jord
förenades, och man från denna världen kunde komma ned i
dödsriket, eller omvänt, de döda, då kunde komma på besök.
Sambandet mellan dödsriket och solen är också det, att solen om
natten färdas, som man menade, längs underjordens älv, buren på en
sköld eller på en båt, för att varje morgon ånyo stiga upp i öster.
Detta sceneri upprepas var dag, men särskilt om midsommar, då
denna dag i året var en förstorad bild av dagens rytm, där solen om
middag stiger högst på himlen. I folktron (Tyskland) har man vetat
berätta, att en gyllene platta visar sig på källans vatten varje
midsommar.84
M a j s t å n g . D enna runstavsbild svarar mot seden att resa
majstänger vid midsommar. Som namnet ‘maj’ säger, så härstammar
seden från månaden maj, då man reste upp dylika blomsterförsedda
stänger. Stjärnbilden är Argos mast, och uttolkningen av stjärnbilden
är ‘sysselsättning med skörd, blomstrande verksamhet’. Jfr 17 juni!
L a m m e t o c h f a n a n . Lammet är för Johannes Döparen.
Katolikerna menar, att fanan betyder återuppståndelsen och
himmelsfärden. De har också en fana vid Robigalia i maj.85
Fanan i runstaven den 3 maj, en dag som skulle kunna jämföras
med Robigalia i tiden, svarar mot stjärnbilden Vexillum.
Om Johannes döparen ovan jämfördes med Orion, så är han här
att likna vid Väduren, vars stjärnor vid midsommar kommer till
herravälde. Ursprungligen, för 8000 år sedan, såg man i himlens
stjärnor ursprunget till allt levande, och således tolkade man de
stjärnor, varest fullmånen stod vid midsommar som ett får, ty nu
föddes lammen. Det var dessa stjärnors fluidum som här, vid
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midsommar, skapade ett får. Fåren låg sedan under dessa stjärnor,
som fick betydelse för alla får överhuvudtaget. Om planeten
Saturnus befann sig i Väduren i ett visst ögonblick, kunde detta
tolkas som, att får skulle dö, och man skulle lida brist på det, som
fåren ge, ull m.m. Om planeten Jupiter stod i väduren, betydde det
kanske, att man skulle förvärva rikedom av fåren. Stjärnbilder och
planeter användes för att utröna en oviss framtid.
Väduren hade en gång räddat Phrixos och Helle på sin rygg och
fört dem i säkerhet. Då väduren kom fram till Kolchis, lät konungen
slakta djuret och hänga upp skinnet i Ares lund, där det hängde
bevakat av en stor drake. Hit styrde Jason och alla Greklands forna
hjältar kosan på skeppet Argo för att hämta det gyllene skinnet.
Som den 7:e stjärnbilden, räknat från vågen, och rådande över
sjunde månaden, juli, kan man igenkänna väduren i talet ‘sju’, som
går till en indoeuropeisk rot *septem. Denna rot/ord har betytt *sep,
‘helgad åt’ eller ‘det heliga’ och *tem ‘det utskurna’, ‘skinnet’.
Andra mena att vädurens stjärnbild var Thyestes lamm, symbol
för härskarmakten. Makten växlade årligen mellan bröderna Atreus
och Thyestes tills dess lammet profeterade, att Atreus ensam skulle
inneha kungamakten, han var förstfödd. Thyestes bortstal då lammet
och förförde Atreus hustru, Aerope, med vilken han bedrev hor. Hon
skaffade honom det gyllene lammet, som nu gav tecken och gjorde
förutsägelser i Thyestes hus; om vilka han, Thyestes, uttalade sig
inför folket. Då gav Zeus ett nytt tecken i ty, att han omkastade
solens, stjärnornas och morgonrodnadens förlopp86.
E t t l ö v r i k t t r ä d . Detta är i grund och botten samma som
nästa runstavsbild; lövsalar.
L ö v s a l a r . Lövsalar byggas nu vid denna, den vackraste tiden,
men byggas också i maj, och här föreligger en sammanblandning
mellan Hyperboréerna (i norr) och Hesperiderna (i väster), båda
ställena paradisträdgårdar, där de saliga bo i lövsalar. Hyperboréerna
är oftast förlagda i norr, men stundom också i väster87. De bor i
lundar och lövhyddor,88 medan sagan om Hesperiderna ofta sätts i
samband med stjärnbilden Engonasin89 , Herakles, som i detta fall
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uppgår i Fiskarnas 2:a och 3:e dekan . Sagan om hur Herakles
hämtade Hesperidernas gyllene äpplen finns knuten både till
Hesperiderna och Hyperboréerna.91
R ä f s a . Räfsan var ett annat namn på Orions bälte92. Denna
stjärnbild uppgår i Oxen och svarar i tiden emot mitten av augusti.
Räfsan som Orions bälte vid midsommar måste därför jämföras med
den Orion, som Manilius och Firmicus målar upp, och som låg i
Väduren.
Att Orions bälte kallats lien, räfsan, de tre slåtterkarlarna m.m.
beror på att Orion liksom Bootes ibland tänktes med ett
skörderedskap i hand.
25 juni
H a t t p å e n s t å n g . Denna runstavsbild hänför sig till Hades,
underjordens gud, som var ‘den osynlige’. Osynligheten
framkallades medelst en mössa, hatt eller, någon gång, kappa. Så
hade Perseus, då han skulle döda draken och befria Andromeda, fått
en osynlighetskappa av Hades, vilken han använde.93
I nordisk folktro har trollen som bergens och underjordens
bebyggare mössor, vilka gör dem osynliga.
Föreställningar om osynlighet är framför allt kopplade till
Johannes, den 24 juni.94
29 juni95
Blomsterkvast
med
läkedomskraft.
Midsommaren är solens höjdpunkt. Astrologer visste fordom, att
96
solen i sin höjdpunkt i Väduren ökar alla planeternas läkekraft .
E n n y c k e l . Dagen heter Petrus och Paulus. Petrus fick av Jesus
himmelrikets nycklar. Himlen blev i folkfantasin tillhåll för alla
döda, och Sankte Per med nyckeln blev dess väktare. Han låser med
nycklarna himlens port, så att inte obehöriga kunna komma in. De
obehöriga var främst de, som ville tränga sig in i himlen men som, på
grund av ett syndigt liv, var hänvisade till helvetet och straffen
därstädes.
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Den hedniska tron som låg under var, att nyckeln var Hades,
underjordskonungens, attribut. Hades stänger med nyckeln portarna
till sitt rike, så att ingen kan fly därifrån97. Helvetesporten var
välkänd under antiken och medeltiden: hos grekerna Hades pylä, hos
nordborna helgrind. Helvetes port ansågs av astrologerna ligga nära
Altarets stjärnbild.98
Nyckeln finns också i runstaven på andra Petrusdagar. såsom den
22 februari. Denna dag tänkte man sig, att Vintergatan (= Hades)
korsar djurringen mellan Skorpionen och Skytten. Samma dag finnas
också i runstavar andra Hades-attribut såsom: ä g g , s t o l och en
s t e n . Denna sten var satt efter den kändaste Heraklesmyten, då
hjälten var nere i Hades och kastade sten, varvid Hades förskräcktes
så mycket, att han för att skydda sig, flydde till Zeus .
2 juli
E n l ö v - k ä r v e . Denna bild har delvis ovan omtalats och är satt
för det, att de saliga i Hesperidernas trädgårdar, ungdomslandet,
levde ett liv utan sorg och ålderdom. De gick barfota omkring och
bodde i lundar och lövhyddor. Man bröt löv till boskapen.
Hesperiderna var Atlasdöttrar och sångmör. Platsen som låg
längst ut i väster har givit namn åt aftonen hos flera folk, lat vesper
‘afton’99. Svenska ordet väster är troligen namnet på en av
sångmörna100 .
Seden att utfodra boskapen med löv är eljest ovanlig, nästan
främmande för norden, där ängarna vid denna tid på sommaren är
gröna.101
E n l i e . Se nedan den 10 juli!.
A l t a r e . Kung Athamas hade, då det var hungersnöd i landet, av
oraklet i Delfi fått det rådet att offra sin son i första äktenskapet,
Phrixos, till Zeus. Först då detta var gjort, skulle markerna i landet
åter bära frukt. Men då Phrixos självmant gått in på det, och redan
låg bunden på altaret, frälste hans moder, Nephele, honom. Hon hade
av guden Hermes fått en stor, fager Vädur, vars ull var av guld.
Väduren kunde tala med mänsklig stämma. Nu satte sig Phrixos upp
på dess rygg, och bakom sig hade han sin syster, Helle, och så steg
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Väduren högt upp i luften. Färden gick till Kolchis vid Svarta havet.
Här härskade konung Aietes. Han tog vänligt emot Phrixos och, efter
gudarnas vilja, o f f r a d e väduren till Zeus, varefter han
upphängde det gyllene skinnet på en ek i Ares lund, där det
bevakades av en stor drake som ständigt höll fast skinnet mellan sina
tänder och aldrig sov. Men väduren skall enligt andra ha smitit ut ur
sin päls, innan den offrades, och som tack för vad den gjort,
sedermera blivit satt på himlen såsom Stjärnbilden Väduren102.
8 juli
H å l a , k l i p p a . Dagen är helgad åt den heliga Sunniva, som på
ett skepp drev iland på en norsk ö vid namn Selja. Besättningen sökte
skydd i en grotta och undgick således att falla i hedningarnas händer.
Något sekel senare fann man på ön en snövit dödskalle i grottan.
Under hedendomen var denna årstid i hög grad helgad åt hålor
och grottor. Från den grekiska sagovärlden känner man till att
gorgonerna och Medusa bodde i mörka hålor. Hit kom Perseus, då
han bortstal gorgonernas enda öga, och med bortvänt ansikte, dödade
häxan Medusa, som satt i en mörk grotta. Gorgonernas håla låg nära
dödsriket och den evigt prunkande trädgård, där de odödliga
bor103.Perseus-sagan är satt till denna tiden, och alla de berörda
stjärnbilderna: Andromeda, Valen, Kepheus, Kassiopeia, går upp i
Väduren. Perseussagan liknar den norska sagan Lillekort och i
Sverige; Silvervit och Lillvacker. Gorgonerna bodde längst ut i
väster104 vid Okeanos ö, och Okeanos uppgår som stjärnbild i
Väduren.105
Också Hephaistos bor i en håla i väster, omfluten av Okeanos
ström.106 Han kan avbildas i dvärggestalt och är halt; han har gesäller
och framställer i hålan sina smidessaker. Hephaistos kastades av
Zeus ner på ön Lemnos, där han sedan har sin grotta.
På Lemnos är också Hypnos, sömnens gud,107med sin
tvillingbroder Thanatos, Döden. De bor i en underjordisk grotta eller
håla108 i väster, varifrån de kommer, då de smyger sig över
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människorna109. Vergilius låter Hypnos bo vid ingången till Orcus.
(=romarnas Pluto och underjorden).110
Man jämför Hypnos med den 27 juli; Sju Sovare .
I Hypnos håla i väster bor också drömguden Oneiros, som är son
till Hypnos111.
Västlig är också sjustjärnan, som satts i samband med ‘sju
sovare’. Sjustjärnan är Plejaderna som är verksamma för att tyda
drömmar112 .
I folktron är belagt hur man om midsommarnatt skulle drömma
om sin tillkommande.113
10 juli
Dagens namn är Knut, för Knut Lavard som var konung i
Danmark och blev dräpt av hedningarna, som genomborrade honom
med ett spjut. Namnet Knut är en ordlek på en av de viktigaste
stjärnorna i Fiskarna, Knuten, i fiskarnas band, latin Nodus som
uppgår i è 2°.
S p j u t . Detta spjut sattes i runstaven med hänsyftning på legenden
om kung Knut.
Astronomiskt, är spjutet att jämföra med Orion, i vars stjärnor
man har sett ett spjut114. Med Orion menas då den stjärnbild, som av
romarna sattes i Väduren, och som kanske snarast motsvarar
Perseus115.
Med Odins spjut, Gungnir, var det så, att han fick det av
dvärgarna i berget, Ivaldessönerna, som gjorde spjutet. Dessa
dvärgar116 är detsamma som smeden Hephaistos som bodde längst ut
i väster, vid oceanens strand, i en håla. I Snorre Edda heter smeden
Sindri,117vilken också nämns i Vøluspá 37.
E n l i e . Lien denna dag erinrar om Perseus lie eller liesvärd. Men
Orion har också kallats lien, särskilt Orions bälte118 . Orion kallas i
Finland Väinemöinens lie.
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Liens stora betydelse för denna tiden är självklar, då lien är det
viktigaste instrumentet i handen på bonden under slåttern. Under
skörden, som inföll nästa månad, använde man skäran. Juli månad
kallas på fornslaviska ‘liemånad’119.
Perseus è	  26° -	  	  ê	  16° [21 juli - 10 aug.] har ett ‘liesvärd’, ‘böjt
svärd’ i handen.
K r o n a i r i k s ä p p l e . Detta motsvarar Hesperidernas äpplen,
ty denna paradisö skall befinna sig längst ut i väster. Var någonstans
detta skulle vara, är oklart. Hesperiderna nämnas ytterst sällan som
stjärnbild. Man har pekat på Plejaderna såsom Hesperider120.
15 juli
E n r ä f s a . Räfsan är ett annat namn på Orions bälte.121Orions
bälte har kallats: lien, spjutet och räfsan, vilket allt finns som
runstavsbilder kring denna tid på sommaren.
En
fyrkant
med
en
dörr
p å . Det heter i
runstavsbeskrivningen, att detta skulle vara det rum, varest de sju
sovare legat. Det bör jämföras med att sömnens gud, Hypnos bodde
på ön Lemnos längst ut i väster. Troligen på grund av sju-talet, har
detta sammanblandats med Plejaderna, sjustjärnan, vilken också,
förutom mycket annat, kallats ‘sju sovare’.122
1 2 s t j ä r n o r . Plejaderna kunde också någon gång vara tolv123 .
Aratos uppger dock att endast sex var synliga under antiken. Dagen
den 15 juli, har av kyrkan kallats apostlarnas delning. De tolv
apostlarna hade en motsvarighet i Odin, ty då han vandrade i världen
hade han tolv namn.124
Plejaderna, som under antiken ansågs uppgå i Oxens 1°-3°, hade
under ett ännu tidigare skede ansetts gå upp i Väduren.
P o r t , d ö r r . Dörren till himlen var Jakobs stege,125 som
kommer till synes om Jakobsdagen, den 25 juli. Detta kan också vara
Plejaderna.
Hos de altaiska folken var Plejaderna ett hål i himlens tält.
Härifrån kom kalla och frostiga vindar. En man reste en stege dit upp
och försökte med skinn täppa igen hålen.126
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Plejaderna som en dörr till himlen jämföres med den semitiska
bokstaven dalet ‘dörr’ d D som liknar runan Turs ‘jätte’ d D. Det
germanska runnamnet hänför sig till himlens jätte: Orion, i norden,
Ymir.
Odins tolv namn är för det, att Odin råder över denna tid. Han
var den som med lien i hand tjänade hos jättarna för att komma åt
diktarmjödet. Detta är i grund och botten samma saga som Jack
Bönstängeln, vilken traktade efter att stjäla jättens dyrgripar. I
norden heter denna saga: Plugge Navare eller Pinkel och
trollkäringens dyrgripar.
20 juli
( K l a s e ) N ö t t e r . Detta är åter för Plejaderna, som var
himlens kanske kändaste objekt tillsammans med Orions bälte och
Karlavagnen. Stjärnan Alkyone i Plejaderna har kallats ‘nöten’.127
Nötter har man även sett i Orions bälte som ibland kallades ‘gyllene
nötter’.128 Man är nu inne i ‘fruntimmersveckan’, och allmänt sades
det nu, att denna vecka kommer med regn och, att nötterna därför bli
maskiga. Det sägs också, om det regnar på Margareta, att ‘Margareta
väter i nöten’.
D r a k e . Stjärnbilden ‘den döde draken’ uppgår i ê	 18-20° (= 12
aug).129 Helgonen kring denna tid ha drakar som attribut: 20 juli
Margareta, den 21 juli Daniel, den 25 juli Jacobus major.
Man bör här också jämföra Hesperiderna = Plejaderna ( ê	  3° = 28
juli). Hesperidernas drake är bekant, ty den bevakade livets äpplen.
Dessutom bör man andraga den drake, som i Ares lund i Kolchis
bevakade Vädurens gyllene skinn.
E n f å g e l . Plejaderna var duvor som jagades av Orion130
Ö s k a r . Detta erinrar om Plejaderna som ett såll131 . I folktron har
man sett dessa stjärnor som hål i himlen, varifrån det regnade och
snöade. Deras namn ‘sjustjärnan’, tyska Siebengestirn, kom genom
en folketymologi att sammanblandas med tyska Sieben ‘sålla’. Ett
såll och öskar är dock inte riktigt samma sak, så det hela är oklart. I
Norge kallades dagen ‘Margit Vatsöse’ (vatten-ös).
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22 juli
S m ö r j e l s e k ä r l , k r u k a m e d s a l v a . Detta tolkar man
som salvningen av Jesu fötter. Maria Magdalena nämns fr. a. i Luk
8:2;
- (Lärjungarna följde Jesus) - därtill några kvinnor, som han hade
helbrägdagjort ifrån de onda andar och krankheter, nämligen; Maria
som kallades Magdalena, av vilken sju djävlar utgångne voro.’
Detta har man tolkat så, att Maria Magdalena var en sköka, som
vart frälst och därefter gjorde bot och bättring. Utan stöd i bibeln har
man menat, att den synderska (Luk 7:37) som vätte Jesu fötter med
sina tårar, torkade dem med sitt huvudhår och smorde dem med sin
medhavda smörjelse, var Maria Magdalena.
I legendariet finner man några legender om Maria M. Hon bodde
i öknen i 30 år, där hon gjorde bot. Varje dag lyftes hon upp i luften
och fick höra änglasång och spisades i andlig måtto132 .
Hon avbildas i en håla med en skinnfäll och gissel. Vid sidan om
henne ligger en dödskalle. Hon framställs halvnaken eller t.o.m.
värre133 .
En legend förmäler, att hon och hennes broder Lazarus jämte
några andra kristna fördrevs och sattes på en båt, som sköts ut på
havet vind för våg, utan styrsel. Efter hand ankom dock farkosten till
Massilien (Marseille), där man steg i land och började predika
evangelium och förstöra hednatempel134.
En annan legend förtäljer om en pilgrim och hans hustru. Ute på
havet (under en pilgrimsfärd) kom hustrun i barnsnöd och födde ett
gossebarn, men dog själv av följderna. Ingen fanns ombord som
kunde ge barnet di eller något som helst annat till livs. Manskapet
ville, att den döda kvinnan skulle kastas i sjön, men mannen såg
långt borta en klippö, där han strandsatte sin döda hustru och det
levande barnet. Genom att vända sig till Maria Magdalena med
förbön för barnets liv och hustruns frälsning hoppades mannen på
helgonets hjälp. Då han två år senare kom tillbaka till ön, var barnet
ännu vid liv och gick på stranden och lekte. Den döda hustrun
uppvaknade ur dödssömnen, och det framgick, att mannen blivit
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bönhörd, och att Maria Magdalena hela tiden hade närt barnet och
hållit det vid liv135.
En annan legend säger, att Maria från Magdalena, sedan hon
dött, vart lagd i en sarkofag av sten och, att en munk kom för att taga
hennes kvarlevor. Då han bortförde dem, kunde han plötsligt inte
mer röra dem ur fläcken, förrän munkarna i hans kloster kom
tillstädes och förde hem kvarlevorna.136
Gorgo, Medusa
I stjärnbilden Perseus uppgår Gorgo-Medusa i è	 24°-29° (19-24
juli). Då Perseus skall befria Andromeda, avhugger han Medusas
huvud och stoppar i en säck. Var och en som åser Medusa blir
förstenad. Sålunda utrustad förstenar Perseus först sjöodjuret Ketos
och befriar sedan Andromeda. Enligt Ovidius förstenar Perseus på
bröllopet rivalen Phineus.
Medusa och hennes systrar, Gorgonerna bor längst ut i väster,
vid Okeanos strand nära nergången till Hades, där kvällssolen badar
och går ned var afton. De bor i en håla137, dit in Perseus tränger ‘som
en vildgalt’. Han avhugger Medusas huvud med bortvänt ansikte, för
att slippa se hennes förstenande blick. Han ser henne blott genom att
använda sin sköld som spegel. Då han bortflyr, upptar de andra
gorgonerna förföljandet. De är bevingade och flyger138 liksom
Perseus i luften. Men Perseus döljer sig med sin Hades-kappa, som
gör osynlig.
Medusa avbildas i äldre tid som ett groteskt troll med ormar till
hår. Hon finns också senare avbildad som en vacker kvinna med
långt hår. Hon kallas ‘hetären’139, ‘skökan’och på antika och
medeltida stjärnbildsförteckningar kallas Gorgo ‘Skökan’.
Jämförelserna blir nu, att då gorgonerna bor i väster i en håla
nära nergången till Hades, det liknar framställningen av Maria
Magdalena i en håla med en dödskalle. Maria M. bodde liksom
gorgonerna på en ö, då hon i legenden diar det dödsdömda barnet,
som strandsattes på en öde klippö i havet.
Maria Magdalenas västliga boning kommer fram i den legend,
där hon drev iland vid Marseille i västra medelhavet och bosatte sig
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där. I väster, vid Okeanos strand finns också Hesperiderna och Atlas,
och grekerna satte detta samman med Atlasbergen och Herakles
stoder vid Gibraltar sund. Väster för grekerna var västra medelhavet.
Maria Magdalena kunde under sin vistelse och botgöring i öknen
höja sig i luften och liknar i detta gorgonerna, som var bevingade och
kunde flyga.
Vidare kunde den döda Maria Magdalenas efterlämningar
förstena, som i legenden om munken som bortförde hennes reliker,
liksom att Medusa-huvudet kunde förstena, även sedan det var
avhugget.
Det framgår också, att såväl Medusa som Maria Magdalena var
ansedda för att ha varit skökor, och stjärnan Gorgo ansågs redan
under antiken vara ‘skökan’.140
Smörjelsekärlet eller alabasterflaskan med smörjelse, som av
bibeltolkare förklarats vara Maria Magdalenas kärl, återkommer som
runstavsbild på hennes dag, 22 juli.
Denna kruka bör man sätta samman med stjärnbilden Okeanos.
Denne gud eller, rättare sagt, titan bor på en ö i väster nära
gorgonerna. Han avbildas som flod-gud, och hans attribut är en
kruka ur vilken en vattenström framrinner.
S t o l . Runstavsbeskrivningen säger här: ‘Jungfru Maria reste sig i
stolen för Maria Magdalena’.
Stjärnbilden Kassiopeia som uppgår i Väduren kallas
‘drottningen i sin tron’. Lat. femina in Cathedra141. Kassiopeia var
moder till den fångna prinsessan Andromeda och Andromeda har
man velat se i Margareta, den 20 juli. Det heter i legendariet:
- Hon, Margareta, framställer den förkristligade Andromeda.142
25 juli
E n h u m l e r a n k a , e n s t e g e . Denna stege var det, som
patriarken Jakob i drömmen såg, då änglar steg upp och ned för
densamma. Berättelsen står i gamla testamentet, så dagens namn;
Jakob den yngre = aposteln Jakob är i grunden felaktigt och satt
endast för likheten mellan deras namn. Jakobs stege var i folktron ett
namn på vintergatan och himlen eller vägen till himlen143. Det anses
på vissa ställen, att själen, då den lämnar kroppen måste gå uppför
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Jakobs stege. Vintergatan är också himlastegen på vilken Jakob såg
änglarna stiga upp och ned.
Santiago i Spanien var den plats, där man tänkte sig, att denna
Jakobsstege var belägen. Santiago betyder ‘Sankt Jakob’.
Pilgrimsfärderna gick hit, till Santiago, då man tänkte sig, att detta
var vägen till himlen. Man klättrade efter döden uppför stegen och
kom så till sjustjärnan, ungefär så. De som inte hade företagit denna
resa i livet måste efter döden på blodiga ben försöka ta sig dit som
irrande själar. Såväl Plejaderna som Karlavagnen kallades sjustjärna
och var tillhåll för själar.
E n g r ö n s k a n d e s t a v , Jakobs-stav. Jakob är pilgrimernas
skyddspatron.144 Pilgrimernas attribut var fr.a. pilgrimsstaven.
Runstavsbilden kan också vara: ‘en karl med stav’, betydandes
pilgrimsfärden till St. Jakobs grav i Compostella.
Stjärnbilden är här åter Orion, som på flera orter kallats ‘Jakobs
stav’.145
En
våt
hatt,
p i l g r i m s h a t t . Detta är för
pilgrimsfärderna till Santiago. Pilgrimsvägen till Santiago var
detsamma som vintergatan, vilken var St. Jakobs väg.146
Man bör här observera, att b Kassiopeia som uppgår i è	 7° = 2
juli, kallats Pilgrimsstjärnan.147
En drypande våt hatt, en pilgrimsmussla.
Musslan var symbolen för resan till Santiago148 . Sambandet mellan
Jakob och Orion 149låter en ana, att den våta hatten bör jämföras med
Orions resa över havet, då han som blind gick till solens land för att
återfå sin syn. Orion var son till havsguden Poseidon och kunde gå
på vattnet. Då han inte såg något, fick han orientera sig efter
smideshamrarnas klang och kom så småningom till Hephaistos i
väster. Denne skickade honom till solens land, för att han skulle
återfå synen. De nordiska jättarna kunde på samma sätt gå på vattnet
och orienterade sig efter malmklangen, men på ett litet annat sätt än
Orion. Ty, då de inte tålde kyrkklockornas klang, så befann de sig i
sagan städse på flykt undan malmklangen. Sagan slutar med att
144
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jättarna efter detta, blinda eller ej, bor på en ö i havet. Orion var
också den blinde jätten på en ö.
Om detta påminner i sin tur, att pilgrimerna ringde i klockor
under sin färd.150
S t . J a k o b , St. Jakob är också Ljusbäraren151 i stjärnbilden to
luúcna feúrwn, som uppgår i väduren. Den helige bär en brinnande
ljusstake i handen, och över honom ser man Vintergatans
stjärnband.152
27 juli
S j u s o v a r e . Legenden om dessa sju sovare var, att de en gång
gått in i en grotta och där sovit i flera hundra år. Då de vaknade och
kom ut, var allt såsom förändrat.153
Astrologiskt är det för Hypnos, sömnens gudom, som bor i väster
i en grotta men också för Plejaderna, som har kallats sjustjärna och
‘sju sovare.154
E n r ä v s a x , e n s k y t t . Runstavsbilden står för jätten,
Orion , ty han var en jägare och bågskytt155. Rävsaxen är dessutom
för stjärnan Elektra i Plejaderna
( ê	  3° = 28 juli), som har
kallats hAlwúpyx ‘räv’.156
29 juli
E n s t e g e . Denna stege är samma, som är satt mot den 25 juli.
S ä d e s k r o k . Snarast Orions redskap, ty han var Smati-Osiris
= Kornguden.157
E n B i l a Orion har kallats Skeparnía ‘bila’.158
1 augusti
En nyckel, en kedja, länkar, en rågs k ä p p a . Dessa runstavsbilder är satta för Petri fängelse, men
också för sagan om den blinde jätten på ön, vilken är detsamma som
den blinde Orion på ön.
Sagan om Orion har i den nordiska återspeglingen kommit att
handla om jätten på ön, som flytt undan kyrkklockornas dån. Sagan
150

Lex. nord. medeltid XIII:312
Boll s. 16, 42
152
Komp. Vintergatan 45
153
Legenda aur. s. 503.
154
Allen s. 424.
155
Ro. VI:986.
156
Allen s. 406 och Ro. III:2553.
157
Allen s. 308.
158
Ro:VI:983.
151

52
delar upp sig i två grenar159; dels den o n d e j ä t t e n med
skadeavsikt, som ger de stranddrivna fiskesvennerna ett b ä l t e ,
med anmodan att fara hem och spänna det om en viss namngiven
kvinna i hembyn. Då hon förmodas spänna gördeln om sig, skall hon
fara upp i luften och till jätten, som traktar efter henne, på samma
sätt som att Orion jagade kvinnor, som flydde undan honom. Detta
ser man av stjärnbilden Orions bälte som också kallas Friggerocken
och har hednisk förankring i ty, att jätten uppenbarligen traktat efter
Odens hustru, Frigg. Orions bälte kallas också: ‘De tre
fiskesvennerna’, och har då fått sitt namn efter denna saga, ovan
nämnd.
- Dels den andra typen av jättesagor, som handlar om, hur den
v ä n l i g t s i n n a d e jätten ger fiskarna en nyckel, med vilken
de kan öppna ett visst berg i hembygden, där det skall finnas
omätliga skatter, vilka fiskesvennerna kan taga, blott de släpper ut
jättens i berget instängda get och/eller hund. Att jätten har en hund
stämmer med stjärnhimlen i så måtto, som att Stora Hund är Orions
hund. Geten bör jämföras med Capella i Kusken, som ligger över
Orion.
Då runstaven den 1 augusti har bojor, är det för, att jätten på ön
ligger bunden i länkar. Nyckeln i runstaven är för att jätten ger
fiskarna en nyckel, med vilken de kan öppna berget.160
Att Petri fängelse har gått in för denna saga, är för att Petrus som
Himmelrikes väktare sammanblandats med Hades, dödsrikets herre.
Denne har som sitt attribut, ‘en nyckel’.161Jätten i berget har såsom
tillhörig de avdöda i Vintergatan sammanblandats med
Hades.162Orion, som delvis framgår i Vintergatans stjärnor har
dessutom kallats Osiris, vilken var döds-gud och underjordens herre,
som vägde de dödas själar.
Som jätte är han också sagans barnamördare, liksom Kronos, och
i bibelns termer, Herodes, som dödade alla gossebarn, och enligt
katolikernas utvikningar t.o.m. sina egna söner.
Petrus har gått den långa vägen, från att ha varit en Jesu lärjunge
till att bli himmelrikes väktare med en nyckel som attribut. I denna
funktion ersätter han en hednisk döds-gud. Slutligen har han blivit
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insatt i stället för den på stranden bundne Orion/jätten, för att han,
Petrus, enligt Apostlagärningar,163en gång satt fängslad.
Katolikerna vill dock inte utan vidare förvandla döds-gudens
Hades’ ersättare, Petrus, till en ond jätte endast för den gemensamma
nyckeln och kedjorna. Därför har man i legenden om Petri fängelse
flätat in huru Herodes blev fängslad av kejsare Tiberius. Herodes är i
hög grad jämförbar med en hednisk döds-gud eller jätte, som slukar
barn. Då Herodes senare blev fri genom Tiberius död och av Cajus
insatt i sitt konungaämbete över judarna, lät han fängsla Petrus, som
om natten av en ängel blev löst ur sina bojor, och det är denna
händelse som kyrkan firar.
Kyrkan kan inte förklara, varför detta skulle ha ägt rum just den
1 augusti, och därför måste man se på den understruktur, som
förklarar sammanhangen.
4 augusti
H u n d o c h h a r e , jakttiden. Dagens namn är Dominicus. Hans
attribut är en ‘hund, som bär en fackla i munnen. Detta är för
stjärnbilderna Hunden och Haren. Haren uppgår i ê	 19° -	 ë	 2° (1326 aug.) Stora Hund i ê	 22° - 	 í	 2° (16 aug.-25 sep.) Stjärnbilderna
har den mening, att Stora Hund som är jägaren Orions hund sätter
efter Haran, vilken han söker taga fatt. Detta ansluter till vad som
under den 1 augusti sades om jättens hund, som satt inlåst i berget,
men som släpptes ut av fiskesvennerna, sedan jätten givit dem
nyckeln till berget.
Om runstavens hare skall följande sägas. Orions hund på
stjärnhimlen, Stora hund, med Sirius, jagar haren, som ses fly undan
jätten och hans hund. Att Orion gick i harjakt stämmer illa med den
grekiska sagan, där Orion var storviltjägare och knappast gick i
harjakt.
Harens stjärnbild har i Sverige givit ett återsken i folkseden ‘Ta
haren’. Vid skördens slut i augusti förekom det, att man samlades
och lekte denna lek. Då sista kärven var bunden, samlades deltagarna
i en klunga för att fånga haren eller låtsas fånga haren.164
Facklan i munnen på Dominici hund är för det att Stora hund i
munnen har en stor och känd stjärna; Sirius. Denna var röd, het och
brännande. Det är Sirius som runskriften och semitskriften avbildar
med runan feng. ken ‘fackla’ C , som är hundens gap, eller med
163
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utseendet y k , som är facklan. I den semitiska skriften svarar det
mot bokstaven waw Ww.
10 augusti
E n s l a g a , Orions redskap , ty Orion ses med sin klubba inne i
Vintergatans stjärnor. Denna gata avbildade en väg av korn, mjöl o.
likn. Orion har hos esterna kallats ‘slagan’165och mera allmänt ‘de tre
tröskarna’. Slagan är det redskap, med vilket man bearbetar och slår
den otröskade säden för att skilja agnarna från vetet.
För svenska förhållanden är denna slaga någorlunda passande. I
Skåne tar man säden tidigast på Olov, 30 juli och det heter att: ‘Erik
(18 maj) ger ax och Olov (30 juli) kaka’.
I Göta-landskapen tar man säden vid Bartolomeus den 24 aug.
Med detta stämmer, att Bertil (24 aug.) kallas ‘Bertil agna-bankare’
o. likn.166
Orions klubba går inne i Vintergatan. Vintergatan, som en väg av
korn eller säd,167 får då den betydelse, att göra om jättens klubba till
ett tröskredskap. Orion är också trösk-gud, korn-gud och skördegud.168
Slagan den 10 aug. bör sättas i samband med dessa
folkuppteckningar för den 24 aug och Vintergatans passage mellan
Oxen och Tvillingarnas stjärnbild, där jätten syns med sin klubba i
högsta hugg.
H a l s t e r . Runstavens halster skall vara för det att St. Lars blev
halstrad, och att huden vart honom avdragen.
Jätten på ön ligger någon gång i en kolmila, som om han bleve
halstrad, och det sägs i en sägen ‘Jätten på ön’ från Finland:169
‘...Manskapet ombord ankrade då samt gick i land, där man såg en
eld brinna. När de kom fram, fann de elden uppgjord inom en ring,
som liknade en kolmila. Inom denna eldring låg en blind gubbe och
värmde sig. Han sporde de ankomna främlingarna, vadan de var
o.s.v.
15 augusti
E n h a r v . Harven är ett redskap för att efter plöjningen jämna till
jorden och sönderslita ogräsets rötter.
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Harvens släktskap med harkan visar sig i ty, att harvens spetsiga
taggar jämnar ut plogfårornas berg och dalar. Den avskär ogräsrötter,
och den kan liksom krattan användas för att samla in.
I denna betydelse är det som harven har samband med höst . Höst
heter på tyska Herbst och på engelska harvest. Höst betyder i denna
mening, ‘tid att samla in frukt och skörd’, ‘tid att hösta’.170 Man
använder harkan eller harven. Hösta in och harva är två ord med
likartat ursprung, och runstavarna har därför den 15 augusti en harv,
och i 1328 års runalmanacka står mot denna dag: haust ‘höst’.
Detta pekar på en gammal fyrdelning av året som avviker från
den tudelning den 14 april - 14 oktober som tidigare nämnts.
Man möter i runstavsbeskrivningarna en uppdelning, där den 15 24 augusti markerar höstens ingång, den 11 - 23 november
vintern,171 den 10 - 24 februari våren och den 25 maj sommarens
ankomst (Se∂ir sumar i 1328 års runkalender) .
I ett jämförande perspektiv bör man här andraga grekernas horer
eller chariter. Dessa var dansande mör som avbildades med attribut
hämtade ur landsbygdens kultur. De representerade de fyra
årstiderna, och Karpo var möjligen hösten. Karpos på grekiska
betyder ‘frukt’, ‘skörd’, och ordet är etymologiskt släkt med fsv.
haust, sv. hösta (in), harv o.s.v. till en indoeuropeisk rot *kerp-.
Horerna återfinnas på stjärnhimlen som ‘chariter’, och Orions
bälte har kallats ‘de tre chariterna’ liksom att man i Kräftans
stjärnbild (oktober) har sett ‘de tre chariter’.
Harkan som är ett mindre handredskap än en harv, har man sett i
Orion, som kallats ‘Harkan’.172
J ä r n n ä t t e r . Järnnätter var om sommaren vissa nätter som
man i norden föreställde sig vara skadliga för säden. Särskilt,
menade man, förelåg nu risk för frostskador.
Dessa nätter hör till stjärnbilden Stora Hund, (ê	 22° - í	 2°, 16
aug.- 20 sept.) ty Hunden var särskilt skadlig för säden genom att
den skapade torka. Dess glödande käft med Sirius, Facklan i
munnen, skadade säden och skapade sjukdomar under
hunddagarna173(aug.).174
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Stjärnbilden Aristaios [=Vattumannen] offrande till Poseidon för
att denne måtte avvärja hunddagarnas och Stora Hunds skadliga
verkningar på säden’,175 - visar sig så, att man av fruktan för sädens
förstörelse företog olika avvärjningsriter i maj, som syftade till att
förhindra rost på säden. Denna sjukdom troddes genom sin röda färg
vara alstrad och orsakad av rävar, såsom röda hundar. Detta gick
tillbaka på, att Stora Hund tänktes vara glödande röd; åtminstone
dess största stjärna - Sirius. Sirius kallades ‘Höstens stjärna’.176
Den 4 augusti har runstaven hund och hare, vilket man jämför
bäst med Stora hund och Haren. Denna dag har i den svenska
almanackan Aristarchus namnsdag. Han återfinns inte i medeltida
och gamla dokument, men kan vara insatt denna dag som ordlek på
Aristaios.
Aratos skriver om Hunden (331):
Si, en gårdvar synes stå å bakbenen bakom jättens rygg och
Hunden, bort-löpande såsom, är likväl så otydlig i skepnad.
Men si där, just vid hans mage, fram-ter han sig mörknande blå och
Spetsen på hans rädeliga hunds-käft är utmärkt med en stjärna,
Som allra skarpast framlyser med brännande eld, kallad Sirius.
Då den uppstiger med solen, ej längre missräkna sig träden
På honom, ty att kraftlösa och vissna nu synas all löven.
Och lätteliga medelst skarpa skenet, han stinger deras rankor;
Några få styrkas kanske, medan andra får skador i barken.’
I Romarriket offrades den 24 april en hund vid festen Robigalia.
Detta offer var ett substitut för, att man inte kunde döda Sirius och
Stora hund.177 I stället prisgavs en hund åt offeraltarets lågor. Offret
riktade sig till en romersk gudinna Robigo, vars namn äger samband
med ordet röd.178 I norden ‘rökte man rävungar’ och jagade rävar vid
samma tid, 1 maj och Kristi Himmelfärdsdag.179
I Tyskland hade häxan Perchta ett spann hundar, då hon tänktes
som ledare för den ‘Vilda jakten’.180Hon hade en näsa av järn eller
var alltigenom av järn.181Till henne gick även i norden en bön om att
hålla tillbaka sina hundar, som kunde skada kreaturen och säden.
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Man ropade ute i markerna och uppe i bergen, med en viss
förvrängning av namnet Perchta, den 16 maj: ‘Peregrinus, bind dina
hundar!’ Peregrinus var tagen ur almanackan, ty helgonet Peregrinus
hade namnsdag denna dag, 16 maj. Peregrinus betyder egentligen
‘främling, pilgrim’ och skulle passa som namn på Orion, som gick
till solens land för att få sin syn tillbaka. Orion var herre till Stora
Hund, vilken kallades Orions hund.182
Då folket vände sig till Peregrinus, var detta dock en
folketymologi, ty under detta döljer sig, att man ropade till häxan
Perchta, som var av järn och hade skadliga hundar i band eller
koppel.
I norden hette denna häxa Järnsaxa . Om henne står i Eddan,
Vøluspá 40,183att hon satt i Järnskog, där hon fostrade Fenres-ulvens
ättlingar. En av dem skall en dag sluka solen så, att gudarnas säten
rödfärgas av blod. Vargarnas fostrarinna kallas i Vøluspá 40 in aldna
‘den gamla’ och någon gång ser man att allmogen i stället för
‘Peregrinus’ (=Perchta), bind dina hundar!’ istället med
folketymologisk hänsyftning på den gamla, (fsv. gambla) Järnsaxa
ropat :‘Gambrini, tag dina hundar!184
Järnnätter var de nätter, då Stora Hund såsom ulv eller räv kunde
skada säden, särskilt med att skapa rost och torka. Att dessa nätter
kom att betraktas som kalla beror på en folketymologi mellan järn
och is, hänförbart till två visserligen olika, men dock likalydande
germanska rötter *eis185. Järn blir på urgermanska *îsarnan, gotiska
eisarn (uttalas îsarn) och fnord îsarn. Detta sista ord förekommer
parallellt med isl járn. Detta har banat väg för förväxlingen mellan
järn och is, så att de nätter, då man egentligen fruktade för rost på
säden och som på grund av rosten kallades järnnätter, kom att
sammanblandas med is och därför fruktades såsom särskilt kalla.
Därmed hade man också inringat det, som kanske var och är allra
farligast för säden: rost och frost.
19 augusti
E n k u n g l i g s p i r a . I Sphaera Barbarica ges Orion ett
attribut, som uppgår i Oxen: s p i r a n .186
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24 augusti
K n i v , slakt av bockar.
I folktron heter det denna dag, att man nu skulle slakta bockar
eller, att det var tid att slakta bockar och bin.187
Bocken som skulle slaktas måste jämföras med geten Capella
/Amalthea i Kuskens stjärnbild (ê	 25° =19 aug.) Denna get närde den
nyfödde Zeus i grottan.188Bina är de bin som bringade barnet nektar
och ambrosia.189Dessa bin återfinner man i närheten på stjärnhimlen,
snarast i Plejaderna.
Då Vintergatan mellan Oxen och Tvillingarna korsar zodiaken
och jordskivan, såg man däri, att de döda eller gudarna i himlen som
framgå i Vintergatan, nu kunde beträda även denna världen, där
människorna bo. De dödas här for fram i luften om Bartolomeus den
24 aug.190 Detta gällde dessutom alla solståndsdagar, och vid jul hade
man den uppfattningen, att Kristus kom ned från himlen; han
öppnade dörren till denna världen, han vart människa och tog
mandom. Jul- och påskpsalmen säger:
- ‘Dödsfängslet har han brutit och livsens dörr uppslutet, Oss
himlen öppen gjort’ och annat mera.191
Man trodde inte bara att Kristus, genom att födas, stigit ut i
denna världen utan också att den sedan länge korsfäste Kristus kom
ner på jorden i kroppslig och sinnlig måtto, vid jul och andra
solståndsdagar, eller då vintergatan korsar zodiaken, såsom den 24
februari.
K n i v e n i runstaven syftar också på att barnmorskan, som gick
ner i underjorden och förlöste barnet, måste ha en kniv för att
avskära navelsträngen, vilket framgår av sägnen Förlossningshjälpen.192 Man jämför också, att kniven i runstaven den 1 januari
betyder; ‘Kristi omskärelse’.
Att kniven i folktron behållit sitt samband med bocken, Capella,
som ligger här, (ê	 25° =19 aug.) jämfört med runstavens kniv den 24
augusti, vittnar om att kniven hör till historien om gudens (Zeus’)
födelse, då ju bocken var tillstädes i grottan för att ge barnet di.
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I Indien är Plejaderna ansedda för att vara krigsgudens
ammor,193 och Plejaderna heta i Indien Krittika, ‘knif’. I Grekland är
Stora och Lilla björn ansedda för att vara krigsgudens, Zeus ammor.
Likheten är att både Plejaderna och Stora Björn kallats sjustjärna.194
I norden motsvarades det av, huru Tor födes av moder jord och en
vanlig sägen-typ, som är självdaterande till skörden, berättar hur en
skördekvinna med skäran i hand möter en liten groda, som är
havande. Skördekvinnan ombedes komma och förlösa grodan, som
visar sig vara en underjordisk varelse,195och barnmorskan, som går
ned i underjorden, avskär med en kniv det band eller halmstrå, som
hon tidigare knutit om grodan, då hon gick och skördade.
Över barnsängskvinnans huvud hänger därvid en stor kvarnsten i
en tunn tråd, som ser nog så hotfull ut.196 Barnsängskvinnan säger då
till barnmorskan:
- ‘Lika rädd som du är nu, för att denna kvarnsten skall falla ned,
lika rädd var jag, då du gick och skar åkern och nästan hade skadat
mig med din skördekniv.’
K v a r n s t e n . Kvarnstenen motsvarar polstjärnan,197som menades
ha en längd ë	 1° = 25 aug. I runstaven är kvarnstenen avmärkt den 1
september, men behandlas här under den 24 augusti.
Till sagan om bergkvinnans förlossning och kvarnstenen som
hängde i en tråd, hör också, att barnmorskan i underjorden ser sina
pigor stå och mala i underjorden.198Hon tager då fram sin kniv och
skär ut ett stycke av pigans päls. Detta visar hon pigan följande dag
ty hon, pigan, är ovetande om att hon om nätterna står och mal i
underjorden.199Barnmorskan som skär ut en bit av pigans päls bör
jämföras med helgonet Bartolomeus attribut; ty han avbildas enligt
legendariet så, att han bär sin egen hud i händerna. Han har också en
kniv, ty han blev flådd.
H u m m e l s t ö r . Denna runstavsbild kan jämföras med samma
bild den 25 juli, Jakob. Likheten är att Bartolomeus den 24 augusti
motsvarar en dag, då himlen och jorden mötas. Det finns nu
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förbindelse mellan världarna, vilket symboliseras med en humlestör
eller som på Jakobsdagen; en stege.
Polstjärnan angavs till Tvillingarnas 1:a grad. (24 augusti). Denna
stjärna var också liksom Plejaderna ansedd för att vara ett hål, där
man kunde komma in i himlen. Humlestören symboliserar denna väg
till himlen, såsom i sagan motsv. den 25 juli; Jack Bönstängeln.
29 augusti
S o l e n o c h e n k r y c k a . Vintergatan var en gammal sols200
väg och det heter i runstavsbeskrivningen:
- ‘Solen och en krycka, solen börjar bliva gammal.’
Då vintergatan som nu korsar jordskivan och zodiaken menades
vara en gammal sols väg, har man i runstaven åskådliggjort detta
genom att inrista solen stödd på en krycka, och det heter: ‘Solen
börjar bli gammal’.
Att Vintergatan var ‘en gammal sols väg’, tog sig uttryck i att
man ansåg Vintergatan vara en ask-väg, ty den hade bränts av solens
värme, liksom att Phaeton, då han störtade, brände inte bara
Vintergatan utan också stjärnbilderna, ty han körde solens vagn på
avvägar och solens hästar började skena med den påföljd, att världen
brann.201
Att man ansåg Vintergatan vara en bränd väg, en ask-väg, sågs
tydligast om jul och påsk. Då Vintergatan och jorden menades att
möta varandra, kunde man i askan (=Vintergatan) se de dödas
fotspår. Vanligen gick de döda och gudarna fram längs Vintergatan,
men kunde nu vid jul och påsk ses göra fotspår också i spisaskan. De
döda är synska och varsla, varför man tog tydor av spisaskan vid jul.
Vintergatan som solens väg, ses av att folksederna om
solståndsdagarna visade s a m b a n d med Vintergatan. Jul,
midsommar, påsk, Mikael, men också som nu, den 29 augusti, då
man avbildade solen på kryckor den dag eller vecka, då vintergatan
korsade jordskivan.
H u v u d p å e t t f a t . Man avbildade också himlen, i
runstaven genom att denna dag sätta ett huvud på ett fat. Ty himlen
var enligt hedningarna jätten Ymes s k a l l e som satts på jordskivan
av Oden, Vile och Ve, den gång man skapade världen.
Dagen är i kyrkan helgad åt Johannes döparens halshugg.
Katolikerna anser dock inte att Johannes döparen blivit denna dag
200
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halshuggen. Kyrkan har här lagt sig över ett äldre skikt, vilket
b e l y s e s av att helgonet Dekumanus, den 27 augusti enligt
legendariet har som attribut: ‘sitt avhuggna huvud’.
Orion var som himlens jätte den grekiska motsvarigheten till
nordbornas Yme. Johannes var den förkristligade Orion, och sålunda
åskådliggjorde man himlen såsom Ymes skalle med en bild av
Johannes döparens huvud.
E n h j o r t . Hjortens stjärnbild tillhör inte de klassiska
stjärnbilderna, men den finns. Först bör kanske nämnas, att man sett
en hjort gå fram i Vintergatan.203
Ovanför Stora Hund och under Tvillingarna ligger Enhörningen.
Denna stjärnbild skulle kunna passa till den längd som här är, den 29
augusti (ë	  5°), och Enhörningen har kallats ‘Hjorten’
(Cervus).204Stora hund, som framgår strax under Enhörningen, har
kallats ‘Hjort-dödaren’.205
1 september
K v a r n s t e n a r . Det är Polstjärnan. Se ovan under den 24
augusti!
8 september
Marie födelse. Denna dag firas i den katolska kyrkan Marie födelse.
Som medeltidens himladrottning övertog hon denna roll från den
antika Isis.
Isis hade två stjärnor eller stjärnbilder på himlavalvet: Jungfrun
och Hundstjärnan, (Sirius), vilken också kallades Isis.206 8
september, som var höstens stora Mariadag, bör därför jämföras med
Hundstjärnan, som har en längd motsvarande ë	 17° = 10 september.
12 september
Denna dag kallades ‘finger-gulls-mäss-dag’. Detta var ett
nordiskt namn och hänförde sig till det, som i Eddan beskrevs som
Frodefreden. Då var det guldålder i norden enligt sagan,207 och då
Frode var kung över Danmark rådde fred, så att en guldring kunde
ligga på marken utan att någon tog upp den. Detta är liksom
guldåldersfirandet vid jul och påsk en reflex av att dagjämningen
under medeltiden inföll tidigare, den 12 september, och
202

Legenda Aurea s. 657.
Ro. VI: 1026.
204
Allen s. 290.
205
Allen s. 122, 119 (Indien).
206
Boll 208 v., 370.
207
Sn. E. Skaldsk. 40.
203

62
fingergullsmässa bör föras till stjärnbilden Vintergatan, som
behärskar solstånds- och dagjämningstider.
Eddan förtäljer också, huru man gav guldringar som gåva vid
namnfästning och vidare om, huru guldåldern och Frodefreden bröts
genom att Frode törstade efter mera rikedom och ålade sina
tjänstekvinnor, Fenja och Menja, orimliga bördor, så att de aldrig
fick vila sig. De började då istället mala Frodes ofärd
Deras kvarn, Grottekvarnen, bör jämföras med Polstjärnan ë	  1°
= 24 aug. som kvarnsten208 och runstavens kvarnstenar den 1
september.
Lilla Björn kallades också på Island ‘Fjøsakonur i lopti’ och
detta,209‘trälkvinnor i luften’ må hänföra sig på Fenja och Menja,
som malde Frodes ofärd och gjorde slut på guldåldern i Danmark.
Till bilden av guldåldern hör också att man, sedan den tagit slut,
återgår till ordningen, vilket bl. a. i folktro och antik tro betydde, att
världen nu blev mera brottslig och, att man därför måste ha
rättskipning, lagar och domstolar. Det är mot bakgrunden av detta,
som man måste se stjärnbilden den 14 september; E n t r e f o t a d
s t o l för den tredje tingsterminen.
14 september,
E t t k o r s . Denna dag kallades i kyrkan ‘Korsmässa om hösten’
och bör jämföras med stjärnbilden Vintergatan, som troddes ha
samband med höstdagjämningen, som under medeltiden inföll kring
denna tid. Vintergatan som ett v ä r l d s t r ä d skiner igenom i ty,
att Kristi kors ansågs vara detta världsträd.210 Vintergatan som en
tänkt väg vid solstånds och dagjämningstider skulle kunna jämföras
med detta kors, då den delar stjärnhimlen i fyra lika delar.
Legendariet har den 14 september en l e g e n d om
perserkungen Cosdras, som förgudade sig själv. Han lät bygga ett
torn av gull och silver och lysande ädelsten och satte därpå solen,
månen och stjärnorna. Han lät göra rör i tornet och gömde dem så, att
det verkade, som om det regnade i tornet, allt som om han vore Gud.
Under tornet i en underjordisk håla gick hästar runt och drog tunga
vagnar varav tornet rörde sig, och därvid vart det buller som av åska.
I detta torn satt den ohelige och ställde Kristi kors bredvid sig och
bjöd, att alla skulle kalla honom Gud.
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Vagnarna med förspända hästar drog runt jorden och himlen,
erinrande om himlens björnar som vagnar, (Karlavagnen m.m.) då
dessa med förspända hästar eller tröskoxar, drog vagnarna kring
polen eller kvarnstenen.211Korset sattes i samband med en dylik
världsbild, närmast att jämföra med den hedniska Yggdrasils-myten
om ett världsträd (=Vintergatan) som står i himlen.
Man bör se denna världsbild så, att Gud sitter i himlen med Kristi
kors. Vagnarna, Stora och Lilla björn (Karlavagnen) drar runt jorden.
Korset som ett heligt träd kommer fram i legender,212och man beakte
också det fornengelska ordet wyn-béam ‘glädjens träd’, ‘det heliga
korset’.213
Vagnarna erinrar om att Karlavagnen kallades ”höstens vagn”
och att Mikaels-mässa den 29 september kallades ”Kärrmässa”. Nu
ställde alla bönderna upp sina kärror på rad framför kyrkan.214
Karlavagnen har en rektacension som motsvarar hösten.
Ursprungligen därför att alla björnar är födda om hösten och vintern i
ett ide.
15 september
E n h u m m e r 215 . Då höstdagjämningen inföll vid denna tid, kom
också Kräftans stjärnbild att ingå redan nu. Hummer bör
etymologiseras så, att det jämföres med grek. Kamara ‘kräfta’ och
sanskrit Kamatha ‘sköldpadda’.
Kräftans stjärnbild har f. övr. ansetts vara en sköldpadda hos
vissa folk.
17 september,
E n f å g e l p å r e g n b å g e n . Denna runstavsbild saknar
motsvarighet i den katolska almanackan och bör närmast föras till
åsnornas stjärnbild. Dessa åsnor var de, som Dionysos, Hephaistos
med satyrer red på, då de med åsneskri förjagade giganterna.216
Sambanden är, att Ägipan såsom Stenbocken snarast hör till
Satyrernas guda-släkt. Huvudmotivet är, att Ägipan med sin
stridstrumpet förmådde jaga giganterna på flykten och häri ligger
likheten med denna stjärnbild där han, Ägipan, ridande på åsnorna,
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skrämmer giganterna på flykten, inte med sin stridstrumpet, utan
denna gång med åsnornas skriande.
Detta motsvarar i norden, huru Heimdal med sitt horn skrämmer
jättarna,217och ‘alla som äro på hel-väg’ på flykten, då dessa storma
Asgård, och Yggdrasils ask skälver. Heimdal sov mindre än en fågel,
kunde se i alla världar och höra hur gräset växer. Han hade sin plats
vid regnbågens eller asa-brons slut, där han såsom gudarnas vaktman
skulle varna för det fall, att jättar sökte sig upp för gudarnas bro.
Då Åsnorna ligger i början på Kräftan och har samband med
höstdagjämningen och Vintergatan, är sambandet så, att gudarnas
bro, Asabron, var ett annat namn på Vintergatan.218
21 september
E n b o c k . D enna bock är egentligen samma gestalt som
Heimdal och Ägipan. Den sistnämnde avbildades som bock eller i
Stenbockens fall som tillhörig Satyrernas guda-familj. Han var Pans
son och vissa likheter mellan Heimdal och Pan bör framhållas
förutom de ovan nämnda, såsom att Heimdal och Ägipan blåser
stridstrumpet och skapar skräck, då de deltager i gudarnas strid med
jättar/titaner.
Heimdal avbildas med vädur-horn och kallas ‘Väduren’. Han är
liksom Pan a l l g u d och ser allt. Många övriga drag är hos dessa
gudar snarlika i ty, att de bor i en g r o t t a , stiger t i d i g t upp,
eller alltid är v a k n a . De är s o l g u d a r , och ser som sådana allt.
De är, som det sägs om solen, ‘allseende’ pantepoúptyß.219
Ägipan hade givit de olympiska gudarna rådet, att förvandla sig
till djur för att förvilla angriparna, titanerna eller Typhon, som
försökte störta Olympens gudamakt. Som Stenbocken blev Ägipan
satt på stjärnhimlen av den tacksamme Zeus. Ägipans stridstrumpet
eller Heimdals horn, Gjallarhorn, som skrämde titanerna/jättarna på
flykten återfinns i runstaven några dagar senare, den 29 september,
en lur.
E n ä n g e l . D etta jämför man med de tre chariterna, som
uppgår i Kräftans stjärnbild.220Dessa chariter har stora likheter med
horerna, som liksom änglar kunde ha vingar. Ängeln i runstaven har
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en kvist i hand. Dylika attribut; vingar, kvist, återfinner man hos
chariter och horer.
I legedariet finner man dessa attribut vid denna tid samt ordlekar
på ordet ‘chariter’.
Den 16 september, Einbetta, attribut; tre jungfrur med liljor och
palmer.
Den 28 september, Chariton , helgonets namn är en ordlek på
chariterna.
Den 30 september, Hieronymos, attribut, framför honom; tre
dansande nymfer.
5 oktober; Charitina, ordlek på ‘chariter’.
E n h ä s t , e n k a r l r i d a n d e p å h ä s t . Detta må
vara två olika stjärnbilder. Tvillingarna Kastor och Pollux var
hästgudomligheter och avbildades till häst. Tvillingarnas stjärnor
Kastor och Pollux uppgår i ë	 23°-26° = 16-19 september.
Då dessa tvillingar var dioskurerna, bör man jämföra med
legenden om Sankt Johannes Crysostomus (19 september). Här
omtalas, huru Theophilos fördrev en helig man vid namn
Dioscorus.221 Detta namn är en ordlek på dioskurerna, Kastor och
Pollux.
H ä s t e n kan också vara Åsnorna, som enligt det ovan sagda
var de åsnor, på vilka bl. Dionysos red, då man med åsneskri
skrämde titanerna på flykten.
Ur legendariet tager man; den 9 oktober; Dionysius; vilket är en
ordlek på guden Dionysos, som red på en av åsnorna. Åsnorna ligger
på en längd í	 10° - 11° = 1 oktober.
22 september
Samma runstavsbilder e n h ä s t , e n b o c k , e n
ä n g e l kommer igen denna dag.
29 september
B a s u n ; Om denna talades ovan. Heimdals horn eller Ägipans
stridstrumpet.
E n v i k t . Stjärnan Wezen i Stora Hund kallades ‘vågen’. Den
hade beteckningen d canis Maior, ë	 26° = 19 september.
E t t l j u s t e r . Sceneriet är nu, att jättarna anfaller gudavärlden.
Heimdal/Ägipan blåser i stridstrumpeten, och Oden mäler vid Mimes
brunn. Som brunnsgubbe eller sjö-gud avbildas Mimer här med ett
221
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ljuster, som är ett vanligt attribut hos havsgudar. Mikaelidag den 29
september har i Väst-Sverige kallats ‘Mimers-mässa’.222
Brunnen eller källan där Mimer finns med Heimdals horn och
Odens öga223 är stjärnbilden Fons ‘källan, brunnen’ eller
vattenspannen som ligger mellan åsnorna, í	 10° = 1 oktober.
Ur legendariet tager man den 6 oktober; Bruno. Helgonets namn
är en ordlek på det germanska ordet för stjärnbilden Fons, - ‘brunn’,
som är ett allmänt germanskt ord. Ur den helige Brunos kista
utrinner enligt legendariet en källa.
Den 14 oktober, Callistus, vars namn f. övr. är en ordlek på
namnet på Stora Björn, Kallisto, har som attribut - en brunn, vari han
vart kastad.
Mikael ärkeängeln, vars dag detta är, den 29 september,
anbefallde att man skulle gräva på en viss plats. Där spratt en källa
upp. Detta firas den 16 oktober.224
Man jämför med detta att den 15 oktober i Rom var helgad åt
festen Fontinalia. Vid denna högtid pryddes brunnar och källor med
kransar och blommor.
Den romerske källguden Fons firades i Rom den 13 oktober.225
Föreställningar om källguden Fons ha jämförts med Mimer och
Mimes brunn.226
A l l a ä n g l a r s d a g . Mikael kallades i folktron ‘Alla änglars
dag’.227Detta är för chariterna, som genom sitt tretal m.m., bör
jämföras med nornorna. Nornorna var rådande över människors öde
varom de skipade. Nornor kom till vid varje människas födsel och
följde människan genom livet, liksom man tänkte sig, då nornorna
senare förkristligades, att varje människa hade en skyddsängel.
Mikael, den 29 september, blev ‘alla änglars dag’. Allmogen trodde
denna dag, Mikael, alla heliga änglars dag - vara ganska märkvärdig,
ty var och en anses ha sin skyddsängel, den han är skyldig någon
hågkomst. Därav följande vers:
‘Min gode ängel fin
kom fredlig till mig in,
styr, led och för på allan väg
222
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all handel min.’
Stjärnbilden är här Yggdrasils ask, ty Vintergatan delade året i
fyra delar och Mikael var utgångspunkt för veckoräkningen, som
delade året i fyra delar om 13 veckor (4 ggr. 13 = 52).
Då nornorna bodde vid asken Yggdrasil, bör man föra nornorna
till Vintergatan = Yggdrasil och stjärnbilden chariterna i Kräftan.
På samma sätt är dyrkan av brunnar mestadels i folktron knuten
till dagjämnings- och solståndsdagar: jul, midsommar och påsk.
Nornorna bodde vid Urds brunn, och vid asken ligger också Mimes
brunn.229
7 oktober
K a r d a , k l o s t e r , B o k , t a v l a . Allt detta bör man föra
till nornorna/(chariterna), ty de var jungfrur och bodde invid trädet i
ett hus, vilket förutom av Eddan också kan ses av de tyska
barnvisorna om tre Marior/nornor.230Boken och tavlan hör till
nornorna såsom ödesgudinnor, ty de ritade varje människas öde på
trä.231Och en bok i denna mening är en trästav av bok, och en
bokstav ett ristat tecken i trä, en runa eller liknande. Tavlan har
samma förklaring.
Kardan är ett led i processen att göra tråd eller garn. Nornorna
spann trådar, som var människornas ödestrådar. Trådarna kunde
fästas i himlen.
14 oktober
Här börjar runstavarnas vintersida. Den 14 april börjar
sommarsidan, ty runstavar är tudelade. Detta förklarar sig bäst, om
man beaktar vad Ptolemaios skriver i Tetrabiblos om planeternas
hus.232
Himlen delas i två delar, så att man tänker sig en punkt mellan
Lejonet = Solens hus och Kräftan = Månens hus. Från denna punkt
drar man en diagonal linje, som delar himlen i två lika hälfter. Linjen
kommer då att stanna på en punkt mellan Stenbocken och
Vattumannen. Ptolemaios förklarade de tolv stjärnbildernas hus med
utgångspunkt från detta. Stenbocken och Vattumannen bli hus åt
planeten Saturnus/Kronos. Under denna planet går Jupiter fram. Då
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tog han de två näst intill liggande stjärnbilderna som sina hus; det
blev Skytten och Fiskarna. Under Jupiter går Mars, varför han tog de
två följande stjärnbilderna: Väduren och Skorpionen. Därefter
kommer Venus att intaga de intill liggande stjärnbilderna: Oxen och
Vågen och Mercurius, slutligen, att taga säte i Jungfrun och
Tvillingarna.
Var och en av de fem planeter, Saturn, Jupiter, Mars, Venus,
Mercurius kommer nu att taga två hus i zodiaken: ett hus i solens
halva, d.v.s. den halva som inrymmer solens hus, Lejonet, - och ett
hus i månens halva, d.v.s. den himmelshälft som i sig innesluter
Månens hus, Kräftan.
Att en planet befinner sig i sitt hus innebär, att den vid horoskopi
av födslar eller politiska förutsägelser får större betydelse, ty en
planet i sitt hus har större makt än eljest och utövar därmed större
kraft än annars.
De två dagarna 14 oktober och 14 april utmärkas i runstavar med
träd. Det heter den 14 oktober; ‘lövfällningen’. På vissa runstavar ses
ett stort träd med djur som avbildas i dess grenar. Sålunda hade
Yggdrasil en ekorre, som sprang i dess grenar. En hjort bebodde dess
lövverk, och ormar gnagde dess rot. Vid Yggdrasils rot var en brunn,
och här var svanar och bin. Ödesgudinnorna, nornorna bodde vid
trädets rot. Detta område på stjärnhimlen, Kräftans stjärnbild, bör
genom stjärnbilden, ‘de tre chariter’, hänföras till asken Yggdrasil
och de tre nornorna.
Flera runstavsbilder och helgon och folkseder har redan
förklarats med utgångspunkt från detta.
Mikael var alla änglars dag. Varje människa hade sin
skyddsängel. Runstaven har den 21 september - en ängel. Likheten
med nornor är, att nornor var som skyddsänglar för varje människa,
vars öde de skipade.
Den 7 oktober, Birgittadagen: - ett hus, ett träd, en bok, en karda
för ullkardning. Kardan är för att göra tråd till spinningen. Varje
människas liv hängde på en ödestråd, spunnen av nornan. Eller så
ristades människans öde på stavar; därav boken i runstaven; det är
ödesboken. Trädet är Yggdrasil där nornorna bo; huset är deras hus.
Under senmedeltiden och nya tiden hade man i Rom ett hus,
Birgittas hus. Här fanns på Gustav Wasas tid Olaus Magnus, Peder
Månsson m.fl. Detta hus var och är svensk egendom och förvaltades
från Sverige.
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Överhuvudtaget var Birgittasystrarna en stor orden med flera
kloster
Samma hus som den 7 oktober kommer igen de 12 mars,
Gregorius. Också vet man från tyska barnvisor, att föreställningar om
de tre Marior/nornor dyker upp i fastan före påsk233och huset spelar
här en stor roll, i ty att det sägs, att de tre Marior ha ett hus och, att
de kika ut genom fönstret. Den 12 mars har dock ingen förbindelse
med den heliga Birgitta, så huset den 7 oktober har en annan förlaga
än den heliga Birgitta av Vadstena.
18 oktober
L i g g a n d e s v i n , slakt. Runstaven visar ett liggande svin och
en slaktbänk. Dessa bänkar var som ett badkar i trä med trapetsoid
form och en långsgående skåra i mitten för blodets avrinning.
Stora Björn avbildas stundom som en galt, och stjärnbilden
kunde också kallas ‘slaktarens köttyxa’.234Både oktober och
november har i folktron kallats ‘slaktmånad’.235 Stundom ser man
denna dag, den 18 oktober, i runstaven en oxe som slaktas. Detta
erinrar om, att Stora Björn kallats ‘tröskoxar’. Stjärnbildens latinska
namn är septentriones ‘sju tröskoxar’.
I legendariet heter den 18 oktober; Lucas (evangelisten). Hans
attribut är bl. a. en oxe, vilket också jämföres med Stora björn som
en oxe eller ‘trösk-oxar’.
Stora Björn var hos grekerna nymfen Kallisto. Ur legendariet
tager man den 14 oktober påven, Callistus. Hans namn har här blivit
en ordlek på ‘Kallisto’.
E t t O x - h u v u d ; e t t ox-huvud kan vara ett annat sätt att rita
en oxe, men man måste här taga upp, att den med Stora Björn
sammanvävda stjärnbilden Björnvaktaren, Bootes, också kallades
‘Ox-huvud’236 eller ‘den ox-hövdade’.
I runstavsbeskrivningen nämns också kring denna dag, att det
ofta regnade, då det predikades över Lukas-evangeliet. Man menade,
att syndafloden hade ägt rum i oktober november. Detta erinrar om,
att bibelns berättelse om syndafloden i den synagogala läsningen
tänktes äga rum vid denna tid (oktober). Stjärnbilderna Argo och
Hydran bör sättas ihop med dessa förställningar. Argo har kallats
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Noas ark.237 Hydran ‘vattenormen’( 4 okt. - 4 jan.) är att jämföra
med Midgårdsormen i Eddan, då denna skapar översvämning och
sedan ger sig upp på land.
21 oktober,
E n p i l . Dagen är helgad åt Ursula. Legendariet säger, att
hunnernas furste genomborrade Ursula med en pil.238
Helgonet Edmundus, den 20 oktober har som attribut, - pilar.
Cordula den 22 oktober har också som sitt attribut - en pil.
Ursula är en ordlek på Stora Björn, ty ursula betyder ‘björn’,
liksom att dagen, den 14 oktober bar namnet Calixstus, som en
ordlek på Stora björns namn, då den kallades Kallisto, björnhonan
och nymfen. Hon blev enligt stjärnsagan genomborrad av jägarens,
Arkas’ pil och avbildas på mynt ‘genomborrad av Arkas pil’.239
28 oktober
S l a g a . Slagan är ett verktyg vid tröskningen, och runstavsbilden
har samma förklaring som tidigare nämnts om björnarna, som kallats
‘sju tröskoxar’. De tänkas gå runt polen eller kvarnstenen på logen,
eller loggolvet.240
Tröskningen, som håller på fram till Lucia och inpå jul, måste
jämföras med Björnvaktaren, Bootes, som kan avbildas med diverse
lantbruksredskap.
S p j u t , s v ä r d , s å g , l a n s , p i l . Denna dag var helgad
åt Judas Thaddeus. Han hade enligt legendariet följande attribut:
Bok, klubba (med vilken han slogs ned), kors, hillebard, rökelse-kar,
bila, vinkelhake.
Dagens andra helgon, Simon Chananæus har som attribut: såg
och lans (sällan).
Dessa attribut stämmer någorlunda väl med runstaven.
Helgonens legender (Legenda Aurea, s. 812) förklarar inte så väl,
varför dessa attribut givits åt helgonen denna dag,
Man föreställde sig i äldre folktro, att världens undergång nu
stundade, och runstavsbilderna måste jämföras med den nordiska
mytologin om r a g n a r ö k . Gudarna går under i strid med jättarna,
och hela världen sjunker till sist i hav. Dock stiger världen åter upp
ur havet, och de döda kommer tillbaka. Gudarna återvänder,
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återuppstår, och världens Herre, Zeus/Jesus föds, vilket allt
sammantaget, är julens religiösa kärna.
Redan tidigare på året har man sett spår av detta drama i
runstaven, såsom att Mikael den 29 september hade e n l u r ,
vilken jämfördes med Heimdals horn, ty Heimdal stöter i hornet vid
ragnarök. Lukas den 18 oktober, var ‘Lukas våt-man’, ty nu väntade
man översvämning. Detta för att Midgårdsormen vrider sig i vrede,
och att havet då forsar upp å land.
Dramat i himlen har nu, den 29 oktober, kommit ännu längre,
och man jämför vapnen i runstaven med psalmen som sjöngs om
Simon/Judæ dag, nr 57 i gamla psalmboken:241
- ”Gud är vår starkhet och tillflykt. Vår hjälp i nöder alla; Ty
äre vi nu utan flykt, Fast världen ville falla, Och alle högar
sunko nid, Och havet bävade därvid, Och bergen samman-stötte.
Dock skall likväl Guds kyrka ren, Fast och beständig bliva,
Med sina lemmar var och en, Ho kan vår Gud fördriva? Gud
alltid själver däri bor, Ty bliver hon alltid i flor; Ty Gud henne
bevarar.
Hedningarne måste förgå, konungariken falla, Jorden skälva och
bäva då, När Gud skall domen hålla, Med oss är Herren Zebaoth,
som Jakob frälser och gör gott, Och sin församling vaktar.
Kommer och skådar Herrans verk. Som han på jorden driver;
Han krigar med sin arm så stark, Och bågen sönderriver.
Spetsen sönderbryter därnäst, Med eld förbränner vagn och
häst; Vem vill då motstånd göra?
Ty känner mig och bliver vis, att jag är Gud och Herre, vilken
I sen göra stor pris, Ibland hedningar fjärran. För Eder jag
själv kämpa skall, att ingen skall komma på fall; trots Edre
fiender alla.”
----Stora Björn är också knuten till vissa vapen, och är i sig själv en
stjärnbild som, enligt sägnen, bär på världens undergång. Om det
lyckas kusken i Karlavagnen att få ordning på tömmarna eller, om
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något av de onda dragdjuren (en råtta, en varg m.m.) sliter sig ur sina
band, så är den inre harmonien i världsalltet sprängd, och världens
undergång utlöses automatiskt.242
I den nordiska mytologin var ragnarök förbundet med
översvämning i ty, att det sägs i Vøluspá 50:
‘Världsormen vrider sig, väldig i vrede,
ormen slår vågorna, örnen skriar.’
Snorre vet att berätta om detta tillfälle:243
‘Då forsar havet ut över landet, ty Midgårdsormen vrider sig i
jättevrede och ger sig upp å land.’
Runstaven säger den 18 oktober:
‘St. Lukas ; I Danmark kallad Lukas Våt-man, förty att det ofta
regnade, när det predikades över Lukasevangeliet; man menade att
syndafloden hade ägt rum i oktober-november.
Hydrans stjärnbild (hösten) har ansetts vara floden i Noaks ark
och även Nilens himmelska motsvarighet (Nilen står för
översvämning).244
Från Norge sägs: ‘1 november väntades helgemäss-flommen,
översvämning’.245
Ur legendariet tar man följande helgon:
14 oktober, Donatianus, skyddspatron mot översvämning.
23 oktober, Romanus, avvärjde en översvämning.
Från Tyskland sägs: ‘På Simon-Judas, 28 oktober, bröt
syndafloden lös’.246
Legendariet säger vidare: Den 18 november: ‘Noa (patriark före
syndafloden), attribut; ark.’
Runstaven säger också den 1 november: ‘Vid denna tid väntas
mycket regn och flommen kallas helgemessflommen.’
Vad vapnen i runstaven anbelanga, så bör man trots
överensstämmelserna med legendariet inte underlåta att påpeka den
bristande överensstämmelsen mellan legenda Aurea och
helgonlexikonet och i stället söka en förklaring i den underliggande
hedendomen. Sålunda firade r o m a r n a den 19 oktober
‘Vapenfesten’.247
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Med detta bör jämföras sagan om Herakles, som till sitt första
arbete, nedläggandet av det nemeiska lejonet = (Lejonets stjärnbild)
fick ett svärd av Hermes, pilen av Apollo, ett koger av Vulkan och
ett harnesk av Pallas Athena.
Vid ragnarök bär självklart alla gudarna vapen, och det heter i
Vøluspá 52:
‘Surt far från söder med svedande eld,
kampgudars svärd likt solen lyser..’
Med Surts svedande eld jämför man runstavsbilden den 31
oktober:
‘En kvinna havandes bloss i handen’.
1 november
E n o m s t j ä l p t b å t , med kölen i vädret. En omstjälpt båt
markerar kölen på skeppet Argo. Den ljusstarkaste stjärnan i kölen
av storleken 2, uppgår i ì	 8° (29 oktober).
Å t t a k o r s , å t t a s a l i g h e t e r . Alla helgons dag den 1
november och den påföljande dagen är i grunden samma fest, ty nu
väntades de döda som förbidar i dödsriket eller skärselden komma
hem till sina gravar eller gamla boningar.
Från Tyskland säges:
‘Den 2:e november smyckades gravar’.248 Gravar stänktes med
vigvatten och mat sattes där fram, och man tände ljus på gravarna.
Alla helgons dag kommer de döda hem ifrån skärselden.
Man jämför här den redan tidigare citerade versen Vøluspá 47,
att ‘alla rädas som äro på Hel-väg’. ‘Hel-vägen’ bör jämföras med
huru de döda enligt folktron kommer hem från skärselden.
I västsvensk folktro sägs:
‘Allhelgona-natten firade de dödas andar midnattsmässa i
templet’(V Alla helgons dag 18).
Den stjärnbild som närmast kommer i fråga är Karlavagnen.
Folktron menar, att en mängd osynliga väsen husera i det inre av
himmelsvagnen.249Ibland är det mäktiga andar som därifrån, under
natten, övervaka världens gång. Stundom skydda där otaliga
rättfärdiga själar himlens port mot inträngande onda andar. Särskilt
benådade människor kan träda i nära förbindelse med dessa stjärnandar. Slutligen bringas Karlavagnen i förbindelse med
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människosjälarna; vagnen för de rättfärdiga fram över himlen, eller
är själv den eviga uppehållsorten för de upplysta själarna. I vagnen
eller dess strålande tistelstång njuta de av världsalltets eviga fägring
och oändlighet.
2 november
M å n g a b i l d e r , alla själars dag. Dessa bilder, själar, förklaras
av det som sades under 1 november.
6 november
E n k u n g l i g s p i r a . Det heter i runstavsbeskrivningen; ‘en
kunglig spira, till åminnelse av den store Svea konung’, ty spiran är
ett konungsligt attribut. Eftersom dagen var utmärkt med en spira
även i Gustav II Adolfs runstav, och han inte kunde veta sin egen
dödsdag, så måste denna förklaring falla.
Lejonets stjärnbild är det konungsliga tecknet på stjärnhimlen.
Kungar ligga under denna stjärnbild. Lejonet identifieras med solen
själv.250Solen har hus i Lejonets stjärnbild enligt vissa astrologer,
därför att hon stod där vid skapelsen.
Det heter inom astrologin, att folk födda under Lejonet blir
konungar.251Lejonet är det konungsliga tecknet i vilket en befallande
majestätisk karaktär innebor.252
En viktig stjärna i lejonet är Regulus, kungs-stjärnan, även
kallad Lejonets hjärta som uppgår i ì	 2° ( 23 oktober). Avgörande
som förklaring av runstavsbilden är dock, att stjärnbilden Spiran
uppgår i Lejonet.253
11 november
E n g å s . Den första fråga man måste ställa sig är, vilken
stjärnbild gåsen månde föreställa. Om den inte motsvarar någon
känd stjärnbild, så måste man inskjuta, att gåsen överhuvud taget var
helgad åt vissa hedniska gudar, samt att den i synnerhet aktades för
att vara ett offerdjur. Vilket offer rör det sig om i så fall, och till vad
syfte?
En gås finns på stjärnhimlen i Svanen, som har en längd
motsvarande april-maj. Svanen har kallats ‘Gödgåsen’.254
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Erinrande om en svan är runstavsbilden den 3 november; ‘en
bortflygande svan’.
Svanen/gödgåsen ligger i Vintergatan, och himlen troddes om
Mårten liksom vid jul komma ned till jorden, så att gudarna denna tid
besökte människorna, varom mera nedan.
En gås255finns också i stjärnbilden Argo med en längd í 15° (6
oktober). Den kallas av Ptolemaios ‘Lilla Gåsen’, varför man förstår,
att det i närheten kanske funnits en ‘stor’ gås, vars stjärna dock inte
anges i Almagest.
Då man i synagogan vid denna tid läser om Noa och arken, bör
man göra den jämförelsen att skeppet Argo är som Noas ark256 och,
att en gås på skeppet Argo påminner om alla de djur, som patriarken
före syndafloden lastade in.
Den kosmiska föreställningen hos folk var vid denna årstid
kretsande kring världens undergång, floden, syndafloden och
gudarnas kamp. Detta gav en reflex i folktro om Lukas, den 18
oktober, allhelgonadagen den 1 november m.fl. dagar. Detta låg
nedlagt i Stora Björns stjärnsaga, ty Karlavagnen kunde om
dragdjuren slet sig, utlösa världens undergång.257
Legendariet säger, att dagens helgon, biskop Martin av Tours,
givit bakgrunden till, att man denna dag slaktar och äter gås. Då han
blygdes över utnämningen till biskop, gömde han sig i ett gås-hus,
Legenda Aurea (1200-talet) vet ingenting om detta,258 och
legenden är meddelad av flera källor.
Vissa omständigheter pekar på att Martin biskops äventyr i gåshuset är en efterkonstruktion, och att gås-blotet är äldre.
Först bör man andraga, att man i Tyskland och norden spådde
vintern efter gåsens ben. Den vita färgen betydde en snöig vinter.
Främre delen av bröstbenet visade tiden före jul, bakre delen tiden
efter jul. Röda och bruna fläckar betydde storm eller frost.259 Detta
sätt att spå efter offerdjurets260inre är mycket gammalt och möter hos
romare och greker. Assurbanipals kilskrifts-bibliotek261 innehåller en
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stor mängd liknande spådomar fr. a. om offerdjurets lever, som
iakttogs.
För det andra finnas det andra helgon i legendariet vid denna tid,
som har gåsen som sitt attribut. Den 17 november är helgad åt Hugo
von Lincoln ✝ 1200 (Frankrike.). Han har som attribut; ‘en svan eller
gås bredvid sig’.
För det tredje slaktar man överhuvudtaget vid denna årstid och
oktober- november har kallats ‘slaktmånad’.
Runstavar har den 11 november inte alltid en gås. Det
förekommer också, att dagens bild är en anka eller gris. Kyrkan har
inte tagit mycket del i allmogens arbete och redskap, och tider för
sådd, slåtter, skörd och slakt följer egna regler, som varierar från en
ort till en annan.
Slakten hade som sådan en egen stjärnbild i Karlavagnen
(Höstens vagn), som också kunde kallats ‘slaktarens köttyxa’.262
Enär man slaktade gås på hösten, bör man uppsöka de sagor som
handlar om detta, ty de är självdaterande. I Sederströms sagor nr 14
finner man sagan ‘Djuren på vandring’. Detta är en saga om hur en
katt, tupp, en gås och en tjur m.fl. hör, att bonden tänker slakta och
därför, för att rädda sig, drar till skogs. Sagan liknar
Stadsmusikanterna i Bremen,263 en saga om några husdjur som tar
logi i ett ödehus och förjagar trollen därifrån. Djuren på vandring har
underrubriken ‘Steken till prästen’. Orsaken till att bonden skall
slakta är, att man väntar besök av prästen.
Denna sägen liknar ‘Björnföraren och trollen’. Där björnföraren
(= stjärnbilden Björnvaktaren) och björnen (= Stora Björn) tar
nattlogi i ett ödehus och förjagar trollen därifrån. Trollen har där sin
boning och har tidigare dödat dem som försökt att övernatta där.
Då man vid denna årstid väntade sig besök av guden, fick
prästen, efter kristendomens införande, gå in i stället för guden.
Prästen uppfattades såsom den som stod närmast högre makter.
Hos Ovidius får man i sagan om Philemon och Baucis264reda på
orsaken till gudarnas besök. Zeus och Hermes tar på resan in hos det
åldriga paret Philemon och Baucis och dessa, ovetande om det
gudomliga besöket, jagar runt efter sin enda gås, för att med gåsstek
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vara gästerna till lags. Detta beveker gudarna så mycket, att de
skonar åldringarna från den instundande syndafloden.
I denna tolkning blir gås-blotet en offerhandling för att avvärja
gudarnas vrede och straff.
Sagan om Philemon och Baucis har av Wissowa jämförts med
det ställe i Apostlagärningarna, där Paulus och Barnabas blir tagna
för Jupiter och Merkurius. Och det heter där:265
‘Och prästen vid det Jupiters-tempel, som låg utanför staden
förde fram tjurar och kransar till portarna och ville jämte folket
anställa ett offer.’
Likheten mellan dessa historier (Ovidius och bibeln) är, att de
förmenta gudarna försöker avvärja och hindra offret.
Den religiösa kärnan i gås-blotet är då att hänföra till ragnarök
och världens undergång och syndafloden. I Eddan har floden
samband med, att midgårds-ormen (=Hydran) söker sig upp på land,
vilket vållar översvämning.
I Rom firade man vid denna tid, den 13 november, en fest
‘Spisningen i templet’. Man satte fram mat i Jupiters tempel, såsom
om man väntade besök av guden, och Stridsberg skriver:266
13 november; Gudarnas spisning. Efter en gammal romersk
kalender var denna dag utsatt till ett alldeles eget sätt att dyrka
Gudarna. Dock skedde sådant även ofta vid andra tillfällen. Jupiter
och de övriga gudarna blev ordentligen bjudna till ett gästabud,
varvid man rent av anrättade bord i deras Tempel, och efter de
gamlas plägsed, att männen spisade liggande och fruntimren sittande,
framställde sängar och soffor åt Gudarna och stolar åt Gudinnorna.
Dessa Gudamåltider föranstaltades av ett Collegium, bestående av
sju män, vilka av detta prästämbete kallades EPULONES. Caius
Cestius, till vars åminnelse en pyramid blev upprest, som ännu finns
oskadd i Rom, hörde enligt den därpå befintliga inskriften till detta
Collegium av EPULONES, vilkas ämbete var i särdeles stort
anseende.
11 - 19 november
En
k y r k a , vilken bör jämföras med det hednatempel
motsvarande Jupiters tempel i Rom, där man en gång vid denna
årstid tog emot och utspisade sin högste gud.
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I sagan ‘Mjölnaren och Odens jakt’267förrättar mjölnaren ett offer
till Oden, i det att han hjälper Odens tjänsteande, en tomte, att mala.
En annan gång hjälper han en liten flicka som säger sig tjäna Oden
att sopa ihop litet damm i kvarnen. Guden tackar honom, och
mjölnaren har sedan gott om kvarnvatten. och en gång får han en den
största herrgårds-oxe som gåva av guden.268 Sägnen är daterad till
tiden före jul i ty att mjölnaren säger till Oden:
- Var det du som fick det (offret), så skjut mig en julastek till
instundande helg.’
Man har också sett ‘den vilda jakten’ såsom Odens jakt, och
denna gestalt har sin motsvarighet i jägaren Arkas, som är
stjärnbilden Bootes eller Björnvaktaren (î	  1°- ï	  8°	  =	  22 nov. - 29
dec).
H ä s t s k o . I denna sägen, Odens jakt, händer att vandringsmannen
får en hästsko i belöning av ryttaren.269Denna h ä s t s k o finner
man i runstaven samma dag som k y r k a n , den 19 november.
Enligt en uppteckning från Tyrolen kommer om Martins-natten den
vilda jakten, och därefter två tomma skor, och till sist en gås
vaggande fram.270
I sägnen ‘Hovbeslaget’271kommer en ryttare en lucia-kväll och
ber smeden lägga om en sko, som lossnat på hästens ena fot. Smeden
gör detta och blir sedermera rik. Ryttaren jämföres av Liungman med
Vilde Jägaren, Djävulen som Oden.272
I Västsvenska uppteckningar anses Odens jakt ofta vara ‘en flock
gäss’.
Slutligen kan man anföra följande sägen, daterad till
Mårtensafton, om hur en övernaturlig varelse, närmast att jämföra
med en ödesgudinna eller norna, kommer på besök och ‘kräver mat
och dryck’
113. Hjälpsamt bergfolk273
En kvinna satt ensam en Mårtens afton och kardade, efter att de
andra hade gått i säng. Då kom det in genom dörren en stor gumma
med ett par kardor under armen och sade: ”Skall jag hjälpa dig?”
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Kvinnan tordes inte säga emot henne och den andra kardade toet på
kort tid. Så kom där in en annan käring med en spinnrock under
armen och sade: ”Dag!” Hon kunde inte säga: ”God dag!” - ”Skall
jag hjälpa Er att spinna?” Kvinnan hade så när tappat både näsa och
mun, men tordes inte heller säga nej till henne. Så inom kort var allt
toet spunnet, och in genom dörren kom en tredje käring med en väv.
Det gick likadant, - snart var det vävt också. Men gummorna ville
inte gå, de ”krävde” mat och dryck, för att de hade hjälpt henne. Så
hade hon en nabokona, för henne klagade hon sin nöd, men denne
sade: ”Det betyder tur, du skall blott låtsas falla baklänges genom
dörren och säga: Skadsbjærg brinner, och alla barnen ha fallit i
elden!” Det gjorde hon också, och ut sprang alla gummorna, det
värsta de kunde, och kvinnan blev dem kvitt.
---Följande sägner visar att Mårtensafton var en fest för mjölnare,
vilket styrker, att sägnen Mjölnaren och Odens jakt,274 som dateras
till tiden före jul, bör föras till Mårtens afton eller tiden däromkring.
114. Mjölnaren en mårtensafton275
På landet är det nästan bara mjölnare som helighåller mårtensafton
med en Mårten-gås och med att ”få något på lampan”. Gör de inte
det, så kommer det att ske en olycka med kvarnen. Antingen så att
vattnet bryter in i skvaltkvarnen, eller att vinden knäcker
väderkvarnens vingar. Dagen är till minne av biskop Mårten, en
helig man, som levde förr i tiden. Han har uppfunnit rör-pinnen, som
sätter kornlådan i en gungande rörelse. Förr skulle mjölnaren själv
röra säden, vilket var ett drygt arbete.
----

Ingen

kvarn får gå mårtensafton, för då tager Fan mjölnaren. Det
var en gång en mjölnare, som sade, att det var bara gammalt snack
och vidskepelse, han skulle mala i alla fall, men då ville ingen bland
folket, inte ens en gång hans hustru, vara hemma hos honom. Endast
hans lille åtta-års son stannade. Mjölnaren satte i gång kvarnen, och
det gick bra till en början, men så fram på aftonen kom den Gamle
och satte in honom mellan stenarna, så att han vart krossad. Gossen
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såg tydligt, att den som satte in honom, var glödande under kappan.
Detta har satt sådan skräck i mjölnarna, att ännu ingen vågat låta sin
kvarn gå denna afton.
----St. Martin kallas också B j ö r n e k v ä l l e n . Detta erinrar om
Stora Björn, och det heter från Norges primstavsbeskrivning:
‘Björnen går i ide och ligger till den 25 mars’.
21 november
K r ö n t h u v u d , s t a t y . Jungfru Marias presentation: hon
blev framförd i templet av sina föräldrar, Joachim och Anna.
Jungfruns stjärnbild som kallats ‘Maria’ går nu in och sträcker
sig fram till den 21 december, då Vågen tar vid.
23 november
Från och med den 21 november ingår Jungfruns stjärnbild och
där, över henne svävande, Björnvaktaren. Ett flertal runstavsbilder
speglar dessa stjärnbilder.
Jungfrun kunde vara: Concordia, Justitia, Diana, Ariadne.
Dagens namn, Clemens, är en ordlek på gudinnan Clementia,
som var lika med, eller syster till Justitia.
A n k a r e . Dagens kanske vanligaste runstavsbild, Ankare, bör man
relatera till skeppet Argo, ty detta skepp var vänt med aktern mot
Kräftan och de sista stjärnorna i skåran mot Jungfrun, ty skeppet var
avskuret strax efter masten och saknade för. Ankaret bör då sättas till
den saknade fören, ty ankare sitter vanligen i fören.
Tydligt ser man sambandet mellan skeppets attribut hos
gudinnan Annona, som hade som attribut; en styråra och ett ankare.
Eljest var styråran ett attribut hos gudinnan Fortuna. Då styråran
på skeppet Argo är i aktern och enligt Ptolemaios låg i í	  14° ,
motsvarande första veckan i oktober, bör man jämföra detta med, att
Fortunas fest i Rom firades den 3-9 oktober.
Fortuna jämföres av antika författare med Jungfrun,276 men då
passar inte festen den 3 oktober, utan här måste man jämföra med
ödesgudinnorna, nornorna, som hör till Kräftan, såsom Chariternas
stjärnbild.
Jungfrun som Fortuna kommer tillbaka den 25 november, varom
mera senare.
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Vidare är i runstaven denna dag:
E t t r e d l ö s t s k e p p , e t t a n k a r , som betyder att
skeppsfarten var förbi, vilket också ses av runstavsbilden den 30
november; ‘en avtacklad båt’.
Detta betyder att skeppet Argo nu var förbi, och att dess sista
stjärnor i skåran ligger i Jungfruns första grader motsvarande denna
dag, den 23 november.
‘E n b å g e ’ denna dag i runstaven betyder Jungfrun såsom
‘Diana’, jaktens gudinna,277 vilken av konstnärerna avbildades med
en båge.278
I norden var detta gudinnan Skade, som skidade efter djur med
båge i hand. Skade har jämförts med Jungfruns stjärnbild.
25 november
E t t h j u l . Detta är för att helgonet Catharina blev dödad genom
ett hjul, som sönderslet henne till döds under tortyr.279Detta liknar
rådbråkning, som man under medeltiden och in i nya tiden använde.
Med ett hjul sönderslog man den dödsdömdes lemmar
Fortuna, som är ett namn på Jungfrun, brukar avbildas med ett
hjul förutom den ovan nämnda styråran.
Denna dag heter det också i runstavsbeskrivningen: ‘en
spinnrock’, ty nu skulle man spinna ljusvekar till jul.
Hjulet och spinnrocken är knappast samma runstavsbild, ty
spinnrocken uppfanns i Italien i slutet av 1400-talet och nådde inte
norden förrän sent. Till vissa landskap, såsom Dalarna, hann
spinnrocken aldrig, utan man höll i det längsta på med att spinna
tråden med slända och hand-ten. Helgonet Catharina avlivades i
början av 300-talet.
Att man spann ljusvekar till jul bör dock också kopplas ihop med
ödesgudinnan Fortuna, som liksom nornorna råder över människors
öden. Nornorna spann ödestrådar, och varje människa tänktes ha en
spunnen tråd, en livstråd.
Julljusen, som det talas om i runstaven denna dag, var att likna
vid dessa ödestrådar, ty man tog varsel av julljusen så, att man
julnatten lät varje familjemedlem tända sitt ljus. Av dessa ljus togs
sedan tydor för framtiden. Slocknade en viss persons ljus under
julnatten, skulle den personen under året komma att dö.
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Jungfruns stjärnbild som Fortuna eller Dea Syria kunde avbildas
med en slända eller hand-ten.280Denna slända kan möjligen ligga
under runstavens spinnrock, ty spinnrocken är utvecklad ur sländan.
Spinnrocken är en mekaniserad slända. Sländan återkommer
dessutom vid denna tid i runskriften, då runan nöd N ( 6 - 21
november) troligen avbildar en slända. Nöd jämföres i så fall med
gudinnan Necessitas.281
E n m j ö l - b i n g e . I Norge uppges att primstavar har ‘en
mjölbinge’ avdelad i tre rum: till gröt, välling och mjöl.
Detta är för att Vintergatan var en väg av gröt, välling eller mjöl
och, att de döda som varslade om framtiden, inför nu instundande
julfest, gick fram i Vintergatan. De väntades komma tillbaka till sina
forna hem under julhögtiden.
Den 30 november,
R ä v s a x . Stjärnan Alcor var för grekerna ‘Räven’.282Denna
stjärna låg i Stora Björns svans. Svansen går enligt Ptolemaios till
Lejonets slut. ì	  29° = 20 november. Rävsaxen bör också sättas
samman med b å g e n den 23 november och Diana, jaktens
gudinna, som Jungfruns stjärnbild.283
Den nordiska gudinnan Skade är också jämförd med jungfrun
såsom Demeter,284 och det heter om Skade:285
- ok ferr hon mjøk á skí∂um ok me∂ boga ok sky´tr dy´r, hon
heitir øndurgo∂ e∂a øndurdís.
Översatt : Hon går på skidor och med båge och skjuter djur. Hon
heter andorgud eller andordis.
I en l a p p s k cisiojanus heter det den 30 november
(översättning):
- Andreas, då skidar man efter vargar och dödar för att de ej skall
hjordarna förstöra...
Namnet Anders den 30 november är en nordisk variant för
bibelns Andreas, vars namn denna dag blev till en ordlek på
grekiska ahnyúr, ahndroúß ‘man’, och grekiska andreia ”tapperhet”
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och andreios ”manlig, modig”, vilket är släkt med fnord.
gudanamnet Njør∂.286
Om släktskapen mellan grek. ahnyúr och nord. Njør∂ går så djupt,
att man bör jämföra dem både etymologiskt och religionshistoriskt
må vara osagt. Njord, som var Skades man, var sjöhandelns herre,
stillade storm på havet och åkallades vid sjöfärder. Hans bostad var
Noatun (eg. ‘skeppstunet’) vid kusten.287
Astralmytologiskt jämför man här med det, att Bootes (î	 1° - 	 ï
8° = 22 nov. - 29 dec.) och dess största stjärna , Arkturos ( î	 27°)
skapar storm och skeppsbrott.288
Dagen den 30 november blev av kyrkan helgad åt Andreas, ty
han var i bibeln fiskare med nät.289 Detta lever kvar i
runstavsbeskrivningarna, där den underliggande strukturen med
Njord som sjöfärdernas gud och bibelns Andreas som fiskare (med
nät), lyser fram i runstavsbilderna: t r e - k r o k , f i s k e k r o k .
Folketymologiskt har man satt apostelns namn, Andreas, nord.
Anders, samman med ett nordiskt ord, isl. øndur, som finns i flera
varianter290med en betydelse ‘skida, med’, norska ander, ‘snösko’,
finska antura, ‘sula, sandal, järnbeslag under medarna’.
Till denna betydelse sv. dial. andur, andra, ‘träskoning eller
järnskena under slädmedarna’ ansluter sig runstavsbilden den 4
december - e n s l ä d e .
Stjärnbilden är här Jungfrun som
jaktens gudinna, Diana, - i norden Skade, som kallades Øndurdis
‘skidgudinnan’, och uppteckningarna denna dag, Anders, handlar om
skor, snöskor och liknande.
- Andersmässa var det sko-nöd (V Anders 8)
- Om Anders braskar, så knarrar juleskon .
- Om det knarrar i andersmässa bliver det slask - slask i jul (S
Anders 42).
Runstavsbeskrivningen säger: ‘Andersmässo-skon knarkar och
jul-skon slaskar och tvärt om.’
Den 4 december,
E t t t o r n , Barbara. Jungfruns stjärnbild har kallats ‘sju torn’.291
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I katolikernas legender finner man att Barbara blev instängd i ett
torn av sin fader.292 Den 9 december finner man i legendariet
‘Leocadia’ ✝ 304, attribut ‘ett torn’, ty hon vart instängd.
Tornet som tillhörigt månaden december är förkristet, vilket ses
av ett antikt almanacksblad över månaden december, där man ser ett
bord med två tärningar och ett torn.293
Tornet och jungfrun i tornet är en medeltida symbol för kvinnlig
orördhet294 . Till detta kommer också jungfruns hår som var en
symbol för jungfrudom. Jungfrur, även ogifta kvinnor
överhuvudtaget, hade utslaget hår, medan gifta kvinnor långt fram i
tiden måste dölja sitt hår.295
Håret är här, i samband med Jungfrun en egen stjärnbild, men
Berenices hår, som ligger strax över Jungfrun på himlen, har ibland
ansetts vara Jungfruns hår, då det kallades Ariadnes hår.296 Ariadne i
Theseussagan har man jämfört med Jungfruns stjärnbild297, (vilket
dock betvivlas av Boll). Inte långt därifrån, på norra stjärnhimlen, i
Vågen, ligger Ariadnes Krona.
Det är svårt att bestämma det exakta läget för Berenices hår. Man
har menat att detta hår är sländan som världen går omkring
(Holmberg), och man har velat se Lejonets svans som detta hår.
Lejonets svans har i sitt slut en hårtofs, som gränsar till Jungfruns
stjärnbild.
Ett så tidigt läge av håret, som i Lejonets slut, stämmer med
legendariets berättelse om Elisabeth, den 19 november. Hon klippte
av misstag håret av flickan Radegundis, men ursäktade sig med, att
nu kunde denne inte längre pråla och vara flärdfull. Hennes avklippta
hår var ett tecken på, att hon nu blev dygdig och Radegundis gick i
kloster och började arbeta på Elisabeths hospital.298
I Barbarasagan är tornet ett fängelse för att bevara jungfrudomen,
ty fadern ville ej gifta bort dottern, emedan hon var vacker. Då
Barbara blev kristen, jagade fadern henne, och hon flydde upp i
bergen. Fadern, Dioscorus, grep henne i håret och kastade henne i
fängelse.
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I folksagan, Rapunzel, framkommer tydligt både tornet och det
utslagna håret som bevarare och symbol för jungfrudomen. En friare,
en kung, klättrar i denna saga upp i tornet, och då häxan som spärrat
in Rapunzel får reda på, att flickan har en friare, klipper hon av
henne håret.300
I runstaven hittar man den 13 december som en reflex av det
avklippta håret: e n s a x . Detta tyder snarast på, att man ansett att
håret, Berenices hår, är placerat, där det vanligtvis ligger, ovanför
Jungfruns ena vinge, strax under Jakthundarna.
Mot bakgrunden av det avklippta håret, ter sig namnet Barbara301
som en ordlek på latin; Barba ‘skägg’. Från medeltiden vet man, att
barberare302 skar av hår och botade sår och sjukdomar. I sagan
Rapunzel är det en häxa som skär av håret och i Elisabeths legend en
kvinna, Elisabeth, som har ett hospital och som skär av Radegundis
omoraliskt sköna och rika hår. Man bör kunna antaga att hår-avskärare också var kvinnor och sjuksystrar. Av kyrkan har de
troligtvis stämplats som häxor, så att den kända delen av
verksamheten är knuten till medeltidens bartskærare, vilka var män, i norden vanligtvis invandrade tyskar. Att barberare under
hedendomen troligen också kunnat vara kvinnor, ses av att häxor
lade om sår, botade orm-hugg och liknande. Detta kommer fram i
sagan, Mickel 23; ‘Om häxan Sissa och hennes dotter, Kapten Elin’.
E n s o l , e n l ä n k . Några andra runstavsbilder återstå att
förklara denna dag. Det heter303:
- ‘Barbrodagen går solen bort, - lucianatten kommer hon åter’.
Detta ansluter till runstavsbilderna s o l och l ä n k .
I det kosmiska drama där gudarna om hösten, till slut duka under
för jättarna, och yttersta domen faller, sjunker till slut solen ner i hav.
Att solen kommer åter om Lussinatt den 13 december får sättas i
samband med, att Lucia under medeltiden var årets mörkaste natt.
Denna föreställning hör också hemma vid jul, där en liknande tro
kommer fram i Rudbecks runstavsbeskrivning. Han skriver om
juldagen:

299

Grimm I: 12.
Aarne 310.
301
Legenden anses vara fiktiv överhuvudtaget.
302
Kulturhist. lex I: 369.
303
I runstavsbeskrivningen.
300

86
- Munnen, jorden uppslukar allt och giver det sedan tillbaka’ och
vidare:
- En tupp, - solens uppvaknande.’
Runstavsbilden den 19 december; t v å ö g o n , förklaras av
Rudbeck:
- Solen och månen födas på nytt’.
Veckan före jul skriver Rudbeck:
- Fasta, solen är borta’.
De äldsta perikopordningarna: Gallien 600-tal, Spanien 600-tal,
Milano 800-tal, har i adventstiden läsningar ur Matteus evangelium
24:29:
- Men efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och
månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån
himlen och himlens makter skola bäva.’
Vidare nämns i de äldsta perikopordningarna för advent, Markus
13:24:
- då skall solen förmörkas, och månen upphöra att giva sitt
sken...304
I Eddan står det, V¨luspá 57:
-’Sol svartnar, jord segnar i hav, strålande stjärnor störta från
himlen.’
Den följande versen, V¨luspá 58, förklarar runstavsbilden e n
l ä n k , ty nu brister f j ä t t r a r n a och Fenresulven ränner. Det är
ragnarök.
Detta jämför man med folktron om Karlavagnen som drages
fram av en varg, en råtta m.m. Då dessa djur slita sig ur sina fjättrar
och band, utlöser det världens undergång.305
Vissa folk i Asien föreställer sig saken så, att Stora Björns sju
djur är bundna vid polen med rep. Om dessa band slitas av, uppstår i
himlen stora störningar.306
Stora Björn sträcker sig fram till Jungfrun, då Bootes,
Björnvaktaren, tager vid.
6 december,
En
hjul-orm, en
orm
som
biter sig
i
s t j ä r t e n . Rudbecks runstavar ha dessutom denna dag: ‘en grip
som sätter näbbet upp i ett horn’. Bilden visar en fågel stående på ett
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dryckeshorn. Detta jämförs med stjärnbilderna Korpen och Hydran
(=vattenormen). Korpen står på ormens rygg och pickar. Därinvid är
Bägaren, som vilar på Hydrans rygg.
Enligt stjärnsagan var Bägarens stjärnbild den bägare som
Korpen fick med sig, då han av Apollon sändes ut för att hämta
vatten i källan.307 Hydrans stjärt sträcker sig till Jungfrun 16° (7
dec.). Ormen som biter sig i stjärten är troligen ett sätt att markera
Hydrans stjärnor i stjärten.
Korpen ligger i Jungfrun 14° - 20° (6 - 11 december) och
Bägaren i Lejonet 26° - Jungfrun 9° (= 17 nov. - 30 nov.).
Runstavens orm, som biter sig själv i stjärten bör framför allt få
en nordisk jämförelse, då Midgårdsormen nu i slutet av ragnarök
dödas av Tor. Om Midgårdsormen sägs det i Eddan att den ligger
kring alla land och biter sig själv i stjärten.
E t t s v a r t o x h u v u d . Runstaven har också denna dag ‘ett
svart oxhuvud’. Detta är Björnvaktaren, î	  1° - 	  ï	  8°, som också
kallades ‘ox-hövdad plöjare’.308
Det sägs också att ‘mellan Jungfrun och Vågen är den oxhövdade planeten Saturnus’.309
E n b o c k , julbocken. I Vågen uppgår enligt Manilius och
Firmicus Haedus ‘den unga bocken, killingen’. Detta bör jämföras
med den bock, Capella310, som närde den unge Zeus, då han gömdes
i en grotta undan den barbariske Kronos,311 som slukade sina egna
barn. Sagan har samband med himlens björnar som Helike och
Kynosura, de båda nymfer som närde den nyfödde Zeus.
T v å v i n g a r . Denna runstavsbild bör man jämföra med
Jungfrun som avbildas med vingar, men också med Bootes över
Jungfrun, ty han var Ikarios eller Ikaros. Ikaros var den förste som
flög, ty han gjorde sig vingar. Då han kom för nära solen, smälte
vaxet som var i vingarna, och han störtade och omkom.
Ikaros var son till Daedalus som hör till sagan om Minos och
labyrinten på Kreta. I Theseus-sagan dödades odjuret Minotauros312
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genom att Theseus313 fick hjälp av Ariadne. Ariadne är Jungfruns
stjärnbild, ty Kronan är Ariadnes krona och Berenices hår är
Ariadnes hår.314
Ovidius315 berättar sagan sålunda:
‘Labyrintens byggmästare, Daedalus, hölls fången av Minos på
Kreta, men konstruerade vingar med vars hjälp han lämnade ön
tillsammans med sin son Icarus. Denne föll under flykten ner i havet
och drunknade.’
8 december
K r o n a , Marie undfangelse, Marias, vår frus väntedag (förty Maria
då väntade att föda Kristus, men det drog ut till jul med hennes
nedkomst.)
Jungfruns stjärnbild kallades under medeltiden: ‘Maria’ eller
‘Maria med Jesusbarnet’.316
De andra Mariadagarna hänför sig till andra stjärnbilder. Marie
bebådelsedag, den 25 mars, jämförs med födelsegudinnan Eileithuia
i Stenbocken.317 Eileithuia har också setts i Jungfruns stjärnbild318 då
Jungfrun kallades Parthenos.319
Jungfru Marie himmelsfärd, som saknar motsvarighet i bibeln,
måste jämföras med Orions bälte i norden kallad ‘Frigge-rocken’
och ‘Mariarocken’.320 Orions bälte ligger i Oxen 25° - 28° (= 19 - 22
aug.), och Marie himmelfärdsdag är den 15 augusti.
Jätten Orion, i norden ‘jätten på ön’, jagade kvinnor och ville få
en viss kvinna till sig på ön, där han förbidade i ensamhet. Han bad
en fiskesven som tillfälligtvis kommit till hans ö att spänna en viss
gördel om kvinnan i fråga. Väl hemkommen spände fiskaren gördeln
om ett träd, som med ett brak for i luften.
Legendariet berättar, att vid Marie himmelsfärd for hon, Maria
till himlen i sällskap med en stor mängd änglar. Sanct Thomas var
inte med härvid och trodde inte på detta, utan tvivlade. Då föll
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plötsligt Marias gördel oskadd ner från skyn, så att han kunde se, att
hon var uppfaren till himlen.321
Den stora Mariadagen om hösten är den 8 september, Marie
födelse. Denna dag svarar mot Sirius , Hundstjärnan, som ligger i ë	 
17 ° (= 10 september), ty denna stjärna kallades ‘Isis’322 och Isis
övergick under medeltiden till att kallas Maria.323
9 december
E n k a n n a , julölets bryggd.
Hermes Trismegistos förlägger Bägaren [Lavatorium] till
Lejonet ì	 23° - 25° (14 - 16 november). Att denna stjärnbild bör ses
i runstavsbilden ‘en fågel på ett horn’, ‘en grip som sätter näbbet upp
i ett horn’ den 6 december, beror det på, att Korpens stjärnbild, î	 
15° - 20° (= 6 - 11 december) är förbunden med Bägaren, så som
stjärnsagan berättar.
Att då tolka kannan som Bägarens stjärnbild ger en stor skillnad
mellan denna dag, 9 december (= î	 18°) och stjärnbilden Bägaren i
Lejonet. Bägarens stjärnbild i ì	  23° (14 november), jämför man
därför lika väl med runstavsbilden den 11 november; en bägare.
Jungfruns stjärnbild har dock i hög grad samband med en kanna,
då hon som Erigone samman med fadern Ikarios (=Bootes) gick
omkring i världen och bjöd av det nyligen uppfunna v i n e t .
Vinsäckarna var lastade på deras vagn, Karlavagnen, och det är här,
man bör söka förklaringen till dagens folkliga namn ‘Anna med
kanna’.
Nu finns det inga vinsäckar på Karlavagnen, och om de ha
funnits må lämnas därhän. Däremot har Bägarens stjärnbild ansetts
vara Ikarios bägare324 med alkoholhaltig dryck, liksom att kannan på
Anna-dagen innehåller alkohol, då den uttolkas som ‘julölets
bryggd’.
Liksom på Lucia-dagen och Thomas gick man nu omkring från
dörr till dörr och bjöd av det nybryggda ölet.
Kyrkan lade här in namnet Anna, väl medveten om, att denna
romerska gudinnas namn betydde ‘årsgudinnan’, av latin annus ‘år’,
och att hennes fest, vid det romerska årsfirandet i mars, firades med
dryckeslag.
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Kyrkans år, kyrkoåret, började med 1:e advent, och
runstavsbeskrivningen säger den 6 december:
‘De gamle började vid denna tiden årsräkningen’. Detta betydde
också, att kyrkoåret kom i samklang med året hos de flesta kristna
folken. Romarnas nyår var annorlunda och firades, såsom ovan
antytts, den 1:e mars.
Man kan uppdela runstavens folklore på flera stjärnbilder. Men
först något om Anna. Anna var Mariæ moder. Hon nämns inte i
bibeln på de ställen, där det finns genealogi, nämligen Matteus och
Lukas evangelier. Hon finns nämnd i det apokryfiska Jakobusevangeliet och dyrkades tidigt i den grekiska kyrkan. Efterhand,
fr.o.m. 1200-talet och särskilt under 1400-talet, bredde hennes
dyrkan ut sig i den västliga kyrkan. Hon avbildas i konsten där hon
framför Gyllenporten i Jerusalem sammanträffar med sin man,
Joakim, som skall ha varit en fattig fåraherde.
De avbildas ibland med dottern Maria325 framför templet i
Jerusalem, och på många konstverk ser man, i norden och
annorstädes, huru Maria, 3 år gammal, gått upp för templets 15
trappsteg.
På avbildningar i norden ser man Anna i barnsäng tillsammans
med dottern Maria. Anna kan någon gång hålla Jesus i
famnen,326medan Maria står vid sidan om. På andra avbildningar ser
man kanske Anna, Maria och en amma.
Kyrkan stod inför det, att lansera helgonet och samtidigt anpassa
det till en underliggande struktur, ett s.k. substrat.
Man förlade då Anna till den 26 juli och i norden till den 9
december; i Finland den 15 december.
Då man förlägger Anna till den 26 juli, har man anslutit sig till
de attribut och motiv, att Maria går upp för templets trappor och, att
man avbildar familjen framför templets port, ty den 25 juli och de
följande dagarna firades i folktron och kyrkan för Jakobs stege, som
tänktes som himlens trappa, och för Plejaderna, som var dörren,
porten till himlen.327
Då man i norden förlade Annas högtidlighållande till december,
har man haft Anna med barnet, Maria med Jesus och/eller Anna med
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Jesus i tankarna, ty dessa motiv var jämförbara med Jungfrun som
var Isis och Horos; senare Maria och Jesus.
Dessutom var namnet Anna jämförbart med den r o m e r s k a
års-gudinnan med samma namn och passade till kyrkoåret, som
började i advent. Det romerska året började i mars.
Romarna firade den 15 mars Annæ Perennæ fest.328
Just dessa dagar, den 9 och 15 december, har det funnits en
annan underliggande folklig fest med hedniska förtecken, vars motiv
bitit sig fast på Annadagen och givit dagen en annan inriktning i
runstavstraditionen än vad som låter sig förklarar utifrån de kyrkliga
källorna.
Kanna med
ö l i runstaven blir jämförbar med
stjärnbilden Bägaren, då denna var Ikarios (=Bootes) och hans
dotters, Erigones (= Jungfruns) bägare med vin, varav de bjöd
herdarna.329 Denna bägare med vin var också Dionysii eller Backii
bägare.330
Bägarens saga är den, att Korpen med Bägaren av Apollo sändes
att hämta vatten. Korpen stannade i detta moment och sattes av Zeus
tillsammans med bägaren och Hydran på himlen, där man kan se
Korpen picka på Hydrans rygg med bägaren framför näbben.
I några stjärnbildsförteckningar i Sphaera Barbarica är det inte
Korpen och Bägaren utan Gossen och Bägaren331 . Vem gossen skulle
vara är oklart. Boll menar att han skulle kunna vara Horos.
I vissa nordiska uppteckningar är det skogsfrun eller de mera
mångtydiga trollen som hämta eller stjäla vört eller öl i en bägare.
Det kan också vara så, att trollen lånar ut sin bägare.
126. Skogsrån332
I Ofrenhöjden norr om Grundsjön har det funnits skogsrån. På ett
ställe bryggde de dricka till julen. När de bryggde, måste de vara
försiktiga, så att de inte spillde vört. Gjorde de det, så kom skogsrån
och tog drickat. På kvällen gick gubben ut ett tag. När han kom in så
frågade han: ”Vet ni hur det ropar i skogen?” Nej, det visste de inte.
Då talade gubben om, att han hörde hur det skrek: ”Tala om för
328

Stridsberg s. 19 och Ovid. Fasti III:156.
Ro. VI: 1010.
330
Manilius, 1:417.
331
Boll, s. 224.
332
Bergstrand, Värml. 1948:50.
329

92
Danter, att Donter är död!” Så svarade en annan, och det var rået:
”Då har den fan dött av törst, när jag inte kom hem med vörten.”
---199. Trollen stjäla333
En bonde som bodde i närheten av Höråsen och som just gjort i
ordning sitt julöl, hörde en kväll, då han var ute och gav djuren
nattfoder, att någon ropade: ”Du skall säga till Lill-Pippel att hon
skyndar sig hem, för Rangel-Skrangel håller på att dö!” Mannen fick
nu höra ett väldigt skrammel av spannar i brygghuset. Nästa morgon
hittade han ett par större kopparämbar, som hon i hastigheten ej
hunnit taga med sig.
---200. Troll334
Det var en jul, de hade bryggt på ett ställe. Om julkvällen skulle
pigan hämta dricka i källaren. Då kom det ett stort troll och skrek åt
pigan: ”Hälsa Vörtasnugga, att hon skall komma hem, för Dunten
har fallit i elden!” Trollet som var i källaren och skulle stjäla dricka,
sprang därifrån hals över huvud.
---Skogssnuvan bör jämföras med Stora och Lilla Björn, ty dessa
var nymfer, ammor åt Zeus och kallades då Helike och Kynosura.
Kynosura ‘hundsvansen’ blir i grekisk mytologi en nymf med svans,
liksom den nordiska skogsfrun, som hade svans.
Det är då inte ägnat att förvåna, att Annadagen i Finland är
knuten, inte till Marie moder, utan till skogsrået som kallas Annikki.
Denna har hand om skogens djur, som hon skänker åt de jägare, som
har hennes gunst. Björnar, vargar och fåglar är liksom i norden
hennes husdjur eller oxar.335
Annikki skildras som en förmögen husfru, som hade knivslida av
tenn, bälte av silver och i handen nycklar av guld och ringar på
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länden. Om henne sägs, att hon höll nio pigor och hade fem, sex att
befalla över.
Skogens husfru, Annikki rådde över skogens bod för villebråd.
Den kunde hon sluta till för vissa jägare, men även öppna för
skogsmän som behagade henne.
Annas namn återkommer även i boskapsramsorna. Emedan
skogens rovdjur var Annas hundar, var det naturligt, att
boskapsskötarna bad henne ‘som vattnar och vaktar skogens boskap’,
att skydda hjordarna för dessa hundar.
13 december,
E n s a x . Saxen i runstaven saknar motsvarighet på stjärnhimlen.
En sax finns visserligen i medeltida stjärnbildsförteckningar, men
den uppgår i Tvillingarna336 och är därför inte jämförbar med saxen
den 13 december.
Runstavsbeskrivningen är villrådig om saxens förklaring, och det
heter ‘en sax, dagen avkortad’. En annan gång heter det; ‘en sax, tid
att skära kläder’.
Kläderna ha följande förklaring. Frygiern, som är Bootes, var
den första människan, ty frygierna gällde för att ha varit de första
människorna337. Kyrkan förlade då (Adams och) Evas dag till den 24
december. Men också vid Lucia levde föreställningen om Adam och
Eva, så att den som steg sist upp på Lucia, kallades ‘Eva’.338
Adam och Eva var nakna och blygdes och fäste ihop fikonlöv
och band omkring sig (1 Mos. 3:7).
Man menade att Adam och Eva hade gjort de första kläderna,
och det sägs i legendariet om Eva den 24 december, att hon var
skyddspatron för skräddare, eftersom Adam och Eva täckte sin blygd
och förfärdigade sig de första kläderna. Denna föreställning gick
tillbaka på att Jungfrun som Astraia, liksom de första människorna,
hade levat under guldåldern, då man inte behövde kläder och mat,
allt fanns i överflöd. Det hette därför, att till jul skulle man ha nya
kläder på. Alla måste ha åtminstone något nytt plagg på till
julafton339. Skräddarna var därför sysselsatte och gick från den ena
gården till den andra i brådstöket före jul.
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Dessutom skulle tomten, en förfader, ha nya kläder till jul, vilket
vissa sägner omtala.340
Då tomten får se sina nya skor eller kläder, så vill han inte arbeta
mer. Detta erinrar om guldåldern, då man fick allt för intet, kläder
och mat, och slapp arbeta.
Jungfruns stjärnbild avbildas med ax, ymnighetshorn, våg och
stundom kniv eller svärd.341 Detta kan man inte gå förbi, då det gäller
saxen på Lucia .342
Det heter också, att saxen var ett pinoredskap, då man skulle
avliva helgonet Lucia.
Då Jungfrun var barnaföderskan, Maria, så jämför man detta
med, att man i folktron måste sy litet om julafton, - eljest rådde ju
om julen arbetsförbud. Man förklarade det så, att Maria hade måst sy
kläder till Jesus, och att man hjälpte henne med detta genom att sy
kläder om jul.343
Då Jungfrun var barnmorska, behövde hon en sax. Det är också
verkligen ett instrument i handen på en barnmorska, som måste
kunna skära och helst klippa av navelsträngen. I en julsägen från
Danmark heter det i en (odaterad) variant344 :
‘En gammal fostermor i Anderupp var nere att förlösa en
bergmanskona. Han bad henne taga en sax med.’
I den vanliga julsägnen, ‘Barnmorskan i underjorden, på
dvärgarnas barnsöl’ är saxen ett instrument i handen på
barnmorskan, som synes av följande sägen från Finland:345

Det hände sig en gång i Sverige, att en karl, som var ett råd, kom in
till en barnmorska och ville att hon skulle komma och hjälpa hans
käring,, ty hon skulle få barn. ‘Varifrån är du, karl? Jag känner ju dig
inte’, sade käringen. ‘Jag är ju din närmaste granne’, sade rådet. Nå,
hon gjorde sig i ordning, och då de kom till porten, så bar det iväg
rakt ned. Då vart hon rädd, men hon måste följa med ändå, och då
kom de till en stor och grann gård. Rådets käring var mycket riktigt
barnsjuk. Barnmorskan förlossade henne, och allt gick bra, men då
340
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hon skulle klippa av navelsträngen, så strittade en bloddroppe i ögat
på henne, och den gick inte bort. Nå, käringen och barnet blev ju
friska och färdiga. Sedan betalade de barnmorskan ordentligt och
förde henne hem. Någon tid därefter var hon till kyrkan, och på
kyrkvägen mötte hon samma karl. Hon såg honom med den där
bloddroppen. ‘Varifrån i all världen kommer du?’ sade käringen.
‘Hur ser du mig?’ frågade karlen tillbaka. ‘Jo, jag ser dig med den
där bloddroppen, som strittade mig i ögat, när jag var och hjälpte din
käring.’ Då han fick höra det, slog han ut ögat ur huvudet på henne,
ty hon skulle inte få se honom, och det lär vara sant.
---Då Jungfrun är barnmorska eller förlossningsgudinna bör man
jämföra henne som ‘Lucina’ i Hermes’ stjärnbildsförteckning346 med
helgonets namn denna dag - ‘Lucia’. Det vanligaste och äldsta
namnet på Juno som förlossningsgudinna är Lucina eller Lucetia.347
Lucia kunde i folktron också vara ‘Lucifer’, ett namn på
morgonstjärnan och Afrodite och indirekt också på Jungfrun, då hon
var Hekate348.
På vissa romerska mynt finns eventuellt förlossningsgudinnan
avbildad med en barnmorskesax.349
Saxen bör därför jämföras med kniven i runstaven den 1 januari,
då det heter: ‘En kniv, Kristi omskärelse’.
Dessa dagar, Lucia och nyår, ha på flera sätt blivit
sammanblandade, då man båda dagarna haft stjärngosseupptåg m.m.
I den finska sägnen ovan händer att barnmorskan, då hon
förrättar sin syssla får en blodsdroppe i ögat. Denna droppe gör
henne synsk och blir sedan orsak till att hon mister synen på detta
öga. Detta erinrar om, att man flätat in motivet i helgonlegenden, då
man låter Lucia sticka ut sina ögon.
I en sägen om svalan säger fågeln: ‘Jungfru Maria beskyllde mig,
att jag tagit hennes silkes-sax och guldtrådsnystan. Saxen har jag i
min stjärt, silkesnystan i min kräv.’350
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E t b l o s s . Bloss eller fackla är ett attribut i handen på
Jungfruns stjärnbild. I runstavsbeskrivningen har facklan omtolkats
till att Lucia vart bränd på bål.
Juno Lucina har förutom ett lindebarn också attributet f a c k l a . Lucina kallas
hYra fwsfoúroß ‘Den fackelbärande
Hera’.351
Isis och Demeter, båda som Jungfrun,352 har facklan som
attribut.353 Ceres (=Jungfrun)354 avbildas med ymnighetshorn och
fackla och skära355. Ceres fest var i december.356 Diana (=
Jungfrun)357 firades om morgonen med ett fackeltåg.358 Hon
avbildades med bl.a. fackla.
Den grekiska stjärnhimlen nådde Indien under Alexanders tid. I
Indien avbildas Jungfrun sittande i en båt med ax i ena handen och
ett bloss i andra.359
I västsvensk folktro heter det:
- Lucia delade ut mat - hon kom på en båt’.360
21 december
T v å u t s t r ä c k t a f i n g r a r . Denna dags runstavsbild ‘två
utsträckta fingrar’ eller ‘en hand med pekande finger’ eller ‘en
ihopknäppt hand med två fingrar utsträckta’ skall betyda Aposteln
Tomae tvivel på, att Jesus verkligen var återuppstånden, varför han
stack fingrarna i Jesu sår, dem han hade i sidan.
Detta bibelställe har dock intet med julen att göra, utan hör till
tiden efter påsk, varför man måste söka en annan förklaring.
På ett antikt romerskt almanacksblad över december månad ses
en man med handen och två fingrar utsträckta på samma sätt som
runstavsbilden visar.361
Denna hand har också lämnat spår i folktron, då Tomas-mässan
kallades ‘tommedag’ med en ordlek på likheten mellan ‘Tomas’ och
‘tumme’. Det sägs i folktron om Tomas-dagen:
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- Den som först satte upp höger tumme och sade ‘tommedag’
blev först gift; den som först svarade honom, blev sjuk. (V Tomas
55).
Det hette också denna dag, att man skulle tumma på sina avtal (V
Tomas 54).
Vidare sades det, att om man spann denna dag, så miste man
tommelfingren.362
Denna dag kunde man (liksom midsommar) lära spel av näcken,
och det tillgick så, att man offrade en fårbog i forsen åt näcken.
Denne kom då upp och sporde, om lekaren skall ställa fingrarna eller
spelet. Om man svarade fingrarna, blev de krokiga för alltid (V
IFGH 1383 s. 8).
- Näcken vill helst stämma fingrarna på den, som lär spela av
honom. Om man använder de greppen, kan man inte sluta spela,
enda hjälpen är att skära av strängarna (IFGH 1403 s. 1).
Och det heter från Västsverige:
- Näcken lär folk spela; man skulle ge honom en svart katt el.
svart kattskinn. Han frågar, om han skall ställa fiolen eller fingrarna
eller tvärtom.363
- Näcken lär en man spela mot att han får en blodsdroppe ur
mannens högra lillfinger; fingret blir stelt.364
Näcken bör som häst och lärare i fiolspel jämföras med
stjärnbilden Kentauren (ï	 	 2° - 	 ñ	 8° = 23 december - 29 januari) ty
denna stjärnbild var Cheiron, som var kentaur med hästkropp och
människohänder och ansikte. Han undervisade alla Greklands forna
hjältar i lyraspel och hans namn, Cheiron, är bildat på det grekiska
ordet för ‘hand’, Cheir, - liksom att han tillhörde kentaurernas släkte,
vars släktnamn * Kent- bör jämföras med det germanska ordet hand
till en likalydande rot, * Kent-.
Från den indiska stjärnhimlen känner man stjärnbilden Hastah,
‘handen’ som ligger i Jungfruns stjärnbild. Varáha Mihira (s. 27)
uppger att Hastah motsvarar Delta Corvi som har en längd365
motsvarande î	 16° (= 7 december).
Fiolen, som i folktron är näckens attribut, är sprungen ur lyran.
Den antika lyran förgrenade sig under medeltiden till flera olika
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instrument. Lyrans två ok-armar överlevde i Afrika, där den antika
formen fanns in i modern tid. Kyrkliga avbildningar (Frankrike) av
antika lyror från 1200-talet, lämnar inte säkra belägg för att lyran vid
denna tid varit ett brukat instrument. I vår tid har lyran ett stort
symbolvärde men motsvaras inte av någon klingande verklighet.
Under medeltiden började man använda stråke, och istället för att
avkorta de fritt svängande strängarna med naglarna, som man gjorde
på den walesiska lyran och den nordiska tagelharpan, så lät man
efterhand strängarna löpa över en greppbräda, så att man tryckte
strängen mot greppbrädan såsom på fioler och gitarrer. Detta ledde
till, att de båda ok-armarna försvann såsom varande obehövliga.
Fiolen och fiddlan är därför snarare utvecklade ur lyran än ur
spjutfiddlan.
Detta får betydelse, då man jämför n ä c k e n s f i o l med
C h e i r o n s l y r a , ty dessa är i grund och botten samma
instrument. Fiolens midja, där stråken löper, är inte tillkommen av
praktiska skäl, utan är ett arv från lyran, som hade denna
karakteristiska insvängning. Medeltidens fiddlor var ofta knäppta
liksom gitarrer och hade likväl denna midja. Gitarren är belagd från
1300-talet och är också sprungen ur den antika lyran eller kitharan,
vars namn den bär.
Då man någon gång låter näcken spela harpa, är detta möjligen
ett senare attribut, ty harpan är inte sprungen ur den antika lyran utan
har en egen utvecklingshistoria, som går tillbaka till Egypten, där
den finns avbildad 1500 f. Kr.
j u l - s t å n g . Jul-stänger var granruskor eller furuträn s.k. toppruskor, som var avskalade längs stammen och blott hade gröna
grenar i toppen. Dessa sattes utanför dörrarna eller vid grindar. Man
kunde också hänga kransar av barrträd, gran, fur, en på dörren, eller
ha inomhus. Man kunde också bära in granar, furor, enar och
idegranar. Man strödde kanske barr på golvet på samma sätt, som
man bar in halm och strödde inomhus.
Idegranen och enen och julgranen böra alla föras till stjärnbilden
Hades, ty här, i dödsriket, hörde de hemma enligt folktron. Under
antiken skrev Ovidius366 :
‘Vägen till Hades går mellan dimgråa idegranshäckar’.
Det heter i folktron, att man inte fick hugga träd efter
Tomas,...julgranen skulle tas före Tomas-dagen (S. 167: 46-49).
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Om stjärnbilden Hades erinrar, att idegranar och enar (i folktron)
företrädesvis planterades på kyrkogårdar. Idegranen kallades ‘de
dödas träd’.367
I likhet med en och gran har idegranen i folktron varit ett träd
med förmåga att skydda de dödas själar. I brist på tillgång, restes
inga ide-träd längs begravningsföljets väg till graven, men av kvistar
bands kransar, som lades som skydd och senare som prydnad på
kistan.368
Linné skriver om ett ställe, där de hade idegranar inne:
‘Om Dioscorides och Plinius hade här blivit inviterade till gäst
uti hus med tapeter av taxo (idegran, taxus baccata), aldrig hade de
tort vågat där sova någon natt eller äta någon bit, som trodde att
allenast sova eller äta under en tax vore livs-sak.369
Aposteln Tomas kom till Indien och indiska kristna kallas
Tomas-kristna. En del förvecklingar i legendariet, då folk fick
handen avbiten o.likn., visar sambandet med handen i runstaven och
på den romerska allegorin över december. Det mest
anmärkningsvärda är dock att Tomas fått sig tilldelat årets mörkaste
natt, den 21 december, och att han kom till Indien, ty Tomas betyder
på indiska ”mörker”, sanskrit tamas.
24 december
E n l u r - julfriden inblåst. Eftersom luren är knuten till julfriden,
bör den också få sin förklaring utifrån detta. Den nu instundande
julfriden var en frids-tid, som skulle erinra om guldåldern i de första
människornas historia. Då fanns allt i överflöd, och det fanns ännu
inte krig. Människor och djur var ännu inte förslavade, och om detta
erinrar många julseder som, att man vid julen släppte lös
bandhunden, man sade upp tjänstefolket och gjorde upp sina låneoch andra affärer, och det var uppsägning av alla kontrakt, Tomasdagen. Under guldåldern fanns det ingen äganderätt, och man kunde
därför nu inför julen stjäla sig en gran som ett minne av den forna
överflödstiden. Trumpeten eller luren erinrade om jakt och krig, och
Ovidius skriver om guldåldern:370
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- ‘Raka trumpeter och krokiga horn av koppar ej fanns, ej några
hjälmar och ej några svärd. Utan vapen och krigsfolk levde vart folk
sitt sorglösa liv i stillhet och lycka.’
Då julfriden inblåstes var det en sista reminiscens av denna onda,
krigiska värld som, sedan trumpetsignalen förklingat, övergick till en
frids-tid utan tillgrepp, brott och krig. Om detta erinrar Jungfruns
stjärnbild, då hon var Astraia, enligt Aratos. Om träden skriver
Ovidius:
- Ej var en fura huggen ännu för att stiga från bergen.’
I folktron sades det, at:
- Man fick inte hugga träd efter Tomas, då skulle träden blöda (S
167: 46-49).
Den 25 december,
E t t l i n d e b a r n . Kyrkan menade ursprungligen, att Jesus
föddes om trettondagen. Då man märkte att folket firade juldagen,
flyttade man efterhand tillbaka födelsefesten till jul.
Jesu födelse kommer då att stämma med stjärnbilden Jungfrun,
som under medeltiden var jungfrun och barnet, d.v.s. Maria och
Jesus.
Denna stjärnbild hade tidigare varit Isis och Horos och
överlappade en hednisk fest som hängde samman med guldåldern,
hos romarna; Saturnalia.
Isiskulten kom från Egypten men bredde ut sig i den antika
världen.
Den hedniska ur-guden Kronos dödade enligt sagan alla sina
egna barn, då han fruktade för dem. Hustrun Rhea gav honom en
inlindad sten, och i tron att detta var ett nytt barn, ner-sväljde han
stenen. Men modern gömde undan Zeus i en grotta, och han växte
snart till en skön guda-yngling, som till sist, efter en lång kamp
vräkte ner fadern i Tartaren och själv grep makten i världen.
I norden motsvarades detta av sagan om Tor, som föddes av
gudinnan Jord, och såsom yngling levde bland jättarna vilka, liksom
Kronos, sökte döda guda-ynglingen. Då Tor fått åter sin hammare
(Kvädet om Trym), dräpte han trollen och jättarna och kom till
herravälde. Detta är de centrala myterna som, under medeltiden, kom
att motsvara, hur Herodes dödade alla gossebarn. Detta mindes man
den 28 december, Menlösa barns dag. Enligt kyrkan hade Herodes,
liksom Kronos, också dödat sina egna barn.
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Under dagens runstavsbild ligger då myten om den hedniske
guden, som föddes i en grotta under jorden av jord-gudinnan.
I ett fornengelskt legendarium låter man Jesus vara född i en
sten-skreva och inte, som bibeln säger, i ett härbärge.371
På en avbildning av den nyfödde Jesus, från 1400-talet, ligger
den nyfödde på golvet under en åsna och oxe, som äter ur krubban,
vilket erinrar om julsägnen ‘Förlossningshjälpen’, där en
underjordisk kvinna föder under stallet. Barnmorskan flyttar stallet
och blir rikligt belönad.
Gudens födelse är inte alltid bestämd till juldagen, utan har
ursprungligen givit nerslag på andra dagar, enligt runstaven och
folktron. S a x e n den 13 december erinrar om att barnmorskan
,som förlöste barnet, hade en sax för att klippa navelsträngen.
Runstavsbilden den 16-19 december lyder:
- ...ligger en man, såsom han sov eller låg död’. Detta motsvarar
stjärnbilden (Vågen 1° - 3°) ‘Kvinnan som ligger i sängen’.
Kniven den 1 januari, som var barnmorskans redskap och i
grunden är samma bild som saxen på Lucia, fick bli ‘en kniv’ ‘Kristi omskärelse’. Hos judarna förrättades omskärelsen några dagar
efter födelsen.372
Trettondagen har runstaven en stjärna, vilken var den stjärna som
vägledde ‘de vise män’, då de skulle hylla Jesusbarnet. Då kyrkan
flyttade Jesu födelsedagsfest från trettondagen till jul,373 fick man
förklara detta så, att De Vise Män, som kom om trettondagen hade
behövt 13 dagar, tiden mellan jul och trettondag, för att komma fram
till barnet.
Liksom att den ursprungliga folksagans jätte försökte döda
gossen (motsvarande Kronos mord på barn och Sets mord på Horos),
så lade kyrkan nu in Herodes, som sökte döda Jesusbarnet och som
dessförinnan dödade alla barn inom ett visst område. Herodes dag
blev den 28 december, då kyrkan firade Marias flykt till Egypten. I
legendariet kom Herodes att utrustas med flera motiv, som
ytterligare anpassade kyrkans lära till den underliggande
hedendomen. Herodes dödar sina egna söner liksom Kronos, och han
försöker ta livet av sig genom att stöta en kniv i sitt eget bröst,
liksom i sagan: ‘Pojken som åt i kapp med jätten’. Runstaven har den
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28 december: ‘ett svärd’ erinrande om Herodes barnamord. Bibeln
nämner ingenting om hans svärd. Den 28 december, Menlösa barns
dag, kallades i Tyskland ‘Pfeffertag’, därför att den erinrade om
sagan om pepparkakshuset, Hans och Greta. Barnen växer upp under
guldåldern, då det finns mat överallt. Guldåldern var dock vigd åt
jättarna, som åt barn. Jätte betyder ‘ätare’,374 kanske
‘människoätare’.
Kyrkans kronologi stämmer inte, då Maria anträder flykten till
Egypten den 28 december, men samtidigt måste vara kvar i Betlehem
för att mottaga de Vise män, som ankomma först om trettondagen.
Sägnen om barnet, som om j u l föds under jorden av en
underjordisk kvinna, har givit många nerslag i folktron i
‘Förlossningshjälpen’. Sägnen handlar om en jordgumma eller
barnmorska, som går ned i underjorden och förlöser en bergkvinna.
Här är Jungfruns stjärnbild, både som den liggande kvinnan i
sängen375 och barnmorskan, Demeter, jämförbar.
Ur folklivsarkivet ta vi följande sägen:376
Det var ett fruntimmer som låg och sov, och så kom det en karl till
henne och bad, att hon skulle följa med honom och hålla ett barn till
dopet. Det var troll, som ville kristna sina ungar. Hon följde med
honom, och då var det ett fruntimmer som trollen hade fångat, som
var mor åt barnet, och hon sa’ till henne, att hon bara skulle låtsas
äta, om hon fick någon mat, och så sa’ hon, att han kommer att ge
henne något, det ser ut som hyvelstickor, men hon ska’ ta’ emot ‘et
ändå. Och när hon gick, så bad han henne, att de skulle flytta stallet,
för det rinner ner på mitt julbord för var gång de pissar, sa han. När
hon kom hem, så lade hon hyvelspånen på golvet, och på morgonen
frågade hennes gubbe, vad det var för något, som låg på golvet, det
var silverpengar alltihop.
219. Berkvinnans förlossning377
En kvinna stod och tvättade, och då kom där en liten man in och bad
om, att hon ville komma och förlösa hans kona, han kunde inte själv
hjälpa henne. Det gjorde hon, och så blev där sedan snack emellan
kvinnorna. De miste en ko var julafton, och det var, förty att kon
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pissade ner på deras bord. Men berg-mannen kunde inte hämnas för
detta annat än på julafton.
---326. Förlossningshjälpen.378
Min farfar var född i Källsjö socken. Men sedan flyttade han till
Barkhult i Svartsjö socken och köpte en gård där. En höst gick de
och tog av säd. Då var där en groda, som var i vägen för dem jämt.
Farfar ville inte skada djuret, men till slut vart han harmsen, för hon
hoppade mitt för honom, så han tordes inte arbeta som han ville. Så
tog hon ett halmstrå och band om kroppen på grodan och knöt till
ordentligt. Då blev tåssan borta.
Precis klockan tolv på nyårsnatten knackade det på dörren. Farfar
gick och öppnade och de undrade, vad det var för en, som kom mitt
på nyårsnatten. Då stod där en häst med skjuts och släde utanför
dörren, och en karl stod och hade knackat. Farfar kände inte karlen
och hade aldrig sett honom förr. När farfar öppnade dörren, så sade
den främmande: ”Den mannen som knöt bandet om min hustru, han
skall vara snäll och följa med och lösa det.” För se, eftersom bandet
var knutet av en kristen människa, så kunde de inte lösa det själva.
Farfar var inte glad att följa med, för han förstod ju, att det inte var
någon riktig människa, han hade att göra med, men den främmande
var såpass allvarsam, så farfar tordes inte annat än att följa med till
slut.
Vart de körde, hågar jag inte, om farfar sade, men till slut kom de
till ett berg, och där gick mannen in och farfar måste följa med.
Därinne låg en kvinna och hon hade halmstrået om livet. Farfar löste
upp bandet. Det gick lätt för honom, fast de andra inte hade mäktat
det. Sedan fick han gå.
När han gick bort mot dörren, hörde han att det var någon som
viskade till honom: ”Se upp när du går genom dörren, för de kommer
att slänga något efter dig och slå ihjäl dig!”
När han kom till dörren, hörde han, hur det ven i luften efter
honom och så kom en tung järnstång farande. Men farfar hoppade åt
sidan. Kastet råkade honom inte. Sen fick han brått att komma
genom dörren och ut. Han fick ett fasligt göra att komma hem. De
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skjutsade honom inte och han råkade inte och visste inte, var han var.
Till slut kom han likaväl hem.
Men han trodde att den kvinnan, som varnade honom, den slog de
ihjäl.
(Belöningen för förlossningshjälpen växlar mellan en skatt i guld
eller hot om livets förlust. Den vanligaste belöningen är, att kolen
eller hyvelspånen bli guld och det ofta, då de läggas i spisen. s. 137)
---Denna sägen tilldrager sig nyårsnatt. Eftersom juldagen var nyår
långt fram i tiden, bör man inte skilja sägnen från de övriga av
samma typ, som äger rum om julnatten.
Då bergmannen skall ge barnmorskan belöningen för
förlossningshjälpen, springer han efter henne och slår på dörren.
Nästa dag ligger belöningen, en silverbägare el. dyl. utanför
dörren.379 Detta är i grunden julklapparna, som kastades in i stugan,
efter att någon hade slagit på dörren.380
Vissa omständigheter tyder på, att sägnen hade samband med
annandagen, ty nu skulle man måka stallet, d.v.s. kasta ut gödseln.
Detta är, för att de underjordiska ber barnmorskan flytta sitt stall, då
det rinner ner på deras bord. Sedan de gjort detta, bli de i sägnen
rika.
Belöningen för förlossningshjälpen varierar, och ibland får
barnmorskan med sig hyvelspån eller kol eller stenar, som nästa dag
är förvandlade till guld.
Runstavsbilden annandagen, några stenar, har varit ett minne av
detta. Kyrkan firade denna dag Stefanus, den förste martyren. Den
underliggande strukturen är, att han som den förste martyren bör
jämföras med de första människorna, guldålderns inbyggare. Kyrkan
firade redan Adam och Eva om julafton, och sedan gammalt firades
nu guldålderns folk, som var de första människorna, av vilket
Jungfruns stjärnbild och hennes saga, då hon var Astraia, gav ett
återsken.381
Adam förvisades ur Paradiset och måste därefter bruka jorden i
sitt anletes svett382. Detta motsvaras av att guldåldern tog slut efter
379

Bergstrand. Hall. 1949:44.
Martin P:n Nilsson, Årets folkl. fest. s. 225.
381
Arat. rad 105.
382
1 Mos. 3:23.
380

105
julen, såsom man förstår det av antika skildringar, vilket innebar, att
människorna åter måste börja arbeta.
Den över Jungfrun tindrande Björnvaktaren, Bootes, var
‘Frygiern’, och frygierna ansågs ha varit de första människorna.383
Stefanus (26 december) namn var en ordlek på stjärnbilden
Norra Kronan, som på grekiska heter Stephanos (ï	 14° - 21° = 5 12 januari).
I sägnen ‘Förlossningshjälpen’ söka trollen att döda barnmorskan
genom att k a s t a föremål efter henne, då hon går ut. Ingen får
lämna underjorden eller dödsriket. Motivet kan ha spelat in i
legenden om Stefanus.
26 december,
H ä s t . Denna runstavsbild bör jämföras med stjärnbilden Tre
heroer, ‘tre Baldistae’, som enligt Hermes uppgår i ï	 16°-18° (= 7
januari).
Grekernas heroer motsvarade romarnas maner. Man bör också
här nämna stjärnbilden duoi larvae ‘två masker’, som uppgå i ï	 4° 6° (= 25 - 27 december), ty båda dessa stjärnbilder avser döda
människor och halvgudar, som levt under de forna åldrarna. Larerna
var som nordens tomtar. Det fanns larer av olika slag - de
hjälpsamma och de straffande.
Heroerna var fr. a. hjältar från den heroiska tiden, då grekerna
menade, att förfäderna hade farit till Troja. De kändaste av heroerna
var Kastor och Pollux. Dessa var hästgudomligheter och sattes i
samband med olympiska kampsporter såsom hästkapplöpning.
Kastor och Pollux representerade växlingen mellan dag och natt
och dyrkades såsom morgonstjärnor i daggryningen.
De avbildades till häst med spetsig mössa och stjärna över sig
eller i mössan.
De har givit flera nerslag, varav hästen denna dag,
Stephanusdagen, den 26 december, torde vara den viktigaste. I
folktron levde de som staffans-sångare, staffans-ryttare, och denna
dag skulle man hålla hästkapplöpningar - hem från kyrkan eller på
isen. Man slog hästarna åder, och dagen var helgad åt hästarna.
Staffansryttarna kom till häst, hade hög, spetsig mössa med
stjärna och förmedlade, liksom dioskurerna, ett moment av kamp och
kapplöpning384 .
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I folktron kom de också på Lucia, då de beblandade sig med de
figurer som därvid förekom.
I den nordiska mytologin motsvarade dessa hästkapplöpningar
vad som i vøluspá skrivs om guldåldern, gudarnas första tid, då de
bodde på Idavall ”idegrans-slätten.
”De , (gudarna) tävlade på tunet, glada var de, det saknades inte
guld.
P.g.a. tretalet har de, staffansryttarna, förväxlats med de ‘vise
män’, ‘magiker’ som tillbad den nyfödde Jesus. Dessa ‘vise män’
blev genom stjärnan i bibeln sammanblandade med dioskurerna, som
avbildades med en stjärna. ‘De vise männen’ i bibeln blev under
inflytande av stjärnbilden ‘de tre heroer’ tre till antalet. Och de kom
nu samman med de figurer som hörde till bilden av den nyfödde
Jesus. I sällskapet kunde nu återfinnas; Maria och Jesus (stjärnbilden
Jungfrun och barnet), vidare Judas, den svarte med pungen, som var
stjärnbilden Hades och underjordens herre. Hades anlete var mörkt
och dystert. 385 Pungen som attribut förklaras genom bibelns
berättelser om Judas, men också så, att Hades var ‘Pluto’ rikedomens gud - vilken rådde över skatterna. Judas brännvinskagge
jämföres med, att Hades avbildades med ett ymnighetshorn.386
J u l b o c k e n , som kom i sällskap med stjärngossar, Judas,
Maria och Jesus, representerade den get, Amalthea, (stjärnbilden
Haedi) som fanns i grottan under jorden och närde den nyfödde
Zeus. Julbocken vände sig till barnen liksom geten i grottan.
Julbocken gav därvid barnen en strut karameller, vilket är resterna av
Amaltheas ymnighetshorn med nektar.
I stjärngossespelen fanns också Herodes, som svarade mot
stjärnbilden Kronos ansikte387. Denna brokiga skara kom att
motsvara nästan alla de stjärnbilder, som lysa kring Vågen och
Jungfrun.
Stjärnbilderna Hades och ‘de Tre Heroer’ stod i nära samband
med Vintergatan, som helt enkelt kallades ‘himlen’, då man lät Jesus
taga mandom och komma ner i världen tillsammans med alla avdöda
från den heroiska tiden. Till slut sammanblandades alla avdöda och
man väntade vid jul besök också av dem, som dött nyligen. Hur
himlens folk tänktes komma ner till jorden vid jul ses av psalmen
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119 i gamla psalmboken, som sjöngs om 4 söndagen i advent och
nästa söndag efter nyår.
Vers 2:
- Han (Jesus) är nu människa vorden, I världens sista tid, Av
rena Jungfru boren, till oss hitkommen ned. Dödsfängslet har
han brutit, och livsens dörr uppslutit, Oss himmelen öppen
gjort.’
Då Vintergatan var en väg av halm388 , så strödde man halm på
golvet och lekte k ä m p a l e k a r i halmen till minne av heroer
eller kämpar i forntiden.
Stjärnbilden ‘de tre Heroer’ kallades också ‘Baldistae’,
‘Ballistae’ och gav namn åt en av kyrkans tre vise män,
‘Balthazar’.389 De vise män i bibeln, grek. magoi, vars namn ungefär
betyder ‘magiker’, ‘trollkarlar’ äro med hänsyn till, att de ‘såg
barnets stjärna i öster’ närmast att översätta med ‘astrologer’, ty vid
kungars och höga herrars födelse närvarade i forntiden astrologer,
vilka hade att sia om barnets framtid.
Dessa ‘astrologer’ har också av kyrkan fått epitetet ‘tre
konungar’. Tre därför att stjärnbilden heter ‘tre heroer’ och kungar
därför att heroerna, Kastor och Pollux, var kungar och Zeus söner.
Då heroerna kallades ballistae ‘dansare’, bör de jämföras med
maner och larer och tomtar, som ofta avbildades dansande. I folktron
var det vanligt, att man i jul-stugorna hade dans och kämpalekar390 .
Annandagsbaler var mycket besökta. Man härmade och deltog i de
dödas verksamheter, ty de var städse närvarande under julen. Det
finns också sägner om spöken och andar som dansar under julen,
vilket är en reflex av stjärnbilden Tre Ballistæ ‘tre dansare’.
Kamp- och stridsmomentet i jullekarna lyser fram i den danska
folkleken, ‘Balderune’, vilken var en våldsam men skämtsam lek,
som gick ut på att man gav varandra prygel. Lekens namn bör
jämföras med ‘Balthasar’ och stjärnbildens namn ‘Ballistæ’ eller
‘Baldistæ’.

388

Ordet jul betyder halm som i jolster-gräs. På många håll i världen är
stjärna och säd, samma ord. Hos oss är stjärna *ster släkt med strå.
389

De tre vise män hette enlige kyrkan Caspar, Balthasar och Melchior (Legenda
Aurea s. 103,)
390
Jullekar fanns i stor mängd. Se Martin P:n Nilsson s. 266 och Troels-Lund VII:
103.

108
Den n o r d i s k e guden Balder, som efter ragnarök kommer
tillbaka, 391 bör också räknas hit, ty han är, som en gud från en tänkt
forntid, jämförbar med heroerna i grekisk mytologi.
Till minne av hästgudomligheterna från den heroiska tiden,
skulle man vattna hästarna Stefanusdagen. Detta skedde i gryningen,
och den kändaste svenska folkvisan, Staffan Stalledräng, ger en
belysning av detta.
I sagan berättas om liten Kerstin Stalledräng. Kerstin klädde ut
sig till dräng, men fick i stallet barn med en kung. ”Vår stalledräng är
bliven fet…” Barnet blev prins och Kerstin blev drottning.
Man kan också tillfoga följande sägen, som visar att jorden,
himlen och bergen nu, vid jul, står öppna och att de levande
beblandar sig med avdöda andemakter, hjältar och gudar ur det
förgångna.
260. Det rann från stallet392.
Jag har hört en gammal sägen om en, som hade satt ladugården på
orätt plats. Han hade aldrig någon tur med hästarna utan det var alltid
på tok med dem.
Så var det en gång en julafton, som han gick ut till källbrunnen för
att hämta upp vatten åt hästarna.
Medan han höll på med det, kom en karl gående. Han stannade och
talade, och gubben talade väl om för honom, att han skulle vattna
hästarna och, att han hade otur med dem. Sedan följdes de åt och
vattnade hästarna. Då det var gjort, ville den där karlen, att gubben
skulle följa honom hem, så skulle han få se hur de hade det. Ja,
gubben var ”livad” en smula, han, och följde med honom. Men då
bar det iväg under stallet. Och när de kom ner där, så hade de
julafton där också, lika som vanligt folk ha. Brann ljus och mat var
framsatt, och det var fint så fint så. Gubben vart bjuden att äta, men
som jag har hört det, så åt han inte, när han såg hur det var.
Då talade karlen om för honom, varför han hade sådan otur med
hästarna. Det var så, att äla (”urin”) rann ifrån stallet ner i deras mat.
Men skulle han flytta ladugården, så skulle det bli bättre med
hästarna. Och gubben, han fick bråttom att flytta ladugården, och
sedan blev det bra och tursamt där.
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261. Underjordiska
bonde hade en julafton varit i sin ladugård och fodrat sina
kreatur på kvällen. Då träffade han en man, som hälsade på honom.
Bonden tyckte sig känna igen honom, men han visste ändå inte vem
mannen var. Den obekante bad honom bli med sig en liten stund.
Bonden gick med honom. De gick rakt ned under bondens fähus och
kom in i ett fint rum, och där satt en stor flock vid ett bord och åt av
de läckraste rätter. Bonden blev bjuden att sitta med vid bordet och
gjorde så. Men bäst de satt och åt, kom något från taket rinnande ner
på bordet. Det var urin från bondens ladugård. ”Där ser du hur vi har
det!” sade mannen, som bjudit bonden med sig, ”och nu skall du vara
snäll och flytta ladugården. Vi har bott här i allan tid, och vi kan inte
flytta.” Bonden lovade att flytta ladugården, och han höll sitt löfte.
Sedan hade han alltid god tur med sina kreatur. Dessförinnan hade
han alltid haft otur.
27 december,
E n ö r n . Örnen är symbol för evangelisten Johannes. Denna
runstavsbild ansluter till Kronos/Herodes-motivet, hur denne jätte
slukade eller dödade sina barn, då han fruktade för, att de skulle
beröva honom herraväldet i världen. Vilket också blev fallet, då Zeus
senare tog makten.
Sagan om örnen ligger annars på våren. Ty örnen (Örnens
stjärnbild) grep gossen Ganymedes och förde honom till himlen, där
han nu syns såsom Zeus munskänk och tjänare i stjärnbilden
Vattumannen (maj månad).
Den 6 maj är i runstaven en gryta med texten. Johannes, Lille
Hans, ty han blev sjuden i olja framför latinska porten.
Denna dag, den 6 maj, finns ingen örn i runstaven, men det finns
på mera intilliggande dagar. Den 13 maj, St. Servatius, avbildas
helgonet liggande, döende med en örn framför sig som med sina
vingar skuggar för solen.394
Örnen är aposteln Johannes attribut. Att Johannes i runstaven
blev ‘Lille Hans’ är för att sagan, om huru gossen, Ganymedes, blev
upplyft till himlen av en örn, döljer sig under legenden.
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Att Lille Hans blev kokt i olja har också en tidigare förebild, då
man vet att barn under hedendomen offrades om våren. Detta offer
skall möjligen ha ägt rum 1 maj eller Korsmässa.395
Vissa sagor hos bröderna Grimm ha ett liknande motiv med ett
barn som blir kokat, liksom att runstenarna på Listerlandet i Blekinge
ha en inskription, som betyder:
‘På geten bland getter flår jag av raggen med kniven. Den
harmlösa (barnet) som det bryter, skall ljuta döden genom kokning,
(sjudas levande).’
Runorna lyda så (transkriberade):
(hideR runono felAhekA hede rAgino ronoR herAmAlAsAR Ar
Ageu welAdud sA †At bAriuti†).396
Myten om barnet som blev upptaget till Gud förekommer i den
nordiska mytologin. Tor kommer till en viss bonde, och slaktar sina
bockar, vilka kokas och ätas upp. Följande morgon svänger han
hammaren över djurens ben och de står levande upp igen. Dock är
den ena bocken halt på bakbenen, emedan Loke har spräckt benet
ända in till märgen.( Det hette f. övr. att man den 1 maj skulle dricka
märg i benen; ett talesätt som går tillbaka på denna gudasaga.) Då nu
Tor ser att bocken är halt, blir han vred, och bonden, hos vilken de
gästar, blir dödsförskräckt, då han ser Tors vrede. Han erbjuder sina
båda barn, Tjalve och Röskva, i förlikning, och Tor låter sig nöjas
med detta. Så följer dessa båda barn, Tjalve och Röskva, hädanefter
alltid Tor på hans färder.
Så har gudarna Zeus och Tor, som i astrologin är samma gud, ett
barn som tjänare. Detta barn har lämnat denna världens förgängelse
och är upplyft till odödlighet i himlen.
Att örnen denna dag den 27 december kommit i runstaven dagen
före Menlösa barns dag, beror på att kyrkan jämfört Herodes
barnamord med, hur Zeus tog upp ett barn till himlen
Runstaven har också texten: ‘Örnen, odödlighetens fågel’. Detta
erinrar om att de döda i underjorden, som nu om julen kom åter,
kunde komma som fåglar. Liknande föreställningar låg bakom, då
man om julen satte ut fågelkärven, för att på så sätt mata fåglarna,
men också för att taga spådomar om framtiden, ty de döda varsla,
och särskilt vid julen, då de är tillstädes i påtaglig, om än osynlig
måtto.
395
396

L. Lloyd, Svenska allmogens plägseder 1979: 124.
Runstenen från Stentoften.

111
I Gilgamesh-eposet sitter de döda såsom örnar i underjorden. Allt
detta jämförs med uttrycket ‘odödlighetens fågel’; - inte att
förglömma är, att Örnens stjärnbild fram flyger i Vintergatans
dimmor liksom svanen. Då Vintergatan om jul sänker sig till jorden
kommer de döda och vintergatans fåglar tillsynes i denna världen.
Vintergatan kallas för övrigt hos vissa folk såsom finnar och ester för
‘Fågelvägen’.397
Den 28 - 30 december
E t t f u r u - b l o s s . Rudbeck skriver: ett furubloss, som betyder
att korngudinnan jorden har sökt sin Adon eller Osirin, solen, sin
man igen, och honom funnit, och fägnas nu med julljus och jul-bloss.
Denna uppteckning visar korngudinnan Jorden med ett bloss.
Ovan visades, att korngudinnan Ceres m.fl. har facklan eller blosset
som sitt viktigaste attribut. Det är samma fackla som runstaven har
på Lucia. Korngudinnan var barnmorskan, och i Eddan får man veta,
att barnsängskvinnan som födde Tor, var Jordens gudinna.398
Sammanblandningen beror på, att såväl barnmorskan som
barnaföderskan motsvaras av Jungfruns stjärnbild.
Att gudinnan sökt efter Adon, Adonis, motsvarar att stjärnbilden
Adonis uppgår i Vågen.399 Adonis’ saga var, att han älskades av
Venus.400
Enligt Teukros uppgår Adonis i Vågen401, medan Osiris
motsvarar Bootes402.
E n b å t . Denna båt förmenas av Rudbeck avmåla solens nya
skepp. Solen tänktes hos greker och vissa andra folk om natten fram
segla i underjorden, för att om morgonen, efter seglatsen, åter
uppstiga i öster. Solens farkost kunde vara en sköld, eller som här, en
båt403. I de indiska veda-böckerna och i tysk och lettisk folktro färdas
solen i underjorden på en gyllene skål. Runstaven markerar genom
‘solens farkost’ att båten är underjordisk och i underjorden, Hades,
finns förutom floden Styx, Acherousiska sjön och Skeppet. Alla
dessa stjärnbilder uppgår, liksom Hades, i Vågen.
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I Sphaera Barbarica uppmålas hela sceneriet i Hades, med
färjkarlen och Acherousiska sjön, Styx och skeppet. Boll anser för
sin del, att detta s k e p p är färjkarlens båt404.
E n t u p p . Denna runstavsbild bör inte skiljas från de andra
stjärnbilderna samma dag, ty tuppen är ett vanligt attribut hos
underjordens gud, Hades.405
I nordisk mytologi finns också en tupp i underjorden; ‘Sotröd
hane i Hels salar’.406
1 januari,
Dryckeshorn.
Under hela jul-tolften har runstavar
dryckeshorn. Dessa hänföra sig till en mycket känd jul-sägen;
‘Ljungby horn och pipa’. En oförvägen dräng rider i skogen en
julnatt. Där får han se berget stå på gullstöttor och trollen dansar. Ett
troll kommer fram och bjuder honom dricka ur ett gullhorn. Drängen
slår ut drycken och rider därifrån, medan trollen upptar förföljandet.
Då han rider ut på en åker eller över ett vattendrag, kan trollen inte
längre förfölja honom, och han behåller sedan dryckeshornet i sin
släkt eller som i några varianter; skänker hornet till kyrkan.
Denna sägen hänför sig till en förkommen sägen om Hades och
Herakles. Antika avbildningar visar huru Hades, vars attribut är ett
ymnighetshorn, kommer ut ur Hadesriket. Man ser stolparna eller
pelarna i hans palats, och hur han räcker Herakles bägaren eller
hornet. På en annan avbildning har Herakles redan bägaren.407
Herakles är den av de antika hjältarna, som är lika förslagen som
drängen i den sentida sägnen. Dessutom hör Herakles i hög grad till
stjärnbilden ‘De tre heroerna’. Han är lika mycket en av heroerna
som Kastor och Pollux. Om Hades och stjärnbilden med samma
namn har tidigare talats. Hades uppgår i Vågen.
Då trollen, som upptar förföljandet, inte kan komma över ett
vattendrag, beror det på, att de som var i Hades en gång farit över
dödsälven, Styx. Det var inte möjligt för de döda, att komma tillbaka
från Hades.408 Endast få hade varit i Hades och kommit helbrägda
därifrån. Till dessa hörde Herakles och Orpheus.
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En antik saga berättar huru Herakles i Hades kastade sten på
guden, varför denne blev så skrämd, att han sökte skydd hos sin
broder, Zeus.409
Stjärnbilden Herakles avbildas också så, att man ser hjälten kasta
sten.410
Detta bör man jämföra med legendariet den 26 december, huru
Stefanos, den förste martyren stenades ihjäl. Runstaven har denna
dag ‘stenar’.
Dessa stenar kan också vara de stenar, vilka barnmorskan fick
som belöning för förlossningshjälpen, och som nästa dag var
förvandlade till g u l d , ty i legendariet läser man här om, att
Johannes den 27 december var skyddspatron för alkemister, vilka
försökte framställa g u l d ur andra ämnen.
E t d j u p t f a t f u l l t m e d k a k o r . Detta betecknar, att
ännu var kvar av jul-bröden och bruket, att låta maten stå ständigt på
bordet intill trettondagen.
Då de döda strömmade ner i världen, som en följd av att deras
vägar, Vintergatan, förenade sig med jordiska vägar, satte man fram
offer. De döda, som kom till sina forna hem skulle förplägas, och
särskilt vid julaftonens måltid, hade man att förvänta besök, varför
man satte fram stolar och bäddade sängen för dem och på allt sätt
förde sig, som om de döda nu umgicks bland folket. Allt detta är för
stjärnbilden Hades.
Nyårsdagen,
E t t k o r s . Kors förekommer på flera juldagar och hänför sig till
Södra Korset, som ligger under Kentauren. Denna stjärnbild är inte
synlig i Europa men var känd av antikens astronomer.
6 januari,
T r e k r o n o r . Dessa tre kronor beror på, att man gjort bibelns
‘vise män’, egentligen ‘astrologer’ till konungar och tre till antalet.
Man har jämfört de tre svenska kronorna med stjärnbilden
Bootes, Björnvaktaren.411
Ännu bättre är, att jämföra kronorna med stjärnbilden ‘De tre
heroerna’, ty dessa var tre till antalet och verkligen konungar och
Zeus söner, Dioskurerna.
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De tre konungar hette enligt kyrkan, Caspar, Balthasar och
Melchior. Detta namn, Balthasar, jämföres med namnet på de tre
heroerna ‘Baldistae’.
Stjärnan denna dag i runstaven är stjärnan som avbildas på eller
över dioskurerna, Kastor och Pollux412 , som förkristligats och blivit
stjärnan i Matteus 2:2.
T r e g r e n a d l j u s s t a k e . Ett tre-grena-ljus, som man satte
fram om trettondagen, erinrar om Skorpionen, vars klor den nu
rådande stjärnbilden, Vågen, menades vara. Detta enligt grekerna.
Annars är Skorpionen eller den traditionella Skorpionen nästa
stjärnbild med början den 21 januari.
Vågens stjärnbild tycks, som ovan antytts ha varit okänd för de
äldre grekiska astronomerna. Stor likhet råder mellan ett tre-grenaljus och runan eolh Z, semitiska kaph K. Runan svarar i tiden mot
gamla jul i slutet av januari och avbildar en skorpion.
7-13 januari,
K l o c k a , k v a s t . Allmänt kallades denna dag far-ängladagen, ty nu troddes de framfarnas andar återvända därifrån de
kommit. Julen är slut, och man ser den 13 januari ‘e n t r e f o t a d
s t o l ’ , vilket betyder, att ting nu får hållas.
Innebörden av detta är att guldåldern, till vars minne julen firats,
nu var förbi. Julfriden var slut. I sagan hade Zeus eller Tor vräkt
undan jättar eller titaner och gripit makten. Eftersom Jupiter/Zeus
enligt astrologin råder över rättvisa, domare, domstolar och
biskopar413, härskade nu rätten, vilket tog sig uttryck så, att ting fick
hållas. Under guldåldern hade det, menade man, inte funnits några
brott. Det hade inte funnits fångenskap, äganderätt eller våld. Därför
fick man inte begå brott i jul-tolften. De som trots detta begått brott
under julen straffades efter 13-dagen hårdare.414Man härmade en
frids-tid i människans barndom. Detta var innebörden av den s.k.
julfriden.
Då Zeus kom till välde, inrättade han världen så, att människan
måste arbeta för mat och kläder och göra sig bostäder.415 Detta
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betydde, att man nu, efter julen åter fick börja arbeta; spinnrockarna
började åter gå, och vardagen återgick till det gamla.
Detta var innebörden av, att Vintergatans inflytande tog slut. De
döda återvände hem till sina platser. Enligt grekerna bodde
silverålderns génier under jorden. Enligt nordisk mytologi bodde
jättarna och trollen, som en gång härskat på jorden, numera i bergen.
Enligt folktron bodde döda krigare i Vintergatan, som kallades
‘härväg’. I den gamla psalmboken stod i psalm 119, som sjöngs 4:e
advent hur man tänkte sig angående Jesu ankomst vid jul:
- Han hade brutit dödsfängslet och livsens dörr uppslutit och himlen
öppen gjort.
I norden var den ursprungliga tiden, guldåldern, vigd åt jättarna
och därför markerades frids-tidens slut med att Tor, såsom i
Trymskvida, slog ihjäl jättarna. Zeus hade på motsvarande sätt gjort
slut på guldåldern genom att vräka Kronos ner i Tartaren416 .
Guldåldern hade haft det felet, att de härskande jättarna, (=titanerna,
Kronos, Herodes,) dödade sina egna barn och t.o.m. åt barn såsom
Kronos eller jättarna i sagan om Hans och Greta. Etymologiskt
betyder jätte ”ätare”
Alla attribut i runstaven visa huru Tor417, körde ut, och dräpte
jättar/troll, vilket man härmade, då man sopade, körde, piskade eller
drack ut julen.
Då man drack ut julen, påminner detta om huru Thor, då han
kom till Trym drack åtta tunnor mjöd. Han var vid tillfället maskerad
till brud, ty jätten Trym trodde, att han skulle få Freja till brud.
Därför firade kvinnorna dessa dagar genom att äta upp all julmaten
och dricka sig ett rus under s.k. ‘käringgille’:
- De var klädda som tanter (V trett. 238).
- 20:dag samlades alla gummor i byn till s.k. käring-gille (V
trett. 142 ).
Runstaven har den 13 januari ett o m s t j ä l p t h o r n ,
tunna, kanna, skål, krus.
Midvinternatten , den 12 januari kallades under hedendomen
(isländska) høggun˙tt, i Norge höggenatt. Detta troligen som ett
återsken av, att Tor högg ned trollen vid detta gille, där han fick sin
hammare och dymedelst dräpte Trym och alla trollen.
Det sjungs i folkvisan om denna scen:418
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- Så snart hon den hammaren fick, Börjar hon gå omkring,
Femton troll och fyra-tio, Lägger hon i en ring.’
Runstavsbilden e n k l o c k a betyder att julen rings ut vilket får
en förklaring i sägnen. Då vällingklockan vid en viss herrgård
ringde, samlades folket till middag. Trollen i ett närbeläget berg fick
höra detta och drog på sig mössor, vilka gjorde dem osynliga419 .
Sedan löpte de ner till folket, som satt och åt, och stod vid sidan av
och stal maten, just som den skulle stoppas in i munnen. En dräng,
som av en händelse fått på sig en osynlighetsmössa, bevittnade hur
de objudna gästerna tog för sig av maten och räckte mössan till
greven, som nu förstod varför maten aldrig förslog. Man slutade
ringa i vällingklockan och trollen hördes sedan beklaga sig inne i
berget över, att de aldrig fick någon mat.
Denna saga får visa sambandet mellan klockringningen och
julens bordsgäster - de döda/trollen.
E n g a l t , som utvisar jul-galtens stek, som stack ihjäl solen och
som nu är förtärd’. Så skriver Rudbeck. Detta jämförs med att Stora
Björn och Björnvaktaren, Bootes, nu äro slut (Björnvaktaren går till
Vågen 8° = 29 december), ty Stora björn utlöste världens undergång
enligt sägnen420 och hade samband med solens bortgång och
ragnarök.
Den 12 januari säger den norska runstavsbeskrivningen; ‘Då
rullar vintern över rygg’, ‘då vänder björnen och vären (=väduren)
sig på andra sidan’.
jul-galten bör jämföras med Stora björn, som ibland avbildas
som en galt med stora betar.421
E n h ä s t . Runstavsbeskrivningen talar här om hingstkamperna
och kapplöpningen, som ägde rum vid midvintern (Norge, Island),
och hästen här får samma förklaring som gavs under hästen den 26
december, Stefanus-dagen. Stjärnbilden ‘de tre heroerna’ var
hästgudomligheterna Kastor och Pollux, som framför allt var
förfarna i kampsporter och kappridning.
E t t k u n g a h u v u d . Ett krönt kungahuvud denna dag är för
Kronans stjärnbild, som ligger i Vågen, men var ett attribut hos
418
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Jungfrun, då hon som Ariadne låg övergiven på Naxos ö. Guden
Dionysos sänkte sig ned från himlen och satte den himmelska kronan
på hennes huvud som ett tecken på, att han tog henne till brud.
Denna krona ses på himlen som Norra kronan, Korona Borealis ï	 
14° - 21° (= 5 -12 januari).
19 januari,
B i s k o p s m ö s s a e l l e r s t a v . Denna dag har runstavarna
också en trefotad stol för första tingsterminen. Då Jupiter/Zeus kom
till välde, införde han rättvisa, och brott som begicks skulle
bestraffas. Zeus införde också religion. Man dyrkade inte
guldålderns gudar. Dessa hade varit jättar, avgudar och titaner, som
tvärtom nu straffades av Zeus.
Enligt astrologin låg präster såväl som domare under planeten
Jupiter. Då astrologin förkristligades kom dessa yrkesgrupper
fortfarande att ligga under Jupiter.
En psalmbok kunde på 1500-talet inledas med astrologi och
bondepraktika422 och i Wittenberg var Luthers närmaste medarbetare,
Philipp Melankton, lärare i astrologi. K y r k a n hade egen
r ä t t s k i p n i n g , kanonisk rätt och domstolsmärket i runstaven
kunde vara ett uttryck för samma sak som biskopsmössan och staven.
20 - 22 januari
Y x a , p i l eller n ä t . Det heter den 22 januari ...att sedan julhelgdagarna var förbi, och deras lek-dagar; då var åter tid att jaga,
fiska och skjuta.
Runstaven visar vilka arbeten som nu måste göras sedan
juldagarnas arbetsförbud var förbi.
Guldåldern i människans barndom, som man härmat under julen
och som dominerats av de génier, vilka såsom döda vistats i världen
under julen, - allt detta var slut, och man återgick till en värld, där
man måste arbeta för bröd, kläder och bostäder. Liknande
tankegångar återfinnas i bibeln, 1 Mos. 3: 17 - 24.
24 januari,
E n d ö d s k a l l e . Denna dödskalle jämförs med stjärnbilden
‘Två Kranier’ taù duúo kranía423 som uppgå i Vågen (21 december 20 januari).
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Dessa kranier bör sättas ihop med de jul-sägner, där folk om
julen möter döda såsom kranier eller skelett, på kyrkogårdar o. likn.
Följande sägen är från Norge.
Dödskallen424.
Förr i tiden var det sed och skick i bygden, att alla skulle vara på
gästabud om juldagskvällen, sedan de var hemkomne från kyrkan; då skulle ingen sitta allena hemma; antingen skulle man bjuda gäster
till sig, eller skulle man själv vara gäst hos en granne eller bekant
någonstans. Så var det en gång en man, som var vid kyrkan, och som
hade väntat på, att han skulle varda bjuden till gäst; men så hade det
lagat sig så menligt, att det inte var någon som tänkte på honom eller
kom ihåg att bjuda honom till sig. ”Å, de e nog inte värre med de”,
tänkte mannen, ”när ingen vill bjuda mig, så låter jag själv bjuda
någon; jag må väl nu slippa å fara hemåt ensam”. Så gick han
omkring och letade opp olika bekanta och bad dem vara så vänliga
och följa honom hem. Men det bar sig inte bättre, än att han kom
alltid försent; för de var bjudna allihop, så det fanns ingen kvar, som
kunde följa honom. Då vart mannen både harmsen och led, och
visste då inte vad han skulle finna på, och medan han så gick där och
drev omkring på kyrkogården, så kom han till att sparka till en
gammal huvudskalle, som låg där mitt för fötterna; för det händer
ofta, när ett lik är nedgrävt, att en gammal hös, eller huvudskalle kan
vara uppkastad och råka ligga ovan mullen. ”Kom du då, när ingen
annan vill!”, sade mannen med det samma, han såg hösen. Då
svävade hösen upp från marken och for ett varv omkring mannen
likasom en fågel, och så följde han mannen hemåt från kyrkan, och
sedan var han med honom både hemma och borta, och både till sjöss
och lands; varhelst mannen kom, så var hösen också kommen och for
där och svävade kring om honom. En gång, då mannen var i skogen,
hörde han, att hösen log, och mannen sporde, varåt han skrattade,
men fick intet svar. En annan gång var mannen i kyrkan, och då var
det på samma sätt; och det var ändå, medan prästen stod i
predikstolen och var mitt i sin predikan; då hörde mannen, att hösen
skrattade, och sedan sporde han, vad han hade lett åt, men fick
varken ord eller ande till svars. Och sedan så gick nu tiden, så som
hon plägar gå: det vart sommar, och det vart vinter och sist kom
julen. Då julafton var kommen, så gick mannen ut i skymningen och
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satte kors på dörrar till fjös och lada och all hus. Och då mannen
hade satt sista korset på ladan, slog hösen opp ett gapskratt. ”Den
som vore så vis, att han visste, vad du skrattar åt!” sade mannen. Då
tog hösen till att tala och sade, att nu skulle mannen få veta det, som
han ville veta, ty nu skulle de snart skiljas åt. Mannen sade, att det
var mångt och mycket, han hade lust, att få reda på, men först och
främst ville han höra, vad de tre skratten skulle betyda. ”Det skall jag
säga dig”, svarade hösen; första gången jag log, det var i våras, då du
var upp i skogen och högg en björk, då rämnade din ena sko och gick
sönder, och du visste ingen annan råd, än att gräva kring om
björkroten och riva upp sly till att binda ihop skon med, så att han
skulle hänga kvar på foten, tills du kom hem. Hade du då vetat det
som jag visste, så hade du grävt litet längre ned; för där stod en stor
penningkista under roten med så mycket gull och silver i, att du
kunde köpt hela bygden och några bygder till för det, och då hade du
sluppit, att gå i slika skor, som måste bindas ihop med björkvidjor.
Och jag skrattade åt det, att mannen är så fåvitsk, att han inte ser sin
lycka, när hon är så när, att han torde ej mer än bara vända sig om
och räcka ut handen för att fånga henne. - Så var det den andra
gången; det var, som du vet, en söndag i somras, då du var vid
kyrkan; då såg jag också något, som du inte såg. Det var då allmogen
var inkommen, och prästen tog till att tala, då kom han Gammel-Erik
och satte sig utanför dörrstocken och hade med sig ett stort kalvskinn
till att skriva på, och så skrev han opp alla trollkäringarna som var
inne. Men så var de så många, att de icke fingo rum på skinnet, och
då bet han i kanten på skinnet, för att tänja ut, så att det måtte bli
stort nog; och bäst han höll på således och töjde och tänjde, så bar
det sig, att skinnet gled ut ur tänderna, och han slog nacken i väggen
med en stor smäll. Då skrattade jag, och det hade du också gjort, om
du hade kunnat sett. - Så var det den tredje gången jag log; det var
den dagen, du satte kryss på väggarna; då skrattade jag åt alla
småtroll som rymde undan för kors-märket. Det såg ut, som om de
varit mest råttor och fladdermöss som kom drösande och ramlande ut
ur husen och det smatt och smög igenom alla de gluggar och glipor
som var i väggarna. Du må tro, att det var ett fint följe, som hade
tagit sig härbärge i ditt hus till helgen, men så fick de också bostad
under backen, så långt de kunde skynda sig och höra sig om efter
husrum någon annan stans. Och nu är det fritt och fredligt i alla dina
hus, så att där behöver ingen rädas, varken folk eller fä. - Men nu har
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jag inte tid att tala mer med dig; ty nu är den tid kommen, då jag
måste vara i annan stad, och därmed skall du ha tack för
gästabudet!”. (NFL 1:14.)
---2 5 ja n u a r i
F i s k , y x a , tidens sysslor, B å g e , jakttiden. Under julen fick
man inte gå i jakt. Djuren skulle skonas och frids-tiden gällde även
för dem. Yxan är för det, att man nu kunde hugga ved. Under julen
fick man inte gå i skogen och hugga ved. jul-veden skulle vara
huggen i god tid före jul, senast julafton.
2 februari
N å g r a l j u s e l l e r b l o s s , ty hedningarna gick då därmed
omkring sina döda. Legenda Aurea skriver denna dag, den 2 februari,
att: ‘Romarna offrade i februari åt Pluto och andra underjordiska
gudar. Det gjorde de för sina förfäders själar, hela natten, med
brinnande ljus och facklor’.
Rudbeck hänför blossen till K o r n g u d i n n a n , som söker
efter Oden, solen, medan Legenda Aurea säger, att denna dag firades
för Demeter, d.v.s. K o r n g u d i n n a n som med bloss sökte efter
sin försvunna dotter Proserpina.425
E t t b r i n n a n d e l j u s betecknar de påviskas manér att viga
in ljus. Detta avmålar ett utsnitt ur sagan om stjärnbilden
Ormbäraren, och sammanhangen var de, att denna stjärnbild var
Asklepios, läkaren426, som av döds- och orakelguden Apollon gjorts
så skicklig, att han förargade Hades genom att inga döda längre kom
till dödsriket. Hades klagade över detta inför Zeus, och denne, för att
återställa ordningen i världen, lät döda Asklepios med en av sina
blixtar. Apollon grämde sig så mycket däröver, att han ihjälslog en
av kykloperna, de jättar som smider Zeus blixtar. Som straff för detta
tvang Zeus Apollon att vandra på jorden ett helt år.
Denna saga finns såsom folksaga i Döden fadder. Döden blir
fadder åt en yngling och gör honom till skicklig läkare, så att han
med ett äpple, (ört eller flaska) hållet under näsan på den sjuke,
förmår återföra vederbörande till hälsan. Döden markerar den sjukes
prognos, genom att osynlig för alla utom för läkaren ställa sig,
425
426

De Legenda Aurea s. 191.
Boll s. 19.

121
antingen vid den sjukes fotända eller huvud-gärde. Då Döden syns
vid den sjukes fotända, markerar det att hoppet för den sjuke är ute.
Men läkaren försöker överlista Döden genom att kasta om sängen så,
att Döden kommer att stå vid huvudgärden. På så vis räddar läkaren
en prinsessa. Men då läkaren på så sätt botar för många, förargar sig
hans fadder, döds-guden, och ber läkaren följa sig. De kommer ned i
underjorden, och här ser läkaren en stor mängd ljus, som brinner.
Han spörjer vad ljus det är, och Döden svarar, att dessa är de
levandes ljus, som här brinner i lampor. Läkaren ber honom visa,
vilket ljus som är hans, och Döden visar ett ljus med flämtande, svag
låga. Läkaren ber då om, att man skall slå litet mer olja på hans
lampa, och då det görs, kvävs den redan svaga lågan, och läkaren
faller död ner.
Detta är i grunden samma ljus som man spår av om jul-natten.
Då världen och Vintergatan (de dödas boning) mötas om julen, är
dessa sagans underjordiska livsljus sammanblandade med vanliga
ljus, och man ger akt på julljusen om julnatten. Det heter i
Västsverige:
- Den vars ljus under julnatten brann med minsta lågan, skulle
dö först (V jul 905).
- Slocknar julljuset, förebådar det dödsfall (V jul 956).
- jul-ljuset kallades ‘livsljuset’ (V jul 950).
Ljusen i runstaven är sagans underjordiska livsljus och hör till
stjärnbilden Ormbäraren, då han är läkaren Asklepios. Ormbäraren
var också ansedd för att vara döds-gud.427
Flera andra runstavsbilder hänför sig till denna stjärnbild,
Ormbäraren, och den 6 februari finner man i runstaven ett äpple.
6 februari
Ä p p l e t hör till helgonets Dorotheæ attribut, då e n k o r g
m e d r o s o r o c h ä p p l e n från himlen av henne sändes ned
till jorden, sedan hon blivit avrättad. Detta är ett förkristligande av
äpplet i sagan om Döden fadder. En liknande saga som Döden
Fadder - Guldäpplen med silverblad428 påminner om Döden Fadder.
Men hjälten i sagan ‘Guldäpple och Silverblad’ förstår djurens
språk vilket påminner om sagan ‘Den Vita Ormen’429, ty den sagan
handlar om en gosse som, sedan han ätit av en vit orm, blir synsk och
427

Ro. VI: 921.
Gustav Ad. Akademin sagor 4 nr. 7.
429
Grimm I: 17.
428

122
förstår djurens språk. Dessa sagor; ‘Guldäpple och Silverblad’ och
‘Den Vita Ormen’ har samma handling i ty, att gossen hjälper myror,
en fisk och korpar, som sedan belöna honom så, att han blir gift med
en prinsessa.
I folktron blev den som ätit av en vit orm synsk. Sagor om detta
ämne är knutna till våren.
336. Pojken blev allvetande av vit-ormens spad.430
Den som ville bli klok, skulle ta en vit orm tidigt på våren och den
skulle sjudas levande inne-lyckter (”instängd”). Den som först
doppade fingret i grytan och stoppade i munnen, så fick han
klokheten och ämne till att se allting.
I en gård hade de satt på och kokade en sådan orm och det var väl
meningen, att matmodern eller någon annan på stället skulle doppa i
fingret. Men så var de utgångna och då kom det en fattig pojke förbi,
och han var förveten och gick in, och när han fick se, att grytan stod
på spisen, gick han fram och doppade i fingret. Sedan gick han ut till
folket i fähuset och där hade de en ko i kalvställning och när pojken
fick se den, så sade han:
”Den kon har en tjurkalv.” Och så hade de ingen nytta av sitt ormkok.
337. Huggormar och snokar431
Det sägs till den första huggorm, man ser på våren:
”Huggorm du sköna,
far i busken den gröna,
bevara mig och min,
så skall jag bevara dig och din
Till den första snok, man möter på våren, skall man säga: ”Gud
bevare mig och alla mina från dig och alla dina, vill du intet ont göra
mig och alla mina, så skall jag intet heller göra dig och alla dina,”
och intet giftigt kryp skall då skada én den sommaren.
------------Asklepios- Ormbäraren avbildas med en orm. Ormen är
läkekonstens symbol och Ormbäraren var förutom läkare också
rådande över botaniker och ormtjusare.432
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Ormbärarens orm går fram till ó	 18° (= 9 mars)
3 februari
Blasius-dagen firades i kyrkan till åminnelse av helgonet Blasius.
Folketymologiskt blev helgonnamnet tolkat som ‘dagen då det
blåser’, medan helgonnamnet Blasius går tillbaka på ett grekiskt ord
som betyder ‘halt’, grek. blaisos, blaisoúß.
Helgonet ansågs ha samband med vinden.433
Man finner denna dag i runstaven därför:
Ett blåshorn, ett skepp för fulla segel,
ett huvud med uppblåsta kinder.
Folktron förbinder namnet Blasius med blåst och storm och
himlens stormtecken, Altaret ligger i ñ	 20° - ó	 3° (10 feb. - 23 feb.)
och Aratos skriver:
‘Men altarlågan - bortom något annat har Natt ålderstigen,
gråtande människors ve - satt som väldigt stormtecken på havet. Ty
månne all skepp i våda stort kvälja Natts hjärta, liksom för tecken på
storm annorstädes, upptänds hennes sorg för sjömännen, kastade
kring, sjö-drivna på hav villande i stormnatten. Ber jag förty dig
bönfalla, närhelst på den öppna sjön seglar, att det stjärn-märke, Altaret, insvept i vita moln ej sig ter bland de andra.’
---Om detta påminner dagens runstavsbild ‘ett skepp för fulla
segel’.
Runstavsbilden e n m a n m e d u p p b l å s t a k i n d e r ,
eller e t t b l å s h o r n , erinrar om att man framför helgedomar
(altaret är grunden i en helgedom, jfr. bibeln , 2 Mos. 25: 18-20) satte
eller inskrev keruber eller basunänglar. Keruber var ursprungligen
personifierade stormmoln, men kom i kristen omfärgning att
sammanfalla med änglar. Dessa runstavsbilder bör också föras till
Altaret.
Altarets stjärnbild ligger i Vintergatan och denna gatas samband
med Blasii-dagen framgår av sagan ‘Blåsmässepisteln’,434 som
handlar om en väg av isterband där folk simmar i mjölk, och en här
av döda går fram.435
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Att altaret var olyckligt för sjöfarande jämförs med
uppteckningar från Estland, där man håller denna dag för att vara en
otursdag för fiskeri och sjöfärder.436
Om Vintergatan som en väg av salt, mjöl, aska eller en vindens
väg erinrar, att man i Böhmen denna dag, Blasius-dagen, strör salt,
mjöl och aska för vinden.
6 och 9 februari
E n s m i d e s t å n g . D et heter den 6, Dorothea, e n t å n g
med avseende på händelser vid detta helgons martyrdöd. Hon sägs
vara med heta tänger dödad.
9 februari, Apollonia,
E n t å n g , ty hennes tänder skall med en tång blivit utbrutna.
Apollonia (200-talet) hade från början fått sina tänder utbrutne av
slag. Tången tillkom långt senare och är hennes attribut sedan 1500talet.437 I legendariet från 1400-talet står ingenting om tänderna.
Tången den 6 februari är också svår att förstå, då legendariet inte
nämner något om, att Dorothea skulle ha blivit dödad med tänger.
Namnet, Apollonia, är en ordlek på Apollon, vars fest under
antiken firades om våren, då han tänktes komma åter hem från
Hyperboréernas rike. Äpplet är också en ordlek på Apollon, men är
såtillvida relevant, som att detta är ett attribut hos läkaren i folksagan
om Döden fadder, och framför allt sagan om ‘Guldäpplen och
silverblad’438. Denna saga är släkt med sagan om Ormbäraren,
Asklepios, Apollons son.
Att Apollon, Ormbäraren (26 jan. - 5 mars.), som bör sättas i
samband med helgonet Apollonia, den 9 februari, och äpplet den 6
februari skulle vara ‘äpple-guden’ bygger på en folketymologi p.g.a.
ljudlikheten mellan ‘äpple’, indoeuropeiska *abol- ‘äpple’ och
Apollon.
Apollons namn bör föras till en indoeuropeisk rot *aquolEn >
urgerm. *a˛al®n > fnord. Áli. Áli var Eddans båg-gud och bör
som sådan jämföras med Apollon som ‘bågskytteguden’439 och
runstavsbilden om Paulusdagen, den 25 januari, - e n b å g e . F.
Magnusson antager440 att föreställningen om Paulusdagen är
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överförd från hedendomens krigsgud Váli (= Áli) som var god
skytt liksom Paulus, enligt folktron. Dagen, den 25 januari, är märkt
med en båge, och Váli tänktes naturligen att härska i denna tid.442
Man bör istället söka en förklaring till t å n g e n den 5, 6 och 9
februari på stjärnhimlen. En tång föreställer Skorpionens klor, och
den andra runstavsbilden den 9 februari e n n o t - n å l föreställer
Skorpionens gadd, som har en längd ñ	  27° (=17 februari).
Skorpionen såsom ett spindeldjur tänktes virka nät med sin stjärt och
gadd. Därför avbildas denna stjärnbild med en n o t - n å l , som man
använder för att knyta nät.
10 februari,
E t t h j ä r t a . Detta är för Skorpionens största stjärna, Antares443
som kallades ‘Skorpionens hjärta’444. Antares uppgår i ñ	  12° (= 2
februari), och har givit nerslag i folktron i ty, att man den 14 februari
i engelskspråkiga länder firar ‘Alla hjärtans dag’, och ger varandra
presenter och skickar Valentine-kort med stora röda hjärtan på.
Antares ligger i Skorpionen, som är den andra stjärnbilden, och
februari är den andra månaden. Stjärnan grek. Antares bör jämföras
med ordningstalet ‘den andra’, gotiska anTar. På samma sätt bör
Altarets stjärnbild, som uppgår i Skorpionen jämföras med latin
alter, ‘den andre’.
S k o - eller s k o s u l a , l ä s t , eftersom stavelserna är lika med
helgonnamnet Scolastica.
Den antika beskrivningen av Ormbäraren nämner alltid, att han
trampar på Skorpionen med sin fot. Hos Aratos står han upprätt och
trampar på Skorpionens ögon och bröstkorg. Exodus säger, att höger
ben står på Skorpionens kropp. Hos Hipparchos har Ormbäraren
båda fötter över Skorpionen, och hos Ptolemaios har han vänster fot
på kroppen och höger utanför.
Hos Ptolemaios är höger fot i ñ	  23° -25° (13 februari) och
vänster häl och hålfot i ñ	  10° - 12° (2 februari). Skillnaden mellan
Skorpionens huvud och stjärt är 20 °, så att Skorpionen lika väl som
Ormbäraren kan sägas stå upprätt på stjärt och gadd. Aratos
beskriver445 huru Ormbäraren betvingar den stora Skorpionen under
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sina fötter med ‘dubbelt tryck’. (Från sig själv jämte den stora orm
som han håller).
Tredje söndagen i fastan (24 februari) läses i kyrkan ‘Kampen
mot de onda makterna’. En bild i kyrkokalendern446 visar en fot, som
trampar på en orm, och bibelstället är här 1 Mos. 3:15:
‘Gud sade till ormen: Jag skall sätta fiendskap mellan dig och
kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall
söndertrampa ditt huvud och du skall stinga den i hälen.’
På stjärnhimlen kommer Skorpionens gadd att vara strax intill
hälen på den fot av Ormbäraren som enl. Ptolemaios m.fl. inte
trampar på Skorpionen.
Psalmen 80 i gamla psalmboken sjöngs denna dag, 3:e söndagen
i fastan:
Vers 7. : ‘På grymma lejon skall du gå Och på de ormar stygga.
De snöda drakar skola också under dina fötter ligga.’
Dagens helgonnamn ‘Scolastica’ inbjuder till tolkningen ‘skoläst’. Sko är ett allmänt germanskt ord. Läst är också ett germanskt
ord med en grundbetydelse ‘fotsula, spår, fotspår’.
Kyrkan har lagt Scolastica denna dag som en ordlek, ty
helgonnamnet betyder ‘skola, skolastik’ men inbjuder till den
missförstådda betydelsen i folketymologin ‘sko-läst’ därför att denna
bild av Ormbäraren, trampande med fotsulan på Skorpionen, legat
under.
E n o r m finner man i runstaven den 24 februari. Detta är
Ormbärarens orm som går till ó	  14° (=9 mars). Denna orm
motsvarades i folktron av vit-ormen genom vilken man kunde lära
sig att förstå djurens språk.447
En
krokig
kniv,
träden
avkvistas,
en
trädgårdskniv.
Denna krokiga kniv är ett attribut i handen på Herakles, som med
ett Bahu-vrihi kallas ‘den knästående’, eller ursprungligen,
‘Skepnaden’, ‘Fantomen’. Han avbildas, kastande sten, eller med en
klubba i handen och någon gång med en s k ä r a e l l e r l i e 448 .
Herakles klubba är inte angiven i Ptolemaii stjärnkatalog.
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Den 22 februari.
Vintergatan går fram mellan Skorpionen och Skytten så, att
Skorpionens gadd och Skyttens båge ligger i denna gata.
Bäst synes vara, att sätta Skyttens början till den 20 februari, och
den 22 februari bör då jämföras med Vintergatan som Hadesriket, det
nordiska Helriket.
Här i närheten är det egentliga Helvetet, och astrologerna pekade
på, att Altaret (under Skorpionens gadd) stod vid ingången till
Helvetet.449
Hades, som detta rikes väktare, sörjde för, att de som var i
Helvetet inte kom därifrån. Hades avbildas med nyckel450.
I norden är Loke dödsrikets herre. Han är fader till dödsgudinnan
Hel, vars namn återfinnes i ‘Helvete’. Han är också fader till Fenresulven (=Vargens stjärnbild), och hans namn, Loke, påminner om, att
han är ‘tillslutaren, stängaren’. Namnet Loke är släkt med ord som
lucka, engelska lock. ‘stänga’ och fornsvenska lykil = nysvenska
nyckel, egentligen ‘instrument för att stänga med’, nyckel.
När dödsriket förkristligades, flyttades det till himlen, men dess
väktare, Petrus, behöll nyckeln som attribut.
Huru dödsriket/himlen förenar sig med jorden vid denna tid
kommer fram i Psalmen 119 (gamla psalmboken) som sjöngs om
Matthiæ dag, den 24 februari, vers 2:
Kristus,... till oss hitkommen ned, Dödsfängslet har han brutit,
Och livsens dörr upp-slutit, Oss himmelen öppen gjort.
Det är därför inte ägnat att förvåna, att den 22 februari blivit en
Petrus-dag. Runstavsbilderna stämmer överens med Hades attribut;
ett h ö n s ä g g (= Hades attribut, Ro. I: 1795), e n n y c k e l (som
Hades attribut, Ro I: 1800), e n s t o l , (Hades på en tron, eller stol,
Ro. I: 1803, 1806).
Den 24 februari i runstaven : e n h ö n a (som Hades attribut,
Ro. I: 1798).
Den 22 februari vidare; i runstaven: ett k o r s , därför att
Vintergatan var ett kors, och att denna väg korsade zodiaken och
jordskivan vid samma tid.
Den 22 och 24 februari: e n s t e n ‘Matts kastar heta sten i
vattnet’. De kändaste myterna om Hades är, huru han rövade
Persephone ner till sitt rike att bliva hans drottning och huru
449
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Herakles kom ner i Hades och kastade sten, varvid Hades blev så
förskräckt, att han flydde upp till Zeus för att söka skydd.
I norden var denna saga; ‘Tor hos Geirröd’, berättelsen om hur
Tor kastade en glödande järnklump på jätten. Järnet gick igenom
pelaren, så att den brast, och fortsatte ut genom väggen och ner i
jorden.
Matts som kastar heta sten är i folktron en Heraklesfigur och
g å s e n och g å s ä g g e t i runstaven den 24 februari, är en
stjärnbild som hör till Svanen (som också kunde vara en gås),451 då
Starke Matts var född ur ett gåsägg452. I Norge heter samma gestalt
som Matts, ‘Mumle Gåsägg’. Han var född ur ett ägg, och det astrala
sammanhanget är, att stjärnbilden Svanen var Zeus, som med
nymfen Leda eller ödesgudinnan Nemesis avlade barnen Kastor,
Pollux och Helena, vilka var födda ur ett ägg. Dessa dioskurer,
Kastor och Pollux, var liksom Herakles, Zeus söner och hjältar med
gudomliga krafter. I detta liknade de sagans Matts.
En annan Hadeslegend om Hades som kvinnorövare, lyser
igenom i sagan om Blåskägg.

En

herreman, Blåskägg, med slott, friar till en flicka som följer
honom till slottet. Då han är bortrest, får hon en n y c k e l 453
och/eller ett ä g g 454 i handen och samtidigt förbjuder han henne att
beträda ett visst rum. Då han farit bort, går hon likväl in i detta rum
och här hänger kroppar av döda människor. Hon häpnar så, att hon
därvid tappar ägget eller nyckeln, som blir nerblodat. Förskräckt
stänger hon dörren.
Men, hon kan inte torka av blodet på ägget eller nyckeln, hur
mycket hon än försöker. De är och förblir nerblodade. I detsamma
kommer Blåskägg hem och ber att få se nyckeln/ägget, och, då han
ser blodfläckarna, vredgas han över hennes olydnad, i ty att hon har
beträtt det förbjudna rummet.
Som straff skall hon själv dö, och han skall just stöta kniven i
flickans bröst, då hennes bröder, som hörsammat hennes rop på
hjälp, kommer och frälser henne.
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---Denna saga visar en sagobild av Hades med sina attribut, nyckel
och ägg, boende på slott med döda kroppar, och huru han söker
förleda, röva och döda kvinnor. Motivet med Hades som
kvinnorövare kommer till synes i den kändaste Hades-legenden, där
han rövar Persephone ned i dödsriket.
Den 1 mars skall man i runstaven finna ett h u v u d m e d
s k ä g g ‘Mars med sitt långa skägg, lockar barnen utom vägg’.
Det finns också ‘Mars med sitt röda skägg, Mars med sitt blåa
skägg455 lockar barnen... Den sista uppteckningen jämföres med
sagan hos Grimm ‘Blåskägg’.
Detta erinrar om sagan, Grimm I: 46, Fitchers Vogel. Här går
Döden omkring och tigger. Han stoppar barn/flickor i sin bärkorg
och för dem till sitt slott, där de dödas och styckas.
Man måste skilja på äggen så, att hönsägget och ägget den 22
februari är ett Hadesattribut och liktydigt med det ägg som flickan
tappar i blodpölen och vars blodfläckar sedan inte gå att torka av.
Denna saga ligger till grund, då man färgade påskäggen.
Ett annat ägg är det, varur de grekiska hjältarna Kastor och
Pollux och Helena, motsvarande de nordiska hjältarna Matts, i Norge
Mumle Gåsägg, blev födda. Detta ägg från stjärnsagan om Svanen
ligger till grund, då man sökte efter påskägg i trädgården,456ty Ledas
ägg fanns i trädgården bland hyacinterna. Folkseden att krocka ägg
vid påsk jämför man med en antik saga, enligt vilken Hermes
kastade ägget i famnen på Leda, som egentligen inte var moder till
ägget, utan endast fostrade barnen, då de framkläcktes. Flera
varianter av hur det gick till, då ägget hittades, finns i Pauly, Leda,
Sp. 1121; en herde hittar ägget, det ligger i buskarna invid ett altare
m.m.
Den i folktron förekommande påskharen, i detta sammanhang,
jämföres med stjärnbilden ‘Haren’ som går upp i Skyttens 2:a och
3:e dekan (1 - 20 mars).457
Skyttens stjärnbild har lämnat flera minnesmärken i runstaven.
Först och främst kallas den 24 februari för ‘Skottdagen’, då
Vintergatan dessa dagar går genom Skyttens Pil och Båge, och man
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finner i runstaven den 24 februari e n p i l , som motsvarar
Skyttens pil. Skyttens pil och båge har givit nerslag i skriften genom
att runorna Tyr T och Bjarkan b avbildar hans pil och båge. Dessa
tecken med motsvarande ljudvärden har varit kända hos de gamla
grekerna, då de övergav att skriva ‘B’ som semitiska Beta B och i
stället gick över till att skriva det som en båge b. Likaledes övergav
man att skriva ‘T’ som semitiska tau t T och övergick till att
skriva ‘T’ som T vilket är påverkat av att man känt till ‘pilen’ T för
‘T’.
Skyttens stjärnbild var kentaur och motsvarade den nordiske
Näcken. Denna gestalt var en man med hästkropp efter, som spelade
fiol och undervisade spelmän i fiolspel. På samma sätt hade den
kändaste kentauren i det gamla Grekland, Cheiron, lyran som attribut
och undervisade Greklands hjältar i musik.
Enligt den nordiska sägnen plöjde man om våren med näcken.
Denna näck är Skytten som kentaur, och så måste man se
runstavsbilden den 24 och 27 februari och den 8 mars; e n o x e
s o m d r a r p l o g e n ; att det är Näcken som plöjer.
7 mars,
E n a r m , e t t b e n , eftersom de (Perpetua och Felicitas)
‘blev sönderrivna av vilda djur’.
Armen, som i runstavsbeskrivningen blev avriven, svarar mot
stjärnbilden ‘Kepheus som ger högra handen åt vilddjuret’.458 Denna
ligger i 2:a och 3:e dekanen i Skytten (1 - 20 mars). Det heter:
oH Kyfeuùß tyùn dexiaùn ceîra didouùß twû qyríw, - oH kuúwn oH
kratwûn touû Kyfeúwß tyùn ceîra.
I 3:e dekan, Skytten, uppgår enligt Abu Masar: ‘en hund, i vars
mun Kepheus hand är’.459
Enligt Ptolemaios slutar Kentauren och Vargen redan i Vågen
och Skorpionen. S t j ä r n h i m l e n visar här, hur Kentauren med
sin hand griper om Vargens, vilddjurets nos.
I Abu Masars Große Einleitung460 uppgår i Skorpionens tredje
dekan en löst springande hynda, som har ett halsband, vilket hon
drager efter sig.
I nordisk mytologi svarar detta mot, huru Fenres-ulven slet sig ur
sina band och därefter a v b e t T y r s h a n d .
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Detta är den kändaste sagan om Tyr, om vilket månadsnamnet
Tyr (= mars) erinrar.461
1 mars
E t t g u b b - h u v u d m e d h å r o c h s k ä g g , betyder
solen med sina strålar. Runstaven har denna dag ett lysande ansikte,
omgivet av strålar.
Helgonnamnet är Albinus ‘den vite’ och i folktron heter det, att
den som tvättar sig med snö den 1 mars får en vit färg och förhöjer
sin skönhet.462
Skytten har kallats ‘Vita ansiktet’ eller ‘det slående solansiktet’463. Indiska Gandarver och ev. också ursprungligen
kentaurer avbildades med solstrålar kring om huvudet.464
7 mars,
E n v ä v - s p o l e , väv-tid. Denna väv-spole jämföres med lyrans
stjärnbild, som kallats ‘Den spinnande damen’, eller ‘de vävande
systrarna’465
En lyra erinrar om en vävstol i ty att de uppspända strängarna
liknar vävens uppspända rep, mellan vilka väv-spolen löper. Lyrans
stjärnbild har en längd motsvarande ó	 17° -	 	 ò	 2° (8 mars - 23 mars).
Nornorna
Nornorna är knutna till världsträdet Yggdrasil, och detta trä som
är himlen eller vintergatan, kommer till synes i folktron i mars och
vid påsk. Hos många folk är världsträdet en björk och inte en ask.
Båda träden, björk och ask, har ljusa stammar och deras namn
betyder ‘det ljusa trädet’466 om man andrager det latinska ordet för
‘ask’ fraxinus, vilket hör till samma rot som vårt ord björk.
Stor betydelse får Vintergatan de fyra solstånds-dagarna + de
dagar, då Vintergatan korsar zodiaken, motsvarande den 22 februari
och den 24 augusti. Eftersom vårdagjämningen under medeltiden låg
ända bak vid Gregorius den 12 mars, så må man redan där förvänta
nerslag av Yggdrasil och nornorna tillhörande Vintergatan och
stjärnbilden Eileithuia. Den sistnämnda uppgår i Stenbocken.
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Enligt en tro i Ryssland kommer om påsknatten Vintergatan ner
på jorden och visar de fromma själarna vägen till Paradiset.467
Vintergatan har kallats Abrahams träd, Jakobs träd, Väderträd,
vilket man jämfört med asken Yggdrasil.468
De paradisiska myter som ligger till grund för föreställningar om
guldåldern syns på alla solståndsdagar, bl. a. visar det sig så, att man
såg nakna människor denna dag. Detta var ett minne av de första
människorna som inte hade kläder. Gregorius skulle man springa i
bara skjortan, eller barfota till gödselhögen eller grannen (V
Gregorius 9, 10).
Nornorna bor invid trädet Yggdrasil, som i folktron också
igenkändes Mikael, den 29 september och tiden därefter. De bor i ett
hus, i runstaven också kallat kapell eller kloster, och de är tre till
antalet. I tyska barnvisor heter nornorna ‘Marior’, men är tydligt
igenkännbara och förekommer i barnvisor daterade till tiden strax
före påsk.469
De är ödesgudinnor och kommer till, då en människa föds. De
spinner människors ödestrådar, som de t.o.m. kan fästa på himlen470 .
De skar in öden i stavar eller trästycken, vilket senare blev till, att de
skriver upp öden i böcker. En bok är ursprungligen ett trästycke av
bok med en eller flera bokstäver, tecken inristade.
Som spinnerskor kardar de, väver och spinner trådar. Som
ödesgudinnor har de möjligen liksom Fortuna ankare eller järnhakar
som attribut.
I tyska folkvisor släpper de ut solen om morgonen.471 De har
samband med valkyrior och asynjor, och en av nornorna är valkyria.
Då de kommer till vid barns födelse, har de sedermera gått upp i
kyrkans skyddsänglar, och de bör jämföras med stjärnbilden
Eileithuiai i ò, 2:a dekan.472 Man jämför dem som skyddsänglar vid
barns födelse med dagen, den 25 mars, Mariæ Bebådelse.
Men för att taga runstavsbilderna en och en, så är väv-spolen den
7 mars ett instrument hos en vävande ödesgudinna, som också kardar
[7 oktober] och spinner [25 november].
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Trädet, den 12 mars är världsträdet, som nu tänktes förena sig
med jorden, på gamla vårdagjämningen. Huset vid sidan av är
nornornas, Mariornas, jungfrurnas hus, där de kikar ut. De döper
barn, spinner ödestrådar eller går ur huset för att släppa ut solen473 .
12 mars,
E t t a n k a r e . Detta är samma bild som i runstaven den 23
november. Denna dag sades ankaret vara för helgonet Clemens, ty
han blev dränkt i havet med ett ankare om halsen. Ödesgudinnan
Fortuna (=Jungfrun) har som attribut järnkrokar liknande ett ankare.
E n s t a v . Detta är för att nornorna skär ödesrunor474 på stavar och
trästycken. Vidare den 12 mars:
R i s . Såsom man brukar ta in fastlagsris och björkris och driva i
vatten och ha som prydnad eller ock dymedelst piska varandra mot
värk475 . Dessa ris är för att helga och hålla världsträdet i åminnelse.
Rundikter och runerim säger under ‘Bjarkan’: Det är
v å r m å n a d s , mars äfling, V å r m å n a d s arbete, Bjarkan är
litet ris, lövrikt träd och fager lund, Fruktbart och frö-samt träd, tåligt
träd, Skogens ris, Trädens ljus, Lysande lund o.s.v.476
Den 12 mars, e n b o k . Nornorna skriver upp människor och
deras öden i böcker eller ock på stavar eller på trästycken.
H u s e t denna dag är nornornas hus, vilket också avbildas som ett
kapell eller kloster (den 17 mars).
E n h j u l r o c k , vilken är den tekniska utvecklingen av
handtenen eller sländan, som användes för att spinna. Här står den
som symbol för de spunna människoöden.
21 mars,
E n o r m . Denna orm är antagligen inte Ormbärarens orm, ty dess
stjärt går till ó	  18° (= 9 mars) utan bör sättas samman med
Yggdrasil, som vid sin rot har ormar, vilka gnager.
Den 21 mars, e n b j ö r k k v i s t , för världsträdet.
25 mars,
S o l e n . Detta är för att solen var en valkyria, och valkyrior och
nornor stod i ett nära samband, och för att nornorna, Mariorna,
släppte ut solen varje morgon. Runstaven sätter solen, denna dag, i
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samband med Jungfru Maria, då det heter: ‘Oss bebådas denna dag
den eviga solens ljus och tillkommelse, våra fäder hedningarna till
upplysning’. I de tyska barnvisorna om Jungfrur (= nornor), öppnar
en norna dörren och släpper ut solen477. Av en liknande vers framgår,
att sången är daterad till tiden strax före påsk.478
På samma sätt som nornorna, släpper i grekisk mytologi, varje
morgon, okeaniderna ut solen.
En ä n g e l . Detta är för att nornorna var tillkommande vid varje
födsel, att skipa människoöden. Så var också Mikael den 29
september, motsvarande höstdagjämningen, kallad ‘Alla änglars
dag’. Varje människa hade sin särskilda skyddsängel på samma sätt
som att, under hedendomen, varje människa hade sin norna. Det
fanns onda och goda nornor, och de skipade om allt som man spår
om. Dylikt brukar sluta på -dom: såsom ålderdom, sjukdom,
ungdom, rikedom, fattigdom, ynkedom. Nornorna dömde
människorna till skiftande öden genom spådom. Spå betyder ‘se’.
Under påsken var påskveckan och särskilt skärtorsdagen vigd åt
nornorna, och huru de ‘skär’ öden i trä.
De domar som de nerlägger och som bli till människoöden lyser
igenom i påskveckans namn. ‘Vita tisdag’, därför att allt som
nornorna tvättar i brunnen, blir vitt. ‘Klockonsdag, därför att
nornorna bo i ett klockhus479. Ibland blev de tre jungfrurna ‘onda’
påsk-käringar, såsom i Västsverige, då det heter:
- Det var fullt med käringar i kyrkans klockhus, det fick röjas (V
påsk 1475).
‘Skärtorsdag’, därför att nornorna skär öden i trä.480 Tolkningen
av skärtorsdag som ‘reningsdag’ (skära ‘rena’) är en
folketymologi.481 ‘Långfredag’ därför att de kan ge långt liv.
‘Stackote-lördag’ (= korta lördag) för att nornor kan ge ett kort liv.
‘Askonsdag’ för att de bor vid asken Yggdrasil. Dagens namn är
påverkat av tyskans Aschermittwoch. Här får man tillgripa
jämförelsen med Yggdrasil som Vintergatan och denna gata som en
väg av a s k a . ‘Latlördag’ för att nornorna kan göra en människa
lat. Det är ett öde att vara lat, och det beror på nornans dom.
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Långfredagen var vigd åt den här av dödingar, som går fram i
Vintergatan. Dagen helgades åt de fallna h j ä l t a r n a i alla tider,
och till dessa kom Jesus att räknas. Denna dag handlar folktron om
vad man bör äta och inte äta, vad man bör dricka och inte dricka. De
fallna i Eddan dricker av ett heligt mjöd, som gör, att alla sår blir
läkta. De äter av en gris, Sährimner, som slaktas, och varje dag blir
hel igen. Då Vintergatan kommer ner på jorden, inträder samma
förhållande på jorden. Man får ej dricka vatten, ty de fallna i Valhall
drack inte vatten482. Man dricker öl, man äter gris och ärter på
långfredag. Det är förbjudet att dricka mjölk, ty Vintergatan var en
flod av mjölk, och denna mjölk var Marias, Heras, Junos bröstmjölk
och således ingen dryck för hjältar, utan för spädbarn, såsom den
unge Herakles, Jesus m. fl.
Dricker man vatten, så läkas inte såren, man får finnar, slår tårna
av sig o.s.v.
Dessa samband ligga till grund då man tolkar runstavsbilden den
17 mars, ett s v i n och den 21 mars, e n s u g g a , e t t s v i n .
I Norge hette dagen, den 21 mars, ‘Bent Prøvesvin’, ty nu skulle
man ge svinet ett slag för att mäta dess styrka. Detta slag är vad som
var kvar av, att man en gång, i Valhall, slaktade Särimner, som dock
varje dag stod åter upp.
Mjödet i Valhall som läker sår och gör att enhärjarna står åter
hela upp, visar sig i runstaven den 27 mars e n ö l t u n n a ,
marsölets brygd. Just denna dag trodde kyrkan, att Jesus var
uppstånden, och runstaven har den 27 mars, St. Rupertus: ‘en
öltunna, och 1328 års runkalender: ‘Herrens uppståndelse’.483
4 april
Denna dag har legendariet ‘Ambrosius’. Detta är en ordlek, ty
namnet betyder ‘odödlig’ till en indoeuropeisk rot *a-mRt, och de
olympiska gudarna drack ambrosia, ett slags nektar, som gjorde dem
odödliga och evigt unga. Denna nektar bjöds av Ganymedes, Zeus
munskänk, som var Vattumannens stjärnbild. Vattumannen börjar nu
att göra sig gällande, och dess första stjärnor uppgå enl. Ptolemaios i
Stenbocken 14 ° ( = 4 april).
Runstavsbilden den 4 april, e n k r u k a , e n g r y t a , är
Valhalls gryta, Eldrimner och karet i Valhall, som innehåller
honungsmjöd från geten på Valhallstaket.
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Vattumannens kruka är inte utmärkt i Ptolemaii stjärnkatalog i
Almagest.
----Därmed torde några av de vanligaste runstavsbilderna vara
genomgångna och kommenterade.

30 november
Rävsax, Räven, Stora Björn
Sko
4 december
Ett torn, Torn
Släde = Stora Björn = en vagn med is.
Sol, Solens bortgång, världens undergång, Stora Björn.
Länk Björnen eller ekipaget sliter sig.
6 december
En hjul-orm, Hydrans slut, Midgårdsormen
En grip som sätter näbbet upp i ett horn, Korpen och bägaren
En mans hemliga ting, Horossagan
Två vingar, Jungfrun eller Björnvaktaren som Ikaros
Ett svart oxhuvud, Björnvaktaren=den oxhövdade
En bock Amalthea, Capella
9 december
En kanna, Bägaren julölets bryggd, Ikaros och Erigone uppfann
vinet.
Kvinnobeläte Jungfrun.
13 december
En sax ev. Berenices hår
Bloss Jungfrun, Varaha Kentaur=Näcken
Kläder skäras Förlossningshjälp
Eldbrasa Häxan Sissa, Nemesis (med vingar), Kapten Elin.
Ljuster , Näcken
16 december
En liggande man, Jungfrun
20 december
Tvenne ögon, Solen och månen, Horos Förlossningshjälpen, FSF
189 (ögat utstucket av underbyggare).
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Et stort hjul, Ixion
21 december
två Furuträd, Hades, Idavall
Granstänger i kors
två utsträckta fingrar, en hand, Handen eller Kentauren, Döda
=Penater, Daktyler, gastar m.m.
Kors Södra Korset.
Tunna, Ikaros
24 december, En lur, julfriden, guldåldern
25 december, Ett lindebarn, Horos, Zeus, Thor.
En sol, solens saga
Sjuarmad ljusstake, Altaret
Stjärna, Morgonstjärnan
Två horn, Vågen har kallats cornua. Dryckeshornen av de döda
bekommen.
Munnen, jorden uppslukar alt, och giver det tillbaka, jfr, Eddans,
Jord segnar i hav men stiger åter upp ur havet.
Adonis, Venus , se runst.
Hjul kvarnhjul, Ixions hjul,
Kors Södra korset.
26 december
Några stenar, Förlossningshjälpen
En häst Dioskurerna, Tre heroer. Kapplöpning hem från kyrkan.
Vøluspá. ”De (asarna) tävlade på tunet.
27 december
Horn, Jungfruns ymnighetshorn eller vågen
En örn de döda. Jfr Lille Hans = Ganymedes Örnen= odödlighetens
fågel (St).
28 december
Solens nya skepp, Hades skepp
Lur julfriden
Furubloss, Korngudinnan och Adon(is)=Osiris.
En Båt Solens nya skepp som hon seglar med.
En tupp Hades
Oskyldiga barns dag, ris, svärd, Kronos slukar sina egna barn.
Herodes dödar alla gossar, dödar sina egna söner, häxan äter barn i
Grimms sagor.
1 januari
En kniv, Horosbarnets födelse

138
En funt, dess döpelse, Barnmorskan på barnsöl.
Et fat kakor Vintergatan de döda.
Timglas Kronos
6 januari
Tre kronor, Baldistae, Björnvaktaren
Tregrenat ljus Skorpionen
7 januari Kvast julen köres ut, Guldåldern slut
Klocka vällingklocka för de döda, trollen
12 januari Höggenatt isl høkunótt, till ‘hugga’, trollen huggas ihjäl,
Tor hos Trym.
13 januari
En piska, omstjälpt horn, julen slut,
Galt jul-steken uppäten
Klocka julen ringdes ut.
Björnvaktaren, attribut piska
En trebent stol, tings-tid, guldåldern slut.
Ett kungahuvud, Kronan
17 Januari ett svin
19 januari Henrik ting
20 januari Brödramässa, Pil och Nät Skorpionen som spindel.
24 januari
En dödskalle, Två kranier
25 januari Svärd, båge
28 januari
En spira, ett krönt huvud, Kronan Carl den store.
2 februari
En ljusstake, Altaret
brinnande ljus, Flera bloss, ty hedningarna gingo då omkring sina
döda , = Döden fadder = ormbäraren
3 februari Blåshorn, nyckel, skepp för fulla segel En karl med
blåshorn, Altaret med kerub, basunängel, Vintergatan som Vindgata.
5 Februari, mus-dagen, tång
6 februari
En tång, Skorpionens klor
Ett äpple, Ormbäraren, Hygieia
En korg med rosor och frukt Läkaren
9 februari
En notnål, Skorpionens gadd
10 februari
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En krokig kniv, Herakles
Ett hjärta, Antares, Skorpionens hjärta,
Ett hjärta, frieri den knästående Herakles
En skosula, Ormbäraren
Skolastika ‘skoläst’, Loke som underjordsgud i ‘Byläst’.
15 februari
En yxa, Altaret, ev. Herakles.
22 februari
Ett ägg, trol. Hades.
En nyckel, Hades
En stol Hades
24 februari
En pil, Pilen eller Skytten
En orm, Ormen
En sten, Herakles eller Skytten (Skottdagen)
Yxa, Altaret
Gåsägg, Mumle Gåsägg Heraklesfigur Kastor och Pollux födelse.
Gren med knoppar , frieri
1 mars
Ett lysande huvud med skägg, Hades
7 mars
En väv-spole, Lyran Nornor
En arm, ty de blev sönderrivna av vild-djur. Kepheus, Vargen Tyr
12 mars
Ett träd, Världsträdet
En rund skiva, Ringnebulosan, Södra kronan
Ett ris, Yggdrasil
En bok, ett hus, chariter, (Trädet)
17 mars kapell, nornors hus, kloster, en sugga, Särimner,
byrkjädögra, bok, abbedissan
21 mars
Ett svin, Särimner Valhall, Hyperboreer
Ett ok, en plog, Stora björn Åkern
25 mars
En ängel, Födelsegudinnan, Eileithuia
Solen tre Marior släppa ut solen.
Ängel Nornor
Mariakrona Ariadnes krona, Södra Kronan
27 mars Öltunna, karet i Valhall (Herrens återuppståndelse).
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4 april
En ärt, Vinrankan
En kruka, Ambrosius Vattumannens kruka
6 april En not nereid, fiskhåv
bok norna

