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Runstaven	
  

R

unstaven och dess norska motsvarighet, primstaven är avlånga trä-kalendrar, som
användes i bondesamhället för tideräkning och allt vad det för med sig, såsom att veta
rätta tiden för att så och skörda och att veta skillnad på helg- och söckendagar. Dylika
trä-kalendrar återfinns i Sverige och Norge och räknas i tusental. De äldsta fynden är från
medeltiden, men paralleller till runstaven finns i Normandie1, troligen som en följd av att de
från norden utvandrade normanderna hade en liknande års-stav.
Runstavar har vanligen två sidor, en för halv-året fr.o.m. 14 april ”sommarnatt” och en sida
för halvåret fr. o. m. 14 oktober ”vinternatt”. Man skall finna, inristat i trä, en löpande följd av
runor motsvarande årets 365 dagar. De sju första runorna i fu†arken står ristade 52 gånger,
svarande upp mot årets 52 veckor, således med början t ex 1 januari:
FUD7RQÇFUD7RQÇFUD7RQÇ o.s.v.
Under dessa dagrunor finns en annan rad med runor. Det är gyllentalsraden som utvisar
månens faser. Gyllentals-runorna står alltid i följande ordning på runstavarna: (Vi börjar den
1 januari)
ö6;8R;BU;4;äÇ;57;TF;I;å Q;LD;s...
Om vi räknar också punkterna som dagar, så ser vi, att vi hunnit till den 29 januari. Därefter
börjar samma gyllen-tals-rad om igen, således fr.o.m. den 30 januari:
ö6;8R;BU;4;äÇ;57;TF;I;å Q;LD;s...
Man har anfört följande minnesvers (Rudbeck) för att komma ihåg ordningen:
Belgthor nödgade stupmader rida bort ur alla tvimaders hagar med Odins täcka frilla i
arlagers gröna lund den sköna
Gyllentalen används så, att man för varje år följer en gyllentalsruna genom hela året. Året
1998 skall man finna alla fullmånadsdagar under runa Ç ”hagel”. För att utleta påsken gör
man så, att man söker ut första söndag efter första fullmåne efter vårdagjämningen. Första Ç
”hagel” efter vårdag-jämningen d. 21 mars 1998 infaller den 11 april. Första söndagen efter
denna dag är påskdagen som då, 1998 inföll den 12 april. Efter detta rättar sig hela kyrkoåret,
som är en månkalender, ty efter påsken kommer trefaldighetstiden som sedan varar ända till
domsöndagen, då adventstiden bryter av månkalendern med sina fyra söndagar före jul.
Då man året 1998 skall hitta alla fullmånadsdagar under Ç ”hagel”, så finner man nästa år,
1999 alla fullmånadsdagar under N ”nöd” och för året 2000 skall man följa den därefter
kommande runan i raden I ”is”. Således motsvaras varje år av en runa. Om vi börjar med året
1992 och runan F ”fä”, så följer därefter 1993 med gyllentalsrunan U ”ur”. Därefter skall
man finna alla 1994 års fullmånadsdagar under D ”thurs” osv.
Gyllentalsrunornas ordning från år till år är de samma så länge världen står och runstaven är
en evighetskalender, upp-funnen av hedningarna. Gyllentalsraden är först belagd hos greken
1

Nils Lithberg, Computus, Stockholm 1953, s. 172 f.
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Meton (400-talet f. Kr.) och de 19 gyllentalsrunornas ordning är nästan samma som
futharkens:
FU D 7 R Q Ç N I 4 s TB L 5 8 å ö ä
Dessa gyllental går således från år 1992 till 2010 och deras namn är ungefär desamma som
runradens. År 2011 börjar man om på F”fä” och så fortsätter det i evighet. Lägg märke till att
runan L”lag” går före 5”man” i gyllentalsraden. Gyllentalsrunorna heter:
F
Fä
N
nöd

U D 7
ur thurs os
I
is

4
år

s
sol

R
red
T
tyr

Q
kön

Ç
hagel

B
bjarkan

L 5 8
å
ä
ö
lag man yr arlager tvimader belgthor.

Längre fram skall vi visa läsaren en svensk dikt över gyllentalsraden som visar hur man
använt varje års runa för spådomar.

Runstavarnas	
  bilder	
  
Ovanför dagrunor och gyllentalsrunor har alla runstavar en följd av bilder inristade i träet.
Dessa bilder är för det mesta samma från runstav till runstav, men viktiga skillnader finns.
Somliga stavar har kanske 50 bilder, andra 70 eller flera och det sammantagna antalet olika
bilder som förekommer är ganska stort.
Vi skall här nedan lämna en uttömmande beskrivning på de bilder som finns på runstavarna
och tillfoga de förklaringar som man alltsedan runstavsrenässansen på 1600-talet har tillagt
dessa.
Efter förklaringarna står ofta en bokstav inom parentes. De betyda: (C) Carlesons runstavsbeskrivning, (P) Planbergs d:o, (R) Rudbecks runstavsbeskrivning i Atlantica, (St.) Schroeters
handbok i kronologi, (Norge). (L) Liljegrens runlära, (S) Sahlstedts runstavs-beskrivning.

De	
  nordiska	
  runstavarnas	
  bilder	
  från	
  midsommar	
  och	
  framåt	
  	
  	
  	
  
Juni	
  
24 juni. En sol, ett lövrikt träd, en majstång, midsommar, lammet med korsfanan. Joh.
Döparen (L)
En majstång med kransar, bemärker ljuvligaste sommartiden till nöje och lust på landet; Löv
brytas åt boskapen (S).
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Ett trä med en stor kniv uti toppen, en lövkvast. En majstång, vilket allt betyder att denna
ljuvligaste tiden skulle lövsalar byggas och badkvastar göras samt löv brytas åt boskapen (C).
En ölkanna, en bägare betyder att man håller sig lustig nu i högsta sommaren.
En räfsa (C).
Lövträn och ett upprest furuträ, vilka betyder de lövhyddor och lekar, som då av alla
människor den tiden hålls, särdeles midsommars natt, det ännu i dag brukas, lika som de
håller sina lekar om julhelgen, dock med andra slags lekar som gå ut på solens och jordens
giftermål och dess avel som är allehanda djur, säd och frukt, då Hercules visa sjunges:
”Hercul var en mader så rask” vilken slutar alla verser med det ordstävet:
- ”Midsommarnatt han var icke lång, 50 vaggor kom han på gång, det var en man som så
kunde lulla, när han gick vall.”
Ett lamm med en fana, betydandes Johannes Baptiste dag, som predikade om Kristi guds
lamm (R).
St. Johannes döparens födsel (jonsmessa, jonsvaka, jonsok), St. Hansdag (dansk benämnelse),
känd som kyrkofest från fjärde århundradet. Kyrkan firade bara två födelsedagar till, Kristi
födelsedag och jungfru Marias (8 september), de övriga helgons dag sattes på deras dödsdag,
då de föddes till saligt liv. Man trodde att denna dag inträdde en kyla, ”älgskylan”, solhjul,
kors, trä med krona, möjligen majstång, sol, timglas, ibland ett lindebarn (St.).
29 juni. En blomsterkvast, en nyckel och ett svärd, Petrus och Paulus (L).
En blomsterkvast efter blomstren då är mogna och bör upptas och förvaras till läkemedel.
En räfsa betecknar höanden (S).
Persmässan, en blomsterkärve eller kryddkvast (C).
St. Peder och St. Paul, petersmässa, petersvaka, persok, en av de äldsta kyrkofester från 5
århundradet; ursprungligen firades dagen för alla 12 apostlar. Under Gregorius den store blev
dagen särskilt vigd för St. Peter; St. Paul fick en ersättning den följande dagen, 30 juni.
Nyckel, kors, svärd, yxa, räfsa (St.).
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Carlesons runstav, juli – december. Från Carl Carleson, Kort och tydelig underwisning huru
man skal förstå och bruka Runstafwen, Uppsala 1742.
Juli	
  
2 juli. En löv-kärve, en krona Marie besökelse-dag.
En lövkvist eller kärve, ty då är tid att bryta löv åt boskapen till vintern (P).
En kryddkvast (S).
En löv-kvast, ett krönt kvinnohuvud
En lie betyder slåtter- och skördetiden (R).
Jungfru Marias besökelse-dag, (införd under 14 och 15 århundradet). Vår frus berggång,
Johannes sanctificatio, St. Svitun, Sviftunsdag, Svitunsmessa, Svituns-vaka, eller då hans
namn också skrivs Sviftun, Sviftunsmessa, Sviftunsvaka, nu förkortat till syftesok (syfte
”rensa”), siktesmess. Vid denna dag slutade räckan av hedniska bål-fester som sträckte sig
från St. Valborgs dag (i maj) till denna dag, med St. Botolfs mässodag 15-17 juni, som det
centrala. Maria med tre ax. Krönt huvud. Två korsvis satta kvistar, altare, biskopsstav,
blomsterkrans, lie, ett altare (St.).
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8 juli. St. Sunniva, Bergens skyddsängel och hennes följes fest, Seljumanna-mässa. Dagen
har också kallats Kjell Fuut, på somliga ställen kallas den Knuts-ok eller Knut med lien.
Dagen kallas för Kjel Sviebyk, för då är kornet utsatt för torka. Trägaffel, krona, håla, klippa
(St.).
10 juli. En lie slåttertiden; ett spjut Knuts död.
En krona (C).
St. Knut kung, lie, spjut, kors, krona i riksäpple (St.).
15 juli. En räfsa, en fyrkant (det är ett hus) höbärgningen, 12 stjärnor, 12 Apostlar (L).
Apostla-delning: sju sovares dag.
Tolv stjärnor, de tolv apostlar (S).
En fyrkant med en dörr på, lär betyda det rummet varest de sju sovare legat (C).
Apostlarnas delning (utsändande för att predika evangelium. Port, stjärnor, räfsa, 12 stjärnor
(de tolv apostlar, St).
20 juli. Några nötter; solen med många strålar, värme.
En drake med kors framför, eftersom hon med korstecknet fördrev en ond ande, som kom till
henne i fängelset (P).
En nöt, om den dagen regnar, blir missväxt på nötter (S).
... efter ordstävet: Greta väter i nöten (C).
Tvenne solstrålar betyder den varma årstiden.
Ett svärd efter hon blev halshuggen (C).
En fågel, en krona(C).
St. Margareta, Margit Vatsöse (vatten-ös). Bok, klase nötter, drake, öskar, kors med gloria,
nöt (St.).
22 juli. En drake, ett svärd, en halvmåne, en mortel, ett smörjelsekärl Maria Magdalena (L).
En halv måne varpå ingen uttydning finns.
En krona, en bok (C).
Ett löv-blad, en människa, en mortel, en halv-måne vad dessa betyder är mig än icke kunnigt
(R).
St. Maria Magdalena. I den grekiska kyrkan Maria, Lazarus´ syster i den västliga kyrkan
Maria av Magdala. Det streds under kyrkans 500 första år om vem som var den rätta. Tiden
från den 19 till 26 juli kallas i Sverige fruntimmers- eller flickveckan. Bo-veteblomster,
krona, stol (Förty jungfru Maria i himlen reste sig i stolen för henne), krona, kruka med salva,
(salvingen av Kristi fötter) (St.).
25 juli. Ett ekollon, ett smultron, en humleranka, en stege, ett svärd St. Jacob (L).
En stav (S).
En humle-päpla, ett smultron med sina blad betyder allt årstiden (C).
En karl med stav betyder pilgrimsfärden till St. Jacobs grav i Compostella (C).
En mans bröstbild med hatt på huvudet.
En stege (C).
En humle-päpla, en humle-van, som visar att humlen då låter se sina päplor (R).
En stege (R).
St. Jacob, Jacob Våt-hatt. Bokollon, en stav som grönskar, tvåarmat kors, svärd, en drypande
våt hatt, pilgrimsmussla, svärd, näverhatt (St.).
27 juli. En rävsax, en skytt (L).
En skytt som skjuter en fågel uti ett träd (C)... vilket allt betyder att man då får fånga vargar,
björnar och rävar och andra djur med rävsax, eller genom jagande med hund, eller skjutande
söka sig näring (R).
Sju sovare, septem dormitores (St.).
29 juli. En sädeskrok, en bila, St. Olof (L). Syftar på allmänna sägnen om Olsmäss-kroken,
då allting brister i hushållet (S).
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En stege betydandes den drömmen han hade om en stega ståendes uppåt himmelen om
morgonen på den dagen han blev slagen i Norge, när han ville taga sitt rike igen (R).
En bila eller yxa, betydande St. Olof, den norske kungens dag, vilken avmålas alltid med en
yxa. Om vilken yxa många underliga äventyr förmälas särdeles av kvinnfolken som skulle ha
hänt vid St. Olofs dike, dem man går förbi (R).
St. Olof. Hö-grep, St. Olofs yxa. Flommen ”översvämning” denna dag kallas Ols-okflommen, också kallad ål-flommen, regnvädret ”ols-ok-röyta” (St.).
30 juli. Säf (St.).
Augusti	
  
1 augusti. En sädesskäppa, en nyckel, en kedja, Petri bojor (L).
En råg-skäppa, tiden att så rågen (S).
Pehr Winkels dag (C).
En nyckel utmärkande St. Petri dag, när han blev i bojor satt (R).
St. Peters fängelse, Petri Vincula, Peder Vindfälle. I England kallas denna dag lammas-day,
hlavsmässe:brödmesse (förty det offrades bröd som förstagrödan av kornet). Nyckel, länkar,
råg-skäppa (St.).
4 augusti. Hund och hare jakttiden (L).
10 augusti. En slaga råg-tröske; ett halster S.Laurentius (L).
En halv eller hel man liggande på halster (C).
En slaga efter sädesrågen då bör tröskas (C).
Ett halster efter han blev levande stekt på halster.
15 augusti. En harv höstsädet; en krona J. Marie dag (L).
Dyre Vårfrudag (S).
Krönt kvinnohuvud (C).
Kronor betydandes Marie himmelsfärds-dag (R).
Jungfru Marias upptagning i himlen, vår döda frus upptagning, Mariakrona, örta-kvast, harv,
mariabild, krona, nu kom de första frostnätterna, järnnätter (St.)
19 augusti. En kunglig spira (S).
24 augusti. En humlestång, en fisk, en kniv, S.Bartholmeus (L).
En ärthässja, efter ordspråket: Bärtla hur du bärtla vill, skall jag ha mina ärter in..
En humlestång efter humlan då är mogen (C).
En kniv efter då är tid att slakta bockar eller efter huden blev honom levandes avdragen (C).
En krönter karl med kniv i handen (C).
En yxa och en sabel betydandes S. Bartholomei dag att han halshöggs (R).
humle-van på en hummelstör, betecknas att humlen då avhämtas skall (R).
St. Bartholomäus, barsok, bocke-kniv, bryte-strå, kniv, kors med kniv.
29 augusti. Solen och en krycka; en hjort (brunst-tiden); ett svärd, ett huvud på ett fat, Joh.
Döp. halshuggning (L).
Solens avbild med en krycka (C).
En bok. En bröstbild med ett svärd över halsen (C).
Ett avhugget huvud varmed betecknas hans död (C).
Solens avbild, stödjande sig på en krycka, vilken uti en annan runstav står med två kryckor
betydandes att solen med årstiden mot vintern blir nu gammal och har ingen kraft mera att
verka, när hon begynner för dem upp i Kimi att stödja sig på tall-topparna, liksom hon nu vill
falla kull av ålder och gömma sig under jorden (R).
Johannes döparens halshuggning, huvud-dag, huvudlös kropp, svärd (St.).
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September	
  
1 september. En ullsax, ett får klippnings-tid; en båge, en hjort en biskopsstav eller
biskopsmössa S.Egidius (L).
Ägidii dag eller St. Älian. En ullsax eller ett kvinnfolk med ullsax; efter fåren nu klippas (C).
En hjort eller hjorthuvud (C).
En biskopsstav eller mössa, en båga (C).
St. Ägidius. I Norge kallas dagen kvarn-knurren, - knarren, förty kvarnvattnet ofta blir borta
tills höstregnet åter fyller rännorna, och man därför var tvungen att ta till handkvarn. Blad,
kors, gren, ett par kvarnstenar, små halvkors, ullsax (St.).
8 september. En fruktkorg, en bistock; en krona J. Marie dag. Marie födelsedag (S).
En krona, en bikupa (S).
... eller morsmässan Ett krönt huvud (C).
Jungfru Marias födelsedag, Vår frus dag om hösten, Morsmessa, Vår frus namnsdag,
Mariakrona, krona, blomster, ullsax, krönt huvud, två åkrar, den ena förr mogen än den
andra (St.).
10 - 11 september. En trefot hösttinget.
12 september. En tudelad rundel dagjämningen (L).
En sol halv utskuren eller halv vit och halv svart betyder dagjämningen (C).
Dagen kallad fingergullsmessa (finger-ringsmessa) halv-sol (St.).
14 september. En svala (bort-flyger); ett stående kors, korsmässa.
En trefotad stol för den tredje tingsterminen (P).
Korsets upphöjelse, korsmässa om hösten. Kors, trefot. På denna dag räknade man, att den
egentliga hösten började (St.).
15 september. Hummer hummerfångst lovgiven.2
17 september. Ett lamm. Lambertus (L).
Ett lamm för likhetens skull i namnet (C,St).
En fågel på regnbågen.3
21 september. En sköld Mauritius (L).
En ängel, en bock för deras löptid (P).
Matsmässan en stövel efter de då behövs. En fisk bet. fisk-lekarna om hösten. En häst eller en
karl ridande på en häst bet. hästmarknaden (C). En yxa.
En trefot, som utvisar den tredje tingstidens åtskillnad nu i Kristendomen mot hedendomen,
att den något senare faller (R).
St. Matteus en löpande häst, bock, yxa, häst, stövel-bock (brunsttiden) fisk (St.).
22 september. En häst, en stövel regntid; en fisk, en bock, en bila, en ängel St. Matteus (L).
En sköld (C).
29 september .En vikt (marknad); ett ljuster, en basun S. Michael (L).
En basun eller lur bet. Michaels strid med draken (C).
En våg betyder hästmarknader som då gemenligen hölls överallt (C).
Vågskålen betyder höstmarknaden, som fordom hölls mest vid alla orter i riket, där som de,
vilka om sommartiden hade varit i fiske bytte till sig säd av dem som åker brukade (R).
St. Michaels och alla änglars dag, Mikaelsmässa. Ursprungligen var St. Michael vårens
skyddsande vid vårdagjämningen, men blev 813 flyttad till 29 september. Lur, vikt, (själarna
vägas i himlen). Ärkeängelns huvud är omgivet med en gloria, vågskål. Vid denna tid har
man, ovisst när, på vissa ställen haft löv-skakningen, den som ryste lövet av trädet. Dagen
2

3

P.G. Broman Kalender för jägare, Rediviva förlag 1974, s. 58.

Opublicerad bild, på västsvenska runstavar i Göteborgs hist. museum.
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efter var ”höst-hävda” eller ”höst-forhävda”, märkt med en stolpe eller trädstam med grenar
till att hänga matvaror som kött, fisk, korvar med smör och ost o.s.v. på. (Hävda ”rikedom,
välstånd, handfast egendom”, St).
Oktober	
  	
  	
  
4 oktober. En fisk; ett kloster, ett kors, en bok, S. Franciscus (L).
En fisk betyder att nu är bäst att fiska (C).
Ett träd (R).
Den 5 och 17 oktober, en fisk, den 11, ett nät och en hand, som håller ett nät betydandes att
nu går vinterfiske an med vinter-not på isen, som är största fiskebåten (R).
St. Franciscus. Kors, fisk, torn (stiftare av en klosterorden), halv-kors förty den hörde till de
mindre helgdagarna (St.).
6 oktober. En fana hemfärder (L).
En fana efter krigsfolket då lades i vinterläger (C).
St. Eriks translation, biskopsmössa (St.).
7 oktober. En karda; ett kloster, en bok S. Birgitta (L).
En karda efter ullen nu bör kardas (C).
En bröstbild (C).
St. Birgitta, Britemessa, kål-dagen, krona, bok, palm, kloster, tavla, kanna, ullkarda (St.).
9 oktober. En fisk vid en bröstbild S. Dionysius (L).
En fana betyder vinterläger för krigsfolket (S).
St. Dionysos, helgontecken, fisk (St.).
12 oktober. Ett oxhuvud, betydandes att då är blotmånad och slaktmånad, då offrades till att
fägna hösten eller vintern (R).
13 oktober. Relikernas fest (St.).
14 oktober. Ett bart träd lövfällningen; Påvemössa Calixtus (L).
Bemärkelsedag och första dagen i vintertalet (C).
Tvenne fiskar i ett nät för fiskens skuld (C).
De norska ha en vante, som giver tillkänna att kölden nu kommer (C).
St Calixtus, vinternatt ett löv-fällande träd, påveluva, handske (präst- ornat), vante (St.).
16 oktober. En yxa; en bröstbild S. Gallus (L).
St. Gallus, biskopsmössa, ett omkull-fallet träd, som vilar på stammen (St.).
18 oktober. Ett liggande svin; en oxe, ett oxhuvud S. Lucas (L).
En slaktbänk för slakttiden (P).
En bok, en kyrka, ett oxhuvud (C).
St. Lukas (i Danmark kallad Lukas våt-man, förty att det ofta regnade, när det predikades över
lukas-evangeliet, - man menade att syndafloden hade ägt rum i oktober-november, slaktbänk,
oxe, kors (St.).
21 oktober. En pil, en båge; många kors 11.000 jungfrur (L).
En hoprullad fana, efter krigsfolket då går i vinterkvarter (P).
En jungfru, en pil eller skäkta, en krona (C).
St. Ursula (St. Mogens) 11.000 jungfrur, palm-gren, pil, kvinnofigur, ring, skepp på land eller
omkullstjälpt (skeppsfarten, sjökrig upphör), krona (St.).
28 oktober. En slaga; ett spjut, ett svärd, en såg Simon Judas.
En lans, kors, krona (C).
St. Simon och St. Judas, tvegge-apostola-mässa, förebud, kors, spjut, pil (kornets tröskning),
hö-krok, kors med två par armar, gren med två blad (St.).
31 oktober. En kvinna havandes bloss i handen (R).
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November	
  
1 november. En omstjälpt båt, isläggningen 8 kors, 8 saligheter (Alla helgons dag) (L).
En omstjälpt båt utan styre, betyder att sjöfarten blir snart avslutad.
En kyrka, kalk (C).
Alla helgons dag, bräde med en del kors, omvänt skepp eller båt, en uppsträckt hand, bok,
Kristi törn-kronas fest. Vid denna tid väntas mycket regn och flommen (översvämning) kallas
helgemässflommen (St.).
2 november. Många bilder alla själars dag (L).
3 november. En bortflygande svan (C,R).
5 november. Ett bart träd (R).
6 november. En kunglig spira till åminnelse av den store sveakonung (P).
11 november. En gås, en biskopsmössa Mårtens mässa. De gamla plägade spå vinters väder
i gåsens bröstben (P,S,C,).
En kalk, en biskopsmössa (C).
Mot den 10 november står en oxe, vilken betyder solens oxe (R).
En gås, betydandes vinterns ankomst, och att då plägar offras till jorden, då de efterse på
hennes bröstben huru vintern sig ställa vill (R).
St. Martinus, björnkvällen (björnen går i ide och ligger till 25 mars), gås, gris, biskopsmössa,
bägare (St.).
15 november. En människa som fäller tårar, ett moln som fäller snö (R).
19 november. En hästsko, en kyrka Elisabeth (L).
20 november. Hötjuga (St.).
21 november. Marie offrings dag, Ett krönt kvinnohuvud (C).
Jungfru Marias presentation: hon blev framförd i templet av sina föräldrar Joachim och Anna,
Marie offer, krönt huvud med gloria (St.).
23 november. En båge, ett ankare, en påvemössa S. Clemens.
En båge för jakten på spårsnö (P).
Ett redlöst skepp, ett ankar som betyder, att skeppsfarten var förbi: Ankar betyder också att
påven Clemens blev av kejsare Trajanus med ett ankare nedsänkt i havsbotten (C).
St. Clemens, ankare, året räknades under hedendomen från 23 november, då skeppsfarten
slutade, vilket möjligen är grunden till ankaret, påvekrona, ostringskrok. Denna dag står i
1328 års runkalender vittr ”vinter”. Nu kommer gnalle-frosten (St.).
25 november. En spinnrock, ett hjul, ett svärd S. Catharina (L).
Ett hjul betyder antingen en spinnrock efter kvinnfolken nu börjar spinna eller att hon med ett
hjul skulle till döds marteras (C).
Ett svärd, en krona (C).
St. Katharina, Karensmessa, Kari med rocken. (St. Karin spann ljusvekar till jul.) Krona, hjul,
spinnrock, svärd, mjölbinge (avdelad i tre rum till gröt, välling och mjöl.) (St.).
30 november. En rävsax, ett andreaskors, S. Andreas (L).
Anders-mässo-skon knarkar och jul-skon slaskar, och tvärt om (P).
En avtacklad båt (C).
St. Andreas, Anders fiskare, tre-krok, kors nyckel, fiskekrok, andreaskors, rävsax (St.).
December	
  
4 december. En släde, ett kapell, ett torn St. Barbara (L).
Ett kors (C).
St. Barbara barbro-mässa, barbro-dagen går solen bort – lusse-natt kommer hon åter, kors,
torn, släde, sol, länk, svärd, rock (St.).
6 december. En hjul-orm tidskiftet; ett skepp St. Nicolaus (L).
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En orm som biter sig i stjärten betyder att de gamle vid denna tiden börjat årsräkningen (P,S).
En orm som biter sig i stjärten, efter de gamle vid denna tiden begynt sina runstavar (C).
Biskopsmössa eller stav, ett skepp efter han hölls för de sjöfarandes patron (C).
Solens års begynnelse; ett svart oxhuvud, som betyder jordens mörker i nordan, hornen
månen, och den vita stjärnan solen, som är nu för dem under jorden i många dagar.
...Bågen med pilen betyder att solen nu stiger utur skytten i stenbocken, vilken fick befallning
när Phaeton eller solens kusk begynte skena med sina hästar, att han skulle skjuta kusken och
hästarna för huvud, efter han inte kunde styra hästarna, på det hon med sin vagn stanna måtte,
som solens saga lyder, och med några ord är nämnd...
En orm som biter sig själv i stjärten betydandes årets omlopp och omvändning... ty säger
Claudianus artigt: ”Ormen han biter sig i stjärten, givandes tillkänna årets omlopp till dess
första begynnelse.”
En halv sol med sina strimmor, betydandes att dess kropp, fast den under jorden om vintern i
många dagar för dem i nordan är borta, lysa likväl hans ena sidas strimmor eller hår, var
middagstid upp över jorden.”
En springande trefot, betydandes de tre års tider, sommar höst och vinter, som är de tre solens
fötter, med vilka hon löper hela året igenom såsom uti en ring eller cirkel.
En grip som sätter näbbet upp i ett horn såsom han därutur dricka ville, betydandes den
frusna jorden om vintern, som har bortrövat solen och dess kraft, och nu törstar efter regn och
solsken så ock juletidens ankomst, att alla få göra sig lustiga över solens återkomst av julhornet och dess mölska.
En mans hemliga ting som avmålar solen, att hon nu med nya året kommer ny och frisk igen,
att beså jorden.
En bock, betyder julbocken eller blindbocken som plägar inledas om juletiden, det än i dag
hos en del av de norske ske, så ock blindbocksleken, vilka betyder både solens ingång i
stenbocken, så ock jorden som har denne tiden mist bägge sina ögon solen och månen.
Ett skepp betyder solens och månens bortovaro genom deras uppbränning i söder med sitt
skepp Ringhorne, som de segla uti året om.
Två vingar, ett hjul bemärkandes solens omvändning och dess flygande tid om året, att åter
ånyo komma som en fågel.
En biskopsspira betydandes biskopens Nicolai dag (R).
St. Nikolaus, Nils. Skinn-nikar, nu kommer han Nils med Skinnklambrinne och skinnbråkinne
(med en stång tog han ned skinnet från väggen där det var utbrett till tork) Biskopsmössa,
krumstav, kors, hjul, orm som biter sig i stjärten; tidens kontinuitet, här begynte i den äldsta
tid runstaven (St.).
8 december. En krona J. Mariedag, eller ett krönt huvud (C).
Marie avlelse (P).
En kyrka, bunden ihop med nästa eller Joachim, hennes faders dag (C).
Marie undfangelse, Marias, vår frus väntedag, (förty Maria då väntade att föda Kristus, men
det drog ut till jul med hennes nedkomst), väntedag, fiskar-dag, mariakrona, kanna, fisknot,
krönt huvud (St.).
9 december. En kanna, julölets bryggd.
Ett kvinnobeläte (C).
St. Anna, Kristi mormoder, kors, gren, kanna, kvinnohuvud, tappen av en ”ryste-så” (så till
att ha mäskad malt i. Tiden från denna dag till brygg-dag, 21 december kallades ”timbrebylet”) (St.).
13 december. En sax dagen avkortad; ett bloss, en eldbrasa Lucia (L).
Lucia ett bloss, varmed hon oskadd brändes: en sax betyder att nya kläder till helgen skäras
(P).
Vinterstabraket (S).
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En skräddar- eller ullsax, betyder att långa nätterna bli nu avklippta (C).
En sax, som tecknar Lucie dag (R).
St. Lucia , lussi-långanatt, lucifer-natten, vintersol-varvs-dagen, sol-sno-dagen, på 1300-talet.
Lilla jul. Kors, helgontecken, fackla, ullsax, från början en glödande tång, varmed Lucia blev
nupen, ljuster, fackla, bål, upprest skeppsbjälke med en krok på ändan och en tvärstock,
skräddarsax (St.).
16-19 december. ... ligger en man, såsom han sov eller låg död, utmärker våra fäders fastande,
och såsom sovande .. (R).
20 december. Tvenne ögon, betydandes att Freja, jordens eller årets ögon solen och månen
de födas på nytt, när våra invånare överst uppå bergen får se solen komma igen.
Ett stort hjul.
Tvenne furuträn uppresta, betydandes att på den samma dagen, som ock än idag sker,
upprättas för alla bönders portar tvenne furu-trän, som betyder solen vara vänd uti furuträ, om
vintern emedan hon borta är, vilka lysa och värma människan uti solens ställe och bortovaro
(R).
Upprätta horn, vändandes sig tillbaka, betydandes det gamla årets utgång, och att man på de
fem fyr-hjuls-dagar skall tacka gud för det förra året (R).
Sko eller skosula betydandes att solen har nu förnött sina gamla skor, och skall snart ikläda
sig ett par nya (R).
21 december. 2:ne furuträd gamla julen 2 uträckta fingrar S.Thomas (L).
En hand med pekande finger, bemärker apostelns tvivelaktighet: ett horn för tillstundande julfröjdens skull (P).
Två furustänger med sina kvistar, i toppen korsvis satta (S).
Ett spjut, en yxa, efter han blev dräpt (C).
Tvenne furuträn i kors betyder att solen var vänd i furuträn vilka nu gör samma tjänst. Denna
sed, att Thomasmässan resa upp furu- eller gran-stänger i kors, är ännu i bruk på många orter
(C).
En ihop-knäppt hand med två fingrar utsträckta, betydandes Apost. Thomä dag, att han
tvekade om Kristus, förr än han fick sticka sina fingrar i Kristi sida (R).
St.Thomas, Thomas bryggare, Thomas med byttan, brygg-dag, (tövädret denna dag kallades
lefse-tö, kakelinna), imber runn, ruset:skakabollen, skak-drycken, jul-skaka, skaks-öl, första
bollen av nybryggt öl, (”upp-skaka” är nybryggt öl, som öses upp av jäsningskaret). En vecka
efter sponsades tunnorna, och då tog man sig ett nytt smakprov, ”spronsedrykkjen”. Thomas
(duma) betyder mörker, dels är det den kortaste dagen, dels vilade vantrons mörker över
Thomas. Kors, en hand med utsträckta fingrar ( som St. Thomas lade i Jesu sår), tunna, hand
med uppräckta fingrar, kors, två furustänger med kvistar i toppen korsvis satta (St.).
23 december. Vaskarnatten, sjurs-mäss, lilla julafton, raavarstangja ”stång med en sopkvast
och en halm-viska i änden till att sopa rent med (St.).
24 december. En lur julfriden inblåst (L).
En halv måna (R).
Julafton, lur (St.).
25 december. Ett lindebarn Juldagen.
2:ne horn vilkas bemärkelse ses nyårsdagen (P).
En sol (S).
Kannor och krus (C).
Ett horn eller två mot varandra eller upp till fem horn som syns i Celsii runstavar, vilka alla
som vända sig tillbaka, eller åt vänstra handen, betyder gamla årets ända, och den tacksägelse
de genom lustigt drickande ha gjort för det året i fyr-hjuls-dagarna, och det hornet som vände
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sig åt högra sidan, det nya årets välkomna genom samma fröjdefulla plägande och skåldrickande (R).
Framför all hornen ett hjul, som betyder årets om-välvande och omgång, och sedan de tolv
hornen de tolv månar i året, och de tolv gudar som de offrade på de 12 första dagar, och drack
var dag vardera gudens skål (R).
De 19 tungeltals bokstäver över var sin juledag intill den 20, som är julfestens ända,
betydandes att genom de 19 dagar skulle de ihågkomma månens omlopp mot solen, att den
åter inom 19 år kommer på samma dagar, att göra sina nytändningar och fullmånar (R).
Ett huvud eller runt hjul, och däruti 2 ögon och en mun, och två horn och ett F på vardera
sidan. De två ögon betyder jordens eller årets ögon, solen och månen, men munnen, jorden,
som uppslukar och förtär alla människor, djur, fiskar, fåglar och alla örter och åter giver dem
tillbaka (R).
De två F betyder gamla årets yttersta dag, sluta sig i bokstaven F och begynna nya året
också i F; finnas också alltid dessa två fF uti de hedniskas runstavars år.
ett hjul med tre ekrar, i tre delar skiftad, betydandes de tre års-tider, som solen med sitt
omlopp gör (R).
Ett hjul skiftat mitt itu, betydandes årets skiftning i två delar, vinter och sommar efter Frossepinans vistande halva året med sin moder, korngudinnan Sommaren, då hon kallas Vanadis
och andra halvan Året när hon vistas med sin man, Oden, Vintern som gör allt öde. Sedan är
hjulets omkrets eller ring i 12 lötar eller delar skiftad utmärkandes de 12 månar (R).
Juledag i många land nyårsdagen, Kors, stjärna, två dryckeshorn, sjuarmad ljusstake, hjul,
sol, lindebarn, öltunna, som kunde sträcka sig över hela julen ända till 13:de dagen. (St.).
26 december. En häst, några stenar St. Stefanus (L).
Ett horn (P).
Några stenar, efter han blev stenad (C).
En häst, efter de gamle på den dagen lät slå sina hästar åder (C).
27 december. En örn evangelisten Johannes (L).
Ett horn (P).
St. Johannes, hans evangelist-tecken är örnen, odödlighetens fågel (St.).
28-30 december. En lur betydandes att jul-friden anblåses i hela riket (R).
Ett furubloss som betyder att korngudinnan jorden har sökt Adon eller Osirin, solen, sin man
igen, och honom funnit, och fägnas nu med julljus och jul-bloss (R).
En båt den avmålar solens nya skepp, som hon i det nya året skall bruka att segla med;
Uttyder ock några av våra den 1. på den stora sammankomst som om Distingen skedde i
juletiden att överlägga, vem till sjöröveri eller annat uttag utsändas skulle det året (R).
En tupp som betyder solens återkomst och uppvaknande, vilkens gång såsom ock månens
våra fäder har utmätt genom hane-fjät eller en spann (R).
Oskyldiga barns dag, barna-dagen, ett ris, ett dryckeshorn och ett svärd (St.).
Ett svärd menlösa barns dag.
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Carlesons runstav, januari – juni. Från Carl Carleson, Kort och tydelig underwisning huru
man skal förstå och bruka Runstafwen, Uppsala 1742.
Januari	
  
1 januari. Ett dryckeshorn antyder ännu fortfarande jul-gästabud (L).
En kniv utmärker Kristi omskärelse (L).
Tvenne horn vända emot varandra som betecknar det gamla årets slut och det nyas
begynnelse (C).
Ett djupt fat fullt med kakor, betecknar att ännu var kvar av julbröden. Och har man ännu idag
för sed på många ställen i riket, att låta maten stå ständigt på bordet intill tjugonde dagen (C).
En krona, ett lindebarn, en kniv, en funt.
Ett horn vänt emot ett annat horn, betydandes på de kristnas runstavar det nya årets
begynnelse, efter de romares sätt eller Calendarium Julianum som vi nu brukar och låter
trycka årligen sedan vi blev kristna (R).
En funt, av-målandes Kristi omskärelse och dess döpelse (R).
Nyårsdag. 8:e dag, julens efterfest dryckeshorn, kors, kniv, timglas, hjul. Detta märke
gäller också för den 31 december. (31 dec. och 1 januari har samma söndagsbokstav: A ) (St.).
6 januari. Ett dryckeshorn, tre kronor, de tre vise män. En stjärna som dem vägledde,
13:de dagen (L).
Ett lindebarn, en lykta (stjärnan), en räv (Herodes)(C).
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Tre kronor, som betyder de tre konungars dag, den dock alla i Sverige kallar Trettonde dagen,
efter han är våra fäders hedningarnas nya års eller jul-års omgång den 13:e dag, sedan solen
efter Procopii ord är synt på bergen och julfesten ingick (R).
Ett horn som betyder slutet på de 12 avgudadagars offer, och att då ingick de 6 lekdagar, på
vilka intet annat hades för händer, ehuru på de förra 12 dygn, sedan offren hade hållits om
dagen och deras avguda- tjänster voro förbi och väl spelas och lekas tordes, dock icke hela
dagen, såsom uti dessa 5 kvarvarande dagar intill den 20 dagen (R).
Trettonde dag, ”gamla juldagen” , heliga tre kungars dag, ibland kallad kyrkans nyårsdag.
Med denna dag slutar julen i Danmark, Kors, kyrkokandelaber, (ljusfesten) tre kronor,
tregrenad ljusstake, (heliga tre kungars ljus), dryckeshorn, stjärna, (ledstjärna), tre män, tre
kronor, tre kors. Tiden från jul till denna dag kallades romhelgen eller romheligdagarne (St.).
7 januari. St. Knut (Lavard: brödets vaktare; ordet finns också i anglo-saxiska). I Norge
benämnes dagen av-fardag i Sverige far-ängladagen eller änglafardagen i det att de 12 nätter,
då de framfarnas andar troddes att vara i huset, var förbi. I Norge drack man Eldbjørgs minne
(solen med sin eld kom tillbaka, solen har besegrat kylan och vintern; dagens längd ökas. På
norska stavar en klocka, kvast, förty att julen nu blev körd, ringd, drucken, dansad eller driven
ut (St.).
11 januari. Brictiva, brokkismessa, därför att på den dagen julens lämningar uppdelas och
”brokkes” samman i en gryta. Bryggde man på nytt och gjorde ett litet gästabud, kallades det
”pompe-gille” vari man drack sig ett ”snipperus”. Kors, häst, yxa (St.).
12 januari. Midvinterdag, höggenatten, varmed i den hedniska tiden julfesten, disa-blot,
torre-blot började och varade månaden ut (den firades inte på själva sol-varvs-dagen, utan
först när det märktes, att dagen blev längre. ”Då rullar vintern över rygg” och ” då vänder
björnen och väduren sig på andra sidan”.) Prickar, som skall betyda snö (St.).
13 januari. Ett omstjälpt horn, en piska, julens slut (L).
Ett krus, en kanna, bägare, skål, tunna utan tapp, en galt, en klocka (Knut ringde ut julen). En
stol med tre fötter, betyder att efter tjugondedagen skulle första tinget hållas.
En dart, en galt att jul-steken var uppäten (C).
Tjugondag är Knut, då skall man dricka julen ut. Eller Knut kör julen ut (C).
Ett omstjälpt horn, en tom tunna, omstjälpta krus, kannor och skålar, betydandes att alla horn,
tunnor och dryckeskärl var nu tömda, och ingen gästabuds-dag mera för handen (R).
En galt som utvisar att jul-galtens stek, som stack ihjäl solen, är nu förtärd (R).
En trefotad stol, betydandes att sedan den 20 juldagen var förbi, vilken ock kallades således
efter våra hedningars års omgång, då fick första ting hållas, och domar fällas såsom ses av
landslagen, tingmålabalken. Ty förr som av Tacitus och våra lagar vist är... fick ingen
fängslas, dömas eller avlivas under julfesten. Så talar landslagen: ”Tre skola tingtima vara om
året i varje lagsaga, första från tjugondedag jula, och till nio veckors fasta. Annan från
Valborgsmässa till midsommars dag. Tredje från Mickelsmässa till advent.”(R).
Tjugondedag jul, heliga tre kungars oktav, omtalad från 1200-talet som gisla-dag, den dag då
julen gick ut. Kallades allmänt Knut och var flyttad från 7 januari, man såg en ordlek i att ”slå
knut”. Tjugondedag Knut kör julen ut. Ett omvänt horn, kungahuvud, klocka, ty julen ringdes
ut, en kanna, (julölet urdrucket). På enstaka runstavar den 11-13 januari, en häst, möjligen för
hingstkamp och kappkörning som om julen ägde rum i Norge och på Island. I Haakon den
godes saga kap 15 nämnes att midvintern firades 3 nätter och att där var en förbindelse med
midvinterblotet (helgat Njord och Frö ”för fred och årsväxt”).
17 januari, Antonsmässa ett svin (St.).
19 januari. En biskopsmössa eller stav Biskop Henric (L).
En trefotad stol första tingsterminen (P).
Marknad i Örebro (S).
Biskopsmössa, stav el. spira eller kåpa. En karl med sådana tecken, en bila (C).
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Trefoten finnes ock ibland på denna dag; men står då inte på den 13:de (C).
St. Henrik, död 1157, Finlands apostel, bisp i gamla Upsala, vars domkyrka han invigde 1156.
Biskopsmössa, biskopsstav, en trebent stol, tingsstolen, som märker de tre ting: 19 januari, 12
maj och 14 september (korsmässa om hösten). Vinter-, sommar- och höstting. Möjl. gammal
års-indelning (St.).
20 januari. Yxa, pil eller nät utmärker den tidens sysslor (L).
En yxa betecknar att virke denna tiden hugges (S).
Pil och nät, betyder nu vara tid att skjuta och fiska (C).
St. Fabian och St. Sebastian, i Norden brödramessa, trots att de icke var bröder. Kors,
biskopsmössa (St. Fabian) yxa, två kors (St.).
22 januari. Vincent hans bild (C).
En pil och i den ett nät betydandes att sedan julhelgdagarna var förbi, och deras lekdagar, att
då var åter tid att jaga, fiska och skjuta (R).
24 januari. En dödskalle Eric den Heliges bens flyttning, ty att kung Eric den Heliges ben
då flyttades ifrån gamla till nya Uppsala.
St. Eriks translation, kranium (St.).
25 januari. Svärd Pauli dag.
En fisk, en yxa tidens sysslor (L).
En båge för jakttidens skull (P).
En karl med svärd, antingen därföre att han blivit halshuggen eller att han förföljt de kristna
(C).
En kyrkport (C).
En fisk, vinternoten (C).
Månadens namn, februari, ”Giöja” (R).
Fisk, årstidens arbete, svärd, båge, jakten, Pål skytt, Pål med bågen (St.).
28 januari. En spira Carl den stores dag.
Februari	
  
2 februari. En ljusstake eller ett bloss, Kyndelsmässodagen (L).
En krona, Mariadag.
Några ljus eller bloss, ty hedningarna gick då därmed omkring sina döda (P).
Ett krönt huvud. Skall betyda att jungfru Maria är en himmelsk drottning (C).
En kyrka betecknar hennes kyrkogång (C).
Ett brinnande ljus betecknar de påviskas maner att viga in ljus (C).
Flera bloss. Uti Vorm: Fast. Dan ... säger han:” Här på runstaven var en arm målat med ett
bloss uti handen”, vilket visar att julfestens dagar, på vilka julljusen och blossen upptänds,
genom vilka avmålades att korngudinnan jorden har igen sökt och igen bekommit sin man
Oden (solen), hade nu stigit så långt fram i året, så att denna dagen var nu, på vilken det första
juletunglet och Distingstunglet i de 19 års omlopp aktas borde, och de andra fullmånar på
varsitt år inom de 19 åren därefter räknas (R).
Kyndelsmässa, missa candelarum, Marie renselse-dag. På denna dag spisade man en helig
kaka, som var bakad till julafton och kallades jul-bonden eller hel-hästen. Kyndelsmässoknuten slog knut på julen. Mariakrona, kyrkokandelaber, krona, krönt huvud, liljestängel:
symbolen för jungfrudom, en sjuarmad ljusstake (St.).
3 februari. Ett blåshorn, Blasius-dagen, blåsmässa.
En karl med biskopsmössa eller spira (C).
En karl med blåshorn (C).
St. Blasius, blåsmässa, St. Peters nyckel, skepp för fulla segel, ett blåsande horn, biskopsstav,
horn (St.).
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5 februari. Agathe dag, dess beläte (C).
St., Agatha, tång, litet kors-märke, mus (mus-dagen) (St.).
6 februari. En smides-tång, en korg med blommor och frukt eller ett äpple Dorothea, med
avseende på händelser vid detta helgons martyrdöd (L).
En bröstbild (P).
En korg med rosor och frukt (C).
En smidestång, betyder Dorotheas eller Thordis dag, vilken sägs vara med heta tänger dödat
(R).
St. Dorothea kvist, kors (St.).
9 februari. En not-nål tidens göromål.
En tång, Apollonia, vars tänder med tänger skall blivit utbrutna.
St., Apollonia, tång, not-nål (St.).
10 februari. En krokig kniv, träden avkvistas.
Ett hjärta, en sko eller skosula, Scolastica (L).
En krona (C).
En sko; efter första stavelsen är lika (C).
St. Scholastica, trädgårdskniv (St.).
15 februari. En yxa, en biskopsmössa eller stav, S. Sigfrid.
Siffermässan (S).
En spira (C).
En yxa för hyggets skull (C).
St. Sigfried, biskopsstav, biskopsmössa yxa (St.).
22 februari. Ett hönsägg, värp-tid; en nyckel, Petr. Cathedr. Pehr i stolen (C).
En karl med nyckel i handen eller en nyckel efter det St. Pehr sägs ha himmelrikets nycklar
(C).
En nyckel, ett kors, betydandes S. Petri dag, vilken alltid målas med himmelrikets och
kyrkobandets nyckel och korset, eftersom han förmäles vara korsfäst (R).
St. Peders stol. I Danmark och Norge Per Varme-sten. St. Peders nyckel, sten, hönsägg. I
1328 års gotländska runkalender står ladih, och på Gotland är dagens namn första ladings-dag
(=vårdag) (St.).
23 februari. En arm med en fana (R).
24 februari. En bila, en pil, en orm, en oxe, en fisk, en båt, en sten, Mattie dag
(islossningen), Matts kastar heta sten i vattnet (L).
En bila betyder svedjeland. En fisk, efter som fisken denna tid stiger i land (S).
En karl med en yxa eller bila, betyder att nu huggs svedjeland (C).
En gås, ett gåsägg eller hönsägg, betyder att hönsen begynner värpa (C).
Ett skepp eller båt efter de gamlas sjöröveri.
En oxe, en plog, tiden att köra i åkern (C).
En höna (C).
Yxa eller bila allena, betyder att han blivit halshuggen (C).
St. Mathias, i Norge kallat löp-års-mässa, (förty skottdagen i löp-år blev inskjuten mellan 23
och 24 februari ). Vårdag, yxa, fisk, (gädd-leken begynner), gren med knoppar på (St.).
27 februari. En oxe, betydandes att då är tiden att köra i åkern, vilket ock plogen (den 8
mars) betyder (R).
Mars	
  
1 mars. Ett huvud med skägg Mars med sitt långa skägg (lockar barnen utom vägg) (C).
En biskopskåpa, ett gubbhuvud med hår och skägg, betyder solen med sina strålar (P).
En biskopskåpa bemärker biskopens Albani dag.

17

Hans	
  Carling	
  –	
  Runstavens	
  tecken	
  
Albinus, huvud med hår och skägg (St.).
2 mars. En fisk, en båt fiskleken, öppet vatten (L).
En fisk betyder att gäddan nu leker (S)...och ryssjor och mjärdar bör utsättas (C).
St. Simplicius, fisk (St.).
7 mars. En väv-spole väv-tid; en arm, ett ben Perpetua (L).
En kvinnobild (C).
En arm och ett ben efter de blev sönderrivna av vilddjur.
St. Perpetua och St. Felicitas (dagen kallades ibland St. Gertrudsdag, men oriktigt; kvinnoben, strumpa (?), väv-spole (St.).
9 mars. 40 riddare halv sol: vårdagjämning.
12 mars. Ett träd utan löv träden knoppas; ett ankare, en rund skiva, gamla dagjämningen
(L).
En påvemössa, stav, ris, bok, ett hus Gregorius.
En kringla bemärker alltsammans skoltiden, emedan de gamle nu gemenligen satte deras barn
i skolan (C).
Ett ankare, efter man i gamla tider nu lossade sina farkoster och for i härnad (C).
En karl med ris i handen (C). St. Gregorius, ris (skoltukten), halv-kors, kråka, jordskivan
över en buske i knopp, hjulrock, träd utan löv (St.).
17 mars. Ett kapell, Gertrud.
Ett kloster, en sugga, efter svinen då släpps i vall (P,S).
Ett litet kapell eller kloster, efter hon var abbedissa (C).
Ett litet kapell, betydandes S. Gertruds dag och dess givmildhet mot kyrkor, såsom de förmäla
(R).
St. Gjertrud också kallad Pär pik i vatten, byrkjedøgra (byrkja = saft eller sefje i trä), kapell,
bok (abbedissan) halv-kors, pikstav, björkkvist (St.).
21 mars. En orm, ett svin, ett ok, en plog tjällossningen Bengt med plogen (S).
En trästock, tid att köra i åkern efter gamla ordspråket Bengt med plogen eller Bengt med
oket.
En orm efter ormarna då kommer fram.
Ett svin - ”Bengts-mässan får suggan sina nycklar igen”.
En utsträckt hand, synes syfta på ordspråket: lägga handen vid plogen.
En karl på ett isflak, som skjuter en säl, betyder att isen lossnar nu i sjöar och strömmar.
Ett svin efter det är det första djuret som släpps i vall sedan tjälen begynner gå ur jorden (C).
En biskopsspira, betydandes biskopen S. Bengts dag (R).
Benedictus (Bent pröve-söm), åt-tid, jämn-vår, byrkje-oka, orm, halv-kors, plog, (Bent med
plogen), hacka, litet kors-märke, plog, björkkvist (St.).
22 mars En karl på ett isflak som skjuter en säl, islossningen (R).
25 mars. En orm, solen, en ängel, en krona J. Marie bebådelse dag.
En öltunna, efter öl av vintervatten bör då bryggas (P).
En sol betyder den eviga solens ankomst.
En ängel betyder ängeln Gabriel (C).
En krona och en sol; betydande kronan Marie bebådelsedag, och solen, att oss bebådades den
eviga solens ljus och tillkommelse, våra fäder hedningarna till upplysning (R).
Maria bebådelsedag, Maria i fasta, vår-mässa, offermässa, morsmässa, härifrån räknades
första veckan i den tretting ( tretting eller räpp ”13 veckor”) som gick till midsommar.
Spådoms-dag. Mariakrona, kandelaber, krona, mariabild, krönt huvud (St.).
27 mars En öltunna marsölets bryggd (L).
St. Rupertus (Herrens återuppståndelse), öltunna (St.).
1 april. En båt öppet vatten; en biskopskåpa, Biskop Hugo (L).
En båt. Nu är tiden att laga sig till sjöfarten (S).
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April	
  
4 april. En halv-sol; en ärt, en harv, en sädesskäppa, såningstiden.
En biskopsmössa (P). Stav (C).
En halv sol, en kruka, en gryta, betyder att man nu skall intet koka utan så (C).
En ärt eller flera betyder detsamma (C).
St. Ambrosius, får(?), harv (St.).
6 april. En not, en fiskhåv fiskleken; en bok Wilhelm Abbot (L).
En fiskhåv, tiden att draga not (S).
St. Vilhelm, fiskhåv (St.).
14 april. Ett lövträd, ett blomster, lövsprickningen.
En stör, ett svärd Tiburtius; en trefot sommartinget (L).
En karl med en ros i handen, betyder lövens och blomstrens utsprickande.
En stör, ty han blev med störar slagen (C).
Ett svärd, ty han blev omsider med svärd avlivad (C).
Tvenne blommor, sipporna utbrista (R).
St. Tiburtius, sommardag, den andra nymåne efter Tiburtius kallades hylleny, ett träd i
lövsprickningen, fågel, buske eller ett litet träd med löv, björkgren (St.).
16 april. St. Magnus, Magnus-mässa, tredjedag sommar, hacka, grep, pil, yxa (St.).
18 april. En häst, efter de med boskapen nu släppas i vall (C).
20 april. En sköld Victor, att beteckna dess mandom (C).
Mandomsdag, St. Victorius dag, sköld (St.).
23 april. En häst, ett spjut, en fana eller en riddare, St. Göran.
En häst för det hingstarna då släpps till stona (P,S,C,).
Hästarna släpps nu i vall tillika med andra boskapen (S,R.).
En flöjel med riddare St. Göran på toppen (C).
En karl ridande på hästen med ett spjut (C).
St. Georg, St. Jörgen, gök (gök-dagen) häst, kors (St.).
25 april. En fågel i ett träd, gök-dagen; ett lejon, St. Marcus (L).
Marcus med göken (C).
Ett dubbelt kors (C).
St. Markus. På denna dag ägde korsbörd rum över markerna. Påve Gregor den store kallade
dessa processioner för rogatio eller litanier, hos oss känt som stora gång-dagen (de andra
gång-dagar var dagarna före Kristi himmelfärdsdag och förste maj), kallades också gagn-dag,
gagn ”seger”. De hedniska nordborna helgade sommarens början med en stor fest vari de
bragte gudarna offer för att de skulle giva kungar och hövdingar seger i de nu stundande
härnader. Denna handling kallades segerblot. På denna tid menade de att asarna hade vunnit
den berömda segern över jätten Tjatse, vinterns onda ande. Enligt islänningarnas beräkning
inträffade detta den 25 april och just denna dag finner vi att kyrkan helgade dagen som ”gångdag”. Denna korsbörd var en lustratio agrorum, en utrensning av vinterns ondska, en
välsignelse av jorden, som skulle bära sommarens gröda. Gök, lejon, pil och båge, stång med
prickar (snö) omkring (St.).
29 april. Svarta dögra, upprest plog (St.).
Maj	
  
1 maj. En fågel på ägg (jakt då förbjuden), 2:ne bröstbilder, Philippus, Jacobus (L).
Ett lövträd, efter boken då utspricker (C).
Några ljus (C).
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St. Valborg. Aftonen firades ofta med bål, ett minne av de gamla nordbornas sommar-blot,
tvegge apostla-mässa om våren också lille gång-dag, gök-mässa, kors, två kors, fågel på ägg.
Dagarna före hade egna namn t.ex. ”koldenaddene”. I Tyskland ”Walpurgisnächte” som
liksom pingst och midsommar var häxnätter (St.).
2 maj. En fågel som flyger till ett träd.
En fågel sittande upp i ett träd strax vid det dubbelringade hjulet, som är vinterdagarnas ända,
betyder göken, att han då först hörs vid första sommardagen (R).
3 maj. En fågel svalans ankomst; en båt med båge i framstammen, sjöfärd; ett liggande kors
korsmässa.
En fana efter krigsfolket då bör gå ur vinterkvarter (P).
Ett kors efter Kristi kors då förmenas vara uppfunnit av Helena Keysel Constantini moder
(C).
Korsmässa om våren. Korset återfunnet. Dagarna från 29 april kallades i Sverige ludrenätterna (ludr = blåshorn, lur), i Skåne ”koldesönnene”, de kalla soldagarna med hänsyn till
nattfrosten. Därefter kom skjär-sommar, seger-fana, kors (St.).
4 maj. En båt i vars framstam står en spänd båge, betyder att i forna tider alla sjö-rustningar
nu voro färdiga (C).
En fågel på ägg, betydandes att den tiden, som nämnt är i lagarna, ingen må skjuta någon
fågel (R).
En fågel, sädestiden enl. Vorm (R).
6 maj. En gryta med ett stående helgon, Evangelisten Johannes.
Ett ner-liggande kors (C).
En port (C). Ett bröstbeläte, med sken om huvudet (C).
Johannes Evangelistens dag eller Lille Hans.
En port efter evangelisten Johannes blev sjuden i het olja i Rom vid Porta Latina; men vart
oskadd (C).
St. Johannes ante portam latinam, lille St. Hans dag, grönt trä, kors, gryta (St.).
12 maj. Svärd, funt Pancratius. En trefot, sommartinget (L).
En funt, ty han var en adlig yngling, som lät sig döpa (C).
Ett litet svärd, ty han blev halshuggen för kristna läran (C).
St. Pancratius. I Danmark, de heliga bönders dag. I Tyskland ”die gestrengen Herren”,
”Maiunglücks-fälle,” ”die Wetterherren,” i Frankrike, ”les trois saints de glace”. 12,13,14 maj
voro järnnätter (nocferrea, lumpenätterna) om våren (St.).
15 maj. St. Hallvard. Mjelkekorsinn ”udsprunget mjeltegras, epilobium), kvarnsten eller ett
bräde med prickar (korn) förty dagen räknades som bästa så-dag. På fjället kallades den kalla
tid som då ofta inträffade ”Reynskylan” ; den som inte sådde då riskerade att kornet ej blev
moget (St.).
18 maj. En krönt bild, ett svärd St. Erik. En bred fisk, braxen-leken (L).
Ersmässan: ett ax efter ordspråket: Eric med ax och Olle med bulle (S).
En bred fisk betyder braxen-leken medan enebusken dammar (C). En krönt man, en värja
genom en krona, betyder konung Eric den helige (C).
En trekantig krona med tre knoppar, betydandes S. Eric, kungens dag (R).
Ett svärd av-målandes K.Eriks avlivande att han blev en martyr (R).
En bred fisk, tecknandes att braxen-leken då ingår och fångas bör (R).
Tre ax, märkandes att rågaxen då begynner att synas (R).
St. Erik. Svärd, krona, ax, (St.).
20-22 maj. St., Hemming biskop i Åbo. Biskopsmössa, kors, björn, björnevak, St. Bernards
eller Björnvårds-dag ”bjarnvardsvaka” (St.).
23 maj. En fågelunge, som denna tiden kommer fram (S,St).
25 maj. Tre korn, en grep, kornsådd, gödsling;
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Ax som nu visar sig, påvemössa, dubbelt kors Urbanus (L).
Några blomster som då står i flor (P).
En dynggrepe (S,C).
En båge och ax betyder att om inte rågen vid ersmässan gått i ax, så måste han nu vara, om
något gott skall bli av det året (C).
Tre korn som betyder ett särdeles slags korn som nu skall sås och kallas brådkorn (C).
St. Urban. I Worms runkalender står den dagen ”se∂ir sumar” (se∂ir ”sådd”). På Worms
förbättrade runstav tre bovetekorn. Biskopsmössa, kors, dynggrep (St.).
31 maj. En braxen, en mjölkstäva mjölkning till maj-smör; Ett kvinnohuvud, Petronella (L).
Ett kvinnohuvud med sken om huvudet.
En liten fågelunge, bemärkandes att fågelungar begynner den tiden kläckas (R).
St. Petronella, mjölkstäva (St.).
Juni	
  
3 juni. En navare, slöjdande; en väg marknads färd, sommarmarknaden (L,C).
En gryta, en stav, Erasmus (L).
En navare; det bör då snickras till andtiden (P).
En navare, påminner att redskapen till höbärgningen nu skall tillredas (S).
En gryta, efter han blev satt i en med bly och tjära sjudande gryta (G).
St. Erasmus (St. Elm), borr (St.).
5 juni. En fågelunge; en biskopsstav, Bonifacius.
Ett hjul med och utan solstrimmor avritade, och en springande trefot, betydandes solens
omvändning från norr till söder vilket ock hjulen den 9 och midsommars dag betyda (R).
8 juni. En metkrok; en vindruva, Medardus.
En vindruva, ty han hölls för vinbergens patron (P).
Ett metspö med rev och krok, ty den tiden nappar bäst fisken (P).
St. Medardus, fiskekrok (St.).
St. Columba. ”Kolbjörn med laxen”, lax (St.).
12 juni. En yxa, grep, metkrok, ett hjul gamla solståndet.
En biskopsstav eller biskopsmössa S. Eskil.
En dynggrep ty då bör gödseln på åkern utföras (P,C).
Ett hjul, betecknar starbraket (S).
En yxa betyder att då svedjeland skall huggas medan lövskogen är frodigast (C).
Ett hjul för starbraket (C).
En spira (C).
St. Eskil, dynggrep, ullsax (St.).
13 juni. Ett svin S. Antonii dag (L).
St. Antonius, palm-gren.
15 juni. En ullsax. S. Viti dag.
St. Vitus (St. Veitsdans) Man hade nu 30 märkesdagar (St.).
16 juni. Justinae dag Ett brädspel (C).
En tärning, ett brädspel (R).
En fiskekrok betyder att fisken då bäst nappar metkroken.
17 juni. En bok, en lie, en rova, S. Botolf (rov-gubben).
En rova, ty då sås rov-frö (P,R).
St. Botolf. Kors, bok, får, lax, abbotstav, kors. Fordom lagtingsdagen i hela Norge. Mast med
rå (St.).
22 juni. Tiotusen martyrers dag. Många kors (C).
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De 10.000 martyrer. Halv-kors, palm-gren, timglas, som ett tecken på att nu är det solvarv
(St.).
23 juni. En fisk betyder andra braxenleken om året (R).

Runrimmen	
  
I norden och England har man funnit flera runrader med runornas namn och ett vidhängande
litet kväde för varje runa.
Till sitt innehåll är rimmen spådomar; - väderspådomar, tecken och uttydningar av
runnamnen.
Från England finns ett run-rim, där skalden uttolkat var och en av de 24 runorna i den äldre
futharken och i norden finnas flera run-rim över den s.k. yngre futharken med dess 16 runor
bevarade.
I de fall då diktaren rimmat över gyllentalsradens 19 runor och inte bara över de 16 vanliga
runorna, kan man vara säker på, att det finns ett samband mellan runstaven och rundikterna.
Man bör nämligen inte tala om runstavarna utan att syna läsaren gyllentalsradens uttydning
enligt dessa kväden.

Norskt-‐isländskt	
  run-‐rim	
  
F Fé vældr frænda róge, fødez ulfr í skóge.
‘Guld vållar fränders kiv, ulven lever i skogen.’
U Úr er av eldu járne, opt løypr ræinn á hjarne.
‘Gnistor slår om det glödande järn, ofta löper renen på skaren.’
D †urs vældr kvenna kvillu, kátr vær∂r fár av illu.
‘Jätte vållar kvinnors jämmer, få bli lyckliga av ondska.’
7 Óss er læi∂ flestra fær∂a, en skalpr er sver∂a.
‘Åmynningen är de flesta färders väg men skidan svärdets (väg).’
R Ræi∂ kvæ∂a rossom vesta, Reginn smí∂ar sver∂it bæzta.
‘Ridning, sägs det, är det värsta för hästar. Regin smider bästa svärdet.’
Q Kaun er báge barna. Böl gørver... varna.
‘Böld är barnens besvär.’
h Hagall er kaldastr korna, Kristr skóp hæimenn fórna.
‘Hagel är det kallaste korn, Kristus skapade den forna världen.’
N Nau∂ gørver næppe koste, nøktan kælr í froste.
‘Nöd ger små valmöjligheter, den nakne fryser i frost.’
I Ís køllum brú bræi∂a, blindan †arf at læi∂a.
‘Is kallar vi den breda bro, den blinde måste ledas.’
4 Ár er gumna gó∂e, get ek at örr var Fró∂e.
‘År giver män utbyte, jag säger, att Frode var givmild.’
s Sól er landa ljóme, lúte ek helgum dóme.
‘Sol är landets ljus, jag böjer mig för helgedomen.’
T Tyr er æin-hændr ása, opt vær∂r smí∂r at blása.
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‘Tyr är den enhänte asen. Ofta måste smeden blåsa.’
B Bjarkan er lauf-grønstr lima. Loke brá flær∂ar síma.
‘Björk är löv-grönaste ris, Loke flätade svekens band.’
5 Ma∂r er moldar auke, mikil er græip á hauke.
‘Mannen är mulls förökelse, stor är hökens klo.’
L Lögr er †at er fællr ór fjalle, foss en gull ero nosser.
‘Vatten är den från fjället fallande fors, men guld är klenoder.’
8 Yr er vetr-grønstr vi∂a. Vant er †ar er brennr at sví∂a.
‘Idegran är det vinter-grönaste träd, varhelst det bränner brukar det svida.’
Annat	
  runrim	
  
F (fé) er frænda róg ok flædar viti ok gravsei∂s gata, aurum fylkir.
Fä är fränders träta och flodens eld, (guldet) och ormens gata, guld.’
U(úr) er skyja grátr ok skara †verrir ok hir∂is hatr, umbre, visi.
‘Ur är skyars gråt och skarens upplösning och herdens hat.’
D (†urs) er kvenna kvöl ok kletta búi ok var∂runar verr, Saturnus, †engill.
‘Thurs, jätte, är kvinnokval och berg-klinters inbyggare och jättinnans man, Saturnus.’
7 (óss) er aldingautr ok Ásgards jöfurr ok Valhallar visi, Jupiter, oddviti.
‘Os är den gamle skaparen, Oden och Asgårds konung och Valhalls furste. Jupiter.’
R (rei∂) er sitjandi sæla ok snú∂ig fer∂ ok jórs erfi∂i, iter, ræsir.
‘Red är behagligt att sitta, rask färd och hästens möda.’
Q (kaun) er barna böl ok bardagi ok holdfúa hús. Flagella. Konungr.
‘Kaun, böld är barns olycka och slag och hus med dött kött, piska.’
h (hagall) er kaldakorn ok krapadrífa ok snáka sótt. Grando. Hildingr.
‘Hagel är kalla korn och snödriva och ormars sot.’
6 (nau∂) er †yar †rá ok †ungr kostr ok vássamlig verk. Opera, niflungr.
‘Nöd är tjänstepigans bekymmer, nödtid, slit och släp.’
I (íss) er árbörkr ok unnar †ak ok feigra manna fár. Glacies, jöfurr.
‘Is är åns bark och böljans tak och fara för de dödsdömda.’
4 (ár) er gumna gó∂i ok gott sumar ok algróinn akr. Annus, allvaldr.
‘Gott år är lycka för människorna, god sommar och en mogen åker. År.’
s(sól) er skyja skjöldr ok skínandi rödull ok ísa aldrtregi. Rota, siklingr.
‘Sol är skyars sköld, ett skinande hjul och isars ålders sorg. Hjul.’
T(tyr) er einhendr áss ok úlfs leifar ok hofa hilmir. Mars, tiggi.
‘Tyr är enhänte guden och ulvens lämning och templets herre, mars.’
B(bjarkan) er laufgat lim ok litit tré ok ungsamligr vi∂r, abies, budlungr.
‘Björkris är lövad gren och litet träd och ungt trä. Gran.’
m(ma∂r) er manns gaman ok moldar auki ok skipa skreytir. Homo, mildingr.
‘Man är mans gamman och mullens förökelse och skeppens prydnad.’
L (lögr) er vellanda vatn ok ví∂r ketill ok glömmunga grund. Lacus, lofdungr.
‘Lag är framvällande vatten och en vid kittel och fiskars grund.’
8 (yr) er bendr bogi ok brotgjarnt járn ok fifu fárbauti. Arcus, ynglingr.
‘Yr är en spänd båge, sprött järn och jätten Fårbötes pil.’
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Andra	
  runrim,	
  dylgjor	
  och	
  kenningar	
  
(abcdzefghiklmnopqrstuvxyåäö)
4 År är mäns överflöd, god sommar och mogen åker. Skyars hök, jordens gröda, åkerns
gröda, fägring och jordens frukt. Mäns gamman och glädje. Skepp på färd. Fåglars fägnad.
Träldom och dold harm.
B Bjarkan är litet ris, lövigt träd och fager lund. Fruktbart och frörikt träd. Tåligt träd.
Skogens ris. Trädets ljus. Lysande lund. Ekens blom. Träds prydnad och lin. Skogens dun.
Ekarnas kläde eller ull. Vårmånads äfling, ”förstärkning”. Vårmånads arbete.
C Knä-sol.
? Stungen Tyr. Sårade guden. Odens sons rön. Frös eller Tors eller Balders broder i nöd,
skadad, stungen, sårad eller dödad. Ulvens fostrare skjuten. Ulv-dräpt man. Brutet svärd.
Harmfull död. Mycket hård svärds-egg. Kärlek. Styrka i nöd.
EStungen is. Beträdd eller öppen is eller vattens päls. Öppnad eller bruten vattens fäll eller
vattens svullnad. Lagd bro över strandsjö. Be-trädd vattens dörr. Sjöns dun. Brutet sjöns tun.
Ormars sjuka. Isars vak. Silungars (fisk) vak eller vik eller hus. Fiskars uppdragning. Hölges
hovars hus. Roterande hjul.
F Fä är fränders kiv, Fafnes bane och mäns träta. Fafnes mark. Grav-vittnes (ormens) gata.
Stor penning-skatt. Gulds mängd. Gulds framfärd. Fagert kläde. Mäns gamman och frejd.
Hövdingars vän. Kungens ovän. Folks hinder. Mäns tystnad och tanke. Mäns kiv och avund.
Hästars hugg och mäns vig.
0 Stunget kaun. Sårat, skuret men i handen. Mans skada i nöd. Man, sårad eller skämd.
Jordens eller mullens ask, (mannen), sårad. Sår och hugg i strid. Förbjuden ondska. Hopp om
bättring. Havets stam. Mans värn.
g Hagel är kalla korn. Snödriva. Skyars skott eller silver. Himlens malt eller salt, mur eller
dun skott eller sinterkorn, stenskravel, åska. Himlars spott. Vitings, (fisks) mur. Mörkers drav.
Snöstormars jökel. Ormars sjukdom.
I Is är åns bark. Böljans täcke och fara för den dödsdömde. Strömmars bräde. Vattens
dun, mark eller päls. Vattens slå, lem, våd eller ravt. Havets, Ägirs eller vattnens lås, dörr
eller tillslutning, brygga, skyla eller sköld. Vattens säng. Sundens fjätter. Kårars, vindars ull.
Jordens bann. Ormars farsot. Den fegmärktes fara. Fåglars pest. Stort fall.
K Kaun är barns olycka, strid och hus med dödkött. Skada, åverkan. Bölder - sjukdom
eller bot. Folks sjukdom. Oskönt anlete. Klutars användning. Hildur, Högnes dotter. Stridens
hjälp, hugg och vig och bardaga. Skott-storm. Djurs slag, spår. Märke av rovtänder? Folks
sorg och ånger, fattigdom och minskning. Småfolkets förluster. List.
L Lag är fram vällande älv, vid kittel och hett vatten. Fiskevatten. Fiskars säng eller pott.
De flesta fiskars gryta, sänka eller brunn eller bäck. Glummungars eller grunnungars, (fiskars)
grund. Humrars tjärn, land eller strandsjö. Jätten Durnes drag. Landens ring eller bälte. Sjöns,
lands eller öars band eller bälte. Öars land. Skeppens grund. Het brunn. Elds gagn.
Översvämning. Dryck. Hö-markens vin.
m Man är mans gamman, mullens förökelse och skeppens prydnad. Mannen är sköldars
förstörare, liksom allt annat som han sliter och ödelägger. Mans tröst och hugsvalan och
upprätthållen frejd. Sköldars ödeläggelses glädje. Bedrifters fördärv. Skratts och löjes ämne.
Lärdoms slukare. Folks tungomål och ord-smed. Ords och kvädens smed. Ägande själ. Orsak
till sorg. Ilskans liknelse. Största list. Språng. Ok.
N Nöd är tjänarnas åtrå och längtan, svåra val, knapphet och mödosamt verk. Bannlyst
glädje. Folks harm. Landssorg. Överansträngning. Strapatser. Bråk. Små valmöjligheter. Till
behag för dem som sörja. Sorgens sånger och sagor. Otur. Brist på föda. Dåliga budskap.
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Tilltagande harm. Tjänst. Tjänstgöring eller träldomsok. Slit och släp. Sjuk man. Uppbunden
självständighet. Trött man på sundet. Brott å ben och svärd. Nagel.
7 Os, den gamle göten, Oden, Asgårds och Valhalls herre. Vise. Vattnens mot. Vattens
förökelse. Flodens föda och upphov. Vindens krökning. Bäckens krökning och ända.
Männens väntan. Fiskars grund. Laxars land. Svanars grund och säte och uppehåll.
Sångsvanens strandsjö och tjärn. Folks föda. Mans bild.
p Plåster, är sårens hjälp och bot och salva. Sårs gagn. Bölders och sorgers hugsvalelse.
Bölders bot. Som hindrar åkomma. Aloe. Mens och sårs lindring. Mäns och mens och sorgers
läkning. Som tar bort sorg. Pinans bot. Männens morgonlynne. Morgons sveda. Ärans bön
och båtnad. Botens behag. Gott eller dåligt läkemedel.
R Red är sittande säll, bekväm färd och hästens möda. Hästars språng och sorger. Magert
bete. Hästens oro, omak och suckan. Manars is. Kamelers gång. Uppfödd häst och hans
seltyg. Frejas kärra och Friggs vagn. Ljud i grus. Hovars tramp. Mans gamman. Färdens
hjälp. Rask färd. Skepp å böljan. Mäns frejd och säng.
s Sol är skyars sköld, ett skinande hjul som vrider sig. Luftens eller skyarnas blod, ljus
eller eld. Skyars hjul, häst. Hjuls hök. Lufts duva. Landens glugg och ljus och prydnad.
Jordens ljus. Morgonens ljus. Skuggors skrämsel. Starkt ljus. Snille. Folks berömmelse. Mäns
sätt. De flestas möte. Isens torkan.
t Tyr är den enhänte asen. Ulvs lämningar och Balders broder. Odens son. Frejas broder.
Ulfs rätt eller orätt. Fenres-ulvs föda eller mättnad. Ulvs eller mans fostrare. Solens bands
vagn.
U Ur är skyars gråt. Torkväders skada. Herdens hat. Töväder. Snöstorm. Storms skur.
Himlens tår och blod. Ymes spott. Himlasvett. Dymm-vidres, (Odens?) droppar. Böljans
förökelse. Isens under-rot. Fjälldalars vinds svans. Blomsters uppsprittande. Korns
förbättring. Mäns dryck och skalders möte.
8 Yr är bänd båge. Pil och Fenjas sorg. Spänd båge. Tvi-bänd båge. Uppdragen alm. Måls
pil. Pil å sträng. Stridens gagn. Händers rön eller sorg. Mäns armborst. Kort liv. Som
förbjuder liv. Fåglars fara. Förlust, skada fara och sorg. Mannens och dygdens sikte.
Q †urs är kvinnokval. Bergs inbyggare och jättinnans man. Hällars, klinters, hamrars,
bergs och stenars inneboende och rådande och konung. Stor jätte. Varginnans vän. Hög gud.
Oddruns man. Thunds, (Odens) broder. Häxors fader.
# Äsa. Laxars sjö. Skeppens vind. Ägir. Ymes blod.
Några	
  Dylgjor4	
  	
  	
  
Fä är fränders kiv, människors håg, penningars skatt, guldets mängd, mäns ära, Svafnes5
död, underhåll, hästars hugg, tystnad. mans hinder, kungens ovän, hövdingens vän,
anseendets ämne.
Ur är himlars harm och tårar, Ymes tårars sken, Bifrosts högsäte, gräsets glädje, dimmans
gåva, bondens brådska, ont höstarbete, vattenfalls överflöd, regnstormars upplösning, stängda
tak, drypande dagg, kvinnors avsky.
†urs är mödors upphovsman, Oddruns man, jättinnors fader, Grids fosterfader, högrest gud,
med stort huvud, bergens jätte, hamrars inneboende,
Os
Rei∂ är as och häst under, nästan som en kentaur6. Solens ljud, brådskande uppbrott, hästars
omak, ridturs fåfänga, lugn framfärd, Oden å Sleipne sitter.
4

Ur Jón Ólavssons Runologia, s.135.
Enligt kommentar sid 136 var Svavne en skräckinjagande orm som låg på guldet. Sigurd Sven dödade Favne
och rövade
.

5
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Kaun är kampens (Hilds) hugg, folks glädjelöshet, pilars skada, högtidens men, småfolkets
skada, fotspår av fåglar, onda nyheter, klutars fördärvare, skada i anletet.
Hagel är himlars dun, himlens stenar, rimfrosts åska, dånandets drav, luftens mjöl eller salt,
som får mannen och
fåren att kvida, Hrä-svälgs7 spott, himlens bönor, skyars korn.
Nöd är nödår, härnadens nyhet, menlig fjällvandring, ogjort verk, skeppsbrott å sundet,
trälars arbete, tjänares tålamod, människors förlust, skada på egendom, ögonskada, Helvetets
härbärge.
Is är strömmens bräde, vattens dun och päls, havets lås och lem, ormars sjukdom, böljans
lugn, vattens lock och väv, vattens avklippta ull, vattnets brygga och sköld.
År är himlars gåva, fältets gröda, segelbåt på färd, folks glädje, flugors fägnad, trälars
tvång, dold hjälm, hettans och törstens torka, björnens dag,8 år är ock ålders ring.
Sol är sunna och fagra hjulet. Dygnens Älf-radul, Södres leksak, Glens kvinna, Månes
syster, luftens och himlens eld, världens låga, jordens prydnad, Mundil-fares dotter eller mö,
Liknar sken.
Tyr heter den hågade asen, Fenres bane, Tors broder, ihjäl-sliten hare, handens torn och
kärlekens.
Bjarkan är frörikt träd. Glimmande kvist, mans frukter, skogens och alla träds prydnad,
åkrars och skogars lin-kläde och ull, vårmånadens grenars arbete.
Lag är landens bälte. Öars bälte, silungars, (fiskars) hus, jordens blod, jordens skada, vinds
och eldens broder, valfiskars och alla fiskars täcke, fiskars valv och lut, Lag heter ock hornens
hav.
Man är världens mörker, skratts ämne, föränderlig vattenbubbla, ödes motgång, andens
ovän, omtanke om pengar och ören, fåfäng dröm, vapens träd,(=man) och måls förlikning,
ungmöns tanke, änkans förlust, härnadens ledare, gudarnas gäst-vän.
Yr är vit-mylingen, (pilen), silungars, fiskars vak, männens fiske, vattens brutna bord,
storm å isen, ormars sjukdom, öppnad vattens päls, sko-ljud, (knarrande).

Svenskt	
  runrim9	
  	
  
med spådomar om hur vart och ett av de 19 åren i gyllentalsraden sig ställa må.
1. f
2. u
3. th
4. o
5. r
6. k
7. h
8. a
9. i
10.n
11. s

Fugle frände roo / Frid all roo id est Frucht Ahr
Vur i Wästanwäder id est Urwäder vrvinter.
Thors Qwinne-qwaal id est Swar Qinnefödsell
Oos läger i Wedio / Oos-qwaal/ o-roo / osund lufft/ Oos i hwarie Wra.
Rytter i Hestesprung id est Riddare Lycka godh.
Kön kättie wärsta id est Kättia maste flys.
Hardwall i boo bäste / Hagel Regn hardast id est Tijdwinter godt Korn ahr.
Arleblad / Areblad id est Ahr öfwer alt godt.
Isbro bredast / id est isköld / Winterahr.
Nöd enda kost / nordanwäder kallast id est dyr Tijdh.
Solknäbog/ Sool högst Himmel id est Blasahr.

6

Ólavssons översättning hlyder: ”qvasi Centaurus sit.”
Örnen ”lik-sluke” som sitter på himlens nordända. SnE, Gylfag.18.
8
Ólavsson skriver här:”Ty stora björnen går aldrig under. Ibland kallas dagen vinterdag och glädjas de som
tycka om kyla.” Han menar att Björnarna i motsats till andra stjärnbilder aldrig sjunka i oceanen. Mera härm,
Aratos 48 m.fl.
9
I Stjernhjelm ”ex antiquissimis fastorum” publ. E.Schnippel, Bericht .. Oldenburg 1883.
7
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12. t Tider Wintrom ledast / Tyri brinner bäst id est dyrast.
13. b Biörkbrumar frodast / Biörkeskog grönast id est bäst til Wärke.
14. l Lag/ Landzrätt/ Lagom boo bäst id est Träte ahr.
15. yr Ormager Tingzägor id est dyr Tijd.
16. m Mager mullägor / try Lius id est gyllen ahr.
17. al Avlagt / olagit id est Alt godt.
18. mm Twe sämer best id est Dubbelt gyllen ahr.
19. tt Belgbunden Thor/ id est Swart/ odrygt ahr/ doch godt Kornahr.

Angelsaxiskt	
  rim	
  över	
  runnamnen.	
  
F Feoh byth frofur ‘Guld giver frid’
fira gehwylcum,
‘åt envar,’
sceal theah manna gehwylc, ‘dock skall den’
miclun hyt dälan, ‘rikligt utdela därav’
git he wile for drihtnes ‘om inför Herren’
domes hleotan. ‘vill bliva dömd.’
U Ur byth anmod ‘Ur är ett modigt,’
and oferhyrned ‘behornat’
felafrecne deor, ‘villdjur,’
feohteth mid hornum ‘kämpar med sina horn’,
märe mor-stapa: ‘frejdat, stampar i myren’,
thät is modig wuht. ‘det bålda djuret.’
D Thorn byth thearla scearp ‘Törn är mycket skarp’,
thegna gehwylcum ‘för vem det vara må’
anfengys yfyl ‘och gör ont’
ungemetun rethe ‘ohyggligt,’
manna gehwylcum, ‘på envar’
the him mid resteth. ‘som sover därmed.’
A Os byth ordfruma ‘As (gud, Oden) är’
älcre spräce,
‘språkets begynnelse,’
wisdomes wrathuett ‘stöd för visdomen’,
and witena frofur, ’och de visas tröst;’
and eorla gehwam ‘giver envar’
eadnys and to-hiht.’lust och hugnad.’
R Rad byth onrecyde ‘Ritt (vagn) är säte’
rinca gehwylcum ‘för envar,’
sefte and swithhwät ‘lugnt och stärkande’
tham the sitteth on-ufan ‘för den som sitter ovan’
meare mägen-heardum, ‘på den kraftiga hästen’
ofer milpathas.’och å långa vägar far.’
K Cen byth cwicera gehwam ‘Kimröksfacklan ger envar’
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cuth on fyre ‘kännedom om elden’,
blac and beorhtlic ‘blek och bjärt’
byrneth oftust, ‘brinner den oftast´
thär hi äthelingas ‘varest ädlingar’
inne restath ”vistas inne.’
G Gyfu gumena byth ‘Gåvan är för människor’
gleng and herenys, ‘glitter och heder’
wrathu and wyrth-scype ‘och ett storverk för den’
and wräkna gehwams ‘om är fördriven-’
ar and ätwist,
‘kopparpengar och mat’
the byth othra leav. ’som inte är allom unt.’
V Wen ne bruceth ‘Hopp tarvar inte den,’
the can weana lyt ‘som vet litet om ve,’
sares and sorge ‘sår och sorger”
and him sylfa hästh ‘och har något’
bläd and blysse ‘att vara stolt över’
and eac byrga geniht. ‘och äger borgar.’
H Hägl byth hwitust corna ‘Hagel är det vitaste korn.’
hwyrft hit of heofenes lyfte: ‘Faller från himlens luft.’
wealcath hit windes scura ‘Driver vindens skurar’
weortheth hit to wätere syththan ‘och blir sedan vatten.’
N Nyd byth nearu on breostan ‘Nöd är trångt i bröstet’
weortheth hi theah oft nitha ‘blir ofta människo-’
bearnum to helpe ‘barnen till hjälp ”
and to hale ‘och bättring’
gehwäthre, gif hi his ‘om de på henne’
hlustath ärr ‘hlyssna tidigt.”
I Is byth ofer cealdunge ‘Is är mycket kall’
metum slidor,
‘och omätligt hal,’
glisnath gläs-hluttur ‘skiner glasklar’
gimmum gelicust, ‘likt ädelstenar,’
flor forste ge wolrulit ‘ett fält av frost bjuder’
fäger ansyne. ‘en fager åsyn.’
J Ger byth gumena hiht ‘År är mannens hopp’
thon god läteth
‘om att gud låter,’
halig heofones cyning, ‘den helige himlakonung,’
hrusan fyllan ‘uppfylla jorden’
beorhte bleda
‘med bjärta blad’
beornum and thearfum.’för de rika och fattiga.’
Y Eoh byth utan ‘Idegran är utanpå’
unsmethe treow, ‘skrovligt träd’,
heard hrusan-fäst, ‘hårt och jordfast,’
hyrde fyres, ‘en herde för elden’
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wyrtrumum underwrethyd ‘med stadiga rötter.’
wynan on ethle. ‘Glädje i landet.’
P Peorth byth symble plega ‘Peord är gästabud,’
and hlehter wlancum, ‘de rikas skratt,’
thar wigan sittath ‘där krigare sitta’
on beorsele ‘i ölhallen,’
blithe ät somne. ‘blida tillsammans.’
Z Eolhx seccard hästh ‘Jolstergräs rotar sig’
oftust on fenne
‘oftast i sump,’
wexeth on wature ‘växer i vatten’
wundath grimme ‘och sårar grymt.’
blode breneth ‘Bränner till blod’
beorna gehwylcne, ‘envar’
the him änigne ‘som på något sätt’
onfeng gedeth. ‘vidrör den.’
S Sigel se-mannum ‘Sol (juvel) ger sjömänmnen’
symble ‘alltid’
byth on hihte, ‘hopp,’
thonn hi hine feriath ‘där han färjar dem’
ofer fisces beth ‘över fiskars bad,’
oth hi brim-hengest ‘eller vågornas häst’
bringeth to lande. ‘bär dem i land.’
T Tir byth tacna sum ‘Tyr är ett tecken’
healdeth trywa wel ‘som håller väl sin tro’
with äthelingas ‘och ädlingar’
a byth onfärylde ‘på färd’
ofer nihta genipu ‘över nattens moln’
näfre swiceth. ’aldrig sviker.’
B Beorc byth bleda-leav, ‘Björk är avlövad,’
bereth efne swa ‘men bär dock’
theah tanas butan tudder, ‘grenar utan knoppar.’
byth on telgum
‘Fagra kvistar’
wlitig theah on helme ‘som dock i spetsen’
hrisceth fägere, ‘fagert ljuda,’
geloden leavum, ‘lövbevuxna,’
lyfte getenge. ‘av luften rörd.’
Ä Eh byth for eorlum ‘Häst är för jarlar,’
äthelinga wyn, ‘de ädlas glädje,’
hors hofum wlanc, ‘häst på hovar,’
thär him hälethte ymb, ‘stolt, varest hjältar,’
welege du wigcum, ‘goda krigare,’
wrixlath spräce; ‘växla ord med varandra’
and byth unstyllum ‘-för de rastlösa’
äfre frofur. ‘en tröst.’
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M Man byth on myrgthe ‘Man är i glädje’
his magan leof, ‘ljuv för sina blodsfränder.’
sceal theah aura gehwylc ‘Dock skall den ene’
odrum swican, ‘svika den andre.’
for tham dryten wile ‘Därför skall herren’
dome sine ‘med sin dom’
thät earma fläsc ‘låta det arma köttet’
eorthan betäcan. ‘betäcka jorden.’
L Lagu byth leodum ‘Vatten är för människor’
langsum gethuht, ‘en tanke som varar länge,’
gif hi sculun nethun ‘då de skall neder’
on nacan tealtum, ‘i båten tumla’
and hi sä-ytha ‘och för sjöns vågor’
swythe bregath, ‘storliga räds’
and se brim-hengest ‘och böljans häst (båten)’
bridles ne gym. ‘inte lyder tömmar.’
n Ing wäs ärest ‘Ing var först’
mid east-denum ‘bland öst-daner,’
gesewen secgun, ‘sedd av människor,’
oth he fiththan est ‘tills han sedan österut’
ofer wäg gewat: ‘över vågen vadade,’
wän äfter ran. ‘och vagnen rullade efter.’
thus heardingas ‘Sålunda hårda män’
thone hale nemdun. ‘nämnde den mannen.’
O Ethel byth ofer-leof ‘Odal är mycket ljuv’
äghwylcum men ‘för vem det vara må,’
gif he mot thär rihter ‘om han måste där,’
and gerysena on ‘enligt lag och rätt’
brukan on blode ‘döma blodigt’
bleadum oftast. ‘bland dem som är rädda.’
Z Däg byth drihtnes sond ‘Dag är Herrens sändebud’
deore mannum
‘som män hålla kär.’
märe metodes leoht, ‘Giver fagert Herrans ljus,’
myrgth and to-hiht ‘glädje och hopp’
eadgum and earmum ‘åt fattiga och rika,’
eallum brice. ‘allom till gagns.’
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