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Tideräkning 

 
365.25-dagars året 

    
årt julianska år innefattar som bekant 365.25 dygn. Detta bestämdes av Julius Caesar och 

justerades av påven, Gregorius, på 1580-talet, så att det också kallas det gregorianska året och 

kalendern kallas den gregorianska kalendern. 

Man grov-indelade solåret i tolv månader: januari, februari, mars o.s.v. Detta är en avbild av de tolv 

månmånader, som månen varje år beskriver. Dessa tolv månmånader är utspridda över en kalender med 

365 dygn, som kan liknas vid en teaterscen eller fotbollsarena, där spelet sedan äger rum. 

Månen, planeterna och kyrkoåret med påsken, pingsten och advent tumlar runt på denna arena, olika för 

varje år. Solen håller ihop kalendern med sitt 365-dagars-år. Varje år är 6 timmar för kort och därför 

måste man skjuta in en dag, skottdagen, vart 4:e år. 

365.25-dagars-året var känt av grekerna och astronomen Meton, (400-talet f. Kr.), ställde upp 

gyllental för månens faser genom 19 år. Det betydde, att nymånen efter 19 år, på dagen inträffar på 

samma ställe i zodiaken. Metons gyllental var uppsatta på torgen i det gamla Grekland, så att folk av detta 

kunde se månens faser och de därav följande månaderna och festerna. 

Katolska kyrkan övertog gyllentalen på 800-talet, så att Sverige, då det kristnades på 1000-talet, 

mötte denna slags tideräkning. Någon gång under medeltiden, översattes de 19 gyllentalsåren till runor. 

Dateringen är osäker, men är belagd från 1200-talet, då man hittat gyllentalsraden på en dopfunt på 

Själland, daterad till 1200-talet. 

De 19 åren skrevs av kyrkan med romerska siffror och motsvarades av futharkens 16 runor + 3 nya 

runor, skapade för ändamålet: 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 
f  u  d  o  r  k  h  n  i  a  s  t  b  l  m  y  å  ä  ö  
 
 
 
 

V 



 2 

 Gyllentalsrunor                                     Runornas namn (försvenskade)              Betydelse 
f  fä (år 1) får 
u  ur (år 2) regn 
d  turs (år 3) jätte 
o  os  (år 4) egentligen as ”död kropp”. 
r  red (år 5) vagn 
k  kaun (år 6) böld 
h  hagel (år 7) hagel 
n  nöd (år 8) nöd 
i  is (år 9) is 
a  år (år 10) år 
s  sol (år 11) sol, egentligen sigel ”ädelsten” 
t  tyr (år 12) tyr 
b  bjarkan (år 13) björk 
l  lag (år 14) vatten 
m  man (år 15) man 
y  yr (år 16) idegran 
å  arlager (år 17)  
ä  tvimader (år 18)  
ö  belgtor  (år 19)  
 
 
År 2014 finner man alla fullmånar under datum med runan o (i Carlesons runstav), nedan. 

År 2015 finner man fullmånen under runa r och år 2016 under runa k och år 2017 under runa h. 

 
 

Ovan: Carlesons runstav, uppdelad på 12 månader, januari - december 
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Gyllentalen står på runstaven ovan uppställda, med början den 1 januari. 
 
19 8 16 5 13 2 10 18 7 15 4 12 1 9 17 6 14 3 11 
ö  n  y  r  b  u  a  ä  h  m  o  t  f  i  å  g  l  d  s  
  
För att komma ihåg denna rad, skapades på 1600-talet en vers: 
 
Belgthor, ö 

Nödgade, n: 

Stupmader, y 

Rida, r_: 

Bort, b 

Ur, u: 

Alla, a: 

Tvi-maders ä  

Hagar, h: 

Med, m 

Odens, o: 

Täcka, t 

Frilla, f: 

I,  i: 

Arlagers, å 

Gröna, k: 

Lund, l 

Den, d: 

Sköna. s  

 

Ett kolon betyder en dag utan runa,  ön:yr:bu:a:äh:mo:tf:i:åk:ld:s  

Dock var tideräkning med datum och romerska månadsnamn ovanligt under medeltiden. Man 

orienterade sig i det vanliga livet efter de dagar, som var avmärkta på runstaven; de s.k. helgondagarna. 

De flesta dagar var kanoniserade av kyrkan. Dock hade varje stift stor självständighet i förhållande till 

Rom, således att kyrkans 8000 helgon aldrig fördelade sig helt på samma sätt. Helgondagar som varit 

mindre kända i övriga Europa, har markerats med asterisk. Dagar, som har fått ett oförklarligt genomslag 

i folktro, såsom; Lucia o. Tiburtius har också fått en stjärna.    
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1 januari, nyår 18 maj, Erik ✯ 29 sept., Mikael  

6 januari, trettondedag 25 maj, Urbanus 4 oktober, Franciscus 

19 jan. Henrik ✯ 31 maj, Petronella 7 okt., Birgitta, 9 okt. Dionysius 

24 jan. Erik d. heliges bens 

flyttning✯ 
3 juni, Erasmus  14 okt., Första vinternatt ✯ 

16 okt., Gallus 

25 jan. Paulus 8 juni, Medardus 18 okt., Lukas 

2 februari; kyndelsmässa 12 juni, Eskil, gamla solståndet ✯ 21 okt., Ursula 

6 feb. Dorothea 13 juni, Antonius 28 okt., Simon – Judas 

9 feb. Apollonia 17 juni, Botolf ✯ 1 november, Alla helgons dag 

2 nov., Alla själars dag 

10 feb. Scolastica 24 juni, Johannes döparens födelse 6 nov. Konungens död vid Lützen ✯ 

15 feb. Sigfrid✯ 29 juni, Petrus o. Paulus 11 nov., Martinus 

22 feb. Petersmässa 2 juli, Marie berggång 19 nov., Elisabeth 

24 feb. Matts 10 juli, Knut 23 nov., Clemens 

1 mars, Albinus 15 juli, Apostlarnas delning 25 nov., Catharina 

7 mars, Perpetua 20 juli, Margareta 30 nov., Andreas 

12 mars, Gregorius 22 juli, Magdalena 4 december, Barbara 

17 mars, Gertrud 25 juli, Jakob 6 dec., Nicolaus 

21 mars, Bengt 29 juli, Olof ✯ 8 dec., Marie väntedag 

25 mars, Marie bebådelse dag 1 augusti, Petri fängelse 9 dec., Anna✯ 

27 mars, Rupert 4 aug., Dominicus 13 dec., Lucie dag ✯ 

1 april, Hugo, 4 april, Ambrosius, 

6 april,  Wilhelm 

10 aug., Laurentius 21 dec., Thomas 

14 april, Tiburtius ✯ 15 aug., Marie himmelsfärd 24 dec., Julafton 25 dec., Juldagen 

20 april, Victor  24 aug., Bartolomeus 26 dec., Stefanus 

23 april, Georg 29 aug. Johannes döparens halshugg 27 dec., Johannes ev. 

25 april, Markus 1 september, Egidius 28 dec., Menlösa barns dag 

1 maj, Philippus-Jacobus 8 sept., Morsmässa 

12 september, dagjämningen ✯ 
 

3 maj, korsmässa 14 sept., Korsmässa om hösten  

6 maj, Johannes ev. 17 sept., Lambertus  

12 maj, Pancratius 21 sept., Mauritius 22 sept. Matteus  

  
Eftersom dessa dagar inföll på fasta datum, använde man under medeltiden en kombination av veckoräkning 

och helgondag för att orientera sig. Det hette kanske: ”Onsdagen före Dorothea (6 feb.)”, ”måndagen efter 

Gregorius (12 mars)”. 
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De romerska månadsnamnen nämndes nästan inte alls. (Källa Arboga stads tänkebok, utg. av Svenska 

Fornskriftsällskapet.)   

Den medeltida helgonlängden höll sig i Sverige långt fram i tiden och ligger till grund för den nuvarande 

namnsdagslängden. Här nedan är ett utsnitt ur 1844 års almanack, september månad. För varje dag 

markerades i vilken stjärnbild månen befann sig: 

 

 
 

Slutligen kan nämnas, att mayafolket i nuvarande Mexiko, kände till 365.25 – dagars-året, då 

spanjorerna kom dit mot 1400-talets slut.  

 

364-dagars-året 

 
Flera vittnesmål uppger, att runstavarna hade en äldre förlaga, där bilderna i de flesta fall fanns och 

antalet veckor, 52, pekade på ett 364-dagars år. Runstavar med blott 364 dagar finns från Lappland, södra 

Västergötland och Uppland. 

Vidare finns en icke-kyrklig veckoräkning belagd kring hela Östersjön; Baltikum, Sverige och 

Schlesien. Året indelades i fyra räppar om 13 veckor. (4 ggr 13 = 52). 



 6 

Vid solstånden började vecka noll och vid dagjämningstiden var det vecka 13. Räknat från jul; vecka 

noll, gick det till vårdagjämningen, som blev vecka 13. Därefter räknade man baklänges; vecka 12, 11, 10 

o.s.v., tills man kom till midsommar, som var vecka noll om sommaren. Därefter räknade man fram till 

vecka 13, motsvarande höstdagjämning och därefter baklänges till jul 

Varje räpp innehöll 13 veckor och fyra räppar gav 52 veckor, och det var i denna kalender, som 

månen och stjärnorna rörde sig. 

Den stora mängd icke-romerska månadsnamn som finns bevarade, ansågs av alla forskare vara rena 

månmånadsnamn. 

Vad sade språkforskningen om veckan? 
 

Veckans sju dagar heter ungefär detsamma på alla germanska språk. Man har menat att den 

germanska veckan vore ett översättningslån från en romersk eller grekisk vecka på landsbygden. 

Romarna hade en 9-dygns-vecka, men 7-dagarsveckan var också väl känd och finns belagd. För att 

förklara den germanska sjudagarsveckan, har man tillgripit en hjälpteori, om den okände romerske 

soldaten, som förmedlade sin 7-dagarsvecka till germanerna. 

Veckodagarnas namn går ner i urnordisk tid. De finns lånade i finskan, där de behållit sitt urnordiska 

bildningssätt: 

maanan-tae ”måndag”, perjan-tae ”fredag”, lauan-tae ”lördag”, sunnun-tae ”söndag”. 

Förleden ”sunnun-” är genitiv och en sådan bildning är knappast ur-indo-europeisk, men utan vidare 

urnordisk. Både ”maanan-” och ”sunnun-” (mån- och sön-) går tillbaka på n-stammar, som finns 

bevarade med sitt –n i gotiskan och urnordiskan. I forn-nordiskan, som talades på vikingatiden, och är 

belagd från 600-talet, är detta -n försvunnet och sunnun- blir som på fornordiska/isländska; sunnu-dagr 

”söndag” och mána-dagr ”måndag”. 

Att finskans veckodagar kommer från de nordiska grannfolken, styrks också av, att lauan-tae 

motsvarar forn-nordiska, isländska laugardagr ”lördag”. Detta veckodagsnamn finns inte i de andra 

germanska språken.  

Själva ordet, vecka, visar en avljudsväxling, genom att det heter, ömsom nordiska vika, och ömsom 

nordiska uka (forndanska). Samma avljudsväxling (samprasarana-avljud) finns mellan engelska week och 

tyska Woche. Denna avljudsväxling är mycket ålderdomlig i nominala ord. Annat är det med de 

germanska verben, som ständigt växlar avljud: såsom i rida-red, bjuda-bjöd, brista-brast, taga-tog, bära-

bar, giva-gav.  

Man vet heller inte vad ”vecka” egentligen betyder. De grekiska och latinska orden för vecka, 

semana, hebdomana går tillbaka på sjutalet:  grek. hepta, latin septimus. 
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Eftersom planetveckans fundament är den ptolemaiska världsbildens ordning, måste man också 

påpeka, att denna ordning, uppifrån räknat: Saturnus, Jupiter, Mars, solen, Venus, Mercurius, månen, - 

också finns inom musiken med dess sju-toniga skala; så i Indien, Grekland, Rom och Egypten. 

Det gamla veckoåret förde länge en tynande tillvaro efter kristendomens införande och levde blott på 

landet med sina räppar. Svenska almanackor från 1500-talets slut och fram till c:a 1900, hade visserligen 

veckoräkning, men den följde månen, såtillvida som att första fullmåne efter vårdagjämningen var 

påskfullmåne och påskdagen var första söndag efter denna fullmåne. 

Varje söndag från tidigast slutet av januari fram till domsöndagen följde påsken, som gav en ganska 

ungefärlig bild av solåret, eftersom påsken kan infalla (med modern terminologi) på söndagen i någon av 

veckorna 12,13,14,15,16. 

När veckoräkningen kom tillbaka på 1900-talet efter en 1000-årig skuggtillvaro, delade man 

efterhand in året i sina 52 veckor, så att vecka 1 kunde infalla måndag senast den 4 januari. Nästa år, 

började vecka 1 den 3 januari och, om vi bortser från skottår, då vecka 1 skulle börjat den 2 januari, så 

följer, att vecka 1 för varje år börjar en dag tidigare. Detta pågår tills vecka 1 börjar den 29 december och 

härnäst egentligen skall börja den 28 december; vilket inte sker. Istället skjuter man här in vecka 53 och 

börjar åter räkna från den 4 januari. Det hela ger med skottåren inräknade en cykel på 28 år. 

Med detta vill vi ha sagt, att 364-dagars-året lever vid sidan av 365.25-dagars året – i hög grad. 

Många hantverkare och folk inom offentlig sektor räknar veckonummer vid sidan av de latinska 

månadernas datum. Sättet att orientera sig: ”måndag i vecka 1” är detsamma som under hedendomen, och 

så är varje år olika i förhållande till solen. Ett visst år infaller ”måndag i vecka 1” den 4 januari, ett annat 

år den 29 december. 

Det 4-delade året 
Vissa runstavar visar förutom den ganska vanliga 2-delningen i ett sommar- och ett vinterhalvår 

dessutom ytterligare en underdelning; således: Den 14 april, 14 juli, 14 oktober (13 oktober) och den 14 

januari (13 jan.)   

Den gotländska runkalendern från 1328 visar en annan indelning i 4 årstider:  

23 november, Clemens, vinter, 

22 februari; Peter i fastan, vår (ladingsdag), 

25 maj, Urbanus, sommar, 

15 augusti, höst. 

I folklig tideräkning har en liknande 4-delning hållit sig långt in på 1800-talet. Höstdagen angavs ingå 

den 24 augusti, Bartholomæus eller den 22 aug.; Symphorian. 

Nedan, ett utdrag ur 1328 års gotländska run-almanack, februari månad. 
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Det 3-delade året 
Det 3-delade året anses vara mycket gammalt och har lämnat vittnesbörd i folktro och särskilt på 

runstavarna som visar ett tingsmärke (en pall) den 13 januari, den 12 maj och den 14 september. 

Tings-pallen den 13 januari betydde att julfriden nu var slut, och att brott åter blev bestraffade. Att ha 

begått brott under julen, d.v.s. att ha brutit julfriden var en försvårande omständighet och dylika brott 

straffades hårdare. Den riktigt gamla förklaringen från indo-europeiskan, var att julfriden bar ett minne av 

guldåldern i människans historia. Denna frids-tid tänktes nu efter jul vara avslutad och man återgick till 

vardagen. Zeus hade störtat titanerna och gripit makten. Guldåldern, som hade lett till en förfärande 

brottslighet, var slut och brott bestraffades. Zeus var domar-guden och i astrologi råder Zeus/Jupiter över 

lag och rätt. I Rom kallades festen före jul för Saturnalia och firades likaledes som ett minne av 

guldåldern. 

Mellan 13 januari och 12 maj är 17 veckor. Mellan 12 maj och 14 september är 18 veckor och mellan 

den 14 september och 13 januari; 17 veckor. Det betyder att de tre årstiderna haft 17 veckor vardera; 

17ggr 3 = 51. Det saknas således en vecka som säkerligen varit inskjuten före midsommar och förklarar, 

varför det är 18 veckor mellan maj månads och septembers tingsmärken. 

Detta styrks av kyrkans helgonlängd, som här torde vara ett avtryck av den äldre hedendomen, så att: 

med början vid midsommar, ett tredelat år blir på följande sätt; dag-runor insatta. 

 
Helgondag Dagruna  Helgondag Dagruna Helgondag Dagruna 
25 juni f   22 okt. f   19 feb. f   
10 juli  ✯ u   6 nov.  ✯ u   6 mars u   
25 juli  ✯ d   21 nov. d    21 mars  ✯ d   
9 aug. o   6 dec.   ✯ o  5 april   o   
24 aug. ✯ r   21 dec. ✯ r   20 april  ✯ r   
8 sept.  ✯ k   6 jan.    ✯ k   5 maj k   
23 sept. h   21 jan.  h   20 maj h   
7 okt.   ✯ f   4 feb. f   3 juni     ✯ f   
 
17 – 24 juni är inskottsvecka. 

I första kolumnen ser man, att de avmärkta dagarna, var 15:e dag, går genom kända och viktiga dagar 

i kyrka och folktro: 

10 juli/Knut,  - 25 juli/Jakob, -  24 aug./Bartolomeus, -  8 sept./Morsmässa, -  7 okt./Birgitta. 

Den följande årstiden löper genom: 

6 nov./Gustaf Adolf,  - 21 nov./Marie offring, - 6 dec./ Nicolaus,  - 21 dec./Tomas, -  6 jan./Trettondedag.  

Den tredje årstiden går genom den: 

21 mars/Bengt, - 20 april/Victor, -  3 juni/Erasmus. 
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Varje årstid innehåller 119 dagar (=17 veckor). Tre årstider à 119 dagar = 357 dagar; 51 veckor. 

Därtill en skottvecka som gav summan, 52 veckor = 364 dygn. 

Varje årstid avbildar på detta sätt månens faser med följande lunationer: 

30 dygn + 30 dygn +30 dygn + 29 dygn = 119. 

Det ger ett månår med 357 dygn, vilket är tre dygn längre än ett astronomiskt månår, som är 354 dygn,  

(12 månmånader à 29.5 dygn). 

Om man fyller i månens faser enligt ovan sagda och utgår från gyllentalet för juli månad, så kommer 

månen en dag tidigare i januari och en dag senare i december. Det var väl kanske försumbart, men det 

viktiga är att det hedniska fest-året var 15:e dag följt ordningen i 7-dagarsvckan; måndag, tisdag, onsdag.  

Med säkerhet kan man säga, att de 7 runorna i veckan fudorkh  , som ju upprepas 52 gånger på varje 

runstav, representerar: 

f ”tisdag”, 

u ”onsdag”, 

d ”torsdag”, 

o ”fredag”, 

r ”lördag”, 

k ”söndag”, 

h ”måndag”. 

Varje vecka har börjat på en tisdag och varje år har börjat på en tisdag. 

Mycket tydligt är, att folktro om lördagen stämmer med uppteckningar för den 21 dec; Thomas, som 

är en R-runa. 

Alla år i en 364-dagars kalender börjar på samma veckodag. 

I våra dagar börjar vecka 1 mellan den 29 december och den 4 januari; - alltid på en måndag. För inte 

så länge sedan började veckan på en söndag. 

Det tredelade året har troligen ställts upp som ett 12-månaders år + en vecka: 

I 

januari 

II III IV V VI 

Skottvecka 

VII VIII IX X XI XII 

30 29 30 30 30 29 30 30 30 29 30 30 

 

Detta ger 357 dygn (=51 veckor) + skottveckan före midsommar = 52 veckor. 

Inom denna ram har sedan månen och planeterna rört sig, olika för varje år.   

Om man vill avbilda månens faser mera exakt, måste man göra månaderna omväxlande 30 och 29 dygn 

långa. 
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Eftersom en månad är ungefär 29.5 dygn lång, får man då följande uppställning. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rest 

10 

dygn 

29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30=354 =364 

 

354 dygn är på dagen, vad månen behöver för att fullborda 12 månvarv i förhållande till solen. 

För att komma ifatt solårets 364 dygn, måste man lägga till 10 dygn. Nästa år blir det på samma sätt; 12 

månmånader blir 354 dygn. För att fullborda solåret, måste man lägga till 10 dygn = 364. Det tredje året 

blir på samma sätt. Nu har man tre rester om 10 dygn vardera, vilket sammantaget blir 30 dygn. Detta 

motsvarar en månad, som nu skjuts in. 

Denna 3-årsperiod gäller fortfarande för kyrkans tideräkning. Påsken backar 11 dagar varje år och 

vart tredje år skjuts en skottmånad in, så att man åter börjar med en sen påsk, som backar 11 dygn varje 

år. 

År 1 År 2 År 3 

12 månader á 29.5 dygn = 

354+10 

=364 

12 månader á 29.5 dygn = 

354+10 

=364 

12 månader á 29.5 dygn  = 

354+10 

=364 

10+10+10 = 30 dygn, 

skottmånad 

 

3 år består av 36 månader med omväxlande 29 och 30 dygn plus en skottmånad á 30 dygn. 

Allt som allt; 37 månader = 1092 dygn. 

  
Den sideriska månaden 

 

Månen går från nymåne till nästa nymåne på 29.5 dygn. 

Ordet siderisk kommer av latin sidus ”plats”. Då månen går från en plats på stjärnhimlen, säg Väduren 0°, 

till samma ställe, Väduren 0°, behöver den 27.3 dygn. 

Under tiden har solen hunnit nästan ytterligare en stjärnbild, ty solen står i en och samma stjärnbild i 

30 dygn. 

För att då hinna ifatt solen, måste månen gå ett par dagar till. Och då 29.5 dygn passerat sedan förra 

nymånen, är det tid för nästa nymåne eller konjunktion. 
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Siderisk månad betyder alltså, att månen utan hänsyn till solen går från en viss stjärna till samma 

stjärna, vilket den gör på 27.3 dygn. 

Om vi antar, att månen börjar i Väduren 0°, skall han på 27,3 dygn tillryggalägga sitt exakta varv i 

zodiaken genom de 12 stjärnbilderna. Dessa 12 stjärnbilder motsvaras i Indien av 27 naxatras.  

Man brukar i gamla almanackor låta månen stå ungefär 2 dygn i varje stjärnbild. 

Januari månad såg 1838 ut så: 

 

1 

jan 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

♒ ♓ ♓ ♈ ♈ ♉ ♉ ♉ ♊ ♊ ♋ ♋ ♋ ♌ ♌ 

 

Den 24-radiga gamla runraden motsvarar året med början på midsommar och den grekiska zodiakens 

12 stjärnbilder således, att det går två runor på varje stjärnbild. FUQArKGV:HNIJwPZS:TbEMLnOD 

 

Stjärnbilderna Runorna Vad runorna 

föreställer/betyder 

♈ F Väduren 

♈ U Hyaderna 

♉ Q Triangeln 

♉ A Plejaderna 

♊ r Kusken 

♊ K Stora Hund, Sirius 

 ♋ G Vintergatan som kors 

♋ V  

:  :  

♌ H Garnvinda 

♌ N Hand-ten 

♍ I Tråd 

♍ J  

♎ W Armbåge, hand m. utsträckta 

fingrar 

♎ P garnvinda 
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♏ Z skorpion 

♏ S orm (ormbärarens orm) 

: :  

♐ T Pil, Skyttens pil 

♐ b Båge, Skyttens båge 

♑ e Örnen 

♑ M Satyren, Stenbocken, m M, 

motsvarar semiskt qof. x X   

♒ L Lag = Vattenmannen 

♒ n Ing, havsgud, Vattumannen 

♓ O Fisk, Fiskarnas stjärnbild 

♓ D Knuten i Fiskarna. 

 

Den indiska stjärnhimlen, som vi inte går närmare in på, börjar också i Väduren, Ashvins. 

27 tecken består av 24 runor + tre inskott av kolon som markerar gränsen mellan de tre ätterna i runraden. 

I Indien har man 24 naxatras, och tre inskottsmånader, som har förleden; sanskrit uttara ”ytterligare”. 

Dessa tre ”ytterligare” motsvarar de tre ättestrecken i runraden. 

  24 runor + 3 inskott, eller 27 naxatras, motsvarar den sideriska månadens 27 dagar. 

Eftersom varje runa motsvarar ett tecken eller stjärnbild på himlen, råder varje tecken över en viss tid i 

solåret. 

 

Den gamla runraden Datum  Dagruna enligt runstaven 
F 25 juni f   

U 10 juli u   

Q 25 juli d   

A 10 augusti o   

r 24 augusti r   

K 8 september k   

G 22 september h   

V 7 oktober f   

:   Andra ätt 
H 22 oktober f   
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N 6 november u   

I 21 november d   

J 6 december o   

W 21 december r   

P 6 januari k   

Z 21 januari h   

S 4 februari f   

:   Tredje ätt 
T 19 februari f   

b 6 mars u   

e 21 mars d   

M 5 april o   

L 20 april r   

n 5 maj k   

O 20 maj h   

D 3 juni f   

:   

 

Eftersom en siderisk månad är 27.3 dygn, så är 10 sideriska månader 273 dygn. 

273 dygn är 39 veckor, d.v.s. ¾ av ett 364-dagars år. 

Om vi använder modern veckoräkning från vecka 1 – 52 och delar detta året i 4 delar, nämligen vecka: 0, 

- vecka 13, - vecka 26, - vecka 39 och vecka 52, så blir resultatet, att den sideriska månaden delar året så, 

att 10 sid. /månader går till vecka 39 år ett och 20 sid./månader går till vecka 26 år två, och 30 

sid:/månader till vecka 13 år tre, och 40 sid./månader till vecka 52 år fyra. 

40 sideriska månader är 3 år/364 d.v.s. 1092 dygn; samma som 3 år med dess synodiska 37 månader = 

1092 dygn. 

Ett år har fyra räppar (1 räpp är 13 veckor) och tre år har 12 räppar. 

3 räppar = 10 sideriska månader 

6 räppar = 20 sideriska månader 

9 räppar = 30 sideriska månader 

12 räppar = 40 sideriska månader = 1092 dygn. 
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Sjudagarsveckan är således ingen konstruktion, utan ett naturligt astronomiskt mått för att bestämma 

månens position från dag till dag, från månad till månad, och solens position från dag till dag, vecka för 

vecka och år för år. 

Delar man tre-årsperioden 1092 dygn i 4 delar, finner man, om man börjar vecka 0, att 10 sideriska 

månader motsvarar höstdagjämningen; 20 sideriska månader motsvarar midsommar och 30 sideriska 

månader motsvarar vårdagjämningen och 40 sideriska månader, åter, vintersolståndet. 

 
 

Den synodiska månaden 
Mycket av detta har nämnts ovan. Vi upprepar. Den synodiska månaden är ett begrepp för att 

beskriva månens konfiguration mot solen: nymåne, första kvarteret, fullmåne och sista kvarteret. 

Från nymåne till nymåne behöver månen 29.5 dygn, egentligen 29.5305881 dygn. 

Om man ställer upp månaderna efter sina gyllental och låter månaderna vara ömsom 29 och ömsom 

30 dagar, så blir varje månad 29.5. dygn lång. Varje år har 12 månader som var och en är 29.5 dygn och 

12 månmånader är 354 dygn. För att få ett 364-dagars solår måste man lägga till 10 dygn. 

Nästa år går det på samma sätt: 12 månader (354 dygn) plus 10 dygn. 

Tredje året går på samma sätt; 354 dygn plus 10 dygn. De överskjutande dygnen från tre år belöper 

sig nu till 30 och bildar en hel månad som läggs till de 36 månaderna för tre år, så att tre år 364 ggr 3 = 

1092 består av 36 månader ggr 29.5 = 1062 + 30 = 1092. 

Denna treårsperiod bildar fundamentet i gammal tideräkning och fortfarande kan man i kristna 

psalmböcker och böne-böcker se, att man har olika läsningar för årgång 1, 2 och 3. 

3 år = 1092 dygn, är alltså 37 synodiska månader och 40 sideriska månader och systemet bildar ett evigt 

maskineri för att undvika, att påsken hamnar mitt i sommaren och annat liknande. 

Dessa tre 364-dygns år finns fortfarande genom den moderna veckoräkningen, men genomkorsas då 

och då av, att man kastar in vecka 53 i almanackan. 

Man kan ställa upp sin års-almanack (364 dygn) med hänsyn till månens faser och göra varannan 

månad 29 och varannan 30 dygn lång. 

Om vi antar, att fullmånen infaller på första dagen i månad I, så kommer 2:a fullmåne på första dagen 

i månad II. 3:e fullmåne infaller på första dagen i månad III och 4:e fullmåne på första dagen i månad IV. 

Alla fullmånar skulle stå på en linje. Första året följer man den 1:e i varje månad; nästa år den 21:e i varje 

månad och tredje året den 11:e i varje månad. Man minskar med 10 dygn varje år, som är skillnaden 

mellan solårets 364 och månårets 354. 
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Om fullmånen år 1 faller den 29:e dagen i månaden, kommer den år 2 att falla den 19:e dagen och på 

det 3:e året den 9:e dagen. 

 

Den 16-åriga cykeln 

Eftersom 364-dagarsåret är 1.25 dygn för kort i förhållande till solåret, måste man då och då justera 

tideräkningen. Vi redogjorde flera gånger ovan för det moderna veckoåret, där man skjuter in en vecka 

53, då vecka 1 är på väg att komma tidigare än den 29 december. Man kastar då fram vecka 1 att börja 

den 4 januari och regeln är att första torsdag efter nyår ligger i vecka 1. 

De gamla germanerna och islänningarna fick då och då skjuta in en skottmånad för att kompensera att 

varje år var för kort. 

I det gamla norden, där man talade urnordiska, hade man 24 runor, där varje runa var: en stjärnbild, 

en dag, en 15-dagarsperiod och ett år. 

24 år bildade åtta tre-årscykler och på 24 år går det 6 skottår. (24+6=30). Man klarade sig genom att 

vart 24:e år skjuta in en skottmånad, räknat kanske från den 21 december, varefter man kom till, vad som 

numera motsvarar den 20 januari. Här började man gå baklänges en dag om året, och att skottåren smög 

sig in behövde man inte tänka på. Efter 24 år var det dags att lägga till en månad (30 dagar) och så gick 

det på i århundraden. 

De vikingatida nordborna använde en 16-års cykel, och då blev skillnaden visavi 365.25-års året inte 

så våldsam. Efter 16 års backande sköt man in 20 dagar som bestod av 16 dagar+4 skottdagar, ty på 16 år 

går det 4 skottdagar. 

Runstavens 19-årscykel, som kom till norden med kyrkans tideräkning någon gång efter år 1029 

översatte gyllentalen till runor. Det finns rundikter som innehåller spådomar för varje år, beroende på 

vilken runa som var gyllentalsruna. Dessa rundikter innehåller den vikingatida futharkens 16 runor + tre 

nya runor som skapades för att få de nödvändiga 19 i den metonska cykeln, som kyrkan sedan 800-talet 

använde. 

Det finns också rundikter från Island över de 16 nordiska runorna, där runornas årstid kommer fram. 

Den 24-radiga runradens samband med årstiderna kommer fram i runnamnen; is ”november”, år ”6 

december” (kyrkoåret börjar i advent), Idegran ”21 december”, Peor∂, ”6 januari” (Dagen kallas 

fortfarande i Tyskland ”Perchtentag”, eolhx ”jul, 22 januari”, (Julen firades fordom långt in i januari). 

De 16 åren i tideräkningen beräknades så, att 5 tre-års-perioder om vardera 1092 dygn bildade 15 år. Det 

16:e året bestod av 354 dagar + 10 = 364. 

För att kompensera den årliga förlusten av 1.25 dygn som på 16 år hunnit uppgå till 20 dygn, lade 

man ihop det 16:e årets rest på 10 och 20 dagar = 30; d.v.s. en månad. 
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De 16 åren rörde sig från 20:e-dagen, (Knut), och kom efter 16 år (egentligen 20) 16 dagar tidigare, 

då man började räkna: ”jul, annandagen, tredjedag, fjärde-dag….tjugondedag,” varpå man åter började 

räkna veckor. Hur man ställde upp sin kalender, har vi talat om ovan. Det finns runstavar, där året är delat 

i 2,4, och 3 delar. 

De 16 åren motsvarade runraden som var uppdelad i tre grupper eller ätter: 

1:a ätt: fudork  

2:a ätt: hnias   

3:e ätt: tbmly   

Antalet lunationer på 16 år blir för de första 15 åren = 5 st. treårsperioder á 1092 dygn. (1092 ggr 5 = 

5460) 

Det sextonde året innehåller 12 månmånader = 354 + 1 månad. (Denna månad består av en rest för 

det 16 året på 10 dagar + 20 dagar motsv. antal dagar från juldagen till tjugondedag.   

Antalet lunationer är 198. På 16 år 5844 dygn.  

En månad är astronomiskt 29.5305881 dygn. 

Om vi multiplicerar månens verkliga längd 29.5305881 med 198 = 5847.0564438. 

Det blir 3.0564438 dygn längre, än om vi räknar med varje månad som 29.5 dygn lång. 

Man ser alltså att skillnaden på 16 år blir mer än 3 dygn. 

Den astronomiska månaden är längre än kalenderns konstruerade månad som är 29.5 och någon gång 

30 dygn lång. 

Man kan göra så, att man för varje ätt, går fram en dag i kalendern. Felet blir då på 16 år 0.0564438 

och för varje år 0.0035277375 dygn. 

Detta fel uppgår till ett dygn efter 283 år, (1: 0.0035277375 = 283.467803372.) 

Detta är således en mycket bra kalender, där varje år är det andra likt med sina 52 veckor, och där det 

finns ett nära samband mellan sideriska och synodiska månader, där 7-dagarsveckan är den minsta 

enheten, varmed allting mäts. 

7-dagarsveckan kan därför ses som ett naturligt mått, som förädlar och förenklar dygns-, månads, och 

årsräkningen. 

Runstavens tredelade år förtydligat och tolkat. 
Här visas, hur man för varje år kan finna ny och nedan och sedan bestämma den hedniska festen 

genom att leta ut önskad veckodag. Första fullmåne efter midsommar var festen F ”tisdag”.   

F första tisdag efter första fullmåne efter midsommar, d.v.s. VII:e fullmåne. 

U onsdag 15 dagar senare 

Q torsdag 15 dagar därefter, VIII:e fullmåne 
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A fredag 15 dagar efter 

r lördag 15 dagar senare, IX:e fullmåne 

K söndag 15 dagar senare 

G måndag 15 dagar därefter, X:e fullmåne 

V tisdag 15 dagar senare 

: 

h tisdag 14 dagar senare, XI:e fullmåne 

N onsdag 15 dagar därefter 

I torsdag 15 dagar senare, XII:e fulmåne 

j fredag 15 dagar senare 

w lördag 15 dagar efter, I:a fullmåne 

P söndag 15 dagar efter 

Z måndag 15 dagar efter, II:a fullmåne 

S tisdag 15 dagar senare 

: 

T tisdag 14 dagar senare, III:e fullmåne 

b onsdag 15 dagar efter 

e torsdag 15 dagar efter (skärtorsdag), IV:e fullmåne. 

M fredag 15 dagar senare 

L lördag 15 dagar senare, V:e fullmåne 

n söndag 15 dagar efter 

O måndag 15 dagar därefter, VI:e fullmåne. 

D tisdagen 15 dagar efter 
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 ♈ F ♉Q ♊ r ♋ G ♌H ♍ I ♎ W ♏Z ♐ T ♑ e ♒ L ♓ O  
 VII   VIII  IX X XI XII I II III IV V VI skott 
29  25juniö  25jul   24aug 23sept 22okt 21nov 21dec 21jan  19feb 21mar 20apr 20maj 18jun 
18 26     n  26 25 24 23 22 22 22 20 22 21 21  19 
 27      27 26 25 24 23 23 23      21 23 22 22  20 
26 28    y  28 27 26 25 24 24 24     22 24 23 23  21 
15 29    r  29 28 27 26 25 25 25 23 25 24 24  22 
 30     30 29 28 27 26 26 26     24 26 25 25  23 
23 1 jul b  31 30 29 28 27 27 27      25 27 26 26  24 
12 2     u  1au  31 30 29 28 28 28 26 28 27 27  
 3        2 1sept 1okt 30 29 29 29     27 29 28 28  
20 4     a    3 2 2 31 30 30 30 28 30 29 29  
 5 4 3 3 1nov 1dec 1jan   31 1mars 31 30 30  
28 6    ä    5 4 4 2 2 2        1 feb 2 1april 1maj 31  
17 7    h  6 5 5 3 3 3 2 3 2 2 1juni  
 8       7 6 6 4 4 4        3 4 3 3 2  
25 9    m    8 7 7 5 5 5        4 5 4 4 3                                                                                  
14 10 o jul 9au  8sept 8 okt 6nov 6 dec 6 jan 5 feb 6mar 5 apr 5maj 4 jun   
 11     10 9 9 7 7 7       6 7 6 6 5  
22 12  t     11 10 10 8 8 8        7 8 7 7 6  
11 13  f  12 11 11 9 9 9 8 9 8 8 7  
 14     13 12 12 10 10 10      9 10 9 9 8  
19 15  i   14 13 13 11 11 11 10 11 10 10 9  
 16 15 14 14 12 12 12     11 12 11 11 10  
27 17  å  16 15 15 13 13 13      12 13 12 12 11  
16 18  k  17 16 16 14 14 14 13 14 13 13 12  
 19     18 17 17 15 15 15      14 15 14 14 13  
24 20  l  19 18 18 16 16 16     15 16 15 15 14   
13 21  d  20 19 19 17 17 17 16 17 16 16 15  
 22     21 20 20 18 18 18      17 18 17 17 16  
21 23  s   22 21 21 19 19 19      18 19 18 18 17  
 24 23 22  20 20  20   20  19  19   
 
  

   På denna bild ser man, hur vi menar, att runstaven använts. Tre årstider á 17 veckor och en 

skottvecka före midsommar blir sammantaget 52 veckor. Månen går från ny till nedan och skjuter sig 

fram i samma progression som veckans dagar, så att nedan/tisdag, ny/onsdag, nedan/torsdag, ny/fredag, 

nedan/lördag, ny/söndag o.s.v. Längst till vänster ser man, vilka år det skulle motsvara i våra dagar. För 

att få veta alla fullmånar i året, följer man bara det aktuella årets rad i horisontell riktning.  

Året 2015, runa r, börjar man den 29 juni, och ser alla fullmånar på samma rad: 29 juli, 28 augusti, 

27 september, 26 oktober o.s.v. 

Detta månår har 357 dagar jämfört med det naturliga månårets 354 dagar. En skillnad på 3 dagar 

således. Om man jämnar ut felet, så att man ligger 1-2 dagar före gyllentalet i början på året, och kommer 
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rätt vid mitten på året (vid jul) och sedan kommer 1-2 dagar efter gyllentalet, så bör man aldrig vara mer 

än 1, 5 dagar fel i förhållande till gyllentalet, vilket oftast är försumbart för betraktaren. Den hedniska 

festkalendern fungerade antagligen så, att man först lade fast första fullmånadsdag efter midsommar1 för 

F ”fä” och sedan sökte upp första tisdag därefter. Därefter följde festen för U ”ur” (Hyadernas fest), som 

var onsdag efter nymånen. Sedan Q (Turs) som firades på torsdag efter nästa fullmåne såsom tabellen 

ovan visar. 

Förklaring till de dagar som är avmärkta 

De är så välkända, att det inte kan vara en tillfällighet, att kalendern ser ut som den gör. 

Katolikerna bekänner c:a 8000 helgon, varav 3000 varit dyrkade i norden. De flesta nordiska helgon har 

inte alls varit erkända i Rom. Endast Birgitta, 7:e oktober, dyrkades utanför Sverige. Inte ens Erik den 

Helige var erkänd av påvekyrkan.  Europa som helhet visar således en viss självständighet visavi 

påvekyrkan och överallt ser man äldre seder sticka upp som substrat. Varje avkrok och stift i Europa har 

haft egna helgon med egna motiv, som ofta kan visas gå tillbaka på äldre märkesdagar med ett liknande 

innehåll, men nu förekommer som förkristligade högtider. Viktigt att veta är, att runstaven med sina 

helgondagar stämmer mycket väl överens med Arboga stads tänkebok, som visar det officiella Sveriges 

tideräkning på 1400-talet.  

Viktigt är också att se, hur kalendern ovan går genom mycket välkända helgondagar, Jakob 25 juli, 

Bartholomeus 24 augusti, Marie födelse 8 september, Marie offring 21 november, Nicolaus 6 december, 

Aposteln Thomas 21 december, Epifania 6 januari (tidigare Jesu födelses fest), Agnes från Böhmen 21 

januari, Dorothea 6 februari, Benedictus 21 mars, Johannes evangelisten 6 maj. Detta pekar på en stark 

influens från påvekyrkan. Var ordningen kommer ifrån dess förr innan, vet man inte.  

Tingsmärket den 13 januari förekommer också den 19 januari, Henrik. Detta beror på att det fanns två 

sätt att räkna i Sverige. Den ursprungliga svenska tideräkningen låg en vecka före det övriga Europa och 

söndagen Septuagesima kunde infalla en vecka tidigare än i katolska kyrkan. Denna tidigare räkning 

vinner stöd i runstavarna.  

 

Förteckning över dagarna i den 3:delade årskalendern. 

25 juni. Dagen är inte känd i norden, men kommer efter Johannes Döparens födelsedag. 

10 juli. Knut; avmärkt i alla runstavar. 

25 juli. Jakobs-dagen är väl känd i hela Europa och uppkallad efter Jesu lärjunge och patriarken i GT. 

9 augusti. Inte känd i norden 

24 augusti. Bartholomæus. Dagen känd i hela Europa. 
                                                        
1 I ett vecko-år motsvarar det vecka 26 
2 Lithberg, Computus:132 
3 Lithberg, Computus:274 
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8 september. Mariæ födelse. Känd i hela Europa. 

23 september. Dagen okänd i norden. Dagen före, 22 sept. är ”Matteus om hösten”. 

8 oktober. Dagen okänd. Dagen före, den 7:e, är en nordisk fest; Birgitta. 

22 oktober. Dagen okänd i norden. Dagen före, den 21:e, Ursula, är väl känd. 

6 november. Dagen var avmärkt på runstavarna redan före hjältekonungens död. 

21 november. Mariæ offrings dag. 

6 december. Dagen välkänd i Europa; St. Nicolaus. 

21 december, Thomas, välkänd i katolska kyrkan. 

Dagarna efter nyår har en osäkerhet, i det att man inte vet om folk har räknat, att december har 30 dagar, 

som är fallet vid ett 364-dagars år, eller 365, som blev rådande efter kristendomens införande. 

Den 21 januari. Agnes; dagen välkänd i Europa. Tyvärr inte belagd på runstavar. 

19 februari. Ej belagd på runstavar. 

21 mars. Bengtsdagen. Välkänd i Europa. 

20 april. Victor; känd i norden och Tyskland. 

20 maj. Dagen känd i Norge, St. Bernhard. 

Dagarna däremellan visar på ett 365-dagars år, där december har 31 dagar. 

7 januari, St. Knut, avmärkt på svenska runstavar. 

6 februari. Dorothea, känd från hela den katolska världen. 

7 mars. Perpetua, Felicitas. Dagen bekant i hela Europa. 

6 april. Wilhelm; avmärkt på alla runstavar. 

6 maj. Evangelisten Johannes. Dagen känd i Europa. 

5 juni. Bonifacius, Tysklands apostel. Avmärkt på en del runstavar. 

 

Problem 
Det ovan sagda visar hur katolska kyrkan pressats att ta hänsyn till substrat. De folk som kristnades 

var till stor del germaner, såsom: goter, vandaler, angel-saxare och longobarder. Flera av dessa folk hade 

mycket stor politisk makt och kyrkan kunde inte pådyvla de nya herrarna alltför främmande seder. De 

hedniska sederna för varje högtid försågs med ett liknande, passande innehåll, tagit ur bibeln. Hela läran 

med läsningar ur bibeln + helgonlegender blev ett avtryck av hedendomen, som levde vidare i 

kristendomen, men under nya namn. 
Detta är inget nytt. Den indiska religionen levde vidare i Avesta, men skillnaden blev att gudarna blev 

demoner och vice versa. 
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Motiven lever vidare. Man kan säga, att varje sed som är knuten till en viss dag, har gamla anor. När 

halloween-festen kom från Amerika, ersatte den en dag; ”helgonmässa”, som den var ett avtryck av. Alla-

helgon den 1 november och alla själar den 2 november var den kyrkliga förlagan. Dessa dagar gick 

tillbaka på de hedniska kombattanterna i himlen d.v.s. gudarna och jättarna. Vøluspá säger: ”kampgudars 

svärd likt solen skiner”. Det är för alla gudarna, som blev ”helgon” i den nya läran; ”alla helgons dag”, 1 

november. 

Vidare står på samma ställe: ”häxor störta, män går på Hel-väg”. Det är för dem, som kommer ur Hel. 

Det är de döda, som nu skall bistå jättarna och Loke. I den katolska almanackan avbildades dessa, sittande 

i ett brinnande hus, skärselden. Detta var ”Alla själars dag”; 2:e november. Dagarna fick inte blandas 

ihop. 

Vid betraktande av runstaven, blir man klar över, att Norden och Finland som en avkrok, utanför det 

egentliga Europa, bevarade gamla föreställningar på ett helt annat sätt än kontinenten. I Sverige överlevde 

det gamla, i det att hedendomen gick in i en ålderdomlig folklore och höll sig i århundraden. Kyrkans lära 

går däremot inte att finna i folklivsarkiven. Endast undantagsvis antyds helgonlegender. Helgonens namn 

höll sig dock i den s.k. namnsdagslängden. Efter reformationen vägrade de styrande i Sverige att alls 

befatta sig med Europas katolicism och de styrandes tideräkning fortsatte att dras med alla de fel, som 

man ärvt från medeltiden. Vanligt folk ute i landet hade däremot väl reda på rätta förhållandet2.  

Det officiella Sverige var 11 dagar fel i förhållande till den övriga världen. Endast Ryssland var lika 

efterblivet. Lucia, den 13 december, var årets mörkaste natt. Vårdagjämningen var den 12 mars och 

sommarsolståndet var den 12 juni. Juldagen ansågs vara nyårsdag. Påsken kunde infalla redan den 14 

mars. Man hade dagar som var okända för Europa, såsom; 20:de dag och midvinterdag. Den tredelade 

tingstiden på runstavar är visserligen känd från Tyskland, men har hednisk förlaga. Sommarens kändaste 

fest; 24 juni, ”Johannes döparens födelse”, hette ”midsommar”. De inhemska tidsbegreppen tumlade runt 

bland kyrkans latin: Vår, lading, sommardag, höst, vinternatt, Torsmånad, Göjemånad, Julmånad, 

Vårmånad. Året delades i två delar, ibland fyra och ibland tre. 

 

Veckoräkning och fyra årstider 
Från Norge och Dalarna3 känner man runstavar som är delade i fyra avsnitt: 13 jan.- 14 april – 14 juli 

-13 okt. 

Eftersom varje årstid börjar på en Kaun k – runa, har man här säkerligen grunden till veckoräkningen 

med fyra räppar och dess baklängesräkning. Anledningen till att räkningen börjar den 13 januari är, att 
                                                        
2 Lithberg, Computus:132 
3 Lithberg, Computus:274 
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364-dagars-året började den 13 januari och vandrade bakåt, så att nästa år, veckoräkningen började den 

12 januari, nästa år den 11 januari, nästa år den 10 januari o.s.v. Efter 16 års backande, där varje år var 

1.25 dygn för kort, hade man förlorat 20 dagar i förhållande till solen (16 dagar+4 för skottåren=20). Man 

började då räkna från juldagen; ”första dag, annandag, tredje dag, fjärde dag” och fortsatte till 20:de dag 

där man påbörjade en ny 16-års period. Den 13 januari var utgångspunkten i detta backande. Detta är 

troligen grunden i att ordet ”jul” kommit att vandra från januari och tillbaka till Jesu födelsedags fest den 

25 dec. 

Det är denna veckoräkning, som ligger till grund för vissa runstavars indelning i två och fyra årstider á 13 

veckor.  

Året i runstavarna från Norge och Dalarna. 

 13 jan. Vecka 0 14 april. Vecka 13 14 juli. Vecka 0 13 okt. Vecka 13 

v.1 v.12 v.1 v.12 

v.2 v.11 v.2 v.11 

v.3 v.10 v.3 v.10 

v.4 v.9 v.4 v.9 

v.5 v.8 v.5 v.8 

v.6 v.7 v.6 v.7 

v.7 v.6 v.7 v.6 

v.8 v.5 v.8 v.5 

v.9 v.4 v.9 v.4 

v.10 v.3 v.10 v.3 

v.11 v.2 v.11 v.2 

v.12 v.1 v.12 v.1 

 

Slutligen bör nämnas, att de fyra räpparna börjar på en k kaun-runa, d.v.s. en söndagsruna.    

Med säkerhet vet man, att hedningarna följde ett 52-veckors år som var 364 dagar långt. Dessa runstavar 

från Norge och Dalarna visar, hur detta år fördelade sig på 4 årstider. Detta är inte ett månår, utan ett solår 

som det babylonska 360-dagarsåret eller Mayans 365,25-dagars år eller, ännu bättre, som astrologins 

360°-år. Runstavens år går jämnt upp med 52 veckor, och visar fyra perioder om 91 dagar vardera.   
Under medeltiden har man använt helgondagarna på kalendern ovan för att ange tiden. ”Måndagen före 

Gregorius”, ”onsdagen efter Dorothea”. Under hedendomen fanns inga fasta dagar i förhållande till 

solåret, då åren ständigt var på glid. Det har alltså hetat som i våra dagar: ”onsdag i vecka 39”, ”fredag i 

vecka 5”. Bilderna på runstaven står mot en viss dag och reser frågan, om en rörlig kalender med 52 
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veckor, ständigt på vandring, haft bilder? Svaret måste bli jakande, ty väldigt många runstavsbilder 

förekommer på flera helgondagar, som ligger intill varandra. Draken på Margareta den 20 juli finns på 

flera andra dagar där omkring. Så är det med tången på Apollonia. Fåret/ ullsaxen finns på midsommar 

och Vitus d.15 juni. Trädet och huset på Gregorius d. 12 mars finns också på Gertrudsdagen den 17 mars. 

Det finns flera båtar i oktober och flera hundar i augusti, flera liar i juni/juli, flera hästar i april, flera 

tingsmärken i januari, flera vapen i slutet på oktober. 

 

Det folkloristiskt belagda vecko-året med 4 räppar 
 
23 dec. Vecka 0 25 mars. Vecka 13 24 juni. Vecka 0 23 september. Vecka 13 

v.1 v.12 v.1 v.12 

v.2 v.11 v.2 v.11 

v.3 v.10 v.3 v.10 

v.4 v.9 v.4 v.9 

v.5 v.8 v.5 v.8 

v.6 v.7 ”trolösa veckan” 6 

maj 

v.6 v.7 

v.7 v.6 v.7 v.6 

v.8 v.5 v.8 v.5 

v.9 v.4 v.9 v.4 

v.10 v.3 v.10 v.3 

v.11 v.2 v.11 v.2 

v.12 v.1 v.12 v.1 

 
Det fyrdelade året med 52 veckor, som finns belagt kring Östersjön i modern tid har förkristna anor, 

men är antagligen justerat efter kyrkans tideräkning så, att man räknar vecka 0 till jul och midsommar, 

samt vecka 13 till Marie bebådelse och 23 september. Vecka 7 som kallades ”trolösa veckan” stämmer då 

någorlunda med Eddans berättelse, om hur Tor bröt alla eder och ingångna avtal, då man skulle bygga 

Asgård. 
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Det rekonstruerade 364 dagars årets 12 månader 
Det 4-delade året + det 3-delade året 

 
Om man nu lägger ihop det fyrdelade året med dess fyra kaun-runor med det tredelade året och dess 

tingsmärken får man sex dagar som utgör första månadsdagen i ett 12-delat år. Samtliga 6 dagar börjar 

med en kaun-runa. Tingsmärket den 14 september måste dock bli den 15 september. Den 13 januari 

inleder både det 4-delade och det 3-delade året.  

I detta år finns ingen synlig påverkan av kyrkans tideräkning, så som den var under vår svenska medeltid. 

Dagarna som är avmärkta i dessa runstavar börjar alla med en kaun-runa (= söndag).  Hela systemet 

ligger en vecka tidigare än det system som visats ovan, som är: ( 25 juni, 10 juli, 25 juli, 9 aug., 24 aug. 

Vid jul; 6 december, 21 december, 6 januari. Detta system måste, i norden, varit uppenbart påverkat av 

kyrkans tideräkning. 

     Den nordiska tideräkningen har inte kunnat påverka den mäktiga katolska kyrkan i något större 

avseende. Att stiften hade stor självständighet, är en annan sak och att kyrkan drivit genom sina katolska 

märkesdagar, beror på att bönderna skar runstavarna i samråd med prästerna. Däremot är den kalender, 

som kommer fram, då varje månad börjar med en kaun-runa inte i detalj lik den katolska. Denna kalender 

visar, att påsken kunde infalla en vecka tidigare än på kontinenten. Påsken kunde på 1700-talet, i Sverige, 

infalla den 14 mars.4 

Vi möter en helt annan tideräkning med början på 20:de-dag. Åren har sedan backat, så att år 2 började 

den 12 januari o.s.v. Denna kalender var för varje år olika och man kunde aldrig jämföra en hednisk 

märkesdag med ett datum i den julianska kalendern. 

Om man nu skådar den 13 januari, så ser man, att dagen står mot runan Z ”jul”. Rudbeck m.fl. hävdar 

att julen ursprungligen firades långt in i januari. Vi ser att 20:de-dag är juldag. Efter 16 års backande 

(=20 dagar) i ett 364 dagars år, kommer man till våra dagars juldag, den 25 december. Detta förklarar hur 

den 25 december fått sitt namn; ”juldagen”. 

Om vi nu går in i runstavens ”samtliga bilder” på hemsidan, så får vi från Norge följande upplysning: 

”12 januari; Midvinterdag, höggenatten, varmed i den hedniska tiden julfesten, disa-blot, torreblot, 

började och varade månaden ut.” Höggu-natt offrades julgalten. 

Dagen motsvarar den defekta versen, Vøluspá 63:”Då må Höner, välja sig offer-kvistar (hlautvi∂). 

Nästa rad är bortstruken, därför att den har handlat om, hur man slaktade julgalten. Här var kyrkan 

vaksam, man fick inte ens nämna detta.  

                                                        
4 H. Grotefend, Taschenbuch d. Zeitrechnung 1971:28 
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Kalendern nedan är byggd på vad man vet från runstavar, folklore och kyrklig tideräkning. Den 

innehåller indelningen av året i 4 delar; 13 januari., 14 april, 14 juli och 15? september, såsom det finns 

belagt på runstavar. 

Den innehåller det 3-delade året, som utgår från tingspallarna: den 13 januari, 12 maj och 14/15 

september. 

Här finns också det välbelagda 364-dagars-året och dess 52 veckor. Detta år indelades fortfarande i 

fyra räppar á 13 veckor. Varje kvartal har då 12 veckor + en skottvecka. 

Kalendern är som sagt en vecka tidigare än kontinentens motsvarande, så att första söndagen i året, som 

går efter påsken, Septuagesima, (circumd.) tidigast i katolska kyrkan kunde infalla den 18 januari, - i 

norden inföll den 13 januari och ännu tidigare.    

Vi visar nedan en rekonstruerad kalender, byggd på allt, vad man vet. Det är en stelnad månkalender. 

Månen med dess kyrkliga söndagar rör sig varje år olika, precis som i våra dagars 365-dagars år. 

Skillnaden är, att månen rör sig olika inom ett 364-dagars-år, som i sig själv också rör sig från år till år. 

För allt detta redogjordes ovan. 

    De ljust skuggade dagarna är årets 12 kalender-månader (inte månmånader) och därunder dess övriga 

söndagar.   

De romerska siffrorna i översta raden är månadernas ordningstal. Första månaden börjar den 15 

december. Kalendern som utgår från den 13 januari visar den 2:a månaden.  

    I raden ovanför står de motsvarande stjärnbilderna. Den 13 januari motsvarar då Skorpionen, som var 

den andra stjärnbilden. Den första stjärnbilden var Vågen, från början Skorpionens klor; grekiska Chälai.5 

Själva runan Z avbildar en skorpion6. 

    Under datum-raden är de 24 runorna inskrivna. Den 13 januari var juldagen och kallas för 20:de dag. 

Mot denna dag står runan ”jul” (fornengelska eolhx) . Två söndagar därefter står runan S ”ädelsten” 

(fornengelska sigel). 

    I raden under runorna står kyrkans söndagar, som börjar med septuagesima, sexagesima varefter 

följer: fastlagstiden, påsktiden, trefaldighetstiden och sist adventstiden. 

    Under kyrkans söndagar står de Vøluspá-verser, som finns i Eddan. De står med något undantag i rak 

följd, i den ordning, som står i Gerings Edda-utgåva. Det finns små skillnader mellan olika utgåvor och 

Snorres Edda (Gylfaginning), dock har dessa skillnader lämnats därhän, eftersom denna skrift handlar om 

tideräkning och inte direkt om religion, varom mera nedan.  

                                                        
5 Ordningstalet ”den förste” går till indoeuropeiska roten *prsti, i slaviska och baltiska språk ”finger, klo”. 
6 Skorpioner finns i våra dagar enl. Brehm ända upp till Schweiz och norra Frankrike. Under den yngre stenåldern 
och långt fram i tiden var det 2-3° varmare i hela Europa. Sverige hade ett klimat som idag motsvarar norra 
Frankrike. 
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Under Vøluspá-versernas nummer står ett isländskt ord, som är ett försök att skapa ett nyckelord för varje 

vers, ofta det första substantivet, eller versens personnamn. 

    Sju-dagars-veckan är väl känd i bibeln och överallt i nya testamentet talas om sabbaten, vilket hänför 

sig till den judiska sabbaten, motsvarande lördagen. Att kyrkan valde söndagen som sabbat får inget stöd i 

bibeln, utan måste förklaras på annat sätt. Därför är denna kalender intressant. Möjligen är söndagen som 

sabbat, liksom nästan alla helgondagar och läsningar för varje vecka, inspirerad av Europas äldre religion. 

Att kyrkan skulle fira solen; i Rom hette söndagen dies solis, är helt otänkbart. Tvärtom försökte kyrkan 

tvätta bort solens dag genom att på många ställen kalla söndagen ”Herrens dag” (spanska Domingo) eller 

”vilodag” (Serbo-kroatiska nedelja ”inte arbete”). 

Kortfattad genomgång söndag för söndag: 
(Jämförelser med kyrkliga dagar och motiv förses med en asterisk) 

 

Z 13 jan. septuagesima, vøluspá 13, 63. Julgalten slaktas, höggunatt, gamla jul. Runstaven, galt d. 17 

jan. 

Z 20 jan. sexagesima, vøluspá 14, 64. Gimle var en paradisplats för de döda, runstaven d. 24 jan. 

kranium, Erik den heliges bens flyttning.  

S 27 jan. fastlag vøluspá 15, 65. Runstaven, ett krönt huvud, *Karl d. stores dag d. 28 jan. 

S 3 feb.  1 i fastan, vøluspá 16, 66. De döda hämtas till likstranden. Folktro, farängla-dagen den 6-13 

jan., då de döda lämnade husen, där de varit under julen. 

T 10 feb. 2 i fastan, vøluspá 17. Människorna får ande och själ. *Jesus driver ut onda andar. 

T 17 feb. 3 i fastan, vøluspá 18. 

b 24 feb. midfastosöndag, vøluspá 19. Om asken Yggdrasil, som ger manna, ”honungfall”. *Brödsöndag 

b 3 mars, 5 i fastan, vøluspá 20. Nornor i fastan, Runstaven; deras hus d. 12 mars och ett träd, Yggdrasil.  

b 10 mars, palmsöndag, vøluspá 20. Nornor täljer och skär. Skärtorsdag. *Folket skär kvistar då Jesus 

rider in i Jerusalem. 

e 17 mars, påskdagen, vøluspá 21. Häxan Freja blev bränd och stungen på spjut men återuppstod -*man 

jämför med Jesu död och uppståndelse. 

e 24 mars, 1 efter påsk, vøluspá 22. Den återuppståndna Freja går i husen. *Jesus uppenbarar sig. 

M 31 mars, 2 efter påsk, vøluspá 23. Den första folkstriden. Ägipan, Pans son var herde-gud. *Den gode 

herden.  

M 7 april, 3 efter påsk, vøluspá 24. *Förberedelse för Jesu himmelsfärd. Ganymedes och Tjalve, barnen 

som upptogs i himlen. 

L 14 april, 4 efter påsk, vøluspá 25. Asgård skall byggas, hästen Sleipner. Runstaven 23 april, häst. 
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L 21 april, bönsöndag, vøluspá 26. Tjalve skall upptas till Tor. Tors vrede. Folket ber för livet. *Jesus om 

bönen. 

n 28 april, 6 efter påsk, vøluspá 27. Heimdals horn. Folktro: ludrenätter (lur) i början på maj. 

n 5 maj, pingst, vøluspá 28. Folktro om pingstbruden. Samtal med den gamle (Oden) i skogen vid 

källan. 

O 12 maj, trefaldighets-söndag, vøluspá 29. Mimer dricker mjöd i brunnen. Folktro; man drack vid 

källorna. 

O 19 maj, 1:a efter tref. vøluspá 30. Om valkyrior. Runstaven, mjölkstäva, gryta. *Petronellas legend. 

D 26 maj, 2:a efter tref., vøluspá 31. Valkyrior bjuder in de fallna till Odins gästabud. *Det stora 

gästabudet. 

D 2 juni, 3:e efter tref., vøluspá 32. Misteln som dödade Balder. Runstav; klase vindruvor (jämförs med 

misteln). *Den förlorade sonen. 

D 9 juni, 4:e efter tref., vøluspá 33. Gudarna kastade sten på Balder. *Den som vare utan skuld, kaste 

första stenen. 

F16 juni, 5:e  efter tref., vøluspá 34. Folktro, midsommar var Baldersbål. Fiskeri efter Loke. *Det stora 

fiskafänget.   

F 23 juni, 6:e efter tref., vøluspá 35. Den fångne Loka besöktes av sin hustru. *Den 2 juli ”Marie 

besökelse”. 

U 30 juni, 7:e efter tref vøluspá 37. Om berget Nidafjäll, salen där. Runstaven håla, klippa. *På 

förklaringens berg. 

U 7 juli, 8:e efter tref. vøluspá 38, Sal på Nastrand. Runstav: hus, dörr, sju sovare. *Den trånga porten. 

Hälleberget. 

Q 14 juli, 9:e efter tref. vøluspá 39, På Nastrand slet draken de dödas lik. *Folk dödades av ormar och 

fördärvaren.  

Q  21 juli, 10:e efter tref. vøluspá 36. Huset i Hel. Balders öde. *Jesus gråter över Jerusalem. (Hyaderna 

grät för sin broder Hyas´ död). 

A 28 juli 11:e efter tref., Vøluspá 40. Fenresulven fostras. Hunddagarna. 

A 4 augusti, 12:e efter tref., Völuspá 41. Ulven slukar lik, as, och blodar ner gudarnas säte. *Guds tron. 

r 11 augusti, 13:e efter tref., Vøluspá 42. Eggter spelar harpa. *Helgonet d. 22 aug Symphorian (ordlek). 

r 18 augusti, 14:e efter tref., Vøluspá 43 . Tuppar hos Odin och i Hel. Runstav; 30 aug. Fågel på horn. 

K 25 augusti, 15:e efter tref., Vøluspá 44. Hunden Garm sliter sig och förebådar världens slut. 

Karlavagnens saga. 

K 1 september, 16:e efter tref., Vøluspá 45. Bröders träta, Tvillingarnas stjärnbild, Tyndariderna.  
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K 8 sept, 17:e efter tref., Vøluspá 45. 

G 15:e september, 18:e efter tref., Vøluspá 46. Om Gjallarhorn, Runstav, 29 sept. lur och ljuster (för 

Mime). 

G 22 september, 19:e efter tref., Vøluspá 47 Asken skälver. Folktro i september ”lövskakning”(Norge). 

V 29:e sept., 20:e efter tref., Vøluspá 48 . Dvärgar berusade. Mikael; en mjödfest. V ”hopp”, *Hoppets 

bekännelse. 

V 6 oktober, 21:a efter tref., Vøluspá 49. Garmr. Ulven som drar Karlavagnen sliter sig. Förebådar 

ragnarök. 

H 13 oktober, 22:a efter tref., Vøluspá 50. Fenres sliter lik. Augsburgkalender, 16 okt; ulv som slukar 

lik. 

H 20 oktober, 23:e efter tref., Vøluspá 51, 1 . Loke styr ett skepp från Hel. Runstav; i okt- nov. många 

skepp. 

N 27 oktober, 24:e efter tref. Vøluspá 52, 2 . Många döda, *Alla helgon, Surt med eld. Runstav; Figur 

med bloss.   

N 3:e november, 25:e efter tref., Vøluspá 53, 3 Odins död, Runstav; spira, regnmoln = Friggs tårar. 

*Matt. 24 kap, ”Den yttersta tiden, Förödelsens styggelse”. 

I 10:e november, 26:e efter tref., Vøluspá 54, 4. Vidar, järnskons ägare. Runstav den 19 nov. Hästsko. 

I 17:e november, domsöndag, Vøluspá 55, 5. Tor går att möta ulven. Runstav 1 dec. Hammare7. 

J 24 november, 1:e advent, Vøluspá 56, 6. Tor dräper ormen, Runstav d. 6 dec. Orm som biter sig i 

stjärten.  

J 1: december, 2:e advent, Vøluspá 57, 7 Sol svartnar. Folktro; Barbrodagen 4 dec. går solen bort.   

J 8:e december, 3:e advent, Vøluspá 58, 8 Ulven som drar Karlavagnen sliter sig, världens undergång. 

W 15:e december, 4:e advent, Vøluspá 59, 9. Jorden stiger upp ur havet. Folktro; Lucia kommer solen 

åter. 

W 22:a december, 1:a efter jul?, Vøluspá 60, 10 Asarna på idegransvallen. Runstav 21 dec., furor, enar. 

P 29:e december, 1:a efter nyår? Vøluspá 61, 11; Guldålder, Julen. Den romerska Saturnalia-festen var 

till minne av guldåldern. 

P 6:e januari, 1:a efter trettondedag, Vøluspá 62, 12 . Åkrar växer osådda. Julen till minne av guldåldern. 

 
 

 

                                                        
7 Den 30 november i Runstavsbeskrivning av Ernst Schnippel, Oldenburger Landesverein. 
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Rekonstruerad almanacka byggd på den 4- och 3-delade runstaven 

Stjärnbilder, som tänktes råda över en viss tid är insatta. (Väduren råder över juni/juli. 

Runorna är stjärnbilder.) Månadernas ordningstal, (jul 2:a, påsk 4:e månad) är insatta med 

romerska siffror. Varje månad börjar med en söndag. Kyrkans söndagar jämte 

motsvarande vøluspávers, (kursiverade siffror), är insatta. Ett nyckelord för varje vøluspá-

vers står under siffran.  

 
♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ 
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 
13 jan 10 feb 17 mar 14 apr 12maj 16 jun 14 jul 11 aug 15 sep 13 okt 10 nov 15 dec 
Z  ☺ T ☺ e  ☺ L  ☺ O ☺ F  ☺ Q ☺ r  ☺ G ☺ H ☺ I  ☺  W  ☺ 
 jul 2i fast   påsk 4 e. på tref. 5 e.tr 9 e. tr. 13 e.tr. 18 e.tr 22 e.tr. Á∂r gengu 
13, 63    17  21 25 29 34 39 42  46 50 4, 54   9, 59  
hlautvi∂  unz∂rí  Gollveig røkstól Mimir  hendr meinsv haugi Míms   Hrymr   Ví∂arr   jør∂ 
septuag          26 e.tr. 4 adv. 
dvärg            
20 jan 17 feb 24 mar 21 apr 19maj 23 jun 21 jul 18 aug 22 sep 20 okt 17 nov 22 dec 
 sexag. 3 ifast 1 e. på bönsö 1 e. tr 6 e.tr. 10 e.tr. 14 e.tr. 19 e.tr 23 e.tr. Domsö 1e.jul? 

dvärg         hljó∂s sól dvärg 
14, 64   18 22 26 30 35 36 43 47  1, 51   5, 55 10, 60  
Gimlei ønd Hei∂i ∂órr vó hringa hapt ó fellr gollink Yggdr   kjóll   Hlø∂yn I∂avøll 
            
            
27 jan 24 feb 31 mar 28 apr 26maj 30 jun 28 jul 25 aug  29 sep 27 okt 24 nov 29 dec 
s  ☽ b  ☽ M  ☽ n  ☽ D  ☽  U  ☽ A  ☽ K  ☽ V  ☽ N  ☽  J  ☽ P  ☽ 
dvärg midfas 2.e på 6 e.påsk  2 e.tr. 7 e.tr. 11 e.tr. 15 e.tr. 20 e.tr ek ma gengu dvärg 
15, 65    19 23 27 31 37 40 44  48 2, 52   6, 56  11, 61   
en riki  ask røkstól Heimdal valkyr Ni∂avö austr Garmr hvat´s  Surtr   drepr tøflur  
fastlag         24 e.tr. 1 adv. 1enyår? 
            
3 feb 3mars 7 apr 5 maj 2 jun 7 juli 4 aug 1 sept 6 okt 3 nov 1 dec 6 jan 
 5 ifast 3 e.på pingst 3 e.tr. 8 e.tr 12 e.tr. 16 e.tr. 21 e.tr 25 e.tr. 2 adv. 1e.trett 

dvärg           Ár hittusk dvärg 
16, 66  20  24 28 32 38 41 45 49  3, 53    7, 57  12, 62  
dreki meyar fleyg∂i aldni Baldri sal sák fjørvi brø∂r Garmr  Hlínar  sól sort akrar  
1 i fast.            
            
 10mar   9 jun   8 sept   8 dec  
 palm.   4 e.tr.   17 e.tr.   3 adv.  
          tefldu  
 20    33   45    8, 58   
 løg,líf   mei∂i   vindøld    Garmr  
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    Första söndagen den 13 står ”dvärg”. Detta är, för att Vøluspá dessa söndagar kring nyår räknar upp 

dvärgars namn. Troligen är detta för att man här sköt i skottmånaden vart tredje år. Efter 36 månmånader 

sköt man in en skottmånad. Detta gör man i kyrkan efter trettondedagen, då man skjuter i ”söndagar efter 

trettondedag”. Vid behov kan man skjuta in ända upp till sex söndagar. Det tomma uppräknandet av 

dvärgnamn är för denna 37:e månad som alltså troligen skjutits in vart tredje år. 

Annars var 13 januari midvinterblot eller ”høggunatt”, då man slaktade jul-galten. Gamla jul. 

Septuagesima. 

    Söndagen den 20 januari, sexagesima, handlar i Vlsp., om en paradisplats för de döda, Gimle, 

”ädelstens-staden”, som också beskrivs i Johannes Uppenbarelse 21-22 kap. Runan härnäst är S sigel 

”ädelstenen”. Runstavsbilden är en dödskalle, motsvarande stjärnbilden, grek.  duoi kranoi, ”två kranier”. 

    27 januari handlar om den rike som kommer till välde. Runstavsbilden, ”Karl den store”, ett krönt 

huvud, den 28 januari. Man erinrar sig stjärnbilden Norra Kronan och dess stjärna Gemma ”ädelsten”. 

Runan är S sigel, ”ädelsten”. 

    3 februari handlar i Vlsp. om hur draken Nidhøgg, djävulen, för de döda till Nastrand, ”likstrand”, 

en helvetesplats, där de får förbida tills nästa jul, då de åter kommer tillbaka till sina hem. Djävulen som 

för de döda till helvetet gestaltas i sederna kring fastan. Fortfarande i södra Europa springer narrar och 

smådjävlar in och ut i husen till folks förskräckelse eller förtjusning. Narrar är för det, att Lokes bror heter 

Narre. Nidhøgg, som på runstavar avbildas som en kloförsedd, bevingad kamel, med gåshuvud och 

skorpionsvans låg till grund för den senare utvecklingen till djävul med klor, fågelnäbb och vingar som 

för döda syndare till helvetet. Detta var ett vanligt motiv under fastlagen. Meningen var att julen nu var 

slut och de dödas andar måste lämna världen. I norden firades detta redan den 6 och 13 januari, farängla-

dagen, då man körde ut de döda genom att ringa i klockor, sopa med kvastar o.s.v. 

    10 -17 februari. Dagarna står mot runa T Tyr. Denna gud var den, som lyckades binda Fenresulven 

vid altaret, utanför templet. Berättelsen (i Snorre Edda) om hur gudarna slutligen fick bundet ulven, har 

givit namn åt fastan, fastlag som betyder ”lägga fast”.  

    Vlsp. handlar om hur Oden, Loke och Hönir lyckas väcka liv i Ask och Embla. Gudarna ger dem 

ande, själ, talförmåga, ansiktsfärg m.m. De motsvarande texterna i evangelieboken, 2 och 3 söndag i 

fastan som handlar om, hur Jesus driver ut onda andar. 

    24 februari står mot runa b Bjarkan, ”björk”. Völuspá handlar om asken Yggdrasil. Från asken 

kommer ”dagg som i dalar faller”. I gamla testamentet läser judarna vid denna tid på året om Israels barn 

i öknen; hur de försörjde sig på manna. Det anses vara det manna, som kommer från manna-asken och är 

ätligt. Eddans ask ger s.k. honungfall som skulle kunna jämföras med manna.  
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Evangelieboken har här, Midfastosöndag, som kallas ”brödsöndag”, läsning ur Joh. 6: 24-36, som handlar 

om livets bröd, manna m.m. Gamla almanackor hade för denna söndag överskriften; ”Jesus spisar 5000 

män”. Joh. 6: 1-15. 

Runnamnet Bjarkan, Björk är för att världsträdet hos de flesta folk var en björk. Sambanden är oklara, 

men den indoeuropeiska roten för björk är *bheregnos, vilket på latin gav fraxinus ”ask”. 

    3 mars motsvaras av Vøluspáversen 19, om de tre nornorna, som bor i ett hus invid asken. I 

runstavarna avbildas allmänt den 12 mars, Gregorius, ett hus och ett träd, som motsvarar denna vers. 

I tysk folktro talas om tre Marior, som bor i ett hus invid en brunn. Storken kommer med barn som skall 

döpas i brunnen. Det är snart påsk o.s.v. 

    Urds brunn i Eddan, som ligger invid nornornas hus, levde vidare i kyrkans föreställning om Gertrud, 

den 17 mars. Denna dag har på många runstavar samma bilder som den 12, Gregorius; ett hus, ett träd. 

Om Gertrud hette det att vattnet i kryptan på Gertruds-kapell var särskilt läkande mot feber. Om Urds 

brunn heter det att allt som kom i brunnen blev vitt.  

Gertrud hade också som attribut råttor och möss och helgonet menades skydda mot dessa skadedjur. 

Detta erinrar om de djur som gnager Yggdrasils rot. 

Evangeliebokens läsning denna söndag handlar om Jesu lidande. Detta var passionstiden som i 

kyrkan överskuggade de andra motiven. 

    Nästa söndag, den 10 mars var i kyrkan ”Palmsöndag”, som handlade om att Jesus var på väg till 

Jerusalem, varvid folket tog palmkvistar och gick för att möta honom, (Joh. 12: 1-16). Liknande 

bibelställen, (Matt. 21: 1 - 9), säger att folkskaran skar kvistar av träden och strödde på vägen. I Vøluspá 

sägs här att nornorna skar i trä och torsdagen före påsk kallas i folktron ”skärtorsdag”.  Vøluspá-versen nr 

20 sträcks här ut över två söndagar eftersom versen är längre.  

Skärtorsdag i tyskan; Grün Donnerstag ”grön torsdag” är för sista raden i vers 19; att asken står evigt 

grön.  

    17 mars, påskdagen, Detta visar den svenska tideräkningen med en tidig påsk. Svenskarna låg en 

vecka före det övriga Europa. Lägg därtill, att den svenska kalendern dessutom backade 1.25 dygn varje 

år, vilket innebär att den hedniska ”påsken” kunde infalla vid fullmånen före den normala påskfullmånen 

(som kommer efter vårdagjämningen). 

Festen hette hos engelsmännen ”Easter” enligt munken Beda uppkallad efter en vårgudinna: Eastre. 

Hos tyskar blev det Oster- och i gamla nordiska almanackor finns månadsnamnet astar-manad. Detta är 

för gudinnan Frejas namn; Ásta-go∂.  
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Vøluspá-versen handlar om hur Freja blev spetsad på spjut och bränd i Valhall, ”fastän hon 

fortfarande lever”. Hon återuppstod. Detta påminner om folktrons och sagans häxor, som brändes men 

återuppstod. De var nästan omöjliga att avliva.  

Parallellen till kristendomen är att Jesus blev dödad, korsfäst och även stungen med spjut, men 

återuppstod. Påskens viktigaste stund var, då man ute i Europa firade det ögonblick, då Jesus förmodades 

ha återuppstått. 

    Många kvinnor i den gamla hedniska världen höll på med sejd, som kan liknas vid skadetrolleri. Freja 

som kom från vanerna var just förfaren i detta slags trolleri. Folk i allmänhet fruktade häxorna och man 

trodde verkligen på allt detta. Då en häxa till slut blev utpekad och skulle brännas på bål gick kyrkan 

ibland in och spelade med, vilket gjorde, att folk trodde, att det var kyrkan som hittat på häxprocesserna. 

Kyrkans görande i året, var nästan alltid en avbild av hedendomen.  

    24 mars. Detta var första söndagen efter påsk. Den korsfäste men uppståndne Jesus uppenbarar sig, 

vilket jämförs med Vøluspá, som här berättar om den uppståndna Freja som under namnet Hei∂i går runt i 

husen. Söndagen kallades i gamla almanackor för; ”Jesus går genom lyckta dörrar”. I bibeltexten står 

blott att Jesus plötsligt befann sig bland lärjungarna. Hur han hade kommit dit nämns inte. 

    De följande söndagarna 31 mars och 7 april handlar i Vøluspá om gudarnas första strid med 

vanerna. Detta jämförs med Stenbockens saga, ty denna stjärnbild var Ägipan, guden Pans son som hade 

hjälpt de olympiska gudarna i kampen mot Typhon i världens första strid. Han hade förvandlat gudarna 

till djur. Som tack satte Zeus Ägipan på stjärnhimlen i Stenbockens stjärnbild. Ägipan och Pan var 

herdarnas gud och detta har givit ett svagt återsken i evangelieboken den 2:a söndagen efter påsk som har 

överskriften: ”Den gode herden”. 

Vid denna tid firades i Europa och norden ”sommarens” strid med ”vintern”. Två utklädda riddare 

utkämpade en strid till folkets förnöjelse. Sommaren segrade alltid mot vinterns onde ande. 

    Den följande söndagen, den 14 april (4:e efter påsk) är utgångspunkten för sommarhalvåret på 

väldigt många runstavar i Sverige och Norge. Gudarna samlas vid domstolen för att dryfta, att man lovat 

bort sol, måne och Freja till jättarna. Dagen den 14 april har i Rudbecks runstavar ett tingsmärke för 

gudarnas ting. Saken var den, att gudarna skulle bygga Asgård och, om bygget blev färdigt före 

sommardag, betala den avtalade lönen till byggherren, som var jätte. Till sin hjälp hade jätten en väldig 

häst, som drog tunga lass, och då man såg, att han skulle kunna bli färdig i god tid innan sommaren, 

kände man sig bedragen och grep den som vållat, att ett sådant avtal kommit till stånd, - Loke. Loke 

förvandlade sig då till märr och sprang till skogs. Jättens häst kände vad sorts märr det var och störtade 

efter. Så blev det inte byggt något den dagen. Efter några dagar såg jätten, att han inte kunde bli färdig 
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med borg-bygget i tid och råkade i raseri. Men gudarna tillkallade Tor, som kom tillstädes och dräpte 

jätten. 

    Denna saga har gett nerslag i folktron i Europa. Då gudarna bröt avtalet med jätten gav det orsak till 

seden, att narras i april. Vidare fanns under den katolska tiden, i slutet av april de s.k. gångdagarna. Man 

gick kring åkrarna. Detta är för de eder som gudarna hade ingått med jättarna. Det heter fortfarande att 

man ”går en ed”. Detta var innebörden i ”gångdagarna”. Asborg blev sålunda byggt och man räddade sol, 

måne och Freja kvar i världen. 

Föreställningarna härrör från de gamla indoeuropéerna och romarna firade enligt Ovidius staden 

Roms grundläggande i slutet av april. 

    Hur Loke bar sig åt med jättens häst belyses bäst genom att framdra folktron, ty i slutet av april, 

Georgsdagen, den 23 april, skulle hingstarna släppas till stona. 

Långt fram i tiden kallades en av veckorna här omkring: ”trolösa veckan” för det att gudarna svek 

sina eder, då de var satta i trångmål. 

   5:e söndagen efter påsk kallas ”bönsöndag” och i folktron skulle man nu sätta bönor. Detta är en 

ordlek på den ursprungliga betydelsen, att det nu var tid att be; (Jesus undervisar om bönen). I själva 

verket var detta en rest från hedendomen i det, att Tor råkade i vredesmod, då han såg jättarnas bedrägeri. 

Då Tor kramade hammarskaftet och sänkte ögonbrynen, kastade människorna sig ner och bad för sina liv, 

som framgår av Gylfaginning. Detta är också grunden i Kristi Himmelsfärd, som firades torsdagen mellan 

5:e och 6:e söndagen efter påsk. De båda barnen Tjalfe och Røskva upptogs i himlen och följer sedan 

alltid Tor på hans färder.  

    Den grekiska sagan berättar, hur gossen Ganymedes upptogs i himlen för att tjäna Zeus som dennes 

munskänk. Ganymedes var av astrologerna ansedd för att vara Vattumannens stjärnbild. Kyrkan följde 

efter och lät Jesus denna torsdag bli upptagen till himlen, där han får sitta på Guds högra sida.  

    De två följande söndagarna den 6:e söndagen och pingstdagen handlar i evangelieboken om Anden. 

Detta motsvarar Vøluspás verser om Oden, vars öga ligger nersänkt i Mimes brunn såsom en pant. Från 

Odens öga strömmar en fors av livets vatten. Bland pingstens läsningar finns särskilt ett ställe som kan 

anföras: 

(Joh. 7: 37-39) ”Den som tror på mig, av hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram”. 

Vøluspá 28, som jämförs med pingsten, talar om hur en ung människa, troligen en flicka, s.k. pingstbrud 

sammanträffar med Oden i skogen och samtalar med guden. Det var vanligt att man gjorde s.k. 

pingstutflykter vid denna tid. Man for till källor i skogen. 

    12 maj, som i de flesta runstavar har ett tingsmärke, motsvarar här Trefaldighetssöndagen. Denna 

dag skulle ungdomen göra utflykter till källor i skogen. Man förlustade sig och dansade och offrade 
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kanske ett mynt i källan under det, man önskade sig något. Detta jämförs med hur Oden, för att vinna 

visdom, hade offrat sitt öga i Mimes brunn. Vidare står i Vøluspá, hur Mimer varje morgon dricker mjöd 

av Valfaders pant (= ögat). I folktron skulle man denna dag dricka brunn eller dricka ur källan. Det fanns 

ett särskilt dryckeskärl, en kåsa, för detta ändamål. 

Märket i runstaven är som sagt en tingspall och runan är O odal som jämförs med den fornengelska 

rundikten som handlar om rätts-saker. Det heter. 

”Odal är mycket ljuv, för vem det vara må, 

om han måste där, enligt lag och rätt, 

döma blodigt, bland dem som är rädda.” 

    De följande söndagarna, den 1:a och 2:a efter trefaldighet handlar i Vøluspá om valkyrior. Dessa 

var av Odin utsända i alla strider. De förde de fallna kämparna till Valhall, där de sedan satt såta samman 

och förlustade sig i gästabud. I vers 30 (1:a efter trefaldighet) sägs att valkyriorna fick stora rikedomar 

av Odin och, att man kunde se vida om i varje värld. 

Evangelieboken har ett snarlikt budskap; (Luk. 16: 19 - 31) ”Den rike mannen och Lasarus”. Den rike 

mannen kom till dödsriket, varifrån han kunde se ända till himlen, där den fattige Lasarus låg i Abrahams 

sköte. 

    Nästa Vøluspá-vers, 30, som motsvarar 2:a söndagen efter tref., visar samband, framför allt i ”det 

stora gästabudet” (Luk. 14: 16-24) som påminner starkt om, hur valkyriorna red ut i världen för att föra de 

fallna till Valhalls gästabud. I Lukas står:  

”Gå strax ut på gator och gränder i staden, och för hitin fattiga och krymplingar och blinda och 

halta!” Vidare sade herren till tjänaren: 

”Gå ut på vägar och stigar, och nödga människorna att komma hitin, så att mitt hus blir fullt.”  

Runstaven visar mot den 3 juni; en väg och en gryta. Grytan är för det att valkyrior skötte bordbonader 

och kärl i Valhall. 

Psalmen som sjungs (164) är: ”Allt är redo, fallna släkte.”  

    Den 2:e juni, 3:e efter tref., Vøluspá 32 handlar om Balder och misteltenen. Balder drömde onda 

drömmar om sitt liv. I evangelieboken finner man Luk 15: 11 – 32, Den förlorade sonen. Balder var den 

ende sonen av äkta börd i äktenskapet mellan Odin och Frigg. 

    Söndagen den 9 juni, 4:e efter tref., Völuspá 33. Völuspá handlar om hur Höder av misstag sköt sin 

egen broder Balder, med ett skott av misteln. Loke hade bedrägligt riktat pilen åt Höder, som var blind. 

Asarna roade sig med att kasta sten på Balder, ty hela naturen var fridlyst, och inget skulle kunna skada. 

Evangelieboken har denna söndag, midsommar, flera likheter med eddan; det heter, Luk. 6: 

”Kan väl en blind leda en blind.” 
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”Huru kommer det, att du ser grandet i din broders öga, men icke blir varse bjälken i ditt eget.” 

Vidare Joh. 8: 

”Den av er som är utan skuld, må kasta första stenen.”  

Vidare Rom. 14: 

”Broder skall döma milt om broder.” 

I folktron finns flera paralleller, ty naturen gällde som särskilt fridsam vid midsommar och allt som 

då växte kunde plockas och användas till läkedom. Även midsommar-dagg ansågs särskilt hälsosam.  

Runstaven visar d. 8 juni en klase vindruvor. Detta är för misteln vars bär sitter i klasar liksom 

vindruvor.  

    16 juni, 5:e efter tref., motsvarande Völuspá 34: Vøluspá förtäljer hur Höder blev bragt på bål. 

Man får utgå från att Balders-bålet, som Snorre berättar om, också ägde rum här. Midsommars eld 

kallades i Sverige ”Balders bål”. Augsburgkalendern från 1500-talet visar den 22:e juni en liggande man 

genomborrad av en pil, samt mot den 26 juni ett regnmoln vilket jämförs med Vøluspá 34 om, hur Frigg 

grät i Valhall. 

Sedan Balder var bränd, satte gudarna efter Loke. Han skulle straffas och detta jämförs med den 17 

juni, som var gamla lagtingsdagen i Norge. 

Men Loke hade förvandlat sig till lax, och gudarna drog not efter honom och fick slutligen upp laxen, 

som straffades. Detta motsvarar evangelieboken 5:e söndagen efter tref., Luk. 5, ”Det stora fiskafänget” 

som handlar om hur lärjungarna fiskade med nät. 

    23 juni, 6:e efter tref., Vøluspá 35. Vøluspá berättar om hur Loke straffades, då han bands över tre 

vassa stenar och hur hans hustru Sigyn följde honom. Domen över Loke blev våldsam och man läser den 

6:e efter tref. som en jämförelse: 

Rom. 6. ”Den gamla människan är korsfäst med Kristus.” 

Matt. 5; ”Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt domstolens dom…den som säger 

– Du dåre – är hemfallen åt brinnande Gehenna.” 

De antika straffen, Ixion, danaiderna m. fl. hör också hit, ty Ovidius nämner detta i sin 4:e bok (=F) 

Väduren. 

De övriga jämförelserna för året finns under ”religion”. 

 

Stjärnbilder som månadsnamn 
  

De ganska vanliga namnen på månaderna: första månad (januari), andra månad (februari) tredje 

månad, fjärde-, femte, sjätte, sjunde-, åttonde-, nionde-, tionde-, elfte-, tolfte månad (december) går 

tillbaka på, att dessa siffror och ordningstal är namnen på de gamla stjärnbilderna: 
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En; för att man vid jul satte ut enar och furor och granar. Runan den 21 december är fornengelska; 

eoh ”idegran” och denna dag avbildade man i runstaven s.k. jul-stänger av furu. På stjärnhimlen var det 

Ida-vall, där gudarna samlades vid jul. Idavall ”idegrans-slätten” låg i himlen enligt Snorre.   

Första. Ordningstalet har också sin förklaring i runstaven den 21 december, Thomas ; en hand med 

utsträckt finger. Den semitiska bokstaven jod ”hand” J liknar runan eoh ”idegran” W. Stjärnbilden är 

”handen” eller ”fingret”. Ordningstalet; första, kvarlever i balto-slaviska språk *prsti- ”finger”. Ordet har 

också en bibetydelse ”klo”, vilket erinrar om att Vågens stjärnbild ursprungligen enligt Aratos m.fl. var 

Skorpionens klor.  

 

Två. Ingen säker förklaring till detta tal-ord finns att uppbringa. Roten, som i grekiska är; *du-ei, du-

oi. Kanske är det släkt med verbet, grekiska; duomai ”sjunka ner”. 

 

Andra. Andra stjärnbilden efter Vågen är Skorpionen. Den kändaste stjärnan, ”Skorpionens hjärta” är 

Antares, som är grunden eller roten till andra, gotiska an∂ar-, tyska ander-, engelska other.  

Alter. Latin för ”annan”. Under Skorpionen glimmar det fruktade Altaret, som givit namn åt latin; alter 

”annan”. Det är släkt med det svenska ordet eller. 

 

Tre . Den tredje stjärnbilden är Skytten, som var en kentaur. Kentaurer var ursprungligen vattenväsen 

eller tritoner. Räkneordet tre kommer av denna stjärnbild, ”Tritonen”. 

 

Fyra. Roten i detta ord, *quetuer, blev i grekiska tetra, i kymriska pedwar, i gotiska fi∂wor, svenska 

fyra, Stjärnbilden efter Skytten var Stenbocken, som var Ægipan, Pans son. De hörde till satyrernas 

släkte. Satyrer var grekiska; Satyroi eller Tityroi. Dessa Tityroi var det, som gav namn åt räkneordet fyra i 

grekiska tetra. I norden var det geten Hei∂rún som stod på Valhalls tak och betade. Ur juvret rann det 

mjöd, som släckte kämparnas törst. Hei∂rún är släkt med den egentliga, (korrekt ljudskridna), 

stjärnformen för fyra; germanskt *Hwe∂r-. Ordet fyra, gotiska fi∂wor verkar ha varit inne i ett p-keltiska 

språk.  

 

Fem. Den femte stjärnbilden är Vattenmannen. Roten i fem är indoeuropeiska *penque, grekiska 

pente-, gotiska finf, tyska fünf. Grekiska pente avljudsväxlar med Pontos en viss ”havsgud”. Denne 

Pontos var den ursprungliga vattenmannen. 
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Sex. Sjätte stjärnbilden är Fiskarna. I forntiden gav man ibland stjärnbilden namn efter Bandet som 

förenar fiskarna. Sex går tillbaka till roten *Ksueks, *xsueks. Man jämför med grekiska keskion ”band”. 

Oklart! 

 

Sju: Den sjunde stjärnbilden är Väduren. Räkneordet sju går tillbaka på en rot *sep-tem, som betyder 

ungefär det ”heliga skinnet”. Väduren var enligt sagan ett gyllene skinn, som blev upphängt i Ares lund i 

Kolchis.  

 

Åtta. Detta var Oxen som på stjärnhimlen var avskuren längs med halsen och lyste i natten med sina 

väldiga horn. Roten i åtta, gotiska achtau, sanskrit ashtau är indoeuropeiska *ok-tou, som betyder ”två 

spetsar”, syftande på hornen. 

 

Nio. Den nionde stjärnbilden var Tvillingarna. Detta var ynglingarna, grekiska neanias av roten 

*eneuen, släkt med ”ny”. Tvillingarna var ynglingar, Zeus-söner, Kastor och Pollux eller tyndariderna. 

Ett annat ord för nio förekommer i slaviska och baltiska språk som leder till roten *dvín-, som är roten i 

ordet tvilling, ursprungligen tvinling som i engelska twin. 

 

Tio. Den tionde stjärnbilden var Kräftan, som knep Herakles i foten, då han skulle kämpa mot det 

Nemeiska lejonet. Roten i tio är *dekem, latin decima, sanskrit dasha, gotiska taihun. *dekem betyder 

”bita” och ”tång”, som i sanskrit dams- ”bita”, *denk , svenska ”tång”.   

 

Elva. Elfte stjärnbilden är Lejonet. Problemet är att finna ett indoeuropeiskt säkert ord för ”lejon”. 

Djuret har dock funnits i Grekland under antiken, grekiska; Leo -ntis. Det tyska ordet Löwe tycks hänga 

samman med detta, men är oklart. Om man sätter an en rot *leu, kan man mycket väl förklara elva utifrån 

gotiska ain-lif ”elva”, som skulle betyda ”ett lejon”, eller ”första lejonet”. 

 

Tolv. Tolfte stjärnbilden är Jungfrun, som kan avbildas, då hon sticker ena handen i gapet på ett lejon. 

Dessutom finns på Stjärnhimlen ett andra lejon vid sidan av det stora nemeiska lejonet; det s.k. ”Lilla 

Lejonet”. Tolv kommer av urgermanska - gotiska twa-lif ; ”lejon nr. två” Det litauiska ordet för tolv, dvi-

lika är troligen bildat på samma sätt. 

 

Stjärnbilderna som månader lever kvar i latinets månadsnamn, försvenskade: ”september”, ”oktober”, 

”november”, ”december”. September ”den sjunde månaden” var ursprungligen månaden, som följde efter 
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midsommar. Genom precessionen blev de ursprungliga förhållandena så vanställda, att fullmånen gick i 

Väduren först den 1:e september. Hade inte Caesar stoppat denna utveckling, så hade september passat 

bättre in på vår tids oktober/november. 

I Indien har man inte gjort något för att stoppa precessionens verkningar. Plejaderna, sanskrit 

Krittika, ligger mellan Väduren och Oxen, vilket en gång i tiden motsvarade slutet på juli, 

fruntimmersveckan. I dag kallas november i Indien Kartikam efter Plejaderna; Krittika. 

Slut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


