
Språket 
Astrologins betydelse på det c:a 8 000 år gamla indoeuropeiska språket lyser igenom då det 
gäller kroppsdelar, rumslig orientering, årstiders namn och väderstreck. Särskilt stort har 
astrologin inflytande varit på siffror och ordningstal samt på skrivtecken, såsom runorna. 

 
KROPPSDELAR 

Sambandet mellan stjärnbilder och kroppsdelar finns hos alla antika folk och är mycket 
gammalt. Långt fram i tiden lät man åderlåta efter vilken stjärnbild månen för tillfället befann 
sig i. Väduren motsvarade huvudet o.s.v. enligt tabellen nedan: 
  
  År 0, Rom 400-talet, Indien  
 Handw, I.172 Manilius 2:456 Varáha Mihira  
♈ vädur huvud huvud huvud  
♉ oxe hals, nacke nacke ansikte, hals  
♊ tvilling skuldror armar, skuldror bröst o. armar  
♋ kräfta bröst bröst hjärta o. lungor  
♌ lejon sidor sidor, 

skulderblad 
buk o. rygg  

♍ jungfru underlivet magen navel och tarmar  
♎ vågen  länder, njurar länder, underliv  
♏ skorpion  ljumskar könsdelar  
♐ skytten  låren lår  
♑ stenbock  knän knä  
♒ vattuman  skenben skenben  
♓ fiskar  fötter fötter  
 
Huvudet - Väduren 
De indoeuropeiska språken uppvisar sambandet mellan stjärnbilderna och kroppsdelar på så 
sätt: 
Namnet på Väduren är grekiska Krios, vilket går till roten *kerei som återfinns i svenska ren, 
isländska hreinn. Grundbetydelsen är "kroppens högsta del, huvud". I djurvärlden djur med 
horn. Några ord som utgår från roten *ker följer nedan: 
Språk Ord Betydelse 
sanskrit síras huvud 
sanskrit  srnga horn 
grekiska kár huvud 
grekiska kéras horn 
grek. att. kára huvud 
grekiska kranos hjälm 
svenska hjärna d.s. 
latin cerebrum hjärna 
bretonska kern huvudets virvel 
svenska hjässa, isl. hiarsi d.s. 
svenska  (h)virvel huvudets virvel 
svenska  hår hår 
latin cervus hjort 
kymriska carw hjort 



fornpreussiska sírwis rådjur 
svenska  hjort d.s. 
Ordet grekiska krios "vädur" finns mera direkt i isländska hrútr "vädur".   
Nedan följer en bild tagen ur tyska bondepraktikor. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Kroppsdel Språk Ord, rot (*) betydelse Stjärnbild 
huvud sanskrit síras huvud ♈ 
näsa, näs nordiska nes landtunga ♈ 
näsa nordiska nos utstickande klippa, 

näsa. (Se 
stjärnbildsförteckn. 
hanscarling.com) 

♈Fiskaren 
på klippan 

ögon i.e. *oku- *oktou 
*oketá "Egge" 

två ögon, åtta, två 
spetsar 

♉ 

ögon   Hyader (gråt- och 
regnstjärnor) är 
Oxens ögon; gråt 

 

hår svenska *ker  ♈ 
hjässa svenska *ker  ♈ 
hjärna svenska *ker  ♈ 
hals  *kuel, *kuel-so hjul/hals Hjulet 

(stjärnbild) 
tal, hörsel   Adam, Eva Ask,,, 

12:e e tref. 
Tvillingar 

axel svenska *aks hjulaxel, skuldra ♊ Kuskens 
vagn har 
en axel 

arm grekiska  arma vagn ♊ Kuskens 
vagn 

armbåge   Capella, olenska 
geten 

armbåge, aln (olen) Kusken 

Kuskens arm latin cubitalis geten i kusken 
cubitus"armbåge", 
jfr. höft 

Kusken, geten 
Capella och 
killingarna 
uppgår i 
Kusken 

hand latin manus hand, hand har alltid 
en bibetydelse till 
tomte, liten smed, 
trollkarl. 

kentaur, maner 

hand latin palma, ty. Folm 
isl. felmsfull 

handflata Palamedes, 
uppfinnare av 
siffror och 
bokstäver,  
jämförbar med 
kentauren 
Cheiron 

hand sanskrit hasta-h hand Kentaur, gast 
jmf grek gaster 
= mage 

hand grekiska kentaur, *kent hand >*kent kentaur 



hand grekiska Cheir,  hand, Cheiron kentauren 
knytnäve grekiska pygmé   
  grekiska pygmaioi dvärgfolk v. Nilen jfr. tomtar, 

kentauren 
finger isländska finngálkn översätts 

med kentaur 
halvt djuriskt väsen kentaur 

finger latin penates skyddsgudar för 
huset, penater 
(tomtar) 

kentauren 

finger grekiska daktyloi idaioi 
daktylos 

trollkarlar 
finger 

kentauren 

knytnäve tyska Faust näve+trollkarl kentaur 
bröst  i.e. *bhreu-  bröst, brunn, källa Fons = Krubban 
hjärta    Hjortens 

stjärnbild 
lungor sanskr *pleu 

grek 
kloman (sanskrit) 
pleumen 

grek ploion är skepp 
= skeppet argo 

Skeppet Argo 

navel i.e. *enebh navel, nebula Krubban ger liksom 
naveln näring/mat 

Krabbnebulosan 
Krubban 

kved, kvid latin vita, kvi∂r, *gueit- liv - mage Jungfrun-Vågen 
mage lit. mekus "säck", magsäck 

belly= bälg=säck 
Ikaros 
vinsäckar på 
Karlavagnen 
Vandringsman 
med stav och 
säck (tomten) 

mage latin 
jmfr latin 

venator 
venter 

jägare 
mage 

Bootes, jägaren, 
Arcas = 
Björnvaktaren 

inälvor  *enteron  I Scorpio 
Antares, 
skorpionens 
hjärta 

lever  
 
 

tyska Löwe,  
fht Lewe 

 lever - liv 
 
 

Lejonet  
 
 

lever latin 
sanskr 

jekur 
jikrt 

Ikaros<jikrt<ty.Jäger Bootes, 
Björnvaktaren = 
Ikaros 

knä i.e. *genu   Stenbocken 
fot 
 

i.e. *ped  Andromedas fjättrar Andromeda, 
den fjättrade 

häl *hanhila, 
*kenk 

*kenk hingst Hästen 

huvud latin caput captivitas/fångenskap 
captio/fångandet 

Andromedas fjättrar Andromeda 

 
 
 



 
Astrologins historia 

 I all korthet kan detta sägas. Man anser numera att de indoeuropeiska språken är 8 000 år 
gamla. De tidigaste fynd av indoeuropeiska språk, som tillhör historien och inte bara tonar ner 
i en grå forntid, är skrivna på mykensk grekiska från tidigast 1800 f. Kr. Vidare på den 
turkiska halvön fanns luviska och hettitiska. Övriga fynd av indoeuropeiska som ligger inom 
historiens ljuskägla är yngre. Fornlatin och urnordiska går utan vidare ner i årtusendet före 
Kristus. Hur som helst finns det från den indoeuropeiska, som är 8000 år gammal ett mörker 
som vilar över de första 4000 åren. Den äldsta astrologin (indoeuropeiska) beräknas så, att 
man med hjälp av precessionen mäter avståndet mellan den ursprungliga sol- och 
månställningen i förhållande till våra dagars motsvarande ställningar. Det förutsätter att man 
kan sätta ett samband mellan indoeuropeiska språk och astrologi/astronomi. Det är om detta 
som vi nu skall skriva. 
 Vid sitt första uppträdande är astrologin inte ens indoeuropeisk. Gränsstenar från 
Babylon med stjärnbilder härstammar från 700-talet f. Kr. Egyptiska stjärnkartor (Dendera) är 
från 1300 f. Kr. Den indiska astrologin finns belagd senare ex. Varáha Mihira på 400-talet e. 
Kr. men hänvisar till det gamla sanskritspråket och bör därför anses vara gammal. Indo-
arierna erövrade Indien 1200 f. Kr.  
 De gamla grekerna förkastade astrologin och ansåg att den var skapad i Babylon av 
trollkarlar. Trots detta får astrologin ett lysande uppsving under antiken. De viktigaste 
källorna är Ptolemaios, som var grek men bodde i Egypten. Han utgav sin stjärnkatalog, 
Almagast som är en förteckning över stjärnorna i de av grekerna kända 48 stjärnbilderna. 
Vidare utgav han boken Tetrabiblos, där han lägger grunden till en stor del av medeltidens 
lärdom. Han visar hur man ställer horoskop, individuella och politiska. Han ställer upp en 
teori för ämnet geografi och visar sambandet mellan himlen och de olika ländernas läge på 
kartan. Vidare lägger han ut den ptolemaiska världsbilden med Saturnus, Jupiter, Mars, solen, 
Venus, Merkurius, månen som motsvarar veckans sju dagar. Denna världsbild låg till grund 
under hela medeltiden, ända fram till nya tiden då den reviderades under renässansen.  
Andra antika astrologer som bör nämnas är greken Vettius Valens och under Augustus tid, 
romaren Manilius. Under den östromerska tiden finner man Antiochos och astrologin lever 
bland grekerna ända fram till 1700-talet. Den romerska kyrkan bekämpade astrologin och den 
siste av de antika astrologerna var Firmicus Maternus som levde på 400-talet e.Kr. Astrologin 
försvann därefter i 600 år från Europa men levde vidare hos araberna, som på 800-talet 
översatte de gamla grekerna. En del finns bevarat i arabisk översättning, såsom greken Aratos, 
Fenomena, (i brottstycken). Hos araben Abu Masar finns antika stjärnbilder i förteckning 
tagna från iranier, indier och greker. Abumasar återöversattes till grekiska och han var mycket 
känd under medeltiden, latiniserat hette han Albumasar. Vidare finns arabiska stjärnkartor 
bevarade och detta är orsaken till att de flesta stjärnor har arabiska namn. Efter år 1000 börjar 
åter astrologiska manuskript dyka upp i Europa och under renässansen är astrologin den 
ledande idén i hela västvärlden. Astrologin som den högsta och mest hyllade vetenskapen 
finner man således hos egyptierna 1300 f. Kr. senare hos babylonierna på 700-talet f. Kr, 
därefter under den senromerska kejsartiden och sist under renässansen. 
 Allmänt anses att astrologin härstammar från babylonierna eller egyptierna. Grekerna 
hänvisade till Kaldéerna d.v.s. babylonierna och egyptierna. Den grekiska astrologin kom 
emellertid att ligga på en i särklass hög och avancerad nivå jämfört med allt och man skulle 
kunna bokföra detta som en tidigare numera förkommen influens av kulturvågor strömmande 
ut från de semitiska folken och egyptierna, i alla fall om man skall tro vad grekerna själva 
sade om saken. 
 Tidigare har här påpekats under skrift, att runorna visar likhet med de semitiska tecknen, 
vilket dock, om denna teori är riktig, utesluter att runorna är influerade av de antika 



skriftsystemen. Att det är tvärtom, nämligen att indoeuropéerna skapat skriften är det väl 
ingen som vågat säga, men logiskt är detta den enda förklaringen. 
 Då vi nu skall visa att indoeuropéerna skapat astrologin och stjärnbilderna, måste vi 
använda de indoeuropeiska språken. När dessa språk för c:a 8 000 år sedan skilde sig åt fram 
till deras nuvarande utbredning, innefattade detta hela Europa och Turkiet men väl, inte Iran 
och Indien. Spridningen dit har nämligen ägt rum någorlunda i historisk tid. Om 
indoeuropeiskan varit spridd ända till Afrika kan man inte veta, men vissa omständigheter 
talat för att så är fallet.  Det finns nästan ingen belagd astrologi hos något indoeuropeiskt folk, 
ty den antika astrologin ansågs ju redan under antiken härstamma från Babylon. Här kommer 
dock Indien in, som har en egen astrologi baserad på deras 24 (27) naxatras (=stjärnbilder), 
som inte kan bevisas vara influerad av Babylonsk astrologi med dess tolv stjärnbilder i 
zodiaken. 
Då de indoeuropeiska språken väl redan i första årtusendet för 7/8000 år sedan gled isär kan 
de jämförelser som görs mellan språken nästan aldrig basera sig på lånade ord. Man jämför 
arvorden i alla språken och kommer ganska långt. De viktigaste problemen är, att det finns 
likalydande rötter som betyder de mest olika, skilda saker. Vidare vet man inte hur gamla 
tiders människor associerade, vilket innebär att man saknar nyckeln till varför orden ser ut 
som de gör. Ett mindre problem är, att det  ofta finns flera ord för samma sak. Man frågar sig 
om folk verkligen haft tio olika ord för en viss sak, då det borde ha räckt med några få ord. 
   Den första jämförelsen som skall göras här, är att koppla samman de indoeuropeiska 
språkens gemensamma rötter för kroppsdelar med stjärnhimlen. Astrologins  kanske 
största betydelse låg just på detta område, nämligen att diagnostisera och bota 
sjukdomar. Detta är ett evigt problem för oss människor. Därför trodde man att 
sjukdomar berodde på övernaturliga saker. 
Den andra jämförelsen är att jämföra stjärnbilderna med siffror, tal och ordningstal. 
Siffrorna är väl dokumenterade i de indoeuropeiska språken och de har varit 
likalydande sedan ur-indoeuropeiskan. 
 Den tredje jämförelsen är att jämföra ord för väderstreck, riktningar och 
orientering med stjärnbilder. 
 Dessa tre områden tvingar fram en datering till det äldsta indoeuropeiska folket, vilket 
inte lika tydligt är fallet med skriften. Astrologin kan närsomhelst vara ett instrument för att 
ställa upp nya tabeller och tecken. Astrologin har varit produktiv som givare av ord och 
system långt fram i tiden. Skriften kan således vara uppfunnen för 4000 eller 7000 år sedan 
vilket är svårt att se i brist på bevis. 
 Den folkliga kunskapen om stjärnorna hör också hit. Visserligen kallas det inte astrologi 
men det ligger allt nära. Inom folklore vet man, att gamla tiders folk kände till Björnarna, 
Orion (jätten), Plejaderna och Vintergatan. Sagor finns om sol och måne och stjärnorna. Alla 
dessa sagor stämmer väl överens med astrologin och låter en ana mycket gamla samband.   
En astral struktur ser man också av sägnerna. Under rubriken sägner har jag samlat flera 
hundra sägner, där det finns angivet under vilken årstid sägnen förmenas ha tilldragit sig. En 
jämförelse mellan dessa sägner och stjärnbilderna ger vid handen, att en stor mängd 
stjärnbilder fortlevt i folktron. Uppgiftslämnarna har dock inte haft en aning om sägnernas 
astrala struktur; - det har fallit i glömska. Man bevisar sambanden mellan en sägen och en 
stjärnbild i de fall, då sägnen har en tydlig tidsangivelse i året. Men man måste också ha 
stjärnhimlens kronologi i året klar för sig. Väduren är midsommar; Jungfrun och Vågen är 
december och januari. Samma förhållande gäller även sagorna som i flera fall står i ordning 
efter stjärnhimlen i ett 24-graderat system, närmast jämförbart med den äldre runraden. Allt 
detta tas inte upp här, då sambanden mellan sagor och stjärnor inte påvisas genom språkliga 
jämförelser utan med kronologi som hjälpvetenskap.   
  



 
 



Vilka stjärnbilder finns bevarade i kroppsdelarnas namn? 
 

Huvudet och Väduren 
 
 Den första stjärnbilden i zoodiaken är Väduren, grekiska Krios "vädur", isländska hrútr 
"vädur" till roten *ker. Denna rot betyder i detta sammanhang "det översta på huvudet". 
Härav följer att *ker givit namn åt en del djur som har horn; t. ex: hjort, och (h)ren. Hornen 
går tillbaka på roten *ker liksom själva djurets namn. Stjärnbilderna kom att motsvara 
kroppsdelar eftersom man tänkte sig hela stjärnhimlen som en enda stor människa, 
"tidsmänniskan". Så skriver Varáha Mihira1: 
 "De tolv tecken i zodiaken som börjar med Väduren 0° och månstationen Asvini, består 
vardera av nio delar och bildar en krets som föreställer huvud, ansikte, bröst, hjärta, buk, 
navel, länder/underliv, genitalier, ljumskar, knän, fotknölar och fötter hos tidsmänniskan, 
Kalapurusa." 
Bilderna i bondepraktikan visar zodiaken i vertikal ordning uppställd uppifrån Väduren till 
nederst Fiskarna. Vid sidan om står en människa. Bilden visar hur varje stjärnbild motsvarar 
ett område på kroppen. 
En ganska stor mängd kroppsdelar på huvudet har fått sina namn av Väduren och roten *ker, 
såsom: hår, hjärna, hjässa (isländska hiarsi) och (h)virvel. Detta tänkesätt sträcker sig vida 
utöver hela det indoeuropeiska språkområdet. Några få jämförelser får vara på sin plats: 
Sanskrit siras "huvud", grekiska kar "huvud", latin cerebrum "hjärna", bretonska kern, "virvel 
i huvudet". 
 

Näsan och ögonen - Hyaderna 
 
I forntiden botade man sjukdomar med horoskopering och astrologisk magi.  
Först bestämde man, vilken kroppsdel som insjuknat. Sen måste man känna till, när 
sjukdomen eller bristen inträdde för att kunna ställa ett horoskop eller göra en himmelsbild 
som visade, hur planeterna stod vid tillfället. Om den sjuka delen av kroppen belystes av onda 
planeter, kunde man därav se att sjukdomen var allvarlig.  
Visste man, när personen var född och kunde ställa ett födelsehoroskop, kunde man också se, 
om sjukdomen var tillfällig eller kronisk.  
Ögonen och synen hade enligt Ptolemaios samband med himlens nebulosor. Himlens 
nebulosor var förutom Plejaderna/Hyaderna stjärnhoparna i Skyttens pilspets och Krubban, 
som ligger mellan Åsnorna. Om man vid födelseögonblicket såg, att Mars stod i någon av 
dessa nebulosor eller i aspekt, var spådomen, att den födde skulle få fel på synen. 
  
Då ögon och den mellan ögonen liggande näsan heter detsamma på nästan alla 
indoeuropeiska språk, är det tjänligt att skåda vilka av himlens stjärnor, som skulle kunna ha  
givit namn åt dessa kroppsdelar. Man har att välja mellan Väduren och Oxen, ty ansikte och 
hals fördelar sig mellan dessa stjärnbilder. 
  
Oxens båda ögon är Hyaderna enligt Ptolemaios2. Alfa Tauri är det södra ögat och den 
ljusaste stjärnan i Oxen. Den heter på arabiska Aldebaran och på grekiska Lampadias 
"facklan". 

                                                        
1 Sid. 27 
2 Almagast 



Hyaderna är Atlas döttrar, som sörjer sin broder Hyas död. De är gråtande stjärnor, vilket 
passar ihop med, att de är Oxens ögon, ty man gråter med ögonen.  
Hyaderna uppgår i Oxen 9°-12° (3 - 6 augusti). I folktron blev de regnstjärnor liksom 
Plejaderna, vilka uppgår i Oxen 3° (28 juli).  
I runraden motsvarar Hyaderna runa Ur u, om vilken det heter att runan är "skyars gråt och 
tårar".  
Att Plejader och Hyader var gråtstjärnor, lyser igenom i folktron under den s.k. 
fruntimmersveckan. Det heter att, "Fruntimmersveckan kommer med regn", "Margareta gråter 
gärna" och annat liknande. I astrologin tolkas Hyaderna så, att de som är födda under denna 
stjärna tjänar i badstugor och ger vatten. Hyaderna skapar rörläggare och vattenverksbyggare. 
 
Om man skall leta efter ögonen på stjärnhimlen, måste man peka på Hyaderna, dels därför att 
de gråter, dels för att Ptolemaios säger, att de motsvarar Oxens ögon. 
Då man säger att ögon heter "ögon" därför att de på stjärnhimlen motsvarar Oxens ögon, så 
har man levererat ett cirkelbevis.   
Varför kallar man Oxens ögon för "ögon"? "Ögonen" är ingen känd stjärnbild i Oxen. För att 
komma ur detta dilemma vill jag referera till denna vers ur folktron: 
 
Människokroppen med fötterna, benen, magen, munnen, ögonen, håret. 
På vår gata stod två flata 
på de flata stod två käppar, 
på de käppar stod en påse, 
på den påsen stod en kvarn, 
på den kvarnen stod två sjöar, 
på de sjöar stod en skog. 
 
Då folktron anser, att ögonen är källor eller sjöar med ett näs emellan (=näsan) och en fiskare 
som sitter på detta näs, havsklippa eller ås, hur kan då ögonen som två sjöar ge namnet "öga". 
Det förklarar man med att hänvisa till stjärnbilden Okeanos, som uppgår i Väduren3. Roten till 
öga är *oku. Att havsgudens namn är detsamma som den sjö eller flod, som han behärskar, är 
mycket gammalt.  
  
Mellan ögonen ligger näsan. Ptolemaios uppger att Oxens näsborrar ligger i Gamma Tauri 
som ligger i Hyaderna liksom ögonen. I folktron finns följande gåtor:4 
 
Gråtande ögon och näsa 
Två klara källor och  
en ås mitt i mellan 
flödar vattnet i källan 
glad är ägaren sällan.  
 
Gråtande öga 
Bastun av läder 
dörren av hår, 
två skalliga bada, 
två ludna ge på. 
                                                        
3 Man har också (Babylonierna) ansett att Plejader och Hyader uppgår i Väduren. De ligger i 
gränstrakten mellan Väduren och Oxen. 
4 Finlands Svenska Folkdiktning, Gåtor:65 



 
Ögonen och näsan 
Två tuppar slåss över en ås. 
 
Näsan jämförs här med en ås. Då man letar efter näsan på stjärnhimlen finner man 
stjärnbilden; Fiskaren sittande på en havsklippa. Denna havsklippa bör jämföras med orden, 
svenska näs "halvö" och grekiska näsos "ö". Att fiskaren sitter på en havsklippa stämmer med 
att folkdiktningen kallar ögonen två klara källor eller sjöar. 

 
Munnen - kvarnen 

 
I folktron kan munnen vara en kvarn, vilket visades ovan. Detta styrks också av de 
indoeuropeiska språken, såtillvida som att roten 1. *menth isländska møndull "handkvarn"bör 
jämföras med 2. *menth "mun" och germanska/svenska mun 5och vidare till latin mentum 
"haka". 
Men vilken är då stjärnbilden "kvarnen" som givit kroppsdelen "munnen" sitt namn? 
Polstjärnan, alfa Ursa Minor, har jämförts med en kvarnsten6. Hermes uppger att polstjärnan 
uppgår i Tvillingarna 1°, vilket motsvarar den 24 augusti.  
Kvarnstenen finns i runstaven den 1 september. Det heter från Norge: 
"St. Ägidius. I Norge kallas dagen kvarn-knurren, - knarren, förty kvarnvattnet ofta blir borta 
tills höstregnet åter fyller rännorna, och att man därför var tvungen att ta till handkvarn." 
 
 

Halsen - Hjulet 
  
 Då man skulle komma tillrätta med en viss sjukdom, använde man sig av horoskopering. 
Om man kunde fastställa var på kroppen och var på den motsvarande stjärnhimlen problemet 
satt, så sökte man bota med sina örter. Dessa var indelade efter de sju planeterna, ty varje 
stjärna och stjärnbild tänktes ligga under en viss planet. Om det sjuka stället låg under mars, 
så kanske man botade med örter som låg under Venus. Om det sjuka stället låg under 
Saturnus, så botade man med örter, som låg under solen. Ty mars och Venus är motsatta, 
liksom solen och Saturnus. 

Det som bestämde hur man skulle klassificera en ört var kanske endast färgen. En röd 
blomma låg under Mars, rött är Mars färg. Om en människa hade ont i halsen, så fick man leta 
upp den stjärna som hette "halsen". Nu är det händelsevis så, att Oxen överhuvudtaget är 
relaterad till "hals", eftersom djuret på stjärnhimlen är avskuret längs med halsen.  

Det kallades för, att djuret var halvkroppsligt, arabiska nim gird. Stjärnorna längs med skåran 
var ett begrepp. Men jämförelserna fungerar inte så, som visades under ögon-Hyader, utan 
man måste söka en stjärnbild som ger förklaring till varför halsen heter just "hals", latin  
"collum" och inte något annat. Ordet hals går till roten *kuel- som framför allt betyder (nom.) 
"hjul". Om vi går ut på stjärnhimlen för att leta efter "hjulet" finner vi ganska snart att 
stjärnbilden Kusken hållande ett hjul uppgår i Oxen 12°- 14°.  

Vidare i Tvillingarna "Hjulet" (Sphaera). Det uppges att Sphaera Barbarica har sitt ursprung i 
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Babylon och kommer från astrologen Teukros. Det sägs även, att den egyptiska 
stjärnbildsförteckningen, som utgavs av Gundel 1936, skulle härstamma från Hermes 
Trismegistos. Men de båda förteckningarna visar så stor inbördes likhet, att detta blir orimligt. 
Babylonska gränsstenar med stjärnbilder liknar inte på något sätt den egyptiska stjärnhimlen 
från Dendera, se avbildningar i Boll Sphaera 1903. Sphaera Barbarica tillhör de astrologiska 
handskrifter, som flöt in i Vatikanens bibliotek omkring år 1000. De jämförelser, som gjorts 
här, visar snarast, att det är gamla indoeuropeiska stjärnkartor som speglar ett äldre skikt än 
den babylonska och den egyptiska tiden, ty orden som jämförs härstammar delvis från en tid, 
då det bara fanns ett indoeuropeiskt språk.  

Det fanns bara ett ord för "hjärta, fot, hjärna, knä, navel o.s.v." och dessa kroppsdelar hade sin 
förklaring däri att det fanns en stjärnbild som givit dem sitt namn. Av detta ser man, att 
renässansens astrologi med dess latin, som fortfarande lever, har en lång tradition bakom sig.  
Man säger t.ex att sjukdomen influensa beror på att stjärnhimlens influens har skapat 
sjukdomen. Bildade människor vet fortfarande, att så förklaras ordet "influensa", men  ingen 
vet längre att man kallar "fot" efter Andromedas fjättrar. Hon var fjättrad vid en klippa och 
hennes fjättrar finns som stjärnor. Andromeda uppgår i Fiskarna som också råder över 
fötterna. Men fötterna har ingenting med fiskar att göra, utan är uppkallade efter Andromedas 
(fot/hand)-fjättrar, *ped.  

Axlar - Kuskens vagn 

 Det finns två ord "axel"; 1. skuldra och 2. hjulaxel7 till samma rot *aks-.  

"Hjulaxel" har också en betydelse "vagn" och det är ganska lätt att peka på Kusken, som  hos 
grekerna förmodades ha haft en vagn, även om nu, under antiken, endast kuskbocken fanns 
kvar. Kusken uppgår både i Oxen och Tvillingarna. Hermes uppger, att Kusken över vagnen 
och två hästar uppgår i Tvillingarna 1°.  

Kroppsdelen "axlar" är således uppkallad efter stjärnbilden "Kuskens hjulaxel" eller "vagn". 
Det är också lätt att se likheten i, hur människans rörliga axlar kan göra en kringgående 
rörelse påminnande om hjul och hjulaxel. Den intressanta frågan är, vilken upphängning 
denna hjulaxel har haft. Har den suttit på ett hjul och varit vridbar, så att vagnen kunde svänga 
åt höger och vänster eller har den suttit fast i vagnskroppen så att vagnen endast kunde köra 
rakt fram? Det får betydelse för förklaringen av ordet "hals", som skulle kunna motsvara 
axelns vridbara upphängning. Man ser framför sig himlens bilder som Väduren (huvudet) som 
dragdjuret, i Oxen (halsen) hjulet, varpå hjulaxeln vilade och i Tvillingarna axlarna som 
axlar+hjul. 

Armar - Vagn 

 Dessa ord har en likalydande rot om man andrager att grekiska arma- betyder "vagn". 
Man har sett en likhet i armarna och vagnens främre del8. Här kan man åter peka på Kusken. 

Armbågen - Capella 

 Den största stjärnan i Kusken är Capella "Geten", som var den olenska geten hos 
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grekerna9. Detta namn Olen bör jämföras med namnet på armbågen "aln", som likaledes är ett 
längdmått mätt från armbågen till handen. Jämför grekiska olena "armbåge".  

 "Bogen", som mest hänför sig till djur, är det parti på framkroppen som innehåller 
skulderblad. Men i indiskan betyder det motsvarande ordet; báhu- "arm, armbågen från 
armbågen till handvristen". Báhu- var också ett namn på stjärnbilden Árdrá som uppgår i 
Tvillingarna, enligt Varáha Mihira motsvarande  stjärnan alfa Orionis. 

Hand, finger - Kentaur, Larerna, digiti, penates 

 Kentauren (Vågen 2° - Skorpionen 8° = 21 december - 20 januari) ligger långt ner på 
södra stjärnhimlen, delvis i Vintergatan. Den kändaste kentauren var Cheiron som 
undervisade alla Greklands hjältar. Cheiron förknippades ibland med Kentaurens stjärnbild. 
Han undervisade i läkekonst och lyraspel. Kentauren visar mycket stor likhet med näcken. Ty 
näcken var "bäckahästen" som var man framtill och häst baktill. Han spelade fiol, som är 
utvecklad ur lyran, samt undervisade. Näckens uppdykande vid Lucia, - han kommer i forsen, 
och håller fast kvarnhjulet-, påminner om kentaurernas fader, Ixion. Forsen är här att jämföra 
med Vintergatan, ty Vintergatan var en kvarnväg. Näcken tillhörde de fördömda och här 
kommer likheten med Kentaurernas fader Ixion, som led ett helvetesstraff, fastnaglad vid ett 
hjul. Då runstavar vid sommar- och vintersolstånden har ett kvarnhjul, har man kallat detta ett 
"solhjul" vilket är fel. Det föreställer ett kvarnhjul som symbol för helvetet och dess straff 
eftersom underjorden och bergen nu förenade sig med denna världen och himlen. 
Kentaurernas fader hade en gång försökt omfamna Juno och som straff blivit förvisad till 
underjorden. Även i detta avseende påminner han om näcken som i folktron var känd som 
kvinnorövare. 

Ordet hand, (rot *kent) och grekiska cheir (som i Cheiron), talar om att jämförelsen mellan 
händerna och kentaurens stjärnbild är passande. Kentauren ligger i Vågen och då man håller 
ner armarna kommer händerna naturligt i höjd med sätet, som på tidsmannen motsvarar 
Vågen. Sambandet mellan ord för trollkarl, dvärg husgud och tomte, å ena sidan, och hand å 
andra sidan, finns i en hel del ord.  

I flera indoeuropeiska språk finns jämförelsen mellan en tomte, husgud och hand. Man måste 
också leta efter tomten, husguden på stjärnhimlen. Förutom kentauren, som i grekisk mytologi 
inte beskrivs som särskilt liten, finner man hos Hermes två larer. Larerna var små husgudar 
som dyrkades hos romarna.  Stjärnbilder som har med "hand" att göra finns också: Den 
indiska stjärnbilden Hastah "handen", hos Hermes; den sårade handen, eller den som har en 
sårig hand. Den ordning som visades ovan, att man uppletar en stjärnbild och sedan ser vilken 
kroppsdel den motsvarar går också här då man jämför husgud - hand, men med den skillnaden 
att man svårligen hittar det ord som skulle motsvara urspråket. Man hittar bara bildningssättet. 
Några jämförelser följer här nedan: 

Språk ord med betydelsen 
tomte, husgud, dvärg 

Jämförbara ord som betyder "hand", näve" 

svenska rå litauiska ranka 

svenska gast sanskrit hasta-h 
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isländska finngálkn   

tyska Faust tyska  Faust 

latin penates svenska finger 

latin manes latin manus 

latin lares, larvae   

grek. kentaur svenska  hand 

grek. pygmé grek. näve 

grek. cheiron grek. cheir 

grek. daktuloi grek. daktuloi 

latin digiti, digitus "finger tyska Zeigefinger 
"pekfinger" 

  

Svenska ordet rå betyder en liten tomte eller husgud. Om man ansätter roten *urenk så kan 
rået jämföras med ordet för "hand" i de baltiska och slaviska språken; ryska ruka. 

Det svenska ordet "gast" betyder en liten tomte, som är fördömd. Han kan skapa tryck över 
bröstet och kan gastkrama. Vidare har han skriklyte. Han gastar vid oväder o. likn. Ordet 
"gast" som förs till roten *ghost bör jämföras med ordet för hand i sanskrit; hasta-h. I 
grekiskan har gastr kommit att betyda magen, som ligger i höjd med handen och som också 
kan förklara skriklyte och tryck över bröstet. Magen ger ifrån sig ljud.  

Isländska Finngálkn blir i en Hyginusöversättning från 1200-talet översatt med "kentaur". 
Som är ett halvdjuriskt väsen jämförbart med germanska "finger" till roten *pen. 

Tyska Faust "knytnäve" jämförs med Faust i betydelsen "trollkarl" 

Romarnas penater var husgudar som dyrkades ungefär som den svenske tomten. Man jämför 
ordet med germanska finger till roten *pen. 

Romarnas maner var liksom tomten förfäders andar som dyrkades i hemmen. Det jämförs 
med ordet för "hand" i latin; manus. 

De romerska larerna var likaledes ett slags husgudar som dyrkades i hemmen. Deras likhet 
med maner och penater gör att man bör anföra dem här, fastän det saknas jämförelser med 
"hand". Stjärnbilden två larer uppgår i Hermes. (Vågen 4°-6°, larvae) 

De grekiska kentaurerna pekar åt flera håll. Som fördömd kvinnorövare pekar kentaurernas 
fader Ixion på näcken. Som lyraspelare och lärare pekar Cheiron på den fiolspelande näcken 
och hans adepter; spelmännen. Hans namn Cheiron återfinns i det grekiska ordet för "hand" - 
cheir och som kentaur, roten *kent- jämförs han med de germanska orden "hand". 



Grekerna talade om ett dvärgfolk som bodde längs Nilen, pygméerna. Dessa bör jämföras 
med det grekiska ordet för näve; pygmä. 

Små dansande tomtar, smeder och trollkarlar hos grekerna hette daktuloi vilket jämförs med 
grekiska daktuloi "fingrar". Hos romarna var dessa daktuloi digiti som jämförs med latinets 
digitus "finger". Möjligen har man här i digiti den ursprungliga indoeuropeiska stjärnbildens 
namn och inte "två larer", ty jämförelsen *deik  - "hand, finger" finns också i tyska 
Zeigefinger "pekfinger". Daktuloi som smeder bör man jämföra med stjärnbilden i Jungfrun 
16°-18°, Frygiern som smider en plog. Alla dessa figurer; larer, penater o.s.v. har ansetts vara 
förfäders andar liksom den svenske (bod-)tomten. Guldåldern som firades i Jungfrun-Vågen (i 
Rom den 17 december) var till minne av de första människorna och grekerna menade att 
frygierna varit dessa de första människorna, som nu kvarlevde, om än blott såsom genier. 

Hjärta - hjort, enhörning 

 Allen, Starnames, uppger att Enhörningen är belägen på det tomma området mellan 
hundarna å ena sidan och Orion och Hydran å andra sidan . Himmelsekvatorn går genom 
Enhörningen på längden, från Orions bälte fram till Enhörningens svans, strax under Hydrans 
huvud. Det förmenas vara en modern stjärnbild, medan många andra pekat på en äldre förlaga 
bl. a. på en persisk himmelsglob. Stjärnbildens ålderdomlighet styrks av den indiska 
månstationen Marga-shirsa10 "Hjorthuvud" som påstås uppgå i Lambda Orionis, (Oxen 27°). 
Stjärnbilden innefattar tre stjärnor varav Lambda Orionis är den enda som nämns. Ptolemaios 
sätter denna stjärna i Orions huvud och uppger att den är en nebulosa. Indierna sätter Marga-
shirsa i Oxen - Tvillingarna11. Jämförelsen med hjärtat som ligger i höjd med överarmarna 
skulle stämma bra med Tvillingarna. Man jämför utmärkt väl runstavsbilden den 1 september; 
hjort eller hjorthuvud. Språkligt är roten till "hjärta" *kerd i alla indoeuropeiska språk, 
passande till den likalydande roten för "hjort"; *kerd. 

Midjan -Media caelum 

 Svenska ordet midja, likalydande i norska, saknar forn-nordisk etymologi, men måste tas 
upp här, då ordet fornsvenska mi∂- "mitt emellan" utvecklat sig till att gälla en kroppsdel. 
Det finns nämligen en plats på himlen media caelum "himlens mitt". Det är inte en stjärnbild, 
utan ett av de hus som används vid horoskopering. Punkten mellan 9:de och 10:de husen är 
himlens sydpunkt och motsvarar i den fasta stjärnhimlen punkten mellan Tvillingarna och 
Kräftan, d.v.s. 21 september. Som stjärnbild eller syd-spets är Media caelum namnet på en 
stjärna eller snarare himmelsplats. I runstaven finner man på gamla höstdagjämningen en 
bistock eller bikupa för dess troliga namn *medhu, sanskrit madhu -ni, "honung", svenska 
"mjöd". I Rom firades vinfesten Meditrinalia den 4 oktober. Ordet berättar att festen 
ursprungligen varit ägnad åt det mera ursprungliga mjödet som sedan utvecklat sig till en 
vinfest. Forskare är också tveksamma till, att vinet varit ursprungligt hos indoeuropéerna, 
medan mjödet med säkerhet varit känt. Den antagbara stjärnbilden var det, som gav namn åt 
kroppsdelen midja, vilket då måste anses vara en mycket gammal benämning, som dock 
tyvärr inte kan beläggas i fornspråket.  

Höger sida - Kräftan, Stora Björn 

 Kroppen delar sig i en höger- och en vänstersida.. Från språkforskningen vet man att 
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höger och söder i några indoeuropeiska ord är likalydande. Om man sitter vänd åt öster blir 
det så. Höger är söder. Så är det i de flesta kyrkor. Församlingen sitter vänd åt öster. Ordet 
öster går till en rot *aues som finns i sanskrit Ushas "morgonrodnadens gudinna" och 
grekiska Eos. Eos var stjärnjungfrun, dotter till Zeus och Themis. Hon levde på jorden under 
guldåldern, som firades vid jul. Astraia, stjärnjungfrun och Eos motsvarade Jungfruns 
stjärnbild. Om man sitter vänd åt öster och har Jungfruns stjärnbild rakt fram, så har man 
Kräftan och stora Björn till höger. Man bör etymologisera ordet höger så att man för roten till 
*kankri- som i Kräftans namn, latin cancer. Ovanför Kräftan ligger stora Björn vars namn 
grekiska arktos, latin ursa major bör föras till roten *rkto-s som man kan jämföra med höger i 
de västgermanska språken, tyska recht, engelska right och roten *rkto- . 

Navel, bröst - Krubban 

 Den kändaste stjärnbilden i Kräftan är Åsnorna och, mellan dem, Krubban. Krubban, 
latin praesaepe har flera namn. Den kallas "molnet" Nefelion, därför att stjärnbilden är en 
nebulosa. Man har anslutit till krubban och låtit den vara en spann ur vilken Åsnorna dricker. 
Stjärnbilden har kallats "källan" fons. Då Krubban förkristligades blev den krubban, där det 
nyfödda Jesus-barnet låg och åsnorna blev den kristna bilden av en oxe och en åsna på ömse 
sidor om frälsaren. Då Krubban symboliserar det som åsnorna äter och dricker bör man anföra 
att roten i Nefelion är *enebh. Till en likalydande rot, *enebh för man navel, som är ett 
allmänt indoeuropeiskt ord, sanskrit nabha o.s.v. Den andra kroppsdelen som ger mat åt 
fostret är brösten. Roten till bröst är *bhreu-. Då man kallar Krubban för Källa, Fons bör man 
här anföra att roten till ordet brunn lyder på samma sätt som roten till bröst *bhreu. Krubbans 
grekiska namn; fatnä betyder "spilta, bås" och erinrar om att hästarna nu vid Mikael den 29 
september, i folktron, skulle under tak. Denna dag skulle man också döpa barn. Mikaelsfesten 
som var den största festen på hösten har en astral bakgrund liksom alla andra fester. Den 
firades till minne av Krubban då denna kallades Fons, "källa". I norden blev det för Mimes 
brunn och runstavarna hade denna dag en lur för att Heimdals horn var nersänkt i Mimes 
brunn och ett ljuster för att Mime som "brunnsgubbe" hade ett ljuster som attribut. Då dagen 
förkristligades, fick ärkeängeln Mikael ta över dagen, dels för luren som Mikael äger, men 
också för likheten mellan Mime och Mikael. I någon uppteckning har Mikael den 29 
september kallats "Mimersmässa". Ärkeängeln Mikael firades ursprungligen i maj. Vad 
åsnorna skulle motsvara för kroppsdel finns det ingen tydning på. I naturen lever åsnor i 
Afrika. 

Magen 

Magen anses i folktron vara en säck, lit. makas "pengapung". "Säcken" på stjärnhimlen 
återfinns hos Björnvaktaren, Ikaros, som lastade sina vinsäckar på Karlavagnen, då han for ut 
i världen för att bjuda på det nyuppfunna vinet. 

Ikaros var också jägaren, stjärnbilden Venator. Detta kan jämföras med kroppsdelen mage, 
lat. venter/ "mage".  

Sanskr udara "buk" talar om att linjen från jägaren Venator till buk har skett redan i 
indoeuropeisk tid, eftersom venter och udara hör till samma rot, Pok. 1104.  

 

 



 

Inälvor 

Inälvor, grek enteron, jämförs med stjärnan Antares i stjärnbilden Scorpio, "Skorpionens 
hjärta". Slaktarna räknade hjärtat bland inälvorna. Motsvarande svenska ordet är "ister". 

 

Lever 

Det svenska ordet "lever", tyska "Leber" är format av Lejonets stjärnbild. Jämför tyska 
"Löwe", tidigare "Lewe", är Lejon. Björnvaktaren, Ikaros ligger i botten på lat. jecur "lever", 
sanskr. jikrt. "lever". Ikaros som jägare finns i tyska Jäger jämför Venator ovan. (Bootes, 
björnvaktaren som jägare). 

 

Fot 

Fot *ped ansluter till *ped fjätter, vilket motsvarar Andromedas fjättrar. Då hon är belägen 
över Fiskarna och Väduren, har fjättrarna givit namn åt fötterna. Fjättrarna återfinns också i 
ord för huvud, lat Caput, svenska "huvud", då Andromedas benfjättrar ligger i Väduren, som 
råder över huvudet. Jämför lat, caput huvud med lat. captivitas, fångenskap, lat. captus 
gripande, tagande. 

 

Jägarkalender 

Stjärnhimlen pekar på att stenålderns jägar- och bondebefolkning känt till zodiaken och de 
extra-zodiakala stjärnbilderna. Stjärnbilderna överensstämmer i stort sett med dagens 
stjärnbilder och visar, när djuren på stjärnhimlen födas i året. Om man lägger Väduren från 
midsommar, vilket är en avspegling av att fullmånen efter midsommar stod i Väduren. Detta 
skedde, som ovan nämnts, för 8 000 år sedan. Som vi skall se, ger det en avspegling av 
europeiska förhållanden. Eftersom det är en jägarkalender, måste man utgå från att det 
handlar om vilda djur. Det är svårt att jämföra det moderna tamfåret med det vilda fåret. Om 
vi börjar med Fiskarnas stjärnbild (maj-juni), så äger fiskleken rum vid denna tid. Ketos, 
valen, under Väduren talar om att valar födas på sommaren, vilket inte är så lätt att veta, men 
som man har känt till. Fåglar kläcks på våren, därför finner man Örnen i mars och Svanen i 
april-maj. Hästar föds i mars-april. Stjärnbilden Pegasus börjar i mars-april och Lilla Hästen 
kommer dessförinnan. Lejonet motsvarar oktober-november. Lejon fanns under antiken i 
Grekland och det nemeiska lejonet bodde i en grotta. Dessa grottlejon är numera utdöda, men 
fick ungar om hösten i en grotta liksom björnar i ide. Stora Björn motsvarar hur björnar föder 
ungar i ide om hösten. Ormarna ligger mestadels om vintern på stjärnhimlen. Ptolemaios 
skriver, att ormar och kräldjur skapades av vinterns snöstormar.  

 

Siffrorna 

Siffrorna hos germanerna till siffran tolv och hos övriga indoeuropeer till siffran tio, 



motsvarar ganska väl zodiakens tolv stjärnbilder.  

Siffran 1. Ordet betyder en eller idegran och kan jämföras med vad Sturlasson skriver om 
Idavallen. Idavall låg i himlen. En jämförs med lat. juniperus, och sanskrit eka, med 
fornengelska eow = idegran. Idavall = Idegransslätten. 

Ordningstalet "Först" går till slaviska prsti "finger", vilken stjärnbild fingret är har talats om 
innan under "hand". 

Detta avbildas i runstavarna den 21 december; En utsträckt hand med finger, furustänger.  

Siffran 2. Denna siffra finns det ingen tydning på, men ordningstalet "andra" går till 
skorpionens hjärta Antares, som har gett många indoeuropiska ord för "andra".  

Ett annat ordningstal för siffran 2 är lat. Alter, som jämförs med det under Antares liggande 
Altaret. Alter, den andre, är också indoeuropeiskt, vilket man ser av svenska ordet "eller".  

Att det är den andra stjärnbilden bestyrks av att Antares är en stjärna i Scorpio. Vågen är 
första stjärnbilden, Skorpionen den andra. 

Siffran 3. Den antika stjärnbilden är här Skytten, som är en kentaur. Kentaurerna var 
ursprungligen sjögudomligheter. Det ses tydligast i den nordiska Näcken, den skånska 
Bäckahästen, som var man framtill och häst baktill och är en vattenkentaur. Detta visar linjen 
över till tritoner, som under antiken var vattenväsen men som ursprungligen var kentaurer. 
Siffran tre och ordningstalet tredje, grekiska triton, betyder Skytten som triton. 

Siffran 4. Roten är här *quetuer, vilket i grekiska blir tetra. Den antika stjärnbilden var 
Stenbocken, som var Ägipan, Pans son. Dessa tillhörde satyrernas släkte, grekiska satyroi. 

Ett annat satyrsläkte är titiroi, vars namn jämförs med siffran tetra "fyra".  

I Norden motsvarade Stenbocken geten Heidrun på Valhallstaket. Detta namn - Heidrun- är 
mycket ursprungligt. Det kan jämföras med att *quetuer, som på germanska skulle bli 
hwedwer, blir Heidrun. 

Siffran 5. Roten är *penque, grek. pente, vilket man jämför med ursprunglige havsguden 
Pontos, jämför med den antika stjärnbilden vattenmannen, Aquarius. Hans funktioner 
övertogs sedermera av Poseidon, som hade samband med städers byggande, t ex Atens. I 
Norden motsvarar det hur gudarna lät bygga Asborg, sedermera hur en viss jätte Finn lät 
bygga kyrkor i Tyskland, Danmark och Sverige. Namnet Finn jämförs med roten *penque, 
som i germanska blir Finn - fem. 

Siffran 6. Ursprungliga roten är *ksex. Detta jämför man med grek. keskion "band". Fiskarna 
namngavs efter Fiskarnas band hos forntida folk, som babylonierna. 

Siffran 7. Roten är *septem, vilket bör översättas med det heliga eller det gyllene skinnet. 
Stjärnbilden är Väduren, som var ett gyllene skinn, upphängd i Ares lund i Kolchis vid Svarta 
havet. Hit for Jason och Argonauterna för att hämta det gyllene skinnet. Så säger den grekiska 
sagan. I Norden motsvaras detta av hur man letar skatter vid midsommar.  

Siffran 8. Roten är *oktou, vilket betyder två spetsar. Detta hänför sig till Oxen, som avbildas 
med två väldiga horn. 



Siffran 9. Jämförs med grek. nianias "ynglingar", släkt med "ny". Ynglingarna är 
Tvillingarnas stjärnbild. Hos slaviska folk heter nio *devin, lettiska devini. Detta kommer av 
en rot, släkt med två *duei- två; *duin, germanska twin = tvilling ursprungligen twinling - eng 
twin. 

Siffran 10. Roten är *dek-m, gotiska taihun. Detta motsvarar ett gammalt namn på Kräftans 
stjärnbild, nasalerat *denk i betydelsen "bita". Stjärnsagan är, att Kräftan bet Herakles i hälen, 
när han skulle kämpa med det nemeiska Lejonet. Kräftan är egentligen "Bitaren". 

Siffran 11. Gotiska ain-lif < svenska "elva". "Lif" är det germanska ordet för lejon. Jämför 
litauiska vienuo-lica "elva". Roten till lica bör vara indoeuropeiska *liqu. Det ger fhty. 
Lewe<ty. Löwe, motsvarande Lejonets stjärnbild. 

Siffran 12. Got. twa-lif = "tolv". Det ger lit. dvy-lica="tolv". Förklaringen på lica är samma 
som under 11 och betyder lejon, vilket visar att det Lilla Lejonet skulle kunna vara en gammal 
stjärnbild.  

De tolv stjärnbilderna borde rätteligen börjat med Väduren. Eftersom man följt fullmånen, har 
man således räknat upp stjärnbilderna i opposition till den normala ordningen. Det innebär, att 
vid vintersolståndet har solen stått i Väduren och fullmånen i Vågen och det är fullmånen man 
följer. Fortfarande räknar man månaderna 1, 2, 3, 4… från januari. I våra dagar går solen i 
Väduren den 14 april. All folklore, alla sagor och sägner har stelnat i det ursprungliga läget 
för 8 000 år sedan. 

 

Siffrorna som de tolv stjärnbilderna i zodiaken - deras motsvarighet i årets 
tolv månader. 

Siffran "en" med betydelse idegran. Sanskr eka, polska jeden, har betydelse en, idegran och 
motsvarar bruket att ännu sätta fram enar, granar och furor och pryda hemmen till jul, sk 
julstänger. Det motsvarar på himlen stjärnbilden Idavall, som nämns av Snorre Sturlasson. 

Ordningstalet "den andra" jämförs med skorpionens hjärta, Antares, som jämförs med grek 
enteron inälvor på svenska "ister". Hjärtat räknades till inälvorna. Man skulle nu fettisdagen i 
februari äta fet mat, inälvsmat såsom blodkorv och leverkorv. Hjärtat finns avbildat på 
runstavarna den 10 februari och den 14 februari kallas Alla Hjärtans dag. Alla hjärtans dag 
har av katolska kyrkan förvandlats till en dag för nyförlovade (Den helige Valentinus 14 febr 
skyddshelgon för nyförlovade). 

Talet tre: Tritonens nordiska motsvarighet är skånska Bäckahästen. Här möter oss en vårsägen 
om "Pigan, som plöjde med Näcken". Näcken, Bäckahästen, hade hästkropp baktill, varför 
pigan förväxlade näcken med en häst. Plogen finns i runstaven den 2 och 21 mars, "Bengt 
med plogen". Här lever tritonen vidare. 

Talet fyra: Qutuer, som jämförs med Stenbocken, som i sin tur jämförs med Satyren Pan och 
Ägipan, pekar på påsken. Påskkäringarna skulle fara till bocken. I Norden var Heidrun (jmf 
roten *quetuer el quetwer) namnet på bocken på Valhallstaket. Detta var den fjärde månaden, 
ty påsken är första söndag efter den fjärde fullmånen efter vintersolståndet. 

Talet fem: Fem lever kvar i att maj kallas femte månaden. Nu byggdes Asgård. Sagan 



förkristligades till att det nu byggdes kyrkor. Asgårdsbygget i Eddan daterades till sommardag 
= 14 april till 1 maj. Staden Rom tänktes vara grundlagd sista veckan i april (Ovid. Fasti). I 
Tyskland, Danmark och Sverige heter kyrkornas grundare fortfarande Finn, vilket är det 
germanska namnet på stjärnbilden Vattumannen, enligt följande < penque <pontos 
<havsguden pontos <grek pente = fem < germ Finn. (Jämför fi vesi vatten, viisi fem). 

Talet sex: Roten är *kseks med en grundbetydelse "band" till en indoeuropeisk rot *kes., grek 
keskion, blånor, sv hör, lin. I maj var tid att så lin. Den 18 maj kallades Hör-Erik. Stjärnbilden 
Fiskarna var hos vissa folk uppkallad efter Fiskarnas band. Fiskarnas band finns antagligen i 
runstaven den 8 juni som en metrev. Dagen heter metardagen "Fisken nappar bra". 

Talet sju: Septem, Vädurens gyllene skinn. Jason och Argonauterna for för att hämta detta 
guldskinn, vilket jämförs med folkseden att vid midsommar leta skatter. Dessa skatter kunde 
vara en guldhind, en kalv eller en vädur, som förvandlades till en kruka pengar. Särskilt 
väduren som en skatt påminner om stjärnbilden Väduren, grek krios, "Vädur". Vädurens 
ursprungliga namn Septem - sju, egentligen det gyllene skinnet. 

Talet åtta: Detta motsvarar augusti, åttonde månaden. Åtta kommer av *ok-tou, egentligen två 
spetsar = två horn= Oxens stjärnbild. Många sägner handlar om en tjur eller en oxe i samband 
med skörden (se sägensamlingen om tjuren Ringvall!) 

Talet nio: Nio betyder ynglingarna eller tvillingarna, se ovan. 

Talet tio: Roten var här*dek, nasalerat *denk med betydelse bitaren = Krabban. Detta 
kvarlever i Jägarens kalender såsom "Hummer nu lovgiven". 

Talet elva: Got. ain-lif med en betydelse ett lejon. Lejonets stjärnbild har av naturliga skäl inte 
lämnat många spår. Lejonets stjärnbild råder över kungar. Lejonets hjärta Regulus är kungs-
stjärnan. Minnet av detta är att man vid denna tid tog skatt, ty detta var kungens privilegium. 
Detta ses av evangeliebokens texter vid denna tid.  

Talet tolv: Got. twa-lif, andra lejonet. Ett andra lejon finns visserligen på stjärnhimlen, men är 
en modernare stjärnbild, som troligen har en äldre förlaga. 

 

Språket - orientering i rummet 

De gamla indo-europeerna orienterade sig i rummet så att de satt vända åt öster. I öster tänkte 
de sig första huset eller Jungfrun/Vågen, som en fast stjärnbild. Därför är ord för öster ofta 
länkade till Jungfruns stjärnbild. Grek eos, astraia har jämförts med Jungfruns stjärnbild. 
Sanskr, Ushas, Morgonrodnadens gudinna, är släkt med eos, som även i grek mytologi är 
Morgonrodnadens gudinna. Eos/astraia är släkt med vårt ord "öster" till en rot *aues. 
Morgonrodnadens gudinna heter på latin Aurora från *aues. 

(Hit hör däremot inte latin auster "söder". Auster är antagligen släkt med got. awistr, fårstall, 
motsvarande stjärnbilden Krubban, grek. Fatnä "Båset", som ligger i söder.) 

Det svenska ordet morgon bör jämföras med barnet eller sonen i Jungfruns knä, grek Meirax 
eller Meiracion. (Boll s 210 och s 223). På gamla stjärnkartor har Jungfrun ett barn. Det var 
Isis och Horos, senare under medeltiden Maria och Jesus. 



Höger: Sitter man vänd åt öster, är riktningarna höger och söder desamma. I något 
indoeuropeiskt språk har man samma ord för höger och söder, sanskr. dakshina höger eller 
söder. Roten är *dek, Kräftans stjärnbild. Ty sitter man vänd mot Jungfrun, har man Kräftan 
till höger. Svenska ordet höger kan också föras till en rot, som betyder kräfta, nämligen 
*kankri lat. cancer, "kräfta" = Kräftans stjärnbild.  

Ovanför Kräftan ses Stora Björn, Ursa Maior, som bör föras till en rot *arktos <*rktos, som 
har givit västgermanska ty. recht, eng. right, indogerm *rekto "höger". 

Vänster: Sitter man vänd mot öster/Jungfrun, har man Stenbocken/Vattumannen till vänster. 
Därför är ordet vänster ofta relaterat till Vattumannens stjärnbild. Grek. aristeros, vänster, 
jämförs med Aristaios,  = Vattumannen. Ett annat ord för vänster är grek. laios . Grekiska 
Laios var gäst hos kung Pelops. Laios föll i onaturlig kärlek till Pelops unge son Chrysippos 
och rövade bort honom.  Detta är det första exemplet på gossekärlek hos hellenerna. I namnet 
Laios ser många ett uttryck för veklighet. Historien om Laios kan jämföras med sagan om 
Ganymedes. Zeus rövade bort gossen Ganymedes till Olympen på grund av gossekärlek. 
Ganymedes är det vanligaste namnet på Vattumannen. Laios motsvarar slaviska/polska lewo, 
vänster.  

Det gotiska ordet för vänster, hleiduma , forniriska cle, skall  möjligen jämföras med 
Agamemnons hustru Klytumnestra. Då Agamemnon kom hem från trojanska kriget, hade 
Klytumnestra skaffat sig en älskare och önskade göra sig av med mannen, Agamemnon. Detta 
bör jämföras med sagan om "Den otrogna bondhustrun", Cederströms sagor nr 26, "Knallen, 
bondhustrun och den bedragne bonden". Då bonden kommer hem efter ett års bortovaro, har 
knallen flyttat in och hustrun önskar bli av med sin förre man. 12 Sagans motsvarighet i 
Småland är daterad till förste maj, vilket motsvarar Vattumannen. 

Detta tyder på, att de grekiska namnen Klytomnestra, Laios och Aristaios tonar ner i en grå 
indoeuropeisk forntid, då de återfinns även i andra indo-europeiska språk. 

Väster: Om man sitter vänd åt öster, har man väster bakom sig. I den västliga stjärnbilden 
Väduren uppgår Okeanos. I Europa ligger Oceanen längst i väster. Eftersom indoeuropeernas 
urhem legat någonstans i Europa 13, ligger den oändliga oceanen längst i väster dvs bakom 
betraktaren. En teori är, att ord för "bak" är ind.eu. *apo, sanskr appa, tillbaka, vilket bör 
föras till roten *ap, vatten, sanskr. ap, vatten. Ty då betraktaren är vänd åt öster, har han 
oceanen i ryggen. Detta förklarar ord såsom afton, då väster kallas aftonhimlen. 

Det indoeuropeiska ordet för väster är annars *uesperos, lat. vesper. Man trodde, att långt ute 
i oceanen, där solen går ner om aftonen, låg Hesperidernas ö. Hesperiderna är visserligen 
ingen stjärnbild, men har jämförts med Plejaderna, som är västliga14. 

Söder: Då orden för höger och söder kan vara detsamma, återstår att förklara ordet söder. 
Roten är *sun, som i engelska sun "sol". Svenska ordet sol/ty Sonne är ett gammalt rotnomen, 
som växlade mellan -n och -l. Roten *sun, sol, skall här jämföras med svenska "son", pl 
söner, eftersom tvillingarnas stjärnor Castor och Pollux, Dioskurerna, var Zeus söner. Det 

                                                        
12 Sagan "Den listige drängen och den otrogna bondhustrun", Svenska sagor och sägner, del 
III. sagor från Småland s 8 
13 Indoeuropeernas europeiska urhem styrks av trädnamnen mm. 
14 Allen, Starnames. 



fanns flera tvillingstjärnor i Tvillingarnas stjärnbild såsom Sol och Måne15. Söder betyder 
alltså "son". Sonen eller sönerna är Tvillingarnas stjärnbild. 

 

 

 

 

Tider 

Nedan följer en beskrivning av några få månader och årstider samt deras motsvarighet på 
stjärnhimlen. 

Viktigast härvidlag är den tradition, som ligger till grund för att januari kallas första månad, 
februari andra månad osv.   Några lösryckta månadsnamn må vara på sin plats.  

Januari uppkallad efter husguden Janus, varom Ovidius skriver i Fasti. Som dörrens väktare 
och hustomte är han jämförbar med Duoi Larvae. Larerna var liksom manerna en 
motsvarighet till den nordiske bodtomten, som vaktade gården. 

Februari är uppkallad efter Februus, som var ett annat namn på Hades. Hades och dödsriket 
med samma namn tänktes ligga nära Altaret, som uppgår i Skorpionen, andra tecknet.  

Mars finns i Norden belagd som Tyr. Sagan om Tyr är, att han stack sin hand i munnen på 
Fenresulven.  Detta påminner om stjärnbilden Quiwafus hållande sin hand i vilddjurets gap. 
Antika stjärnbilder visar hur Kentauren sträcker sin hand mot Vargens gap. 

April motsvarar Stenbocken. Stenbocken tillhörde satyrsläktet. Stenbocken jämförs hos Abu-
Masar med en apa. För de semitiska folken blir en satyr en apa. Möjligen är april namn på 
Stenbocken på grund av Satyrens likhet med en apa. 

Germanska sommarmånad. Sommaren räknades i Norden från den 14 april. Stjärnbilden är 
här Vattumannens kruka också kallad stjärnbilden Vattnet. Sommar bör föras till en rot *sem, 
som sedermera fått tre betydelser: 1. Sem hälla ut, 2. sem halv som i semi och 3. sommar. 
Betydelsen hälla ut jämförs med vattnet, som Vattumannen häller ut. Detta har givit 
sommarmånad. Betydelsen halv är för att stjärnhimlen enligt Ptolemaios delades mellan 
Stenbocken och Vattumannen, som båda var Saturni hus. 

Höst fhty herbist/ ty Herbst motsvarar grek karpos "frukt". Carpo var namnet på en av 
horerna. Horer, moirer och nordiska nornor sammanflödade i stjärnbilden Tre chariter, lat Tre 
gratier. Stjärnbilden de Tre Chariterna uppgår i Kräftan (sept. - okt.). 

Juli har kallats hömånad och runstavarna har en lie. Lien har ansetts vara Orions bälte, men 
borde snarare motsvara Perseus böjda liesvärd (juli), ty juli heter på serb-kroat srpanj 
"liemånad". Srp "lie" motsvarar namnet på Perseus liesvärd harpä. 

                                                        
15 Även Dag och Natt nämns i samband med Sol och Måne, Snorre Edda Gylfaginning, nr 10. 



Vintermånad: Vintermånad jämförs med Hydrans stjärnbild, som sträcker sig i november, ty 
man kan jämföra hydra med ordet vinter. Vinter betyder Hydrans stjärnbild. 

Spår av horoskopering 

Som vi försökt visa ovan är stjärnhimlen en jägar-kalender. Då jägaren, Bootes, under antiken 
kallades "plöjaren" eller "oxplöjaren", kan man snarast säga att stjärnhimlen är en jägar- och 
bondekalender. De tolv siffrorna och ordningstalen är gamla namn på zoodiakens tolv 
stjärnbilder. Många omständigheter såsom namnen på kroppsdelar t ex tyder på att 
stenålderns religion inte varit annat än astrologi. Typiskt för astrologins horoskopering är att 
ge akt på födelseögonblicket. Därför är jägarkalendern, som utvisar vilken årstid djuren 
födelsetid, en äkta astrologisk kalender. 

När en människa föds, kunde man enligt antik astrologi sätta upp ett horoskop. Man indelade 
rummet i tolv delar. Östpunkten var alltid första huset. Därunder låg andra huset, därefter 
tredje huset och så vidare. Samtidigt uppgick i öster varannan timme en ny stjärnbild, så att 
första huset kunde sammanfalla med vilken som helst av de 12 stjärnbilderna i zodiaken. 
Astrologerna talade om att den horoskoperade hade väduren i första huset, men en annan hade 
kanske Oxen i första huset. Det berodde på vilken stjärnbild, som varit uppgående i 
födelseögonblicket.  

De tolv husen är oberoende av stjärnbilderna.  

Namnen på de tolv husen är enligt Firmicus Maternus: 

Första huset   Livet, Vita,  

Andra huset   Rikedom, Lucrum (ligger under horisonten) 

Tredje huset   Bröder, Fratres  

Fjärde huset   Föräldrar och släkt, Parentes  

Femte huset   Söner, Filii 

Sjätte huset    Hälsa, Valetudo,  

Sjunde huset  Giftermål, Conjunx,  

Åttonde huset  Döden, Mors,  

Nionde huset  Främlingskap, Peregrinatio 

Tionde huset  Ära, Honores 

Elfte huset  Vänner, Amici, och  

Tolfte huset  Ovänner, Inamici  

Vid horoskopering betraktar man zodiaken som två likadana cirklar, en fast och en rörlig. 
Första huset Vita, liv, är då Jungfrun/Vågen. Viktigaste stjärnbilden i Jungfrun är Bootes, som 
var Frygiern, dvs den första människan. Detta skall jämföras med, att det fasta första huset i 



öster heter Liv. Liv och Livtrasa var de första människorna.  

Fjärde huset, Parentes, förfäder, bör jämföras med Stenbocken och kroppsdelen knä. man kan 
försiktigvis se en likhet mellan roten för knä *genu och roten för förfäder, släkt *genos.  

Åttonde huset, Mors, död, jämförs här med Plejaderna, som är den viktigaste stjärnbilden i 
Oxen. Oxen är den åttonde stjärnbilden räknat från Vågen. Plejaderna var hos vissa antika 
folk en helvetesplats och ett dödsrike, i Norden Nastrand, likstrand. Stjärnbilden tänktes 
uppgå i slutet av juli i Fruntimmersveckan, vars regn ansågs vara tårar. 

 

Skriften 

Eftersom det mesta på indoeuropeiskt språk burits fram på en skrift liknande runor och 
grekisk skrift, må några kommentarer vara på sin plats. Tolv till femton tecken har ett 
utseende i kombination med ett ljudvärde, som inte med bästa vilja kan förklaras utifrån den 
semitiska skriften. Dessa bokstäver är A, B, E, F, H, I, K, L(grek), M, R, S (flera former) T, V 
och U.  

Det mest opåverkade skriftsystemet i Europa är runskriften. Runradens placering i 
vegetationsåret blir uppenbar, då man ser följande: Is (november), Runa År (december), 
Idegran (december), Peordh (Trettondedag är i Tyskland Perchtentag), Jul (slutet av januari), 
Sigel (solmånad är februari), Tyr (månaden Mars), Bjarkan (vårmånad är mars).  

De 24 runorna representerar året delat i 24 delar, två runor i varje stjärnbild. Liksom Väduren 
representerar ca 30 dagar, så representerar varje runa en stjärnbild på 15 dagar. Runorna är 
således jämförbara med de 36 extra-zodiakala stjärnbilderna i grekiskan och de indiska 
månstationerna, naxatras. 

Om man nu kan bestämma vilka stjärnbilder runorna avbildar, så får man ett instrument för 
att jämföra vegetationsåret och stjärnhimlen.  Runan Ilas  avbildar en Skorpion, Sigil avbildar 
en orm, det är ormbärarens orm. Tyr avbildar Skyttens pil och Bjarkan hans båge.  

Det skulle innebära, att Skytten motsvarar månaden mars. Härav kan man bestämma 
stjärnhimlens ålder. Fullmånen stod i Skytten i mars för 8 000 år sedan. 

Skriften kan vara skapad senare, men då bör man betrakta att all folklore, all religion, all 
tideräkning, all astrologi har stannat i urhemmets tid. Visserligen har det germanska, 
romerska och indiska prästerskapen fortsatt att räkna tiden efter precessionens förändringar, 
men detta har inte kunnat påverka tideräkning och folklore såsom sagor och sägner.  

 

 

Nedan en tabell, som visar de 24 runorna (försvenskade) i vertikal ordning, i nästa kolumn, 
vilken stjärnbild de uppgår i zodiaken, i nästa kolumn runornas placering i vegetationsåret 
och fjärde kolumnen, vilken stjärnbild de avbildar. 

 



Runor Stjärnbild i Zodiaken Runornas placering i 
vegetationsåret 

Stjärnbild, som runan 
avbildar 

Fä F ♈  Väduren 

Ur U ♈  Hyaderna 

Thurs Q ♉   

As A ♉   

Red r ♊   

Ken K ♊  Sirus är Hundens 
gap. även kallat 
facklan 

Gåva G ♋  Vintergatan som ett 
kors 

Vån  V ♋   

Hagel H ♌   

Nöd N ♌   

Is I ♍ november  

År J ♍ december  

Idegran W ♎ december  

Perchta P ♎ januari  

Jul Z ♏ januari Skorpionen 

Sigel S ♏ februari Ormbärarens orm 

Tyr  T ♐ mars Skyttens pil 

Bjarkan b ♐ mars Skyttens båge 

eng. Ech e ♑   

Man m ♑   

Lag L ♒   

Ing n ♒   

Odal O ♓  Föreställande en fisk, 



Fiskarnas stjärnbild. 

Dag D ♓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


