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1 januari; kniv 
Kniven är för det att Demeter som Jungfrun1 var behjälplig med att förlösa barnet. Hennes 

redskap var då en kniv för att kunna avskära navelsträngen. I den nordiska sägensamlingen 
finner man julsägnen förlossningshjälpen, där en barnmorska går ned i underjorden och hjäl-
per de underjordiska att förlösa ett barn.  
 I grund och botten handlar det om att guden som föds vid jul, hos grekerna Zeus, hålls 

gömd i en grotta undan fadern, jätten Kronos, som 
slukade alla sina barn. 
 Sägnen förkristligades till att gälla den ny-
födde Jesus som nu efter åtta dagar blev omsku-
ren (Luk. 2:21). 
Jungfrun var under antiken Isis och Horos; senare 
under medeltiden Maria och Jesus.  
 

1 januari; ett fat med kakor 
 Det var sed i norden att under jultiden fram 
till 20:e-dagen ha ett fat med kakor framsatt åt de 

dödas andar, vilka nu, under julen, vistades i sina forna hem. Under julaftons måltid dukade 
man under tystnad fram för de osynliga gästerna och en stol lämnades tom under måltiden.  
 Stjärnbilden är Hades2, dödsriket och efter jul fördes andarna i norden, av Nidhøgg till-
baka till Nástrand. Det var ”far-ängladagen”. På kontinenten var det fastlagen då de döda på 
kärror i karnevalståg fördes till Helvetet. 

 
1 januari; funt 

 Denna funt användes vid dop, då man skulle vattenösa barnet för att symbolisera att barn 
var födda ur havet. 
 Gudarna skapade dvärgarna ur Brimes blod ”havet” och kyrkan hade söndagen näst efter 
nyår överskriften ”Dopet”, med läsning ur Paulus Tit. 3- där det heter, att man blir frälst ge-
nom ett bad till en ny födelse. 

 
 
 
 

                                                        
1 December ♍  
2 Hades uppgår i Vågen ♎, 21 dec. - 20 jan. 

    Kniv och           
dryckeshorn 



6 januari; tre kronor 
Dessa tre kronor var för tre konungars dag. I den förkristna världen var det för stjärnbil-

den de tre hjältarna, Ballistai3, hos Hermes (400-talet); Baldist- och i den nordiska gudasa-
gan för Balder och Höder som tänktes komma åter från dödsriket efter nyår4. 
  När dagen skulle förkristligas blev det till minne av de astrologer som vallfärdade till 
Jesu födelsestad. De blev i kyrkans lära förvandlade till tre konungar och fick också av kyr-
kan namn som påminde om Balder och stjärnbilden Baldister5, då de hette Caspar, Balthasar 
och Melchior. I folktron levde länge (Danmark), att man lekte ”Balderune” vid denna tid 
 

13 januari, en tingspall 
Detta betydde att julfriden var slut och att ting nu fick hållas. De som förbrutit sig under 

jultolften straffades hårdare, vilket framgår av de norska stadslagarna och Arboga stads tän-
kebok (1400-talet). 

Den förhistoriska bakgrunden var att man under julen firade minnet av guldåldern6, då 
inga brott fanns. P.g.a. människornas ökade brottslighet, grep Zeus makten i världen och tita-
nerna, som styrt under guldåldern, vräktes undan. 

I norden gestaltades det så, att Tor fick sin hammare åter, sedan den varit stulen av jättar-
na. Han överlistade jättarna genom att klä ut sig till brud och föregiva att han var Freja som 
ville gifta sig med jätten Trym, i folkvisan kallad Trolletram.  
 I folktron klädde pojkarna den 13 eller 14 januari ut sig i kvinnokläder. Den 14 januari 
bar då ett minne         av en gammal tideräkning med ett 364-dagars år. (Man hade inte räknat 

den 31 januari) 
 

24 januari; en dödskalle 
 Stjärnbilden i Sphæra Bar-
barica är här ta duo krania, "två 
kranier" som uppgår i Vågen7. 
I Vøluspá nämns en paradisplats 
för goda människor efter döden; 

Namnet Gimlé av Gim, latin gemma "ädelsten", pekar på att runan här är sigel S "ädelsten".8  
 Runstavens tolkning har förkristna anor; En dödskalle "Erik den Heliges bens flyttning". 
Kung Erik var ett helgon, dock blev han aldrig kanoniserad i Rom. 
 I Upp. 21:11-18 som motsvarar denna tid, berättas om det nya Jerusalem som glänste likt 
dyrbaraste ädelsten o.s.v. 
 För judar och kristna har Jerusalem varit en paradisplats dit deras längtan går. 

 
2 februari; ljusstake 

 Denna natt brukade romarna tända ljus och facklor för gudarna i dödsriket; Februa, Pluto, 
Hades. Det gjorde de för att förfädernas andar skulle finna nåd inför gudarna.9 
 Hades, dödsriket, som har samma namn som guden,  ligger vid Altaret och motsvarar 
denna tid10, och i Europa var detta fastlagen. De dödas andar, som under julen varit i sina  
                                                        
3 F. Boll 1903:252. 
4 Vøluspá 62 
5 (6 januari) ♎  16°-18° hos Hermes, 400-talet e.Kr. 
6 Jungfrun och Vågen. Jungfrun som Astraia, (Aratos). Jämför också romarnas fest för guldål-
dern, Saturnalia, 17 december. 
7 Vågen ♎ 20°-30°, (=11-21 jan.)  
8 Runan Sigel  S 5 februari.   
9 Voragine, de Legenda Aurea, Darmstadt 1984:191 

Tingspall Dödskalle 



forna hem, blev nu fasttagna och måste fara tillbaka till 
dödsriket, vilket skedde under stor veklagan, varom bilder 
om fastlagsspektakel vittnar. Djävulen med klor, vingar och 
fågelnäbb hämtar de döda. 
 I norden motsvarar det, hur Nidhøgg hämtar de dödas 
lik11 och för dem till Nástrand, där de under plågsamma om-
ständigheter måste förbida nästa jul. 
 Dagen, då de dödas andar efter jul måste lämna sina 
forna hem, hette i norden "farängladagen". 

 
3 februari, Storm 

 Runstaven har denna dag flera bilder som symboliserar storm, En man som blåser ut luft, 
en blås-lur, ett skepp för fulla segel. 
 Dagen var uppkallad efter helgonet Blasius vars namn betyder "förvriden" (grekiska blai-
sos) men omtolkades till "Blåsmässa". Orsaken är, att Altaret var en stormande plats på 
stjärnhimlen, vars åsyn fruktades av alla sjömän.12  
 Ovidius beskriver här om kung Ceyx13, som omkom i storm på havet14. 
 Altaret ligger i Vintergatan, som var en blåsande väg, en storm-väg.  

 
6 februari; ett äpple 

 Detta äpple erinrar om Ormbäraren15 som också var Apollons 
son, Asklepios eller hans dotter Hygieia. 
Asklepios var så skicklig läkare, att han 
minskade den skara, som kom till dödsriket, 
varför Hades klagade inför Zeus. Överguden 
lät då döda Asklepios med en blixt, varöver 
Apollon, som var dödsgud m.m., harmades 
så, att det blev ovänskap mellan honom och 
Zeus. Som straff blev Apollon under en viss 
tid förvisad från Olympen. 
 Hos germanerna motsvarade detta sagan om döden fadder. 

En gosse som fick döden som fadder blev så skicklig läkare, att han förmådde bota alla. Men 
då han bedrog själva döden, blev han straffad med livets förlust. 
I några enstaka varianter av sagan hade läkaren ett äpple som förmådde bota envar sjuk, som 
fick känna dess lukt. 
 Äpplet ansågs i folktron ha magiska egenskaper och troddes kunna bota sjuka.16 
 Äpplet är också den enda frukt som går tillbaka till Europas stenålder.17 De flesta andra 
frukter kommer från romarna. 

 
 
 

                                                                                                                                                                             
10 10-23 februari 
11 Vøluspá 66 
12 Aratos, Himlens Fenomen, Skärhamn 2002:34 
13 Varje bok ungefär en stjärnbild, Bok I = ♑,  bok II= ♒  
14 Ovid. Met. XI:480 
15 26 jan. - 5 mars  
16 Handwörterbuch I sp. 519 
17 Äpple har samma rot i slaviska, keltiska, germanska; *abol 

ljusstake 
krona 
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9 februari; en tång 
 Tången i runstaven finns förutom den 9 februari också på 
den 5 februari, Agatha, och hör till själva tiden. 
 Det symboliserar Skorpionens klor. Detta är för att Skorpi-
onen som ett sagodjur inte nödvändigtvis måste jämföras med 
naturens skorpioner, utan här, på stjärnhimlen representerar ett 
sagodjur. Så är Skytten kentaur och hästen, Pegasus, försedd 
med vingar. Väduren är ett gyllene skinn o.s.v. Man bör därför 
kunna jämföra Skorpionen med djävulen, i Eddan Ni∂høgg, 
som har klor och svans med gadd.  
 Nu i fastlagen griper Ni∂høgg de dödas lik och för dem till 

Nástrand ≈ likstrand, där de i helvetet måste vänta in nästa års jul, då de som andar kan åter-
vända till sina forna hem. 
 

10 februari, en notnål 
 Runstaven har här en notnål, med den uttydningen att: "näten lagas" 
 I bondesamhället satt man om kvällarna uppe vid lampans sken och förberedde för fram-
tiden. I februari lagade man nät. Detta var något mycket gammalt och erinrar om Skorpion-
ens gadd. Parallellen är att skorpioner är spindeldjur, vilka som bekant gör nät. 

 
 

10 februari; ett hjärta 
 Detta var Skorpionens hjärta, 
stjärnan Antares( 2 feb.). I folk-
tron gav detta upphov till "Alla 
hjärtans dag", då man skulle fria. 
Bekant är frierierna i fastan. 

 
15 februari; en yxa 

 Yxan är för Altarets stjärnbild och de offer, som 
där tänktes äga rum. 

 
22 februari; en nyckel, ett ägg 

 Detta är för Hades, dödsriket, som låg vid Altaret. (19 feb.) Guden med samma namn, Ha-
des, hade nyckeln18 och ägget som sina attribut. Hela februari hade namn efter den romerske 
underjords- och dödsguden Februus. 
 Det erinrar om den nordiske Loke, vars namn betyder "stängare"19, jfr. engelska lock 
"stänga" och svenska lucka. I grunden är orden avledda av samma rot som "nyckel", forn-
svenska lykil.  
 Motivet med en nyckelförsedd döds-gud gick efter kristendomen över på Petrus, som 
fick himmelrikets nycklar. Då det står en nyckel i runstaven, såsom den 29 juni, heter dagen 
"Petrus" och motsvarar en Vøluspá-vers om Loke. 

 
22 februari; en stol 

 Hades hade jämväl stolen som sitt attribut, ty han avbildades 
sittande på sin tron.20 
                                                        
18 Roscher, Lex. I.2, Hildesheim 1978, Sp. 1785, 1795 
19 Krahe-Meid, Germ. Sprachwiss. III, Berlin 1967:92 
20 Roscher Sp. 1804 
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 När dagen kallades "Per i stolen" var det en efterkon-
struktion, då man menade att Petrus skulle ha bestigit bis-
kops-stolen i Rom. 

 
24 februari; sten 

 Stenen i runstaven uttyddes i folktron så att: Matts kastar 
heta sten, islossningen börjar. 
 Matts som kastar sten motsvarade stjärnbilden Herakles ( 
12 jan.- 25 feb.). Denna stjärnbild tolkades någon gång så: 
Herakles, kastande sten i kamp med ligurerna21. 
 Då Herakles kom ner i underjorden, hotade han Hades 

genom att kasta sten, så att denne tvingades gömma sig hos sin äldre broder, Zeus. 
 I den nordiska mytologin motsvarade det hur Tor kom till jätten Geirröd och kastade en 
glödande järnklump på jätten så att en pelare brast. 

 
1 mars; ett lysande ansikte 

 I den nordiska mytologin var detta Ask och Embla som, nu i fastan, genom Odin, Hönir 
och Loke fick talförmåga, ansiktsfärg och blod. 
 I runstaven avbildades det som en sol med sina strålar. Men det heter också "Mars med 
sitt långa skägg, lockar barnen utom vägg".  
 Erinrande om hur underjordsguden Loke lockar ut 
barnen, finns också uppteckningen; "Mars med sitt blåa 
skägg, lockar barnen utom vägg". Detta är för sagan 
"Blåskägg".22 
 Dagen var knuten till barnens ansiktsfärg och det 
hette i folktron, att man nu skulle tvätta sig i snö för att 
få god ansiktsfärg. 
 Dagens helgonnamn Albinus är en ordlek som allu-
derar på latin albus "vit".  

 
7 mars; vävspole 

 I folktron var detta vävtiden, vilket var ett minne av att de tre nornorna  
spann och vävde. Människornas ödestrådar blev, enligt Eddan, av nornor spunna och fästa på 
himlavalvet. 
 Lyran, ( 8 - 23 mars), har också i astrologi kallats "de tre väverskorna". 

 
12 mars; ett träd 

 Nornornas hus och Urdarbrunn låg invid trädet. Det var asken Yggdrasil. 
 I runstaven hette det denna dag: ett träd, saven stiger. 

 
17 mars; ett hus 

 Huset erinrar om, att de tre nornorna bodde i ett hus. Huset finns också på Birgittadagen 
den 7 oktober. I tyska folkvisor kallas nornorna tre Marior, och de tittar 
ut genom fönstret. Det heter där att; "det är snart påsk".23 
 Dagen var i kyrkan helgad åt st. Gertrud. Helgonet var bekant för 
sina kapell och kallades även Gertrud med musen. Detta påminde om att  
                                                        
21 Roscher VI, Sp. 901 
22 Grimm I nr. 46 och 62 
23 Böhme, Deutsches Kinderlied, Leipzig 1924:163 
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musen24 var en stjärnbild som hos grekerna sattes 
samman med Aphrodite. 

 
21mars; ett svin 

 I folktron, Norge, kallades Bengtsdagen "Bent 
prøvesvin". Man skulle ge grisen en dask då den släpp-
tes ut i ollonskog. 
 Slaget är symboliskt för att man nu kom ihåg Val-
halls svin, Sæhrimne, som för varje dag, på nytt, slak-
tades och åts upp av kämparna.  

 
25 mars, en krona 

 I runstaven markerar de flesta kronor, Mariadagar. Den hedniska understrukturen är att 
kronorna i allmänhet överbygger en Freja-dag, i den antika världen  himladrottningen, Isis, 
och i den astrologiska världen Eileithuia "födelsegudinnan".25 
 Den 25 mars var den fasta motsvarigheten till den rörliga påsken. Enligt munken Beda, 
600-talet, firades påsken för en viss vårgudinna, angelsaxiska Eastre, som gett namn åt 
påsken i engelska easter, tyska Oster- . I norden motsvarade det Freja, då hon kallades 
Ástar-go∂. 
 Vøluspá 21 ger förklaringen. Freja blev tre gånger bränd och stungen på spjut i Valhall, 
men överlevde. 
 I folktron levde detta kvar, då man vid påsk skulle tända en påsk-brasa och elda häxor. 
Häxor var nästan omöjliga att avliva och de var kunniga i sejd, 
d.v.s. skadetrolleri. 
 Freja som den högsta gudinnan under hedendomen torde va-
rit förebild för alla häxor och vårens största fest var till hennes 
ära. Häxorna for till Blocksberg, Blåkulla, där de träffade Bocken 
och Gammel-Erik. 
 Blocksberg motsvarade Valhall och bocken var för att det stod en bock på Valhalls tak, 
Hei∂rún.  
 Gammel-Erik var ett av Odins namn 

 
27 mars; en öltunna 

 Runstaven säger om denna öltunna: "marsölets bryggd". Tunnan motsvarade karet i Val-
hall varav kämparna drack sig otörstiga. På Valhalls tak står geten Hei∂rún. Ur hennes spenar 
rinner mjöd genom taket och ner i karet där kämparna sitter.  
 Under antiken var geten, Capricornus, Sten-bockens stjärnbild och jämfördes med 
Amalthea som närde den unge Zeus, då han skulle gömmas för Kronos barbari. Denne titan 
slukade sina egna barn. Amaltheas juver var ett ymnighetshorn och påminner i så måtto om 
den nordiska getens (Hei∂rúns) juver. 
 Kämparna i Valhall närde sig på fläsk av den eviga grisen, Sæhrimne, och mjödet som 
rann från taket ur Hei∂rúns juver. Detta gästabud i Valhall förkristligades och blev nattvar-
den: " den av Herren Kristus aftonen före hans död inrättade måltiden." Oblaten motsvarade 
Sæhrimner, den eviga grisen, och nattvardsvinet var getens, Hei∂runs, mjöd. 

 
                                                                   Öltunna 

 
                                                        
24 I Stenbocken (21 mars - 19 april) ♑, "musen, en orenhet i hushållet", Sphæra Barbarica. 
25 I Stenbocken 

Hus 



14 april, ett träd 
 Äldre runstavar delades från den 14 april och 13 oktober i två halvor; en sommarsida och 
en vintersida. Detta erinrar om den uppdelning av stjärnhimlen som beskrivs av astrologen 
Ptolemaios i Tetrabiblos I:17. Delningen av stjärnhimlen går från Saturnii hus; Stenbocken 
och Vattumannen till de båda himmelsljusens hus; Kräftan och Lejonet. Gränsen mellan 
Stenbocken och Vattumannen går den 14 april.26  

 
14 april, trefotad tingspall 

 Detta tingsmärke faller utanför den normala tredelningen av tingstiden. Vøluspá 25 visar 
att det betyder: 
  "Gudarna satte sig vid domstolen och grunnade på detta; vem hade sudlat luften med svek 
och lovat sol, måne och Freja åt jättarna?" 
 Det hade Loke gjort och snart tvingades han avhjälpa detta trångmål. Loke förvandlade sig 
till märr och sprang till skogs, medan jättens arbetshäst blev så förvirrad, att han glömde arbe-
tet med borgen och rusade efter Loke. När jätten förstod att han inte skulle hinna bli färdig 
med borgen före sommardagen, som var avtalad tid, råkade han i raseri. Gudarna kallade då 
på Tor som kom och dräpte jätten. Alla avtal blev brutna och sol, måne och Freja blev räd-
dade. 
 I folktron utkämpade Sommar och Vinter en duell vid denna tid. Sommarens riddare vann 
alltid. Man firade också Frejas 
räddning ur jättarnas våld med 
att bränna häxor vid Valborg, 
siste april. 
 Asborg blev anlagd och före-
ställningen var så gammal, att 
det kan jämföras med hur ro-
marna firade staden Roms 
grundläggning den sista veckan i 
april27. 
 Dagen 14 april kallades 
också i folktro "första sommar-
dag" erinrande om denna sagas 
datering i året. 

20 april; en sköld 
 Skölden symboliserar asars strid med vaner, den första folkstriden som det talas om i 
Vøluspá 21-27. 
 Under antiken menade man, att den första striden mellan Olympen och titanerna hade ägt 
rum i anslutning till Stenbocken, (21 mars - 19 april). Stenbocken var Ægipan, Pans son, som 
hade räddat de olympiska gudarna ur sitt trångmål och förvandla dem till djur. Tyfon hade 
inte förmått genomskåda denna krigslist. Som tack sattes Ægipan av Zeus på stjärnhimlen i 
Stenbocken. 

23 april; en häst 
 Loke hade haft den framfärd med jättens häst, att därav blev ett föl. Detta var Sleipner, 
som hade åtta ben och kunde rida genom luft över vatten. Hästen skänktes till Oden. 
 I folktron fick detta flera nerslag. Den 23 april, Georgsdagen, skulle hästarna släppas på 
bete och mera direkt erinrande om sagan, skulle hingstarna denna dag släppas till stona. 

                                                        
26 Midvinterblot och tingsmärket är då den 13 januari. Se närmare; "Tideräkning". 
27 Ovid. Fasti 
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 På stjärnhimlen blev det, att himlen häst, Pegasus, (25 april - 6 juni). svarade mot denna 
tid. Pegasus var bevingad och kunde flyga liksom Sleipner. 
 Evangelisten Matteus har tänkt sig detta så, att han låter Jesus i Matt. 21 kap. rida in i Je-
rusalem. 

25 april; en gök 
 Denna dag kallades "Gökdagen". Göken var svekets fågel och dagen erinrade således om 
sagan ovan. Gudarna svek sina avtal med jätten, då Asborg skulle byggas. De ingångna eder-
na gestaltades på s.k. gångdagar. Det heter ju att man går en ed. 
 I folktron blev detta, att man i april skulle narras. Detta var för att gudarna svek sina avtal 
inför de trångmål, där de riskerade förlora sol, måne och Freja. 
   Dagens namn, Markus, var en ordlek för likhetens skull med ett gammalt indoeuropeiskt 
namn för häst *marko-, svenska märr.28 
 

1 maj, en brasa. 
 Denna s.k. majbrasa var för att bränna häxor. Freja firades på detta sätt, då hon, kunnig i 
sejd, var omöjlig att avliva. Man firade, att Freja hade blivit frälst ur jättarnas våld i samband 
med att hon vart bortlovad, då man byggde Asborg. Dagens namn i folktron pekade på me-
deltiden: "Valborgsmässo-afton".  
 Att man firade aftonen innan var gammalt, som fallet var vid mårtensafton, julafton, tret-
tondedags afton, midsommarafton m.fl. Detta sätt att räkna gick ner i hedendomen, medan 
ordet "mässa" pekar på medeltiden. Valborg var en ordlek på det underliggande Edda-
motivet, då man byggde Asborg. Valborg var sammansatt av Valhall och Asborg, i Tysk-
land; Walpurgis = 1 maj.   

3 maj; en svala, svalans ankomst 
 Denna dag var svalans ankomst i det gamla Sverige, då den 3 maj motsvarade våra dagars 
15 maj, ty man ansåg ända till mitten av 1700-talet, att vårdagjämningen inföll Gregorius, den 
12 mars. 
 Svalorna troddes övervintra på sjöbotten.   
 Kyrkan anpassade sitt budskap till folktron och 6:e söndagen efter påsk29 (exaudi) bar 
överskriften; Om Hugswalarens ankomst, Joh. 15:26, där det heter: 
 "Men när Hugswalaren30 kommer, den jag skall sända eder af Fadrenom, sanningens 
Ande, som utgår af Fadrenom, han skall bära wittnesbörd om mig." 
 Hugsvalarens ankomst var en ordlek med anspelning på folktron om svalans ankomst den 
3 maj. 

3 maj; ett kors 
 Dagens namn var korsmässa. Under medeltiden jämfördes det heliga korset med världs-
trädet, i norden Yggdrasil. 
 I Vøluspá 27 läser man: 
 "Hon vet att Heimdals hörkraft (hornet) är gömt under högluftsvepta, heliga trädet" = 
Yggdrasil. 
 I folktron kallades dessa nätter, kring 1:e maj "ludrenätter". Nu var tid att blåsa i lur. 
Detta sista bör jämföras med Vøluspáversen. 

 
 
 

                                                        
28 Pok. 700 
29 Den fasta kalendern med sina helgondagar stämmer nästan alltid med påskens tidigaste 
läge, 22 mars. Således är den 3 maj ≈ 6:e sönd. efter påsk. 
30 Grek. paraklätos "hjälpare, tröstare". 



3 maj; en fana 
 Fanan är stjärnbilden Vexillum som 
uppgår i Stenbocken.31  
 Den 3 maj motsvarar Kristi himmel-
färdsdag. Då skulle man bära vexiller 
"korsfanor" och besöka främmande kyr-
kor.32(Se folktro, sid 196!). 

 
6 maj, man, stående i en gryta 

 Kyrkan menade, att det var aposteln 
Johannes, som enligt legenden blev sjuden 
i olja i en gryta utanför latinska porten. Jo-

hannes kallades i bibeln "tordöns-man " (Mar. 3:17) Han symboliserades med en örn. I 
runstavsbeskrivningen blev det "lille Hans".  
 Vattumannen brukade avbildas som en man med en gryta, varur han hällde vatten. Vattu-
mannen var hos grekerna Ganymedes, gossen som blev upptagen i himlen av Zeus örn för att 
sitta vid gudens sida eller för att vara dennes munskänk.  
 I norden var det gossen Tjalve, som blev upptagen i himlen att tjäna Tor. 
 I folktron mindes man att allmogen i början av maj hade offrat ett barn till gudarna.33 
 Av detta, sammantaget, förstår man att namnet "Lille Hans" är för 
att barnen Ganymedes och Tjalve liksom Jesus blev upptagna till him-
len.  
 Johannes fågel, örnen, är för att Ganymedes fördes upp i Olympen 
av en örn, Zeus fågel34. Johannes är den förkristligade Ganymedes, 
barnet som offrades till Zeus/Tor 
 Då Johannes i bibeln kallades "tordönsman", omtolkades det så, att 
man tänkte sig hans dag som en dag, egentligen helgad åt Tor. Dagen 
då Jesus upptogs i himlen ligger också här, Kristi himmelfärdsdag, el-
ler i Norden, "Helge torsdag", eftersom dagen alltid inföll på en tors-
dag mellan 5:e och 6:e söndagen efter påsk. 
 I Vøluspá 29 motsvarade Vattumannen Mime, som varje dag 
dricker mjöd av Valfaders, Odens pant. 

12 maj; trefot för tingstiden 
 Tingsmärken i runstavarna visar alltid ett tredelat år. Det är 17 veckor mellan tingspal-
larna, men mellan den 12 maj och 14 september; 18 veckor, varför man förstår att tre årstider-
na rymde 17 veckor var = 51 veckor + en skottvecka, säkerligen vid midsommar. 

 
12 maj; funt 

 En funt är ett sätt att teckna en brunn. Det är för Mimes brunn. 
 Dagen är helgad Pancratius. Voragine35 tolkar namnet så: grekiska pan "allt" och latin 
gratus "angenäm". Det är dock föga troligt att namnet är sammansatt av två olika språk. 

                                                        
31 Boll 443, 448 f. 
32 27. Gångdagar 1. Månd. tisd. ons. före Kr. Himmelf. är gångdagar. 2. Vexiller är fanor med kors, 
som under korsveckan och gångedagarna burits från den ena kyrkan till den andra, samt kring åkrar 
och ängar att avvända missväxt och dyrtid. 

33 Lloyd, Plägseder 1979:124 (faksimil) 
34 Stjärnbilden Örnen (12 - 29 mars) 
35 1200-tal, Legenda aurea, Darmstadt 1984:391 
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 Ett bättre förslag vore att översätta Pancratius till grekiska pan "allt" kreas "kött". Pank-
reas, bukspott-körteln. Denna körtel skulle i så fall kunna ha viss likhet med Odens öga som 
det berättas om i Vøluspá 28. En ström av mjöd dryper ur Odins öga.  
"Mjöd dricker Mimer varje morgon av Valfaders pant."36  
 Den 12 maj skulle närmast motsvara pingstdagen och man tar ur evangelieboken följande 
rad, Joh. 7: 37-39: 
 "Den som tror på mig; av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram." 
 Om söndagen Trefaldighet läses om Anden och köttet. Här överbygger den valda bibeltex-
ten37 Eddan, då evangelieboken talar om Anden = Oden och köttet = Mimer. 
 Sambandet med "kött" kan man se däri, att Mimes namn betyder "kött". Gotiska mimz, 
sanskrit mamsa-. 

 
18 maj; ett krönt huvud omgivet av löv 

 Detta är för Mimer i källan. Han motsvarade brunnsgubben som helgades vid trefaldig-
hetssöndagen, då man gjorde utflykter till källor. I folktron skulle man dricka ur källan; 
ibland ur en särskild kåsa. Man skulle offra något, kanske ett mynt, och önska sig något. 
Källan lövades, vilket man ser på runstavar, då de istället för ax har löv. 
 Detta var för den gamla tron, att Oden hade offrat sitt öga i Mimes brunn och därvid 
önskat sig vinna visdom.           

31 maj; en braxen 
 Ibland heter det "en bred fisk". Det är för ingången i 
Fiskarnas stjärnbild (20 maj - 20 juni). 

 
31 maj; en mjölkstäva, en kvinnlig bröstbild 

 Det heter i runstavsbeskrivningen: Mjölkning till 
majsmör. Bröstbilden är för Petronella. 
 Petronella var enligt legendariet Petri dotter. Hon låg 
och sov i hög feber. Lärjungarna (Titus m.fl.) frågade var-
för han gjorde alla andra friska, men satte feber på sin 
egen dotter. Petrus lät då uppväcka henne ur febern och 

tillsade henne att betjäna dem vid bordet, vilket hon gjorde. Då hon var färdig sade Petrus till 
henne att strax gå tillbaka till sin säng. Hon lade sig och var genast sjuk såsom tidigare.38 
 Petronella var mycket vacker och detta är den förkristligade myten om den sovande 
skönheten. I Eddan var det valkyrian Sigdrifa som uppväcktes av Sigurd och undervisade 
honom i runlära. Odin hade stungit henne med sömntorn. I folksagan var det prinsessan i den 
sovande skogen, Törnrosa och även Snövit.  
 På stjärnhimlen leder Snövitsagan över till Andromeda och Kassiopeia. 
 Kassiopeia hade i sin förmätenhet uttalat att hon var vackrare än nereiderna och den för-
törnade havsguden, Poseidon, hade som straff bundit hennes dotter, Andromeda, vid en klippa 
i havet där hon vaktades av en drake39. 
 Detta motiv liknar Snövit-sagan i det att drottningen sagt sig vara vackrast i landet. Här tar 
sagan en annan vändning genom att Snövit enligt 
spegeln var vackrast. 

                                                        
36 Vøluspá 29 
37  Joh. 3: 1-15 
38 Legenda aurea (1200-talet), Darmstadt 1984:394 
39 Schadewaldt, Græske Stjernesagn, Denmark 1990:34 
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 Kassiopeia beskrivs också: "sittande på sin tron, hon har två bilder". 
"Två bilder" betyder möjligen "spegel".40 
 Mjölkstävan, mjölkning till majsmör är för att valkyriorna betjänade 
enherjarna i Valhall och hade hand om bordbonader. Då de beridna 
valkyriorna i folktron blev flygande häxor som drog till Blåkulla hade 
dessa ofta en kaffekittel på kvasten (=hästen).  
 Det heter i Vøluspá 30, att "valkyriorna ser vida omkring i varje 
värld". Om detta erinrar texten i evangelieboken den 1:a efter Trefal-

dighet: Den rike mannen och Lasarus: 
 "När nu den rike mannen låg i dödsriket och plågades svårt, lyfte han upp sina ögon och 
fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte".  
 Kyrkan spelar med i föreställningen, att det gick att se från himmel till helvete denna 
söndag. 

3 juni; gryta 
 Detta ansluter till föregående text den 31 maj. Grytan är för att valkyriorna hade hand om 
bordbonader i Valhall. De betjänade hjältarna i Odens sal, där de satt i evigt gästabud. Grytan 
i Valhall heter Eldhrimner och här kokas grisen, Sæhrimner varje dag. Runstavsbilden är för 
denna gryta. 
 Kyrkans text ansluter till Valhallsundren, då det heter 2:a söndag efter Trefaldighet (Luk 
14): 
 "Det stora gästabudet". 
 Psalmen (256) som nu sjungs, bör också jämföras med 
de stupade hjältarna i Valhall: 
 "Allt är redo, fallna släkte". 

3 juni; en väg 
 Vägen är för det att Oden uppmanade sina tjänarinnor, 
valkyriorna, att rida ut längs vägarna och föra de stupade till 
Valhall, såsom det sägs i Vøluspá 31. 
 I evangelieboken nämns liknande saker den 2:a sönda-
gen efter Trefaldighet, Luk. 14, i Det stora gästabudet: 
 "Gå strax ut på gator och gränder i staden och för hit in fattiga och krymplingar.." 
 "Gå ut på vägar och stigar och nödga människorna att komma hitin…" 

 
8 juni; en metrev 

 Det är för stjärnbilden; Fiskarnas band. 
 Dagen kallades i folktron "metardagen" och det hette: "fisken nappar bra". 
 Dagens helgonnamn Medardus ( ✝ 560) är en ordlek på "meta"41 men framför allt på 
*medh "honung, mjöd" o.s.v. 

 
8 juni ; vindruva eller klase vindruvor = mistel 

 Dagens helgonnamn, Medardus, är för att romarnas stora vinfest i slutet av september var 
Meditrinalia. Vinet som ställdes på linje med mjöd kommer av roten för honung *medhu, san-
skrit madhu "honung". 
 Både kyrkan och runstavs-uttolkare har missförstått vindruvsklasen på Medardus den 8 
juni. Det finns inga vindruvor i norden och runstaven har aldrig bilder på det som kommer 

                                                        
40 Hos Ptolemaios i Abu Masars "Grosse Einleitung", Boll 1903:499 
 
41 Även Methardi 
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från romarna, såsom: kål, spenat, päron, plommon, körsbär utan endast sådant som kommer 
från de gamla indoeuropéerna; äpple, ärtor, bönor, ax, rovor, humle, nötter m.m. 
 Därför är förklaringen "druva" fel. Bilden förställer istället en mistel. Trädet har bär som 
sitter i klasar på samma sätt som druvor. Misteln växer i norden. 
 Här betyder misteln att Balder blev dödad av en mistelgren, som skötas av Höder på an-
visning av den lömske Loke. Midsommar firades som en sorgefest, fordom till minne av Bal-
ders död och likbegängelse.42  

 
12 juni; en dynggrep 

 Dynggrepen erinrar om, att den 12 juni förr var solstånds-dag och att Vintergatan vid dag-
jämningstider troddes komma ner till jorden. Underbyggarna klagade liksom vid jul över att 
stallet stod över deras bostad och bonden uppmanades att flytta stallet. Vid jul ledde detta till 
den s.k. måkningen, som innebar att man med en dynggrep kastade ut gödsel ur stallet (för 
grannen). 

 
12 juni; ett hjul 

 Detta var solståndsdagen, då man ansåg att världen hade förbindelse med underjorden. Det 
beskrivs hos Ovidius, hur Juno gick ner i underjorden. Där fanns Ixion och hans hjul43. Både 
sommar - och vintersolståndet markerades i runstavarna med ett hjul.  
 I norden var det näcken som räknades till de fördömda och som vid Lucia, Tomas och 

midsommar gick i kvarnrännan, stoppade kvarn-
hjulet och annat liknande. 

 
13 juni, ett svin 

 Detta var Sährimner. Valhallsgrisen som 
slaktades på nytt varje dag. Förbindelsen med 
Valhall var för solståndet eller för de föregående 
dagarna, den 3 juni en gryta, vilken var eldhrim-

ner, vari grisen koktes. 
 Skall man upprätthålla bilden av underjorden 
från föregående dag så är grisen den i folktron 

bekanta Gloson, ett odjur ur helvetet som var ytterst fartigt att möta. 
 Midsommar44 och jul gick man årsgång, det var ett sätt att få se in i framtiden. Man riske-
rade dock att möta ett farligt monster som kallades glo-so eller glup-so. 
 Glo-son beskrevs som en stor sugga med taggar på ryggen. Hon försökte springa mellan 
benen på den hon mötte och spränga vederbörande, så att man vid ett sådant tillfälle skulle 
hålla ihop benen. 

15 juni; en ullsax 
 Tiden gick nu in i Väduren och gamla midsommar som låg tidigare än dagens, markerade 
Väduren med en ullsax. 
 Väduren var ett gyllene skinn och det indoeuropeiska namnet var *sep-tem "det heliga 
eller gyllene skinnet". 
Grekerna menade i Historia Trojana, att Jason färdats till Kolchis vid Svarta havet för att 
hämta det gyllene skinnet som var upphängt i Ares lund. Väduren hade blivit offrad och kvar 
fanns endast detta gyllene skinn. 

                                                        
42 Lloyd, Plägseder 137. 
43 Ovid. Met. IV: 461 
44 Tillhagen, Folklig spådomskonst, Stockholm 1961:170. 
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 I folktron skulle man i likhet med Jasons jakt efter guld-
skinnet nu, vid midsommars tid, gräva skatter. Skatten som 
kanske var en kruka med pengar lät sig ofta förvandla till ett 
horndjur.45 

 
16 juni; ett brädspel 

 Brädspelet som finns i Rudbecks runstavar förställer Fis-
karnas stjärnbild.46 

 
17 juni; en rova 

 Det hette att man nu skulle så rovfrön. Runstavsbilden erinrar om sagan hos Grimm: 
Den stora rovan.47 

17 juni; ett får 
 Det är samma som ullsaxen den 15 juni. 

 
17 juni; en lax 

 Laxen erinrar om Balderssagan i ty, att Loke som anstiftat Balders död, försökte gömma 
sig i en Lax´s skepnad, men blev gripen av Tor och lagförd. 
 Den 17 juni var gamla lagtingsdagen i hela Norge. 

 
22 juni; ett timglas 

  Timglaset är för tiden, då solen stiger högst på himlen. Ute i 
Europa var det nu solståndsdag. 

 
22 juni, många kors 

 Korsen är för helgonen, som ofta blev de förkristligade 
gamla hedniska gudarna. 
 Den 1 november motsvarar korsen i runstaven de helgon 
som nu skulle kämpa mot dödsrikets andar. Världens under-
gång stundade.   
 Vid midsommar kommer de dödas värld ner till jorden och nu berättades sägnen om de 
dödas julotta. En människa kommer in i de dödas julotta, där de döda om midsommarnatten 
församlar sig i kyrkan. 
 Ovidius berättar om hur Juno kom ner i Hades och vad hon fick se:  
 "Här irra omkring utan kött eller ben blodlösa gestalter. Många syssla med det, som var 
deras yrke i livet, andra bestraffades på olika sätt med plågor och pina."48  

 
24 juni; lamm och fana 

 Detta är lammet som talades om under den 15 juni. Det gyllene skinnet som var upphängt 
i Ares lund, var en eftertraktad skatt och gav upphov till skattsägner även i norden. Det mot-
svarade Vädurens stjärnbild (20 juni - 24 juli). 
 Fanan är stjärnbilden Vexillen. Tyvärr uppgår denna stjärnbild inte i Väduren utan i  
Stenbocken.49 
 
                                                        
45 Liungman, Sveriges sägner V:340-43, Stockholm 1962 
46 Peter Nilson, Himlavalvets sällsamheter, Lund 1982:150 
47 Grimm II nr. 60 sid. 509 
48 Ovid. Met. IV:440-46 
49 Boll, Sphæra, 1903: 448 
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Kristi himmelfärdsdag skulle man enligt folktron bära vexiller mellan 
kyrkorna. Kristi himmelfärdsdag kan utan vidare förläggas till den intil-
liggande stjärnbilden Vattumannen (20 april - 19 maj).  
 Att kyrkan denna dag helgar Johannes döparen beror på dennes lik-
het med Orion50. Johannes stod i vattnet och var född av gamla föräld-
rar genom magisk konception. Då Johannes såg Jesus, sade han: 
"Se, Guds lamm". 
 Detta är ju ingen orsak att sätta in Johannes som ett lamm, då det är 

Jesus som här tänktes vara ett lamm.   
 Orion kan uppgå i Väduren. Romarna Manilius och Firmicus an-
såg båda, att Orion uppgår i Väduren. 

 
24 juni; majstång 

 Majstången betyder, att de döda som nu bo i Hyperboréernas rike, bekransade, förlusta sig 
i en evig sommar, under dans och sång. Sjukdomar äro dem fjärran. Majstången härstammar, 
som namnet visar, från den 1 maj, då man gjorde ett majträd av nyligen utslagna löv. Namnet 
maj betyder enligt Ovidius "de gamla". Den 1 maj var åldermansstämma och man ser på sa-
gorna att det utvecklade sig från "de gamla" till "de tankspridda" till "idioter"51. Nära släkt 
med dessa motiv är sagor såsom Tälje tokar, i Finland; Bembölingarna. 52 Hit hör gökdagen 
den 25 april, ty göken troddes komma från 
Hyperboréerna. Man skulle nu ta en gök, dvs 
dricka brännvin. De bekransade saliga, i nor-
den einherjar, förlustade sig framför allt med 
att dricka.  
 Hit hör också sedan att narra april, i Eng-
land 1:a april "All fools day". I Sverige 
gällde också sista april som narrdag. 
 Hyperboréerna som stjärnbild nära Pilen 
pekar ut april och maj som den ursprungliga 
tiden för att fira de saliga gamla. 

 
29 juni; en blomsterkvast 

 Växterna tänktes nu, vid midsommar ha särskilt läkande kraft och man sparade midsom-
mar-daggen hela året för att bota sjuka. Naturen var förtrollad.  
 Vissa forskare uppger att orsaken skulle vara, att Väduren var solens höjdpunkt 
(hypsoma) och Saturnus lägsta punkt. Saturnus skapar enligt astrologer förkylningar och 
ätande sår. 

29 juni; en nyckel 
 Underjords- och dödsguden Hades hade nyckeln som sitt attribut. I norden var det Loke, 
vars namn "stängaren" hör till samma rot som nyckel, fornsvenska lykil. 
 Loke blev för mordet på Balder gripen och straffad. Han försökte gömma sig, men blev 
gripen genom ett stort fiskafänge med nät, där alla asarna deltog. 
 Kyrkan har därför lagt in Luk. 5 Om det stora fiskafänget, där lärjungarna fiskar med nät, 
den 5:e söndagen efter Trefaldighet. 

                                                        
50 Orion kunde gå på vattnet och var barn till gamla föräldrar genom magisk konception. 
51 Jämför sedan att nu dansa "Små grodorna". 
52 Sagorna äro, Krombiss (Sederström 25), Smålänningarna som simma i ett linland (Bonde-
son),  Den döve gubben och God dag Yxskaft . 
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 Dagen ägnades i kyrkan åt Petrus, som är den förkristligade 
dödsguden och som har övertagit dennes attribut, nyckel, stol och 
tupp. 

2 juli; en krona 
 Kronan är satt för att detta var en Maria-dag. Den hette Marie 
besökelse dag, därför att Maria då besökte sin fränka Elisabet, 

Luk. I. 
 Dagen hette också Marie berggång, därför att hon gick till sin fränka i Elisabet uppe i 
bergsbygden. 
 Kronan förkristligade sagan om asynjan Sigyn, som var Lokes hustru. Då Loke blev 
fängslad, satte man en giftorm över. Giftet skulle drypa över Loke, men Sigyn var tillstädes 
och höll ett fat som, efterhand fylldes av ormens etter. Då fatet var fullt gick hon och tömde 
det. Under denna korta tid vred sig Loke av smärta. Det kallas jordskalv. 
 Sigyns besök hos sin make kan möjligen ligga under "Marie besökelse dag". 
 Marie berggång är för att man nu, i hedendomen och folktron, tänkte sig bergtagnings-
sägner. 
 I Vøluspá handlar vers 35 om en ölhall av guld som står på Nidafjäll. I folktron fanns 
sägner om salar i berget, där allt var fint och av guld. Jättarna styrde där, men där fanns också 
gamla kungar och hjältar som sov eller förlustade sig. Där fanns vackra flickor och vacker 
musik. Väggarna var överdragna med silke och päll. Den som varit bergtagen men händelse-
vis sluppit ut ur berget, var dock alltid därefter egendomlig och flegmatisk. Dessa föreställ-
ningar går ner i indo-europeiskan och ordet "musik" är möjligen släkt med latin mons/montis 
"berg" och grekiska musa "sånggudinna" som egentligen betyder "berg-fru". 
 Kyrkan, som mycket väl visste, att dessa gamla sagor rörde sig i huvudet hos den in-
bjudna publiken, förlade nu läsningen om Kristi förklaring, på förklaringens berg. 7:e sönda-
gen efter Trefaldighet. Matt.17: 1-8. Kristi ansikte sken som solen och hans kläder blev vita 
som ljuset. Där träffade han också de gamla bibliska hjältarna Moses och Elias.   

 
8 juli, en håla, klippa 

 Detta var det enklaste sättet att på ett bräde illustrera en sal på Nidafjäll i berget. Här låg 
folk och sov eller förlustade sig. Det är inte riktigt en helvetesplats. Bergtagna är tragiska fi-
gurer, men det vilar ett drag av hänryckning i folktrons sätt att berätta om bergtagna. Ibland 
förläggs också sägnen om sju sovare tidigare än den normala sjusovardagen den 27 juli.  

 
10 juli; en lie 

 I folktron ansågs Orions bälte (19 - 22 augusti) ibland vara en lie. Månaden juli hette i 
Sverige hömånad. Detta för att man nu slog höet, alltid med lie. Hos andra folk kan juli heta 
"liemånad" serbokroatiska srpanj av srp "lie". 
 Den grekiska motsvarigheten till srp "lie, var Perseus53 "liesvärd" grek. harpä54. Sam-
manblandningen mellan Orion och Perseus55 blir uppenbar då man sätter Orion i Väduren och 
inte nämner Perseus. 
  I Vøluspá har man skjutit in en vers, 36 som ger en annan tolkning av lien: 
 "En å faller östan i etterdalar, med svärd och dolkar, Slid heter den.." 
 Sli∂ var en mytisk älv, "den fruktansvärda". Detta är för Vintergatan, som var en väg, be-
satt med knivar. Här måste man efter döden på blodiga ben gå fram för att komma till dödsri-

                                                        
53 Perseus; 21 juli - 10 augusti 
54 Boll. s. 107. 
55 Denna sammanblandning hos Manilius och Firmicus. 

 



ket. Katolikerna menar, att man kan komma 
till himlen utan detta besvär, om man i livet fö-
retar en pilgrimsresa till Santiago da Com-
postela i Spanien. Här fanns en stege till him-
len. 

 
10 juli; ett spjut 

 Detta spjut var Odins spjut, Gungnir, som 
gjordes av Ivaldesönerna. Dessa var dvärgar 
och mycket väl förtrogna i smideskonsten. 
 På himlen var spjutet, Orions bälte.56 
 Dagens namn Knut57, konung, var för ett av de helgon som endast firades i norden, men 
inte var kanoniserat i Rom. Vissa händelser vid hans död, såsom, att ett spjut kastades in i 
kyrkan, gäller som förklaring till spjutet i runstaven. 

 
15 juli; en räfsa 

 En räfsa hör också till de verktyg, som användes i slåttern. Man slog gräset med lie, räf-
sade ihop det och körde in i ladan. Det var djurens foder för vintern. 
 Orions bälte har i folktron kallats "räfsa".58 

 
15 juli; hus, fyrkant med dörr eller port 

 Plejaderna var himlens dörr. Det var hål i him-
len. Därifrån kom kalla och frostiga vindar.59   
 Detta motsvarade Vøluspá 38 som handlar om 
salen eller huset på Nástrand. Åt norr vetter dör-
ren. Huset är flätat med huggormars ryggar. "Et-
terdroppar föllo in genom rökfånget". 
 Detta erinrar om evangelieboken som vid 
denna tid, den 8:e söndagen efter Trefaldighet, 
handlar om "huset på hälleberget", Matt. 7: 22-. 
 "Och slagregn föll och vattenströmmarna 

kommo och vindarna blåste och slogo mot det huset".  
 

15 juli; tolv stjärnor 
 Detta är för att Plejaderna ibland ansågs vara tolv till antal. Vanligtvis sades de vara sju, 
men Aratos säger att endast sex är synliga för ögat. 
 Detta har i Eddan, Gylfaginning, givit upphov till Odins 12 namn och kyrkan ansåg, att 
denna dag var helgad åt de tolv apostlarna. Divisio apostolorum, apostlarnas delning.  
 

20 juli; en nöt 
 Folktron kretsade denna vecka kring nötterna. Det hette kanske; "Greta väter i nöten". 
Regnade det i fruntimmers-vecken så menade man, att nötterna blev "maskiga". 
 Det hela erinrar om, att en av stjärnorna i Plejaderna (28 juli), η, kallades "valnöt".60 
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20 juli; en drake 
 Draken denna dag finns i väldigt många 
runstavar.  
 Det motsvarar Drakens stjärnbild som 
nämns hos Hermes ( ♉18°-20°). 
 Stjärnsagor från syd-europa nämner dra-
kar i Plejaderna.61 
 I legendariet nämns att Margarita den 20 
juli hade en drake som sitt attribut. Draken är 
knuten till tiden och flera helgon i denna vecka 
har drake som sitt attribut; Daniel den 21 juli, 

Jacobus major den 25 juli, Martha den 29 juli. 
 I norden motsvarar det Vøluspás Nidhögg, som är avbildad som drake. Nidhøgg för de 
döda till dödsriket, Nástrand, som motsvarar Plejaderna. Han har klor, svans, vingar. 
 Draken på runstavar har svans med gadd, vingar, kamel-puckel, rovfågels näbb, hals och 
huvud som en gås, och klor.  
 Under medeltiden utvecklade sig detta till djävulen, som kan ha; vingar, klor, näbb m.m. 
Djävulen för också med tvång de döda till dödsriket. 
 

22 juli; en stol 
 Det är stjärnbilden Kassiopeia, (28 juni - 26 juli), drottningen, sittande på sin tron. 
Stjärnbilden har också kallats Maria Magdalena.  
 I helgonförteckningen och namnsdagslängden heter det 
denna dag; Magdalena.  
 Stolen uppges i norska runstavs-beskrivningar vara för det, 
att jungfru Maria reste sig i stolen för Magdalena, erinrande om 
att Kassiopeia hette "Drottningen i sin stol". 

 
22 juli, ett smörjelsekärl 

 Kyrkan menar att smörjelsekärlet är för salvningen av Jesu fötter.  
 Bilden erinrar möjligen om sagan hos Grimm I:2, "Fettkrukan". 

 
22 juli; en krona 

 Kronan är för Maria Magdalena. Varför hon förtjänade en krona går inte att se av legen-
dariet.  
 Troligen bör man här nämna stjärnan, som kallats "skökan", hos grekerna Gorgo, 
Medusa, och hos araberna Gúl,62 ty Maria Magdalena beskrivs i bibeln så att; "Jesus hade 
befriat henne från sju orena andar". Katolikerna avbildar henne halvnaken eller ännu värre. 

 
25 juli; smultron 

 Plejaderna kallades också druvor. Hesperiderna63 var kända för sina gyllene äpplen och 
stjärnor över huvud taget kallades "bär" eller "frukter". Då Plejaderna intog en särställning 
bland stjärnorna, de var en av de kändaste konstellationerna, bör man 
jämföra Jakobsdagens runstavs-bild, ett smultron, med Plejaderna. 
Plejaderna var så kända att de sattes lika med stjärnor över huvud 
taget.  
                                                        
61 Norrmann Mythen der Sterne 
62 Boll, 497, 6 
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25 juli; en humleranka 

 Humlen är inhemsk i norra Europa och odlas sedan gammalt där. Växten är som kläng-
växt beroende av en ställning. Plantan hade antagligen religiös betydelse och användes sedan 
gammalt i öl- och mjödframställningen. 
 I Indien motsvarades den av soma-plantan, som var en klängväxt och användes i deras 
rusdrycks-framställning. Den hade stark religiös betydelse, vilket man ser av rig-veda m.m. 
 I runstaven finns den på Jakobsdagen. Man menade, att denna dag, som var till minne av 
Jakob i gamla testamentet, visade vägen till himlen. Dagen har också en stege, för att patri-
arken i drömmen såg en stege rest mot himlen och änglar klättrande uppför densamma.  
 Sägner talar om, att en man reste en stege till Plejaderna för att täppa igen dessa hål i him-
len, eftersom det därifrån stormade och kom kalla vindar.64 
 Detta är för att vägen till himlen var vägen till Plejaderna. Här var ingången till himlen. 
 I folktron motsvarade det sagan om Jack Bönstängeln. Jack (=Jakob) klättrade på en 
stängel upp till himlen.  
 Jakob fick vidare betydelse i så måtto som att staden i Spanien, Santiago da Compostela, 
var uppkallad efter patriarken eller nya testamentets Jakob, vars grav skulle ligga här. I denna 
stad ansågs vägen till himlen vara belägen och därför gick pilgrimsfärderna under medel-tiden 
ofta till denna ort. 
 I Eddan motsvarade detta Yggdrasil, som gick till Nástrand, vilket motsvarar Plejaderna, 
som ett dödsrike65. Här, på Nástrand, var Nidhøgg, sedermera de kristnas djävul, och plågade 
de döda. Runstavar har dessa dagar ofta en drake som skall erinra om Nidhøgg och Nástrand. 

 
25 juli; Jakobs stav 

 Denna stav erinrar om Jakobs samband med dagen. Se nämligen stegen samma dag! 
 Jakobs stav var Orion eller Orions bälte.66 

 
27 juli; en rävsax, en skytt 

 Jägaren på himlen var Orion (8 - 31 aug.). Han var storviltjägare. I folktron var det nu en-
ligt runstavsbeskrivningen tid att skjuta varg, räv och björn. 

 
27 juli; sju sovare 

 Dagens namn erinrar om legenden om sju sovare. Detta var för de sju sovare i Efesus, 
som sov i en grotta i två hundra år. 
 Plejaderna har kallats "sju sovare" och dagen, den 27 juli "sjusovardagen". Plejaderna var 
också uppehållsort för själar. Runstavs-beskrivningar förlägger de sju sovares dag även till 
den 15 juli. I detta kan man se den äldre svenska tidräkningen, då runstaven gick från den 13 
januari och delade året den 14 april - 13 oktober. 
 Plejaderna ligger i gränstrakterna mellan Väduren och Oxen ( ♉ 3°) och att lägga ingången 
i Oxen till den 15 juli är således 10 dagar tidigare än vad som förutsätts i denna skrift. I Sve-
rige kunde påsken infalla så tidigt som den 14 mars 
och årets mörkaste natt var Lucia, den 13 december. 
Allt detta som en följd av kalendariska försumlig-
heter. 

29 juli; en sädeskrok 
 Orion var skördegud och korngud.67  
                                                        
64 Tillhagen, Himlens stjärnor, 66. 
65 Gundel, Sternglaube 1959:36 
66 Tillhagen, Himlens stjärnor, 71. Sädeskrok o bila 



 
29 juli; en högrep 

 Slåttern håller fortfarande på.  
 

1 augusti; en nyckel, länkar 
 Dagen avmärkt för att Petrus blev satt i kedjor, men be-
friades av en ängel, Apg. 12 kap. 
 Den nordiska sagan om jätten på ön, som motsvarar 
Orionssagan beskriver ibland jätten på ön bunden i länkar.68 

I sagan om de tre fiskesvennerna ger jätten dem en nyckel för att de skall öppna ett visst berg. 
 

4 augusti; hund och hare 
 Detta är för Orions hund som på stjärnhimlen var Stora hund, (16 aug. - 25 sept.) jagande 
en hare, Harens stjärnbild (13 - 26 augusti).. 
 Vi denna tid ingick hunddagarna och i Vøluspá 40 läser man om de solulvar, som skall 
sluka sol och måne enligt folktron. 

10 augusti; en slaga 
 Detta är för att Orion var tröskare och skördegud och att Orions bälte kunde kallas "slag-
an".69 

10 augusti; en man liggande på halster 
 Detta är för det som står i Vøluspá 41: Ulven mättar sig med kött utav män som har dött. 

 
15 augusti; en harv 

 Harven är detsamma som krattan, räfsan som är ett 
folkligt namn på Orions bälte (19 - 22 aug.). Nu var det 
tid att samla in skörden och frukten. Harv motsvarar 
grekiska karpos, "frukt" och i norden heter detta skör-
dande att "hösta". Harv och höst är nära släkt, Jämför 
engelska harvest "höst". 

 
15 augusti ; en krona 

 Kyrkan firade denna dag till minne av Marie himmelsfärd. Mariadagar avmärks med en 
krona. I bibeln talas det dock inte om någon Marie himmelsfärd utan det hela är ett tillägg i 
legendariet. 
 Då Maria for till himlen, föll hennes gördel ner på jorden. I folktron var Orions bälte (19 - 
22 aug.) Friggerocken eller "Friggs gördel" 
 Detta i sin tur pekar på sägnen om jätten på ön. Jätten uppdrar åt fiskaren att gå till en viss 
kyrka och spänna en gördel om "mor Malin". Då man i stället spänner gördeln om en ek, far 
den i luften med ett brak.  

24 augusti; en humlestång 
 Humlestången markerade vägen till himlen, liksom på Jakobsdagen den 25 juli. Denna 
dag var det vägen till polstjärnan som av astrologerna förlades till Tvillingarnas 1°. (24 aug.) I 
polstjärnan var likaledes ett hål där en schaman kunde kravla sig in i himlen. 
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   Nyckel, länkar 

Hund o hare 

Slaga o 
halster 



24 augusti; ärthässja 
 Detta betyder detsamma som humlestören. Ärtstäng-
eln och växten som klänger sig upp mot skyn uppfatta-
des symboliskt som vägen till himlen. 
 Denna dag skulle man skörda sina ärtor. 
 Runstaven märker alltid av växter som går tillbaka 
på det gamla Europa, medan det som romarna förde in i 
nordeuropa aldrig finns, såsom: päron, körsbär, morot, 
rödbeta, kål m.m. Runstavarna har: humle, ärtor, rova, 
ax av brödsäd, bär, nötter, äpple.  

 
24 augusti; kniv 

 Denna kniv säges vara för slakt av bockar. Bocken var Capella och killingarna i Kusken. 
 Kniven finns också på nyårsdagen och det heter i kyrkan; "Kristi omskärelse". Det går 
troligen tillbaka på sägnen "förlossningshjälpen" där barnmorskans viktigaste instrument är en 
kniv eller sax för att avskära navelsträngen.  
 Maria och Jesus var den förkristligade bilden av Isis och Horos. Barnmorskan var den 
medeltida, folkliga resten av antikens Demeter.  
 Här, den 24 augusti, i ingången till Tvillingarna, ligger Tors födelse, ty han föddes i un-
derjorden av Jordgudinnan. Sägnen som knyter an både till skörden och det underjordiska 
barnets födelse är sagan, Sederström nr. 8, Bondhustrun på 
dvärgarnas barnsöl. 
 Dagen den 24 augusti är den kanske viktigaste märkes-
dagen för skörden. 

 
29 augusti; solen på kryckor 

 Det heter i runstavsbeskrivningen att solen börjar bliva 
trött. Snorri skriver, att solen påskyndar sin gång, därför att 
en av ulvarna skall sluka henne. I folktron kallas dessa ulvar 
"solulvar". 
 Kryckan kan också vara ett namn på Orions bälte. 
 

29 augusti; en hjort 
 Orion kallas också "hjorten".70 

 
29 augusti; ett huvud på ett fat  

 Enligt kyrkan var dagen till åminnelse av Johannes halshuggning, decollatio. 
 I eddan var huvudet, jätten Ymes skalle, detsamma som himlen. 
 Bibelns berättelse om Johannes döparens hals-huggning är inte tänkt till denna tiden, utan 
i fastan. 
 Helgonet den 27 augusti, Dekumanus, (England) avbildas så: ett avslaget huvud. Det finns 
då troligen en understruktur som har förkristligats, då man 
satte Johannes halshuggning denna dag. 

1 september, en ullsax, ett får 
 September, som den 7:e månaden efter jul, borde ha 
börjat vid midsommar. Genom precessionen, d.v.s. 
jordaxelns förändrade lutning hade fullmånadsdagen i 
Väduren glidit fram till denna dag, den 1 september. I 
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våra dagar går fullmånen i Väduren i november. Förloppet hade 
blivit oacceptabelt, då Julius Caesar bestämde att 1 september 
skulle stabiliseras en gång för alla. Väduren var det gyllene skin-
net *sep-tem, som gav siffran sju > indoeuropeiskt *sep-tem < lat. 
september "den sjunde månaden".71 
 Systemet har levt i norden då isländska ein-mánu∂r "enmå-
nad" (= Vågen) rätteligen började vid jul, då namnet bara betyder 
trädet en, liksom att man nu, vid jul, sätter fram enar, julstänger, 
granar m.m. Ein-mánu∂r motsvarade dock mars-april. I våra da-
gar borde det motsvara april-maj. (Solen går numera i Väduren 
den 14 april = fullmånen i Vågen). De båda månaderna Torre och 

Göja (isl. gói) motsvarade i forntiden, för 8000 år sedan, november och december. Torre var 
för att jättarna, (av thurs "jätte") var först i världen. Sedan kom Ginnungagap "kaos" som gav 
namn åt Göjemånad. Vid utgången av hedendomen var Torre eller Torsmånad janu-
ari/februari och Göjemånad februari/mars. Einmánu∂r "enmånad" var mars/april.  

1 september, kvarnstenar 
 Polstjärnan som ansågs ligga i Tvillingarna 1° var "the upper millstone".72 Detta skulle 
vara den 24 augusti men är här avmärkt den 1 september.  
 Det heter i folktron att det nu var tid att ta fram handkvarnen till dess höstregnet åter fyll-
ler rännorna. 
 I Eddan handlade det nu om Frodes båda trälkonor; Fenja och Menja, som till slut malde 
ofärd åt Frode, eftersom han pressat dem för hårt. 
 I sagan Sederström 8, Bondhustrun på dvärgarnas barnsöl (24 augusti r) finns liknande 
motiv med trälkonor och en kvarnsten som hänger i en tunn tråd över dvärgkonan som skall 
föda. 

8 september; en krona 
 Kyrkan firade denna dag till minne av Marie födelse. Någon sådan begivenhet nämns 
dock inte i bibeln, utan är ett senare påfund. 
 Den 8 september motsvarade Hundstjärnan, Sirius i rectacension. Denna stjärna, α  Canis 
Major kallades också Isis.73 Åter har kyrkan förkristligat Isis, liksom vid jul, då Isis och Ho-
ros på stjärnhimlen blev Maria och Jesus. 

 
12 september, en tudelt rundel 

 Detta var för gamla dagjämningen, att man ritade en halv sol. Dagjämningstider och sol-
ståndsdagar intog också i folktron en särställning, ty nu menade man, att Vintergatan kom ner 
till jorden. Det påminde om guldåldern, då gudarna enligt Hesiodos och Aratos fortfarande 
bodde på jorden och de första människorna inte behövde tänka på mat, bostäder och kläder. 
Då dagjämningen etablerade förbindelse mellan himmel och jord, menade man att det låg en 
fara däri, att jättarna, som styrt under guldåldern, nu liksom trollen, fick förbindelse mellan 
sina berg och himlen. Jättarna kunde således rida uppför Bifrosts bro och hota asarna. 
 I eddan var guldåldern berättelsen om kung Frodes tid, då en guldring kunde ligga på he-
den, utan att någon tog upp den. 
 I folktron kallades därför dagen, den 12 september, (Norge) "fingergulls-mässa" (Finger-
gull "fingerring av guld"). 

                                                        
71 I Indien har precessionens verkningar aldrig stoppats. Följden är att Plejaderna, Krittika, 
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 I kyrkan markerades guldåldern 15:e söndag efter 
Trefaldighet med läsning ur Matt. 6 "Den angelägnaste 
omsorgen", som handlar om att Gud sörjer för alla, så att 
man inte skall behöva tänka på mat och kläder. 

 
14 september; svalan bortflyger, stående kors 

 Man trodde långt fram i tiden, att svalorna övervint-
rar på sjöbotten.  
 Det finns två korsdagar; korsmässa den 3 maj och 
den 14 september. Båda dagar har också en svala i run-
staven.  Korset var under medeltiden symbol för 

världsträdet. Den officiella världsbilden var dock den ptolemaiska. Men eftersom det inte 
fanns någon översättning av Ptolemaios tetrabiblos m.m. till svenska, så var det hela oklart. 
 Svala är i eddan namn på en av Ägesdöttrarna.  
 Den 3 maj motsvarar Kristi himmelfärdsdag och versen Vøluspá 27:  
 "Hon vet att Heimdals hörkraft är gömd under högluftsvepta, heliga trädet". 
 Den andra korsmässodagen den 14 september motsvarar Vøluspá 46, som också handlar 
om Heimdals horn.  
 "Mims söner leka, ödet tänds vid det gamla Gjallarhornet, Högt blåser Heimdal, hornet är 
i luften. 

14 september; trefotad stol 
 Detta var för tingstiden som sedan gammalt delade året i tre delar. Vøluspá ger den väg-
ledning, att detta skulle vara för Odins öga i Mimes brunn. Man jämför Vøluspá 28, pingst = 
12 maj, med Vøluspá 46 och 47 om Oden som mäler vid Mimes brunn. 
 Snorri säger :74  
 "Men vid nyheten om jättarnas anfall står Heimdal upp och blåser i Gjallarhornet. Han 
väcker alla gudarna, som nu äger ting samman." Då rider Odin till Mimes brunn och tager råd 
av Mime för sig och sitt folk.  
 Så är sambandet mellan Odin vid Mimes brunn och tingstiden. 
 Jättarnas anfall är för höstdagjämningen som förr inföll på denna dag. Vintergatan, korset, 
kom ner till jorden och jättarna kunde rida uppför Bifrosts bro till himlen.  

 
15 september; en hummer 

 Det heter i Bromans jägarkalender, att hummern nu är lovgiven. Det är för fullmånens 
sken i Kräftan (21 sept. - 20 okt.) för 8000 år sedan. Sedan dess kvarstår den uppfattningen att 
Kräftan råder över denna tid, (september - oktober) fastän förhållanden sedan länge ändrats.  

 
 

17 september; en regnbåge och en fågel 
 Det är för det som står ovan, att Heimdal är gudarnas vaktman, som tarvar mindre sömn 
än en fågel och sitter vid ändan av Bifrosts bro, som är regnbågen enligt Snorre. 

 
21 september, en sköld 

 Vøluspá 45, berättar här om fimbulvintern, då bröder slåss och bli varandras bane. Det 
heter: 
 "yxtid, knivtid, kluvna sköldar". 
På stjärnhimlen var det för Tvillingarna som var tyndariderna och deras saga. 
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21 september, en ängel 
 Ängeln är för de tre nornorna, som kallades änglar eller skydds-
änglar,75 då Europa kristnades. Snorre skriver i Gylfaginning un-
der runa G  om nornorna. 
 På stjärnhimlen var det de tre Chariter, latin Gratier. Dessa 
uppgår i Kräftan ( 21 sept. -) enligt Sphæra Barbarica och Hermes.76 

 
21 september; en bock 

 Stjärnbilden är Satyren ty dessa satyrer var bocksgestalter. Då 
Dionysos och Hephaistos red ut i kampen mot titanerna hade de 
med sig satyrerna och red på åsnorna, som skrämde iväg titanerna 

med sitt "iha". Som tack blev de av Zeus satta på himlen i Åsnorna. 
 Detta är också för Ägipan, stridstrumpetens uppfinnare som skrämde iväg titanerna med 
sin trumpet. Det heter "panisk förskräckelse" och i Völuspá står (46):  
"Högt blåser Heimdal, hornet är i luften 
alla rädas som äro på hel-väg." 
 Jämförelsen är mellan Heimdal och Ägi-pan som var Pans son och satyr. 

 
21 september; stövel, stövelbock 

 Detta är för Lilla Hund, (18 - 22 sept.) Prokyon, vars största stjärna var den i bakbenet. 
 Det erinrar om sagan, Mästerkatten i stövlar. 

 
21 september, häst, en karl ridande på häst 

 Nu var det hästmarknad och stjärnbilden är de två Ås-
norna, ( 1 okt.) då Dionysos och Hephaistos med satyrerna 
red ut i kampen mot giganterna. 
 Snorre berättar här om asarnas hästar 

 
29 september; en våg 

 Denna stjärnbild bör inte sammanblandas med Vågens 
stjärnbild, som har en annan historia. Då Jungfrun var Astraia, som dömde den förfallna 
mänskligheten efter guldåldern, gav man henne en våg som symbol för rättvisan. Aratos 
kände inte till Vågen utan kallade detta avsnitt på stjärnhimlen för Chälai "Skorpionens 
klor".77 
 Vågen i runstaven den 29 september motsvarar stjärnan Wezen i Stora Hund som kalla-
des "våg".  

 

                                                        
75 Mikael den 29 sept. var "alla änglars dag" och den 2 oktober i Österrike var "Schutzengel-
fest". 
76 Tre Chariter, tre Gratier, jfr. Moirer. 3-tal, spinner livs-/ ödestrådar. Jämför Horer, 3-tal, bor vid en 
brunn, sörjer för mat i Olympen, ödesgudinnor som är med vid födelse, bröllop och dop. De avbildas 
med kvist och är ibland bevingade. Jämför nornor, som bor vid världsträdet, spår framtiden och är 
med, då barn kommer till o.s.v. 

 
77 E n v i k t . Stjärnan Wezen i Stora Hund kallades ‘vågen’. Den hade beteckningen d canis Maior, ë	 
26° = 19 september. 
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29 september; ett ljuster 
 Mikael den 29 september var 
höstens största fest och har som så-
dan dragit till sig seder från andra 
närliggande dagar. Ljustret är för 
Mimer i brunnen. Vøluspá berättar i 
verserna 47-47 om denne jätte i 
brunnen, motsvarande den 14-27 
september.  
 Vattenväsen brukade i antiken 
avbildas med ett ljuster. Mikael har 
också i folktron någon gång belagts med att heta "Mimers mässa". 78 

 
29 september; en trädstam 

 Detta var för asken Yggdrasil, ty det står i Vøluspá 47: 
 "Nu skälver Yggdrasils ask.." 
 I folktron motsvarade det (Norge) lövskaknings-festen vid denna tid, i slutet på sep-
tember. 

4 och 7 oktober; ett torn, ett kloster 
 Huset denna dag överensstämmer med huset den 12 mars.  Det är för nornorna som bor i 
huset, i tysk folktro kallade Marior.  
 Stjärnbilden är för tre Chariter, eller Gratier. 
 Nornor förkristligades och kallades då skyddsänglar. Varje människa har en skyddsängel. 
Mikael kallades "alla änglars dag" och i Tyskland var den 2 oktober "Schutz-engelfest". 
 I kyrkan var den 7 oktober helgat åt Birgitta av Vadstena. Hon blev helgonförklarad. 

 
7 oktober; en karda 

 Kardan är för det, att 
det nu var tid att karda 
ull. Nornorna beredde 
lin och ull och spann 
människornas ödestrådar 
eller livstrådar som de 
fäste på himlavalvet. 

 
7 oktober; en bok, en 

tavla 
 Nornorna skar in varje människas öde på ett trä. Detta trä kallades senare bok för att man, 
väl, ursprungligen skurit öden på kavlar av bok.  
 Stjärnbilden är åter tre Chariter, medan de grekiska moirerna kommer närmare en jämfö-
relse med nornorna. 

7 oktober; en palm 
 Palmen är för att man jämfört nornornas skärande med bibeltexten om palmsöndag, sön-
dagen före påsk. 
Då Jesus red in i Jerusalem, tog folket och skar kvistar av träden och strödde i hans väg. Det 
är den förkristligade bilden av hur nornorna skar in människornas öden i trä.  

 
 

                                                        
78 IFGH 3454. s.48 (Göteborgs högskola). 

Våg och en lur 

Bok, karda o kloster 



9 oktober; Dionysius 
 Detta helgon är satt av två skäl. Stjärnsagan om de två Åsnorna var, att Hephaistos och 
Dionysos jämte satyrerna red på åsnorna, då de drog ut i kamp mot titanerna. 
 Dionysos som antikens vingud firades vid denna tid och romarnas stora vinfest medi-
trinalia begicks den 4 oktober. 
 I Tyska almanackor hette oktober Weinmonat "vinmånad" och i norden var det sed, att 
just vid Mikael ta sig ett ordentligt rus. Om detta handlar Vøluspá 48, där asar, alver och 
dvärgar beskrivs som berusade.  
 Kräftan var Media Caelum, himlens mitt, vilket gav ord som latin; medius, mitten och 
mjöd av en rot *medhu, sanskrit madhu -ni "honung". 

 
12 oktober; ett oxhuvud 

 Stjärnbilden Stora Björn var hos romarna "sju tröskoxar" och nu var i bondesamhället 
tid all slakta varför oktober ibland kallas "slaktmånad". 

 
14 oktober; ett bart träd 

 Detta var för himlens delning och årets delning på runstavarna. Ptolemaios visar att året 
delades så, att Saturnii båda hus, Stenbocken och Vattumanen blev  högst liggande hus för var 
sin himmelshalva. Motsatt delades himlen mellan Kräftan och Lejonet, där de båda himmelju-

sen är rådande. 
Denna delning 
måste då bli 
den 13 eller 14 
oktober, som 
markerade in-
gången i Lejo-
net. 
 På runstavar 
i Nordiska 
Museet, tyvärr 
opubl., ser man 
klart, att med 

detta träd menas; Yggdrasil. Ormar krälar vid roten, hjortar betar i dess krona, en ekorre 
springer upp och ner för stammen. 
 Snorre berättar här i Gylfaginning om nornorna som bor invid asken och varje dag slår 
vatten på askens stam för att dess grenar och stam inte skall ruttna. 

 
14 oktober; en vante 

 Nu var det tid att beväpna sig mot kylan.79 
 I evangelieboken bär söndagen 21 efter Trefaldighet överskriften: 
 "En kristen människa måste bära Guds vapenrustning." 
 Allt detta påminner om våra förfäders sätt, att nu invänta vintern och de himmelska mak-
ternas kamp som slutar med asarnas och världens undergång och uppståndelse. 

 
14 oktober; vinter 

 Den 14 oktober kallades i norden "vinternatt" och den motsatta dagen den 14 april; 
"sommarnatt". 

                                                        
79 Alver, Dag o. Merke, s.72 

        Bart träd, slaktbänk o oxe 



 Sommarnatt var för att roten *sem betyder "hälla ut" som i det latinska låneordet insemi-
nera. Men det betyder också "sommar" för att Vattumannen hällde ut vatten ur sin kruka; 
stjärnbilden Vattnet. Hans urna nämns inte av Ptolemaios.  
 Men roten *sem gick också till betydelsen "halv" som i latin semi, därför att stjärnhimlen 
delades i två halvor den 14 april - 14 oktober - första sommardag. 
 Den motsatta dagen; Vinter var för att stjärnbilden Hydran, som blev midgårdsormen, i 
norden, nu uppgick; - i Lejonet. 
 Att vintern var en orm styrks av att det heter om vintern, att den kommer "skridande". 
Skridfä var det gamla ordet för kräldjur.80 
 Midgårdsormens namn Jørmun-gandr går igen i flera helgonnamn vid denna tid som är 
ordlekar på ormens namn; den 16 oktober; Gandericus. Helgonet skyddar mot ihållande väta. 
Sagan om midgårdsormen var just, att han vred sig i vrede och vid denna tid gav sig upp å 
land. Då sköljde havet in över land. Vidare den 14 oktober; Gandentius. Vidare den 14 okto-
ber; Donatianus, skyddspatron mot översvämning. Sammalunda Romanus, den 23 oktober. 
 Slutligen det stora antalet s.k. "drak-helgon" vid denna tid som antingen avbildas med en 
drake eller nedkämpat en drake. Alla erinrande om Tors kamp mot midgårdsormen i samband 
med världens undergång och domedag. 

 
18 oktober; ox-huvud, liggande svin och slaktbänk. 

 Allt detta erinrar om att Stora Björn var sju tröskoxar, septentriones. Ibland avbildas Stora 
Björn som en galt.  Slaktbänken är för tiden att slakta, varför ok-
tober var slaktmånad. 

 
18 oktober, en kyrka 

 Det är för asarnas boningar som nämns i Gylfaginning. 
 

21 oktober; pil, båge 
 Asarnas vapen räknas upp i Skaldskaparmál. Inför den förstå-
ende striden med jättarna säger Vøluspá att: "Kampgudars svärd 
likt solen lyser" 
 Dagens namn; Ursula är en ordlek på latin ursa "björnhona" ty 

Stora Björn (kallad Höstens vagn) var latin Ursa Major. 
 Det erinrar om predikotexten den 21 söndagen efter Trefaldighet:  
"En kristen människa måste bära Guds vapenrustning". 
 En anspelning på Stora Björn är det när helgonet den 14 oktober heter; Callixtus. Kallisto 
var det grekiska namnet på Stora Björn. Kallisto var en nymf som av Zeus blev förvandlad 
till björn. Sagan är, att hon mötte sin egen son, jägaren Arkas i skogen. Denne, ovetande om 
att björnen var hans moder, skulle just lägga an, då Zeus förbarmade sig och satte dem på 
stjärnhimlen. Nymfen Kallisto som Stora Björn och Arkas som jägaren Bootes. 
 Flera helgon vid denna tid har en pil som sitt attribut; 22 oktober, Cordula. 20 oktober; 
Edmundus. 

21 oktober; många kors 
 Dessa kors betyder liksom på alla helgons dag de hjältar som nu inför den sista striden 
skall bistå asarna. 
 I kyrkan var korsen för "elvatusen jungfrur". 

                                                        
80 Vintern säger: ”Kommer jag inte Mickelsmässe skridande, så kommer jag heljmässa ridande...” Mi-
kael 32, se folktro! 

 

Pil 



21 oktober; skepp på land 
 Skeppet är för stjärnbilden Argo som 
ligger i vintergatan på södra stjärnhimlen 
och uppgår i Lejonet. 
 Detta har givit uppslag till Gamla Tes-
tamentets skepp arken. Judarna läser om 
Noa och arken om hösten, i oktober. 
 I Eddan var det skeppet som Loke 

styrde med folk från Muspell. 
 Helgonet 21 oktober, Ursula, har som attribut; ett skepp och helgonet den 22 oktober 
Cordula avbildas med ett skepp. 

 
28 oktober; Spjut, svärd, lans. 

 Vøluspá säger här:  
 "Kampgudars svärd likt solen skiner." En armé av enherjar stiger ur Valhall, redo för den 
sista striden före ragnarök, då gudarna skall försvaras. 

 
31 oktober; kvinna med bloss i handen 

 Rudbeck ser en kvinna i denna runstavsbild. Dagen den 31 oktober stämmer dock ut-
märkt med eddans Surt, jätten som kastar svedande eld över jorden och bränner upp hela den 

gamla världen. Så står i Vøluspá: 
"Surt far från söder med svedande eld." 

 
1 november; omstjälpt båt 

 Att båten blivit omstjälpt är för det, att man ville fram-
häva båtens köl, ty det är stjärnbilden Argo och dess köl. 
 Vøluspá talar här om det skepp som Loke styr, då han 
anfaller med folk från eldens rike, Muspell. 
 I gamla testamentet var det Noas ark. Patriarken har 
blivit helgonförklarad, Noe, och hans dag är den 18 no-
vember. Han avbildas med en ark. 

 
1 november; åtta kors, åtta saligheter 

 Detta var alla helgons dag. Helgonen var den förkristligade avbilden av hedendomens 
hjältar, som nu inför sista striden drog ut för att bistå asarna. 
 Åtta saligheter är för predikotexten denna dag; "Saliga äro de…" 

 
2 november; alla själars dag 

 Själarna var de förtappade själarna som ur helvetes brand nu samlades. 
 I eddan var det folk från Muspell och Hel som skulle hjälpa Loke och jättarna. 

 
6 november; en spira 

 Denna spira ansågs vara för hjältekonungens död vid Lützen, ända tills man kom på, att 
dagen var avmärkt även på Gustaf II Adolfs egen runstav. Han kunde inte gärna ha känt till 
sin egen dödsdag. 
 Dagen är för det som står i Vøluspá: Odin stupar i kamp mot fenres-ulven. 

 
11 november; en gås 

 Gåsen är för stjärnan "gåsen" i skeppet Argo. 

Spira 

En omstjälpt båt 



 I folktron skulle man nu spå vintern genom att äta 
gås och därvid betrakta gåsens bröstben. De främre 
delarna symboliserade tiden före nyår. De bakre delar-
na var tiden efter. De bruna fläckarna var barmark; de 
vita snö.81 
 Gåsen går i kyrkan tillbaka på Martinus och vissa 
händelser kring dennes biskopsutnämning. Han var 
Frankrikes nationalhelgon och ett annat franskt hel-
gon; Hugo von Lincoln, den 17 november, avbildas 
med en gås. 

 
11 november; en galt 

 Detta var i Norge björnkvällen. Björnen såväl som galten syftade på Stora Björn, vars 
stjärnor nu lyste ovanför Lejonet. Björnen "uppgick" aldrig ty som grekerna sade : "den går 
aldrig ner i havet." 
 Flera helgon reflekterar denna stjärnbild. Edmundus, den 20 oktober, avbildas med en 
björn. Ursula den 21 oktober och Calixtus, påve, är båda ordlekar på Stora Björns namn, 
Ursa Major och Kallisto. Slutligen; Florentius, den 7 november, avbildas med en björn. 

 
15 november; en människas tårar 

 Detta stämmer med Vøluspá där det står att Frigg grät 
då Odin stupar. Det heter närmare bestämt: 
"Då uppstår för Hlin (Frigg) en annan sorg, när Odin far 
att kämpa mot ulven." 

 
19 november; en hästsko; halka 

 Vidar, Sigfaders son, kommer nu tillstädes och tram-
par på ulvens käft. Därefter kör han spjutet rakt i hjärtat på 
ulven. Sonen hämnas fadern. Det blir vild-djurets bane. 
Vidar kallas för "järnskons ägare" och han kan trampa på 
vargens tänder utan att skadas. I runstaven avbildas 
"järnskon" med en hästsko. 
 Halka är för det att nu är runan I is rådande över tiden. Det är i Jungfruns stjärnbild. 

 
19 november; en kyrka 

 Kyrkan är för gudarnas boningar, som det står om i Gylfaginning. 
 

23 november; båge 
 Bågen står för gudinnan Skade som var en god bågskytt. Hon åkte skidor över fjällen och 
jagade djur. Hon har jämförts med Jungfruns stjärnbild. 

 
23 november; ett ankare  

 Det är för slutet av Skeppet Argo, vars rekta-cension går så här långt.82  
 I runstaven sägs det: Skeppsfarten upphör.  
 Kyrkan menar att ankaret är för det, att dagens helgon, Clemens, blev 
dränkt med ett ankare om halsen. 
                                                        
81  χ pupp. Argo,  ♋ 14°, (5 oktober!) 
82 Argo går till ♍ Jungfrun 1° och 8° och stjärnan ϑ Argo. Här är snittlinjen, där skeppet är avskuret, 
motsvarande sista veckan i november. 

  And 

Kyrka 

 Hästsko 



23 november; vinter 
 Dagen var avmärkt i 1328 års runalmanacka med or-
det "vinter". Man har då tänkt sig ett fyr-delat år så; 23 
november "vinter",  22 februari "vår", 25 maj; "sommar" 
och 22 augusti "höst". Det finns alltså flera sätt att indela 
året. Vi har tidigare nämnt det tredelade året sett från 
tingstiderna. 
 Vinter som väl är namnet på midgårdsormen slingrar 
sig som stjärnbilden Hydran från Mikael den 29 septem-
ber gott och väl fram till den 6 december. Vid denna tid 
tänktes det, att Tor dräper odjuret och själv stupar, varef-
ter världen går upp i rök och solen sjunker i hav. Det är 

innebörden i domsöndagen och folktrons uppfattning, att solen går bort på Barbrodagen den 4 
december. 

25 november; en spinnrock och ett hjul 
 Spinnrocken är för det, att det nu var tid att spinna ljusvekar till jul. Varje människa hade 
en livstråd som symboliserades i runan; is I som rådde över denna tid i Jungfrun. Vid jul hade 
var och en av familjens medlemmar ett eget ljus. Man måste på julnatten se noga efter att det 
inte slocknade, ty det betydde att man skulle dö under året. Man tände också svarta ljus för de 
döda.  
 Hjulet är för det att Jungfrun som ödes- eller 
lyckogudinna ofta hade ett hjul som sitt attribut. 

25 november; en mjölbinge 
 En mjölbinge, avdelad i tre delar: gröt, välling 
och mjöl, betyder den nu väntande vintergatan 
och dess nederkomst på jorden, då de döda och 
gudarna, som lever i himlen, åter vistas bland de 
jordiska. Vintergatan var en väg av, mjöl eller 
korn och då man menade, att denna väg förena-
des med jorden lät man julen bli en överflödsfest 
med mycket mat, särskilt sådan vit mat, som man 
trodde framflyter i vintergatan och av vilken själarna livnärde sig. Gröt, korn, mjölk, ost, lut-
fisk m.m. 
 Brödet som bakades i advent, julbröd, var för den största stjärnan i Jungfrun; Spica 
"axet". 

30 november; en rävsax 
 Nu skulle man skida efter räv och jaga vilda djur. Runstavar har ofta en rävtana, vilken 
var ett upprätt stående gaffelformat fångstredskap. Det fungerade så, att när räven hoppade 
upp efter åteln, fastnade han med tassarna i klykan. 
 I Stora Björns svans låg Alcor som kallades "räven". Dess rectacension som motsvarar 
slutet av november stämmer utmärkt väl med rävsaxen i runstaven.83 

 
30 november; en avtacklad båt 

 Detta var för slutet på skeppet Argo och snittlinjen, där 
skeppet var avskuret. Det markerade i folktron skeppsfartens 
upphörande. 

 
 
                                                        
83 Allen s. 446. 

Ankare 

Hjul o spinnrock 

       Rävsax 



30 november; ett Andreas-kors  
  Andreas kallades i folktron; "Andreas fiskare". Det är för hans roll i 
bibeln, som dock inte vet något om vilken dag detta motsvarade. Men under 
ligger ett substrat som kan förklara detta. Njord ville bo nära havet och And-
reas namn har släktskap med Njord i så måtto som att bägge namnen går till-
baka på samma rot. *ner "man, livskraft" som blir grekiska anär, andros och 
sanskrit nar "man". 
 Man gav också denna dag i folktron akt på vädret, då det hette: 
"Om Anders braskar, skall julen slaska och tvärt om." 
 Alla de tusentals spådomar, som knyter samman vädret med vissa dagar, 
visar tydligt, att folklore är en slags gammal astrologi, vilket påpekats av Boll, 
Troels-Lund, Gundel m.fl. 

 
 

4 december; ett torn 
 Det var för sagan om jungfrun i tornet. Den kändaste är Grimm; Rapunzel. Jungfrun med 
det långa håret. 
 Detta hår fick betydelse för dagens namn "Barbara" som kommer av latin barba "skägg". 
Barberare eller håravskärare var från början ett kvinnoyrke, men under medeltiden blev bar-
berare tyskar och män. Legenden om Barbara har likheter med Rapunzelsagan.84  
  På stjärnhimlen var det stjärnan "de portugisiska tornen" som var ett namn på Jungfruns 
stjärnbild.85 
 Man jämför helgonet den 9 december, Leocadia, vars attribut var; ett  torn. 

 
4 december; en sol 

 Vøluspá säger nu vid denna tid, att solen vid ragnarök sjunker i havet, och det heter i folk-
tron, att "Barbara går solen bort, Lussi kommer hon åter".  
 I evangelieboken hittar man läsningar som "förödelsens styggelse" m.m. liknande vid 
denna tid omkring domsöndagen. 

 
4 december; en länk 

 Detta ansluter till Stora Björn och Eddans Garm, ulven som sliter sig och utlöser rag-
narök. 
 Stora Björn eller Karlavagnen var dragen av djur; en råtta, en häst, en ulv. Kusken försö-
ker hela tiden få rätt på spannet. Om han misslyckas och djuren sliter sig, så utlöser det värl-
dens undergång86. Så sägs i folktron. I Vøluspá är den vers som handlar om hur ulven Garm 
sliter sig knuten till världens undergång:     
 "Högt gnyr nu Garm framför Gnipahålan. Fjättrarna brista Fenresulven ränner. Fram 
ser jag längre, till makternas undergång." 
 Denna vers förekommer i Vøluspá vid tre tillfällen på hösten och i advent. Dramat med 
världens undergång utspelade sig under hedendomen hela hösten fram till jul, då den nya 
världen kommer åter och de återuppståndna asarna träffas på Idegrans-slätten, Idavall.  

 
 

                                                        
84Håret bör jämföras med stjärnbilden Berenices hår som ansetts vara Lejonets svans, på grän-
sen mot Jungfrun. 
  
85 Allen 465 
86 Gundel, Sternglaube s. 18. 

  Torn 



 
6 december; en hjulorm som biter sig själv i stjärten. 

 Detta tolkades förr såsom att ormen som biter sig själv i 
stjärten är symbol för det till ända lupna året. Rudbeck hänvi-
sade till Claudianus. Det synes dock bättre att hänvisa till ed-
dans midgårdsorm, dels för att han ligger runt alla land och 
biter sig själv i stjärten enligt Snorre, och dels för att denna 
dag markerar slutet på ragnarök, då Tor dräper midgårdsor-
men och själv dör. Detta följs av att Muspell bränner upp hela 
världen och solen segnar i hav. Det sista skall då jämföras med 
att man i folktron (Norge) menat att "Barbara den 4:e går so-
len bort."  

 
6 december, ett oxhuvud 

 Det är för den väldiga stjärnbilden Björnvaktaren som uppgår i Jungfrun. (21 nov. - 20 
dec.). Han var tolkad som barnet i Jungfruns sköte. Under antiken kallades detta par Isis och 
Horos under medeltiden Maria och Jesus. I Sphæra Barbarica var han Bukefalos, den "ox-
hövdade plöjaren" eller Bootes "roparen". Det sista gjorde att kyrkan vid jul lade in texter om 
Johannes döparen: 
 "Hör rösten av en som ropar i öknen!" I silverbibeln: 
 "Stibna wopjandins in authidai. Was Johannes daup-jans. Manweith wig fraujins.." 
 Björnvaktaren spände över hela december. Hans namn var 31 december; Silvester,87 eller 
med en lätt förklädd ordlek som helgon den 20 november; Bernwardus "björnvaktare". 

 
6 december; en halv sol med strimmor 

 Rudbeck förklarar bilden så, att solen i norr är borta på vintern. 
 

6 december; en springande trefot 
 Detta erinrar om den mycket gamla indelningen i tre årstider. De 24 runorna var 24 
stjärnbilder som delades i tre ätter, med 8 runor vardera. Mellan ätterna var s.k. ättestreck 
som ibland såg ut som kolon. Om man lade ihop de tre ättestrecken och de 24 runorna blev 
det 27, som motsvarade en siderisk månad med sina 27 dagar. 
 Almanackor hade under 1800-talet fortfarande stjärnbilder insatta, som motsvarade var 
månen från dag till dag befann sig.  
 Grekerna hade 36 stjärnbilder förutom zodiaken, vilket berodde på att man räknade tre de-
kaner á 10 dagar i varje månad. 

 
6 december; en grip som sätter näbbet i ett horn 

 Detta är stjärnbilderna Korpen (4 - 11 dec.) och Bägaren (17 - 30 nov.). Apollon sände sin 
Korp att hämta vatten i Bägaren. På himlen står Korpen på Hydrans rygg. 

 
6 december; en bock 

 Bocken var i folktron julbocken. På stjärnhimlen Haedus, geten som uppgår i Vågen 
enligt Firmicus och Manilius. 
 Detta är stjärnbilden som motsvarar Amalthea, geten som närde den nyfödde Zeus, då han 
låg i gömd i en grotta för att undgå Kronos barbari. 

 
 

                                                        
87 Allen, 98 

 
En hjul- 
orm 



 
6 december; två vingar, ett hjul 

  Ikaros var den förste som försökte flyga. Då han kastade sig 
utför ett stup, smälte vaxet i vingarna efterhand, och han störtade i 
havet. 
 Ikaros var blott för namnets skull densamme som Ikarius. 
Denne var den förste som bjöd på vin. Han lastade vinsäckarna på 
sin vagn, Karlavagnen, och for ut i världen.88 
 Bootes, Björnvaktaren kallades Ikarius. 
Vid denna tid särskilt vid Lucia och Tomas skulle man i folktron 
avsmaka ölet. 

 
8 december; krona 

 Kronan var för Marie avlelse. Hennes födelse 9 månader senare var den 8 september, 
"Marie födelse". Dessa dagar är en konstruktion av kyrkan och saknar stöd i skriften. 
 Det hedniska substratet var, att Isis stjärna uppgick den 8 september. Den kallades också 
Hundstjärnan, Sirius. 
 Jungfrun kunde också vara eddans Skade, som födde Freja. Dagen kallades i Norge "Vår 
frus väntedag". 

 
9 december; kanna 

 Kannan är för Bägarens stjärnbild, men också för det, att 
Ikarius, Björnvaktaren, bjöd på det första vinet och lastade 
sina vinsäckar på Karlavagnen. 
 Nu var det tid för julölets bryggd och i folktron hette da-
gen "Anna med kanna". 

 
13 december; en sax 

 Det finns fyra förklaringar till saxen. Det är för sagan 
om Rapunzel som fick sitt långa hår klippt av häxan. Hennes 
dag var den 4 december, Barbara. Här måste man andraga 

stjärnbilden Berenices hår vars position är osäker, men ligger mellan Jungfrun och Lejonet. 
 Det är för att det nu blir allt mörkare, och man sade att "dagen är avklippt". 
 Det tredje är för det, att Jungfrun i sägnen barnmorskan på dvärgarnas barnsöl band ett 
halmstrå om den underjordiska kvinnan. Jungfrun som stjärnbild håller ett strå med ax 
(Spica) i handen. Under antiken var barnmorskan Demeter, ett av Jungfruns namn. Hennes 
verktyg för att skära av navelsträngen, var en sax. 
 Det fjärde är för det, att nu under guldåldern, en fest för de första människorna, skars de 
första kläderna. Man erinrar om att kyrkan vid jul lade in de helgonförklarade Adam och Eva. 
 Det hette att man nu inför julen skulle ha något nytt klädesplagg på sig och som förklaring 
till detta angavs i folktron att Maria nu hade skurit kläder till den nyfödde Jesus.89 

 
 

                                                        
88 Ikarius blev ihjälslagen av herdar, vilka trodde sig vara förgiftade av det v i n som Ikarius bjudit 
dem. Han kastades i en uttorkad brunn eller jordades under ett träd medan hans dotter Erigone (Jung-
frun) hängde sig pga sorgen. 

 
89 Det hette också, att Lucia kunde komma och hjälpa folk laga kläder 

Kanna 

Sax, 
bloss 



 
13 december; bloss, eldbrasa, bål 

 Denna dag var en Freja-dag och firades på samma sätt som påsken, med att man brände 
häxor. Freja som var trollkunnig eller sejdkunnig tålde ju att brännas på bål utan att skadas, 
som det står i Vøluspá 21 om den tre gånger brända; "fastän hon än lever". 
 I sagans värld var det Mickels sagor nr. 23 Om häxan Sissa och kapten Elin. Man försökte 
på alla sätt att ta häxan av daga.  
 Flera uppteckningar i folklivsarkiven beskriver Lucia som en häxa. Det hette Lucia var en 
hednisk käring - hon tar barn. Nu var en stygg käring ute på vägarna. Lusse-gumman var ute; 
hon var ett fylle-svin. Lucia var hednisk. Hon kom från finnarna. Man hade en offer-kista el-
ler offer-bössa med bild av Lucia. I denna offrades. Lucia-bruden var en flicka som fått oäkta 
barn. 74. Hon skulle ha en krona av svin-borst med skat-fjäder i. Hennes följeslagerskor 
strödde aska i hennes spår för att inte själva få oäkta barn. 75. En flicka som fått barn, kläddes 
i trasor och krans av ljung eller enris. 76. Hon leddes? av två flickor från hus till hus. Vid 
varje ställe sjöng de en lusse-visa som slutade med tre spottningar; då ströddes aska efter 
dem. Lucia firas till minnet av en elak käring. Lucia åt sju frukostar innan hon avrättades. 
131. Lussebete var ål, sylta, fläskkorv, kokt fläsk och brännvin. Lucia var en hednisk drott-
ning. Lucia var en vacker kvinna. Hennes hår löstes upp och tjärades. Så sattes hon i en vak 
och frös fast. Först dansade man runt henne och sedan antändes tjäran. Lucia var en avgud. 
Därför ville en del inte fira henne. Det var något hedniskt. Lucia var en mörderska - rättskaf-
fens människor firade inte Lucia. Lucia kunde komma och hjälpa folk laga kläder. 215. En 
trollkäring med brösten över axlarna satt på dörren lusse-natten. Ett troll eller häxa var ute 
lusse-morgonen; så långt hon såg, blev marken förbränd; därför skulle de ta henne av daga. 
Lucia var en drottning som kokades i en kopparkittel. Lucia var en martyr som var svår att 
avliva. Lucia var en skön jungfru som inte kunde dö. 269. Hon går tidigt på tungel-natt (mån-
skens-natt) omkring i vit dräkt och delar ut rika gåvor. Lucia blev bränd för sin tros skull. 
Lussebrudar var vitklädda, men en var svartklädd med en kortlek fastsydd och en kortlek i 
handen. Hon spådde folk och var en häxa. 

13 december; en glödande tång 
 Man är nu inne i Vågens stjärnbild. För Aratos fanns inte Vågen; det var chälai "klorna", 
d.v.s. Skorpionens klor.  Vid julen hade man i folktron diverse föreställningar om klodjur: 
- Julafton må inga klodjur vara inne i stugan. 
- Jul-ljuset får inte bestråla något klodjur. 
 Det sägs också i uppteckningarna att Lucia blev nupen med en tång. 

 
13 december; ett ljuster 

 Det heter i uppteckningarna från Väst-Sverige:  Lusse-gubben for genom kvarnrännan 
mellan klockan  12 och 1.  
 Näcken ville vara ensam att mala lusse-natten.  
 Lucifer for genom åarna lusse-natten. Han slog sönder allt som var i rörelse.  
 Näcken malde i kvarnen lusse. 
 Vid vattenkvarnar kastades en skyffel mjöl i vattnet som offer då kvarnen stämts. 
 Näcken spelar lussenatten. 
 Ett ljuster eller en treudd (grekiska tri-aina) var under antiken attribut hos vattenväsen.90 
Stjärnbilden är här Kentauren (23 dec. - 29 jan.) som liggen på södra stjärnhimlen i Vinter-
gatan.  
 Kentaurer var ursprungligen vattenväsen, tritoner. 
                                                        
90 Roscher V:1179 



 
16 december; en liggande man 

 Det var Jungfrun och inte någon man som Rudbeck säger. Jungfrun var Lucina och gav 
därmed en association till Lucia. Stjärnbilden avbildades alltid liggande, med vingar. 

 
20 december; tvenne ögon 

 Det heter hos Rudbeck: 
 "Freja, jordens och årets ögon, födas på nytt." Detta stämmer mycket bra med Vøluspá, 
som säger; dels vid skapelsen, att solen, månen och stjärnorna skapades av asarna. Man inde-
lade tider och nämnde månader och år. 
 I kyrkan var advent det nya året och kyrkoåret börjar i advent. 2:e advent hade i gamla 
almanackor överskriften "Om tecken i solen månen och stjärnorna", Lukas 21:25. 
 Att jorden föds på nytt stämmer med Vøluspá, där det står, veckan före jul, att jorden 
kommer åter efter ragnarök: 
 "Upp ser hon komma, jord ur havet.." 

 
20 december; ett stort hjul 

 Detta var för Kentauren, som var Ixion; hans hjul. Denne hade en gång försökt famna Ju-
piters hustru Juno, men av Allfadern som kände hans avsikt blivit bedragen, så, att han i 
själva verket omfamnade en molnstod. Som straff för sin förmätenhet, bands han i Hades vid 
ett hjul som ständigt går runt. 
Hjulet liknar ett kvarnhjul.  
  Då nu Vintergatan jämte 
Hades och jorden förenas vid 
solståndstider ritade man i run-
stavar ett hjul för detta helve-
tes-straff. Vid gamla sommar-
solståndet den 12 juni har run-
stavarna likaledes; ett hjul. 
 Vid denna tid gick näcken i 
kvarnrännan. Näcken var ken-
taur. Han var man med hästkropp efter och tillhörde de fördömda liksom Ixion.. 

 
21 december, tvenne furuträd 

 Nu träffades de gamla gudarna på Idavall, som ligger i himlen. Idavall är "idegransvallen". 
Man tecknade i runstaven furor, enar eller granar som i Sverige sattes framför husen, vid 
grindar eller ingångar. De röda bären hos idegranen levde kvar i det sätt på vilket man senare 
smyckade granen.  
 Runan för tiden var nu fornengelska eoh "idegran". Från denna dag räknades tid, siffror 
och ordningstal hos alla indoeuropeers månader, då man säger första månaden (januari), andra 
månaden (februari). Siffrorna är detsamma hos alla indoeuropeiska folk, med få undantag. 
Det är de tolv stjärnbilderna i zodiaken. Bilderna den 21 december är en idegran och ett ut-
sträckt finger. Från enen går siffran germanska *ain-, latin *unus-, (jämför latin juniperus 
"trädet en"). 
 Idegranen går tillbaka på en rot *ei-ko "idegran" som bör jämföras med sanskrit éka *oi-
ko "en, ett".  
 Fingret är gammalt och återfinns i ord för ordningstalet till ett, nämligen den förste, 
*prst- såsom i serbokroatiska prst "finger", litauiska pirstas "finger".   
 Stjärnbilden är oklar eftersom det inte finns någon entydig stjärnbild för Vågen, som hos 
grekerna hette "klorna". Dock bör man nämna stjärnbilden hos indierna hasta-h "handen". 

Hand o furuträd 



 På tal om Indien så menar kyrkan att fingrarna denna dag var aposteln Tomas fingrar, 
som han stack i Jesu sida, då han tvivlade på att mästaren var återuppstånden. Tomas var den 
av apostlarna som enligt katolikerna for till Indien för att missionera, och kristna indier kallas 
"Tomas-kristna". Denna dag, den 21 december, är som årets mörkaste dag avmärkt i runsta-
varna, och det heter att "vantrons mörker vilar över Tomas". Betydligt bättre är att jämföra 
Tomas namn med sanskrit-ordet för "mörker" tamas.  

 
24 december; en lur 

 Nu skulle man blåsa in julfriden. Efter denna dag fick inga våldshandlingar äga rum. 
Den som brutit julfriden straffades hårdare, när senare, efter jultolften, ting åter fick hållas. 
Detta ser man av de norska stadslagarna (1500-talet) och Arboga stads tänkebok från 1400-
talet. 
 Julfriden var den germanska motsvarigheten till hur man i romar-riket firade guldåldern. 
Deras fest, den 17 december, var Saturnalia, därför att Saturnus varit rådande under guldål-
dern, den första epoken i människans historia. Herrarna åt ihop med slavarna, ty från början 
fanns det inga samhällsklasser, som man trodde. Liknande seder finns i svensk folktro, 
 Ovidius beskriver guldåldern i Metamorphoser bok I: 98. Här sägs det att:  
 "raka trumpeter och krokiga horn av koppar ej funnos…utan vapen och krigsfolk levde 
vart folk sitt sorglösa liv i stillhet och lycka." 
  När man då blåste in julfriden måste betydelsen vara att 
man efter den signalen måste hålla sig mera fredlig än el-
jest. Luren markerade gränsen mellan den vanliga tiden 
med dess stridigheter och den nu inträdande friden.  

 
25 december; ett lindebarn 

 Detta är för Jesu födelse. Från början firade man denna 
tilldragelse på trettondedagen, men sedermera flyttades da-
gen till den 25 december. Jesu födelse var av evangelister-
na snarast tänkt att ha ägt rum vid midsommar och Orions 
bälte som motsvarar sommaren, kallades långt fram "tre 
vise män", medan bibeln inte alls talar om några vise män 
eller konungar eller att de var tre till antalet. I bibeln står 
blott att: "det kom drömtydare, trollkarlar (grekiska magoi) från österland till Jerusalem."   
 Under antiken var Jungfrun och barnet Isis och Horos och hos Hermes (400-talet e. Kr.) 
heter det: "Lucina bärande barn".  
 I norden har Jungfrun jämförts med Skade och Gylfaginning visar att detta är det rätta. 
Barnet skulle då vara Frej eller Freja, ty med Tors födelse är det så, att han var son till Odin 
och Jord-gudinnan. 
 Stjärnbilderna är Jungfrun och barnet. Hos grekerna motsvarade det Kronosmyten. Kronos 
slukade sina egna barn, ty han fruktade för sin maktställning. Den unge Zeus gömdes då i en 
grotta för att undgå faderns barbari. 
 Denna saga förkristligades i det, att Herodes traktade efter Jesus-barnets liv, då han fruk-
tade för sin maktställning som judarnas konung. Detta blev "menlösa barns dag" den 28 de-
cember, där predikotexten handlar om hur Herodes lät döda alla gossebarn under två år. 

 
25 december; 19 gyllentalsrunor 

 Under hedendomen hade man ett 364 dagars år som motsvarade 52 veckor. Varje år mot-
svarade en runa i den 16- radiga futharken;   fudork:hnias:tbmly:  
 Eftersom ett år är 365,25 dagar långt så blev varje år 1,25 dygn för kort. Efter 16 år upp-
gick felet, eller skillnaden till 20 dygn, ty i 16 år ingick 4 skottdagar. År 1 började på tjugon-

Lindebarn o dryckeshorn 



dedag den 13 januari. År 2 började efter 52 veckor den 12 januari. Nästa år började den 11 
januari o.s.v. Efter 16 år räknade man 20 dagar fram och kom då till 20:e dagen. Man sade: 
"första dag, annandag, tredjedag" o.s.v. fram till 20:e-dag. 
 På det viset började varje år på samma veckodag och tre år var 1092 dygn vilket motsva-
rade 36 månmånader + en skottmånad.  
 Det motsvarade också 40 sideriska månader ty 27,3 dygn ggr 40 = 1092. På dessa tre år 
gick den sideriska månadsräkningen genom de fyra solståndsdagarna. 10 månader var höst-
dagjämning och 39 veckor. 20 månader var midsommar och 30 månader var vårdag, varefter 
man började på en ny tre-års-cykel à 1092 dygn. 
 Då man på 1000-talet gick över till kristendomen, hade kyrkan sedan 800-talet börjat till-
lämpa Metons 19-årscykel, som innebar att månen kommer tillbaka till samma punkt vart 
19:e år. Ett exempel; I dag den 29 december står månen i Vädurens 20° Om nitton år samma 
dag, den 29 december står månen åter i Väduren 20°. 
 Man satte upp gyllental, då man nu för varje år och dag kunde se, var månen befann sig. 
Dessa 19 gyllentalsrunor är det, som står insatta i runstaven under jultolften. De motsvarade 
var sitt år och man fick lägga till tre runor för att kunna få det önskade antalet; 19. Futharken 
såg efter denna korrigering ut så här: 
fudork:hnias:tblmy:åäö  
 När denna korrigering ägt rum går inte att säga exakt, men de 19 gyllentalsrunorna finns 
på en dopfunt på Själland från 1200-talet. 
 På 1200-talet var det en återgång till stavrimsdiktning i England och i norden började man 
åter använda runor. Skånelagen är skriven på runor och många gravstenar från denna tid, de 
s.k. liljestenarna har runor. Runstaven är troligen i sitt moderna skick tillkommen då, även om 
den har äldre förlagor, särskilt bilderna, som är de gamla stjärnbilderna från förhistorisk tid. 

 
25 december, ett hjul med tre ekrar 

 Sedan 1600-talet har man ansett att ordet jul är detsamma som hjul. Denna villfarelse 
ledde till att man trodde att hjulen i runstavarna vid denna tid var symboler för året. 
 Men även vid gamla solståndsdagen den 12 juni har runstavarna ett hjul. Hjulet betyder 
Ixions hjul. Ixions helvetesstraff var, att för evigt sitta fast vid ett hjul. Som kentaurernas fa-
der motsvarade han i norden näcken. Näcken är en fiolspelande kentaur som håller kvarnhju-
let vid Lucia. Han tillhör liksom Ixion de fördömda. 
 Då nu, vid julen, underjorden öppnar sig och de fördömda jämte alla underjordens andar 
befinner sig ovan jord, så betyder hjulet, liksom vid Lucia, (gamla solståndsdagen), att Ixion 
och hans hjul liksom näcken och hans kvarnhjul i folkfantasin blev synlig-gjorda. 

 
26 december; en häst 

 Detta påminner om guldåldern i eddan. Då asarna var på Idavall, står det i Vøluspá, att de 
tävlade på tunet. Denna dag, annandagen skulle man tävla om att komma först hem från kyr-
kan. Man red i kapp. Den som kom först hem, skulle få mycket skörd under året. 
 På Island höll hingstkapplöpningar på ända till midvinternatt omkring den 12 januari. 

 
26 december; några stenar 

 Denna runstavsbild finner fyra förklaringar. 
 Stenarna är de stenar som barnmorskan får av underbyggarna som lön för sin hjälpsamhet 
i julsägnen Förlossningshjälpen. Då hon vaknar på morgonen är skräpet; spånor, en tenn-
bägare o. dyl. förvandlat till guld och silver. 
 Detta är för att man nu vid jul firade minnet av guldåldern. Det står i Vøluspá, "de ägde ej 
brist på bohag av guld", eller "tavlor av guld lågo i gräset". 



 Den andra förklaringen är den som kyrkan menar är den rätta. Stefanus var den förste 
martyren. Han stenades till döds. Detta var hans dag. Dock kan man inte förklara varför Stef-
anus får sig tilldelad den 26 december. Om detta står ingenting i bibeln. Inte ens nämns må-
nadsnamnet december någon stans. Förklaringen hänger troligen samman med att man firade 
guldåldern. Då levde de första människorna. Stefanus var den förste martyren och därmed på 
sätt och vis den första människan så som kyrkan ser på saker och ting. Kyrkans tideräkning är 
i allt underställd de hedniska strukturerna. 
 Den tredje förklaringen är den som står om Balder, att hela naturen var förtrollad och man 
kastade sten på ljusguden utan att han skadades. Slutligen blev han dödad av ett skott från den 
lömske Loke. 
 Den fjärde förklaringen är, att det är stjärnbilden Herakles, Engonasin, (12 jan.- 25 feb.) 
kastande sten i kamp med ligurerna. 

 
26 december; Stefanos 

 Grekiska Stefanos betyder "krona" och nu, vid denna tid uppgår den Norra Kronan, Co-
rona Borealis. (5 - 12 jan). Katolikerna anser att martyrer får en krona, martyrkrona, då de 
offrar livet för sin tro. 

 
 

27 december; en örn 
 Dagen var tillägnad aposteln Johannes. Örnen var hans attribut. Han har en annan dag, 

den 6 maj. Enligt legenden blev han sjuden i olja framför la-
tinska porten. Han kallas också "lille Hans". Om allt detta vet 
bibeln ingenting. Här döljer sig den gamla hedendomen. Som 
"Lille Hans" var han gossen Ganymedes som upptogs i himlen 
av Zeus örn. Johannes var älskad av Jesus och detta liknar det 
förhållandet, att Ganymedes kom till himlen för det att Zeus 
hyste kärlek till gossen.   
 Att Lille Hans blev sjuden i olja, vilket visas på runstavarna 
den 6 maj, är för att den gosse, som upptogs till gudarna troligen 

blev dödad på ett barbariskt sätt. Snorre skriver om Tjalve och Röskva som upptogs till Tor 
att följa guden åt, att: " det synes mig ej snyggt att förtälja om detta".   
 Att Johannes blev jämförd med Ganymedes är också för att han lutade sig mot Jesu bröst, 
det vill säga satt närmast mästaren. Även Jesus själv gick in i Ganymedes roll och blev uppta-
gen till himlen för att sitta på Gud Faders högra sida. Dagen, då man menade att Jesus blivit 
upptagen i himlen var alltid en torsdag mellan 5:e och 6:e söndagen efter påsk. Tor som ås-
kans herre har givit nerslag i det, att Johannes ibland kallas en av de två "tordönssönerna", 
(Mar, 3:17). 
 Att Ganymedessagan åskådliggöres i maj visas av legenden om Servatius, den 13 maj. Då 
helgonet sov, satt en örn vid hans sida som med ena vingen skuggade för solen och med den 
andra vingen fläktade honom i ansiktet. 
 Stjärnbilden är Örnen, som dock inte uppgår i Vågen. 

 
28 december; ris, svärd 

 Detta är för menlösa barns dag. Då Herodes misslyckades med att döda Jesus försökte han 
bli av med gossen på så sätt, att han dödade alla gossebarn under två år i  landet. Under tiden 
flydde Maria med barnet till Egypten. Denna bibeltext är det som ligger under namnet: "men-
lösa barns dag". 
 Under hedendomen var det Kronos som försökte döda alla sina barn, enär han fruktade för 
sin maktställning. Man gömde då undan Zeus i en grotta och räckte sedermera Kronos en i 
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lindor slagen sten, vilken titanen slukade i tro, att det var barnet. Denna inlindade sten bör f. 
övr. jämföras med runstavsbilden den 25 december; ett lindebarn.  
 Legendariet sätter så stor likhet mellan Kronos-sagan och Herodes barnamord, att man 
utan stöd i bibeln låter Herodes döda sina egna söner.91 
 Man firade nu guldåldern, i Rom, kallad Saturnalia, därför att jätten Saturnus styrde över 
tiden. På samma sätt var Kronos herre över guldåldern och stjärnbilden, som uppgår här i 
Vågen, heter "Kronos ansikte". 
 Guldåldern var visserligen en tid av överflöd och har givit grunden till julens överflöd, 
framför allt, då man äter russin, nötter mandlar, fikon m.m. ty just så beskrivs denna ålder hos 
Ovidius i metamorphoser första boken.92 Problemet var dock, att jättarna styrde världen och 
de åt små barn. Därför ligger sagan om Hans och Greta här. Överflödet kommer fram i sa-
gan i det, att häxan bodde i ett pepparkakshus. Dagen kallas i Tyskland och Holland  pfeffer-
tag "peppardag" och barnen gick nu runt i husen och tiggde pepparkakor. 
 Häxan var Perchta, som åt små barn och hennes dag var Pechtentag, den 6 januari. Runan 
P, fornengelska peor∂, är för häxans namn. 
 Riset är för det att barnen nu riskerade riset och att Herodes med svärd hade dödat små 
barn. Om detta handlar många s.k. trettondagsspel. Dessa spel var en slags gatuteater som fö-
rekom långt fram i tiden.93 

 
28 december; solens skepp 

 Solens saga är, att hon varje afton efter dagens arbete stiger ner i underjorden. Här förs 
hon på en gyllene sköld, eller på ett skepp, genom dödsriket från väster till öster, där hon om 
morgonen stiger åter upp. 
 Stjärnbilden som uppgår i Vågen, är acherusiska sjön och skeppet med dödskallar. 

 
28 december; en tupp 

 Stjärnbilden är Hades som uppgår i Vågen. Guden Hades har samma namn som dödsri-
ket. Ordet betyder "osynlig". Han attribut är en tupp, som han håller i handen. 
 I norden var dödsriket Hel och här finns en tupp enligt Völuspá: "sotröd hane i Hels sa-
lar". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                        
91 Voragine, d. Legenda aurea s. 77 
92 Korneller, havskörsbär, smultron, björnbär 
93 H. Celander, Stjärngossarna 



 
  
 
 
   


