Srunr¡r 0ntnNTALIA
EDIDIT SOCIETÀS ONTDNTALTS FDNNIC:\
XII

o

MAI\EI\
T

MYT OCH DIKT, FOLKTRO
OCH KULT

^,\r' KN UT'l'-'\ L L(lV I S'f

I

1t'
5

HELSINGIIORS I947

/qvy /0(7

I)etta urhete cir utgioet nted understijd ut de at' Finlunds
riksdog anslagna mcdlen lör ,len sçenska
¿in et at.tre

ns i rtim j anile.

Helsingfors l9{8
Finska Littcratursällskapets Tryckeri Àb.

Innehåll

sid

Företal

I tDo två stora ljusen och stjärnornar
II Dunkelmânen och svartmânen
III Mânens skiften och fassr
lV Månskäran ....
V

XIII

'

Mânen som ljuskiilla

färg

Månens
oGubben

Mânen

i

i

..

måno och andra månsyner .. ' . ' '

djurgestalt'

XIV Månens förmörkelse
XV Månring, mångârd och nrânhus
XVI Tidtäljaren . '
XVII Månens vishet

XVIII Mânens
XIX Månens
XX
XXI
XXII

XXIII

rörelser och ljud
yrken och sYsslor
lt{änen ger sot och bot
Nymånen hälsas
rl\[ånen tmmar det organiska livel,r . .. ' '
nsaknadens vãninna och kürlekens vänl

Litteraturhänvisningar och anmärkningar
Ord- och namnrcgistet'

,. 108
.. t17
.. t29
.. tg8
.. 145
., 160
.. t73
.. t79
., 189
,. r93
.. 201
.. 207
.. 225
,. 240
o(o

Dlementens drottning

XXIV
XXV Mânen vid giftermâl och födsel
XXVI Sympatetisk månmagi
XXVII Månkult

|tt

87

.

X
XI
XII

3t¡

.

.63
,. 77

Mânbåtcn

Vl Fullmânsbilder .
VII Mânlandet .. .
VIII Månen som dödsriko
IX Förgängelsens och evighetens symbol .. "

.t
'

...'...

.,
..
..

..
.,
..
..
..

261

272

28t'
30r
309
316
333
355

Företal.

I nritt år l9B8 utkomn¿r

arbete Altkad,ische Gött$epithetø offentliggjorcle jag bl.a. ett sjuttiotal sunrer,iska bentimningar på månr:n
son himlakropp och guclom och förklaÌaclc ctf par hundra ackadiska
trrånepitct, ltürst¿mtnanclc från trc årtuscndelt före vår' ticleråiknilgs
bürjan. Detta uråltlriga, tidigarc hnvuùs¿rkli¡4eu cnd¿st i kilskrift
fii¡ùiggandr: språftrnat¡rial skünkt¡ nya bidrag till dcn av gamuralt
yppig¿ ruårtlorertt. l)et har sjäh'fallct riven bcrörirg metl ¿1llnttint
güngsc folkliga ftireståilluing¿lr oÌì dcn strålantle jordtlrabantelt och
bclyscr sålurtda dessas åltlct, delvis även deras htilstamning.
Utgå.cnde från antl'tlda fornorientaliska ltotislr orn rn:1'nelt publi-

jag ytterligatt urtcler ¡älnnda åt i clerr finskspråkiga ¡lo¡rulürvetenskapliga skriftscl'ic Finslia Origrrts¿illslialret utgt"l err slnift nrrlrl
titelu .Iíur¿ ia ilnninrn, d.ti. lMåncn och mlilt¡lishann, i vilkcn rctlogör'es för huvurlclragcn av de förcställlingar om ntåncns väscu oclt
betydelsc sgm människorua gjort sig. Itär'till liommo untler årcrt
r9{3-45 några svensk¿l nåttlorr:uppsatscl i rlagsprcssen.
Föreligga¡tte a¡bctc kan betraktas som en ¡tvitlgatl ocfu forrlj¡pratl
omarbetning av dcn n¿imncla finska ntånlloktrtt, ur vilhelt ocliså
större dc,len av illustrationeÌ¡la h¿iIIijI. Iltvidgnirlgel bcstâr lluvttdsilklige¡ i att måncns be|antllirrg i poesi - östcrllintlsk och 'rästeit'
liindsk, hlassisk oclt rnoclcrn intill tlen vltgstit -bcakt¿rts i bctytiantlc
nån. Ðnbart blautl nordislia tlikt¿re ålllrop¿s incmot t't'åltunclra.
Ett fullstänrligt utuyttja¡de av all ifrågaliotnnìarldc liällittcratur
har dock varken avsetts eller. r¿u'it nröjligt. lilr¡rct åir så rikt, att
rless uttötnuraude bchanclling sliullc kräva l'olyllìcl' i ställct ftir några
korta kapitel. En rlel vetenskitplig litteratur, soûr iag Ünskat anY¡ind¿t,
har icl<e stått till nritt förfoganrle.
cerade

VIII
Betråiffande litteraturhåinvisningarna bör observeras, att dåir
sådana saknas för sumeriska och ackadiska notiser, d.essa ingå och
lätt anträffas i mitt ovannämnda tyska arbete.
Registret i slutet av boken upptat ioke namn pâ folkslag ocb
stammar, ej heller namn på lånder ocb orter utom ett fåtal. tr'ör
övrigt torde det vara det rikaste i sitt slag och bör kunna pårãkna
intresse hos folklorister.

Helsingfors, Sofiad.agen 1947.

Iinut Tallqaist.
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>De två stora lJueen och stjärnornar).
Solen och tnå.nen liro skapelsens två stora ljus. Jåmte stjåirnorna
bilda de rhimrnelens hela härskaraD, man kan också såga den himmelska storfamiljen. Folktron och rlen diktande fantasicu ha upp-

fattat dem tlels som vissa slags föremåI, på grund av deras

utseende,

dels som levande varclscr och gudomliga vÍisen. Detta har

givit up¡r-

hov till en mângfaltl av förestlillningar och mytcr om deras verkningar och inbördes förhållande m.nÌ. Flärvid har l,rl.a. ordens gr¿rmmatiska kön g:ynnat mytbildningen.
Hos ackaderna eller semiterna i det forntida Babylonicn voro sol
och l\{åne, Samað och Sîn, ellcr llde bägge gudarnal, av manligt kön

liksom i Egypten. Men flertalet semiter höll solen för kviunlig ooh
dyrkacle en solgudinna, som vanligen betraktacles som }fånens maka.
I anslutning till denna förestållning kunna nutida beduiner förklara,
¿tt Måncn åir deræ fadcr och Solen deras moder (se llfânen ammal.
det organiska livetr). r hebreiskan är månen j ã r ê a rJ unaskulinum,
men där förekommer även en kvinnlig måne I e b ã n ã, nrlen vital,
och golcns kön vacklar. Liksom hos ackaderna var rlet hos fornindierna. solcn strya och }fånen Tßandra voro av manligt kön.
Men indicrna hade även en kviunlig strya, och cle fyra månfaserna
voro gudinnor. Greker och romare höllo solen (Helios, Febus, sol)
för ett manligt vtisen, medan Månen (Selcne, X'ebe, It[ene, Luna) var
kvinnlig. Lika ëir det i Kina. Där lir Månen kvinnlig, kvinnornas
speciella skyddspatronessa, som ickc får dyrkas av mtin
- utom av
kejsaren som i Månen hyllade sin syster.l Hos araber, flertalet
turkiska folk s, eskimåer och litauer 8 m.fl. tir Månen manlig, solen
kvinnlig. Mexikanernas Metzli (Månen) är en man, likaså grönllinso xn- I
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ringaÌnâs Auningat 3 o.s.y. också i Japan (inom Éinto) tir Månen
manlig; mångudcn Tsuki-yomi, rxlen månljusa nattens härskarerr,
spelar dock en ringa roll i jårnförclsc rnecl sin upåhitnmclnlysandeu

systersolen,gudinnanAmaterasrr.aSällantiroSolenochMånen
båda
båda kvinnliga, såsom hos tjeremisser och manttass, eller
akambamanliga såsom hos babylonierna, hos clet östafrikanska
solen
folkct 6 och stunrlom hos diktare. I tyskan betecknades både
Frau.
och Måncn ända in i mecleltiiien än sorn l-Ierr oclt tin som
Isvenskaniirmåncnregclråittmanlig'menstundomkvinnlig

rjungenligt förebildcn av selene och Luna. Ett av selenes cpitet åir
fruu (parthenos, korë). Den Virgo caelestis eller drimmelska
jungfrurr, som dyrkatles i det romerska Kartago, uppfattades som
såiger
mångurlinna. När den ]8-årige Atterbom i l{yrlcogå'tilsröskr
försilvrat
kyssar
att uhimmelcns jungfru, i midnattens stund, med

vårnattligaruncll,avserhannaturligtvis}I&nen.Stagrreliusåter
sin
besjunger rmånflickanu, medan Karlfeldt i Nu ttppnar naltglim
syster
på,
nún
krona och likaså Erlith Södergran i diktcn Jag trot
talar om rmånjungfrunu.
!'inskan har sin Kuutar virl siilan av Kuu. Aale Tynni titulerar
(Valiakot'AuMånen dtrls uylpeti rouva Kuur, clels rprinsessa Kvtt
ringon h,ottipoika).

Detlirintressantatt}tånenoftauppfattatssomentvckönad
gudomliga urvãivarelse i likhet merl clen skapande urkraftcn ellcr det
gendet, errligt primitiva australiers förestäìlnirrg, och såsom urmåinselrtcr lära.ô.
niskan, Adam, enligt vad somliga rabbirrcr och gnostiska

Den babyloniske månguden

sîn kallas icke blott lfatler¡ och rtjurn

(De lsüle a3)
utan åiven lallföd¿nde moderlivl. Enligt Plutarchos
kalla
var Månen hos egypterna tvekönacl' Han süger: lEgypterna
emedan
Månen världens mocler och tillskriva hcnne hermafroditistn,
utsänder i luftcn
hon uppfylles ochbefrukta^s av solen och rlåirpå själv
orfisk dilit
och nedströr alstranrle timnen.u selene betecknas i en

som båtle hvinnlig och manlig.

det forntida ugarit (Râs samra) i norra syricn tyckes
dct babyloniska
man ha dyrkat cn tvckönad mångudom, i tlet att
dubbelkönade
guclaparet Sin-Ningal där sammansmultit till den
också,

i
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gudomcn Éin-Nikar.z I månkultens berönda hemort Ilarran betraktades Månen som gud och gudinna, Lunus och Luna, d.v.s. sonr
hermafrotlit.s Som såtlan gällde i astrologien också guclen Hermes
i likhet med sin son Hermafroclitos. Mene betecknas i en orfisk dikt
som båtle kvinrrlig och manìig.a Sclcne kallatlcs ickc bloût rjungfruri,
såsom redan nümndes, utan åven t a u r o s, DtjurD, en slående parallell till Sins bcrrämning nioderliv och tjur. I Platons dialog Gästabudet betecknar Âristofanes Månen som androgyn, rcmcclan Månen

tir delaktig av Solens manlighet och Jorrlens kvinnlighetl. Orn detta
påminner tlen på vissa söderhavsöal'rårlandc uppfattningen om solen
som den manliga och jordcn som den kvinnliga principen e; på, båda

hållcn ställföretrüder solen himlen. Föresftillningcn att ìIirnen är
tvekönad sammanhåinger med hans ofta bctonade tvillingskap,
varom scnare.
Merl avseentle å månens umprung kan man iakttaga flcre olika
föresttillningar.
Ttinkt som ett livlöst föremåI, såsom smycke, shiva, skölcl, hjul,
ktirl, båt m.m. (serMånskÍiran, Fullmônsbilderl) är månen vanligen
ett verk av kunniga yrkesutövare. Men ofta tros månen ha blivit
till genom ett slags uralstring eller genom en metamorfos. Enligt en
fornegyptisk myt framkorn månguden Thot ur ctt bcn 10, symbolen
för den krokiga månskåiran och en motsvarighet till revbenet av
vilket kvinnan byggdes. I Kalevala beråittas, att vitan i en dykands
åigg förvandlacles till måne. Enligt japansk ðinto-mytologi ha månen
och solet uppkommit av urguden Izanagis ögon. Då ntimligen gurlen
rengjorde sig från orcnlighet, som häftat vid honom vicl hans misslyckacle besök i underjortlen, dit han, som en alìniln Orfeus, bcgivit
sig för att hämta upp sin döda maka fzanami, uppstocl måncn eller
månguilen Tsuki-yomi av hans högra öga och solgudinnan Amater¿r.su a\r hans vånstra öga.1l
Aruntas åter såiga att det icke fanns någon måne i begynnelsen.
Mcn en dag clog en gammal man och kom till liv igen sorn gosse. Då
mtinniskorna skråimda flyclcte sin väg, sade han: lSpringeninte,att
I inte dön! Jag skall dö och åter uppstå i himmcln.r Så växtc han
upp oclr dog och uppenbarade sig på himmcln som månen. Sedan
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tlcss dör han tid eftcr annan.rs I sydöstra Victoria beråttar man:
Månen år en gammal m&n, som klev upp i ett träd för att plocka
frukt; dâ passade hans son på och låt trädet växa till himmeln och
clåir blev gubben som måne.rs I indiernas stora nationalepos Mahâb'
hârata beråttas, huru månen uppstod ur den av gudarna kärnade
oceanens till mjölk förvandlatle salta 'ratten.
Högpoetisk år Dahlgrens förklaring av månerls tillkomst i Solørs
rnaterialiserade
drrörro. Månen tir Solens pâ himmeln uppstigna
dröm att vila på sin ¿ilskarinna Gaias, tl.å. Jordens bÊidd om natten.
Enligt sumerisk-ackadiska rnyter, Bibeln och Koranen m.fl.

-

-'

kållor har tnånen blivit till gcnom en gurlomlig skapelseakt. Men
ìfånen tänkes också vara självskapact eller fötlas såsom en måinsklig
varelsc.
Då. Sîn kallas pallfödandc modcrlivr, såsom redatt nämndes, har

han möjligen uppfattats även som sitt eget upphor'. Detta vore icke
mtirkvlirdigare tiu att Zeus i en orfisk hyrnn prisas som sin egen fader,
13
att orfikerna kalladc Fanes, enuppcnbat'mångud, a u t o' g o n o s
och att guden Assur kallas sitt eget upphov. Märkligt är också Sîns
epitet rrfrukt som alstras av sig sjålvr (se rFullmåtrsbilden, s. 96),
vilket i viss mån påminner om solguden Rê-Chefers benämning udet
levande batnet, som blivit till av sig sjlilvu.ra I egyptiska texter uttalas tyclligt tanken att ltånen tir självskapad.lr Thot åir rrden av
begynnelsett Yarande, tlen oavlade, sitt cget upphovrr, vilket icke
hinclrar att han kalla.s rnon av Rê, Rês trjåirta ochtungar.l0 Detta

påminner om den babyloniske guden Ninurta, överguden pEnlils
sjåilu, som födtles av sin moder utan föregåencle befruktning, liksom
llars föddes av Juno, sedan hon berörts av en blomma.l? Den obeftäckade avlelsen har gamla anor. Också i veda-mytologien är Månen
sjtilvskapad (t a n ü n a P ã t).
Naivast är våil föreställningcn, att Nlånen liksom en människa
ür förkl av elt morler eller t.o.m. födes ideligcn ånyo (se uMånens
skiften och faserrr, s. 67). tr'örestållniltgcn är dock förklarlig, då himlakroppen irtcntifieras med sin i månniskohamn tÊinkta gutlom. tr'olktig
fantasi och såikert ånnu mer prüstspekutation i astralkulterls forntida hcmlånrler försedde Månen metl föräklrar och genealogi, syskon,

I
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gemåler oclì baÌn. Drag av den astralmytologi som utbildats i orientens gamla kulturlåinder, tyckas gcnom greker och romare spritt sig
ånda till norden och framtrtida t.o.m. i morlern cliktning. olof Rud-

beck d.ä. förklarar
Jorden.

i

Aflantis

(II

60?),

att

Månen

år ett foster

av

Enligt det i babylonie.las gudarrira fastsragna genearogiska
systemet liro Mônen och solen söner av himmelsguden Anu med
Antu, cl.ä. Jorclen. också enligt fornkinesisk tro ilro sol och Mån.

ba' av hinmeln och jorrlen; kejsarcn betraktade himrnern som sin
fader och jordcn som sin moder samt solen som sin broder och
måncn
som sin syster.rs Å antìra siclan kallas Månen och solen söner
av den
sumeriske ör'erguden llnlil, liksom Ohons ¿ir son av Amon-R.ê re
oclr
liksom Luna en gång heter Jupiters dotter.r. Då ri'en pranetgudinnan l-(tar-venus betraktarlcs som dottcr av Enlil, var hon }fåncns
och solens syster. Dc tre betraktades också som barn av
Ìrimmelsguden .A,nu och bildade en tria<I, som otaliga gånger
antydes ¡xi
monumenten merlers tecknen månsktùra, solring och stjåirna
eller.,
efter varl dct tyckcs, stundom med kors, purrkteratl sorring och
vulva.
r)enna fornbabyloniska astrala gudatria<l vanclracle lângt utanför
sitt hemlands gränser. Dcn u¡rpträdcr i I.Icsiodos' Theogoni (s?r)
som solen' Månen och Eos. I }Jcddersheim i rlessen-Nassau
har mar
funnit en från B. årh. e.Kr. härstammande bronsplatta i form
av en
pilspcts, på vilken ett bilclband framställer Månen
och solen på var
sin sicla om venus.sr Men roilfördeìningen inom triaclen växradc.
I den fornscmitiska naturreligionen var Månen facrer, soren moder r¡ch
Iðtar-Attar-Venus der¿us solr (: Fosforos, Lrucifer), eller
Månelr är
faclcr, IBtar-vcnus moder och soren rleras son. (r förbigåencle
vare
sagt, att också sumererna tyckas ha hållit solen för en
ritiling av trtåncn.22) Andra varianter a'r nämn.ra triad, vars
spår man trott sig
kunna följa åin<la till en sektcrisk .ppfattning av trcenighetsrü*ur,
skola beröras i tlet följancle.
Enligt Eddan ¿iro }fåncn och soren barn av Munclilfari, också
han en himmelsgud, i det att han representcrar himmeln
i tless kretsgång kring polen.B Av Stagnelius kallas
han Allfar, som rmcrl ögats
vinkar leder Månens gång i nattens öken och sin dotter,
soren, kring
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a.
Fig.

I

& 2.

Ilf ånens,

l¡.

Solcns och Venus' syûìbolet'; a: på en babylonisk rgränsstenrr

frân Nippur. Berìin V. A; b. på sten

i West-Iiilpatrik,

Skottlantl. Hentze a'a.

Ì'ig. 4. Solcn

ur

&

Månen. Trässnitt

Schedeìs Liber chronicorum

(1493). Ilenseling, Umstrittenes

Weltbild.

Fig. 3. Tanith, hâllande Solen och Månen.

Votivsten från Kartago. CIS

I
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himlens kretsarr.Ð Staguelius betorrar', ¡rtt Ddcn tlcjligar l[¿Itrcn och
Sokrn, relr blomstl'ilnde miir, tiro syshon. Dctsamma gör Tcgnér.
I sirr cfterbiklrring "íluftruùtisnr.nl sä¡¡cr h:rn; lDclt siunnìc fadur hal
Sol och Mtlue, och llundclfíirc så är h¿ns n¿untì.D Är llå¡lcn hiil,vicl
t¿inkt som manlig dler kvinnlig, tlet flanrgrir ickc. l\[en i solsången

tilltalas Solen som rhimmclcns sonr, vnrvicl llåncn är kviunlig, såsont
i allmiinhet ür ftllct i svensh dihtling enligt klassiskt mönster'. SelcneFebe-Luna ür i alltikr:n rStllens systctr, och tìen >kyskn Lucinau
(Diana-Artcmis) har Apollon till brorler.àt Sticrnhiclm låtcr.i Da¿
lå.n¡¡ne ftqtiilo A¡:rollon l¡alla Diallasont mångurlinna,rtuillkärriìsklig¿
systerD, mcd¿n Leyoncrona i Lu,cífer tirlar om Fcbcs rbror '[,itanl,
rl.ä. Solcn. Även i tr'l'eses Brölloqtsstmg är. I\Iåncn Solcns syster, liksom
Leopolrl i lt[,jeltsjtùtan k¿rllar Solerr Oy¡1¿hias brorlcr. Samnra förhållande avser n¿turligtvis Goethe, rìå hirn tituler¿r }fånerr uScìru'ostcr
vorr tlenr rrrsten Lichtl (An, Lu.na), vilkcn bctcckning F. Rernrltsrur
tyckr:s imitt-.rit, i clct han kallar Luna syster. till lljusets, sångcns gucl>
(VD.D s. 115). Stagnelius åtcr gcr lfålen e¡ritetet rsolens rnilrlir
systerrr (Salntad och hop1t,5) och lâ,tcr Mimlhiclc¿r¿ s¿ig¿r: rrJag htrr en
ðm och eklig bror; ¡rå Solcns gyllnc klot llan bou. I tlctt¿ sanu¡ranhang niå rärnnûs, att konungelr av Si¡rr¡r titnleras llfålrens ]rroderl,
vilket naturligtvis ¿ir en omskrivlting fiir St¡len. En maltesisk saga
ber.lttar otn en prinsessa, sour efter att ha sovit i lnrndr¿r ¿ir föddc
två vackr¿ barn, Sol och l\[åne.26 Inrlirekt antytler l(¿rrlfr:lctt att
Sol och lllånc äro syskon; i cliktcn merl detta namn skaldar lìiìll:
Tv¿l vackra döttrar har patron på Vrena
Som solen ljus och glättig är den ena;
men Mâne vill jag kalla hennes syster.
ty hon än smâktande och d¡stcr.

vi sett, lramh¿illa Solens r¡ch Målrens
härstamning fi'åll samme fader, betonar ìIörlle
som ger tlern det
e¡ritetct
lurticlsgudarn¿r)
träffancle
- att llånr¡n är rföcld a\r samtn&
m o r som Solcn¡l (Sol och, Mùne), I'[en vem dcnna gernensamrì¿r
moder är få vi icke veta. Ntirmast liggcr dct att tänka p.l Jorden.
Ty i clementannytologicn, solì framtrücler bl.a. i sumerisk, ackatlisk,
tr{cdan elr del ktillor, såsom

I
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egyptÍsk, grekisk, gerrnansk och t.o.m. polynesisk 2s" idévårld, åro
Himmel och Jord ett äkta par, från vilket gudar och åven m¿inniskor
hlirstamma. Märkligt år också att i anslutning till Jes. õ6:10, där
regn från himmeln säges göra jorden fruktsam och bålrande, Jorden
i cn judisk skrift kallas pGuds (- Himmelns) brurl eller jungfrun.e
Jorden iir ju också uranos' maka. Ett mellan l{immeln och Jorden
ingånget äktenskap hör till de orfiska mystikernas föreståillningsvåirld; en invigrt presenterar sig därför med orden: úag åir ett barn
av Jorclen och den stjärnbætrödda llimmeln.nzE

Fig. 5. Himmelsguden Nut med solens två farkoster på sin rygg, uppburen av
luftrummets grrdom Su etler Onuris, Nedtill ligger jorden Keb. D¡man,

Aegypt. Religion.
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homeriska hymner betecknas speciellt Sol och IIånc som barn
av }limmeln och Jorden, varvid Jorden naturligtvis är motlern.
Men hos egypterna, som hyste samma förætällning, var Himnreln
den kvinnliga parten och Jorden dtir under manlig. Märkligilirdet
att Solen och Månen som tvillingarna Apollon och Artemis betrak-

tats som barn också av Zeus och l_,eto, vilka två motsv¿ra^s av Himmeln eller himmelsguclen Anu med sitt viv Natten på babyloniskt håll.

I

svenska diktares konception

llr

Jor<len Månens rnor.

f

Stagnelü

díkt Må,nen är solens bi,lil ãt Månen ett barn av Jorden, xlen heliga
pantenr och frukten av Jordens förbintlelse, dock icke med Himmeln
utan med Solen. Stagnelii antagande av ett äkta förbunct mellan
Solen och Jorden har väI, åven det, närmast sin förebild i den klas-

I
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siska antiken. Åtminstonc kallas stundom Må,nen i grekisk diktning
barn ellerdotteravSolen (t e ko s h õ I i o i o, th yg at ër æli ü),
liksom egypterna betecknade både Thot och Chons som barn av
solguden Rê. En supponerad förbindelse Solen-Jorden ger förkla-

ringen till Aristofanes' ov&n (s. 3) anförda uttalande, att Månen
år delaktig av Solens manlighet och Jordens kvinnlighet. Förest¿illningen att Solen och Jorden åro ett äkta par levcr t.o.m. i nutida
folktro. I Bengalens bergsbygcl finns en stam, som årligen den I maj
firar Solens förmålning med jordgudinnan. Festen, som avser Jordens bcfruktande, utmårker sig genom sinnliga ceremonier och vilda
orgier.s"
När Solen, i Stagnelii nämnda dikt, drar i håirnad mot thursaruas
ätt, är det Månen som med sin anblick får trösta den våldiges sörjande maka, sin moder Jordcn. Rollen av Jordens tröstarinna spelar
Månen likaså i Stagnclü HUr¡n till oøtttæï,, men d.cnna gång åir Månen
icke dotter av Solen och Jorden utan syster till Solens och Vattnets
dotter, Jorden.
Efter klassiskt och kanske närmast Stagnelü föredöme ltit också
Runeberg i ungdoms- och tillfällighetsdikten Hirnlabopparmls Wfr
aøktning Jorden vara Månens mor. I-rikaså är Jorden Månens mor
enligt Topelius. I KIøra m,å,nelàtw skalden Månen sjunga:
lilla barn var jag,
världen vill en dag,

Jordens

gick

i

söker än min moders epär,
fö[ier henne â¡ lrån år.

På tal om Månens möderne må i förbigående beröras en av Sieckc
påvisad egendomlighet hos månväsenden, att de stundom ha flcre
mödrar eller amnor. Likståiller man den till full utveckling komnc
månhjåilten metl fullmå,nen, Bå motsvaras hans mödrar eller ammor
av de månfaser, vilka föregå fyllet.ze Detta skullc förklara det kuriösa
förhållandet, att dcn vrildige Rustam, en av Sahnames hjältar, har
nio ammor, Heimdall nio mödrar, Mân-Agni sju och Rudra kanskc
tre. Fallet Heimdall behandlar Vitatis i Runøn Àraæd (SD s. 929)
med följande ord:

MINBN
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Se'n kommer asen Heimdall, så helig, sâ vit och stor;
l¡an hör hur ullen växer och huru gråiset gror.
En ann har flere fäiler; han flere mödrar har,
och nio mör de âro, om Eddan ej bedrar.

i

Också Braun skåimtar tivcr detta ämne oclt låter lilun'as tippetr
¡¡brovaktarn Heimclalb säga: lJag, son av nio systrar, som alla voro
viss mån styrkcs. riktigheten av Sieckes teori därav, att Sln
en amma cller sköterska med namnet Su-zi-anna, drimmelens

möra.

har

I

trogna handrr, som sànnolikt represcnterar nymånen.
Vilka föräldrar Solcn och IVIånen än ha, äro de icke blott syskott
ofta två fientliga bröder resp. syster och bror eller bror och syster
tvillingar. Enligt babyloniernas
förenade i irrcest
- utan tillika
aMånen,
den store konungenu,varmed
¿strallåra åiro Sîn-lugal-girra,
förvisso avses fullmåtren, och Nergal-l\Ieslamtaea eller Solen i underjorden, tvillingsöner av himmelsguden Anu, resp. av njordens herrel
Enlil, två fientliga brö<ler, som ltärska turvis i himmcln och turvis
i unclerjorden. Babyloniernas panteon uppvisar ock'så två andra tvil-

linggudar, Suqamuna och Sumalia, kalladc rrstridsgudarnau (de
två fientlig¿ bröclerna?), och de likstlilla"s mcd Nergal oclt Nusku,
tl.v.s. med Solen i underjorden, resp. den gamla Månen, och nymåncn. I dcn grekiska ntytologicn áro, såsom rcdan nämndes, Zeus'
och Letos tittlingar Apollon och Artemis, Solen och Månen,lik¿lettcs
tvillingar
dct var i övereltsståmmelse härmed de tvillingar, som
I{leopatra sk¿inkte Antonius, fingo namnen Helios och Selene. En

paratlell till tvillingarna Apollon och Artemis bild.a Samaü och

I$tar, om Iðtar är tånkt som mångudinna (jfr. s. 32); hon kallas
námligen rtvillingsyster tillden skäggige, härlige krigarn Sama$'r. Detta
leder tanken på Janus, som sannolikt var en gammal mångucl oclt på

grekiska och ctruskiska mynt avbildades med två huvud, det ena
skäggigt, det nndra skägglöst, varvid det skåggiga kan anses symbolisera den ljusstarka Solen, det skëiggliisa den ljussvaga Månen, ellcr de

de två månhalvornfli den växande och dcn avtagande. Det är
troligen månhalvorna som föranlett Sîns binamn Ellammê, ltvillinggutlen¡. Som hans konterfej får man betrakta två frå,n 3. årt. ooh från nybabylonisk tid härstammande, med två ansikten försetld,a gudabiltler.
¿rvse

I
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såsonr rcdan n¿imndes, hal solens och Målrens inbörtles förhållande icke uppfattats enbart som ctt syskonpars. Pû'(an som
mångud betecknas i den vediska mytologien dels som den kvinnliga
Sglens, Stryas, son dels sorr sin moclers friare, men ltan åir tlärjèimte
sin systcrs, troligcn sâmma Stryas älskare'8o Då Stagnelius cn gång
(se s. 8) betecknar Månen som Solens barn (med Jorclen), följcr han
en del grekiska författares oclt astrologers föredöme att betrakta
Selene, res¡r. lIenc, sotn l-Ielios' tlottcr 31, liksom på iranskt håll
Månen som Som¿ tir Solens son. Iln sådan föreståillning åir mycket
begriplig, clå I'tånen ju får sitt ljus från Solcn. Den hade delvis silr
motsvarighet i [dgypten, där lllhot prisas i kttltsånger som Solens,
Rês, son och stüllföretråidare.

i

den a^strala mytologien och övcrt'askande tir dliremot, att }fånen, Sîn, i Babylonicn gällde för Solens (och l$tarVenus') facler. Orsaken hättill tir våil den, att ì'Iåncns dyrkan i Tvåflodslanclet sannolikt var åldre än solkulten eller i alla håindelser
domineradc vitl ticlen för systemets utbildande. I tlen må,nbetonarle
babyloniska mytologien och astrologien intar rlen redan nåmnda
triaden, Må.nen, som sjåilvalstrad fader, Solen och l$tar (Venus)
Enaståenclc

som hans tvillingbarn, en mycket framtråclande plats.
Oberoende av släktskapsband ttinkas Månen oclt Solen stå

i

tiskt och äktenskapligt förhållandc till varandra. I flere folks

sagor

ero-

förföljer Månen, driven av sexuellt begåir, den flyeude solmön,

(se

i må'tì,

och andra månsyncrrr). Hos egyptern& v&l'uden stora
rsolens
kamratl.sz I Valans visd.om sägcs om Solen:
Månenu, Chons,
lHon åir sållskap åt Månenrr. Selene hcter Solens rreskamratr och även
æängkamratrr (synodeu'ùsa och syn'cunos). I Rigveda

lGubben

kallas mfingutlen Pt$an sin systers älskade, Stryas brudgttm.s IIos
peruanerna voro Solen oeh Månen, Ynti och l\{¿ma Quilla, bror
oclt systet' oeh rlêirjlimtc ctt üktl par, frtln vilket inkafolket härstammat'.

Måncns förälskelse och kärlek till Solen är ett av folktron och
poeter omhuldat ämne åven för den håndelse, att Månen lir kvinnlig
och Solen av motsatt kön. Då, detta, såsom vi sett, är fallet huvudsakligen på grekiskt-romerskt håll, är dct också där och i antikens
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efterbildning den antydtla idén mæt frodats. på grekiskt håll
kalladee selene nden solen (för)följanrle och flyenden (d i õ k ù s a
kai f eugüsa ton hêlion). Grekiska filosofer iakttogo, att
månen alltid vilnder sin belysta sida eller pansikteþ mot solen, vilket
ju innebär, att månen får sitt ljus av solen, och åven kommer till
uttryck i flere grekiska rnånepitet.s Det är bl.a. denna företeelse
man tytt som Månens trängtan och kåirlek till Solen.
Redan Plutarchos talar om Selcnes och Helios' mystiska kåirlek ss,
och den grekiske skalden Nonnos Dionysios kallar selene DföråIskaalu
(potho'blétos). Kejsar Heliogabalus skall ha anordnat uheligt
åiktenskapl mellan den afrikanska mångudinnan, virgo caeleatis,
och riksguden i Emesa, d.li. Solen.
Bland svenska pocter som behandlat Mânens förálskelse mårkas
fråmst Atterbom och Stagnelius. Atterbom sjunger i Mãnskørwløäll¿l¿t oBlott honom söker hon, blott hans gestalt i vrirltlen allt.r
/
r stagnelii natursymbolik (lnbiuilningar zz) är Månen rden stora
himlabruden, glimmande i klara stjärneskrudenl, mcdan hon i Atterboms Prolog representerâs av Jorden, kallad nlJranos'brudr.se lplonetenrc bekänner den kvinnliga Mânen:

,{v Solens kärlek mäktig slår
mitt annars kalla hjärta.
På honom blicken fästad stâr
vällust och i smärta.

i

-

Så mot det bloss, som Febus tänder,
jag evigt mina blickar vänder.

Den i de två sista verserna anvðnda bilden av den mot Solen i hängiven kåirlek ständigt blickande Månen möter oss också i perpetuas
otd i Martyrerna:

- - Sâ vill jag
- - Månen lik, mot andevärldens sol
det svarta
levnadsklotet evigt, vända.

sin klimax når skildringen av Månens ktirlek
siìilen:

i

dikten luIûtwn

och

I
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Vot, Luna ock brinner
av kärlek och trânad'
Milt Pârlande rinner
PA liljan dess grât.
För Solen hon lâgar,
med flammando brânad

för hjälten' som tâgar
ekliptikans strât.

I-,iksom i ovan citerade svenska dikter oclì i en del negerfolks
sagor, åir Månen clen kvinnliga ¿iktenskapspa,rten i Talis Qualis' från
rum¿iniskan översatta dikt Mâne och Sotr: Solen sökte sig en hustru,

fann behag i systern lliana, som dock framhöll det syndiga i att
syskon åkta varandra. I'Ierren föreladc då Solen valet mellan helyetet och Eden. Solen valde helvetet: rFöljer hon mig dit allena.stlp
Så vigdes de två, men en ltantl ur molnen vräkte lliana i havet, dät'
hon blev en guldfisk. Och Solcn såinkte sig till sin syster och maka
i havet. Därpå,lyfte dock IJerren guldfisken upp på fästet, och d¿ir'
sitter nu lliana-guldfisken som Måne. Och Herren sade:

I pâ varandra
men oj mer tillsammans vandra,
måste, sâsom jag beståimt,
och pâ lärden
fâfängt irra
Blicka fån

-

lysa lör dcn dunkla våirlden.

i dikten En saptanthæøfton,

behandl¿¡r Talis Qualis den kvinnliga Månens och Solens kärlekssaga:
Också

Sol och Mâne vâxla ringar 8?,
som man brudpar göra ser.
Trånsjuk Måne drager regcln

frân sitt brudgemak i lönn,
mönstrar, blyg, sin barm i spegeln,
stannar naken framför sjön.

Medan den åilskogskranka lwinnliga Måncn sällan får sin åtrâ
tilfredsställd, veta myterna mycket att förtälja om den manlige
Månens giftermå,I med tlen blomstrande soltnön och om hans äktenskapliga snedsprång m.m. Det strider mot en vida spridd föreställ-

t4

rT¡NEN

ning, då A. Jåirventaus i dikten Poro .juolæee, tiulcu sod betecknar
Månen som gammal ungkarl. Om Må.ncns och Solens giftermâl
beråttas i en litauisk folkvisa:ðt
För llere tusen år se'n

i

himlen bröllop var;

då blev det utav Månen
och Soln ett äkta par.

Pâ denna bröllopsfesten
uppstod den första vår,
och Jorden grann sig klädde
med blommor i sitt hår.

Detta himmelska lheliga bröllopn, varom n¿irmare i stycket pDunkelmånen oclì svaxtmå,nenn, visade sig vara mindre lyckosamt. I fortsättningen ev visan säges:
Da'¡¡ efter Solen arla

ur

brudesänge4 steg.

Men Månen, han var sömnig
och kvar i bädden blev;
han sent, sin lärd anträdde,
med Venus svck sin fru.
Fôrgrymmad därför Perkun 8t
slog Månen

mitt itu.

vi endast den ena hËilften av månen,
hälften har fallit i havet.
Sedan dess se

Månens

till

i

den andra

den litauiska folkvisan berörda otillbörliga förhållande

i

viss mån av föreställningar hos en del primitiva
folk. Somliga afrikanska stammar hålla Venus för Månens brud
ellcr hund.{o Balubafolket Kongo betraktar morgon- och aftonstjåirnan som hustrur till Månen. En tlel andra infödingar i Afrika
och Australien förest¿illa sig likaledæ, att planetenVenus isinatvå
Venus belyses

i

-

Briffault,
påpekar
The Mothers III 89,
två, paralleller till detta månmytologiska förhållande. Judarna i Ðlefantine ei Övre Eg¡pten dyrkade
a.spekter som morgon- och aftonstjtirna är Månens hustru.

I
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sonl
Jahve i förcning med två kvinnliga gudomíÌr' och Abrahaln'
med
intintt fürenad
också han företer mångâ, tlrag av en mångud, var
mcd betycleltvå kvinnor, sara och llagar, av vilkas namn tlct förra
sen DclrottningD ¿ir ett iìv tle vanligaste l$t¿r-Venus-epitetcn.
Får man tro skalclen Dahlgren, sorn är specialist i månkunskap,
är lrfânens och solens üktenskap olyckligt också i fortsåttningen
ar'ömsesictig otrohet. I diktcn Till Mtinenheter dct:
och kännetecknas

Hans dYgd ar ock ej just' så ljus'
som mången

vill

den Prisa'

En dålig vandcl inom

hus

tYcks han På himlen visa'
Sâ snart hans fru till vila går,
han strax cn lov i rYmden slâr
och strYker kring om natten'

Ja, lt{ånen har ovanan att se och glo på tårnorna (rl.ä. stjêirnorna)
och kysser en och annân (SD I ?6). ,& andra sidan är ìIå,ncn hanrej,
en bedragen äkta man. Därom skvallrar hans blckhet dvensomhornen

och att han nsin tröst i bålen sökern, så att h¡rn t.o.ttt. står i rop som
drinkare (jfr nMånens färgr).
Hos poeterna förekomme ¿iven varianter av det ovan berörda
triangclftirhållanclet Månen-Solen-vcnus. En del poetcr uppdikta

förhållanden mclla,n }låncn och Jordenr resp. mell¿n solen och
Jorclen, som icke torcle bero på, mytisk tradition. I Almqvists Mtinsdng lfånerì )tlun(letì gå.r: vitl cn (d.ä' Jorrlen), lnen en annan (d'ä'
Solcn) i skyhavct älsharl. ÉIan känrler sig olycklig och sliterr mellatt
Jordcn ocìr Solen och sjunger:
DYstra Jorden är min brud,
henne lötja är mitt bud.
Solen fjärran är mitt hjärtas'
hjärtas svaìka, frid och glans.

- -

Jorden binder mig, Sol bcfriar mig'

iäühyuüisltitto har Jorden tråitt
i Vent¡5' stülle. Solcn har beslutit att lümna sin älskade, lSolens vivrr,
såsom Jortlcn heter i Ossiattnilssons Skùnslmnr,otiu' ellcr rrjordebruden,

också

i Eino Lcinos dikt Awingon,
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i Zdr kallar Jorden, för att aldrig återvända. Ehuru
hela naturen låter solen veta, att Månen under hane frånv¿ro kurtiserar hans ålskade, fullföljer han sitt beslut. Efter många år, under
vilkas förlopp Mônen dött octr Jorden åldrats, så att hon hâller på
att gå samma våig som Månen, förklarar ännu Jorden honom sin
klirlek, men Solen v?igrar att sätta tro till henne, låilskarinnan4
såsom Tegengren

gåsom Dahlgren kallar Gaia, d.åi. Jorrlcn.
Samma triangelförhållande är ämnet 1ôr Kuun sercúaddav Lempi
Ikåivalko. Månen betygar i flammande ortlalag sin våldsamma kä,rlek
till Solen och sin svartsjuka för Jorilens skull.
Månens och Solens giftermâl behandlas också, i en saga

från Övre

Pfalø,som tillika ger förklaringen

till att Månen lyser om natten. Vid
bröllopet visade sig Månen kallsinnig och sömnig, liksom i den
litauiska folkvisan, så att den eldiga brurlen, solmön, käntle sig besviken. I harmen föreslog hon siu rnan ett vad: den som vaknade först
skulle få, skina om dagen, den senfårdige finge nöja sig med natten;
om båda vaknadc samtidigt, skulle de få lysa bred.viil varandra,
såsom förut. Måncn, som i sin eufald trodde, att han icke kunde förlora vadet, somnade |eende
sedan dess har han sin flinmin. Men
Solen vaknade tidigt och tände sitt ljus för hela världen. Hon våicktc
den frusne Månen, framhöll, att det var hon som vunnit vadet, och
sade, att hon aldrig mer skullc tillbringa en natt i hans såillskap.

-

Sedan dess lyser månen om natten, solen om dagen.d Detta avser
kanske epitetet ude turvis gåender, som lìigve<la (X.99. 19) tillrlelas Þde i himmeln boender Str.yas och Mâs.

i

En annan förklaring ger cn japansk saga. Solgudinnan skickade
en gång sin broder Må,uen i ett åirende. Detta utråttade han så illa,
att solgudinnan blev förargatl och förklarade sig aldrig mcra vilja se
sin broder ansikte mot ansikte. Sedan dess visa sig Solen och Månen
turvis på himmeln, den ena om dagen, den andra om natten.r!
Nfuot annorlunda förklara¡ lleine i dikten Somtnmtntargøng
huru det kommer sig att måncn lyser om natten oclt solen om dagen.
Luna och Sol voro förenade i ett lyckligt åktenskap, vÍilsignat med
många små stjärnbarn. Men onda tungors förtal å,tstadkom split
mellan makarna, och slutlþen blev det skilsmåissa. Nu spatserar den

I
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stolte Solen däruppe i enslig prakt, tillbedd och besjungen av lyckliga månniskor. Men nattetid vandrar på himmeln i stilla vemod
Luna, den stackars modern, mcd sina faderlösa stjärnbarn, och
ålskande flickor och blida poeter tigna henne tårar och visor. Samma

motiv mötcr oss i Atterboms dikt Månslcensløiillen, d.är rict heter:
Ack, innan ljus och mörker skildes åt,
och fröjd och grât,
var hon en älskad konungs, Dagens, maka.
Men snart från sig hon sâg gemâlen fly;
och av en skY
hålls bn¡den än ifrân lrans famn tillbaka.
Sedan dess, får man föresttilla sig, har Måncn i öster- oeh västcrlåindsk poesi epitetet xlen sörjandeu.s l\'fen }lår¡ens barn med Solen,

d.v.s. stjärnorna, kallas rfaderlösal också dürfiir, att de bli synliga
fõrst n¿ir solcn gått necl och följa sin mocleu. I en visa säges:
Titta, Sol, bakom dig,
vem dän följer i ditt spår:
hundrade smâ faderlösa
utan skor dig söka.{
Eeines ovan refererade dikt påminner om föreställningen hos en
clel negerfolk. De tro att Solen, avundsjuk på sina av Månen födrla
söner (stjårnor), som ville göra sig gällande vicl sitlan av sin far,
mördade dem. Endast de blygsamma döttrarna blevo hos moclern,
i vars srillskap man ser dem nattetid, i motsats till solfadern, som
stoltserar ensam på himmeln om dagen.as

I{os mantras och ho-folket i Chota Nagpur berättas tläremot:
Solen och Månen, som båd¿ äro av kvinnligt kön, harle må,nga barn,

stj?irnorna, och beslöto

att förgöra dem. Solen gjor<le, såsom rlet

blivit överenskommct, men Måncn gömde sina barn för en tid. Sedan
dess förföljer Solen i vredesmocl Månen, men kan ickc nå henne.
Stundom lyckas hon dock ge }tånen cn sittopp
och då blir dct
månförmörkelse.ao

-

I Månells äktcnskap ¡netl Solen yppade sig üvcn antlra misshtilligheter. Enligt en judisk mirlra$text tvistade nänrligen Måncn med
80
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för övrigt opas'
sin maka om vem 8oül YaÌ störst och uppträddc
øpolølgps såiges att Månen
sande. I den slaviska versionen av Barul¡s
och lyste en dag åt gå'ngen'
ursprungligen var lika strå,lande som Solen
och hå'nade Adam och
Men emedan }Iå'nen uppträdrle övermodigt
sin nakenhet' wedEva, då, desso, förförtta ÍIv ormen' sörjde över
gadesGuttpôMånen.GudförclunklatteMånensskcnochgjordeatf
åter föryngras'{?
han åldra.s inom kort för att doclc sedermera
nåimnda östafrikanska
Nå,got liknande berättas i det rerlan
akambafolketsfolklor:lEMå,nenoc}rSolenåirobröder.lt{ånenvar
olydnad mot
åin Solen men lnåste på grund av
ursprungligcn l<Jarare

sinmor._vemvarhon?--avståsinöverlägsenhetåtdenyngre
brodern, Solen.

DenjucliskerabbinenSimeonbenPaziförtäljerrläremot:"Då
Må'nen till den Helige: 'O du
Gud skapat dc tr'å stora ljusen, sade
ha samma krona?'
alltets herre, huru gâr dct an, att två konungar
Dâ satte Gud till
(d.v.s. ¿rtt må,nen och solen ha samma ljusstyrka)'
att månen ursprung'Gå och förminskasllag tr'öresttillningen
Månen:

ligenbesattgÛmmaljusstyrkasomsolenellervar'itänrrurnerastråen del primitiva folk' som
lancle tin clenna förekornmer också hos
tillikapåolikasåittförklaramå,nensfaktiskaunderlägsenlretifråga
omljusstyrka.Pueblo-intlianernapå.stå'att}[årrcrrfrivilligtavstod
skulle kurtna sova
en del av sitt ljus å,t Solen för att måinniskorna
omnatten.UitotofolketiColombiatrorattitctvåljusrnatadorema
berättar en
bytt roller. Den arabiske historicskrivaren a{-!abarî
sina vingar mot månen
legend enligt vilken ängeln Gabriel skubbat
och därigenom skadat hans ljusstyrka'6o
FörestËillningenattMá'neuochsolensomäktamakarcllersyskon'
inbördes split och kiv (jfr
specieltt som brörlcr åro hemfallna åt
mycketgammal'BildrDunkelmånen och svartmåneltr, s' 42f') ?ir

framstiillningarpåfornbabyloniskasignetvisatvågutlomligheter
klinnei kamp mecl varandra' Dcn ene' som medels en tnånskåira
på, knti framför
den personificrade Månen, har sjunkit
tecknas som

sinövermäktigcmotståndare.Dennesomledsagasavenormgrip,

är iust Marduk' den personiguden Marduks ridcljur, rrilraken i Babelu'

iierøe

solen.61

kamp
Bilden åskådliggör speciellt vârsolens segerrika

I
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mot vinterùìåncn oclt förhärligar dett sergrande solkultcn. S¿mìla
motiv kan anses gå igen i kampen mellan Tiânrat och lüarduk, som
belrancllas i b:rbyloniernas stora skapclseepos Enttm,a eli.f, ltlå ov¿Inl.
Detta antydes, tyckc's tlet, i ctt kilskrifttext, clär det hctcr att Tiâm¿rt
synes i ûråncn, lttarrluk i solen. Märkligt är jäm'väl att enligt Berosos
Omoloka, tl.ä. Tiântat, ltaL sâmma t¿lvtirtlc som Selene. I\{era a.stronomiskt betonatl iir fot'ngreliernas och l'onìitrnas föreställning, att
Solen och ìIåncn som makal ellcr syskon vicl förmörkclsctillfåillen
bekürnpa \.alalth'4.5s Patagonicrna hålla Sol och Månc för ett oenigt
äktl par; Solen lt¿r slagit sin rnaka l[åncn i ansiktct, som tinnn båt'
spår' av slaget, oclt setlan clcss ftirfölja tlc två \'atautltit.
Tr,istcn orn venr sonr ilr förrner, sol ellel nÌåtìe, avgöres sinnrikt
i Suertslcl slrtimtlymrc (,t. u¡rpl. s. 109): rSnlen solen - va fiæu

-

hau lyscr, nüt clet är mörktlu En tlel indiaucr
i Syrlamelika iìnse likaså, att måncn är cn förnämli¡4are ljushålla tin
solen, ty, franlhålla dr: alllek-,s riktigt, solt-'u skiner eltrlast om tlagen,
men rnåncn ür'synlig bfule natb och dag.58 I sjäh'a yer'l¡¡,¡ kan cntlast
¿i

solen r¡rot månelr

-

fullmånen betecknas som en rent nattlig företeclsc och n¿ttens
hrirskare, \¡aronì i dct följande. Under clc sex ftirsta lüttcm¿r efter
nyrnånsdunklet kan månen knappast betraktas sonì erì nattlig
stjêirna. tr'örst från och med första kvarteret börjar månelr upplysl,
nattcn, i tlct han är synlig före och efter midn¿rtt. Från och rnetl det
sista kvarteret hör må,nen snaÌare till tlagen ån till nattcn, crnetlarr
han går upp först efter midnatt, för varje clag allt scnare, och slutligcn lyser sarntitligt som dagens strålancle stjårna.
I alla händclser är uppfattningen, att rnånen är en lrattlig företeelse, begri¡rlig och uråldrig. Den är skrifttigt dokumentcratl rerlan
i babylonicrnas och israeliternas skapelsesägner.. Enligt rlen förr¿r
arförtroddc eller understälklc skaparen honom n¿rtten och bestämclc
honom till elr nattlig uppcnbarelse (se rTirltäljarenu). Errligt Bibeln
åter gjordes månen till att råda eller håirsl<a övcr. natten. I överensståmmelse hårmed betecknar Urban Hjärne i llositttttnrlø nattcll
som den tirl, üå Diana regerar allcn i bcstiär'narle fåistenr. Uttrycket
urårlau ellcr lhärska iiverr i den bibliska bcrättelsen vis¿rr att tlen
prästerlige författarcn ickc kunnat Ìrelt frigöra sig från dcn mytolo-
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giska föreställningen om sol och Måne som personliga väsen. så
fast rotarl i folkmeclvetandet är de två stora ljusens babyloniskbibliska rollfördelning, att författaren av Esras fjärde bok (6: 4) som
tecken på dcn stundandc ländenn anför, att solel skall lysa om
natten och månen orn <lagen. Han har inte upplevat en norrlisk
sommarnatt !
Det bör nlimnas att rtet var på vippen, att solen och rnåncn blivit
64
utan sina nuvarande uppgifter i världen. Enligt en kinesisk mYt

av blandad härkomst håinde det nlimligcn att skaparen P'an Ku,
jord, glömde
clå han or{nade världsalltct och skilde åt himmel och
att stålla in cle bårla himlakropparna i deras bènor, varför tle drogo
sig tiltbaka i kaoshavet och måinniskorna måstc leva i mörker. F'örgåives ingrep en rrjorctisk kejsarer och gav gcnom cn officer med
namnet ljorctisk tidrr order, att cle uhimmelska lantcrnornal skujle
intaga sina platser på himmelil och å,tskilja dag och natt. Dc lydtle
icke. Då, upptrüdde P'an Ku ånyo. Enligt anvisning av Buddha
skrev han solens skrifttecken på sin vånstra hands flata och månens

tecken på, rlen högra hanrlen. Dälpå, begav han sig till kaoshavet,
stråickte först ut vltnstra hanclen och kallade på solen, därpå den
högra handen och kallarle på månen, samtidigt som han reciterade
bâda
en besvärjelse sju gånger å r'ad. Då stcgo nattens oclt mörkrets
hcrrar upp, och märkrct försvann.
om profeten Ilaruk berättas, att då han besökte den tredje himrneln, där'solen och må,nen åro hcmma, han av en tingel, som tydligen
vaÌ mera inkomrnen i hovetikctt åin i astronomi, fick följande förklar.ing

månen lysei" om natten: Liksom hovfolk intc få,r öppet
mening ntirvaro av konungen, kan inte heller månen

till att

i
uttala sin
skina inför solen. Ty månen förtåres av solens hetta'
och åinnu eu förklaring. llos aruntas går en sägen att en svarting
bar månen i bucklan av sin sköld, som han brukade gömma i en
icke
bergskreva till natten. En gång blev sltölden stulen och då han
skulle
lyckades upphinna tjuven, ropade han med hög röst att må'nen
stiga upp till himmeln och lysa om natten för mlinniskorna.s
Mânens nattliga karaktåir markeras allmåint medels talrika epitet
och bilder, mânen må vara tänkt som en sak (mattens lyktaru) eller

I
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sonr cn lcvandc \¡¿lelst, lìl¿Inlig cllcr kvinnli¡r. Hekatc lir tlnattens
gudinnà). sclene kallas xlen nattliga gudinnanrr, unattligr, rnattlig

tröstr, mömnlös YakandcÐ, uv¿kåilskandel och t.o.ttl. nyx, r1.ü. tlnatttr.
Dct sisttümnda epitetet är icke ntttlcrligare än att $olen t.cx. i finskalr
och magyarisk¿n kallas rclagrr (¡räiv;i, nap) och att Fcbc (l\[ånen)
hos Oviclius betcckniu' rtatt. I (cttit sammanhiìng erinrar man si¡{
dct tyska uttryckct trjemandent Sonn und llonrl verleiltcnu, som
betycler att skänka ttågott clag och natt, tl.ti. ìivet. En rnotsvarighet

härtill finna vi i Iìj.

Procopés Ltì'els tlilde:

Livct är natten, livet är dagen
- lir endast av livet e¡r form,

döde¡r

och tyrlligart i Eclith Siirlergrilns ¿rforism: liv och ilött äro sol och
rnå,nc, tr,å ruontent ay tlùtttl'cì1.t"'b ìIAtt kan jümftira också llarrl'
llartinsons uttryck qalniugar, som tapp¿t sol och má,nel(P¿ssad,7l7).
I cn ilr¿rbisk dikt hetcr månen rn¿itternas sotìD. llos déné-incli¿ìnel'na går rnånen nntler bcnrimlri¡gcn lnilttens kvinnarl, som dc
påstå ha infört allt ont, syrrtl och dird i världcn.5ó" I tamuìiskt bildspråk åir han u¡tattens ansikter.66 Allnrürln¿rc ür' elritctct un¿ttens
ögar (se rFullmånsbilclerrr, s. 99). I(lo¡rstock (Dic lrtihen Gräb¿r')
kallar måncn ¡rschiitter stiller (iefälÌrt dcr Naclrtr. Stagnelius anvünder
betcckningarn¿r ltattens (sörjande, blyga) måtte>, rmidnattsmånen>,
rrnattliga mårtel och liksont Kcllgrcn t.tl.ttl. unattctts gttdrl.57 En
djupare innebörd har clet av Wecksell (Duniel Hiort III) uttänkta
epitetet tnattens bleka saun'ctcl. En tysk gåta, som fl,\¡ser solen$
och månens rollförrlelnirtg

i d1'gnet, lycler:

Us sind zrvei Brettcr gleich geschnitten,
kommen bcidc von Ilimmel geritten,
cins bei Tag untì eins bei Nacht.6E

I

i tlc fornoricnt¿lisha ska¡lelscsä¡¡rtr-'tna fl'amträdanrìe uppfattningen av }fånen som nattens h¿irskarc bär Sîn
tlet ståtliga bin¿¡mnet DrìÍìtters honungr. Samma tpitet får månett
av Kellgren, Atter-bom, Sta,gnelius, (j. A. Nicalttlct 50 och sannolikt
auslutrrirrg

till

ttcn

också av andra skaltler'. Anclersson (Snöharpu,n) set' rnånett soln cn

konung gå över mörknande

dal¿rrn¿r necb. Choraeus tal¿rr

i

Trollhättan.
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om Dnattens drott¡r och även om rnattens härskarinnau i motsats till
ldagcns ljusa clrottl. Som kvinnlig är }Iåncn rrnattregentilrnanÞ i Erik
Lintlschöltls Ehre Rim,. I S[akespeares dram As You lilæ it (lII 2,2)
hetcr Månen thrice-crowned queen of night, i Lid¡ers dtkt Året7783

i

motsats till Solen som Ddegens drottningr'
Månen som nattdrottning tir våilbckant genom Nri¿lcens potrska a't
Afzelius. Ocþ vcm känner icke de Wennerbergska orden rrmajestätisk
från sin hinmcl strålar nattcns rlrottni¡g, blelr men sköru? samma
fursiliga nånepitet anvåinda Attcrbom, Iclman-Idestam och Bötti-

)rnatteng drottningl

ger.60u

såsom tecken på, sin håilskarvärclighet bär sclene eu s¡rira oclt
kaltas uspilbärerskar (skãptron kata' cltúsø). I enlighet hürmetl utrustar
stagnelius sclene merl rnattcns spiraD (Marlyrema I 267) och låter
nattens måne rtrona i bleka stjärnehiirett¡ (Välhtstqrs foralct)' ¡rcdan
på
Dahlgren (ss I 78) och wecksell i August;í.aftoncn såitter ltånen
en (silver)tron.

Den bibliska maktfördelningen rue,llan sol och llråIre, som går
igen i de antytlda poesicrna, utnyttjas av Runius (r6zg-rzra) symboliskt till att klargöra en fästmös framtida ställning i äktenskapet:
Mânen, Solen, mor och farl
hon har natten, han har dagen'
tY sâ heter gamla lagen:
lYsa böra hälften var'

I(nappa^st utan kännedom om lìu¡ii versc¡ uplrdral cersnakaten
Anclers Nicancler (1707--1781) cn liknantte parallcll mellan de tr'å

}imlakropparno och mannen-hustrtln:
Man har dagregementet, men nattregementet en hustru'
Febe har natten i våld, om dagen Apollo regerar'60

Parallellen clcn himmelska och tlen jordiska, farniljen fiirekommet'
också i cn lillrYsk visa:
Den klara solen, hon âr husmor,
den klara mânen, han är hetren,
de klara stjärnor, de äro deras barn'Ûr

I
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Tillrnånensnattligar.tllllrör.attställförctriidasolen,attvara
DnattsolD.

Thot till
Enligt cn egyptisk text utsåg solgurlcn Rê må'nguden
själv lyste i unclerjorden
sin ställförctråiclare unrlcr den tid, tlå han
kultsångcr prisas Thot
ellcr rpå Beba-holmnn'r.62 Också i egyptiska
att han uct'sätter dagsljuset
som solens vikarie, och om chons stiges

orn natten liksorn en solu.os
deras
I rletta sammanhang må, nämnas att babylonier¡ra och efter

föredtimegrekerochrornarekallacleplattetenSaturnusxolerrs
stjår'narr.I(ansketyckteclesigiSaturnus,varsgutlornlighetNinurta
tillåggasfleredragavntånen'scennirttligct.siittareförsolcncller
enskynttir,vsolelrsjälvpåfjtirr.anrrattligfårcl,saturnusfickt.o.n.
bära solgurlens nalnll' SamIu, Rê, lfithras-I{elios'ø
ntell¿tt de
Frecltigt och rationcllt åir våirldcns bclysning fiirrlclad

tvåstolaljrrscnjärnvålså,sominvå,narnai}toiividl(ilinralrdjaro
Månen till fl'u'
tänka sig firrhållaltclet. Solen, som ltcter Ruva' ltar
Dåsolcnlut¡rrmotsinncdgång'överliirtrnarhattsinlysantltlskölrl
tillmakan,}låttetr'scrmsprirlerljusirratten'ftrståttdetiirsr'agat'eiitt
Solens.6

Måneusmytiskastållfilretriictarskapärickcokäntisr'enskrlikt.
stigct" att solen
nirrg. Det antycles av Rosetlh¿nle, clå hiln i Vcnet'id'
sattl' Tydär' sin kos och ¡rmåntln lämllad kvar, till helt¡rcs sliugga
soüì gel akt på
tigare uttryclcer sig fru llrcnncr (1659-1730): Den
natutens stota under ser:

llur

må.nen

och mörkrct
<tär,

avsked tar

solen
-, när
-brcder
sig kring byar,

lika som på vacht, i

land och ståider'
solens ställe trâder'06

En snarlik tanke kommer till uttryck i Lithrel's lovsång
i Dm, yttersta ilonte,tt, där tlct hetcr:

i occaners sköt
- då
-vi sett
dig undan natten fara,
du klarhet lörst i mânen göt'
att

oss ock fjåirran nYttig vara'

till

solert
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Dahlgren åter framhåller, att om hösten, tlå dagen brir kort och sorens
sken mattas, den bleke månen xlå tager hennes plats ställetr.
Franzén gör i VärlÅslitrset gäilande, att det är solen som, om natten

i

strålar i månen, för patt vå,r syn dess glans må tålan.
I Lor. v. Numers' Høasþ¡ktan filosoferar clen rike herrn från Krasnojarslc: rSom sanden tir nätternas tal och må,nen är synclarens soln,
ctt uttalandc vms innebörd kan fattas olika.
Månens roll som Solens vikarie antyda vidare titlarna ürimlens
vicepresiden$ iL'juseß fieniler av Kellgren, som kallar Solcn uhiml¿ljusets presidentr, och likaså rsolens prokanslåiru i Tcgnérs dikt fil¿
biskop Fare. Hit hÖr också titeln rhöge antllige magnat i Solen¡r
himmelsvida kyrkostata, med vilken Sehlstetlt tilltalar Månen i Ngårslcort li,ll m.ô,nan. Slutligen bör i detta sammanhang nämnas månens
epitet nnattens solu. Så kallas månen i nyzeekindsk folklor och av
manrlans, månnitärris och chippeway-indianerna i Nordamerika.o?
Den idé, som ligger till grund för sagda benÉimning, framtr¿iler redan
i en babylonisk text, i vilken Månen, resp. mångu<len En-zu kallas
nfÖrmildrad¡r,

nMarduk (d.ä. solguden), som upplyser nattenr.
tsenämningen rn¿ttsolu möter oss för övrigt på rnycket närmare
håll, ntimligen i cn ctel svenska dialekter. Och Runeberg talar i MoInets broiler 0m nmånen, nattens sol, den blckan. uNattens bleka soln

har smugit sig in också i Nyboms dikt Vi,ntæn DIen Dahlstiernas
Dsmå nattesolarr i Kungaslcalil äro stjärnor. och utan samband mecl
mytens och dikten¡l nattsol ¿ir fullmåncns benämning ná.tsolin på
Färöarna. Såsom O. S. Reuter påpekar i sitt arbete Gnmanische
Himm¿lslunila (s. aa7) är solen på F'åröarnas brecldgracl om vintern
synlig endast 4 à 6 timmar, så att på fullmånens dcl komma tZ à 18
timmar i dygnet. Månen har i bokstavlig mening trätt i sorens stäile.
D¿irför kallas fullmånen också nfullsol¡r och nymånen nsoltåindningn.

Naturligtvis kan icke st¿illföretrüdaren uppnå mästaren, en
nattsol ickc vara lika strålande som dagcns sol. Ilfed andra orrl: det
förstås att månens ljus åir svrigare än solens. .Åtminstone delvis âir dct
våil detta, som månens epitet
mintlre ljusctl i den bibliska ska'ldet
pclsesÉignen åsyftar. F'örfattaren av rlmoksbok(7s) tror, att månens
ljus utgör sjundedelen av solens. I mer än en sega och clikt betona^s,

I
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månens ljus är svilgerc ün solens och ltärriir från rlenll¿r. Unligt
llerder, som i rlikten Sonnc unil Monil, förråtlcr bekantskap rnerl dert
rabbinska legenden oilì ]\fånells avundsiukÍ] och ocnighct merl Solen,

att

blev Månen tlðmd att få sitt ljus av solcn - - och ltans ångOrtårar
blevo en vederkvickande balsam'
Redan Indiens vedasångarc tyckas ha förstått, ¿rtt månen får
sitt ljus av solen.68 Detta skola ochså de grckiska filosoferna Thales'
60 (jft' ¡tMåAnaximenes och Anaxagor¿N (c. 600-500 f'Kr.) ha Ìärt
nens förmörkelser, s. 187). Att rlet verkligen förhåller sig så visste
åtminstone Platon (Staten,, Tùnaios). Mcn tveks¿mt uttalade sig
linnu den romcrske diktaren Lucretius, som lcvde tutrler det sista
årh. f.Kr. På, tal om månens storlek mcnade han, atl, r'are sig månclt
lyscr med eget ljus ellcr får' det av solen, den är så stor, som tlelt
synes för vår blick.?o Då Lucretii samtida 0atullus tl¿irr-'nxrt kall¿r'
månens ljus rroäl<tal (0armen xxxiv), menal han påtagligcn, att det
härriir frùn solcn. X[en den syrogrekiske författarcn, satirikcrn
Lukianos, som levdc untlcr andra århundr¿ldr:t,låter i rlialogen lharo'
m,enipytos Selene ondgöras övcr ¿tt en ricl filosofer ¡råstå ltennes ljtts
var¿ stnlet, oäkta och kornmande fr&n Helios.?o"
Månens lånta ljus ür' ett i poesi, ickc minst i nordisk rlihtrring
ofta förekomnlanrle motiv. I lltiltons Paradise lost (7:376) betccknas
¡nåncn som solens spr.rgel, fiilsedd mecl rnindre ljus än denna oclt
rutrdhänt lånantlc sin glans av solen. Kellgren (SS fI 36) kallat'
nrånen ett klot till vilket ldagcns gurlr lånat sin glans. I Lyclæalighetens ö sjunger Spirtarosa:

Jag ser, då himlen sig fôrnrörkar, ett öga.
som dock frå¡r solen får strâlarna lâna.

Fclicitas åter benämnel månskcnet lmilda skimmer ifr'ån ett lånat
ljusl. Denna kar¡rkteristil< av månskenet förekornntct t¡d¡tn i Mùnskensl¡utill,en, där skalden ytterligat'c säger om Måncn: lA't' hans
(Solens) skcpnarl, strålande och t'en, ett återsken ¿irnur i hernes ögou
tindran. Ifånens osjälvståindighct och antlrahantlsståillning i förhållandc till Solen antydcs också i Phosltlwos-prologens progranrverscl.:
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Från solcn blott skall Japetiden stjâla,
och själv sin fackla tända upp därvid:
Den bleka mânen skys av kraftcns aöner,
och drivna blomman ej vår tinning kröner.

Dahlgren vitsar som vanligt och s¿iger i Mollbergs första epistel
nMånen lir en schellingian, enligt det allmänna begreppet om slika
ting; ty ljuset borgar han från den store platonske filosofcn solenÐ.
I rlikten Till Månen åter skåmtar han:
Bctraktom först det ljus han bâr,
va¡med så stolt han Prålar.
All världen vel' ju, att det är
hans hustrus, solens, lånta strålar.

Vitalis br:r'ih' flere gånger rletta ämne. I Aftort'psah¡¿ rimmal' ltan
På fästet månen blänker,
men solen honom skänker
den klarhet, som han bär.

I

Tat titt Mãnen lteter det, att I'Ians Himmelska Kl¿rhet Månen
¡üånar av Solen sin glansrr. I I{orniska fantasi.er L skämtar Vitalis
ytterligare:
IIan glans på borgen av Solen tar. - Sâ länge krediten ej mû.nd' ho¡rom brista,
han lyser, som var natt vore den sista,
varför honom ock i tidernas loPP
advokaten Fcnrisulve¡r äter oPP'

T Atlmtinheto¿ kallas slutligen månen nimitatön och Dmörk uti sig
sjtilvu; månen ger allmåinìreten ljus i anclra hand, ett ljus, som icke
gör någon blincl såsom solens, och är' dfirför uallmånhetens gunstlingt; månen v¿itmer ej och lyser lagom, därför leva publiken och
månell i rörande cnttr¿ikt med varandla. Liknande tankar ¡ttrycka
några andra poeter'. Talis Qualis säger i DtÛmbildø:
Du bleka måne, slå ej opp ditt öga,
ej blir du sol, hur du vill solen härma;
du mera tycke har av jordens höga,
de lyaa liksom du, och utan värma.

I
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K. A. I'ficancler åter förklaral i sin dikt

27.

Pã' Clarülum:

Solcn är skön, men dess flamma förtär,
en salamandt'r ej människan är'
llãrfön älskar hon nåncn orn nattett'

oclr Nyhom utÌopar i zuleùno,rlår' Ilånclr förett'¿idl,r lloldcns hvinn¿:
Försök ei, Mâne' väga dina lotter
rnot Solen, morgonlandets sköna dottcr'

Ofta bcröres tlett himmclslia lånetratts¡lktionelt av Stagnelius'
rMånen lånal sin glans av rlagr:us sob Ocìt lt¿innar i l1'sande fyllc merl
lårrta strillar viirlclens sol (Ir.örleÂ'en). I rlikten f ill ntå'nen' säger skalav solen'l
ttcrn:l l)ct ljrrs tlu lånar, o siirj:lttrlc 1¡ånp, tlu sjåilv har lånat
(.I136),
i det hâll
En ¿¡rnau þiltl alrvtintler Nicittlrlt'r' i líortttng Ensio
påstår l\[åne¡ upptl'¿itl¿r i Solelrs kläder. Sehlstgrlt låttrt' llåttcn sû4a:
uJag får lån¿ eltl oc[ hålla lykta, årct oru föt' JttLtlcns hi¡rlaspring'r
lånad
Alf rtrd Jeusen talar i ßirenen onì ùllålìeus sirtttnigit, slicn ¿rv
lågal, anclt'a cxentpcl till fiirtigant|rs' 'I'horsttrll Rutléett låtgt' t'o'ttt'
)turkatnûs ùìånaD täncìas rlrecì lån¿t ljus (/lnialtlíga rint). Rlantl
rinläntlska tliktarc ltar Parus Ater (Arltilc Wtrm¿ut) i 'Scliúa'tts nrÍnsri'ng (x'insh titlsktift, t' 71) btrsjrrngit }[¿înens lån av Solcn rik'
tigt con ¿ìntore i clen Dahlgrenskit stilcn. 5¡lllsfPtlt ruttycler att trlånelr
irrkc blott tat rttan också ger lirn; han ¿lttltållet' i -¿ìftir¿slceræú:
Förtjusande månt,

Ìlheliif åtct' säglr i

litet ptrngÍrr mig

l{ina'

Ñmtsorr¿trtar':

Och mânen låntr ljus åt aìla ting'
ât vart och ett för sig'

I)g tr,å, stora hinrmelska ljttsttts järnfi)randl tttctl

vaLattdt¡t

r¡t:h gtt oliliil u¡r¡rskattning av deras lang üt' ttågot sotn lian iakttagas rodau i clt forntirla kultut'Ioltitns littt:ratttt'. llen clcn olika
värdcsättnirtgctt hat' cn cljupare grutttl ¿in rlr tvâ ltimlaht'opp¿rntrs
I y s liraft. På s1'clliga brerlrìgrader iir sOlen lrlütllt¿rtttlc het, ja, förtür¿nder och tlürför nera fruktatl åin ¿ilskatl' I clet gatula l3a,bylolierr
såg man i Solcn ett strång, oul¡tli¡¡ tlolttaLc cllet ltt hÈirjancle krigsgud. I vissa traktet' ltar Solett betraktats reltt ttt solìì cll ond nt¿kt.
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Annat år det med Måncn, uSolens milda systerD, som rblickar hugsvalande och tröstantte på Solens verku, såsorn Stagnelius såiger. Tack
vare sitt milda sken, som sammanfaller med nattens vederkvickandc

svalka, fr¿rmstår månel som ett livgiva.nde, gott väsen, en mild fader
och beskydclare. I)enna instållning till månen utmlirkte de fornsemitisk¿ nomùdernil och råder ännu bland de nutida becluinerna,
vilkas hela livsföring och existens i öknen bero av månen. Hans ljus
möjliggör deras nattliga vandringar och skyddar för fientliga över-

rumplingar; den dagg och fukt, som de tro utgå från rnf,nen, skaffar
deras hjordar bete och diirigenom ctem själva nåiring.?l Annorlunda
förhåller det sig hos ett bofast jordbrukande folk. I deù dagligalivet
har det ingen tlirekt hjülp av månen, jêimförlig med solens. tr'ör jordbrukare och i nordligarc nejder ilr cläremot dagens strålanrle ocl¡
våirmande stjärna ett livsvillkor, Den kärleksfull moderr.z8 På fornsemiternas boningsområcle kan man tydligt iakttaga, huru uppskattningen av månen och solen ändrat sig till solens favör, parallellt med
befolkningens övergilng till ctt bofast liv. En allmilrr företeelse är
att primitiv rnånkult på ett högre kulturstadium ersatts av solkult.Tsa
Då månen i den biblisha skapelsesägnen betecknas som det ¡¡minrlro, d.ä. mindre betydande ljuset, är det tydligt att rlen prlisterligc författaren fjåirmats 1rån de nomadiserancle fornsemiternas uppfattning. Månens prirnat har däremot bibehållit sig hos araberna,
såsom naturligt Èir. I arabiskan samnanfatta.s sol och månc i uttrycket ¡rde båda månarn¡u (a I q a rn a r ã n), vilkct åir ett såitt att
framhålla månens förnämligarc ritng. Också semiterna i Tvåflodslandet bevarade, trots sitt bofasta liv, den fornsernitiska nomaduppfattningen,
de voro ju komna från ökentrakter. De kallade både
solen och månen nhimlens och joldens ljusr. Men varl dc têinkte om
de båda ljusens förhållande till varandra, vi$a de sulneriska beteckningarna Gi$$ir, uljusetn, för solen och Gi$úir-gal, rdet stora ljusetrr
för månen. Uppenbarligen förledda av en synvilla föreställde sig
assyrierna, att månen också fysiskt sett var större än solen. I en i
Assyriens gamla huvudstad Assur funnen mytologisk kilskriftteit ?&
säges att solens omkrcts ãr 40 bmt, eller dubbeltimmar, men må,nens 60 (ungefär 428 och 642 km). vilket i alla fall är färnuftigare

t
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iir så stor sont
än poeten Lucletii ov¿tt ¿tttfört1a å^sikt, att ln¿ïtlen
han ter sig fiir vår blick'
Att lrfànen i l3abyloniert och Assyrien güllde för solens far n?imntal angav tle babydes redan. I ett system, sottt tneclels ntiìtenatiska
men solcn talct 20.
loniska gud&rnas rangskal¿, lt¿r Månen t¿lct 30
I övercnsstämmelse merl delt på dessa sätt markcl'atle rangskalan,
ordmotsatt den bibliska, .lnvättcte stlmerer oclt ackatler i allmä¡het
¡ingsföljtlc¡ umånen och solcnl -vilken ttrdtlittg också budtlisterlta
iaktt¿ga netlan vi mccl Bibcln vanligett sdg:t xolett och tnåttenr.7a
rangF'örtråiffligt ilh¡shcrras islaeliternas instüllrring till tlen astrala
(1 l[oseb. 37: 9 f)'
skalan gcnotn clen Ìritrliska tydningert av Joscfs rlröm
barn
solcn är. fadcr.il, Ifåncn ¿ir morteLlt och stjåirnorna üro tlcras
(jft'ovan s. 22).
Det må. i tlctta salnurallltang rtitntttirs, att i pclsorttas religiottsurkund r\,vesta anv¿itttles olrlföljdclr lstjüt'ttot'nir, lnånelt oclt sok'nrr'
Dertna ortlfiiljtt biir lörstås så' att sokrlt ståt'lrögst i I'ittlg, ty enligt
ltittlmel¡l'
sag¿a Urliulltl bot' solett i dt'tt trrxlic rlcllt rnåtlrllt i detl antlr¡¡
ett gattrmedan stjtirnorna åro i rlen fiirsta, ltigsta ltitrtult'llt. oclts:i i
otrlt
mal pcrsish dikt, som blll¡tntll¿rr err tåivlirrgsltitttl¡r rntrllatt l)agctt
Nattcn, ger Dagcn solcrn sogcrpaltttcn: Sol-rtr ¿it ltirrnor tiu ntåncn,
liksom ett gulclmynt ¿lr förmer än ctt silvet'sl¿nt.zs lliiltill kotttntcl'
att i lfitlrras-mysttlriern¿r och t:ltligt :tttot'tlnittgctt av Ekb¿rtatt¿ls
mural. månen hör till dcn sjtitte lrirnmeltt, solen till tlctt sjutttlc.?6
IIånens äklre orientaliska rangstüllning fl'amom solen tyckes
någon tid ha gällt Èivc¡ ¡os grgl<erna. Ält¡ru i l'r. århttnrlt'atlct f.I{r.
kallarles tnånen xlen åilclsta (ärer'örtligiuste) stjär'¡aru (p r e s b i s t o n
astron).?? l{err uncler mcdcltidelt symboliscratlo solcn detl överhöghct i förhållanrlet till statcn på vilkcn kyrkan gjortlc atts¡rråk:

kyrkan vat solen, staten t'¿r ùråttcn'
ßn liknalrrle symbolik f(jrehomrnet' i cn del ¡rotsict'. Nybom sjunger onl Linnea l¡orealis:
hon rosens stolthet fâtt'
nej, hon vill vara måne blott

Ej

till

dcnna blomstervärldcns sol,
som står vid nordens pol. (SDDI

I

303)
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stagnelius låter wisbur vicl uppgörerse' merr sin forna gemål
sriga:
Jag älskar Hildur, älskar dig ej mer.
Jag tillber mânen, ty min sol har nedgâtt.
tr[edan solcn h¿ir kan tänkas som hustrun n:o 1 och månen som
n:o z,
êir symboliken rlelvis en annan i petöfis dikt Annan, kiìrlek:

Min första kärlek har i grav jag lagt,
min sorg som mâne stûr vid gravcn vakt.
Ny kärlek tänds.
Natt viker bort,

-

npp stiger soln, och månen bleknar bort.?o

I

detta sammanhang inställa sig perpetuas ord till rle icke-kristna,
lularlyrema av stagnclius: rvarl r kallen rlöd rir liv för oss, er
sol
är vår rlekateu, och till sist Rabbe Enckells niipna, subjektiva vär,rlesättning av de två stora ljusen:

i

Solen är en flaska gyllne vin
och månen en källas klara vattcn.?e

Det återstår att beröra måncns förhôllanrte till stjtil.orna.
Med måncns i rlet förcgående belysta herraväldc över .atten
följcr automatiskt makt också övcr nattcrrs stjärnor, cller rguclarnas
oföränderliga bildeu, s¿lsom stjtirnorna kallas av err babylonisk
diktare.'' IIos egypternfl \¡ar Arnon >nattcrs måneu och xtjrirnornas
härskarer. r fornindisl< diktning framstôr Nfånen i synnerhet sonr
nak$atras ellcr zodiakkonsterllatiotìernas herre; merl dem stiger
han
upp och blanrl dem bor han,sl rtärkligt är att nosairiernas högsta
gudorn Alî, som de förlikna vid l\fånen (se ltr'ulhnånsbilclcrl,
s. 108),
kallas rbiensr, d.å. stjärnornas, lhenel.ss r Lirlners dikt r[üt;nøtten
åir Månerr rxtjärnors kungr; hos stagnelius (Guntög rv 129)
är han
rh¿irskancle blancl nattens stj ärnon, ostjärnorna.s
drottr. r v ältustnns
lùraht sjunger skalden:
Nattens mâne tronar

i

bleka stjärnehären.

Som sagt äger Månen en xilvertronrr, och Björling ntimner
månens väldenl. Dct åir ernellerticl, skola vi få se, huvudsakligen

I
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håirskarmakten över stj'lt'den kvinnliga Mâ,nen, som fôl sig tilklelatl
g a Mânens forhållancle till ttern uppfattas förenorna. Den m an
(se Dlfånels yrken och sysslorr), faderns

li

trådesvis som herdens

barn av Månen
eller ä,ktamannens. Förest¿iìlningen att stjärnorna åro
det
och solen är spridd. över hela världen. I en arabisk fotkvisa från

nutida lrak anropas Månen som ustjärnornas farn's
I vediska texter gåilla stjä,rnorna för Må,nens hustrur' Denna
egendorrliga fÕrestållning har kanske förantetts av iakttagelsen' att
månen tlicker och gör osyntiga tle stjåi,rnor han möter på sin bana
och dåirpå frigör sig från dem, liksom äkta mannen förenar sig meil
och åter avlä,gsnar sig frân sin tnaka.s När Mänens stjårnfuustrur
råka i stricl med varaudra, uppstå stjärnfall, d.v.s. de övervunna
blantl stjärnfruarna störtas nerl från himmelsharcmet.s Ställningen
av favorithustru tyckes ha intagits av Rôþini' rrtlen rötlan(Aldebaran).
om indiernas uppfattning av Månens förhållande till stjlirnorna
och speciellt tilt ctem i zocliaken, vill<a han i tur och ordning hedrar
med nattligt besök, på,millnel epitctet rxtjtirnornas fästmau i Dahlgrens dikt Månm. Observcra också månbeteckningen rharcmets
molnfåle¡r i Harry Martinsons fantætiska Må,nilíl¡t. Enligt en uppgift,
som jag icke va¡it i tillflilte att kontrollera, fanns i sydafrika en
härskare, som identifieratle sig mefl Månen och sina hustrur med
morgon- och aftonstjåirnan.83

För att å,terkomma till Månens htirsk¿lrställning bland stjåirnorna
åir tlct betecknande, att babylonierna kallade månen lden storal
eller lstörstau resp. ulildsta stjlirnau. Selene kallades, såsom redan
nämncles, nåiltlst bland stjtirnorrr och lstjärnornas htirskarinnarr
(astrar'chõ). Dct senare binamnet bar den kvinnliga \[ånen
också hos fenicierna enligt en uppgift från 2. årh.87 I ett astrologiskt
system, som s¿iges håirstamma från Egypten, betraktades Solen som
stjärnornas konung och Månen som deras drottning.ss Våilbckant
åir Lunas epitct sitl erum r egin a hos }loratius, som därjåimte
betonar att de stjärnor blancl vilka þon lyser, äro minrlre ljus. Horatii
klassiska månepitet nstjåirnornas drottningr går igen hos choraeus
(Aastseil aa Runsala), Stagnelius (Cuitippe. Samtal IQ¡rlcogúrdm)
och wecksell (Daniet Hjorth IV). (Men K. A. Nicantlers rstjäln-
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tlrottningrr i liosall II 300 är natten). Ett annat utryck för samma
irlé är rMåncn htirskande bland n¿ttens stjärnou (Crunlag II 204).

Bilden a,v Månen som stjärnedrottning framstår också i Stenbticks
<likt Morgongryning:
Som en drottning ibland tusen tårnor
månen glänste mellan himlens stjärnor

Liha är rlet, då Teguér låter Ingebolg u¡4rträrla rutav tårnor följd,
som månen följs av stjär'nolna på hirllens valvr. Bilclen: måncn följrl
irv stjärnornir, allväntlel för ör'rigt redan Lucidor'. I Giästa-BuilsLusü fiirlikn¿r skaldcn brudcn rrred tärnefailjet vid Di¿na mecl himmelens silverbloss, som gå rned henne, eller cle silvertindrande ljus,
som stlt kring henne (tire-Ilutm,a). Vid:rre k¿llar Lucirlor en gång
Diana som rnångudinua lTinter-liusens tnoerD, de tindrande stjärnorna"s uìor', en benämning var¡t motsr,¿rrighet vi funnit i Ilcincs clikt
flonnmtunttrgang (sc s. 1{'i). Wexionius förcstüller sig stjtirnorrìû som
{ìyntlrias rlra,bantcn (Den ldagande Diina).
Hos Apuleius hetcr Lura t.o.rn. lhimmelens tlrottningrr, ett fr'ån
odcntcn lånat begrepp. Också i den rhimmelens clrottningr, vilken
israeliterna enligt Bibeln hemburo offerkakor och dryck, har man
velat se cn rnånguclinna. Babyloniska kÉillor &lagalåigga visserligen,
¿rtt tlct är' crr IÉtargestalt sorn åsyftas. Ifen man bör veta, att lÉtar,
so¡n kallades nhimlens och stjür'nornas drottningrr, ickc förcträdde
erdast ¡rllneten Venus (Jungfrun, Spica och Sirius) utanävcn,sonr
rmån¿rrlcnsr och uden 15. månadsdagcns modcrrl, hadc cn uppcnbar
rnånkaraktär'. Venerem
säger Augustinus (Ciu. Dei

esse ctiam Lunatn volunt,
VII 15). Likaså bctraktades den som

behornad avbild¿rrle Astarte som ctt månväscn. I)ärom vittn¿rr bl.a.
hcnnes i månsk¿iran avbildade ansikte, sorn jêlrnte Baal-Solens briistbikl ses på ett syliskt altar.se Beslâiktad mcd Astarte i månskåiran
är den apokalyptiska hvinn¿rn, som är kl¿idd i solcn och har månen
rrnder sina ftjttcr-liksom Afrotlitc i Fidias' flamställning sttlr på

cn sköldpadd¿, ett notoriskt måndjur'. Holr är väl ursprungligen
zodiakens jungfru, vars förebild är den fornorientaliska moder- och

fruktbarhetsgutlinnan, mcn har uppfattats som himmelens drottning.

l

rf)e tvâ stora ljrrsen och stjärnor¡t¿¡¡

3:t

Fig. 7. t,una bland andra

Fig. 6. Jungfru Maria, stûende på mânskäran.

Efter Beissel, Gesch, der Verehrung
bild {15.

Marias,

planetbilder av en mäst¿rre i Nürnberg 1528.

Ilcnscling Llmsl.rittenes
Weltbild.

Sedan jungfru Maria rrunnit tletna värdighct, avbilcl:rdes åven horr

med månvåsendets symbol, rnåtskriran, undcr silla föttcr cller
,ttrampande på måncnrr, såsom Topclius uttryckcr sig.eo Såt.ex.
i Murillos berömda framstilllning av jungfru lú¿rias ol¡cfl¿ick¿rle
avlelse och på en devotioDsbiltl från 12. årh.01 sluiligcn har rnånen
ensam fått representera clen hcliga jungfrun. I forutysk cliktning
tilltalas lron ndu voller Mônu, och i K. A. Nicanrlers rlikt Runesuäriü:t
uttrycker sig Hulrla i sin bön
o månel du Guds moders ljuva biltìl
I-Ios en del

kristna indianer skal jungfru l\faria ha blivit ett substitut

för moder Måner från deras heduatids idévärld. Allrnogen i olika
trakter av Europa säges icke göra en klar åtskillnad mellan jungfru
Maria och Månen, som <lärför får heta både ¡rvår F'rur ocrr pGurls
moderu m.m.
so xlr .- 3

II
Dunkelmånen och evartmånen'
allaveta att

må,nen mecl regelbundna intervaller är osynlig för en

natt eller dag. Detta inträffar alltitl vid titlen
förnytändningen.Denosynligamånenellerusvartmânennkan

tid

och lyser varken

ljusmânen.
betraktas som en månfas, vars motsats ¿ir den synliga
I mytbildningen har den sin givna roll, ehuru icke så' betydande som
ljusmånens.

på'
orsaken till månens osynlighet har folkfantasien förklarat
då, han
olika sätt. De gamla babylonierna förestållde sig att Månen,
vill göra sig osynlig, döljer ansiktet eller huvudet i ett slags binileller, för
mössa. Denna är ingenting annat åin tlen dunkelt belysta
månatt citera Henoks bok (78), dcn rtomma cller liuslösarr delen av

skivan,somvidklartviiderstundomkaniakttasme]lanmânens
I tyskan
horn, om kvåillen virl ny, om morgonen då månen åir i nedan.
gårilenunderbeniimningenlAschenlichtn,ochctenmotsvarande
folkliga
franska benåimningen år dumière cendréen. I finskaD åir dees
tyckes den
benämning h a a m u, nvålnad eller skuggau' I svenskan
icke ha ett eget namn utan benämnes efter främmande mönster.
Norrmåinnen tala om Ñ.en bleke måneD. Ja8 använder benämningarna laskljusn och ndunkelmånel. vi veta att asktjuset ãir på måien
från iorden återkastat solljus.

MotsvarighetertillMånensbabyloniskabintlmössaharman
upptäcktig¡rdenHefmes'svart-vitahattochdenslöjamedvilken
många månheroer äro utrustade och som

i

sagan om siegfried går

under namnet nTarnkappeÐ (osynlighetsmössa). Den gör sin bä,rare
osynlig och åiven segerrik. så,Iänge d.en unge hjälten bär slöjan, har
växer
han framgång, tl.v.s. den unge Månen med sin dunkla slöja
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tills slöjan ellcr mössan blir helt avlagd och utbytt mot en strålande krona (fullmånen) och månhjälten nått höjden
av styrka och härlighct. Bindmössan-askliuset har förskaffat den

i storhet

och glans,

babyloniske månguden binamnen uden bindmössförseddeD eller rbindmössb¿irarenD.

Antydningar om det till månsk¿i,ran i ny och nedan hörande
askljusets uppfattning som flor, slöja och huva förekomma i några
dikter av Dahlgren . I D'jurgå'rilqrL ilnn ltirsta rar,øi, nionde tavlan, heter
det: nMånen uppträder som en frodig likbjudare med flor om pannan.D
T Korsaiþm lyd.er en strof:
Himlen rcdan rundat
det tända ny.

Fram ur sin slöja
sin blick ses det höja
ôvcr sjö,
fagert som Fröja
på Pafos' ö.

I

Skiilfartcn åter säges I\[ånen lyfta rrsin huva från anlet och blickr.
Dunkelmånens symbolik spelar in i många sagor, i vilka hjälten
frå,n att ha varit en ful urorian blir en strålande skönrrct eiler cljes
framståenrle heros. En sådan sagofigur èir sonen av Eos-Auror¿r oclr
Tithonos, Ifernnon, sonl var svart men clen skönaste blancl män.l
En i trasor klädd, smutsig och sotig ung marìs förvantlring tiil cn
strå,lancle kungason omtalas i en tydligt månmytologiskt fiirgarl saga
från ]lIalta.z Ðn viss frrindshap med sägner i antytltl stil tyckes
Iìmarinens historia förete. I l(alevala (IX 1JZ ff.) siþes:
Syntyi seppo Ilmarinen,
sekä syntyi jotta kasvoi,
se syntyi sysimäellä,

kasvoi hiilikankahalla
vaskinen vasara käessä

a På svenska
enligt Llomén:

-

_a

Smcden Ilmarinen föddes
på den svarta smedjebacken,

växte upp bland kol och
kopparhammaro

i

handen.

aska,
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Ilmarinen födcles på eu backe eller en slåitt, belamlad med kol - en
icke oêiven betecknirtg för askljuset, i vilket ljusmåncn födes. Den
på en sådan plats föitcle har man att tänka sig sotig och smutsig,
men hau blir den frejtlatle hitilten med lrymånsharnmaren och
eltlen.

I

Talmud hetcr a"skljuset p e g ã m ã, sorn betyder 'brist, fel,
lyte', üven 'hack' eller 'skåla' i egg (hår i månskäran), och det sligæ
att Måners gcrnåI, Solen, aldrig sett rlet lytet eller snarare icke
låtsat so clct ufiir. fri<lcns skulll s, såledcs av fiuktinslighct fiir att
såimjan ¡tellan dem såsom makar ickc sftulle störas. Detta ür naturligtvis c.n ontskt'ivning för det förhållandet, att solstr'ålarna icke
träffa månens hela yta. Dcn talmudiska termen pcgãmã har sin
nppcnbara rnotsvarighet i latinets lunac tlamnil' Dmånens
skaclorl, vilka dcss tillväxt stiges avhjälpa (r e p a r a, r' e).r En annan
benåimning på askljuset år ¡rden gamla må,nenr, t'cx. i en skotsk
ballntl, där dct hcter:
rol,ate, late yesl,reen

I

salv the new moone

wi' the auld moone in hir

arme'6

Vanligen betytler den ngamlart måncn mânen

i

nedan.

Askljusct tyckes ha blivit uppfattat också som huvudet av
cn avrtitt¿rl; så kanske i ctcn tyska myten om den vilclc jügaren
Grönjette, sorn jagar med huvuclet under vänstra armen. Invånarna
i Nya PomrneÌn se i askljuset en trumma.6 Andra hålla det för öppningen till cn brunn ?, ur vilkcn nymâncn (månbarnet) kan ttinkas
framkomma, liksom människobarn tros komna ur brunnarf lnen
i vilken månen i nerlan också kan tånkas sjunka. Liksom månskäran
uppfattats som fallus, tyckes man vidare i askljuset ha sett den
tvekönatle Månens moderslida eller vulva gch ävcn det vatten på
vilket månbåten rör sig.?a Ytterligare har man i askljuset eller dunkelmå,nen sett ettnvitaktigt åiggrr, grekernas õon argyf eon8,
ur vilket ljusmånen i alla sina gcstalter framgår'. Dcn grekiska
skaklinnan saffo betecknade detta månêigg som hyacintfärgat.
ur detsamma framkom bl.a. den sköna l{elena, d.v.s. fullmånen i sin
blilndande glans.e
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Den förmotlan ligger nära, att askljuset slutligen rrppfattats
också som den månbatncts fiiclclse åtfiìljiltrtle morlerkakatl. I rlct
fornticla Egypten idcntifilratk:s liotlttnganroderlls placenta netl
rnånen och betraktattcrs som såitet liir kungabarnets otlötlliga, himmelska själ cller I(a, som bordc återförenas nttrd hroppen i döclen.
.I Uganda åignacles clen kungliga placentan utomortlentlig omr,årdnad
och förvarades i en för iinclamålet uppförd helgcdon. vid månens ny
fördes placentan ut ur sitt förvaringsrum, utsattes för månljuset och
smordes med smör. Silluk-negrcl'na vid övrc Nilen h¿ btukat begrat'a
sina konungar på den plats, där placentorna förvarats från tleras
födelse, fär

att kroppel sålunda blevc ¿iterfiirenatl ltletl ifrå,gavarandtr

del av derirs oförgängliga \,äscn.0r
I dctta sammanh¿ulg får rttan ickc ht:llel'glömura ftircstälhittgctt,
att dunkrdrnåncn är ctt sntickhus, som skytltlat ljttstuànens musslû.
Tack vare denna ftirestülhring kallade rlc forna mexikanarna sin
rnångud'Iecçistecatl, ))h¿ìn med snäckltusetl.lo
ï l(alevalas fyrtisjunrlc nrna berüttas, att luftens Ukho uretl ett
slag nv sitt svärd åstadkorn en elclgnistit! som gömdcs i cu gyllene
pun¡4 oc:h vaggatlcs av luftcns jrrn¡¡fnr i err g1'llcnc vagga ured silverno

llaltl. Oln mcrl

cltlgrristarr avses nylnfrncn, så kulula pungen oclr

vaggan u¡rpfattius sont Ìrilder iìr, rlet sk¡rlclandc askljuset. \¡aggan
soln lLild av askljuset för'r:hommer åtninstonr-, i sagarr orrr lJos-AuroLa
och hcnnes man, nâlgnrlr,rn 'I'ithonos. Då tltlrnrc

vtrlt ganrtnal (månen

i nt dan), hrill gutlirtrrlrr hunonr instiingtl i sovgcnìirkr:t, r,llcr han sov
som ctt baltr i rn korgvagg', tt (jfl kap. 1\¡).
Ï många sägrrer fr:rnrstår askljuset sorn ett nltìr, i vilkot ljusmåncrr
hålles instälgrl. lliistrnoti.i.r:tr, solìt nìalt knllat tlct, i för.cning med
utsättningsurotir.ct, sont fcireholnrner i Tnytcrnl out SaLgolì, iloses,
Kylos, Romulus och Remns m.fl., gcr. dcssa lrr_rÌsoìrcr cn nrålrrn1'tc-rlogislt fiirg. I lialev¿rl¿r tyckcs askljusftingelset r'¿rra rr¡rpfattat sr¡tn (ìn
klip¡ril, i 'r.ilkcn ljnsruånen hå.llcs inspär.rarl. Den gömrles rPohjolan
kivirniihehelì, va¡rrarì r,asliiscn sisähän¡r eller rl<irjarint¿rhan kivehen,
vuorehen teräksischcn, rantaisehr-'n kalliohonu o.d, Är'en i en dcl

antika sagor tyches den dunl<la delcn av måncn uppfattats sotn Lrn
sten.uù Dunkel ¿ir den nrytologiska inncbördcu av folklorelegenclen:

ltÀr¡sN
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Kumet ennon kuun kehitti,
Kavet kuun kehästä päästi,
riihen rautaisen sisästä.

I ett annat sammanhang

få vi sc askljuset som månsabelns skida.
Dunkelmånens resp. svartmånens och ljusmånens inbördes förhållande symboliserar mörkrets och ljusets ständiga tvekamp. Dunkelmônen eller askljuset år ett odjur, en drake eller något annat ont

våsen, som ansåtter och beklimpar ljusmånen och t.o.m. slukar

Fig. 8. Ljusmânen eller gubbcn i mân bekämpar
dunkelmânens odjur. ElterVAT 7851, Berlin.

Fig. 9. En drake slukar ljusmânen i gestalten av en vit människa. Ur Mayakulturen. Hentze, Mythes et symboles lunaires.

honom. Den antydda kampen åskfulliggör cn bild från arsakidernas
tid: I månens rund ses ljusgualcn kÊimpa mot dunkelmônens odjur.
.4, andra sidan framställcr en till }faya-kulturcn höraude l¡ilct en
drakc slukande ljusmå,nen. Liknande föreställningar omtalas från
olika delar av vårlden. Jakuterna såga att vargar och björnar äta
månen, då den avtar.u Huzulerna mena att det är vargaÌ som g:rage
pô den avtagantle månen.r3 Invånarna i Dacota förestlilla sig, att dâ
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full, ett otal små möËs börja gnaga på hans ena sida och
icke sluta, förrlin tle förttirt hcla månen, varefter emellertid en ny
lott.ll
mâne förles och vüxer, men blott för att dela sin föregångares
på, hår berörda föreställningar anspelar vitalis i Tal till månm:
lBjörnar förfölja mig liksom ulvar B(rs) H(imrnclska) K(larhetl).
Hit lrör också Tegnérs uttryck i Mi¿ilßiukøn nhalvätne månenr.
Antlra liknande föreståillningar omtalas i kap. lMånens förmörlcelser.
I samband med tron, att månen åir cle avlidnas vistelseort, stâr
Fakaofu-boarnas förestlillning, att deras i månen fortlevantle präster
och konungar livnåra sig av månen, som därigeuorn avtar'Ú En
beslåktad förestêillning anknytu sig till månhunden Managarm,
som livnär sig av tlöda måins kött och på sistone uppslukar ljusrnånen. Hit hör ocksâ vitatis' vits om radvokatcn Fenrisulvenn.
Bland mytens månslukandc djur spelar fisken en anmåirkningsvärtt roll. Enligt arabisk folktro uppstår en månförmörkelsc tlåirigenom att cn rntor fisku, på arabiska h ù t, slukar månen. Men det
synes mig troligt, att man med. denn¡r bild ursprurlgligen velat f(irklara månens månatliga osynlighet, d.ä. månens försvinnande i askljuset. rDen stora fiskenr, al-I{üt, eller ¡rden stora fiskens buku, Battt
al-Hût, lir namnet på arabernas 28. månstation - motsvarande
det legat nära till h¿rnds att
zodiakens tolfte bild Fiskarn¿r
- varförosynlighet
före nytåindningen
förklara månenß i detta hus inträffande
av att den uppslukats av Fisken, hamnat i x'iskcns buk. vidare
möter oss d.en månslukantle fisken i Osiris' saga, sådan den rcfereras
av Plutarchos. Då Tyfon jagacte nattetitt i fullmånens sken, fann han
osiris' i en kista inneslutna kropp och styckade dcn i fjorton bitar.

månen är

När Isis sedermera samlacle den styckartcs letnrnar, kunde lton icktr
finna hans fallus; denna þade nlimligcn slukats av tre (cller två) nam¡givna fiskar.lo Detta är en tydlig månmyt. Talet fjorton motsverar
styckandc.
autalet dagar för måtìens avtagande
- må,nkroppens
De tre fallusslukande fiskarna antyda dcn tid av tre dagar, under
dagar och trc nätter, som den
vilka månen är'osynlig
- samm& treJona
tillbragte i dess buk. Slutlikaledes av en stor fisk uppslukaclc
ligen lir fallus månen i rleures smalaste gestalt, så, att säga ilen sista
(och den första) livsgnistan i Månen. Den motsvara.s av den finska

¡TIANBN

40

mytens tulikipuna eller eldgnista, som, fallen ur pungen eller korgvaggsn, i likhet med Osiris' fallus uppslukas av tre likaledes namngivna fiskar
en sik, en gös och en gridda
men efter ihårdigt
sökanclc, i motsats till den egyptiska sagans framställning, blir funnen av
Väinämöinen (Kalevala 47). Det år då intet under, att

-

-

-

fisken, fallusslukaren, av Sydamerikas skogsindianer anvåndes som
trollmedel i befruktningsriter och t.o.m. anses kunna göra kvinnor
havande.ro" Även sagor, som omtala huru en tlrake eller något annat
odjur slukar cn hjrilte och åter spyr ut honom, ha cn uppenbar månmytologisk karaktär. Till clem hör berättelsen om Vipunen, som
enligt Kalevala:
Avoi suunsa suuremmaksi,
leukapielensä levitti,
nieli miehen miekkoir¡ensa,
kulahutti kulkkuhunsa
tuon on vanhan
Väinämöisen.8

-

Ljusmåncns månatliga totala osynlighet har folkfantasien för.klarat också på andra såitt. De gamla indierna trodde att månen
under sin osynlighet dväljes i vattnet eller växterna eller t.o.m. i
boskapen, som lever av vatten och växterl?, och dåtrefter ingår i
solen som dess föda; sedan månen blivit utsugen, stötes den bort
och går upp som nymåne för att åter fyllas.l8 Babylons astrologer
menade, att Månen, medan han är osynlig vid nyet, uvilarl eller sover
i (det inre av) himmeln. rrTre rlagar vilar l\fånen i himmelnr lyder cn
astrologisk rapport.l9 En liknanrle föreställning tyckas mexikanerna
ha hyst. De sägas ha betccknat Månens synlighet Botn r'aka och dess

osynligtret som sömn.zo Entigt vallonsk folktro sover lt{åncn om
dagen och spatserar nattetid i en trädgård, full â'r'blommor.n Med
trådgården, full av blommor, avses naturligtvis stjärnhimmeln. Denna
kallas av C.-8. Englund också nMånens gula trådgårdl och motsvarar
Dahlgrens rhimmelsparkern i Mollbergs epistlar (I ?6). En förestûille Kort enligt llomén:
vidgar kâkarna och sväljer
gamle trygge Väinämöiuen.
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synes i K. A. Nicanrlers Sornn¿a,r

¡¡Månen vaknar och går oppl, då Solen somnar.

IJeduinerna åter säga enligt arabienrcsanden R. F. Burton 22, att Månen
rsoverD en viss tid i månaden och rlstårrr (på hirnmeln) en annan tid.

IIed denna Månens vila har man jä,mfört urmänniskau Adams sömtr,
undervilken Eva skapildcs ¿vhans revbena (nymånskriran). Akambafolket i Östafrika tror, att ìIånen undel de dagar han är osynlig vid nytåindningcn vistas i rröknenu, cl.v.s. undcrjorden.% Också en
dcl indianer i Sydamerika förcståilla sig, att Må,nerr under ifrågavarancle ticl uppehåller sig i underjorden, nårnligen för att straff¿u
tlärvarande syndare.s
En ¿nuan föreställning går ut på. att Månen unrlel sin osynlighct
firar bröllop med solgudinnan eller Solen mecl clen kvinnliga Måncn.
Dett¿ är en mycket gammal och vida utbredd folktro, som rcdan
berörts i kap. L Tiden för Måncns osynlighet före och efter konjunktiorren beräknade babylonicrna i ¿llmålnhet till tre dagar
- trc bröþ
lopsdagal enligt gammal gocl bondsetl. De kallades av sumerel.lta
u(d)-ná'àm, av scmiterna ùrnE buLrbuli. Dcn sumeriska
termen betydcr lsovdagrr, och nånens osynlighct bctecknades merl
orrtet m a É - n á, rbäddgemenskapr, cl.å. bröllop. Grekerna kalladc
rnånens och solens samnantrüffandc synotlos -dår¿rv kommer
terrncn usynodisk må,nadr (sc lTicltäljaren,)) -- rlen motsvarande
latinska benÊimningen är c o n j u n c t i o. Bådadel.a ordcn betcckna, liksom I amg an a i sanskrit, både sammantrüffandc i allmtinhct och speciellt äktcnskaplig förenilg. Det är cn primitiv antropomorfistisl< föreställning, sorn alltsr-'rl¿rn sumercnì¿rs titl ligger till
grunri för astronomernas tal om solt'ns och rnånens ukonjunktion>.
Enligt vacl arabienresanden Alois l{usil meddelar 5â, betrakta ünnn
vår tids beduiner l\fånen och Solen som man och hnstru och förmena,
¡rtt de förenas den 28. månadsdagen (sålerles virl konjunktionen).
Oldet bubbulu har kanske en liknandc betydelse, ehuru or<let tiltsvidarc åil etymologiskt oförklarat, eller också avscr tlet blott rlen
'mörka mellantiden mell¿n den gamla och dcn nya månen. Assyrierna
betecknade rlenna titt mccl ortlet s u h h u p u, tiden rlå månen ür
nttioktu.26 Ett liknanrle betraktelsesAit' föranleclde troligen forn-
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indierna, som trodde att mânen uppslukaales av solen vid konjuntionen, att kalla (den osynliga, astronomiska) nymånen k u h ü - þ,
lden doltlal. Med bubbulu betecknades speciellt normalmåDadcns
trettiontte dag, ctå nymånen, ulen trettionde dagens sonr, ansågs
fötlas. Det var en farlig titlpunkt, såsom tlet framgâr av en kassitisk
text, i vilken någon ber om gudomens beskydd för den dagen.z? En
liknandc förestållning tyckes ha rått i Indien. I en brahmana-text
såiges att man bör offra under den natt, då månen ej är synlig vare sig
i öster eller i våster, rcmedan mânen år Soma, gudarnas föda, oclt
ingen föda alltså åir dem tillglinglig untler denna nattn.sa FIår bör
inskjutas förklaringcn, att Soma egentligcn betecknar en våxt och
en av densamma tillredd rusdryck, en gudanektar, som förgudatles
och slutligen identifierades med månen. Liksom soma-plantan hos
indierna förgudades majs-plantan hos mexikanarna och blev en
mån- och vegetationsgudinna, som bår dess namn Centeotl.so
Man har velat göra troligt att även i Bibeln, nämligen i den
nittonde psalmen, särskilt i dess grekiska avfattning, anspelas på
Månens och Solens giftermål.80

I ett par litauiska folkvisor behandlas

tydligt rlc två förgudatte himlakropparnas åiktenskapliga förening.
Denna är ju något som upprepas varje månad, mcn i visan stlges dcn
ha ingåtts i vtirldens första vår (se kap. nDe två, stora ljusen och
stjärnornau). I en annan visa framstålles Månens och Solens konjunktion ickc sotn ett lilskogsmöte utan som en stritl ._ sådan förekommer ju också mellan äkta makar. I visan heter det bl.a.:
Tre dagar, tre nättcr var Gud (Månen) med Solen

i

strid,

och Solen slog Mânen med en silverne sten.tr

Aruntas tro att Månen, då han iir osynlig, uppvaktar två ai, sina
i vlister 3s och sålunda också. i dett¿ fall år upptagen av
bröllopsbestyr.

gemåler

Asiens golder åter mcna att månen,s regelbundna osynlighet
före nytändningen håirleder sig av att den manlige Månen förföljer
Solen och då förenas med denna.s Det hår framtråidande förföljelsemotivet förekommer ocksâ hos flere andra folk, I pbrudloppetl, som är gammal germansk sed, har man velat se en reflex

I
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åv det som sker. på hirnmeln, då solen oclt n{ånen j¿ga varandra,
fiiresttillning ränner
som förÈilskatle eller ovåinner.s Enligt mexikansk
Patagonierna
Månen alltid eftcr Solen men hinner aldrig n¡rp henne.s
åter berätta, att solen jagar sin hustru ìIånen, elncdiln lton avlyssnat
<let manliga såillskapets hemligheter; i ftilskrächt'lscn hoppadc hon
upp på en klippa, men Solen efter hennc, oclt slutligen ltamnatle
30.
dåir förföljantlet fortgår
Jibaros-indianerna hå,lla Månen och solen för två tråitande bröder,

båda

i himmeln,

8om rüEprungligen hade en gemensam hustru och aldrig kunna ena,s
eller förenas.s7 Då det i Koranens nittiftirsta sura säges, att Mânen

rföljeu solen, föreligger kanskc icke förföljclsemotivet, rnen väl torde
tlenna utsaga innel¡ära att tlc två icke träff¿ r'aralttlta. Ty till teckncn'
som bebårla ¡ppstâ¡tlelsens dag, hör icke blott ¡rtt r¡rånen klyves>
och lförmörka^,O utan även att usolen ocìr må¡cn fiilenast (Sura 76).
IIånens osynlighet lid tiden för konjunktionen föt'ltìaras av
Stagnelius i Ástron'omi'sÀ' farr.fasi rncd orclen:
mcrl det sanna ljuset försont, han finncs ej mera

-pâ -detânvanskligas pol: för derl sublu¡iariska världen

döljer han då, från dintmorna väncl, sitt förklarade anlet'

I

tlilrtcn Ivlinnet och s'jälen, gcr skalden en annalì förklaring tiìl

svartmåne¡ls fenomen:
Ack, vänd frân guden,
vad smärta hon liderl

I

kolsvarta skruden

lörintad hon stâr

tills gent mot hans strimma
hon rodnande skrider,
och strålarna glimma
på nytt om dess hår.

III
Månens skiften och faser.
ìfånerrs växhnde gestalt, dcss skiften och fasel h¿r alrtid tilldragit sig människonra.s upprnèirksarnhet ochväckt deras untlran. Men
rnan gör sig kna¡rpast skyklig till ör'crclrift, om rnan pâstår att flertalet nr¡tidsmänniskol h¿r likil litct reda på månfasernas orsak sonr
fot'utidens. Det kan nälun¿ls att cu clel Jrytagoreiska filosofcr förklaratle nråncns faser lu.el antagandct, att månen vid koujunktionen
eller rfiirmälrringenu uretl solen färsättts i branrl och ¡rtt månelclen
utbreder sig ¡reriodiskt ,ch åtcl slocknar.l Hos Ralf parland (,4r,
stånil) finrrel nran tlcn icke s¿i alldeles lättfatfliga l¿irrlorner¡:
Dür du går

pâ. stranderr

lâr du månens faser
ur varje liten sten i vattcnbrynet.
F'ascln:rs antal v¡u'icrar' frirn tr,¿I
beroenrle p.i olika bctraktelscsütt.

till

tjugrrsju eilcr tjuguâtta,

F'ig. 1{.t, Den röde och rlen svarte Tczcatlipoca (ny- och svartmânen) metl

ena foten avsliten spela boll. Efter codex Borgia. Buschan, Illustr.
Välkerkunde.
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Tvåtalet avscï ny ) och lcdan (, till- oclt avtagandc må,ne, finskans ylåi- ocþ alakun. I anslutning till ttessa f¿scr var månarlert
tidigare hos en rlet folk delad i två trälftcr om 14 cllcr 16 dagar.
r den fornindiska litteraturen företrätlcrs den r'¿ixanrlc månen av
2
guclen varuna, clen avtagande av l[itra (jfr kap. xvl). I mexikanarnas mytologi representeradcs månens ny och uedatt av gudontligheterna Tezcatlipoca, x|ln rykanrle spegelu, oclì Quetzalcouatl.
Den förre, cl.r'.s. nyrnånen nted askljus, fl'¿rnrställes lued cna fotelì
avsliten, svartmålafl och försedd merì krigiskl erublcm, elt clystgt
<.rch hemsk gestalt, en nattvanfltale, solìì ser flet ftirborgatle ocltstraffa¡ syntlare, alltid oþeräknelig oc[ ornbytlig. Quctz:llcolatl, lfågclol.men,), sout uppfuttnit kalcndertì, är måncll i netl¿tu. Sorn åklring
förrrantllacles h.¿ut tîeIìollt en rlrog (rlivsrotrrttr?) åtrrl' till baln.3
Två månfiuser är det r'äl också soln iùvspegla sig i den babyloniska
rnångurlcn$ tvillinggestalt och rlen anrìr'ogyntr jannsfiguren (jfr
rDc tr'å stortr ljuscn, s. 10). På baktrisktt rtrynt avbiklas )Ianaollago,
d.ä. rmå,ngurìettr, som fyrhänt. Soln ctt tirtbbtlgestalt, utrustad med
fyra ögon och f1'ra hlincter'. beskrives tlerrr babyloniske guden xfarduk,
och sonÌ cn dubbelgcstalt har man k¿rtskc ¿rtt tiink¿r sig också Apolftrn
från Amyklai, eftersom det talas om h¿ìlìs lyra iirott oclt fyra htinclet'.
Båda gudantfl voro väI, trots si¡r solna,ttt¡', gamla mångu(lâl'. T.o.m.

Itrtr!1¡t

Fig. 11. Quetzalcouatl, mûneni

Iig. 12. Metzli, mexikanernas

nedan. Efter Codice Rios. Ver-

urångud. Efter Codice Rios'

denskulturen

V fig,

15.
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den janusgestaltade urm¿inniskan, som enligt myten hlirstammade
från månen, åskådliggör de två motsatta må.nfaserna.
I svensk poesi antydas stundom två månfaser. Sophie Elisab.

att månen utillväxer och tar av alt innom vissa
daru.a Gripenberg talar i Altnar i TopastlanÅ om umånens bana med
ny och nedanr. tr'rese ser i ny och nedan månens oförgångliga natur.6
Stagnelius och Topelius betrakta månens ny och nedan som bilder
av livet. Den förrc låter i Bløtfu (III 36) klosterjungfrun i växlingen
Brenner framhåller,

av ny och nedan se en avspegling av livets oro utanför klostermurarna.
Topelius anvÈinder i De gom,las kail,rillkenningen ulivets ny och nedanl-

B. E. Malmström erinrar sig i dikten En gawmal fl,ammø den tid
dû hjärtat hade sin ebb och llod
och kä¡leken sitt lilla ny och nedan.

Tre månfascr bilda nyet, fyllet och nedanet. Dessa faser motsvar¿rs i en babylonisk text av indelningen början, mitten och slutet
av månmånaden.
På olika håll i vürlden har man uppfattat dc tre månfaserna som
tre varelser eller personer. r grckisk saga representeras de av tre
g r a i a kallade svanliknande väsen, vilka ha ett gemensamt öga
och en gemensâm tand.o De tre huvudfaserna avse troligen också de
tre (eller två) duvor, som sëigas sitta i månens träd.? I Nya Britannien anses Månen omfatta tre personer: uclen vita eller gamla kvinnan¡r
och henncs två söner, den vlixande och den avtagande nånen. Batakerna på Sumatra anse likaledes, att Månen består av tre personer,
tre s.k. rmånherra,rr. Också, en del infödingar på Borneo hâlla de tre
huvudfaserna för tre personer. I norra Aðanti föreståller sig forket,
att m&nen inneha.s av tre månniskoartade varelser, försedda med
enormt stora öron, som t¿icka deras ansikten; den mellersta år vit
och flankeras på båda sidorna av en mörk.?¿ I dessa personager
igenkånner man utan svårighet fullmånen och de två dunkelmånarna
i ny och nedan.
Indianerna i Mexiko framst¿illa sin mångudom medels tre kors
av vilka det mittersta 2ir störst. x'rån mellersta Ryssland hÊirstamma
två av professor A. M. Tallgren publicerade gudabilder av koppar,
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a.

& 14. Fornorientaliska gudar med tvâ ansiktcn; a: usmû, Eas vesir.
weber Altorient. siegelbilder, nr. 2å8; b: hettitisk signetbild. Meyer, Reich
und Kultur der Chetiten.
Fig. r3

vilka troligen förest¿illa mångudomligheter. På den eua bilden är
huwdet försett med tre utsprång, på dcn andra med siu, av vilka
det mittersta är störst.8 llöjligen symbolisera dessa utsprå,ng månfaser.

utan tvivel är det mânens tre fascr sumerefna velat åskådliggöra
med den treuddiga månsk¿ira (fig. ¡e; jfr rNymåner håilsa"su), som
pryaler en del sumeriska gudakronor.e Tre månfaser antyda väl
också den indiska månvagnens tre hjul och dentrebentafågel,resp.
trebenta groda, som enligt kinesisk tro bor i må,nen (ifr kap. XII
8. 1?2).

Otvetyiligt avspegla sig tre må,nfaser i de epitet greker ocìl romare
gåvo mångudinnorna llekate, Selene och Diana: tregestaltad, trehövdad, trefaldig, treögd, med tre ansikten försedd, trevägs- eller
korsvåigsgudinna o.d. Månens i tre faser framtråidande trefaldighet
eller trinitet kommsp framför allt till uttryck i anförda epitet motsvaxande bilder av en mängd gudomtigheter. Allbekant åir den tregestaltade Ilekates bild. T.o.m. Kristus finnes framst¿illal med tre
ansikten.oe

På månens tre faser anspelar även en arabisk gåta, som upptecknats i Aleppo. Den lyder: rDcss början tir lika med dess slut,
dess h¿ilft ãir dess helhetr. Gâtans senare del påminner om fullmånene

sumeriska benämning Ba, nhåilftenrr, och

dichomenis

i

grehiskan,

som egentligen betyder nhalva månenu, d.v.s. månen då han fullbordat hälften av sitt omlopp, då han år full. Samma slags ordlek
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utnyttjnr }fathias Claudius till en filosofisk betraktelse i Abenillieil

i

Herclcrs Stirnmen der Völker:

lhr

den Montl dort stehen?
Sie ist nur halb zu sehen
Seht

und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachcn,
die wir getrost belachen,

weil unsre Augen sic nicht

I

anslutning

oldet trivia

sehn,

till

antikens förebiklcr betecknar Dante månen med
(Purad,iset 23:26), tnetlan Miltorr i Paradise

I o s t (3: 371)

i

talar om )fånens treformade anlete, Shakcspcarc
As yo u I i ke i t bctecknar Månensomthricc-crownerl quecnof

night, såsorn redar nåmnts, och stagnelius k¿llar llckate oclt Må,nen
Itrcgestaltadet.lr I Wlaihùnir ilen slore (III 168 f.) scr elemitorl Antonius riket 'r'irt Bosporen undcr bilden av månett i cless tre faser oclt
innan sitt f yllc han nått, försägcr: uDåskall
- -den växanctc månen,
bytas i slocknanrle nedan.¡r Ðn annan gånglåterskaldcnlfånensåga:
Än ser du mig i festligt ny
pâ bläa aftonhimmeln grY,
än, i mitt fyllo uppenbar,
med tjusning jag din .själ betar
en hänryckt midnattsstund, och
jag tynar bort i dunkclt nedan.
Också Dahlgren ûnspelat' på

sedan

trc rnånfaser, i det han

i

Må,nftumûr-

kelsen s¿igcr:

Ïï,'iÏî:iå"åi^,illi;
i

Komislm fantøsiø (9) uttrycker sin förargelse över att
månskenet â,tföljes av Ilerr Skugga, soln ser efter att aìlt går anständigt till, nåir skaldcn vill vandra i lunden mcd Laura, och säger sig

Då Vitalis

vredgas,

När natten o på himmeln skriver
eller som det turkiska vapnet C
på himmeln mânen månde sig te,
åir nyets fas bortglömtl.
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Fig. t5. Mänens faser. Nielsc¡t, Illondleligion

Vanligen r¿iknûr rnitn fyrår måÌf¿ìscr. Dcras lrtivrlvunnit te(rken
kånna alla människor
- i almanacken i all¿r hältdelser büttre ün
i naturen. I den lill:l ticlebokcn får nymånen, trrts att clen prisas für.
sin glus och slcrinhet, nöja sig med ett svart ansiktc f, dilr.för att
den astronomiska nymånen i verklighetcn är sr.ar.tmånclt, fornso
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oss' Fürsta
ilrdieuras uvannämncla udoltlal tnånc, som Íir osynlig för
kvarterets tecken ) reprcsenteLar delt växande månen' franskans
croissant, kallas ofta rh¿h'måncrr (mcclilunia) och motFullfinskans ylåkuu (uppmåne) ellcr vastakuu (motmåne).
s\,¿ìr&r

kvarterets
månen betecknas mcd ett klart ansikte @, och sista
i söderrt
tecken(karakteriserar dcn avtagande månen. Då månskËiran

ickestårsnettså,somlrososs-jfrTcgengrensuttryckilvlikaelitnorgon tmånens snccla nyl

utan nlistan horisontellt' var nYmåneng

orietrtens

l0rna kulturfolk i allmtinhet en
och månens tccken hos
omvånda
liggande månskära r=¡. För slutmånen förekommer det
sydtrrabiska och puniska monument'
tecknct
^ på blbyloniska, på sabeiska reliefer av ett större och
Ny och neclan symboliseras
ett minclre oxhuYud.lz
Dcnbabyloniskaskapelsemytett,sornomtalirrmånensuppgift
att utmåirka tiden (s. I97), förutstitter tl'tlligen fyra må,nfaser'. Det13 från bör.ian ¿rv
sâmma är fallet med en något rlunkel rniclraBtext
moln, sour ha gestalnioncle århunrlradet. Måncn säges bo mellan två
födelsc
ten a,t, två på varanclra liggailcle fat ellef skålar' Virl rnånens

våindamolnen¿ursiktetmotvåister,ochmellir,ntlemblirnåncn
vålntla sig
synlig, liknandc ett horn' i mittcn av mårnaclen full. Sedan
dct ltelt
molnen mot öster, och rnånens ànsikte blir åter skymt tills
tyckas vara
täckes av rnolnen. llåirtill rnå anmüt'kas att rmolncnr
En araen v¿rriant av månens binclmössa i clen babyloniska sägncn'

(som ung) dras ut oclt
bisk diktare talar om en skicla ur vilken månen
i vilkcn han (som gaurmal) åter stickes irr (liksom ett svåird; MVAG
1e17 122

II

48).

Fornindicrnaantogolika.så,fyrarnånfaser.oclrhöllodcrnför
gudinnor. I sydarabiska inskrifter förckommer rmånfjärntlell som
mårtbctcckling för rnånguden.la Hippokr&tes rtiknattc tydligen fyra
sulilunafascr, eftersom han liürledtle ?-talets rnystcriösa roll i delr
riska världen av att måltcns fascr skifta val sjuntÌe dtrg'16 SelcneHekatr: ställrtes i relation till tre (s. +z) rnen åven till fyra månfaser;
och ltal
hon framsttilldes sonr fyrgestaltad ellel mecl fyra ansikten
iranertta's
rnotsvarandc e¡ritet. Hon påminner i tletta hänseende ottt

II
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u,

lfyrgcstaltaclcl ticls¡¡utl Zttlr'¿lt l'tls¡, Zl'van-(lltrollos' sotlL mgtsv¿r¿L
uotn titlet'¡tirs Lrrlstüurtn¿rt'e.
och kanske frantgåltt ul. ltìångu(l{n Sîlt
Sambantlct mellan Zulvatt oclt Jfå¡tctt röjlr: sig i trn luitreisli h¡ltbi¡|, som fr¿mstållcr'([orì]ìa gudom st¿Ieltdc ¡rå tlcn ìlimnclslia ltillvan
sallllrriÙllav vtirldstigget, påvilkct nymånssküran ürteckIlirtl.16Iclt-'tta
på
Rügcn
i
hang kan uämnas sla,vernas gucl swantotrit, vars AÌkona

fordom befintliga fyrhövdadc kolossalstaty mcd ett horlr i hög¡¿
handen tyckes avslöja honom som cn mångrrclomlighet. vanligr:n
anses han rcpresentcra ljuset och solcn. l[en på mångu{ars vis ¿il:
han också åskväclrets herre, varjämte han besittet' cn vit, stuttclonl
svart håst rncfl spårlomsförmåga.l? Äve¡ den babylo¡iskc gutlcn }les,
som ¿ir cn uppenbarelscfçr¡r av trfat'flttli, ltar fyr¿ ltttl'tttl, lltr-rdatt
Ilarcluk tillåiggrs fyt'a cigon, såsnnt lctlall nünltttlls.
Iiirv¿ri -papuatìet'n¿t u¡r¡-rfittta tnåncns f],r'a fastr i iivet'eltsgt¿iiltttìelst'
nred ut¡illltish¿ns åldral: Nymåttett åit' ctt gosstrltttltt, |¿ur vüxer till
yngling, ¿1t'sorn fullvrtxell sliiiggig (tl.v.s. s¡rt'itlet'skr,rtt),'blil'soltt g¿rtttmal grå och riil sig shrtligr,l nrctl hjiil¡r av ctr kii¡.r¡r 18 (rl.ii. lu¿ilrsli¡it'¿rt
i sista kvaltelet). På samma siitt ha,r' soìr.n unrkt olili¿r ar'"tirlel jiitn-

fiirts merl flälulislians filtlral. So.k'n ¿it'r,irl vitttu'solstùlrrlct cll litctr
pilt, htrl vitl vårttagjümningrn cn ynglings gcstllt, iil' virl s()nìurarsolstålulr,rt rn fullvuxcn, sliliggig figul och tct' sig slutligcn sonì rÌl
gubbc.10 Solrn tillslilivr,s oclis¿i t r r,' filclemstadicl: baLllts, ¡,nglirrgcus och gubbeus.zo I lril'latlcla fall'n ¿ir syurbolikcu uplrcrrballiuerr
lån¿d från ntåttut-vtoh¡¡iln. Ânutiirkrrirrgsvåirt är i all¿ hünrlelscl ¿tt
ot'liså Jfitla or:l¡ i\g¡¡i ¿ursrs h¿ì clr tlr,rfaltlii{ Ìi¿rlakt¿ir'.21 Âstlologelrra
Itil kolnbiltrt'at rle f1't'a trrilnlinct'nt-L jiirnviil lrerl tle ¿tv solclt ltcl'or,ntlrr
åt'stidcrna: vât'errs fulit, sorurn¡rrcns hlttil, lriisturs to¡l¡',, r'iltclns
kiìlrl.2s

a Jag undrar om ickt ilanr,rn¿rs rrf't.rgestaltatler

Zr¡r.v¿rn oclr grt.korntrs
rncd f"yr¡r ansikten ha något sanrband ¡ned r.n nranlig och t'n kvinnlig
gudabild, bårla tv¿i mtd f.1.¡n ansikten, sotrì rììarì funnit i låhirla i Bab¡'lonirrrr, r,nligt !'rankfort, Oriental Institute ltublicatiotts, vol. XLI\¡ s. 41. Oclt
beal<ta ätagrelii ,if¡.rpannige ¡{t¡d, so¡¡r årct oclr fcjdernl st.t'rt'ro! (\\'Lrdi-

llrklte

mir, II
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med oLclell:
Nånerrs fyra faser antyclas i stagnelius' dikt Tillmå,t¿ør

Än vänligt du tänder

ditt

glimmande nY;

snart ser man dig hrrlv,
snart i lYsande fYlle'
se'n tynar du av
och försvinner.
av en rrtndel'
Ðn symbol, som torde avse månens fyra faser, består
kvadrani
fyra
sonÌ a,v två varandra korsande linjer, ett kors, delas
lSusa Il ävensorrr
ter; rlerr förekontmer bl'a. på måtacl lreramik från

på ncolitiska och eneolitiska kinesiska kärt. Att rlenna uppfattning
är'tecknatl en mânskära'23
åir riktig visar.en figur, där i varje kvadrant
må'nens
De fyla korsarmarna nrarkera liksom de fyra fascrna
fyraukvartcrD.PådessaanspelarStrinttberg,dåhansåigeri'Sôrl¿r¿gâ,ngarntitter

I\:
man har f.vra kvartaler'
gick bankrutten dock som e¡r dans'

Och fast
sâ,

i mân'

sex må,nfaser tyckas förutsåittas

i

cn kilskrifttext %, som upp-

peliod ellcr s'k'
råiknar månens bilrlliga benåimningar för varje 6-rlags
den första till rlen
fingervccka av en rundmå,na<l om 80 dagar' Från
(nymåne); frå'n clen sjättc
femte, fem dagar, är måncn en u s q â' r u

tillcientioncle,femdagartirmånenennjure;frålrdenelftctillden

Tyvärr
femtonde, fem clagar, åir må,nett en praktfull krona
saknas slutet av texten.
sju ltuvuDâ enligt en mandcisk legend Månen avbildades med
5,
liggcr htiri möiliden, vilka sköto fram lihsom grenar på ctt trüd
güller Rigvedas Saptagen en antyitan om siu månfaser' Dctsamma

ur ett träd'
vadhri, rrsjusnöpingr - I\'tåncn -som Açvinerna bcfria
i vilket han varit instiingd.zo
såigas en del ny.A,tta månfaser, nämligen scx utom byzygierna'
såtiltplatonska filosofcr ha antagit.t? Nio månfaser råikna araberna
dygn i nio Slattsoi lo, ,o* de uppdela den sitteriska må'nadens 27
period'er,vilkabäraolikanamnallteftermånskcnetsstyrka.Emedan
var oclt en av
månen, noga besett, ju företer olika gestalt under
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I
Fig. 17. Nl¿llat hinesisl<t lcrkärl mcd bild
en fyt'delird ¡¡¡¿ine. llentze, 1\[ythes et

ruv

s\.rìtbolcs lunaires,

biltl

19.

Fig. 16. (iutlabild av
bro¡ls från [ializien,

flunsia Scptentlion.
Antiqua

III

63.

1t-.

Fig. 18. Skärva av en llr¿llarl vns fr.iln
Susa mcd bild av tììånskärâ oth kors.
Dclég. cn Pe¡se.

fig'

XllI
r'23'

fig. 135. jfr

Fig. 19. Iluvudet av en ¡çurl nred
fullmånsansikto. l(era¡nik från
Puebkr Bonito, llcntztr, a.a.

ûrÅNnN
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r'ilka tlen íil'synlig, ltttlltkr nìall s¿imkili;l
lika rnånga fascr. I sjülva vet.ket arìrop¿ls ltcnc i en ¡4rckislt trollbij¡ 28
fr¿In 3. årlt. som trtt rrallgr:sttllt¿rtu oclt Ìlìålìgn¿ìnìnigt viiscttdc, vilkct
sl(iìpalen danat till kt)smos' 28 gcstaltcr', tl.\'.s. till alltet, replcscnterat av månzodiakcns 28 stationel Likas.l atttar tlcn il'läntlskc rlikclc 27 cller 28 nãttet', ultdtìt'

'W.

B. Yeats i sitt arùete A Tisio¡t,28 målfaser.
Sclene l<allarles av grtlkerna rrmå,nggestaltatll (p o I y' m o r f o s'
polyf a'smatos), och Luna heter hos Plinius multif or'ur i s. I anslutning till sfulana arttika förebiklel talar Stagnelius om
rclcn månggestaltade må,nenr och ser honom lc ri viixlande gestalterl.20
I en cstnisk rtikt i finsk omclihtning s0 säges:

tarcn

Kuull' on kum¡na katsantonsa,
muotonsa ¡nonennäkõinen.

milloin kaita kasvoiltansa,
milloin liiaksi leviä.
Månens skiften oclì f&ser spela elt bctydanrie roll i dikt och saga'
rMånan år ctt ljus, som avtager och v¿ixcr till igen; han våxer oclt

förvandlar sig untterligai), såger Jesu Sylak. Stagnelius kännet'lagar,
skrivna för må,nens skiften (SS lI 406:468), Tcgnér (SS I 290) talar
bildligt om rmånskifte i håivdernar.
Nymåncn hal givit upphov till otaliga sakbildr:r mcn är' fiir
rivrigt föga bcaktad i dikt, Heidcnstam karakterise¡at ttymårtc,tt
rnecl attributen ltunn och spinkigt (Manwd,-Brutls)' Tr-'gengt'ett
använcler i Mihael,ùnorgon, uttrycket ¡rrnå,nens sleda nyrr.
dimidiata
I motsats till nyrnånen och halvmåncn
-rornarnas
och arabernas månfjärcledeb (ovan s. 50), som i folkföreställningcn
tyckes uttrvcka
tiro nråndelar
- stf¡r fullmånen. I)entta bcnämning
jfr
grckcrnas
p a n s e I eren dubbelmeniug, dcls att rnånen år hel
eller lyser rned ltela ansiktet, dels att xlen tolruna lìrilnenl
rì o s

I

-

Pâ svenska ungelãr:
illånen har en sâllsam uppsytì,

är mångskiftande att åse.
Än är alltför s¡nalt hans anlct,
än det breder sig för mycket.
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rllt tlttltkla I'llntlttert luLrll¿ìll llìfìlllì(ll'tllrll ellrrr iltottl ntåttt'itlgctt
¡tfyllts till cn stl'¿iliutrle skir'¿ (sc lllirtrsl<iir¿utl s. {ìir). I iltrslttttrittl-r
l,ill ìlildelr aY luiitì(ìns tillyrixt t¿rlal' (iunlto D¿ìtlsti¡t'nit (S a ln l.
Vittet'hots¿rt'll. VI 17) oltì Dfulh'ox(-'ll ltìålìLrl. Sonl ftlllvttxen
clh,r'

trtìligt l)alru¿tìleÌ'lt¡ts fiircstüllning skiig¡¡ig, tl.r'.s. strålatttle,
s¿isr)rr ltrtlalt trtiurntk's. I)r'tt¿t iit' t-'tt biltl nred c. 5000-:iriga ¿ltol;
irrvrlllltnta i Tiglis-Euft'¿rttlaltn till¿de rlc persoltifiet'adc ltintlitklo¡rp;u'tra Solett, Jlänen ocìt Vcltus skügg för' att ilntyda tlcras

iir

trlånr,r¡r

stlilrlglittts. l{n nül'st¿ielrtle

llill

int\¡¿iItdcL Ossi¿tlnilssolt

i

flr¡k¿-l¡alft:

Söderns ¡nirne slâr
ut sitt vicla hiir.
Sötlerns guldnrånc slfir
ut iivcr ¡ratten sitt hår,

Såvirl¿ ilìå,ltr:rtÌ uplrfattas soln

ett liiirl, hittt termelt lfullmålteu äve¡t

det fylltla rnånk¿it'let. l\risìtetclt åir full - av lilolta titnk¡rt'
liksom fullrnåuenu, siigel Jcs¡ Syrah (39: 12). l-Nl¿ittelt fyllcsr uttryclite
sig de kalcleishtr astrologlr¡¡1¿, ttclì detta trttryck hiu'tivet'gått i srlnartl
ltttt¿ irnplet oLllelìt,
s¡rrå,kbluk: lnna iurplctllt',
¿lvsc

Irrnac so col'ltua lttnìitte cont¡rlent (AeneisIIl
rPå^skrnåncu fyllclcsu säget' Sttrgttclius i lrtingarnu,.

6a5).

spcnsliga, utunn¡l och spinkigttu nyrnåttett är fullmåltett
artsilitct Luntlrl,sr loltt hiudelt så,runcll, ututttl som lirögarett

Olik deu
ulurrrll,

li

av sju lit'ogat'l 3?, )slolD, >nrystislit stol'l 33 oclt lviiltlig som clì soh) 34,
rliiltill rltrillrll s, rrfrt och florlig>. Dt't ür mttl hiinsytt till rleltlta tùikhet
en rnoclrr i sitgosiuulingrrtt /íalikr och. Dúnna riktar till sin i följd av
stn'g och ftilgrünrrthet ilvtttitgt'rttlr son ft'tþaIt: D\¡i ül' till ttymånrl
(liis; månslråira) din fttlltrriitrr: \'rtt'tl'lì?0, tl.r,.s. r'¿rL1iil h¿l' cltt tnaglat
i lnsiktctîr Av stmmil biltl bt,¡¡¿grr¿r sig rlen ¡rcrsislio rlil<tat'en Sitatli;
hiur siigtL, ¡rtt i ctt ¿ì\r lìutìgcÌ'striitl lrcnrsiikt liurrl ntlttgct fttllnt¿Ittsatlsilitl blil' r'tt tt\r¡,t;itt,'.tu
I)irltlgt'r'n gcl i .,1'lrìnrrr lfljaurlc httt'l'sli¿ fÕr'l<laring till Irtlltnfilrclrs
t'uurlhet:

Dot p.{stås, att nrti¡t' Pitrk¡tto,t hiir i ntund
t¡ch dãrför lt;ttt syttes om hindt,n s¿l rund.
Dcrck går t,j urånt'n som soltn evinncrligt trirìd'
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Dahlgren skümtar vid¿u'c:
För sötaste farbror av lilja och svan
han nämnes, och ¿ivcn av kråkan i gran.

L)ll.rrcnrle ¿v tlctta falbrorskap är r'ål dock epitetct rfct¿r fiu,brrr,r,
R. Parlanrl gcr fullûìåncn (.4r'skintl 2B). Braun åtcl' skånl<.1,
i sfug lill lullnåner¿ clenna vårclighcten av rtrcvliga pl'stfaLr, kall¿r.
Ironom lklotrund och då"sig, pliligct och silligl och insilmeral, att
ryubbcn i ìlelil silt ft'olttl är err lihtig fr,'st¡u'issrr, sonr mnrl¿tr i tl,stti¡
rri:itter, ilutan llau blir r.iktigt full.
I trlt forncg¡'¡rtisk tcxt sügcs ¿tt fullln¿inelr rrsvällcl'l och siunur¿
bilrl arrviilltlcr Tito Clolliandcr. i Rn t¡inlernattst¡u,nilritrg. l.tttrycket
pthninncl onì ¿r'iìbcnras berriimuing ¡riî fullnrånsnattr:n (dcn 14. i månruånadcn) lrlen rnetl svulln¿ lä¡r¡raru (li ¿ I nr ã). lfånens utveckling
till välrrrrlgiur i fyllet t¡nt¿llas i en griìnliinrlsli saga: xlånelr r¿il¡r¡r,
ideligelr eftcl sr¡len i ftilhop¡rrring att en gå,ng hinna u¡r¡r rtenn¿r sin
iilskatle. N¿tI llan k¿inncr sig trött oclh hungrig, s¡riirrncL ìra¡ fyra stor¿
llundar frir siu sliidc, begel sig ¡rå sülfångst or:h rhíijer bortl rrirgra
rlagal för att sed¿rn ått-'r'viinda, fet r¡ch floclig, såd¿rn ha,n visirr sig
som firll.s? Lrftirlingar.n¿l i Encounter. Baf i Austr¿lictr tuctrir, att
fulhnålren ¿ir err liisilìitig hr.inna, son håll.rl till urecl h¿u.l¿r men j¿g¡,;
lrort ¿rr. rlem, rlå lro¡ f¿11.'r' ¿r.. I sin isolcring liv¡rür hon sig av ¡tliraurll
t'ötter', tills hr¡r åt¡rf¿[' si¡ fr¡tligh.t.s8
llmrlrlalt tttfincn i fyl¡¡¿ stå.r' gr:ntrrmot soktu, går'o grckern¿ helt¡rc
bilanlnet Ântiopr', urlcn motbliclianrle'r, och arrsågo ¿rtt Zeus föl,rtuarle sig rned hcnue alla fullmånsuiitter.s' Tirligare (s. llì) hirr.
ttmtaìitts, att solrlts och l¡¿lllens lgt-rlrteln¡tstålrrl> bctr,aktats s¡¡r
tlcrag fij¡11¡1r¡i¡¡g.
Ifånclts fylh vat'at'iclic längc. uSjälvil mâlulrs fullÌret lir mi¡utligrr,
klagal stagnclirrs i s'r¿c/uarnas n4¡stér. lFullmå¡lcrr tirr ar.shedl
lrtilninner ör'tirgår'tlsrniìst¿ren i 'lagor.cs tlilit, mctl rk¡ttit, naìn¡r, rru..¡ lìirrr
tl'östal oss tncrl att ha¡r rlscs snirr.t igorrl.
N¿ir mårrel piuserat fylk:t och avtar i rrt-,diìn, kar¿rs han oftir
iltrn garnla månenl, som också a'r.¡intl.s sr¡m benälnning på ,skljuset (kap. II s. 36). llfen så värst garnurar är hal ju inte. på nrån.ns
sr)rn
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ålrlcr anspelar cn gåta i Shakcspcares tlr¿trm /,ot.:c's lu,I¡out's losl (I\¡ ?):
u\rern vat rcd¿n en nìånad gamnlal, 11å Kain knappt huntle gå, utclr
hal ej åttnu hunnit bli fen vcckor?r
Ilånen i ncclan har ickc sk¿inkt fantasien ctt lika rikt galleri av
sakbilder som nyct och fyllet. En antytlan härom tycl<er matr sig
finna i (ioctltcs epigrarn:

Altcr }fond, in deinen

Phascn

bist du sehr zurückgesctzt.
Freunde, Liebchen auch zuletzt
haben nichts als Phrasen.

I anslutning till

fullmånens bctcckn&nrlc som crr fruktskiva (s. 89)
t¿inkcs den a'rtagaudc måuen Bom crì urnupcn eller urüten uìclolìskiva.ao I idcell syrnbolik spelar rlock rnånen i ncdan cn nog så, mtirk-

lig roll.

I Diktonii

bearbetning av en ga,mrnal lrinesisk dikt hcter ctct:

Fullmåncn mot sitt slut beg.ynner minskas.
Sâ ock den kürlek, ö¡¡lhct n¡¿inniskorna hyser
sâ låitt förvandlas kan till sorger och bekynrmer.

En olyckligt kär' arab klagar: Jag älskar honom (läs: henne), så^sortr
¡rå,ncn älskar nattcn för sitt fylle, och han äl fulluråncn nren für mig
¿llltitl i ncdan. K. A. ì{icaruler an\¡¿indel en likatlan bild i clil<tcn
Året 181ñ: ll{ejsarrrs lytl<a sett sitt nedirnrr, ocìr Bo Bergnian talal
i Vinlcfltt:Ìill¿rr. orn ctt rliv Som r'ål<¿t i ncdanu.
l(iu'ai-pilpuirnclna iilr ickc dc entl:1, som llctlakta ru¿lrtr,rls tillståntl från fvllct till uy solrì ctt ¿ildt'¿urrkr.al Dcnu¿r uppfattning möter
oss lcdan i egyptcrnas skilrlrin¡¡ ¿ì\r rììårìcrìs lcvnadslopp: {llrons i
lllhcbc är rattcns lìråne, nch rlr:rr ¿nrlra ljusstrålcl (niist efter'
solcn) äl fullmå¡¡cn, sonì sviillel sonr hitnnrelns viilstra [iga, sont
alltjäurt blir gubbe, rlå h¡rn vill, och ftiryngras och blit' barn, utir
hau behagar; han avlas, dir lnårìr:rn är osynlig, och fiidcs Irà ur¿ilrarlcls
andr¿l dlg, seclan hau bli'r'it gubbe ¡rå rlen fturtr¡nclc d¿rgcrì :r.v (rlen för'egåctrde) månaden.Das Ronranra gå..'o rnfitren ¡rttribrrtet s c n rr s c e lì sl
trtlen åldraltlet. I tivelensst¡immrlse hürnred srigr:t'Sta.grrelius lnlåuell
ålclrasr

i parlllellism med rrllgcns ¡rylhrc f¿ckla fíjrlorilr allt sitt

(ss rv

5o).

slicrr¡r
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Xlånen

i

nedan år en avnagrnd och tynilndc sjukling, sorn g&r mot

sin döil. Selene fthinas, lSeleue tynarl saclc grekerna,luna lal¡orat, lmånen tir sjukl liette det hos rom¿lna, när måncn var i neclan.

L cn indisk dikt sägcs, att månens dunkla tlel, tl.v.s. askljuset
i nedan, bringar månen att nagr:r.as Ashljuset sammanhältger merl
hornel; dåirför kan Dahlglen uttrycka sarnma tanke med påståendet, att månen i ncclan kryrnper för varje tlag allteftersolr hornerr
börja skjuta ut i pannûn. En rËltt ot'iginell biltl av den sjuka och
magra måncn i nedan presterar den arabiske tliktaren Ibn alIIu'tazz: uF¿stans välde Íir slut och månskärans sjukliga magerhet
bfulal fest, där clcn följcr eftcr Plcjaclerna liksom cn mccl uppsptirrarl
mun, en glupsk en, som öppnar gapct för att äta vindruvor.l4
Andra bilder av den avtagande rnånen omtalas i avsnittet uDunkclmånen och svat'tmånetu.
Stagnelius berijr ofta ìfånens i nedan kroppsliga och sjtilsligt
clepression. Han talar om l\fånens tynande, matthet, \'emod oclr
sorg{, ja, han låter lfåncn ligga döcnde.Æ Såsom av det ovan anförda
framgår, saknas icke antydningar, att Månens medtagna tillstfurd
vållas ¿v svir och åven av olycklig kåirlek, varorn utförligt i ett annat
sarnm¿rnhang. Enligt en inclisk saga är lt{ånen gift med tle 27 eller
28 cliittrarna av Dakða, d.v.s, rnånstationernas sbjärndarner, rnerr
levcr endast tillsammans med Rôhinî (Altlebaral); till straff angripes
han av tvinsot.ao Då Dahlgrc.n i }lollbergs första epistel, såsom just
n:imndcs, säger att måncn krymper mut varje rlng, allteftcrsom
hornen bör'ja skjuta ut i panlìan, antyder han }[rinens misür sorn
beclragen äkta man. Franzén låter måncr taga avskecl nmed dcss sista
glirnt i nedanr (Viil ett siluerbröIlop). Gripenbcrg antyder månens
tillstånil i nedan rned bilden rhah'slilckt må,nes flämtau.a? Oklart
år det varför Wecksell i Reseshizø kallar rrden höstliga må,nenr lmattr,
då ju månen om hijsten har sin bästa tid.
Dcn gamla krark¿r månen dör aB på sistone, stiger ned

i

till

dc döcta

han i vcrkligunderjordcl, tro somliga, och
heten för'sjunker i srilen. Egypteln¿ föresttillcle sig, att Osiris' tlörl
intrüddr: nxlan den sjuttondc i rnånaden, våil enedan må,nens avtagancte, Osilis' kropps sönderstychning, då börjar bli mlirkbart.
försvinner 48, medan
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[[åucns ,{ltlrl 'r,itl hirtrs rli'irl ¿ultoi{s \ritl'a 28 år, srtul lttots\'¿ìlal tììå,n(]ns
otrlo¡rpstitl i d¿gilt'. [)ett liista, som fiirf¡it'tligadcs för Osil'is' bis¡itt¡itr¡¡, ltatlr tn¿insh¿ir:urs gestalt, trlttcdiut, siiget' Plutatchosr tìtillì(tll
fiil'sr-iltut-.r'i slir,lrnad in' rn sliilra, tlå. ltan nallias solett. Likstulì ('l{}¡l)1,r,r'rra föllstrilltlr sig tÌåtlrìtìs ä,vt¿gan(lc i ttetllìttrrt soln clì stycktring

iì\¡ OsiÌis' kto¡r¡r, så hctl.cknaI en jutlisk slirift rnilrslilliìlg('lì ilv
rrålìgns ljuslilr-r¡rp sturt dess ltorns bristtring (S. 65), mctlittt Iil¿rmatltae
inrliauet'lta i Ort.go¡ siigtt, att lttåttglt i ncrlatl ür' styckatl gclt fittrìin'na fortkrnl sadc ¿tt nrålìetì lit' us¿lratll (haavattu).

nll'tcrr fi'it'miilcl' ¡ttt Osiris' siintlcrslitlta lit'o¡rp siiktcs ¿1¡ fsis, och
siihanrlet tltr.r rh,t fiilsvurnr¿l nl¿lnyüsrrurl't ingår' sonl rìotit ¿ivcn
i nurh'¡r ruåumytologisht br,,tolladc sägltrtr. Dtlr ur livet försvunnt',
li rle tvi1 lrr-.Lgcur> fiirrgslarle gutletr Btil-llat'rtuÌi s(ihes. f tlrtt ottotloxi1
kyr.kans 1råskcctruronicl spelill söli¿r,rrtlet t'ftct' l(risttts ett tuållilig
roll (jfl nf¿rtt. 28: 5 r:tc.). I cn litirttisk visa är' tlln füt'svttltlta lnånt'lt
tiiììlit sorn ctt lrortalr¡rut lalttnt, sollt siikes. Dcll sökantle ft'ågat':
rVcllr skall hjül¡ra rrúg att scika rnitt orrrla l¿ruun?r IIan vtitttìcr sii4
r¡r.t[ sin fr'åga till tnnrgorrstjänrarr, till ilftonstjfirrril,tt, till trriitren (!)
oclt slutligclt till stllrn, sont gel' tlct rlttltlil¿ svilLrrt: rNio tlitgitl vill
jag söka, ordt ichc vila tlolt titllttle.ls0 (')ur tlcnnil. lit¿uislia sügcrr på,nrirrnrlL Iialrtr.alas lrclüttclsrr, lìtu'u Lr,ìIìuììinkäint'ns lnotlol' söhtc sin
nriil'<l¿rk' och stycliarLr so¡¡, sil,f, lgylhre iilr¡rltru. IIoIr ft'ågarle trtitlctl,
vii¡4cn, uråncu och sist srrlelt sont urrrrlrleìitde lteulte tlen bittt'¿ sitllnilgon (Rttuo 15). t)hkrt sjäh', Vüinåimöinr-.n oclt lltn¿rillclt söktt
tlen boltr'ö'r,at1c ltt.{nclt, t'es¡r. rlclgnistan (llunr-r 47).
ìlrttl rlelt gattlla lnåltelts tliid ¿ir må.tlrrlts ltrvtlatlssaga rlocl< itrhrr
¿ll. Dct sist¡t stot'¡t sliiltlt blittgilr oss åttrr en ntiinc, v:tt'tl sig ¿tt ltittt
iir åtunrppst¿inrlr'tr ellcl pirnyttfütkl eller en hclt och lt¿ill't tty ntirttr'.
lliur kallas i:rllir lriirrrlclset uy, s¿i lctlilrt ltos sultttrt'orna fiir ulinst
400tJ ål' sr,rlûtì.5r trliirrerr iil'rL'rr ¿r. tlr usju stjät'ttot'u i vilken Joltiutll¡s
i sitt a¡rokirl1,¡rtislia s¿indelrrev till ängcln fiir fiil'sinrtlitrgctt i Srtr-l'rttir
slurllolisìit, set urllì frit'stt' ocll tlltl sistc, soln bllv tlti<l oclt vitt't
¡.,r'¿ì¡rrle.l (it'¡ke¡rr¿t rlt.r'¿inclr. ptrls¡ìrtrrrriLrrsttil|ritt¡lcn hclrE kai

l t'r,
i

rlerr gamla r¡cìr rlr:tt ny¿ì tnå,lt(tlì? tcs¡r. tlctt ilO.

mån¿clett otllt tlrltl för'stlr

i rlet¡ ¡¡1'¿ nrå,n:ttlett'

r'll'r

sista rlagcn
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Den finska benämnirrgen pâ det mårsk¿lran åtföljande askljuset
haamu, 'hamn', 'vålnad', kunde fiinkas ha en mytotogisk bakgruncl.
Annat ¿ir f örb ållan det, d å Lidn er i D m ytter sta ilomen säger attumån en,
matt och blek, ur molnen vålnlik (!) hastau. Likaså, då Tegnér i Anel
talar om hur det åi"r:
Ännu ibland, nå.r vakteln slfu

i den gröna vâr
och må.nen går ur österhaven,
en vålnad, stigande ur graven,
och mâlar dalar, mâlar berg
melodiskt,

bedrövligt, med de dödas färg.

Den som vålnad skildrade månen kan icke vara nymånen, eftersorn
rlen går' opp i öster. Det är blott må,nens blekhet, som framkallat

bilrlen av cn vålnad.
ï Bokm om, Søn llÍi,ch,ele låter Axel l\,Iunilre tlen kloka hunden
Leo kalla månen en vålnad, som alla hunclar äro rädrla för och
därför skälla på. Månen sjålv betecknar sig som uvålnaden av en
död várldr.
stundom artas att månen, då han håller på att förgås eller retlan
clött, levcr upp ånyo. r rnclien har man iakttagit den besynnerliga
föreställningen, att vissa gudomligheters samlag förhjälper månel
ur hans nödlåige och gcr honom kraft att fyllas ånyo (Meyer, Trilogie,
I 19). Dct är väl också för att liksom locka och stirnuler¿r den avsomrtade månen till nytt liv, som en assyrisk astrologisk text bestänrrner.,
att man den 28. i månaden skall sk¿inka I\{ånen en lnymånsskåirar och
en skiva av gukl (jfr s. 950, B2B). Enligt en såigen som berêitt¿r^s
bland maorierna, dör visscrligen Månen, men sedan han badat i livets
v.ìtten, återvänder han till clenna värlclen, yngrc och skönarc älr
fünrt.', Trcn på Månens på,nyttfödelse tir dokuurenteracl i svaret ptl
(atapatha Brahmanas gåtlika frâga: tVem ¿ir clen sorn födcs på nyttr?
svilret lytler: rDet är Månen som födes på nytt.ñ¡ samma idé röjer
stg i det icke ovanliga uttrycket len nyföckl månskärau.s
Det finns också en folktro, som går ut på att clen gamla månen
icke försvinner,restlöst utan omformas till stjårnor. r osterrikc föresttiller man sig, liksorn bland sydslaverna, att eud täljer små stjärnor.
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ll¿incns skif l.r,n och f¡st,r,

rìl

g¿rnl¿ì lrri¡rì(llr.

Errligt \'¿r(l IL'irì(ì orrt¿ìl¿rr i sirrir rÌcr¡-¿:b,iltltt.,
liil'rlo ltrlnollt lt¿trrs ntof, 11f, ll¿trr Vil¡ þilln, att (ltrtl sl¿ir,siilrrlpt.'råtr.lr
llt0tl llt sock{'ì'ltAllllltitl't' ot:h gör' stjtirrror itY llittrnl¿.iú Till tltlul¿
irlóhl'r,ts hiir oclisii r.¿ìrl rL,rr iistrrn'ikishl tlilittrlrseurlol_vnì(,lt
Alrasta_
sitts [irütr firl,ul¡'r';rr i en dilit our j¿ittln, sr¡rrr för,¿ltt f¿i brrlysning
i silr
siingkantnriut hiitr¡1rl' ulr[) uìålt(,n i hinulrelst¡rltct rrrldr.lc r,n
¡{ultl_
li.djir. lI.rr rlål nrårr.n for,tfor att nrll¿ franr, sLrts l<*tljirn siinrL,r.
i arilj,'r'r' g¡'ll.rrr sli¡il'.1', r'illra s. rir¡¡¡1 stjiirtt,r,.66
'i lxrlrylrnir,r.l¿
Nyrrrilnctrs tilllionlst tiinktr: sig
lili ltt b¿u,ns till_
lrli'*lsr', .clr rl¡nr¿r ,aiva folkfiir.stiill'irr¡¡ h¿rr l¿iurrirt s¡riir t.o.nr.
i rlrÌa.s astrorromiska tel.nrinohgi. r)r.rr lya ì[årrr-.u ar.l¿s vitl Mårr.¡s
olrl¡ Solclrs korr.junktion. Antroponrorfistisì<t t¡rlas otn rr1,uråtrerrs
rlt'itgtring ul' nrorlcr'livrrt ot:ìr ont ltans fö{erlserlag (jfr. lNlr¡1¿¡,1,1¡
lniìsirsl). I)c¡1¡¡¿1 ¿nsågs ilrûl'¿iff¿r uugcfäl ctr oclt clr halv rlag cftt,r,
kon_
.iultktiorrelr or:h i lrcdeltal tle {agar, lftpr. r|rrr gar¡l¡ urå¡r,rrs rltirl,
rlil månskiilalr blil sl.nlig i asliìjusef (morlr,rlir,et). I cnlii{hot
ltiit,mcrl
tyckcs Athrrlr* s.rrr ììr¿hìgrlrlinlla lla lialìirts t r,i t . g tr , rì rr i Drl.rrr
r,,
¡rå tredjc tlagrrn filrlrlar6?, (,olì Jl(.1.nì{,s' fiirìrlsc firarlts rlrrrr fjärrle
måtlatlsrlagen.ss S¡ttttltt¡t ltctt'¿l¡[p1s1,,1ätt h¿¡,

fiilarrlctt, ¿tt ¡raur.ä.sgtr
oclt tttåtttttytolooiqkt ¡riïvtt'ltarle sa¡¡ofigurel ulr¡rtrii¿a
r,irl silr für¡rls.
sotn il tlaí{ill' rrll'r' g(ìr(}rìì rr.tcurti.rirg ¡*, 3-tak,t
t.,.1¡1. 39 ;ra
gatnla.60 'Jlrtrttio år. garnrna,l viu' virl silr
lödr.lsc t.ex. \¡¿iilr¿imöirrtn;
tY stl må'ga sL)rìriìr' och lik¿r r.årr¡¡ir
r,cgct.r,arle han i si.
'irrt'a'
lltotlt't's lir', föt'riin ll¿rn f¿uut rlct för' triln¡rt
r silr nlril'liir burring oclr l¿it
siÉ{ Iiitl¿s. Jìiil'stülhringcrr, att rr1,månerr
iir, r,tt lryfött baln lirrnnr.r
till nttlv.h nckså i tlelr ¿merili¿rnsk. rliht¿r,r,n (,¿l,l sarrrlburgs dilit
,V.t|ttrt?rror., diit, uyrnåtren kalla.s lspii{rr ocl¡ ¡f,¿¡¡¡,¡¡nå1r,1.0o
uha'' rìliin.rr karr sägas rr¿r föders.tla¡{ rrarju r'å,ad, r,iilr.f
¡ri¡
ntånga håll för'¿nLrtt mårrirtli¡{i,r nyrrrånsl.st'r. och
lryllningar, Iir,a
kines.l'n¿ Ì.ånens fiitlclse rrnrlast c, gårrg
år,r,t, rråir'ligcn <rt,rr
"ì rlå rnå¡crr
fcmtondrr rtilgen i rlen åttonrlc nrän¿r,rlrrl, rl.\'.s.
iil fr¡ll virl
lrtistrla-jilmningru. 'l'y tlÍr alrsr rkr ;rtt tlctr ¿r, ntålren
le¡rrt,slrrtcr.ark,
l.'itnli¡4ir principer i natrr'en tr.finitivt får, ii'erhaurì iivrL
rl.¡¡ u"
soìr'¡¡ ¡¿iaott'litlda uralrlig¿
¡rint,ilrtrr, i tkrt ;rtt somtlrar.cns ljus orrlr
\,årrnl få vika fiil vilrtcrns rniirìi¡,r. och hyl¿.61
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Och

till slut en observatiolt

som en var kan göra' Den växande

mânen våincler ansiktet åt vänster, d.ä. mot öster, meclan månen
i nedan har ansiktet vänt åt höger, d.ä. mot våister. Från Rautalampi
socken härstammar talesättet: rBn dåre åir tlet son icke känner
månen: åt öster t'äxer han, åt nordvÊist avtar hann.

IV

Månskäran.
f[åncn i sin stnal¿ste gr.rsl¿lf, i ny och nerìarì, hal fiirliknats virl
eller up¡rfattats sorn err nrångd lcrokiga fiirernå1.
IIos dcn aral"riske sk¿r,ltlen l3adrcdtlîn al-Ilalabî, soln lcvrlc på
1300-talet, finnt¡r' rnan erl rihlig anhopning av nymtinsliiltler.l IIau
ftìrlililr¿t' uytttåtretr vid on s¡ründ bågc, en båt ¡rå ctt tnürh[ ha\', r-rtt
lt¡tlvt ¿rlntllitntl, c¡1 skalpsliparl sl<ära fåilrìig till sliiird, ou Ègg\¡¿ìss
lirrit,, etr sviiltlsklinga inlagd ùrprl sih't.,I', rrìltlt-'n ¿rv en till murur('u
fiit'tt bügarc, cu cìrnklo, ett styclie av elr fotboj¿, err fiilla ulr¡rstülld
frir fångst, tlerlt alallisl<a bokst¿r,etr cljîtn, cn gamrnal slirurn¡retr dirrlr:lstjällt
- en biltl, sorn fiircholnnu'r re(lAn i l(tn'¡ulcn - en sviit'dslilinga blott¿rtl ur sliirlun, t)n porson som liggcl ncdbiijd i bt)n, cn
elcfantbcrte, en avklippt nagclspcts, två sanmal\¡åxta rignnblyn och
cn för¡rylld sadclbiigc. En annan arabisk tliktare sägr.l', att tlà n1'tuånelt visar sig, tlrrt är' som otn rlerr voLe detr fiirgl'lkla l<alrtcu av
r,rlt tuntl s¡rcgcl cllct' clt späntl båge tller en vatteugt¿rv r,llel bokstaven nfrn.
Illt at'¿rbislt antologi Ìiällrer till ett Z0-tirl trynrrhrsbikler.2 Några
¿v tlent üro gcnuirrt ar'¿rbislirl ntarr rnotsrr¡lr'ighct i andr'¡r. s¡rråk. Anrlra
äto lncr cllcr rnilttlre intt nlttionclla, såsom vi sliol¡L sc i rtct füìjitnde.
T.o.ut. tlcrr avlili¡rptir fingernagchr visar sig vaLil cn alllnünn¿rrc sakbiltt av rrtfi¡rshiir'¡ur ¿i.n rnl,n ür'bcuägcl ¿tt tro. Dcss för'cltrmst i l3¿rtlI'ttltlîlt ¿l-llal¿bis diktning näm¡rrlrs lrtl¿ll. Elr oliriltrl ¿u'¿bisk tliktarc
pt'isat' sin tÌilnas skiiuhlt tnr-,rl ¡råsttlerrrlet, rttt rìr.rr stt'ål¿rrrrle solrn
iit ltenlto utttlrrltigsen och rryrtrilrretr lilin¿r' blott ar4<li¡r¡rct irv lreultr,rs
tt;tgtrl.3 Iialifr-,¡r fiil err rl¿g, Ibn ¿l-lÏu't¿rzz, som diktadc och v¡rr li¿iurl
frjr sina f1'rrtlig¿ liknelsr-rr', sägerr: lllou liont till ntig, iusvr'pt i nattcrrs
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tlå var
mörker, nctl av rtidsla och försiktighet på,skyndadc steg;
nynåuen näta att kompromcttera oss, i dct dcn lyste.fram'lfkavklippct från en nagelu.4 Ännu ti<Iigare finna vi emellertid uagelbildcn
(clötl ?62), som kvad till månen:
h{)s kinesernas störste lyrikffI,i Î'aiPo
är du rund och full och stråIande'
ün krökt som nageln pâ min kärestas linger'õ
.A.n

ltunn och spinkig
I,Ieideustam karakteriserar månsk¿iran mecl orclen
naturligtvis
soùì en avklippt nagelspetsD.s Den svenske skalden kan
att ha¡t
själv ha hittat på dcnna liknelsc. ìIen det är också ttinkbart,

dikt i översättning. Eller har han i orie¡rtcn stiltat
si¿itte
bekaltskap med sina arabiska yrkesbröders biklsprå,k? Ett
månen
excmpel pËi, i frågavarancle bilct ger Sigrid Boo, som förliknar
vitl en. försilwad nagel.T
Till de åiltlsta sakbilderna av månen i dess smalastc gestalt hör
varit cn vall'
lìrìrnet. Man får kanske anta att biltlene upphovsman
låist

Li T'ai

Pos

har rnan
herde, van att se liring sig behornad boskap' Allmtinnast
av
tänkt på horn av oxe eller ko och get, men även de gula horncn

lrjortenäromånsymbolerochhjortenvarArtemis'lreligadjur.
Retlan
Månens horn tyckes ha vunnit burskap i alla folks bilttspråk.
i babyloniernas skapelse-epoõ Erwma etiÉ ùr Månen utrustad med
en
horn. Indiernas soma är som mångudorn behornad.s selene Ìt¿r
(amf i'keros),
rnåingrl hiilrörancte epitet. Hon är udubbelhornadu

rtvåhornatll (d i' kero s), mtarkliornaclp (euke'rao s)' ryulloch
hornadl (chryso'keros), rcxhornadl (tauro'keros)
och biilröghornaclrr (hypsi'keros). Luna heter oornuta

månens krokiga
c o r n i s. I{oratius förliknar en kalvs spätlahorn vid
(od.
IV 2:67 ff.). En
flammorn på tretlje dagen efter nytåindningen
arabisk gåta lYtler:
Jag känner en med horn tvâ, som växa nattetid
så lå.nga, att det l¡ela blir en skiva'

Enavartavrlennabildbjutler.W.NortlströmsfrågaiDenstår.
modige:
Mâne, varför âter fylla rundeln, sen den

tått för¡vinna?

lV

llånsk¿iran

65

utvecklirrg itv llìârtlitolrlrrr¡ 1¡11'll;¡¡l rk' stttiiltitU{(llrÌ f(¡l'svilìltirn(le holtrtrn ¡1,\'se uttl'yckcn rrpiiiitii kililt'i,1, rrfyll dil bâger i liaftrvala e, lhimkrrr trutditt tlct tända ttJD lìos Dahlgl't,tt, lmållelt sig rtttl,¡,,¡¡ hrls Tcguér, litutalt nìåtìctì har fyllt sin lysantle silverrittgrl ltr:rs
Stagnelius och lf(it'l' ¿ilt måncns skiva fylltxr llos Nitr¿utder'10 (jfr kap.
.tII s. t"¡5). Ftirfatt¿t'eu av rlcu ¡rscurlt:pigritfislitr skriften Jl,fc¡s¿rs' l¿il¿mekftn'd (s: r) sel lntrtt i rrtl csk¿ttolrgish flatntirl solen nristrlt' sitt
sl¡s¡¡ och lntånens hot'tt ltt'ist¡tl, d. åi. mtittctr föt'giis'
I syensli ¡rocsi bli rnålrcns honr oft¿ ihågliurrrrra. Ileirleustam tal¿r
onì \,Atl cle gl¿rla guditt' bcslíito i kvüllen sttna, lrliit' högt ¡rå lnåttclìs
heL¡ de Sått till sätÌgsrr,n oclt c'tt flichell¿r¡t i lìo l3ergutans rlihtttittg'¡2
fiir'ì<lar'¿t': lJag vill stå på måncns lìol'lt)), vtttl rletta lttt rtlå, lrety1l¿.
l(atlfclrlt stiget', h¿ttskt i ltågkomst itv rlcll ltvillin¡4horrtarlt'l Sclcnr':
lllàttetr lylter: sitt tvillinglrollil.ls ui\lållrrns silvcl'hlara ltrrt'ttl fillttrrt'
rnarr i 1l'e¡¡clu¡tuls Sll'ltgen, sou¿r. lliltth'c lvckligt iil uttlycket ltnåltslirilans sihrs¡llotnD i Stitirntnutl¿riù ¿Ì\' Iiarin Ek. Iìt'anzéns velser

S¿uurn¿

Snart ¿ir måtrett blott ett silvcrhorn,
och dess sista glimt i ncdan
avsked tar 1r

- -

att m¿incrt üverr i sitt sist¿r lit;lt'ter ull¡rf¿ttas so111 1'1¡ horn. Liltail¿urt iir tLrt i LcveLtilrs rlikt Junl¡rn brllrl s/L:¿lt¿r¿ i Toktdo:

visr¡

jin ljust, f¿rst blt'kt, lystc ¡¡tåtìetrs ltor¡t,
vid nrinnt.t ¿rv n;rttons drömmar.
Oclr rl¿i'l\'ge1¡g¡'1¡1¡ i I)agur flc sr.,t'lttnrglets spltsiga ltotn lrlrlilla¡1,
ür tkrt l'äl likalctlcs fr'å¡¡a olt ttt¿iltt'lt i llerlittt.
D¿i Attcrl,rottt i l,yclis;tli¡¡ltrrtrrlts il (lI -17) t¡tl¿lt'ottt lt:lt sliilltlltlrflorl, srim Lttrras rilylr¡'l¡ot'Ìì giitrl, tl,ckcs lt¿ru ttitllit silt lltåttrrlt srrltt ot,t
slitgs ymlighetslrot'rt. Dcts;lluttt¡t gülh:r' K. A. Nicattclct', rliì

ltittt

iIl

¡¡nt'n

f¿ill Jcsrrs 7tû, Tu.Ixtr sligcr':

flet är ej tntlnen, som på ltct'gt,tt
t¡r ltotnelt hâll'r silvcrfiirgcn.

I sjiilr,ir \¡(.rlict filurrs Sclttut avbikl¿ul nterl ett turrl myuningen lrcrliit
t'ilitat ymnig'hctslrorrr rcdau ¡rå ru lcRlcndet'lliltl frålr â,t'r't 3ir.1 , sotn
SO
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publicer&des

av Josef Strzygorvski

tytlligen den bild Sten Selaniler använcter

i

Ett

dryckeshorn avger
Tgstnadens tom:

1888'15

Lûngt bort från människor, där månens horn
sin svala dryck av ljus och tystnad tömmer'
också som
Månens horn, resp. silverhorn tyckes böra uppfattas

vallhorn,såt.ex'då,Schillcrtalaromhertlens(Må,nens)silverhorn
gjallar(se nMånens yrkcnD). Dess motsvarighet är kanske Fleimdalls
horn. slutligen få,r ûìan ej glömmÛ tle stora horn, som enligt Dahlgren
sitta på, clen personifierade }Iå,nens panna till tecken att han är hanrej,
il(ot¿ung Do,ai,itr
en be<lragen åikta rnan.lo r samma mening stigervitalis
Det
och Bøttæeba, att uria mtå.nga<Ic flinkt metl de horn han fåttu.
åtrnå i förbigåencle ntimnas, att hanrejen med horn förekommer
oEn ulan
minstone redan hos shakespeare; i othelto (Iv 2) heter det:
llarsåiger
med horn är mera djur Ëin man.¡) utan någon bimening
augustitinson i Dikt, att månen låinge nog före sitt fyltc rstångat
skogarn, d.v.s. lyst fönän han uppnått fyllet'

Enlikaallmiinbitttsomlmå,ncnslrornumenkanskcickclika

gammal ür månens rsk¿irau. Dess uppkomst förutsätter ett kulturstaskörde'
clium på vilket måinniskan itlkar jorrlbruk och känner till
form
mannens enklaste redskap. att skörcteskäran fått sin krökta
(a.a.
383
av rent praktiska skäl kan ickc gêlrna betvivlas. För Bislers

anm.8)supposition,attskÍiranvillvaraenbiltlavdenavtagande
i allmänmånen, talar i någon må,n den omstäniligheten att skörden
nedan (se s. 313). Men ne<lanets skäraspelar en allofta nåimnes också
rleles unclerordnad roll i jä.mförelse med nyets, som
just i nu ifrågavarande bildspråk.
på,visas hos
It{å,nens nskåirar som sakbild kan icke med såikcrhet
fornsumerer och fornsemiter. Den tyckes ha varit okänd åven hos
gãI
(m
g
a
germanerna. Dåircmot förekommer den i nyhcbreiskan

het förlägges

till

I e w ã n ã) och arabiskan och tir vaDlig i nutida europeiska språk:
svenskans månskÈlra, finskans kuun- eller k¡udansirppi, tyskans
de la
Mondsichel, engelskans sickle of the llfoon, franskans faucille
lune, italienskans luna falcata o.s.v.
I svensk diktning och i svenskt språkbruk över huvucl är rnå,nens

l\¡

(r7

l\f¿Inskiiran

skrila (nuluskiira, ntånt'skrira) ctt så valtligt uttÌyck, att inga btdiigg
berhövim. Blantl nìåtìsk¿ltans e¡ritet utåirkas slnal, tunn, knivvass,
ru{dvass, blattk, gttl, blek, krökt, sttetl, isig, gticksatu. Lidman anvätrtler bcteckningcn utyets skårau.l? Heritlenstam ltar i f/ar¿s Alienus
uttryckct lDi¿nas rnånerskåiriu. I[indre rratut'enlig är biltlelt rhalvnåncns skåirau i Tavaststjernas tlikt I)ianø, och Dlnitì levnatls halr'
rnåncs blcka skêirar i Bjiirlings Därjag t¡et att dt (s. I09), då ju hahrnåuen ickc nera liknar trtt skära.
ìIånels sklir¡r frautnìarìal' genorn en låitt tregri¡rlig ieléassociation
bilden av skördr:mantìeÌì, sorn lnerl sin sküra avmejar clen mognadc
grödan, och av licrnilnren, som büt'gat' liv. .l)cn rerl¡rn nümnde at'itbiskc diktareu Ibn al-Ifu'tazz sjunger: ¡rSe lntr shün nyrnåtten girr
upp, mecl sina strålar siinclerslitanrlo nitttcns rniirher, lih etr ¡¡uÌtlsiracl sküra, soru bl¿ncl nattmörkrcts (stjürn)blolntnol' avtnejar ttat'
rlisser>. I4n liknantle biltl finnel man hos Victot' ÌJugo.r8 Sli¡rldcn
låtcr Ruth, där' hon i skelret at' eu tunn ttymåttc ligger lirl Boas'
fötter på hans skörtleåkcr, undra vilkctt gutl, r'ilkr-rtt slitiltlcman sltingt
sin gyllcnc sklira på stjürnhirnrnelns blomsterfält. V¿cl<crt är rn¿1nskårans symbolik utforn¿rrl av Erlith Siirlergran i Mãntn:
Och ¡nânens skära mejar blo¡nmor av

i

senhöstnä.ttcr,

och alla blonrmor väntu på rnilnens kyss

i

ândlös längtan.

Även i clenna dikt kulrde väl de av månsk¿iran avmejarle bkrrrulrol'rr;r
ttinkas vara ürimlens blommor', rlern vi stjällot nämnal (Atterbom,
.4stent), eftersont stjärnorna â.ro vaua att kyssas av l\[åuen, mcn

skaklinnan syftal ut¿rn tvivel tljuparc merl sin bild. Salnma slags
symbolik, nen jordiskt och pr,aktiskt bctouatl, liegilgnar Koskcnnienti, i det han hallar augustinyef usliilrrlcmånarlens röcla skär.ar.
Han sägcr':
Iiuun sirppi taivahalta lnerkin antaa,
on tähkä täys, nyt elo korjatkaal to

En annau irrnebörtl gel Lcvcrtirr

nånsklir¿urs symlrrrlili

Alenander

lrrirl:

r¿

¡¿rl¿,t,\'ol¿,t

s

r¡cl¿ .J/ril¿¿rlr.s

i

rliktrlr
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Blank, tik lien lör skövlat hoPP'
står över månträdet skär¡rn.

son
leet

en parefras

(III

av detta förefall¿ Eino Leinos Yelset i I'mnilúuta-

423):

Vain Päältä Puun
käY küYrä kuu ' '
Se surmaa monet toivehet,
mYös monet murskaa sYdämet'

lYö Poikki langat kultaiset'a

I límtnsirppi (III

tyst oclt långsamt gliclande
niåltmånsk¿itan cn hjärtskèirende k¿irleks smärta. I ovisshet itrför
Iiuutl;
Ëkä,rans skörd och framtitlcn frågal L,. onerva i en likaledes
sirppi kallad dikt: rvaci skåir tlu å,t mig?l oclt bcr rnå,nskåran skär¡t
422) symboliserar clcn

och
en skörd, ickc ¿lv sor.g och bekymmcr utûn àv sommarblommo|
<less
ljuva tankar; oüt månskär.an gcrl en såclan skörd, vill hon sjungl

lov alla kvällar.
ìIättad med dcn 1åilcla månrnytologiens symbolik är följandtr,
Joseph'
nå.got invecklade uttalande i Th. Mauns roillan DeYiunge
Ähre ist schon die siohel nalte, die im scltwarz(s. 123): D-- derjunges
L,eben, die doch dcr Tod ist uncl den vater
monrlc wåichst als
entmannt, närnlicìr zu ùcuer. I{errsc.haft der welt, un<l Saatfruclrt
rollt tles Todcs uncl ljebens aus ctor sichel-Erntel. ìfann anspelar på
den i Hesio tlo*, Theogoni, (167 ff.) omtalade stignen om l(ronos och
uranos och ansluter sig tytlligcn till uppfattniilgen, att xkäran
(h a r p e, vilket orcl etymol-rgiskt hliilger ihop nrerl fi' sirppi)' den
mcd
stora och skarparr, som Jordcu flambragte av skimrandc malm och
vilken l(ronos ftjr att tillfr.edsstülla sin modet5 (Jordens) hêimnclbegtir
kastreratle hennes rnan (uranos), sin fatler, åsyftirr tnånerts skåira.
Man har gjort gällande, att merl ett skåira utrustade guclomligheter'
såsonr Kronos och Demeter-Cercs, kuttllit betr¿rktas sortr målrväsen'20

Detsanma gäller clcn fornitaliskc såningsgudcn saturnus och hails
babyloniske motsvarighet Ninurta, sorn likalecles vat ell så.ningsgud,

sMenövertriidetgârdenkrummamånen__'flandödarmtngct
hopp, krossar även mânget hjärta, hugger av mången gyllnc trâd'

l\r

}Iånshäran

föl'tlc flerc \¡¿t|rìtì, lrland dertt trnligcn
f

cir üvr:igt f ijt'rrtcr t¿rh'ik¿r lult

it
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t-'lt sliåt¿t, lil<sont Stt.tttrtttts, oclt

La hara l<ttit'stlt'ag.

förlilitìat (ìn ¿tt'¿¡l isk sliitltl trymånett vicl
clr våss¿rcl shåit'a, färrlig ¿tt slitirtl¿r liv, oclt 'tritt clt eggvilss l¡ttiv. Som
ctt nordrcdskap år månskül'an tünlit ocliså i Sr:hillel's beat'betning
av Slrakc.spr-'arcs t1t'itltt J[u¡'bellt'. .l)iil sii¡4er lfalcolm om kvä]lett, clå
hln med sin¿t l'åinnt't går att ltlijrda tlen hatarl-r tyranttcrn:
Såspm lerlatr l¿ilnnders,

ist rcif zu¡¡r sclttrei<len, und dic \Iäclrttr
tlort obrn setze¡r schon dit' Sichcl an.lr

trlacbeth

liv, tlelvis iuucliggct' i clen
med tnå,nskiit'alts Itamtråtl¿rtttlc ftirknippttde ftost¡rt, fraltlgåt' av
Sötlerglarr-citatet ovan, l3lornbt-'t'gs biltl ¿lv lu¿Iltsk¿it'¿tt solìl cll l<lti\',
Itlragcn som till rrxrt'd ¡rå ctt ¿rlnt iöt'frttsct livt (Vin¡tt'nafü), rtch av

Att

mor.t1hotc.t, rlå tlr;t g¿iller våixtligheterrs

Litlmans Yersel':

I nâsta natt skall rtdan nycts skära
på källans dödskamp, hlar och isblâ, lysa.
Når Karl Âsplund

i l(reml ssrl'DttyÌlåttell tulrlt och f'lakt glitl¿

iiver'

kyr.kspilonras spöl(örnar, frågar han sig om rlen ir:lic iir
silverclolh ur rustl<anunalelt ft'åt Ivan tlcn fürsll'ücliligcs tidr ellcr
rrtcn skarpa och klurnma sk¿it'alì i sovjctvapnttr (Borfo brrr 70 f.).
Itlinclre vanlig än skär'atr är knivcll som lliltl irv ltì¿Iltttt i ck'ss sm¿rlaste gestalt. Utom dc ovan anförtla excn¡rlrn hatt ltillltn¿s uttrycliert
rrhöstnycts vassa hrirry hos n[ärnc (Tonunn, tkr¡1ur). Sint'rtz liall¿t'
månsl<i'iran lkniw¿rssl22, hos Liunankoslii iil rlen lteliiviikär'liinr:lrD.23
Dotìgiìnttttitl

Lagcrltif l¿ltcr' (-llrallofl¿ td¿r¡o¿sÀ:iild siig:r: ulln litelr tttåttshilra,
det lir lrog tlclr hloklilivcl, som sliall sliät'¿t söntlcl uritr lycharl.
I tysl<an hctll galvrrltrrs slihthJin¡ra ¡rti gnrrrtl ¿rv siu form lSchlir,htlurontlu ellcl' hala ullonrlu lilisonr ot:liså rlet slrgs bliirl vi grmcnlig'cn
li¿¡lla llronrl. I lilirllutrrls brral'bltningnr'¡n kilrcsisli ¡rocsi liitllus
ntiinr,u i sin sntitìastc gcstalt t.o.n. rf)olc,h'r (jfr oval), virrföt' Ralf
Pitrlartd talal orn nn¿Ilìt.'ls gulir tkrlkrl (I'alllig /corrltr¿r:l¿t).
En llrfrnhikl, sorrì kornrrror ll¿ila sliiilrur rrch lit'oknivcrt, ät' ltt'olis¿rlrclrt rli¿iVt'¡i lial¡rur hos Yljii J-vlhli (Idässti ltaluu) oclr rtllritSr-rl¡11¿¡

10

M,l¡¡nn

tajan piilu> (börlclns bila) hos estcn Johenncs Barbarus. Reclan i en
sumero-ackatlisk hymu till n,vniåncn tyckes tlenna betecknas som
ett bl¿inkande sr'.{rtl. I arkaisk babylonisk, assyrisk och egyptisk
biklframställning år konungen försedd med en skärformig kroksabcl
cller en tandail krumstav.a Något i den stileu, i alla händelser ett
krokigt vapcn, måste otdet g a rn I u betechna. Den lvästlige Sinrr
(se s.208) har detta vaperr, vilket tyder på att det är en form a\¡rìymånsskär'an. Överguden }fartluk använder detsamma, och tlet är
besvärjelseprá.stens redska¡r. Sonr guclavapen tyckes gamlu notsvara lfercurii lsktirformiga sviirdl (f alcatu s cnsis), med vilket

Fig. 20. Mânen förmörkar solen. Apulisk vasbild. Disler, Weltenma¡rtel untl
Himmelszelt, fig. 26.

guden tlräptc clen allseenrle vêiktat'en Argus.6 Som besvårjelseprästens redskap och symboliska vapert ledtrl gantlu tanken ¡rå rle
romerska augurernas I i t u u s k¿llacle krumstav.
Gamlu-vapnct \¡aÌ t.o.m. förgudat och representerade i stjårnevärlrlerr Auriga (Kuskcn) cllcr enligt andra Perseus' närùelügna
stjtirlbikl. Our Perseus bcr¿ittar Flesiodos: Dfi hjâlten slog huvudet
av Gorgo eller trledusa, sprungo dåirur fram det stora ryulclsvärdetrr
Chrysaor och håisten Pega.sos. Enligt en rnånmytologs mening betytler detta, att efter en änclacl solfürmürkelse måusklir¿n som ett
lguldsvärdrl eller cu glüns:rnde kroksabcl småningom fr¿rntr¿ider ul
sv¿rrtmåncn till vilnstcr om deu sorn Pegasos bortilande Solen.26 Det
bör emellertitl framhållas, att andra mytologer i Metlusa se en åskdemon och i guldsr'ät'det blixten, och till rlenna tydning passtrr tlet
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rrtt ¡rrligt Flesiorlos Pegitsos Dllüg till tk: tvig:rs s¿tl¡tr ¿ttt bringtr ¿isk¿lt
or:h blixtcrl åt Zetrsl.
Älrttu cn av tlt-' talrika siiglì(rl, i vilk¿ duttkelnånells krtll<sabel
blänher. Då Gitleon vat' domalc i Israr,l, ltacle en rlrall en clröm oclt
tyclrte sig se en hot'rrbrötlskaka komma lullitttde in i midjanitcrnas
Itigct, mcn en clt'iimtydirre såg i syttctt Giclcolls seget'riha sr'¿it'd (Dorn.
7: 13), I{ornbröclskakan ¿ir lnilttetts askljus, skicliut i vilkelt tnånctls
syilrct cllcr krolisabcl sittcr. I)enna ì.rikl har sin full¿ ltotsvat'i¡i¡"¿ l¡os B¿ttìredtlln al-IÌal¿l-rl, tlåt, han, såsoltt Le'tlan outt¿tlats, set
i trymårrr:rr r.n ruetl silvr'r siratl sr.ürdsklinga, bkrttarl trr skitlan. lli[l'
till honunel att PfiÈ¿ur ür' gudcu rrnerd tlr,.t gliirtsatulc guldsr'årtlettr
(Iligvcda I. 42. 6) oclt att ctt ¿t\- Scltrlrt¡s c¡ritet iit' ln a c h a i r it,
ukroksabrll r,rlkrr lskär'¿tu.
På tal om nråncrrs sr.ät'tl lu¿i nätntttls, ittt i r-'tt arabisk tliht också
fullnånclt fiirlilinas vitl ett svrirtl, dock naturligtvis icke tnld htinsyn
till sin gcstalt utan tlì(ì(l ¿rstetttlt' å glansctt:
gâvo oss i r'äg mld kantelerna,
dâ nattcns sorr (mflnen) liknadc ctt slipat svärd,
och jag u¡rphörde icke att slita ¡ril hans (måncns) kraft
tills han, då kanrcler¡r¿r nådde må,let, var utmiirglatl.

\¡i

Dihtlt'en vill säga, att h¿ln fortfor ¿tt fär'das från rkrt Inåltelì varfull
tills dr:tr v¿rr i sist¿t kvartetct.
nlånsliål'¿n ¡rfunirrncr om rlet lir(ikta hautltirgct pii ttt ltrutttstav
clltrl klychliiilr¡r, sonr vatìtlrtu'c, iilrlringirr (sc s. 11l), lt,'¡'11,,t oclt ¿il'ctt
härsk¿lrr., ¡rnviintlir. l)ürav lioÌntnrrr rttt sig, ¿ttt luau tilltlcl¿t lnåttett
orì st¿ì\,, r'ilkt't iil så rrtycket tttrturligat'r, solrt ìfåttt'lt jtt üt'cn hertle
0clt l'astlös vatttlratt' (se l-itrfrinors ¡1rlit''ltl oclt u-ilfrir¿¿'ru rdrclscrl)'
Iurlienrits PùÉalr bär i sin egetrskit¡r ¿rv ltcrtlt' clr l¡itt ¡rikstnv (lÙigverla VI. irtl.2). Babl'lonielnits ì{ushtt, tìytt¿o,,rt* ltiÌttviìIl(h'antl(r
gtttlonr, h¿t' bilriututet Ert-gidri, lltert'r'lr lltetl st¿lvt'ltrr, och sügtls büla
ern gläusanclc stav. Ilatrs glcliisktr flündc HcLrtt.rs ¡ir bcriimtl fiìr silr

l\¡ 280: 1219).
liklrtt tnetl må.ll-

sùav, r'nLfiìr'han av Stagrrelius li¿rllas lstitvlr¿iritrcltu (SS

Ont Hurrrrcs' stû\', \'ats lirl't.kit ìt¿tL clt pÉrfallatttlrt
shüran, bel'jitt'rr Iliarlcn (ll 10? ff.), att I'L'faistos gjort rlctt fiir Ztltts
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F'ig. 21. Forr¡rer av kryckan på l{ornrr,s' stav

lironion oclì att den fr'ån zcus ör,elgit:k i tr¡r och ordning till perscrrs,
llerrnes, Pclops, Âtrens, 'l'hyestes och sluiligcn till Aganr(Ìmrìon.
Ilctlnes' stav påntinncr, i syrrnerhct urr_rl arsecntkr ir sirr övclgång
frfilt ntiur till nran, olìì dern st¿rv Ad¿nr enligt en senjudisli tr¿rclition
crrhiill, clå harr fiirdrcvs ur paradiset. llcn var tillblivcn lmellarr
solarnau cller', errligt erì annan srigen, usabbatskvällen cfter r,¡irlttcns
ska¡relscl och ärvtlt's av lJnok, ìrloirk, scrn, Abrarrarn, rsak, Josef och

Det biir tilLiggas att enligt rlen oft¿ llärnnde sicche r.issa
föremåls ör'ergåug ur hand i hantt ür' li¿1.¿kttristish för månmytcr.
- Ilunr rnånnc rlet frjrhållel sig metl dr,rn st¿ùv, sonr fijlcholnmcL li etr
mycket oreclig rysk-kalelsk kompositionl:ã
l[oses.z?

Siitäpä sep¡ro Ilmarinen
sanovi sanalla tuolla:
'l\lissäp' on isoni sauvl,
ei me tåültâ iìman lähtc'.a

r)et nänurrles lr:rl¡ur att Badrr,dtlîn rl-Ilalaìrî ftir.lilinat rrynråncn
t'itl r-'n s¡ränrl båge. I)å tlc assy¡lsLn irstLologcrnu talatle om uslns
bågel2e, tlìetliì,tlc tL¡ s¡ikcrt nt¿Insk¿iralr. ìir,lgal soru rnålrftilrteelse biil.
spertsiga lrr¡r'n och k:rllas ilråglrnlas llerrcl eller.hcrrel av dcn nya oclr
den gaurla månskäriur. Bågcn, sorn Jahve eftcr tlr¡n stol,a flodk¿tastrofen satte till ctt ¡r,rU.,t, i sh1'n, \¡¿ìt ¡ognrs¡rrurrgligcn nymtlnens
båge. l.faturligtvis k¿n oclcsir den ar.taÍ{anrle urånen i sitt sist¿ st¿r-

tlium lörlihnas vid r-.n båge. I hommert¿rcn till ctt st¿ille i l(or¿rncn
(lo: 3s)fl¿mhållrs uttlyckligen, att n¡åncrr lirl sin slutst¡rti,u iir tuuu
a Tog

till orda Llmarinen,
sade smedcn dessa orden:
¡rVar min faders stav nrånd' vara?
Utan den vi bort ej

J

fara.,r
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Sltahespcarcs -trfidsorrr,r¡rcrnatlsdröm firrlilinas nya silvet' bo'rv. I Liu Yut¡rngs boli ,l{orrsltn utl rriuta at: liutt

()oh Dbågfr)tlnigD.
ruårìert

llånskäran

(s. Ztj0) für'ckomtner biltlen: ll[ånens btlge

slijrttll' tlr fal]ittrdc stjiir-
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s\rensk dihtning ktrt'aktoriscl'ar '.fo¡relius

i

Xfuine lclcrø nytnil,ltcn

s¡tìr Dctì liteu smal bågcl. I)ialt¿s bågtt fiìrehoùìlììcr htts St¿gnclius.''o
Fr'å¡ra¡ huruvirla alla bågför'anrle gtttlomligheter ¿iro att llctrakta
sollr må,nviisgl't iit' olutvist¿td. Då Apollort kalla.s rh¿ut ntr-'tl silr'ct'ltc
lxlgerr (aÌg1r¡'o'toxss), li¿tt i tlcnna lrgttiintting, lilis¡m iflel'r'
i¡tdr¿l otnståinclighetet', föreliggl cn antydiln, ¿ìtt tlllt storc gleliiskrr
siargurleu ut'spntngligelt vitL etì màngutlrtttligltet.sl
I ¿r'¿l,riskan bctcckn¿t' oltlet föt' birgtl iivr:tt tlt ll¿igfotrlrig strålir',
likson jousi i finskan. I err rlikt förcliolrttneL sålullda rnymiittctts
Irt'igcl sonr lstr¿lke till Plcjatlct'lt¿rs fioll. Irtir ttt iörstå clcuta hinrnrr'lsh¿r ltikì bür tttrtrr vcta, att Plt.rjtrdcntas stjiiltrlliltl, sottt tältkts
viìt,c1, 0n fir¡l elkl' tttt ¿ltuat stlänginstrulììcrìt, är' r'll irritbish tuåttstatiorr, tl¿it' månelt sortt llllg och bågforlrrig tar in pil sin virtttlt'ittg
t,llrr son hatr beriit', liksoltt stt'åkctt fioltn. Plejarleirnas sjtt stjiilrrol'
motsviLlir tnusiliinstrumclltets sju strärtgal, vilhits iutttl iit'tltts¿tltlttiL
som p:i clen :tv Het'ntes till Apoll-rn shärrlita lyl'an.
I)ctta pånrinltel' olì ¿tt till lttirngnrlctt Sîns brrtjiilritrg höt'a spc'lrì¿in, &\r vill<a, cn ltetet' ì{altlt:r-balitg-anki, souì þrttydet' rtttgcfiit'
{ny)nrântu ¿il hiurmr,krlls och jot'tlcns har¡ritu, lttr-,tlalt ctt ttltrtan bär
tu¿nlnret N¿rt¡taitalag-mitL¡

lül

, >ttyttttittctt ii¡ ln |ii¡¡

ltaL¡ral,

i

gt'nltdctt

betriinuriu¡q ¡rå lliinrrn sjülv. Our dcu babylottislic mångttrlett
sålcck:s ür en httt'¡rolt'lial't', så lit'det blrttt i sitl ot'dtring' att Apollrltt,
r=.n

lrlcn tvåholuittlt-. gurìt'tt)), sonì üt' stat'lit lnisståilrlit fair ¡tt lta östel'
liiltlska altor rlch i rllt ot'fislt hyttlrt br-sjttng.s l)¿l(lc sollt s,l ,clt stlllt
nìålt-., slrelirr ¡rå lvla clkrr cittr'¡t. Tcguót l¿itt¡t' ot:lis¿l Ikrli¡rs hträ¡rlrit
lvl'alr (SS I3:15). I)r,tt¿ ül'i full iir.cl'elrst¿imnrclsr rrrerl err rrr':iltlrig itlé.
Errligt ltirbl.lotrisli, li¿rnske rus¡rmrr¡¡ligerì sunìcl'isli åsliåtlrring iit'
Solt'rl ru musikr,l' cìlet' såttgat'c i sfiit'crrltas sytufotti. Fiir övt'igt lt¡l'
soìcn i grekisli irtóviit'kl betlalitats sotn rlet Jrkrlitt'uur metl villit't
lvür'ltlsrltets olörgärrgliga lyr¿u tl'alitcras s2 tlch lnots\'âl'as såhrrrtla
av lltåncll sonr fiolstrålic.

4
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Med det sagda åir dock nymånens rcsp. månshårans roll iuon
musiken icke uttämd. Ävcn rlct finska nationalinstrumentet kantele
åir enligt min myttolkning framsprunget ur môncn. Den stora gädclan, Bom uppslukacle rtulikipunar (eldgnistan) cller månen i sista

kvarteret och som sedan klövs itu, varvid stjärtcn sjönk i djupet
och huvudet blev i behåll, är må,nens askljus. Gåiddans huvud eller
rättare rlcn kantele, som Väinåmöinen förfärdigade av käkbenet
och ttinderna i huvudet, är nymåuen. Man bör i rletta sammanhang
erinra sig att Hermes gjordc den första lyran av en sköldpadda,
som också, clen år ett må,ndjur. I en hymn till den noförgängligc
gudenn Herrnes-Thot heter deltne mångud lvtirldsbyggnadens oförstörbara lyrau och säges ha ordnat sångståimmorna av himmelens
svåingningat till samklang.s Vidarc fürekommer månsktiran som
ruusikinstrument, för så,vitt jag förstår, i Levertins dikt uAlexander
under solens och månens trädu. Medan psolens brinnande klot sitter
som guldlyra i solträdets toppn, hängcr Persephones skär¿ (d.ä.
månskäran i sista kvarteret) i månens trâd mch skvalpet från Acherons flirjestad suckar i silvrade strtingenu. Slutligcn ser Martinsott
i mân-en en cymbal och en ftöjt (se nSaknadens väninnar), medan
(1.-E. Englundi Skamniw talar om umå,nens rötlagitarru, som nbrister
i tlet skrynkliga vattnetr!
Till nymånsbilderna hör vidare hlistskon eller det fragment av en
hittad hästsko, som man hos oss brukar hêinga upp t.ex. övcr dörren
till ett stall och som tros giva skydd och lycka. I Tyskland anses
håistskon specicllt skydda för sämngång.3¿ I Oldenburg Ëir det bruk'
ligt att fåista cn hittad htistsko också, på. ctt fartygs mast till skydd
mot trolklom.s6 Att htistskon verkligen får anses företräda månskäran
visar'den i kapitlet om uMånens rörelsern nämncla dikten av perserrt
Wassâf. Intressant är att rnan i den sumeriska modergudinnan Ninl¡ursags 5000 år gamla tempel i al-Ubaid nära Ur i Kaldéen funnit
r:n fris, som framställer ett fåihus, övcr vars ingâng håinger bilden av
nymå,nssktiran. Dessa fakta tyckas bevisa ohållbarheten av en i <lagspressen 86 framställd teori, enligt vilken hêistskons användning som
skytlcls- och lyckoamulett skulle bero clårpå, att man förvåixlat den
med tecknet för må,nens uppstigandc genom ekvatorn, som har for-
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rlen A\¡ on lìysì(a. Man påstås ha tlott att Dbalr stun födtles viil
tlcn tid, clå måncn bcfann sig i dcn uppstig¿utdc tt<ttloIt, hade att
motsc stor lycka i livctr.
Som en sinnebikl av nyrnå,ncns shüra får man kanske bctrakta
också rlerr rnytomspunna mistclgrencn, soln har samnta sk¡r¿¿un,r*

och lyokobrirtgarule egenska¡rer som hlistskon. Som bekant spelat'
nistclgtenen ännu en roll i engelskt folkliv.s?
Slutligcn har månskäran ¡rå, grund ¿rv sirt frtmr rtch a\¡ en ann&tt
orsa,k tänkts sorìì falhrs (jfr rDurrheluråueu och srat'tmånctl s. 39).
Detta sker rcdan i cu assyrisk fysiologiskt lealistish ¡¡åta.38 Dct katr

Fid. 22. Nlãnniskokroppcn som mikrokosmos
mias, FIAOG.

i

medt¡ltida framstâllning. Jcrc-

i

detta s¿rurmanhang påpelias ¿tt Flcrmcs avbiltlatles ityfallisk, jrt
t.o.rr. elrllart som fallus. En medeltid¿ bikl, fralttst¿illandc människokro¡rpcn sol¡r rnikroliosmos, vars olika partier ntotsvara planeterna,
h¿r vid gcnitalia r,'n figut, som uppcnbarligen ür en rnålrskära. I elt
jurlisk agarla, kallas clen ultåge,r, vilkot är' fiirklarligt, cttiit' bågett
såvlil sonr frlhrs är m¿lndomells ()t'gall. llarr jåimförc (itn.'19: 24 och
Job 29: 20 s¿rnt Th. trfanns ov¿n uiimntl¿ ronrarr s. 296: rSins 'l'ochtcl,
rlic Weilier llerrin, sollto ihm rlcn I3<tgen rìehutr,rlr, rrürnlicìr tlie ì[a¡utheitl, Dct arabiska oldet qiìmal, som bctecknat ntånen flån och
tttctl för'sta kvartclrts trctlje dag, påstås även bctyda m¿urskrnt.
För urånsktiran sorn båt och gunga se kap. \¡ rlfåubåtcnr. Som en
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tlock är oklar, så att man kan tåinka också på askljuset. Klar är
d¿iremot bililen hos Martinson: rSom en gyllene barnvagga går nymånen blantl molnenr (Nøtur 39). Jämförligt är Tegengrens uttryck
pi furans

krona vaggar månens skåirar (Pör\iúcqnm7+).

V

Månbåten.
På s-ltlliga brcrldgrarler står icke nymåncns sktira så snett som
hos oss. Fastmer¿r ligger den lpå ryggr med ltornens s¡retsat'utgefår
i järnnhöjd, virl rlagjämrtingstiderna parallellt rnerl ltr¡tisoltter¡t. Detta
hal i sin mån fiilanlett att man tycl<t sig i ttytuånett se ett kärl oclt
cn båt.
I rlet forntida Babylonicn fästc sig rnünniskonl¿l vicl iltt ttytuåtten
hal'samma fason sorn ett från sidan st'ckl båt av den ty¡r cle kallatle
rn¿ìgrlr på sumeliska, rnakurru på ackadiska, vars fijr'- oclt
aktcrstäv üro lika höga. Dåirför'höllo rle rtymånen för mångudcns båt.
I en surnerisk text btråittas, att stolgudatna Àn, Enlil och Enki förfärrligat lIåncns båt, för att rymånen skulle shina oeh månarlen ta
sil börjarr.l Härav scl' nìtìn att Månens farkost år just nyrnånett. I en
kommeutar fiu¡rcr uian till yttcrmera visso förkl¿rringen: rnakut't'u :
nymånen.z I dct stora ntåntenplet i staden Ur i l(akléen ftllnts elt
särskilcl avdelnin¡l för up¡rbevtrlarulet av ]Iåncns båt, en motsvat'i¡¡hct till rlen egyptislte solgutlens faltyg i Abusir.
Gravyrerra på en dr:l babyloniska sigillcylindrar visa ntångutlett
Sîn i urånbåten. Någon gång år guden stiliseratl sont båtens mast,
från vilkcn strticka sig tåg till båtcns för och akter eller spetsattra a\'
månhoruerr.3 Bcsläktadc mcrl såd¿lna bikler är'o iltolu tlet cgciska
kulturornr'åtlet funna franistriliningÍu' ålv cn båt nterl ett tréiil (livets

trätl) sonr

rn¿st.a

Stunrlom identifielas rlelt suneriskc månguclen lned silt f¿rrkost.
IIan har ntirnligcn binamnen I\[ a, lfartygl, ][ a - I ü r, usegelfartygrr,
som redan nåimndes, 1ü a - g u I a - a n n a, llrimrnelens stora fartygu.
llan är rkonungen som filrdas i himmelens lysantle bå.tl, mcn han
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k¿llas också rrhimmelens glänsande farkostrr.

I cn sumerisk hymn

sti.ges:

I himmelens glänsande fartyg färdas clu i himmelens mil.t,
allsmäkl,ige fader Nannar, Herre av Ur.
Fader Nannar, såsom en båt far du gcnom vâgorna.6
I en av mandéernas heliga skrifter förklaras, att lüånen dör, försvinncr och förtnörkas, men sedarr blil han åtcr synlig, tar plats i sin bå,t
och forts¿ittcr sin färd i vËirldcn.8 Det finns åiven cn mandeisk bikl,
sorn \¡is&r Måncn rncd följeslagare ombolrl på månskeppet (fig. 2a).
Också i anrlra sydliga låinder har nymånen på gmncl av sin'gestalt
och st¿ilhring v:ickt intrycket av en farkost.

I sauskrit betycler

ordet

u tl u p a båtle båt och måne, ocli i Atharvavccla talas om en h¿ilsoört
kuKta -väl cn nymånsbild -som färdas i en gyllcncbå,t på
himmeln.? I Kalîla och Dinma (III 202) förekommcr en farkost, som
liknar nymånen på himmelns blåa fÉilt. Såsom retla¡r nämntles förlik¡lar den arabiske skaltlen Ba{redtlln al-Halabî rryrnå,nen vid en båt

på ett mörkt hav. I Las Palmas såg också Silertz månskäran segla
högt uppe i det mjuka blå ¡rsom en litcn båtrr, såsom han sä,ger i Jorilm
m,i,n hobbl¡ (s. uppl. s. 10?). Då dct i en indiansk saga berättas att
\{ånen för att bli kvitt sin skötcrska byggt sig cn båt E, fâr man mcrl
såkerhet antaga att clet också i dctta fall är'fr'åga om nymånsbåten.
Sorn en båt nppfattades slutligen nyrnônen av irrbyggarna i Nya Bri
t&nnicn.0 Huruvida en frâ,n Nya Guinea härstamrnanrle skulptur
'rcrkligen fraurståiller månbåten med mårrgudinnan rn.rn. ombord
år osäkertlo (sc fig. 25).
ÌIånbåten seglar världen runt. Men clen kan icke ör'erallt vara
gjortl efter saùuna motlell som den gamla babyloniska nymånsbåten.
I trakter, rlär månskär'an icke genom sin sttillning våicker tanken på
en båt, har l¡ilden
- såvida clen icke är lå,nad - tillkommit sporrtant virl ¡rnblickcn ¿v månens skcnb¿rra framglidandc bland rnolnen.
I HAstlig baslu (s. 77) uttrycker sig Diktonius: rNu styr augustitnå,nen sin gula båt genom de ackornpanjcrande (?) molneru. Själva
framglirlantlet påmitrnt-.r orn en seglats, och på denna omvlig har man
konurit till bildclr ¿t\¡ måncn som en båt. För den skull förknippas
båtbilden också, mccl ¿rndl'a f¡r"ser av månen än mcd nyet. Då clen
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inrliske ùì¿uìgudcn PûÍan säges gå Stryas (Solens) årenrlen i gyllene
båtar, solt fara på havet och i luften rr, tyckas rlessa gylk'tte båt¿r
håinfijra sig till rnånens olika faser. Detsamma är' fallet i fäljancle
svenska folkvisa:
Bussan lull, koka kittelen full,
där seglar tre skutor pâ vågen:
Dcn Îörsta âr en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så. trasiga segel.
Bussan lull, koka kittelen full,
pâ himmelen vandra tre stjärnor.
Dcn ena ár sâ vit,
den andra är så röd,
den tredje är mânen den gula.l¡

Dcn blirle asen Balclers farkost Hringhorni, som ser ut ¿in som en ring
än sQrn ett horn, iir tydligen en mâ,nbåt.r2a I en lettisk visa hetcr'

rlet: rV¡lrför gråter Solen så bittert? I havet sjönk den gyllne bå,tert
(måncn). Gråt icke, o Sol! Gnd bygger en Annan båt, till hälften av
guld (lyniåDssk¿lran) och till hälften av silveÌ] (månens askljus).
Ilnligt en variant bcgråter Solcn ickc clcn sjunkna månbåten, utiln
ett gyllene åipple (fulhnånen), sorn fallit från sitt träd i den himmclska
träilgården.rB

Iliktigheten av åsikten,

att

månbåtsbilden delvis uppkomnit

obcroencle av månens gestalt, bestyrkes av av det faktum, att jtimvÈil

solcn och stjårnorna bctraktats som båtar på himrnclsoceanen, om
ock detta i någon noån kan bero på änalogibiltlning. Allmtint vat'
dcnna förcsttlllning rfulancle lios de ganla egyptcrna. Också enligt
mardeisk folktro färdas alla plaletet och solen i bôt.r4 I Platons

dialog Tùnaios betecknas stjtirnorna, på vilka skaparen fördelitt
sjtilarna, som deras farkoster. I Kosl<enniemis uttryck lyön tähtilaivat liikkuvatr lõ kommer en gammal bikl till synes.
Varl beträff¿lr solen hcter den i sumeriskan bl.a. lt( a -[r, e d aa, xl<cppet med himmelens fullhetu. Den babylonisl<e solgurlen
err riktig sjöfarande. I GilgarneË-eposet säges, att
ingen färdats över havet och dörlens vatten utom ìrjêilte¡r ÉamaË
ann

är liksom }Iånen
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Fig. 2ll. Dötlsskcpp nrcd måtrens tecken i aktern. Fragmcnt av en förhistorisk
grckisk vas. I¿otlvte.

I

!.ig. ur. I\lâncn (sin) i sin båt.

.'.....)
'::"; *

t:

ur

t'¿'

m¡rntléernas helig{ urkund Diwan Abatht¡r,

Dron'er, The l\fandacans.

(Solcn). [ìrcrket'nas tlclios llefar ocrlanen i elt farkost, sottt mall brul(¿ìr
knlla usoìbägalcnD, lllclì s(lm ltal en omisskälìnlig likhet nìett ell llttby-

|rlrisk ¡ttulþåt, ¡tl Í{ ll f f a. Iìnligt tahitisl< frircstlill¡i¡g ¿iro sol och
I¡¿1rr¡ tr,å lrtltar, solbåtcn iir. strirre och r'öcl, nt¿furl)återì iir mintll¡
or,h vit.16 lìlr finsl< gåta lycler: ¡rTr'å bftt:tl segla på ltavot i all¿ll titt
och träffir aklrig \'¿ltiìntllal, tyclnirrgcn iir Solert oclì lllåntrlì. Solens
båt s1'ncs ett par gångur i svcnsk rliktning. wr-,xionius bör'jal ett
briillopskr':i{rt lned bilflcn: lDå, So|rrtt llllgcf¿ir i Tvillingllna körrlr'
sitt stolta faltyg och oss sornlllaì'fägìrarl fijt'tlel. I\[Õl'ne n¿iltlner i Der¿
n¡yo rnümtisÀìan Dsoletts llåtu.

Ilånt¡åten är jlimfiilelscvis sällsynt i norrlish rliktning. Det iit'
rnärkligt att valhcn Stagtrelitts cllgr Dafulgrcll, sonì älska alla möjliga
nrånbildet,, tyches künna rnåubåten, kanske ctür'för, att tlen icktr

t.
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Fig. 25. Mångutlinnan(?) i sin båt. Skulptur frå'n Nya (ìt¡inca' Iletttze, trIythes

et symboles lunaires.

Fig, 26. I\fânens bât. lletallplatta från flral. Ilcntze, ÙIythes el. synlbolt's
lunaires.

spclar nå!{otì framträdantle roll i ¿rntikens dihtnin¡4. Det förefallel
mig troligt att månl-råtcn i not'tlisk ltocsi är ¡rv iistt'rrlåitttlskt ursprung
och frir sin ftirckontst h¿ìl' irtt tacha pocttì¡.g ulìtltrl' 1700- och böt'jan
ev 1800-talet stifftrrle bckilntskap merl oricntalisk tliktnilg i övcrsåittning cller efterbilrltrirrg. Också.lìolrnìatìllcll Ðinar' |(ullerud fittnct'
r0Ù.
tlet sannolikt, att rmåneskibr:t el' l{oÌl1llìet til Ettrrtpil sy(frau
I)en tyske rlikt¿rretr lr'. l¡. vOn stolbcrg (1750 -1819) kallar i sin
Al¡md,li¿.d, måtìL'n xler Silberkahnr. Rüclcert sct clen till hilnlett bortgångnir kära udcn Kahn tles }londes lenkenr (Gcs. GeiI. II 6-t). IIos
Ànit.stasius GÌün (1806 -1876) filrncl' ln&lt utrycket rdcs l\fottflr:s Kahnu

(Schrdf, 1U40, s, 20). S. Zirntlorferr llrter Luna segla rin tlem goltlnen

I(ahnr.r? (1.

ti.

månen rein Silberschiffleinl.ls

I fri-

(let¡-1894) örcrstittning :l\¡ ar¿rllisk

poesi

Diffcttb¿rclt ser

herre A. von Sch¿rcks
so xll-ô

i
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möter oss Xles Halbrnonfls Kahnr. I ìIör¡es bcarbetning av cu dikt
av Justinus Kerner (1786-1862) talas om xlcn vita rnåncb¿ltenr
(Unilcr aintrrgatan, s. 86). I en originaldikt av lüörne (vand,ring III)
heter det: lMånens båt står vå|¡d [?] och ]tösten samlar sina stjürnesv¿irmarr. Hemmer låter lIånert ro ut i ensilvcrbåt(ùIãnupptgãng)
Han ser också, >molnen klyvas ¿rv månskårans silvcrstüv>t (Mot shug'
gornal s. 70). Dct kiur tillüggas, att clcn svelrsk-amerikanske tliktalen
Carl Santlburg kallar lclcn späda ny¡råtren en bar¡ka¡ot av silt'crl,
resp. Den liten silverkanot västerut i indianernas landr.2o Björlings

intryck ¿v måncll är rcn kanot, låitt padcilancle i vattcn eller rymrlcrnar (O fùr.ns en dag, s. 38).
Också i finsk poesi har månbåtctt funnit ert ltaurrr. Koskeuienti
kvåder: uKuun venfueessä me soutakaammc poisr (Iiuutamolla). I(atri
Vala förliknar clen framglidancte måncn vitl ett upplyst fartyg mrrl
gyllene krum bog. Till och med i den finska folkcliktningen tyckcs
månbå,ten kunna siktas. Sampo, sotn förcter flere månnytologisktl
ttrag, kallas bl.a. rrfartygr. Då Vililltimöinen ville bygga en båt, saknade han Dtre or(ll, behövliga för att få den fårdig, oclt begav sig att
söka dcm i 'Iuonela, resp. hos Antero Vipuncn. De saknacle tre
ordcn tyckas motsvara de tle dagar, under vilkil månelr såsom osyttlig sak¡a.s före rrymåusskårans, månbå,tens, lramträdartde; tre dagar
behövtlc också Otlysseus fär att byggri sig clen f¡rrkost på vilken harr
flytkle från Kalypso (clen tåckandc, sv¿t'trnåuen). Setlan V¿iinürnöinen fått dc sirknarle trc orrlen, blev h¿rns båt till rveistämättllr oclt
rlastun ottamatt¿u --liksom rnårtfrukten alstras av sig själv (se rpullmånsbilder>, s. 96). Att Väinümöincns båt soglar uncler målmytologiens flagg framgåt'också, dårav, att dcss ena segel är rött(ljust), rlet
¿nrlra blått (clunkelt) - alldeles som i den glekiska rnyten seglen på
Theseus' båt voro, det ena vitt eller rött, det :rndra Ìrörkt. De olikfåirgade seglen avsc nymånens ljusshintrattcle sküra med tillhörandc
rlunkla askljus. En nymå,nsbåt rncit tr'åfärgatle segel är viclare ridclar
Lalmantis båt, our vilkcn det sägcs

i

Inht:ris sång:

Ny år hälften av hans segel,
av blått siden andra hälften.lr

V

I
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tltrt påpekin, att tlet ür untlet' altfiild¿

aspelit ntånbåtct skynrtat'i dimclunklct i Th. ìf¿nns l't]Iìl¿ln Deriungc
Josclth. (s.289), cl¡I dct ltetcl': rDic llarke cks lfontles, dessett finstertr

Itälftc sirrh unsiclrtbar-siclttbar im (irunde tles Ilirnlnels abzeicltlrete,
ist gcrildl cl¿riiber gcf¿ltrelt.l
Dct tyches ruig att ntållbåtelr spclar crn roll också i nìytelt tlllt
nåu- och åsliguden llr:imrlalì. I gtxtalten av cn spätl ljuslockig yngling hotn hirn i clt båt till månniskorn¿ för iltt på Oattncs' vis skånha clcm civilis¡ttiuur,.ns vÍilsignclscr. Ntir han efter en l&ug och
vis lr,gcling, ctr vintu'clag lagt si¡4 till cleu c'r'iga vililn, fann rnan vitl
strirnden sirrìm¡r b:it solrt fiilt hononr till m¿inskom;r. Liket l¿tk:s
i båtcn liksorn Osil'is' lili i cn månskiiran likn¡lnde sarkofag ,
och båtcn föruv¿nn vitl synranden -. s¿isonr Vüinüllrüinetr slut¿trte
sin fürtl i drt ko¡rparkl¿idd¿ skcppct xlär laudct h(igst sig ltii.jt',t' oclt
tlär himlrl lägst sig sänkcru
- och där upptogs Ilcimtlall i gutlarurrs
bonirrg r-rch levtl: åttr u¡rp i forn av cn stråla¡dr, y¡tgliug.2s
ll¿Inens båt har tirligt blivit s¿rtt i saml,r¿urtl uretl fiircstüllttirtgcn,
¿tt rle avlitlrr¿rs själar fiit'fl1,tt¿s till nìåuen eller anrh'a stjärutrr. Sout
sjtilirrrras fortsliirffnirrgsrnr,rtlel ih' nrånerr ett tlöcls- eller sjiilashepp.a
Fot'nogy¡rtenta pil rlct lrv¡t likcts tirl tt'otkle, att mårrguden Thot
om n¡rtttrn tog avlidna olnbortt på sitt filltyg, nrrd vilhet tle st:rl¿ur
som 'l'hot rlllrr llô blfolo hinnnr,'ln. El bctytlandc roll spcltl månerr

i manikécrnasrcligiou. I ör.crensstämtuclsc mctl
ir:rnsk tro l¿ira maniliór'ru¿r, att sjril,u lrri sin vrig till tlct himmllslia
lrat'¿tlisct pass{11'aÌ Iniurcns, solrls och stjät'rronras rcnirrgsstationcr'.
Sjrilarna ellcr rlr fi'årr ulljuset avsöutlratlo ljusvalelsenra ly.ftas av
som dticlsskcpp också

tlt-'It sottt ett t'otetalrtlt, sliovelfritsett r'¿tttelm¡r¡rforrllirrgsr.et'h tänlita

fiil att, clå rletta en gång i lnån¿rrltrn virl
nrånens rrcrh solens lionjunhtion
- stjilil¡rer och tiimmcr sin lnst i
solern, undr,.r'giI lrr forts¿tt lerring i dcnn¿.z4 P¿i tlcnna förstüllning,

zodi¿rkerr u¡r¡r i mÉurshe¡rpet

Itat rnan sagt, anspola Gocthcs vel'scr':
\\tie alles sich zum flanzen rvebt,
cins in dem andcrn wirkt und strcbt,
u'ie fli¡nl¡relskrâfte auf- untl niederstcigen
und sich dio goldncn Eimer reiclren.
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föt'eståilhring ftirdas
Enligt de vicl Kinas kust boentle Yüc-stanunðrnas

deavlidnalirlenavtagandemå,nensbå,tltillenöiösterlravetoolr
port, som bevakas av en svart
betråida dc saligas hemvist genom en
.och

vit

vtihtare

s, d.v.s. dunkclmånen'

också' i nordisk mytoMöjligen uppträder månel som sjËilaskepp
drunknade son säger:
logi. Då, Egit Skallagrimsson i en sång om sin

sin släkb'
makas son, besteg biskcppet, för att besöka
till stjärneföüårler han tron att tle häclangångnas sjálar förflyttas

lGossen,

mil

världen,tyrlbiskeppetuavserkanskemånen.26Manerinrarsigirletta
betecknas som bin oclt
sarnmanhang, att stjärnornâ av nosairierna

Ali,somårMånen(l),kallasbiens(stjärnorrr¡r^s)herre(ses.30).Men
(se H(lA VIII 790' 1042'
bien representera ävcn de dödas själar'
rxjälaskeppctn'
IV 69?). nBiskeppetl kan tl?irför vara liktyttigt mett

omviråttförståenil,ouvreuppbevaraclförhistoriskvasbildt?'
kä'tt också på' grekiskt
var föresçillningen om månen som ctöclsskepp
rlden skûraste av
håll. Och ett dödsskepp ¿ir silverbåten Lenuok'
fåird
alla båtau, soïn smiddes av Kalevipoeg för hans

till

döclsriket's8

Såsomredanntimntles,giillermå,nskËiralrityskfolktroförlsjålaföranlett' att man givit
skeppn. En sådan förcställning tyckes ha
sl<ära' så t'cx'
sarkofager formen av etì farkost och av nymånens
Osiris' sarkofag'20
I kristna helgonlegeniler lägges tlen hcliges

lik i

en båtliknandc

salkofag.Ikristnasforntidagravar'ikatakomberna.svåiggmålninfinnas avbiklatic skcpp'
gar och på, andra fornkristna niinnesmåirken
del gamlâ' kyrkor' Dessa
och skeppsmotlcller finnas upphångtla i en
votivgåvor till tack för cn lycklig ftirtl och rtiddskeppsmodeller äro

ning.tillsjöss,Menutantvivclavseclcocksåsjälenstillkommancle

saligaöverfarttillnlanctettrtanåterkomstl,lilllivetcfterrletta.
ldettafa]lårrtetclockkanskeejlå,ngrefrågaommårrbåtarutan
omsolfarkosterienligltetmeddenpåkristethållförliärskandesolju Solen som clen ende
Reclan i GilgameÉ-eposet prisas
symboliken.

Hos chipplvays och en del antlra indiansjälaskepp'so
stammar fungerar solen och icke månen som
himmelska rrgunParallellt med uskeppetn närnnes i Rigveda clen

som

farit över rlödens vatten.

girnr.

I

en ltymn

(VII8? f)

stiges natthinrlcns gud och stjärnornas

V
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heLle, gutlctt \rat'ttnit, ltit sliit¡litt rìll g)'ll(ìlìc gtllìgtl pii ltintmt'ln' Sånjitg blstiga skc¡r¡tet, lliir I'i rlt'ir';t cllt
¡{aleu siigrrt': lN;it'Vartttta och

fr¿rtr

till

h¿ìr,cts

utitt, ntir vi fiil'tltrs på biiljornns ll¡ggill', rlii vilja vi

gu¡l{Íì oss i gttttgttrr till glatrs.l llnli¡4t cn stctlsk sanslilitistsr iit'rtrrt
s¡le¡, sour hiir fr'¿rrnstållcs untlet dett tlttltbla liiltlen at, sliclllr oclt
i$nìga. l{r-'n ttiil'ttt¿rre liggel otrlkligclt tltåttelì.
Inskrünht tiÌl Tigris-lìttfr¿t-tlalctr tycltes lta vat'it må,nbiitcns
iurvrilrrluing i trtirgietr sotn tt'oìlske¡r¡r. I Babylonir-rIl ltitl' ntalt frtnnit
cn nrüngtl snui, lnt,stiulels irv krra gjolrla båtluotlcll'l', sont nterl ¡tll
sanltolikhct fiilestíilla rn¿Inllåten. ìfan ¿urviilrkr tL'tu soln tnirgiskit
hjiiì¡rmctlel, rl¿i ruiur iirrskarle si¡¡ avgiit'anrlerr och utslag nv trttinguttolurcrr. I dcn hilshl'iftligtr besvät'jrlstsamling, solu büt' naltìn{rt lìfnqlri,
rftilllt'litrningr>, stigct' ìresr,iit'jclso¡rt'¿istcl bl.a.:

llin båt hal llânen

byggt.
Ilell¿rn dcss horn (stüvar) ligger lösningen.
Onrbord sitta trollkarlen och trollkonan,

sitta hixmast¿rttn och hâxan,
sitta tjusarcn och tjuserskan.
Firnglinan i rleras båt är krpatì,
kapatìe äro tågen, fälld ¿ir nrastc¡t.

Iìr'stul av ltcsvrit'jr,lsclr iil t1'1.:it',' nüst¡ur lrcÌt fiirstiit'rl. Ensl¡iltlt olrl
visa, att rlrt lit'fr'å¡¡a ntu sjiì, fkrrl, r.;igot', sturttì ncìt, viil att lniilka,
rrrårrgrrrlr.rr Nrrslirrs blflllrrirr¡¡. Irlrin iil tl'dlig. llesviit',ielsclrLiistetr hiu'
lryggt err l¡ât rftcl nì¿ilr{rns nrorL,ll, placrrrlt onrllolrl ¡rå rìen trolllrirckets Ìrilrler', liir¡rirt linol ocìr tLossårr, f¿illt ncd nìirst('n och sli.jutit
rlen s¿ilu¡rl¿ till rrirr.igg¡ilri-{ prlrrßliugjorrla båtr.n ut i vattnct och
ho¡r1ras, ¿tt hírtrrn rucd sir ì¡rst sh¿rll för'gås. S¿isoru lniirlrn på hitnmelu, så skall tlss jortliskit årvbil(l kir¡rsejsa oclt gå i kr.av. S¿isottr
troll¡rar:hrrts biltler fiilgås, sliall ttrrlll.raclitt sjiil'i,t ortrltonutta. Tvårlet gatttlit
falrlig syrrr¡xttetisli rtagil
- llrrrl hät' lclatel'itde ¡rr;txis i
'Iviiflodslanrlet ih' rlerr t'irl¡t splitkla sctll'u bcsl¿il<ttd ntt låta sjrrÌirìrtnr¿rt' och andl:l ontl¡r lt:tlitel or¡tbolrl ¡rå båtal fl-vta lrolt pii linn¡rntlc v¿tttcn.32

I

crr iuurarr babylolisli blsr.iirjelsc siiges rl1-'¡' l\¡itì l[¿Ilre¡I, Yiìts
Ititurrshep¡r ej går' övel stliimuren, r,al baunatl!l llnru dr:tta btil' fiil'stås
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är icke alldeles klart. Antagligen är clct också i tletta fall fråga om
en miniatyrbåt, en avbild av måncn, som, lastad mcd bilder av
besvärjclsens förernål eller häxpacket, skjutes ut i floden och som,
gripen av strömmen, ryckes bort av denna och aklrig når stranden.
Som förklaring kan det även nlimnas, att ctt binamn på månbåten
är ma-nu-ri, rrbåten som icke landarrl, aldrig kommcr i hamn,
en benåimning, som våil anspelar på att månbåten kapsejsal en gång
varje månad. Månbåtcn tir den flygande holltindarens förebiltl! Dctt
som råkar ombord på dcn skutart Ëir förlolad för ¿lltitl.

V1

F'ullmånsbilder.
Antillet sakbiltkrr, till vilka fullmånen givit uppltov, âr troligen
stiirlc an cle ¿tt' nymilnett framk¡tllirde. Ty fantasien lt¿u befrukt¿rts
icke lrl¡tt irv frtllmfin¡ns ttllttL¿t gttst¿lt utalt k¿nsktl änttu llìcriì àv
tlc ¡rå tn¿ïnshiv¿ttt synligit ufläckarn¡ru oclt ¿ìt' dess blåintlattdtl glirtts.
Båtlc sumeler otrlt intloettro¡rricr hil färlikrlat fulllnåttett och nil'n+'tt
i allnriinhcrt med v¿rjch¿ndir ¡rrytlnadsförerrtåI. l(t'n rlet år'icke ¿lìtitl
lilart, htlrttvitla hithör¿ntlc biltler bctingüts av tnilllclls frlt'm eller
a\r dess glans och sktilrhct. Stttltet'eLlta k¿ll¡lrle månen bl.¿r. II e d tt(ZC: Zt)
¿ì lt tì ¿ì, rhirnutclns pryflladrr, likiuom solen i Syraksbok
hetct' unu Jl'yrlelsc fiir Hcrrcns höga ltimmelu -, II tt ll rl a I atl irrgit'a, lhöga gutlakrOttau, lf en-zalítg, rlllraktkronù1, ttclt
t+ i I s a- tl i n g i t' n, ugu{¿snryck¡r. llos Floratius ¿iro sol rlch lnånc

c. 2). Seft:tte heter i en
trrfisk hytnn (C: .9) ur¿rttcns stnycho. K. A. Nicaudor kallar i Edu,lt
på, Bl¡1it:as lr(2) nÌfinen utattens ltLonar. Kroltbiltlcn ¿rnvälttlcr otlkså
solveig von sc,[oultn (x,Iånc¡¿). l)ir|l¡{r'en betecklrar månen i diktelr
lnltl clctt¿ nitrnn som en xilverkraschatl ¡-rå mitln¿rttells llriistl' Gripcn-

lhimlt-'¡s strå,lancle sttlyckenu (tl tr r m

e

n

se

belg förlikn¿t' ltlen I'itit tnåttt¡ltl vitl tltt silverkrolta. Ar¿tbt-rn alMaq(lat,î stìt' i mfinen ttt gyllcne s¡rlittttbnt:kltr. På månst¡ycken råtlcr
ingel brist.
\rilki¡ rrntlclligil irlétl uran rurllrutit till ltìåttclì t'islìl clt notis i
Plut¿rclrss' ¿rrbctc onr Isis och Osiris (gg). Iierr Lulttl¿cle iit'rc tlelelt
lr. cgyptt:t'tt¡rs s i s t r rt rn k¿rllatlc skitllra, solll iln\¡¿itìdes i gtttlinnùtt

Isis' kult, oclt tless fyra tviirsttivlr uppfattatles itv tlc troerttlc som
en häntytlan pir, milnens ¡1¡¡11[ och rle f1'ra eletnetìtctt, soll1 lìì¿lll troddtr
riira sig iuont dcns¿tntnt¿r. Och då tlet lrr:liga instrunentet ofta l<r'öntes
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&\¡ on k¿ìttbikl, iutsågs livrrn

tlrlr trnslrelu ¡rå rnårrrtrr, emetlan måncn
är firrändrllig, rrtrttlig och frnktsaur s()ln katten cllcr t'¡111¿¿¡l kattcns
ögon utvidga si¡r, då m¿Inetr ¿ir full.1
Dcn enkl¿rst. sakbilrl miinniskan sr-rtt i

fullmåne¡r liksom i srl.lr
oclt ävett i stjlilnrurrtr
äl'utan
tvivrtl
crlr rund skiv¡r. lìunda ski.r'ol.
cllcl mncllar åro tlerr ¡riktogr':rfisk¿ skriftens äklsta bcteckrring för.
hirrrlakroppama. Enligt orfikernas kosnrogoniska fiirestälhring iir.
r¡rånen en skivil, som till fornr och bcskaffenhct tlr lik jortlcu (se ullånfanrletr, s. f1o). L.rcnzr¡ i Shirkespearr,.s liöpllarnten,itr,eneil¿r(\¡l)
silger att himl¿fältet är inlagt med skivor' ¿v str.álanrle guìrl. som
l'lutla skivr¡r (kyklos, urbis) fijlrställkr sig greker och rolu¿rre
sol och nrå.nc. Atztehernil ¿vbikl¿rle dessa himl¿rkroppar sonl n¡nrl:r
ski'r'or', på vilha ¡le trrål¿dc rrtt ur¡insklii{t irnsikte 2, bildel sorn är.o oss
ttog så bckant¿r. ulklncns shir,au ür hos oss ett vanligt uttryck bildc
i prosa
'ch ¡roesi, chut'n vi vr-'t:r ¿rtt rnårren icke ¿rlls ür cn shiva. D¿i
(ìoetllr: t:tliu' om lclic urrr,olll(omlììLrrre Scheibe tles späten ì[ondesrl,
¡rvsrrr h¿ur rkrck tvdligelr icl<c just f u I I mållen. I tikhct hiir.rncd talal
I(. A. Nicantlrrr i Àri/if¿øs nrcd korsfa?r,a.?¿ (ìnr drn turkiska lhah'nånerrs
skiv¿u. Dc altäislt¿ folkcn föLnrena, att det ursprungligen icl<e lanlls
och intr-'hcllt-'r behör'des vare sig sol ellcr nråne, ty nrtinnisl<onr¿ì, sorrì
¡rå dcn tidcn flügo omkring i luften, upplyste och vürmrle självtr sin
onrgivning. lfen tlil en ¿ìr'tlenr sjukuade, skickade (Ìud ett väsen till
rlcras hjtil¡r, och han satte u¡rp på himnreln två rnctallskiv.r, elk r.
-spcglar, sonr sctlan rlcss ge liirltlerr ljus.' Ilcdirn pytha¡{oras höll
rnånc¡r

fiil

cn spcgcl, nred¿n solcn enligt hans och Anaxilrxrrrrrs' t¿rnkr.
¿ir err skiv¿l av ctt glasartat iirnue.a

är ofta cnrlast en omshrivrring för rrrånr-.n, obeSå t.ex. i.tSiittigers dikt 3¿rsfrirn,lre/se r¿, rliit tlct hcter.:

rtrfålrens skival
Ìocrule ¿r'f¿rscu.

När lrnn skapat nråncns skiva,
sad' han: lys och väìr' (i r¡'nrden),

stagrrelius anr,¿ilrder uttr'1'¡r¡¡o¿ luntlrr rrrilnens vanskeliga skiv¿u
(Alem,nder tid Irydasrtes) ocìr l.åtcl lfel¿uldcr'hjelm br:r¿ikua >hinrlafärck:n för' ntånens skivau. Också hos l¡r,r,r-'r.tin förckonlmcl rrttrycltet
ll¡tånens ski't'itu (Iln ganmnl nyrïrslrisc) jtimte rlr.inttrtììfnrens ¡rnd¿t
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¿tllnrünhct ¿\¡scl (l(ì(Ìl( dettir trttryclt speciellt fnll-

riitt vanligt.

Undel krigs- och ritnsoneringsåret 1042 förliknatle Flelen af Ertehjcltrr i Vår soligø adrd.a¡1(s. 93) fullrnånen virl t'lt rxtol srickt'¿trl a¡telsinskiva från r,'n av fledsticlcns sybirritisk¿ kakorr, vatvid även
färgerr fick spcla in. llcd rundsl¡ir.an omvüxliu'ur¡r¿Inens nrndl och
rrundelu hos Dahlglerì 5, rrÌìåltìrrs bleka nrntlell hos Attt:rbont i -Lyc,Àsulighetens ö. I\Ie<l hËinsyn till den folla cymbalens runrla nÌotalþ
¡rlattor k¡rn lfartinson i Dilc¿ kalla månen rjordens cymbalu.
Ilådc fulllnålr:ns mncl¡r form och dess glans avsc.r cn ¡n'abisli
rlihtare, som kirllirr rlen en drukm¡r (ellel bllisen mcll¡rn cn svart hästs
irgon). Likaså en pclsisk sliald, som lihstållet' m¿Inen necl ett sil't,eLruyut i jåinrför'clsc mcd solcn son iil cn guklslatrt (s. 2tl). I[filten sottt
ctt silvermy¡rt åtcrkomrner i Dalilglcns vitsigit lil<nelse: ll[¿Inen ¿ir'
cn blirnk rihsdaler i rlelt ltintnelska liks'bartkcn, stjlirnorltil plilt- oclt
tviiskilìingsstyckent. Olnvält föt'likrr¿rr Amy Ltnvel(ì trtì sillol'
pcnuing vid den nulclil och gìittrantle utå,1¡el, FIos I(. Aspluntl
(Dapbne s. 51) ür dcn sjuukatrrle fulhnåncn utlet ltl¿utka gultltttl,ut,
Iratten villc gc fur att få rlcla rlagcns ljusa fliijtlelu. Slutligun ttrötrt'
oss i lfartinsons Mdr¿dil:l lurånens vit¿ dubhnl, nìcn bilrkr¡r haltat'
s¿Itillvida sorn detr gatnla gorla s¡rausha tlubloncrt ju r.at ctt guklmytrt
och icrkr: kan'kallirs vit. Sanune förf¿ttaro gel'ert anniìrì hybrid biltt
av fttllmåncn. ll¡rn set' i hlalhtci,nutior¿

- hur nrånon står grrl prl en alptopp,
ny-ystatl stigen ur dalen,
lik en mcdalj pâ cn nãsa hâllen
av klovner i Basel,
lÍ¿hrr:ns

rlilgrr sour lretechnirrg för ft¡llmåncn skall

behandì¿rs

i

r:tt

annat s¿unrnanhrtng.
ovanligt ilr att nånen fiirliknasvirl en lrriidk¿rlia. Detta skcrictt
iu'abisk gåta, som lycler ungcfär:
I storlck en brüdkakas like,
räcker till för varje rike.?

Eu kornblriclskaka som bikl av
bilrler (s. 7l I.

clnnl<ehtrålreu beröres blantl nvtnåns-
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Ofta har fullmånen uppfattats som diskus och sköld, föremåI,
som åiro vanliga i solens bildgallcri. Den indiske månguden ViÉnu
heter udiskuskastarenn, och samma epitet har }Iermes. Fircltsi i søhno,Ìne ser i månen en silverne, i solen en gyllene sköld. I cn östafrikansk saga omtalas, att den kvinnliga Månen om natten bär Solens
lysande sköld (se ovan s. 23). I cn av Ossians så,nger hos Hcrder,
Stí,nrm,en iln Valkø, säges månen, lik en ljus sköltl, simma bland
rnörka moln. Milton förliknar Satans runda sköld vid fullmånen
(Paradise lost 1:289). Th. Mann kallar må,nen nskimrande silversköldn.8 Stagnelius talar om cn månlik sköld (G¿nlög 4: 13). I Tal en
septnnberafton, sëiger Dahlgrcn, att unatten rnånskölden hängt på en
stjÈirnbeströdd karmr. Topelius låter Månen nvändarr sin ryyllene
sktilrlu (M,ùne ldara). Tegengren omtalar i En hogtid, blntt an enila,
rlen månatliga metamorfosen av ¡umånens skära, i stålblank sköld
förbyttu. Med sköldar ha sol och måne förliknats kanskc också d¿irför, att de gåilla för skyddsvärn mot onda inflytelser; i Ps. 84: 12
heter det psol och sköld är Jahvo och i Ps. 35: 2 Þfatta tlen lilla och
rlen stora sköldcn!n

Hjulet är en bild av både rnånen och solen. Man har att tåinka
sig månens och solens hjul som ursprungliga skivhjul utan ekrar.
fìilden av ett skivhjul framträder tydligt i Nyboms ttikt Sis¿ø nattsrt
i Athanúnø. Dåir säger Boabclil: pAllah
/ rullar rnånens skiva
genom rymtlens / orntitcliga fjâirran, för att lysa / kansko en annan
jord och andra släktenl. Lika år det, då Lidrnan säger att nmånen
välvde sin snurrande skiva kringu (Pøsipløe, s. 2l). Nära denna bild
kommer måncns förliknande vicl len ljucllös (!) cirkelsågn, som skär'
sig genom molncn, i llumtnnt meil ile fgra lõnstra¿ av Hans Ruitt.
Selene kallas ahjuln (trocho's), och i Ecldan heter må,nen hverfandi
hvel, lrullantle bjulu. På ett av sina åiventyr såg Valter i Topclii saga
fullmånen Dstor och rund som ctt vagnshjult (Läsni'ng förbarn,IV 50).
Sillanpåiä tal¿u om nkuun kuparipyöråt (Bacchus, Vemæ). Hjulbilden
har framkallat clcn vitt spridda förestãllningen, att Månen oclt Solen
lärdas i vagn.
I tysk och nygrekisk folklor är månen cn ostskiva.0 I Glarner
Scrnftthal betraktas månen som en vit runrlost. Enligt en dansk
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saga ¿ir månen eÌì ost, ystad ÍÌv mjölken i¡rllelkevejenl. Dessabiklel

blott fullmånens runda form utan även dess färg, liksorn
då Seìlstedt srigel, att >må,neu sken som cn nykluverl edamerostl
(Bn resa till Norrland). D:rhlgren vitsar i Mollbergs lörsta epistnl:
avse icke

rMånen är en hollänclsk ost, var¡rå rle hollänclska sjükaptenerna i salig-

heten frukostera.u Det åir vül den Dahlgrenska ostbilrlen som går
igen hos Topelius, rlå han låtcr Vipplustig tala om rnånens ¡rstora
trinda ostansikter samt srnaka på måncn och finna att dcn åir uholländsk ostu.lo Eva Wichman kallar tstora frocliga solnnarrnåltal rölliga och tjocka som ostarr. I detta sammanhang kan nlimnas att
månen i fornindiskt biklspråk åir en droppe guklgul somavåtska, av
vilken gutlarna bercda sin rusdryck, med&n han i folkspråket ät' etl
klimp färskt smör.ll En liknande bilrl skulle förcligga i finskans ord
för nå,ne rrkuur, om detta är samma ord sorn kuu med betyclelsen
flott, fctt. En lettisk gå,ta som syftar på månen - nogíl taget väl
avser månskäran och askljuset '- lydcr: uBn smiirklick i brunnen?r
I l\'tartinsons tlikt 'Olika ltinder' (Passad 29) ingår en bilri, som i viss
mån påminner onr tlenna; ri det feta landct var
- sollì en gul

-

klimp i en soppa käll¿ns måner, Tnedan ri nödctts lancl låg - - lik
ett kranium i k¿illan samma månel. Och åinnu en godsak sorn synboliscrar månen finna vi i Dahlgrcns strofer (SS I aal ):
oHan stâr som en gröt på de himmclska borden
och lyser så präktig, sâ frodig på jorden.r

trfåneu åir vidare liksom solen cn slända och en spittnrock. I)tlssa
bilrler hänföra sig vitl ursprungligerr till slänrliurs triissa och spinn-

rockens }jul. Eino Lcino begagnar månbeteckningen kehrtikuu
(I 67). IIos den finskspråkigc diktaren Kaarlo Sarki¿ finne¡: ntalt
bildcn rkuu rousee kehrin punaisin ja sunrinrr (Syysyön, fantasia\.
Det hör'till de kosmisk¡r bildernas \'¿isen, ¿ltt mårllriskoögat ser endast
en tlel av bilclen och fanta"sir-'n får frrllsttinrliga rlen. Båda hirnlakropparnir tänkas -- som personific'rade oclrså spinna resp. r'ävtt.
Ilärvicl tttgöres trårlen av deras sttålar, och resultatet -- en väv, ell
representeras av deras sken; härom nårrnare
slöja, ett nät o.s.v.
i kapitlet om ¡rl[ånens yrkenn. Då Stagnelius talar oru Frejas uslända,
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bl¿nk och storrr, om rFrejas spinnrocku, som ugjuter sitt midnattsglitterúr, så
skenÞ, och om x'riggas rvida slända, prycld av stjåirnors
peka dessa bilder nårmast på, månen, vilken karakt'är cle nämnda
gudinnorna för övrigt må hava.
serlan Aristoteles som den förstc skall ha bevisat att månen är
klotformig, vilket också den babyloniske prästen Berosos lÈirde,
klot (s f a i r a,
sågo greker och romarc i må,ncn en boll (p i I a) eller ett
g I o b u s). Enligt en bulgarisk legeÛd, formade Jesusbarnet en
mångd kulor av ler och kastade dem upp i luften, där de fingo sig
platser anvisade av Gudfader; en av kulorna blcv månen.l9 K. A.
Nicanrler talar i Tgko Bralwssy?¿ om måneils globn och om Den månes
kula¡t, som springer söntlcr. Dcn tyske diktaren Anastasius Grün
anvðncft:r uttrycket ¡månens bollu. Hos Daþlgren för'ekommer månens

rvitan eller mnövita bollu, jämte lvitalodet' månenp.la rMånens klot¡r
och milverklotl, äro vanliga uttryck i svensk poesi.Ú I uttrycket
rsolen och måncn, de rulla sin¿ klotr(ses. 136)åirbildenklar. Men
julenr, åir
clå Dahlgren i Tal, s¿iger Dsolen och månen nu rulla mot
biklen mångtytlig (jfr s. 221). stagnelius och l(. A. Nicander tala
också om månens r(silver)globn.t0
I den finska folkdiktningcn förckommer må,njungfruns, Kuutars,
brustna gulcltråd. Dctta häntyder på att månen tånkts som ett garnnystan. I Carl Bmil'Engluntls cljåirva oclt stundom fantastiçka bildspråk åir n&nen

ett glödande nYstan i blâ sPis'
som evigt letar efter mörka fönster'

Månnystanet kan icke vara annat ån fullmå,nen, men till denna hör
icke en ublå spisr, som rimligtvis avseraskljuset.rcû îillsammaföreställningssfär hör sägnen om Ariadncs nystan, vars avnystadc tråtl
visade Theseus vêigen ur Labyrinten. I detta sammanhang mâ nämEnckells ovanliga dubbelbiltl i Lutail öuu brunnen (s. 16)
nas Rabbe

>månens håtrva brinncrr.

Babylonierna tyckas ha förliknat nymå'nen vid en korg' Mest är
korgbilclen knutcn vitt fulhnåncn, ßnligt en nygrekisk saga synes i
månen l(ain, som är dömil att samla sin mörtlade broders ben i en
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bottenlös kolg.la Sonrliga indiancr sc i fulhnåucn cn kvinrra lap¡rarulo
en liolg. I tl¡ss¿ f¿ll är tlot k¿ruskc mera må,nflück¿rrna ¿in tlrånr-.rrs

folur sour b¡tingat korgbildcn. Indirr:kt firrliknal llabbc Enckell
(full)rnåncn r.irl ctt fågelbo, entcd¿n t¿nlien rhar stuntlom där siu
hüchningrr.

(lftare ttiulics fullmåuen sorn ett fullt h¿irl, en bild sorn dock
tyckes vara okäncl på grehislit hålì. lìnligt en i ruinerna av Assvricns gtrmla hnr.udst¿rl Assur funucn ìiilsklifttcxt besitter mångudeu
ctt kürl, innch,ålla,nde usm¿irtvätskarr, ctt slags balsam, tuctl vilken
barnsiingslrvinnors plågor kunna liuthas (sc rl[ånen virl gifterinfil
och födst-.b). Irornindietna åter troclde att månkärlet ilutehållet'
mjölk (se rrMåncn alnmar clet organiska livetD), resp. gudtrrhyckerr
som¿r. Soura, irancrras haotna, var cgentligen natnrtct på cn vtixt oclr
lletr:cklade serlan den ur växten pressadc bcrusanclc och livgir.anrle
s¿rften. Ilpphöjd till tlet himmelska planct och föt'gutlatl, irlt.ntifierades Soma med Månen. Bramanelna satltr att den sotn rlrickel'sonr¡l
dricker l\fånen, 'r'ilket påminner om den kristrra nattvardsliiran. Al'
Iìigvccla (X. sf : 5l) veta'ri, att guclarna plüglcÌe rlricka klirlet tomt,
men tornt fyllde rlct sig igcn. I iiverensstüntmelsc hårmed besjunger
Rückert fullmånen:
rDer Vollmond ist die volle Schale,
die von den Göttern bei dem Mahlc
rvird nectanìeer getrunken. lAn den Vollmond\
En liknanclc bild anvünder Stagnr-.lius i fråga our solen: I

stjärnor blicka

fylltla

- -

rnot

ljrrspolralrr (Su,cltan

-

fiistets

all¿r,

ctì gcrììsns¿ìut sol och rh'ick¿r tless evigt

u'

stofkt).

I(atri Vala åtcl sjungcr',

icke

alltleles kl¿rt:
Sjöjungfrun lyftcr månens tennl¡leka bägarr

högt över trüdens toppar.
l(lingande faller den i spillror
och sjunker i det svarta djupct.rsb

Hos irttlierna güllrlc fullmånen fih' cn bröllopspokal vitl dagens oc,lr
nattcns förmtilning.l? Båtle sol och rnåne äro tälkta som kärl i frjþ
jande tyska gåta:
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sind zwe¡ Eimer am Himmcl,
die tauchen ins Mcer,
geht der einc hinunter,
kommt der andere herauf.
DE6

Ilafis sjunger: ÞSol och måne åiro vin och skål; giv mig solcn i halvmånens skåltr Här år såled.es månkåirlet halvmåncn. Men en arûbisk
diktare uttrycker sig i cn ordlek: rfullmåne, bringa skyndsamt rnig
båigarenlu, i clet att orrlet för fullmåne (badr) också betecknar en
yngling, en ganymed. Arabcn Badreddln alHalabl kallar fullmå,ncn
en bägare, full mcd påirlor (av vin). uKuun on helmissä metsä, rnaar
sjunger Eino Leino (Mirianin lanlu). Också Manninen förliknar det
ur månkärlet utströmmande skenet vid pärlor och paljetter (Ka'utam,o). Likaså. Etik Thcrman: ÞDikt ür orrl som falla i nattcn likt
påirlor, som Ìnånen tappat i det sldmrande grëisetl. Karin Boye talar
om amånens skålu, som innehåller xlen bleke förtrollarens saftelr
(ßlementørandar). Detta påminner nå,got om Karlfeldts månbeteclining: uett kåril flödande av ktinslorågar (Sol oeh M&ne). Mindre seriöst
kallar han må,nen en sttiva, som amånjungfrun tömmer i purpurn
frå.n dagens pokab (Nu öppnar nøttglim, sin lnona). Bilden av (full)fyllt med ljusshimmer -- röjer sig i sådana
månen som ett kålrl
uttryck som l-,eopolds Úynthia övcr flilten tömt sitt silverr (Mielt'
sjukan), Tegnérs xlu måne, som ditt skimmer tümmeru (ltrithiots
Igcka) och Mörnes mtåncn, mystiskt stor, sin prakt i Genesaret tömmeru (S31n). Hit höra också talrika bilder av månen, som gjutct'
bliclcar, tlagcr, halvdag, glaus, ljus, silver, silverue flötle, silverolja,
ström av silvcr, sken, skimurer, strålar och t.o.m' guld. (ifrkap. X).
Vitlare stöta vi på ett månkëill ltos Dante. I Skärselden (18: 78)
förliknar han fullmånen, då ett segment ¿rv dess skiva redan fördunklats i nedan, vid en glöclancle kittel. Om denna bild påminner
beteckningen rfullmånens röda kastrull¡r hos Karlfeldt. Dante ser
dessutom i månen rlen ena vågskålcn i zodiakens illusoriska, i zenit
upphtingria rxågu, vars andra vågskål är solctt (Paradiset 29: 1 ff.). Vitl
ekvinoktierna, då, solet, allteftersom det är vår ellcr höst, befinner
sig i Väduren cller Vågen, k¿n man ett ögonblick få se fullmåncn
höja sig eller gå ncd på den cna sidan av horisonten och solen gåncd
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cller u¡rp i det notståernde rljurkretstccknet -- två vågshålar i ji:imnvikt, en vacker syn,
Någonstans har jag läst: ¡¡l[åncrt står liten-rund som ett vitt tefat
högt på den bottenlösa vintcrnattsltimmeln.r
Emedan månen vtixer tills den tcr sig full oclt rttnd, har n¿n
hållit den för en fnrkt, speciellt en trädfrukt. I fot'nbabyloniska
astrologiska och poetisl<a textcr ür frukt (g u r u lt, e n b u) en vanlig
beteckning für måuen. Han är cn ufrulrt, son alstras av sig själv,
en yppigt v.lxande, vars prakt man icke kan nog benndt'arr, såiges clct
i en tvåsprtlkig babylonisk månhymn. Speciellt år rlet naturligtvis
fullmånen som kallas flukt; rlürför omtal¡rs en gång ett rnånförmörhelse merl uttryckct lfrukten ftirmürkartesu. I Rigveda tir måncn cn
¡ri¡rJralafnrì<t, ett slags fikon, vars gliurs ür obeskrivlig. Liksom dcn
babyloniska urånfnrkten uppstår av sig själv, är i\[ånen i vetlamytoIogicn xjålvskaptrlu (ser lDe två stora ljuscn och stjlirnorna, s. 4).
Mürklig är en hos ntanrléerna råcl¿rnde föresttillning. De antaga nättrligen ett pirã rübbã, uden stora, fruktenl, kallat urvüsen, nr
vilket otaliga ¡tnclra rfrukteu (stjlirnorna) framgått.r8 rDcn stora
fruktenr är otvivel¿ktigt rnåncn.
Det firurs en hcl hop rnytiska tipplen, som icke äro ¿nn¿t än fullmånsfrukten. Heinc kallar månen rcinc lìiesenpomet'altzeD (Dic lleinr
læhr, nr. 10), en bild, som avser fullmåncns båcle gt-'stalt och ftirg.

K¡rtri V¡rla ser i högsotnmalmånen en bleknacl frukt (-lVoctzrnc). Mett
'l'egengren sjunger I slåtteúíd,en:
rSå tung som en gyllnc druva

står må.ncn

på. fästets rund.ro

I

en sversk saga förliknas månen vid rcn stot'sk¿rlad rnelou.lÐ Martinson (Passad,76) såg i sitt barndomslandskap rm.iuen väklig mogna

flukt har väl också [ìttnno

Ðurelius förestüllt sig fullmåncn, då han kall¿r ltonom rfullvoxcnl.2o l)etsamma

som rìrì astr¿k¿rnl. Som en

gäller I\Iax lfauser, i vals berättelsr-' En ha/ fatier båtnn månen har
r,¡ritcterr ustor och fttlltnogert.
M¿hrfrukten förutsättcr ett trärl, på vilket clen vüxer, cllcr ger
ru¡rphov till ett sådant. I själva vcrkct bctraktas hitttnteln, påvilken
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solen, må,ncn.och stjårnorna stråla, sonl ell trädgård

eller som

ctt

encla

(jfr kap. II

s. 40)

iätteträtl. En arabisk sk¿ld föreställcr sig stjåirn-

himmeln som ett granatäppleträd. stagnelius ser i himlakropparna de
glänsande blarlcn på, eonernas rnäktiga tråid.(Tingens natw) och kallar
(i sacg¿l,er) Ygdrasil d.et stora stjärnkrönta tidens träd. l]ildspråkct
kånner dessutom till ett s¿irskilt månträd vid sidan ¿rv solens träd.
I ilet paradis Alexancler clen store nådde, fann han på, världsbergets topp två trtirl, kallad.e Hêlios och selene, sol och måne. Man
återfinner dcm untler en annan aspekt i Levertins dikt Alerantler
undet solens och, mãne,ns ¿rdd (se rMånskliranr, s. 68 och uMånen som
döclsriken, s. 118). också de. två undcrbara träd, en palm och ett
olivtråirl, som e¡ligt vad Aelian¡s beråittar i sirla Sonna hlktorier,
vtixte upp samtitligt på ön Delos, få våil uppfattas som rcpresentanter
för sol och måne. samma tråd untter anclra namn finna vi i Edcns
hrstgård. De motsvaras vidare enligt Hugo winckler av fikon- och

olivträrlet på sinai, ude två månarnâs (? solens och månens, se s. 28)
bergu, vid vilka Mohammecl svär' (sura 95), kanske ocksô av cle tvâ,
olivträdcn i profeten sakarjas syn. Då kyrkofadern Efrem syrern
br..tecknar livets tråid i paradisct som rparaclisets solrr, bör vtil kuttskapens träd på gott och ont, rl.ä. dödens träd, uppfattassompararlisets måne med de två motsatta aspekterna ny och nedan'
Mundanerna i Indien hålla solen och månen för två banantråd.zr
I ett mandeiskt verk avbildas nträtlet som nåir clibarnlzs (fig. 27)'
och i rless topp sitter månen; dct åir tydligen ettmåntrtidochidctta
f¿ìl livets tråid. Också inom tlet egeislia kult¡rområdet tyckes månen
ha förknippats mcd livcts träcl. .En fr'ån lftetahåirstammande gem
(fig. 28) visar en kvinna framför ett altar, på vilket höjer sig ett trtid,
och på altarets sida ses nymånen.z8 I en egyptisk bön frå,n dcn 19. dyllastiens tirl kallas Thot ulruktbtirande dumpalmu.ã Då proleten
Hesekiel (+l:lz) sägcr, att frukttråitlen vicl det nya tcmplets ströln
bära frukt varjc månad o.s.v., ür det uppenbarligen fråga om måntråid. Dctsamma gåller i bôsk¡ivningen av det nya Jerusalern Dlivgts
träd, som bär tolv skördar, givanrle en skörd för varje må,nadr (Joh.
upp. 22: 2). som cn reminiscens &v dessa bibelståillen kan man betrakta stagnelii skiltlring av de parkel! solll hysa Kristi brud:
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Fig. 27,

,rl\l¿lnens

tråd, som livniir

späd-

barn¡r. Ur den urandeiska urkunden Dirvan
,,\bathur. Drolvcr, The llandaeans, fig. 12.

Fig. 28. f)yrkan av träd och
månc. Iirctisk genr. v. Liclrtcnberg, l\cgaeisclre I{ultur.

rEn salig v¿lr dess parhen sirar:
mcd varje rnånvarvs lopp

t'n ny gudomlig Flora s¡rirar

ur

mullens sköte

op¡r.ro

(Bruden.)

'rill

s¡rmma rnånmytologiska förcställningssftir rrör slutligen undertrüctct vitl porten till den prl fiirkristlig tirl lcvande hincsiske kejsaren

Ja,s p¿1¿¡., på en var av de fcmton rlagarna i ¡nånadcns förra tråilft
få,r tr¿itlct en ny gretì, och fÕr cn v&t av cle femton dagaura i månadens selr¿re hälÎt faller en grr_rn av,25
Ett tliirt ellcr en trärìgren tyckes företräda nìåncn på err stiliscrarl rl.julleverliikl fr'ån Iliol,2ß och på en libationsvas, fnnneu i rell
IÌr¿ih r¡ära Uhabtr-flodcn i Syr,ir-.n.¿?
Fiircstülhingen oln ctt sol- och ett måntrlid liksom rm ctt himmelstrütl cllel vürklsträd fi'amskyrntar i l{alcvala (jfr a9: 62 f.), där
sol, månc och stjrirnor liombineras med trüd som sin¡l b¿irare. I)enna
uråklriga bilrt liggcr till glunrl oclisà för cn liknelse i llp¡renbarclserbokcn (li:18), tlär rìet hcter ¿tt rhinrnelcns stjärnor: faila nccl på jor'rlr:n, liksom ctt fihontråid fåiller sina frukter', då clct skakas av vindenl.
so xtI-7

M.iNDN

{r8

flt¿n sambanrl merl m1'tiska frircstiillningar åil d¡t tliircmot,

rlå,

Tegenglctr sjrrnger i tr'årslättnnor: lI fur¿nls kron¿ \¡¿U{l{¡tr mårrens
sl<iirau, cller dil l(lrl Aspluntl srrr rrn¿incn spetsas på grnntrrnas spjutrr
(Visa i uüntttn). Ell ¿u¡lttut t¿nrkrrrilituiltg låtrrr trliirnc betechna oxelu
som umåltclls triitl>

i

mots¿tts

till lintlcl

sorn lsolcns

tlüdr (Sol oclr,

i hagetn). Ik¡lt Fleirre talar onr lmolrrlscheitrtrullketre Lindcnblti(Nctro'
tenr
Frühling).
Fulhuilnerr hll uppfattiìts sorìì ett hurnrrl. D.tta s¿rnrnranhäuger
säkert nred ¿rnsiktet tu¿n tyckcl sig sr' ptT nfinskivall. rPå dcss rörln
skiv¿r avtccknal sig rlet bckanta gulrbhuvutlctrr, sil¡¡cr Sillan¡riiti.
Osilis' huvnd, solu stt shtl¡atlc oc,h ¿ttel'g;rv ifrålr si$ orrh som ctrligt
tìll iìtìnall saga på sjtt rliqar sam ft'¿ilt ldgy¡rtcn till lll'blos i Syrierr, ür,
ett tv¡riskt rnårrlrrrvnd. Om cklgurlen Agni, sout tepr{ìsctrtcr¿r bådr;
tlcn ltusliga hiilrlcns och hinunr,krns rkl, stigr:s ¿tt h¿n lrattetitl ¿ir
vülltlclts httr,url.20 Lucl'ctir¡s (V 7i;3, ll) talar otn månctrs ir I t u nt
c a p tl t, sont gcltonl att skyttrtttrt solcn åst¡rrlkornmcr solförmürkr-rlsc.
Fler'lrìcs ¿vbild¿tk:s stundom endast sorn huvud. Dctt¿r pårninucr
orn ett friståe¡rrlr: k¿lt ellcr skrigl¡igt lurmrl på babyloniska sii¡letcylindlar, om ctt ensamt llorus-hnvud på ctt eg1'|tiskt rnonrrmelt
oclt ttm ¿unllikalrsl<a mytcrs lrtln liru¡rlren slriltla, fritt svüv¿ndc
Ituvttrl.2s Dct finltes en hel miingcl s¿ìgot,, i vilka ctt¿vl¡1r**,,thnvud
t'e¡rrcsentelal fullm¿hlen (r:ller sol'rr). En n¡rpeubal urfinfiErr. iir tlrrlr
rrvser,rliintlska sagatìs flintskalligc Rrranuu, r,ars ìntvud iir srî stort,
att trt¡ul l<an skär¿ llitirl av rlet utal ¡rtt tlörla lronrrrn, och som fiir
sitr fulhcts sliull vistt'sig curlast r¡nrlr:l.miirlia llrittcr.sr I clr lcttisli
giitl hctcl rnânerì rfliutslrallc i luftcnr, likson å ckrn ¿ndra sirl¿ur
gt'ehttt'ttas s r,r I ê n i o ¡1 ¡sh hos oss rrniiltc> ür en allnliirt sltälntsluu
bcniinrrrirrg ¡rt1 flint. >Ar,oil une luno sur la têtel, siigct. f¡¿¡¡¡;¡tìiutn(ìn.
l svcltsli ¡rorsi :ir mâlrhl¡r,rrrkrt süllsyrrt. [,itlnr_rl uttr,],rrkr.r' "io.
rl rlroln sitt huvutl ttìåncn hiiljcu ('f ill lrnin unrs sltrtggø), r,cs¡r. ruti
tnolrr sitt huyutl tlöljeu (l,Irdca I c). Ahurlr'ist talal i No¡¿t}.cl¿,ts onr
rrmåne¡ls 'r'allmosmüht¡ultlc huvr¡rlr. I llo lìcrg¡¡n,,* rrrriktiga diht
trIångudt-n ft'attstiillcs tnånr,tr sorrr gudons hurnrrl, lvar,s viiltliga \.alv
¿i.l' fornlat cfttr himlavalvetr, (-)ch d¡tta hrryrrd þiir skiigg: uDct lå¡gir,
gt'tia, böljandc skäggct ll.vter. sonr r.ilrter.ß¡rt¿lt gcltotìì r1'rnrlen, rh,ir
må,¡te
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iirlets storrnrtirn hållcr nìusikD. Skügget år' r'crlall i rlcn sumerisli¡ckatlisk¡r trtytologictt llàlrerrs och arrrlrit ljusgurlomlighetlls küntrctt--cl<en, on

biltl aT ljLtsflötlet.

Vitlal'c bctccklt¿rs sulelr och llt¿Inr,rn, liksorrt liven stjärnorla, sr)nt
ögon. Ilabl'lonicrna kallark: n¿irrt-.n lhirnmelcns och jolclerrsr, rl .ii.
välklcns, riigau. Ävetr Sorn¿l ¡il'uviirldens r'rgal.3z I Rigveda (I. 22. 10)
hct¡t sol och rnårre ürilnmclens iigotrrr. Egv¡rterna höllrr rlenr fiir hinrmelsljusgutlert llolus' av Edfu rcs¡r. rlen tcbanskr. Amons rigou 33,
rnctlalt ol'lilict'nit lialladc rlenì rZcus' iigonu. Sol och rnä¡lc ¿il'o också
()dcns ögott, ehttt'tt Otlclr liall¿ts rcntigrù, r'urerliìn urilrri'igattirttnlsiir
¡ratrtsatt fiil cn dryck ur }liurers lu'unlr.u Florus, Z{'us o¡11 Q111-.¡
tihlktes sorrr jiittestrlra hiltrmelslttr virlrrlscl'. En likt¡a¡rrlt llrakroantltt'o¡ros siigo babvlolrilt'r¿ i den hcrnlighctsfulla sruncrisk¿r ¡rnrterr
l{inurtir, \riìl's iigol Lr'1rt't'sentr.riìdes lv llnlil och Niulil, vilka i rletttr
fitll tyck:ts fût'ctr¿itl¡t sol och rn¿inc. I Sakarjas boli (4: f0) tillrtclas
Jithve icl<c urilrlle iin sju ögon; desstr äro tle s.itr ¡rlirrretelnil, blilnd
tlrtnr natttrligtvis ltåtle sol och tnåltr'. I)err etir-r¡risk¡t \.rt'sirlncn ¿tt'
IÌenoks bolr (s: 2) tyclir.s'r'isa, att s¡Lcciellt nylìtån(,ìn llttralit¿ules som
Jahs iiga. lf¿inel iil'ocl<sii rthc rvakt'ful er-ve of Flelb (s. llll).
Ett alr¡tan rtiinbctt'cl¡ltitrg ilr lrritttcns iigar. Dctta cltitct harlc
Sclcltr,r or:lt Jlcl':r och drt t,at ocliså <len rnrrxilcanske måtrgurlclr Tezc¿rtli¡tocas attlibut. I)ct fiirr.rllrnìlnel' l'cdfln i tlcn hcbleisk¿ or.rlalydelsetr
¿1' p¡o\r. 7: I och avsr..r'liksotlt lJithtrrs iigal spr'ci+,llt lrytttåltt'll, ont
clt tlel tolli¿tlt. ha riltt. I)¿ltlgler, rmviindll biklcu ulr¿rttt,lrs iig¿ cnsamt
t'¿rlrrl i rLrt hügarr (trIullhlr¡1s rllrisÍrrl I ); sl<altlclr ttìen¡u nntut,ligtvis
Ttt¿irren. uNattclrs tiga, nrirlsotlrmalsoll i l'\.itiofs.sa¡1o iit. eÌr cyl¡l¡¡¡ly¡
luot'disk bil(I. I Ìù¿rrrxr¿ïrdrf (upptr'. I sz) av I(. r\. Nicantlclfilu'lilirrar
Alrik månclr virì xrtt sniilt, nyfikct iigir>, sorrr vill ltcs¡rcja horrnur, triit.
Itan 't'andL¿r liring i llattlns timtual'. J luots;rts till ut¿irren ill.sohru
i rcglln urlagtns iig;rrr, t. ex. i Tegnér,s rlilit fir)ta L.ion. ì,lylrorrr (SDa I I 8)
talitl oln l¡llrìitS rtnikla tr¿lllalrrle ögal, ìrl1,l1l¡¡rn (\rI) 16{ì) onr }lfiucns
l)viittliga ögiu. (h'r'kll'ua liallirrle Selr..rtc li y li I o I) s, Dt'ulìrliigrb, villict
Ita¡tslir: ittltcgt'iplt'hcgt'r'¡r¡r¡t rrllijgrl i lili|rlt ¡rgrl 11.lil1¡r¡r.tra. I B¡rglìì¿tìs lrysnn¿inulrl¿ tliht ¿il rnirngutl+rrr lt,rriigtl sour Otll¡ru; >lrlrrs iigir
iit tnâuen, tllr toilull¿ ntiìnctì, som htrirr ¡riî ;rllt, och tllt lrltnsliir ntåtr-
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ögat suger, och silvrrt' uss, ii¡ |otfullt blotlsprii¡gt, ün gttistrantltr
blankt ocll halltl. -Ocks.1 cnligt ¡1as¡ri-frrlkets ftirestiillning tir Måtlclr
enögtl siltillvida stlm ltans lna tiga gått fiil'lorat vitl ctt n:ìppat&g Ìll(f(l
solmtl<¡¡r (jfr kap. xII s. 161). I urotsats fuär'till utrustas ]lâ,ncu av
I{rrrstin Siidct'holltr (Dröntlit) rned ii¡4on, - är det ¡1'$, clkrl'flerc süg¡s
ickc soÌn iiro glågula. Fiir jíimftirelscns skull utå crinras ¿tt llek¿tt'
.r'iil i sirr rgcnskûp av tllångudintta
- hctet' t l i g I c Il tt s' Dltìctl
tr,rr iigorr färsgtltÌ1. Lilt¿så [ar lìudr¿ i sin sr'n¿re utl'ccklingsgttstalt
so¡ì Éiviì tt'c i'rgott.s 1)c tlr: iigonrln avsc lì¿lturligtvis lnåttelìs tl'('
hnvudf¿tsrtr.

Dct är nriijligt att babylottiet'na füt'estiillrlg sig fulfunåncn sont ett
j¡ clrligt folktrolr
!{råtatì(lc, rtry¡rande tiga, ty fl'ålt måncn kotl1lllcl
dcn .i'iixtlighctr,lr befordr¿ulde fulttighcten. I svcnsk poesi bctcclttrirs
I[å¡c¡ ett par.gå.nger sotll ùfajrglåtellr)36, nlon dätlncd ¡lntydcs cndiìst
lIå¡e¡s sofg itv olik¿ atlletlttittgat'. Då r'r-'getationsgtldr:tt Tammuz
kalla,s ñga som gttt jor{err fetr, oc[ ttå rlct säges onÌ Net'gal, sont
ocl<så [a¡ med växtlighetr,.n att göra, irtt ûians kt'aftbcgåvarle iigir
bring¿r. jor{e¡ att gr'önska'r, så uppfatt¿rles kanske drLssa gutlar
ocks¿i som månvlisen.

îåinkt sonl ott öga är ilå,ncn - liksom solcn - allscende. I sytrnerhet S¿rnaú ocþ l{elios prisas som ¡lllsl'entle, ntett liyen Sele¡tc
har flere epitct ned rlentl¿ betydelse, såsour cu'skopos, p¿ìn cpi'skopos, P itntletkê'sI modern poesi intal l\[.hcns tiga cn fr¿ulståcntlc pltrts, hos sta¡¡nclins, 'le¡4uét', Btautr, 'l'r,rpelius, Malmþcrg nr.fl. Liksonr i l{ånelts
anletc konttna i tntlntigat till synes olilia kar¡rktärsdrag oclt k¿ins|lstänningar, som poeter tillskliya l\tànen. iuå,nells öga k:ttr yara fiirtr.ollaude, g¡rlomligt, hiigt, klamat, lj¡st, låilrande, rnotlcrligt, sijmnliìst, taukfitìlt, r'cntorligt, vünligt skinanele och üngsligt stirrtntle.
I rlilrtr:n flol och ll[rinc beltalrtllitl lförne utförligt Xlirnetts Üga i sambanrì mecl }Iånr,'ns \räselì:

i aldrig skildad glans,
molnets rand
över
sitt
anlet
han
sakta
höjde
och
på Solens vcrk'
och
tröstande
och blickacte hugsvalandc
gud,
fast född av sarnrna mt¡r sont solen
Ty Mûncn är en n'¡ilcl oclr vänlig

rNten l\fåncns btekgrå öga brann
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i ett uroln, itrtryt:ket trv iìgat htts clt,iiittt'fisli elkrl'rlet hrintìiìn(l(Ì iigat ltos t'tt ttltidsvilrltljrrr.
Iltt lik¿r vanligt uttr')'ck sont tr[åltc'ns tlga iit' ulliiltcns blicku.
rlIå,ncus blick ut'ntolltcll skeur, siigur l\lttrqr.ist (-iÌlrir¿srirry). I trIåncrrs
lrlick liggel flitl (/rtrrg ôt/alur).llåttcns blick¿r iiro ltlagiska, rtatta,

lirt

sig

rrrilla. liyslt:t, st)tgsnn, tt'åtritntlrt, vtltta, älskogsntiìtta. [,irltrcr tilltigger'
ìIårten lpurpurbÌickar'> (.il{idnalúer¿). Lirlnt¡tn talar om llirncns stelit
rfjtilllrliclo ((lorrp\. nl¿inrn s;igrrs lltlickn nr-.r1, stuttt, tttr:tl himrnelsk
frirl, r'r,rl'Lli'r.icltandr.l och tshåd¡r nritttl ellel' ))sorgsen)). Sällan säges
;\l¿irrolr rser; jag rrset nrring' nnrlel'ligir titrgu siiget' X'Iåne liluru,. u]f¿tnell
stilritr¡rlc sâg ncdr, hctll'tlet ltr-rs Sel¿utrlel'(11',1's or,lt t:¿sor, s. tl7).
()ftirlc fürr,rliotnurll dct lrlifulla och fatttiljäl'a rrttrvclilt rtittar, hos
Dahlgt'r'n, Stagtrelius, Schlstcrtt oclt Sttoilslt)', ltlol,51'¡t¡¿ttttlc tyskatts
I rr g c lr lros lleine (.])ic lleinr,lxtlv). Allbr,l<altt iit' ,jtt 'ft-r¡rclii vis¿t ottt
l'Iånc klu,ru,, sonr lsittr,rl'¡rå fiistet blå. och tittat'in golìonr tut¡ut>. T)r'rr
g('n()rìì r'utal tittantlrr lfåncn h¿r' sin litterär¿r fiìt'cgilttgitt'c orrlt f(it'r'lrilrl i IIöga visalts lmiu r'¿inu, )[ånr,rn, sonl ))l)]icliar ilt gt'rtt'nt fönstrlt,
tittirr in g(.'r('rìì gallrt'trr. Iliittcrt sottt iigit bt'ttliar ävctt rblillkar cnligt
Attr,l'llorrr (LyclisuligltL,l¿rns o, ll 14) oclt'l\rpelitts (N¡cLrrrors¿ris¿).
S¿illirn ¡it' rtr:t n[iincn Dl{ir.l)¿uD oclt rrglrt'rr (ì{it'attrtct', Ilu,nt'st:üt'tlL't; Daltllrrt'g, ,lfol/åcr¡¡s r'2rlsú., I 7{ì).
Till frrllmåltr:Ils sakllilrltt', solìt stå i s¿ttnb¿tllrì lttttl tttiittttislioliro¡r¡rerr, lnåstc llran r';iklril. orrlisli lhimrut'lcrrs r,¿irtal (l) lros L)¿rhlstilnriL (liwrypslvtkl).
Ert r.irclirirr'c o(rlt (liiÌtill ut'ålrh'ig, h¡utslir fl'åt r,l'icntll hiil'st¿tlltnr:urrhr bihl ar. rlen nlrrrl¿ì frrllmållcrt ii,l' itnsilitc elh't' ltttltrtt'. f)ct rrttttl¿t
fulllllrillsurrsiktct [riir ickc firt'r'¿ixlas lltcrl rlc tniittslilig¡t ¿tttletstlt'ag
fnlkl¿rrttrsillt t1r¡l¡,',' sig skiitr,il ¡rå luitrrsl<ir,alt ot'lt sottt llt'tiil'its i sittulralrrl lrlurl rrrirrrfliir,liul'r;a. I ctt, irssyt'islit llt'r'r. siigt's, ¿ttt Jl¡lnctts r¡t'lt
Itarrs glrrråls iursilitlr ha n;irli¡¡t sett till liottttttgltts val)cll . l (lttlttlit
testanrcntr.t trrlls our.IaÌtvcs rttrsilite iot'rlitlit¡1, sortt t]'(:ltiìs t'itl'iì
liinirrle fr'¿ilr miillnr\rtologiens s1n'iìlibrrtk. llol';ttius fl'¡rrrrhällrl'att
ìIiiulll'r,is¿u'r,tt'1,ii¡¡l;¡11¡lrr ¿ìllL.ttr (()(1 . ll l1:10).'l';ltrruL'l'l¡ir l<itlla
Itt;inclt tn;tt t tlrs l llsi l<tll. si"tsotn l'trl¿t lr tl¿inl l¡rl¡ri.
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FIos üldrc och yrrgrc v¿isterläntlska poeter är'Mållens anlete, metl
eller utan attribut, cn myckct vanlig bilrt. Det möter oss t.*x. hos
sclriller (Die Dnoartung), Gcibel och Lcuau. upprcpade gånger firrcktlrnmer dct hos stagnelius, men åven rros I(. A. Nicandcr, sehlstetlt,
Franzén och I\Iöme. Det kan vara blckt, Dav sorgens vitmcnarle h¿utl
något åtkornmctr (vitalis, Tal titt Må,ncn), flarnurantle, förklar.:rt, förtjusande, grått, kärligt, ljuvt, lugnt, lågandc, milt, olympiskt och
vänligt. Det kan också vara fruktansv¿irt, liknandc Gorgos (hos
Plutarchos) och hemskt (stagnelius, Ik;iclcnstam). selandcr kall¡rr
clen stirrande l'Iånen rcn vit förfärlig gudl (zers och, tisor, s. BZ).
l[ånens ansil<te ersåttes stunrtorn av ]fånens kind ellcr kincler, så
i.synnelhet hos stagnelius. Parus Atcr tal¿r sans façon orn Måncns
mirkelrunrla fysionomiu (Finsk tirlskrift t. Zt).
Till uttrycken ¿r' ìlåncns fönnenta künsrost¿inrningar. sorn röjas
i anletc ocll blick, hör lcenclet. rDelr leendc }Iåneu, T.(andrahâsa,
tir namnet på en rnytisk hjälte hos indierna, som vid femton (rnärk
ntåntalet!) å,r's ålcler besegracle sina ficnrler. Dcn leentle l\fånen färekornrnel också i Dantes Paradis (za: zs f.), rlålr Ï(ristus-sokrn siigr_,s
stråla övcr all¿ ljus i prakt

Liksom i etcrklara fullmånsnätter
Luna bland evigt unga tärnor ler

IIan har sagt att leendet mytologiskt l¡al cn synrbolisk livsbejilkandc,
t.o.m. kosmogonisk inncbörd och spelar cn roll, dtir livet går segrandc fram.'' I\[en oftast är lcenclet bkrtt en bikllig onsl<rivnin¡¡
för' glåinsa och stråla, utan djupare tretyclelse,
Olika slag av rnå,¡lleenden möta oss hos Stagnelius, Runeberg,
Wecksell, Gripenbclg, lIörnc ocrh Bcngtsson. Målu_.n sügcs också
rgrinal (örnt) (Atterborrl, sunnan), Dùìysal (vårrligt) och rsruila>
(stagnelius).88 såsom i ctt annat sanrrn¡rnhalg orntalas, är l[ånens
leende enligt eu saga fr'årr övlc Pfalz tecken på enfaltl, ocrr r:n ung
skaklinna finrrer dct flilckiga mångubbsansiktets glin ureningslöst.
I de två, sistnäninrla lallen h¿inför sig rlet ofürddaktiga intr.ycket
¿v }Iåncns leende icl<e

till

till

tlen strålanrle fullmånerr sonr såd¿n, utrÌn
dct sredvrid¡ra ansikte, som en del folk och sagor sc på mån-
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skir.;rn. r\rlrlr¿r folk ocù ¿lrtlL¿ sagol betÌ¿ìlita fullnrålr(Ìlt, olloloon(lc
¿r' rnàrskir'¿tns llliclial', ttttslutantlr-' som ctt folnfullüttrlirt, ¿ìv ljus
strålirnrle, förhlarnt ank:tr:. ftnllluånctt, solu tlivl¡tr llterl soleu i prakt
och iivcrtrüffar st.jiirrronra., til hr:ls oricrrtalrrrna ttt'bilrlctr irv tuanlig

och ll'innli¡{ sk(inhet och hiiglrct. Dcn pct'sisht ntl'stihertr Schcjlt
Attâr stl' i (full)nriincn ctt nttrych för ltfide fvsisk och r:tisk shii¡rltrrt.
Ett av ir'r,,. f,isr[onrsot'tl l1,tk t': Till fyrn tittpi', sottt öli¿ livtts vilLrlr,',
hör' att sc en skiillrrt, rlrìålìcrìs likcl. Å iuult¿t sitlan get' h¿rtt lfirkrt:
\¡is¿ gir.nrildlrlt och håll rlig hårt till ödtnjukhetruì, ¿ìtt, liltsom fullnrålc,n, ditt hjtiltas ansilitc må skina!3e
I tl't forllittrlisk¿r lfahâhhâr'¿rta-epttset beslilit'r's dcn shöna r)¿rrrrir.janti hioln m¿ìl¿ìtrrle rrt till tär,lan rlln stt'ålantle tr[åttt,rlt sjtilv,r.
Nosiririlllr¿r i lroLLa S),riell se i ]I¿inctr lrrofetelt lloltitìrtttrcds sväLsolt
Alî, sorn iil fiilern¿Il fiir rlerirs beulrtlLan oclt tlyt'kan. I rlelt bitbYlonislia 'l'¿lnmrl sü¡4cs, ¡,¡f,l Josuirs ¿tnsiktc r'¿r liht rìtitìctìs, trlelt }loses'
¿ulsilrtc lilrn:ttlt: solrtn, lihsotn clet i evattgeliet ltetcr, att tlcrl för'lil¿radc I(r'isti ansilitr skur sorrt solrn (|[¿1¡¡. 17:2),I arabiskalt bctytlcr
ol'rìet b a tl r 'fullurfìtìc', tìtcn rliirjänitc cn t'unrlhi¡ltlitrl tuatt, ctì sonì
lilirr¿rt' frtllmålrllt. Dct t¿Lr såtl¡lnit ylgliltgat' tnåntlyt'htrrtla i Hat'ralt
bmh¿rlr. offra ¿lt l[åncu eIrliplt offct'rcgcln s itn i I ia s i tnil iÌr us.
Tliir sin fiiglings sllrll lialladcs ,losef ilr, PcLsicns stiil'ste lyliher llafis
ll(¿ul¿ilns nìåner, oclt dclna bcniinutittg åtcrfittnes hos '11t. lf¿utlt.
'l'.o.tn. Siegft'irxl ftìrlikrlas i Nicbtrltlrlge¡rlietl av sin ntak¿ virl tlr:tl
str'ål¿rncle rtt¡Intlr. Blili Nystlirlu t¡tl¿rt' i sitt albctc litttos /r:t,'¿nttor
(s. 1ti3) orn rtt uiursilitc s¿i sliiint oclt ttttlt sour fttllm¿rllcItl.
Dc nurtla fl.lligir ¡uìsiliter, som utlttiit'l<a i Baltylonir,'tt fttuua skulptru'cl' ¡ì\, ltvinuohttr,ttd, r'iijtr t1'tlligt tto¡¡ olietttalr-rL¡tas sliÍinltetslrr¡¡r'e¡r¡r. I rlct ilrliska rlr¡rntiLt l'il;ruma ocrh t/r¿'rrsi bcshLivcs en slitinhet lned ortlt'rr rltt¡ss artlct iir fttllmånctl lihtl. Fk:l't'stüllelr irlett gtr'kisli¿ och rorrrcrslirì littert'¿ttrtrr-'tt visa, tltt fullmiillcn vilt' ocks¿I ¿ltti
hcns sli(jnhctsirlt'tl.ao I tlctt ntl,tlska skirnltrtstävlan ntell¡ttt ¡¡trlittltot'lt¿ Ilc'ra, Athclrr. och \¡enus gav Pitt'is ¡rristt, fulluriutssyrlþol1r1¡,
gultlii¡r¡rL.t till \¡cnus. I)rtt skiilt¿ l:[eletttì, son lrtisttrs lta liontntit
fl'å¡r rn¿î¡lcn, ür'r:tt ¿ihtir tn¿îllvüsr:n, ty hcnnes nintnr iit'ett'urologislit
irlcutislit rnerl Seleur. I livllilig pocsi iir jungflu trlitt'iil 1r tt I c h t'¿t
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gick i rosenglans lili fullmåuru etr n¿ipcn cn, ctì ögonftignirtl.u Otaliga
gångel' färliknas i alabisk pocsi dcu skiin¿ virl fullni¿1nen. lSkön sonr
ftrll¡¡rånenu ¿il ett vanligt orientaliskt uttrycl(. En ähta oricntalisk
tftcrklang rir e¡ritetet ll\fondgr:sichtr, som tioethc i -lVacllkløng gt'r.
xlic Allerlicbster. I en av Rückelts Cjsthiclrc .Iloscn heter tlct:
'rl\[eine Liebstc lcuchtct,
dass auf allen Angesichtenn

es mir Volìmond deuchtet.'r

Ostcrlä¡ulskt stilcnligt uttl'ycket' sig R,iickct.t likaså

i

f(iljanrlc stloft-,r,:

rlch sah im Traum das Lichtbild ihrer Wangen,
umgeben von des llaares Dämrnerungen,

rvie vollen lllo¡rd vo¡¡l Nachtgcwölk urnfangen.rr

Llngcftir på samrrra

siitt beskriver

Lirlner. sin drörnsvn:

Där fladdrar vårdslöst he¡tnes hår,
- då hen¡res öga strålar kastar,
sorn niir sin lyllnad måncn får
och utur nattens töcken hastar.,r

I

rlikt Îör'ekonrnr¿ sådalr¿r uttt,yck som Dìlon vis¿dc sig i
rlunklct av sitt lrår ocìr likn¿dc fullnliînt'trl och uorn hr-.nllcs ansiktc
¿rrabisli

i

krck¿ls miirhct, sel' (ht on nìållskensn¿ìttD.
ofta förel<oltìntct' Ììrårìcrr och s¡reeiellt frrlhtrånrllr sonl skiinhetstl,p
i parallrllisrn rtrr:d stjiilnorna, i synncl.lrct urr¡rl. trfton- och rnorgonstjiirnarr, varvid ntåncn llctet:hn:n' tL,n högre skiinhctsgladcn. Vel.¡¡ilius (,{rrlris 9: 414) kallal nr¿hrcn xtjär.nornas pr.ydtrtrrlrr (a s t r.or u lìr rl e cr u s), vilket vêil betytlel detsamm¿r so¡u clen shiin¿rste
stjiirnirn. ì Attol'llorrrs llnd¡pnion iir' trl¿Incn xliö¡r¿rst av himmelcus
rtiirl. rlolatius siìger' ¿rtt lulus' stjiirna str¿Il¿rr, lihsom nìåncn, s(,rrr
lii¡'tlunklal' lrirnmrlns ninrlre ljus (t)tl. I l9:4tì ff.). En alabisk diktrtrc plisar silr ¡ilskadc merl r¡t'rlen:
synes

hr,,nnes

IIor¡ âr Íullmånen, ar¡dra kvinnor iiro stjärnor;
stor ür sklllnan mellan frrl.ln¡ån och stjãrnorl
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i

r-'tt sorgekvtitlc, tläl' rlct

hcteL:

O, att jag hade att sörja stjärnor,
och ickc ftlllmåne¡t försvunnit för min blick'

Vidat.c f l.ânthålles I'ärdcskillnatlelr nìcll¿rn fullmånrn rlr:h stjürnolrìa, tl.v.s. urellatt dett rilskade skiin¿i oclì endra tärttot', i ctt nr¿tl'ocl(Íìnskt orclspråk, solt ly(ler: lC)nt blott fulhnåncn iilskal'rlig, r'atl
gör rìct om stjürnorna gå nr-'tl?ll En liknantle betyrlclsc har nriijligett
också ett ¿rniìt &rill)isht ordståi't,; u0ut måtten är rtred tiig, bry rlig
ickr-, om stjär'nrtrna,.lar (l<rks¿l i en engelsl< sottett frålr 1600-talct prisns
rnållcns tiverlägsenhet iir.et ¿ttdra stjärnesliiinheter:
rYon rtteanet beautits of tlrtr ttight,
'l

hat poorl¡' satisfie oul' e.\'cs
Ifonr by your number, then your light;
You contmon pcople of the skies,
arc you rvhen the NIoon shall rise?rr!
\\¡hat
.
T[orstcn lìndéctr fiilhltrrtrr', att v¡rd rÌl¿Inen iir bland alr(ll'¡t hittttnel'lts
stjärrrot', dr-rtsamm¿t iir lrotr, sotn lìarì iirnn¡tr besjttttgtt, blanrl ¡tllil sottt
¡irmn och skölltct åig¡r (P¿i en 'iungfnts födtlsetlug). I Shtlkrls¡re¿t'es
tlratn¿ Tit¡s Androuicrrs (I 2) säÍ{es tlcn gotiska fut'stitulan 1l'itnt¡tril
iivrtrgl¿insa, de skrìllastrì l'olìlilrinnot' liksrlrn den stolt¿t l'cltc blittttt
¡ytuÍtt'na (stjtilrrot'trl). llrn i lì,otnet¡s ügon ät'Juli¡r Sole¡t sjlilv oclt
skölal'c iin X[lrnr:n son ì-rlcl¡ual at'avulrrl. I ett trriillo¡lskviitlrt (Ift,r¡urllischct. Gincr-Schll"5s) ltiter ocliså Lucirlrlr brudclt iivrlt'gliittslt sjåilr,it
rììåren i skiinhrt, sfi ¿tt rrli Zyrrtltia vtrl'ltült fiir Scltaanr Ilrl Algt'sichtr. I Ilrban Hjiil'ncs skårlesperl l:losinamukt ¡rt'isas rallt't'skiiltst:r
.[)ikrtt¿r

r-rch säges

lysa >nter iin ¡rntll¿ skitnt'a¡rdt: stjärtrorl oclt ,rlnvcliet

ntel iin nlånens slielu. Och i cn s¡xrnsk visa, sont llertlel lntrltlt'l¡tt'
i ,S¿¿irr¡r¿¿lr, der IröIktr',1-rt'ittgat' cn tiit'n¿t g(.'nollì silr skirnhr't ìr¿Itìtr ìnånr'
och stjiit'nor', inltlnsir.c Aul'ota, pà sltatrt:
Sichc. tla n'a¡rdelt lin 1!lädchcn arn flfer;
rler Mond r¡ncl tlie Sterne, sie schieden hinrveg;

dit silbernen \\¡ellen
'i'ergâsse¡ì

des hcil'gen Iberu

Autota und strahlten il¡r Bildr'

r

¡rÅNnr-

1fr6

I{lassiskt ¡rralitfullt ¿ir Ovidii lovkr'ärle rjver Jlcrkurii ülskatle, }lcl'st,
soltì val skönare än tärnoln¿l ihenncs fiilje, likü mycket son rnåncn
iivcrträffar Venus och clenua är förmel' ün ¿rnth¿ stjär.nor:
Quanto splendidior quam cetera sidera fulget
Lucifer, ct quanto qu¿ltn l.r¡cifer aurea Phoebe,
tanto virginibus praestantior on¡nibus llcrse
ibat eratquc decus pompae comitumque suârum.
(Metamorph.

lI

722

11.)

I cn tlefaldig skönhets¡rresentation upptÌ¿idcr mânen i IIöga úsan,
där rlen älskarle ¿ir ulik morgonroduaclen, skön soln rnåncn, ten s(llt
rolenD (6: 9). I\forgonlorlnarkrn förcträclcr här rnorgonstjrirnarr, Venus,
rlen trerfje i rlen fornolientalisl<¿ astrala. triarlen, ]Iåncn-solelr-Vcnus.
Som en sinnebikl ¿v skiinhct och praht fungtrlilr denna tri¡rd i J¿sr¿
S¡1ra/is bok (50: 6), dür rlct heter: rÖverstcplristen Silnon strål¿rde
såsom molgolstjär'tìan, såsrllìt lnii.netr i sitt fyllc, ja, såsom solenu.
I dett¿r sarnmanhang ilstiiller sig Runebergs ¡rsalm l4Z, clür solelr
bete¿k¡¿r som blott en droppc av Frälsalens kiir.leksflrtl och månerr
e¡ulast som en skugga ¿\¡ lìarìs kärlekselrl. lllirom pårninner K. A.
Nicanclers Hymn lill Jesu,s pû Tabor', i clet skaklcn sägcr, att med den
glus Jr:sus sprider icke l<an jtirnföras m,inens silvcrfärg, jtt, ickc cns
sole¡r skcrì, soÌn i jämfärelse rnerl rlen firstmer ter sig bkrtt som ctr
sliuggn. Mcd en' liìrn¿nrle h-vpcrbol pristr en arab sin tärnas sl<iinhct:
dcn strålanclc st¡len är ltelllre unrkrrlügsen, och nymånen liknar blott
avklippct av herururs rragel (se s. 63).
Dct anförrl¿r liibelstället tyckcs i förtnin¡¡ nerl dityrambell av
Ovidius ha ¡råverliat .D¡rntes skiklrilg av l(risti anblick:
rQuale nei plenilunii sercni

Triviaa) ridc tra le ninfeD) eternc,
che dipingono

il cicl per tutti i

seni

vid'io sovra mi¡4liaia di luccrnc
un solc) che l,utte quante l'acccndca,
co¡¡¡e

fa il nostro le vistrr

superne.D

(Paradìsc

I Trivia : l\I¿lnen.
I\Iatt. f 7:2. Apok. 1: ,tri.

b ninfe

:

tär¡ror

:

stjürnor. " Sol

:

XXIII

25 ff.)

I{ristus, jfr
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Eår bör nåmnas också Dan Anderssone lovpris Titrl min fat:
rSâ ¡kön ålr

ej

vÌil ej glansen av stjârnor över byn,

månens över grönskande dalar,

som ljuset

i

dina

ögon.

tr'ör öwigt prisas månens ekönhet blott flyktigt i svensk diktAtterbom ger Etralymio¡s ãlska,rinna (Måtren) epitetet reköna^st av
himmelens möm(SD I18?), och i lUoæt heter det nsom månan skön, du
stod fra,mför mign. Smgnelius kallar Fånen skÕn, tlejJig ooh fager.
ñkönn katlas må,nen också av Nioand.er i Rosotrf , nskön och blygr i
Neckøtw ytolska, nblek men skönr av Wúnnerberg (SS 9ö6). Ñ'agerrår

fullmånen i Brauns dikt Prrisfdðttrgf.tna och ntå,clir i Dahlgrens Nahm'
beþaktpkør.

daner icke smickra{e av att bli förliknade vid
mânen, vare sig den år ny eller full. Detta beror nog endast Bå brietande vana att höra ttet smicker, eom ett sådant förliknande innebår.
Det ar ju icke sâ myoket i mânens gestalt som i dess strålande prakt

IIos

oss känna nig

skönhetsmomotrtet lrgger. Även månshåran Èir skönhetene symbol.
Den arabiska sk¿ldinnan alchansâ förlikna¡ sin bror vid en rcfördunklad nymâner. Och Stagnelíus prisar en mö n¡kön eom bland
natten¡ moln den silverhornade månenp.æ Men en karl, omvilken man

ned Bürger säger Ewie Volünond glåuzte eein feistes Gesichtn, uppfattar näppeligen detta som en komplimang.
Det bör tillåggas att det enligt ind.isk tro år månen som skånker
kvinnlig skönhet,

VII
Månlandet.
vill nåirmast fullmånen som givit upphov åt fär.estiillnilgr:n
att månen är en borg, en stad, en ö och ctt land.
I de forntirla sumerernas språk kallas månen bl.a. ts¿rl, rl.ü
lntun och ilrorgu. r indoeuropeiska myter är fulhnånen cn glänsanclc
borpç, rluukelmåncn eller askljuset ctt förtrorat slott eller torn i vilkct
ljusmå,nen är insprirrarl.l Även i svensk diktning skymtar stundon
rnånborgen, som i ropelii strga om vipplustig motsvara.s ¿v måugården. Tack vare sin borg eller gårtl kan tlen persorrifieradc llånen
anses bo helt komfortabelt, Emellertid påstår vit¿lis i sina .hlor¿ris/ca
Det

¿ir

f unlasier:

Dn ordentlig byggnad nu ej hononr hyser,
han sittcr i himmeln och fryser.

I

¿lla hlintlelsel talar wilhchnina ìriordströrn i Det t',jtirrar¿ bld orn
ullålrens silverhusl. I\[en uttrychen mánasal ellcr. rmånels sal> i Etldan
tclt lKnuu tupa, päivün linla, (nr.{nens stuga, rÌagens slott) i ,Iialeua,Ia (47) äro ntetaforer föl hirnmel.
r en semitisk kilskrifttext heter m¿lnen rhirnmelcns staclu. I.r.fir.
rnan k¿nske tiinka på en motsvarighet till clct lövrer eller lhimmclsk¿r
Jenrs¿lcml, som enligt tahnuclisk förestiillnirrg iir belä¡¡et i dcn fjär.rle
hirnneln?
I pytagoreiska kretsar gålkle månen (jämtc solen) fiir. de saligas ii.
Denna år'vül identis[ rnecl den rüycksarighcterrs iiu till vilken må,ncns
tty visar vägerr, enligt Rydberg. llerì rlcn ö i iistcrhavet, dit dc arlirtna f¿irdas i rnånbåten (sc rltånbåtehl, s. 84), cnligt varl yüc-stamrnama på, tlen kinesiska kusten förestÈill¿r sig, och rl¿ir rle leva i salig_
het, avses sannolikt spcciellt fullmånen.

I

VI
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Dcn tedau tì¿imndc syrisk-glekiskc ÎÜrf¿tt¿rt'cn Luliiitttus llctcclin¿u. i fiil'sta bolicn a\¡ sin:l Ds¿ìlìnil ltistol'iet'l ùlånolì? tlit h¿rrrs fartyg
l1'gktes upp av cn virvel'yinrl, sont lett stort lantl i lttftclt, liknantkr
clr ö, gl¡,insattdc, kulforntigt, bcìyst at' tltt stot't ljus, llrllott oclt
odlatr. t)ckså l{ivi lt¿inner måltön. llalt låttlt' lämligen rblitttlr lnol'brorr bcriittiì, ¿ìtt ¡ìåtttìtì är en stot, ltlnd oclì glünslndc kliplrö i luftcn.
Ðn liknanrle fijlestälhting tyckes ha fiiresvä'r'at }lörne, då han scr
hiurleus h¿r' stå filllt av stjärnelêintler, talitr oln mållelìs berg oc:lt
lirttr xlctt n)¡ft rl¿ilìttisktrrtr på, r}-rntlornscgling lantla vid må,nerl.
En ii ilr måncn jåimväl i Eino Leinos rlikt /it¿r¿r¿ laltset.
ìIeI eller minclre tydlist färosr.¿iv¿r. rnång:r diktarc månön Lrlanrl
andr¡r stjÈirnctiar som ett sjülarlras ltemvist (sc llÍåncn som dödsrikcr). I Atterboms ttikt Fredlik Elmmn hcter dct:
vückt sâ brått frân jordens feberdrörntnar,

ilen

när på. cn himnrclsk ö du håipen vaknat,
har, badande i salighetcns ström,
du cj ändock dt' gamla vânner saknat?
Ilar du ej, cnsam med clin fröjd pâ ôn'
ifrân en cederhöjd mcd vemod blickat
på blossen, simmande i etersjön,

tn

sonlig suck

Oclr i I)crr

nyt

till

modcrstjtirnan skickat?

titterh.eteTù

sågel sk¿rldelt

Till rnorgonröda fjänran dig ledsagar
ett gyllne luftshepp iivtr cljup och to¡-rp;
på himmelsön, dåir du med jubt'l landar,
var trofast lüngl.an ntöts ¿tv goda andar.
Ilant¿rsibildcn

låtcr

itv rtrålìcÌts ö skylìtill'

ocks¿i hos 'l'egltér,

tlå

h¿tn

Georg Adlcrsparres skrrgga tttropa:

\¡ad g.vllnc öar i eterns stilla vtirltlshav sirnma kring!

IIür ftireligger k¡utskc tIr dilekt anknytnirrg till ¿rntilien. I Pltttarcltos'
skrift D¿ gnúo Socvatis (ZZ) omtalas :rtt ll'ilt¿trchos' sjül se¡ i htijdtrrt
ö¿r, upplysta av en rnild elrl, otaliga, onriitliga oclì åtllit t'r¡tfla lncn
olika stor¿. Lrrki¿uos å sill sitl¿ berätkrr, att uì¿uì på lttåtten ont

tt0
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nattcn scr i n¿irheten en mängd andra större och mindre öar, vilka
lysa som eld. Det är naturligtvis fråga om stjÊirnor'. Dessa êiro hos
Mörnc rvita stjlirneöarr (Vontlringen och uìigen, s. 21) och lstjåirne'
Itinderr (En julnattssägen), mcdan Runeberg (Hur' blekt ät allt') talar
om mtjilrnelandenr. Eino Leino kallar dcm nnattens ljusöarrr (W sea¡.
Idén att stjÈirnorna åiro lysande öar i eterhavet, bebodda av guclar
och saliga mtinniskoandar, är framsprungeu ur pytagortíernas sjålatro
och har sen¿rc utnyttjats sorn drömnar om de saligas öar oeh hemvist.
lEn annan jordrr tir en benämning på. månen, som anscs htirröra
från tlen grekiskc filosofen Anaxagoras (c. 47o f.Kr.). Han oc.h orfikerna lärde, att må¡en är uen annan jorclu mcclberg, städer oc,h gårdar. Reclan Pythagoras (c. 550 f.Kr.) talade om berg oclt dalar,
titmnor och klyftor, synliga på månen.8 Diodoros från Sicilien åter
l¡eråittar (2. +2,5), att månen på hyperboréernas undcrbar¡r ö synes
helt ntlra jorclcn, så att man kan skönja bergliklandc upphiijningar
på dess yta.1 Enligt ett orfiskt textfragmcnt skapade tlet uppcnbaradc
urväsendet Fanes, för att få ljus i den jordiska natten, en skiva, som
till forrn och beskaffenhet liknar jorden. De odödliga gåvo clen namnet
Selene, cte dödliga kallatle den Mcne, och den inrymmcr många berg,
stäcler och boningar samt r'äxter och cljur.a
I verkligheten är den berörcla idén kanskc av åldre datum och
hÌirstammal' möjligen från oricntcn. Babylons astrologer tlel¿de
nÉlmligcn månens s]riva i lyra dclar cller kvadiatttct, som motsvarade
jordens ciåtida huvudländer. Enligt cn text var högra siclan Ackatl,
värrstra sidan Elam, övre sidau Amurru och netlre sidan Subarttt
(Assyrien).
Ocl<så, clcn modcrna vetenskapen bctrahtar ju i viss mening
slütter,
rnånen sorn Den annfln jorilrr
- rned bcrg, klyftor, kratrar,
hav o.s.v. X'år man tro de bekanta naturforskarna G. H. Darwin,
E. Ch. Pickering och andra, så är månen icke blott en jord,likvår,
utan ursprungligen en lösryckt dcl av vår jortl. Iúan antar att månen
uppkommit gcnom att från urkontincnten lösgjort sig ett väldigt
stycke, sorn nu upptas av Stilla oceancns vattetlmassol'. lMan har
beräknat att månens yta uppgår'till 7,300,000 kvadratmil. Av denna
yta utgiila 2,900,000 kvadratmil mörkgråa slätter, medan 4,400,000
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bestå av ott vilt bet'glandsktrp mr-,rl viilrlig¿r topptrr och cljulur
kl¿rttap. I ör'cttllsstämmelse hlinrrerl sägr:s i cu lr¿rtulskiklrin¡¡ ett
visst jortlouu¿irlc var'¿r uglopigt sorn ett urànl¿uulsk¡l,pu. Frierlr. Häl-

rlerlin kallar

i sil iìikt

Dic I{aclú nrånelr

rcl¡rs Iìbr-.nllilrl rt¡rseLcr'

Ilrrlc,l.
Bl¿rnrl rlihtare, sour beskrivit rnihtlandet rnerl

allt

v¿ul

till dct hiir,

intiu'^¿\riosto cn frirtnsì,åentlc plats. llans skilclring i e+. siì,ngeu av IJrr¿

hal i lrögre ellrr mindle grarl bcfmhtat senarc skaldcrs fantasi. Milton vittnirr om clen vctcnshapligil, månforsknin¡qeus
inbrott, clå lta¡r i Puratlis¡: losú (1: 290 ff., jfr 5: 201 ff.) låter rToslianas astrolorn (tïalilci) uretl fjiilrglas lctil n-va lantlskap, brrg eller hin'
i målrells fliichiga silver'¡¡r'rrnrlrr. IJellnran tirl¿rr orn lm:Initns fiiltr,
K. r\. líiciurrler " olìr rrrr¡Inons belgrl och lrrr¡intlns rlirlirll (SI) I25t;),
To¡reìius liliaså. Ilfincns belg, soln i synnerhct rlcllagit sigu¡r¡rmlillisatnltet, lliintnits också av llilnlc (Vantlrin¡¡sdr.rgor, s. 7it. X'Iiirkrett oclt
Iå,¡1tur,. s. liõ) och pii sätt rrch vis av l3rautt, som i dihtr-.n óTllcrr.s
rasantde Roland

ir.f

crllo lt,.sÍ

s ii

gct'

()clt de¡r ükt¡r lJrcchi
ügcr silvcrbcrg

i

sone¡r

månr n,

\¡¿rl v¡It'a adgars stjlimkikale sc pÍr miilr..n fiit' naturligtvis ir lie
Îörräxlas merl follitlo oclì poeters sl¡ner. ìIen dr.t ür' nog in¡¡eu
tillfiillighct, att I. Ilevelii månkart¿r a\' âr 1tj57 uppvisiìr rìiìnìn,
srrrn på,ninna om fi-rrertcclser', villi¿-l folhtlon sedan glnrrnrlt stiillt
i sirmìlantl merl nìiurcrì. Sirtl¿na nriìngmrglafislia bruünrningirr'
iiro bl.a. ftille fecr¡nrlitatis, lfmktb¡rrhr-.tens huvr, ì[. fligolis, lhiìkthavctu, I[. hutnortun, lfuktighctcrts lt¿tt'r, 1I. intbliunt, r)rcgnhA\r'trr,

lt.

ttcctaris, lncktitt'hat'ctl,

Occ¿utus lrroccllat'um, Dstonnanìas
ol'ean)), Lacus rnottis, lclötlens sjiiu, Lacus sorrìuionrnì, ltlrörnsjörrl,

Sinus lot¡¡¡1, rxlaggtt'iiskeb m.fl. Dt-r¡r motl,'tnûste ur¿lrrliart¿n
tolrlc no¡¡ up¡rvistr arrrlLa ratttn. T1' nuuìrìr'¿ì påstal rle lärrlir bl.ir.,
¿tt månr¡n totalt s¿hn¡rl r,¿ìtten ellet', för' ittt talit trred Schlstr,dt,
xl{it cj finues cn skviitt ut¿v vnttcn till tr.littr (sc rlìllmenl cns
a l(. .,\. Nicander gör sig i diktcn 'I'yge Brahes s¡¡n skyldig till
nisn, i det att han låter T. B.,rnlcd tub,r iakttaga nrtinens glob.

cn anakro-

lt2

uÂNF,N

drottningrr).

(lcll tlet ät' s¿r¡lncrligen cj ¿tt uutlr:t på trtt n¿lncns

ut, tlå den ju, vern vet ltut'tt liinge, llest¿ltt joltlt'tt
lutr-'tl t'åta i form ¿rv dagg oclt legn - enligt folktl'on.
Emellertirl finns det levanrle r'¿relser, på måncn. ,att tlerr hyslt'
rlilelse d,jur, såsotn htttttl, hare, kanin, ticlla ru.tlr., {et h¿ goda ögtttl
iivel'allt i vär'lden iakttagit (se rrfìubbcn i ntåru etc.). Dür |rar furttlits
t.o.rrr. lejol. Den grekiske sofistelt Aeli¿nos (2. -s'årli.) r'et närnl!
gen, att ett lcjr-rn händclsel,is fallit lretl från lnåne,n i följd ¿1' plartptens häftiga röl'clse och hamn¡rt i Nemc¿ i Peloponncstts' Det böt'
tlock påpekas, att ingen nitrth'c ün l(eplcr antagit, att tlelna lcgcncl
hal för sin uppkomst ¿rtt t¿rcka en förr'åxlittg at' de grekiska ordcn
I i s, 'lejon', och I ã s, 'sten'.õ
Trovärcligare d,r kansktr uppgiftcn ttt ut¿inlantlet hyser tigrar.
Det bcgav sig ett gfing att rlen kirlesiske kejsarcn trfing l{uang på
0n s¡latsertur i sällskap med eu lär'tl pråst fraurkastacle frågan av
vilket nraterial månelr består. Den lärtle Îöreslog, att llans l\tajestät
r'¿tttcnfön'írd sin¿rt

bchagarle sjåi}. pfi ot't och stêille taga leila på, såìk(ìn. I)å kcjsarcn git:k

in på förslaget, kastatle clen helige ülannen sin stav '- eller lianskc
rlet var sin görrlel - upp i luften, där den fiirvandlacles till en bro
på I'ilkcn kejsirren Ìrcd sin följeslagarr: slràtscradc till uråncn. Diil'
sågo tlc bl.¿. r¡tållharcn sittir ttncler ett akasiatrütl och bercda sin¿
evighetspiller, såsottt olnt¡rl¡rs i kapitlct >(-iubbcn i målll. De iakttogo
också féer, sonr roade sig med sång och d¿rns i dct ìjur4iga rnånlitnrlskapet. nten plötsligt visarlr: sig r-'lt skrückinjagantle vit tigcr,
oc[ kejsar¡¡ tlrog sig skytttlsantt ti]lbaka, så att tlet f(irbìev otttrctt

¿r'vilket

ätune ntilnen består.6

Fiireställniugen att rnånen ür bebodrl tyckes ha hysts ¿¡1, gt'ekiska
filosofer retlan på, 500-t¿let f.Kr. Delr s.k. elcatisk¿¿ skol¿rns ¡çtrrnrlläggarc Xenofanes atrtog, trtt på måne¡ fiutas bonittgtr,l oclt stiirlel'.
Arraxagoras [iill föt'c, att lnåttells dalar älo bebodclit. Att nilnelr
hysel mtinskliga vtrrelsct' l¿irtle också pytirgoréettta. I dcn rliskussioll
onr rnöjlighetelt av nrånelts bcbotlse, sour ilgår i Plut¿lrchos' avhandling 02 ansiktet i ¡¡r,rïn,¿,rrs rt¿nd, ironiseLas t¿nkelt av cn i nettittgs-

i

clelta¡4andc men godtages doch. Lukianos lå,ter dialogcn
lkarontenipp¿s I[ånett otttlgiit'as övcr att filosofcrna bl¿rnda sig i harrs

utbytet
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det att några påstå månen vata bebodd, andra

att han håinger som cn spegcl över havet ? o.s.v.
Poeterna åro i allmåinhet övertygade om att clet finnes mlinniskor
på månen. I den 11. av sina I¡,o¡nislø fontasí'w anmärker Vitalis på
tal om Ariostos påstående att där bor en man i månen:
sëiga

ty

mYcket möjligt det vara kan,
bebodd är månen och alla planeter'

i Atterboms clikt med cletta namn (SD I 138) frågar
mm i månen även mänskor bo?r, får hon icke det svar en tËinkande
vart skulle dorn ta vägen,
realist gav på samma, fråga: lDumheter
när månen åir i avtagancleh Utan hon får den trosvissa försåikran:
även där bebos av livets släkt' / Och
>Ja, du gotla barn!
- - låinder
cless trogna syskonkärlek sänder / hälsningar till oss i ljusets drliktu'
Och clå Carolina

Iücn fru Lenngren insisterar:
Förgäves söker du bevisa oss till pricka
att folk i mânen bor:
Bevisa först och främst att där âr vin, min bror,
förstås se'n av sig själft dËir äro de som dricka'

Icke heller Sehlstedt

Min

vill tro att månen är bebodd. Han säger i dikten

å,lilríge oiín:

Fast astronomin har sitt teleskoP,
man aldrig i mân sett ett levande knåp.
Men han framhå.ller

att somliga tro månen vara bebodd av troll.

Det är i alla hänttelser nå,gonting konstigt Ined månboarna. Dct
kan i förbigå.encle nämnas, att enligt Almqvist, som åbcropar Moscs
av Khorene, sjåilva Ormuzcl ägtle ett stott i månen mecl kansli och
betjtining och att även Ahriman tillbragte åtskilliga år i rnånens
skönaste dalar. Men för att lêimna åsido altdar och troll, påstås
månens egerriliga bebyggare och urinvånare ha varit ett särskilt slag
av mlinniskor, s.k. seleniter, klotrunda, tvekönade varclser, från vilka
clen gamle skåimtaren Aristofanes

i

Plato¡s tlialog

Gästabud¿t

lllet

jordmånniskorna härstamma (jfr ullånen ammar ilet organiska livetrr).
so

xrl-8

tt4
Det

il¡NEN
sêiges också,,

att månmrinniskorna ickc föda levande barn utan

Ur ett månägg, som råkade falla nerl på jorclen, korn den
sköna Helena, son sedermera åter steg upp till månen, vilket icke
år att undra på, eftersom hon skall ha varit Månen själv.s
att döma av Lukianos'redan refererade uttalande tyckes i månlandet ha rått ett slags kvinnoregemente. Månrlrottningen snappade
till sig storsovaren och charmören Endymion, gjorde honom till
låigga ågg.

överbef¿ilhavarc över mânarmén och fick med honom femtio tlöttrar.
Lukianos låter oss också veta, att till månkungens armé hörde 80,000

loppskyttar (ps yl I o to xo' tai) och 50,000 vindlöpare. Lopp_
skyttarna rida på loppor, vilka üro tolv gånger större än elefanter;
vinillöparna ¿iro infanterister som ftirdas i luften utan vingar
- ett
strå vassale Êin nutida flygare.
senare författare, som skaffat sig inblick i månlandets förhållanrlcn, ha också att förtÈilja varjehanrla underliga saker. Redan Ariosto
anmårker, att landskapsbilderna på måncn inte mycliet likna rlem
vi äro vana vid. som en egcndomrighet för månriket framhåller l¡an
e¿irskilt att:.

- - vad här
förlorat, går, det blir bevarat där. _ _
Allt, med ett ord, som du här nere mist,
det kan du återfå i månen visst (84: 22 ff.)
viktiga kéillskrifter för kånnedomon om ftirhållandena i måncn ¿iro
bl.a. fransmannen cyrano rle Bergeracs skrift vogage il,ans la luw
från 1600-talet och hans landsman Jules verucs äventyr.sbok Dø lø
à'l'alune, som utkorn år 1866. Bellman besökte visserligen månen
endast i drÕmmen, men man får väl årrdå lov att skänka honom
tilltro, när han förklarar, att allt i månen är förvänt, och att rfoll<et
teme

var märkvärdigt

- - och djuren var på lika sättl (Må,nen). Bellrapport bekräftas i Topelii diktning. vipplustig, som av Napoleons örn fick friskjuts till månen för att lösa ut kejsarens pantsatta
krona, fann, att månen år ett ryulclglä'sande lancl med höga berg
och djupa dalar, men allt u¡rp och nerlväntn: Trâiden stodo med
topparna ncd och rötterna uppåt; gårdarna vänrle skorstenarna mot
markenr. Han iakttog också, mångubbens arrné
knappast den
manB

-
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ralla stodo på huvuclet,
gamla frå,n Enclymions och Lukianos' tid
gingo på händerna och hällo gev¿iren mellan tårna¡r. Dessa underliga

-

månförhållanden tycka.s sedermera undergått en katastrofal omstörtning. Enligt Eino Leino, som dock veterligen icke ens i.söñnen
besökt vår jortldrabant, har det yngre månmåinniskosläktet emigrerat och sökt sig ett varmare hem på vår jord. Må,ngubben är ensam
kvar i månen, osh han skall så när som på bjärtat vara en cnda
isklump (Kuun lapset).
Den förvåindhet som pådiktats månlivet, icke minst i Bellmans
dråpliga satir över jordiska förhållanden på månens bekostnad, är
väl å,tminstone delvis orsak till att måncn får tjäna som symbol av
clct löjliga, clutnma, omöjliga, overkliga, otroliga, o.d.
Bellman sfiger i sin redan nåmnda dikt:
Det plär väl sällan gott betyda,
när folk sâgs i mânan gâ.
Ðxempel kan man alltid fä,
som under dårhusstiktet lyda.

Bellman talar också om en rvisdomshjälter, som len mjölnare i månen
varn. Tegnér antycler, att det ür på tok med $filtesonen, när han

vandrar i skogen noch ser på må,nenr. Lidner kallar sig i sitt brev
TiIl, fra S'r**r?¡ uen rimmets son, / som ifrân Rostock åir magister / och
sekreterarc i månn. Hos Atterbom (Lgcksaliglwtens ö, II 260) följer
på medgivandet ndet slår må,hända inp repliken: ni månen, jalr Om
en flicka är plika fäst vid tìig som vid månenn, så är det icke mycket
bevänt med hennes tillgivenhet. Tegnér säger i sin satir Hanlntarspilc: rBlir rlu i månen icke stor, cj blir rlu rlet på jordeu, tal¿rr om
hans nkorrespondens med måncnrr och uppmanar honom: rSkriv
flitigt dit, ty rlärfrån kom/helt visst den nya läran, /och rlit lilr
hon ock vända omr. f Schlstedts dikt Er¿ blick, på møttnen finner man
uttryckct xtå fallen som från månu. Liktydigt är uttrycket nsom
trillad från måncnn och tyskarnas Dkommen Sie aus clem Monde?n
- ni som inte.vet det. tr'röding talar i Blintcn (I 194) om en som nfor
mecl Hin ondc till rnånen i sålll, ochi Prins Aladilin aulanqtan(III7|)
hetcr det: rDitt slott iir allt i rnånen, / sc fåncn, se fånenll Ocksâ

lt,tNBN

tt6

(s' 141)
Salminen anvånd'er må.tren i antydd mening; i Kotari'na
ingår yttrandet: nEnglancl .- tlet kunrle lika gåirna ha varit till måncn
han skulle seglau. att lta necl månenu, rrnach den Moncl greifenrt,
såsom tysken säger, och fran,soscns nd'emander la luneu betecknar

Sa\

ta
något ouppnåeligt ooh omöjligt. ¡rDet är meningslöst att försök¿

nermånenn,yttrarenskribentiettnovellmagasin.Sammabei månen eftcr någontingl och att mftcr
tydelse ha uttrycken

'ütitta
I Shakespeares stmmen (II 1) s¿iger cionzalo till sin&
föllc
belackare: ni skulle lyfta månen ur dess bana, så, framt det
honom in att stanna kvar där fem veckor utan att föråindras. Att
vill
månen skulle fatla nett förefaller otänkbart; dårför sägcr en som

rnånen skyttau.

ironisera kvinnlig konservatism: om kvinnorna blivit vana att tvåtta
på månilag och baka på fredag, så skulle inte ens en nedtrillande
berätmå,ne kunna få dem att kasta om dagarna. I Urban Hjärnes
litet
telse om herden celadons kärlek förekommer jåimförelsen æå
Men ett syriskt
man katr hindra månen i sitt lopp, så' litet

- -

-D'

ordståiv lyder: nEn kvinna, som har sin man med sig, vrirler månen

runt med ett

finger.ue

må till slut nåmnas uttrycket njo, det här
just trevser månljust ut.u Det betytler detsamma som xlet htir år
ligtr, sagt om något faktiskt otrevligt eller ryaletl'

I ctetta sammanhang

VIII
Mårnen som dödsrike.
Det är egendomligt att fastä,n månen allnänt betraktas Bom en
livets källa ända dåirhän, att rnan trott hans livgivande inverkan
sträcka sig till vlixter, djur ooh människor, ja, antagit att barnen
och mëinniskans sjåil komma frâ,n månen, clenne sedan forntiden
tillika blivit satt i förbindelse med döden (se tMånsktiranr och il\[å,nlandctu), betraktats som ett ilödsrike och tillhåll för avliclnas sjêilar.
Babylonierna identifieradc sin mångud med en En-nu-gi, rcjåterkomstens herten, kallail gucl, som hörde till dödsrikets guclomligheter. Grekerna likst¿illde Selene med Ercbos och kallarie hennc
lden vida underjordenu eller nden unrlerjorrliskal och pdeir underjorden behlirskandeu. Också Men har epitetet uuntlerjordisku. Nerl
dctta överensst¿immer nyzeeländarnas uppfattning av månen
som ÏIadeg' hãirskare.
Enlig$ modern uppfattning

solen

-

-natt-

Êir

månen ett dött land utan förutsätt-

ningar för organiskt liv. I cnlighet härmed såiger Edith Södergran
i dikten Mô,nm:
Vad aìlting som är dött âr underbart
och outsägligt:
Dtt dött blad och en död människa
och mânens skiva.

Arvirl Mörne och Jorma Partanel tala om den ¡rdöda månenn.r I Unto
Kupiaiuens dikt Sgllcsyr¿ tuslca w den vicl en sjtillös skära förliknarle
rnånen ¡rkuolon kuur. Idrnan-Idestam kallar månen udöclens fränrleu
Dct är troligen det anclra världskrigets hemska bombarclemang
uncler månljusa nåitter, som föranlett Nya Pressens krönikör Tveskägg att beteckna Månen som Ddödens cnügda kallgrinande kum-

I¡fÅNEN
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panù.ILovertinsrliktAlerarld,erw,d,ersolensocl¿nlãn'enströdrepreantyder skalsenterar måntråitlet clöden, sâ,som redan ntimnts. Detta
Pcrsephones
den i det han säger att i månträclets krona rhåtnger
skäran och vid,are

träd har i Prasslande blad
sus Írån asfodelosängen'
SkvalPet från Acherons färjestad
Mânons

suckar

i

silvrade strängen'

Mo'ntanilp\h* uttryckct xkuggornas
gråinsn'
landr sin tillåmpning pô månen, uvars rågâng lir livets
varaktig
urålttrig åir föreställningen att må.nen åir en tilllållig eller

I IIj.

Procopés vackra dikt

uppehå,llsortförd.eavlidna8sjiilar.Dennaidéharmansat!isami ett dödshus
bancl med sydslaverna^s tro, att orn icke alla speglar
vartill
nymå,ne'
vitl
d.en avlidna återvåinder oclr spölrar
övertäckas,

är försvunnen'z
den döda voro tvungen såsom hcmlös, då mônen
och
Brukct att övsrtåoka speglar crinrar iag mig från min barndom'
klar.
är icke
rlct förekom¡ner kanske åinnu hos oss, men orsaken
sjåilar, ellcr
flyttad'e
x.ornindierna trodde, att månen växer av dit
d'e himtvärtom att de avlitlnas själar cller nfädernar i likhet med
förtåira
melska gudarna håimta sin nåring av månen och småningom
föreståll]förra
Den
den eller dricka upp dæs odöttlighetsclryck, soma.3
själar' tyokes ha
ningen, att månen växcr eller lever av dit flyttade
kallatles
förekommit också hos grekerr.la, eftersom Selene och }Iekate
rköttåtarer (s arko f ag o s, Yarav nsarkofagr)' Hos babylonierna
att
var ett av måneüs epitet ntingsställer vilket möjligen antyder
tillmånenanlilndantl.esjiilartånkt.esundergånå,gotslagsrannsakan
anståiller Månen i sin
rlåirstäaLes. Åtminstore i indiernas mytologi

egenskapavlrimmelensportvaktförhörmeddcintriidessökande
sjåilarna.{

Ianslutningtillengrekiskförestiillnirrg,attmiinniskantillsin
från jorden'
natur är tredelad, i tlet att kroppen ansågs hlirstamma
sjäterrfrånmå,ne¡rochförnuftetfrånsolen,låirdeförfattarenav
avharrdlingennomansiktetimånenstundo,attmåinniskandörtvå

gå,nger.Vittdenförstadöiten-vikunnakalladenlldentimliga
dödcnu

._ frigöras sjliten och förnuftet från kroppcn och förflyttits
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månen. Där försiggår den andra döden, då sjtil och förnuft skiljas
åt. Sjåiten förlilir i månen som en skuggbild (e i d õ I o n) och upplöscs

till

småningom, men clet rena förnuftct återvändcr

till

solen.

Enligt en kompletterande förestållning måstc själen, sedan den
lämnat kroppcn, i cller utan förening rnetl förnuftet, ttväljas en tid
i mânens sfËir, där de oråittftircliga licla straff och dc råttskaffens
renas på, Hades' ängar. De onda sjlilarna stötas bort från månen

-

och bli svávande mellan
liksom i rlen inrliska nytologien
-störta ned
himmel och jortt; hêinger denna föreståillning kanske ihop med det
vi kall¿ älvors ilans i månskenet? De goda sjåilarna dröia i må,nen,
bli starka och genomskinliga, ntiras av dunster och förvandlas till
dofter i lladesn, enligt Herakleitos, eller till anclar (änglar).6
På Fakaofu i Polynesicn, dêir liksom på tle Malajiska öarna oclt
hos Saliva-indianerna månen betraktas som de avlidnas paraclis, kan
rlet håinda, att en inföding vicl tlötlens annalkantle säger till sina
bekanta: >Jag bcger mig tiU månen; minnens mig dtirlrre En del
indianer i Sydamcrika hålta månen för paradiset, där det icke finns
rnyggl Den italienske astrologen Cardanus (fsor-r¡26) fick i rlrömuren upplysningen, att själarna i månen syssla med grammatik
medan själarna på ancha
må,nntro som straff eller som nöje

-

-

himlakroppar idka matcmatik, utusik, ¡roesi o.s.v.? Grekerna antogo
att oncla själar ledo straff i må,nens neclre del, specicllt i el av dess
största klyftor, som kallatles Flckates gömsle; de goda fingo njuta
salighetens sötma ¡rå, de elysciska fålten, månens från jorden bortvånrla sirla. Uppfattningen av månen som straffort för brottslingar
framlyser också i cn tlel sagor om lgubben i månl och hans gelikar. En
r ¡rpfattning av clcnna art är det som inspirerat en brunhyad l'erslnakarc trf . tr'. Tupper till föliande av Tylor (II ?0) meddelade r:tgjutelse:

I

know thee well, O Moon, thou cavern'd tealm,
Sad Satellite, thou giant ash of death,
Illot on Ood's firmament, pale home of crime,
Scarr'd pri.on-hous of sin, where damned souls
Feed upon punishment' Oh, thought sublime,
That amid night's black deeds, when evil prowls
Through the broad world, thou, watcbing sinners rvell,
Heli.
Glarest o'er all, the wakeful eye of

-
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Enligt sydslavernas mening är månen cn plats, tlår synder försonas.8
under medeltitl.en uBpfattades må,nen rentav som hclvetet eller
ro dvälias i månen sådana
kanske. som skåreelden.O Enligt Dante
hetiga kvinnor, som med våltt tvungits att bryta sina klosterlöften.
Milton u åter lå,ter oss veta, att pmånens silverfält bebos av bättre
sjålar, av hclgon eller lägre andevtisen mellan jordebarn och änglars
artr. Detta påminner om cn zarathustrisk låira, enligt vilken medclgoda själar på, sin väg till det högsta paradiset stanna i må,ncns sfåir.l8
De brahmatroencle i Inito-Kina förmena, att kvinnorna hamna
i månen efter dörlen, men ln¿innen förflyttas till solen.rz"
Den vicia spridtta föreståillningen, att månen är de avlidnasvistelseort, sammanhtinger intimt med den jämväl på. många håll förekommande tron, att måinniskan, då, hon dör, återvänder till sitt ursprung.
Denna tanke uttryckes i de bekanta tröstlösa orden: rAv jord år du
kommen och till jorci skall du å,tcr vardal. sublimeracl möter den
oss i Koranens som gravskrift ofta anvlinda utsaga: rvi höra Gud
till och till honom skola vi återvändar, en sentens, vars finskarnotsvarighet lytler: rJumalass' on juoksun mÊitirå,luojassa lopun asetusuû
(Kalevala 9: 683). Allmåin åir rlcn naiva förestållningen, att måinniskans luftsjåil, ilå hon dör, höjcr sig till himmeln, därifrån dcn tros
ha kommit. Entigt }fiÚna-traktaten Haglga preexistcra de oföddas
själar fem våningar ovanom Eolens, månens och stjÊirnornas banot,
i flen sj¡nile himmeln, och dit å.terväncla de rtittfårdigas.rs I enlighet
härmed förs¿ikrar Thorstcn Rudéen:
Den siäl som här sitt avsked tahr,
från himlen kom, till himlen fahr
sin faders frögd att niuta,r{

Den speciella åsikten, att varje själ skall återvåinda till den
ustjärnar, på vilken clen varit före sitt jordeliv, tir dokumenterarl
i Platons skrift Timaios (+l) oclt begrundas av Dante i Paradisets
fjårde sång. Till de vackraste uttrycken för detta cvighetshopp höra
Pruclcntii stroler:
a

I

Homéns översättning: Herren mäter mãnskans bana, skaparen bestämmer mâ.let.

\¡lII

l2l

Månen som clödsrike

Lycksalig och ljuvlig är dödcn:
Från sn¡åirtornas törniga dalar
han oss leder mot sällare öden,
genorn kvalen till stjârnornas salar.

-

O, letlare godc på färden,
led den sjäI, som dig tjänte i tiden,
dit till urhemmet åter från världcn,
se'n förvisningens tid är förliden! 16

I

nrandécl'lìas lìdig¿r skrift Girreã rubbri, )detì stol'a skattettr,
jublal tlcrt ur hroppens fångsd frigjorda sjülen: utIpp, stå upp, o sjåI,
lupp till rlitt första hern, till rlert jortl, clåirifrån rlu bìivit flyttattll
I\Iandéernas nämnda skrift publiceraclcs första ¡4iingett t¡t lt tiversattes
undcl n¿unrdet Liber Ail,an¿i, (1.ä. rAtlaurs bttkl, ilv svensken Mattias
ìrlordberg 1t115 -16, scdatì ctt l)irt'ti av arbrtct t'erdan tidigare behancl-

lats offcntligt. Den tyckcs ha gjort ett rljupt intlyclt

¡rå,

tlen för'

urystik st¿u'kt rrtr-rttaglige slr¿ltlen Stagnelius. Dcn inspit'ttratle honont
bl.a. till diktcn SitiL,ts lñnrlafäril, sotn å,tel'gcrr den mandeisli¿l skliftens jubclrop:
Statt upp, o sjäì, på nYa vingar sväva
likt vårt'ns fjãril upp mot kända rvmden,
ditt fosterland, tli¡r forna stilla boningl
I4lr likuarrlc tankc franrfiil'rlcs dclvis lerlatr tidigalc av andra
svctsliit rliktarc. IÌru Sophi¿r ]¡llis¿bcth Brenner' (1659 1730) säger

i

crtt solgeliväde:

Ju ¡n(r¡'a sjülerr hög ocl¡ hinrnrclsk år till sitrtres,
ju mt-r hon sk"r'ndar dit, dür hennes l¡rspÌung finnes16'
Lttcidor itntyrlor i lt¿¡'U¿ingligtt ll'ärlclcns,Sr¡tu¿r¡ ltör-Acht ¿tt m:iuniskan bonle únrxa)) oln Dhuur hit¡r ruå lyckligt gå (lijt, ltvatlan ltalt
firrst komr. Attelbom lâtcr ¿stclrr i rliliten ttretl tlctt¿l nantn lör'klara:
rxlåir ovan / bclägrt är rlet rätta blonrstcrlitnrlet; / tless hortil lån är'
gåvan / nv liv i jorclegrtrnrlet; / mctt hcmmct tlt'itget' rlss lltr,d stat'ka
bandctr. (Ìr|¡ | fr¡¿¡;Ã;orl siiger skalrleu:
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Snart det brister, detta trânga bandet
av en sinnlig värld, som skymt vår syn,
och när stjärnorna i kretsar sjunga'
tingens rena former kring oss ìjunga,
skall i skönhet och musik försmälta
minnet av den låga världens brYn.
samma idé skyrntar llere gå,nger i Tegnérs tliktning.

När den trötta

I Eldmhetcr tlet

anden

.en gâng ftyger till de blâa landen,
där han kanske bott för länge se'n,

ocini FríthioÍ,s søg{¡: nEj trives nrer / valhalla sonen / inunder månen,

vill

ovanom,./varfrå,n

/

han kom,/.den gudabloden/vill hem till

Odenn.

Börjesson frågar

.

i

Stiiûmelwüll'm:

Månn sorgen dock icke kan leta
sig fram till den stjârna, där hemma du är?

Runeberg åter sjunger

(Hw

bl¿ht,

itu alk):

I

jordons skymning klarna stjärnelanden,
och oförgängligt ler ett hem mot anden.
Ä arrdra sidan framstålles sjåilens

dast som en möjlighet. I Tegnérs

förflyttningtill stjärnevärlden en-

sorgekY¿iale över

J. Kröger heter det:

Bor du där som stjärnor skina,
glöm ej jordens sorg likväll

Lika hypotetiskt uttrycker sig Runeberg:
Och fördc¡

vi att bo i

glans

bland guldmoln i det blâ
och blev vårt liv en stjärnedans o.s.v.

Men i motsats till Atterboms antagande, att minnet av jordelivet skall

förflyktigas

i

stjärnevårlden, förslikrar han i patriotisk håinförelse:

Till detta arma land ändâ
våi tängtan skulle stå,
vilket låter som ett svar på Tegnérs uglöm ej iordens sorg likväl.u
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En annan form ¿v tron på sjtilcns förflyttning till stjlirnevåirlden
är förestüllningen, att sjÈilen förvandl¡rs till en stjärna eller ett himmelskt väscu, en ängel. Kinesell¿ föreställa sig, att en stonnan efter
döden blir ctt andeväsen och bor på någon stjärna, fr¿imst på någon
av zodiakcns konstellationer.l? I Rigveda r8 bli stjärnorna icke blott
betraktacle som de avli<lnas vistelseort ntan även idcntifierade med
rlcm. Lika är det i egyptisk, grekisk och germansk folktro. I pytagoreiska och orfiska kretsar trodde man, att dc avlidnas sjÊilar bli
stjärnor.lo En attisk gravinskrift lyder: rGråt icke, moder, vad tjäna
clina târar till! Häpna och undra, ty en stjärna år jag vord.en blanrt
gudarna.rzo Kanske inneligger en motsvarande förcstållning också
i den bekanta utsagan i Daniels bok (12: 3): uDe som hava fört de
många till råittfåirdighet, skola lysa såsom stjlirnol alltid och evinner'ligena. I slutct av gamla tidcn var clct en vanlig tlo, att goda själar
bliva stjärnor i himmeln.zl Denna föreställning rfulde enligt HylténCavallius åinnu under förra seklet i Värend.22 Och rlc i utdöencle stadda
mandan-indianerna i norra Dakota uppges likalecles tro, att stjåirnorna ilro avlidnas själar.æ
Lucidor uttalar i Letch-Cggressøro hoppet pdass rvir könncn / mit
der Zeit auch hin gelangen / umb zu prangen / mit der Engel-Schaar
in Lust, /frey von allem Sündcn-'Wustr. Thorsten Rudéen förs¿ikrar
i sitt sorgekväite över en avliden dam: uBlaud dem (Guds trogna
lrclgon) i evigt väl / din själ / en nytåind stjärna brinnen. I fuclæalig
hetens ö låter Atterbom den vilsegå,lgne Astolf säga till upolens klara
stjåirnarl: uKanhända bor min moder hos dig nu / och scr på dessa
snöfält och på migu. I F'ranzéns dikt Gossø¿ utbrister en pilt, som förlorat sin syster, vid anblicken av himmelens stjåirneljus:
Dâr sitter salig syster nu
och leker med Guds änglar;

dit

kommer ocksâ jag ånnu

och

vi bli själva

änglar.

Oclr i ttikten De aämlösø opponerar sig ett av barnen urot påståendet, att den döda motlern bärcs bort i jorden, med försåikran:
rNcj, en stjåirna/far hon upp till himmeln, och hon ser/clårifrårr
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ännu på oss så g¿irnaÐ. Hos Rückert (GG II 88) åir det tvärtom till
ge ned till sin ensalnma
m.es Himmels sshreinn upptagna barn, som

moder. Topelius fantiserar, att salami och zulamit, sedan ile fått
vita vingar i döitens ro, d.v.s. sedan de btivit änglar, dömdes långt
,ia Inpsi
från varann på skiltla stjårnor bon. Kivi låter i dikten .Ãiti
en moder med hennes barn förvandla.s till två, strålande stjåirnor
och i himmeln leencle se ned på vå,r rxorgedaln. Bland Ëenare diktare,
som gett uttryck åt föreståillningen om en förflyttning till stjårnevä,rlden och ett återseende där, sjunger Viola Renvall:% lDå min
sjtil från jorden skall fly, jag vtintar ditt möte - min moder - långt
bortom stjårntänct skya. Aarni Kouta åter förklarar i Eellcatuli att
ja tåihtiin se
månniskosjålen Don syntynyt såiteiståi auringon

- -

takaisin palaan.a
I förbigôende må erinras om en förestüllning, nästan motsatt
clen nyss berörcla. Den går ut på. att vid en mÍinskas föilelse en stjärna
täntles i himmeln, ttärifrån hon faller ned ocþ slocknar vid mänskans
död.

Vad angår föreställningen, att just månen åir ctt hemvist för
hådangå,ngna, omfattades den av pytagoréern¿Ì' som ansågo månen

vafa den rhögsta själaortenl. Men enligt Avesta år må,nens kretsr
paradisets nästlligsta avdelning, dår det ugoda taletsu själar få en
fristad, medan de rrgotla gärningarnasrr sjtilar fortsätta till solens
krets. Dellna å,sikt saknar icke heller anhilngare bland svenska diktarc. Tegnérbet i Grønnskaytet sin granne se upp till månen och säger:
En gång vi sitta där i ro
och kyssas ömt
och tala ännu om vår tro;
men de, som ner pâ jorden bo,
ha längc se'n oss glömt.

Om denna tegnérska utgjutetse påminncr en passus i Topelii
vackra di]giL Mãnkart¿n: rBetrakta må.nens rund. Låt din tarkes
evighetens ro. Dåir skola ock våra andar fjärran
en framtid bon. Enligt Eino Leino äro jordbarnen komna från må-

oskuld flyga bort

i

a

- -

till

åir född av solens strålar och vänder åter

till

stjärnorna.
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fäderneslandet står alltjåmt deras längtan. Därcmot
tyckes Nicken Malmström vara osäker om vadan och vart, ty han
s¿iger: rJordisk kommer jag en gång, gcnompyrd, full av jord, till
nen, och dit,

månen, planeten l\Iars eller Venus.6 I detta sammanhang må i förbigående nämnas att Venus som morgonstjärna å[r rlödens spcciella

stjårna enligt invånarnas på Tahiti föreställning.æ
Från ctc avlittnas sjálar får man vtil icke skilja tle Guds änglar,
som Stagnetius i ttikten ÖIanÅ,Iåter asväva ned frân må,nens silverklotr, och ej heller rtrollenu, vilka Bellman och Sehlstedt stationerat
i månen. Denna är nog ett gammalt tillhåll för troll och spökelser
att döma av att clöds- och mångudinnan llekate åir deras patronessa. Hon kallas i en orfisk hymn rlden dystramed kläder, gula som
saffi'an,som gravarna vaktar oclt spökelser sänder, nattens gudinnal.r
Också Selene betraktatles som kyrkogårdarnas beskyddarinna.

Atter'

bom stÈiller i l4¡cltsalí,ghetøts ö (II 160) üven follctrons mystiska gnomer och våttar i förbinclelse med månen och låter clem hÊilsa henne

mcd ordcn:
Måndrottning, helll .Av Solens barn med bävan skydd,
av os6, av dina månbarn Du mod jubel mötes.

I

månens sken uåilvkungcn med sin drottning dansarl sägcr Tegnér

och Topelius talar om månfolkr.ã Alla dessa

till

må,nens sfåil htirande

âv månens bleka ljus, som Wirsénze isinbarnclom
fann urniltr, scnare tläremot lvå,lnadsliktl, som Levertin i Shyl'ock
kallar lsvcpningsskirnrnerr och Gripenberg i Dm tltlgande lrclländam,
betecknar som lspökliktrl. Htirtill kommer Dan Anderssons dråpliga
v¿iscn omvürvas

bilcl av gengâ,ngarc, som värma sig i må,nens sken.

Det anförrla förl<larar varför må,nen och hans sken rned förktirlerk använts att illumincra spök- och skräckscener. Så, har skett
alltscdan småprofeterr Jocl llit en blorlröd. måne utmtirka Jaltves
fruktansvärda dag. Slcr'Éicksccner i månsken erbjuder litteraturen
massvis. Håir cnclast några exempel. I Retí'ques of Ancímt English
Poatry (II 2?1) rasar The lunatic Lover:
Grim king of the ghosts, make haste,
And bring hither all your train;
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See, how the pale Moon does waste,
And just now is in the wane.

Come, You night-hage,

with all your

And revelling witches awaY'
And huge me close in Your arms

I

Goethes

charme,

- -¡

dikt ¡4ø -Løæø heter dct:
Deines leisen Fusses Lauf
weckt aus tagverschlossnen Ilöhlen

traurig abgeschiedne Seelen,
mich und nächt'ge Vögol auf.
Den andlige diktaren ooh predikanten Karl Yon Gerok frågar i dikten
Di¿ Geistpr iler alwn Eelilen:
Wer reitet so spät in der stürmischen Nacht

och SVArAr:
's sind Geistersquadronen, in dämmernden Reih'n'
die Lüfte durcheilend im mondlichen Schein'

En mytologisk-kosmosbitd ligger
?rolt, XVIII:

till

grund för Heines verser i/¿¿ø

Und es war die Zeit des Vollmonds
in der Nacht vor Sankt Johannis,
wo der Spuk der wilden Jagd
umzieht durch den Geisterhohlweg.

Hos svenska rliktare från 1?00-talet liro hemska månskensscener
myckct venliga. Liclner lå,ter Gustaf Eriksons skugga säga till

Gustaf

III:

Pâ ¡tridens fält mig möt, i skuggors fria timmar,
dår mänen, höljd med blod, på svenska vapnon strimmarl

I

Miitnattm skickar månen ett pmiältsjukt sken kring multna

gravarD, oc]ni Rom¿o och Juliettp skall en skugga visa sig Dvid må,nens
i closkenD, når miclnattsklockan slår. À. G. Silverstolpe.fantiserùr
tililaz t$t jordens tlunster sv¿ivar kring / en kall och ryslig tropp, /
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som spöklikt under månans sken / höjs över trädens topptr. Liknande

på. Ett

i

månsken bjuda Atterbom, Stagnelius och Dahlgrcu
gott exempel på månens roll i spökballaden ger Atterboms

skräckscener
Romance:

Mörk är skogen, grânen stormigt viner,
Månen hemsk pâ brutna klippor skiner:
Spöken dansa högst i ekens topp.

- -

Rafflancle skildrar Stagnelius föraktet i dikten mcd tletta namn:

Dj döda mannens murkna ben,
som, livade av må.nens sken,
stâ hcmskt i gravcns svepning opp,
ej alla avgrundsandars tropp
förfärar som din blotta skugga,

I

Sjuklingens aftonpsalm få vi se rkring hans kurldar spöken dansa

vid månens sken och uvars chorn. I Gunlog talas om usalar, dem fadrens vålnar mången helig natt vid månens skimmer gnyendc bctrÍidar
o.s.v. I Hasten av Dahlgren mprider månen sitt sken vid skramurel
av dödc mäns bcnn.
Priset för den hcmskastc skildringcn av en skräckscert i månskensbelysning kan tillerkännas Attcrbom, i vars dikt Natband,ringem vi läsa:

.

Mânen, blodig, över ljungen skiner,
gråa dimmor teckna flodens lopp,
graven sänder sina gäster opp.
- På sin kista genom luften rider
döda manncn dit, där mördarn lider,
bär, som hatt, sitt huvud under ârmen.

En slrräclrscen antyder Almqvist iVargens ilotter merl orden: lllalvmånen skiner så silverhemsktt (l). T.o.m. Snoilsl<y bcledsagar spöksoener med lilart rnånsken, såsom i diliterna Alhømbra och V'ita ftan.
Rätt suggestivt verkar Dan Anderssons skildrirry a,t Gillet på, ainilen,
dåir Jonsons r'å.lrrarl visar sig i månens ljus och vid gillets slut sugcs
upp av månens strömmande skcn. ilf¿rtinson süEer i -cin Månil;í,kt.
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att månskenct sänfler vålnader mect varje vinddrag mot lyssnande
hunrl, Bom svarar med svarta skalll' C-E' Englund uttryoker sig:
ñtâncn $pökar i jordig sandp. Föga hemskt verkar dtiremot LeverÙsolen skall lysa
tins beskrivning av tten yttersta clagens tecken, att
(jfr uDe två stora
vicl miclnattstitl, och må,ncn stråla på,ljusa dagenn
ljusenr, s. 16).
Blancl finlåinclske författare påstå,r Gripenberg' att ûlet spökar
i månskensskumt rump. Eino Lcino låter i Ternppeliherr¿ deil siste
försvara
tempclherrens vålnad meit i månskenct glimmantle svårcl
kuutaden heliga graven, och Hurtta dråper Irja akuolon valjurr
Jylh¿i
mossa, ni den bleka dödens månskenr (KT IV 318). Yriö
kuin
besjunger i Aaaepartíoú nattliga skiclpatruller, vilka diukuvat
aaveet kuutamollar, lglida som spöken i månens skcnl'
I samband med skräckscener, i vilka månen merlverkar, vill jag
ställa ett finskt talesätt, som jag i min ungrlom hört i vâistra Finland
och som, efter vad det visat sig, ür känt också, i lanctets östra ilel.
Det lycler, med varianter: DKuu paistaa hcleästi, kuollut kulkec
(ajaa) keveästi, eks elävä (syntincn, piikatrcn) pelkää?p eller på
tlu icke
svenska: Månen skiner klart, clöd man far med fart, råids
att
levancle (syndare, iånta)? Axel Gallén omtalar i Kallela-Kiria,
Han
han i l(arelen hört de anförda orrlcn sjungas till egen melodi.
förmodar att tle höra till ett urgammalt europeiskt må,nloremotiv,
som rerlan Bürger begagnat i sin bekanta dikt Lmore:
scheint helll

der Mond
-Wir- und
die Todten reiten schnell'
Der llfond scheint hellt
Llumahl die Todten reiten schnellt

Graut Liebchen auch vor Todten?

I

Dino Leinos bearbetning:
Kuu kinkas onl Ah armahain,
on raisut ratsut vainajain,
sua kammottaako kuolleet?

IX
FörÊåingeleens och evi$hetens symbol.
Pâ gruntl av sina skiften ooh växlande faser åir månen en symbol
av ombytlighet, otillförlitlighet och förgänglighet, ja, till och mect
av lögnaktighet. Men, ovÈintat nog, ä,r månen också trohetens oclì
evighetens sinnebilcl.
Grekerna gåvo Selene epitetet a ' s t a, t o s, uobcsttindigr. Ovidius
såiger: rDen nattliga Dianas gestalt åir ickc alltid densamma.r En &v

Aisopos' fabler lyder: Selene bad sin moder våiva hcnne ett linnc
som passade bra. l\Iodern sade: Hur skall jag kunna väva ctt som
passar, nu ser jag dig som fullmåne, scd&n som halvmåne, nästa
gång skärformig.l Kinesen Liu Yutang, som skrivit en bok orn ko¡ls-

tcn att njuta av livet, sörjer över att månen icke kan vara full
alltid och ondgöres över att nymånen går necl så tidigt och månen
i sist¿r kvarteret upp så scnt.
Nfånens frieri med orrlen:

I

l(alevipoeg (r: t++ ff.) avvisar

S¿rlme

Han har alltför mânga sysslor,
önskar skaffa sig än flere.

Än han visar sig bittirla,
än om kvällcn scnt på himmeln,
stundom går han före Dagen,
stundom tröttnar han ren arla,
förrän Dagen har inbrutit,
eller går han vakt på himmeln,
lurande allt intill middan.

Ett polskt ordsttiv lytler: rlivet är som tnåner, Ëin urörkt Êin fulltu.z
Shakespeare talar en gång orn rnoonlike rnen of strange inconstancyl.s

so

xII-0

[r¡,N8N

r30

I äldre och yngre svensk diktning

*ir måtens ombytlighet och
obeständighet ett ofta åtcrkommandc motiv. Olof Wexionius kallar'
i dikten Melancholie månen ¡rtlen vanclel-barer och säger:
oDhen bleeka Cynthia sâ tijdt och offta tänder
dhes blancka hörne ann, som dheras glantz sigh änder.r

Rosenhane framhåller mycket energiskt månens ombytlighet och

opålitlighet:
rGör månen nägot liust, det varar intet länge,
och mäst om nattetid, nu full, nu äter ny,
nu mindre än som half, nu silver, nu som bly,
och âffta när han skijn i vägen mûlnen hängiau.

'
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I

sina gravsånger påpekar också Luciclor månens föränderlighet och
ser i honom en bild av livets växlingar. I dikten Then WissaGWisshet

heter det:

- -

ok mânen är så fatt

att han sitt bleka Liuus snart minskar ok snart öker,

til

wiesa Tijder full, sen Silfwerhornen kröker.

Alt bytes skifftwijs

I

en annan

om.

dikt vtinder sig Lucidor till

- -

oss med uppmaningen:

Usle Men'ske Barn bctrakta,
mãrck ok akta
hur ostadig \Merlden står,

och fortsåitter:
Sool ok Mâncn, alla Tusen'
Himmels ljusen,
gânga neer ok åtcr op;
Dag ok natten,
eld ok watten,
grât ok skratten,
haffwa stadigt wäxel lopr.

att tmånar vêixlar (Gl¿idietlickan i ßom)
men att rcj evigt måneìs växlingar regera vår snabba tidt (MarWStagnelius på.minner oss,

rernøII).I

Tegnérs <likt Hjìiltnn heter månen Ddcù omv¿ixlingsrikan.

I

I
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Attînùn eÍtrrkJsni,ng karakteriseral Braun tlen cfterlysta merl ¡rtt

rhon växlacle llppsy¡t gom si¿ilva vår' måner. I Sångerna otn sanwetet
och ödet av Bertil l\[almberg åir månen rvlixlingens trolska planetr'
stagnelius, som tâlar. om Dlagar skrivrr¿ för månens skiftenr, låttrr
ofta dessa skiften ,qymbolisera växlingarna i mÈinniskolivet, tlär
rrikt med v&nsklighetens miöd oss mättar dcn sublunariska
naturens bröstn (Etegi). I De täntanite slcalil,erna säger han: rl\[å,nen
evigt sin gestalt förbytern, och i Astrononùsk, lantosi upprepa¡ han:
pMånen byter
evigt som det timliga gotlar. skalden
- - sin skapclse
lå,ter månen sjãlv såga: nsom ditt öde, månniska, min skepnad evigt
byterrr. I tredje akten av Visbw heter rlct:
usom månens anlet cller årets tider,
sâ skiftar ock det arma människohjärtat;
¡nen blott ett fylle, blott en vår det harr.

kk-rsterjungfrun: DD¿ir utc (utanfiir klostrets murar) skiftar allt som ncd¿n eller nyrr. Om Psyke hetcl
i jortlens grus
dct i tredje aktcÌì av Mart¡yerna: ¡rllåncn lik

I trerlje ¿ktel at' Bl,enila förklar¿r

- - -

hon sjtilv av sl(iftcn liclcu. I clikten Till Må.nen fiirklarar skaklett,
att rnånen skapats att rrpreclika förvandlingelìs l¿iraD, oclt säger:
rDig bclalldes att vara
en helig spegel,
en kÌar symbol
av det jordiskas öden.o

En liknanrle symbolik ürötcr oss hos F't'ese. I det han uttrycker sin
längtan eftr¡r den tid, då han bcfrias från sin vedermiicla och finner
l'o hos cle ciöcla, kallar hart dert ctt år:
oSom

ej fôrändring mer av ny och nedan lider.r

Månen tir nyckfull och otillförlitlig. I l¡oøst försükrar l![efisto
astrologen, att rldie l(eusche Lutta launet grillenhaftr. Jtsu Syrak
ser i månen en bild av rlcn dårtrktiges ombytlighet (27:12). Stagnelius
användel i Su,clmntas nt4¡stø" uttrycket lntånens vanskliga skivau,
méclan Viola lìcnvall ser i månen rgåcksam en skårau. Ðtt ordstäv
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lyder uetundom ljuger Må,nenn. Fransmåinnen beskylla Månen för
lögn, dtirför att då han visar sig som D, d.v.s. D(écroissant : aYtagarrde), han är stadd i tillvåixt och tvärtom avtar, då han visar sig
som c, d. ä c(roissant). I en mandeisk liturgisk text undervisas en
mjäb, som är på väg till Jordan för att ctöpas och hoppas få }Iånen
och'Solen till dopvittnen, att man icke kan lita på dem, ty månen
gå,r upp om kvä,llen och ned. om morgonen, måncn försvinner och
hans dyrkar.e försvinna. I Almqvists Fernand,o Bruno såiger uhmael:
mer tro ej på månenp oclt rtro ej på må,nens
uDu åir en forskare

-

darrande vita skimmer!¡ I Brauns dikt M&ntörmiirltelsen beskyllcr
en flicka mânen för falskt sken och förËinderlighet. Rabbe Enckell
talar i ltlöitblåsarlyclm om barn för vilka solen och må,nen ej få lysa'
därför att b&da ljuga. stagnelius klagar i sucharnøs rn\¡ster: rrlngen
önskan fylles under månenr. K. A. Nicander säger i Ifunwng Enøio
(10, II): lBvigt kan ej månen brinna: Snart blir stjêirnans stråle
mattu. Ännu mera pcssimistiskt uttalar sig en arabisk diktare: nde
störa ljusen, sol och må,ne, skola en gång förgåsr. Och Eino Leino

uppvaktar en skåtlespelerska med samma vemodiga påminnelse:
Mut kuu sekâ päiväkin Painuu
pian yllä on pimeys suuri.s

Pois,

I

dessa uttalanden representerar föreningcn av sol och må,ne livet.
Fredrik Bcrndtson låter Må,nen med filosofisk minu anståilla utysta

rellexioner orn alla strävandens förgänglighetv. (valil,a diktû).
Tankar på livets förgänglighct väcker må,nen också, hos Heidenstam. I Bougfuøtsäger skalclen: rPå himmelen flammar i eldbokst¿iver
av döda månar: lcv, då du leveru, d.ä. utnyttja det korta förgängliga
tivct! Merl anknytning titt Goethe heter det i Ensanthelens tankar:
Fullmånen lyser klart.
Natten är snarü lörbi.
Stanna, min llickal Snart

finnas ej heller vi.

a Men månen försvinner och soln ocksâ, snart râder det stora mörkret
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illustrera ocl$å följande radcr

av clcn arabiske m¿kamdikteren llarirî:

lik, min

åilskling kom mcd natten,
dröjde leende till midnattstid.
Ljus var natten, men då dagen tändes,
flydde sällheten med natten bort.r
uMänen

Men med fullgoda sk¿il kunde man till¿igga måncn valspråket
flu ctuat n ec mergitur. Trots allt vad rnånen går igcnom
från fas till fas mot skenbar förintelse, lever han stlindigt åter up¡r
och förnyas (jfr ovan kap. III s. 59). IVIånen tir livsförnyelsens, uppståndelsens och evighetens uråldriga sinnebild. Iln fornbabylonisk
konung stiger sig ha av gurlarna fått ett liv, som förnyas varje rnånad
liksom månen. Farao Ramscs IV tillropar Osiris: ¡¡Du ¿ir måncn i himmeln; du förnyar rlig eftcr bchag och föryngras, nür du vilb. lVIan
brukatle också hälsa farao mcd orden: rX'örnyas och tillvüx i kraft
såsom lvIå,nen i sin barnclonlu
I{ongoneglerna sä,gas håilsa rryrnålren mcd orden: ¡r}fåtte mitt
liv förnyas, såsom clu förnyatsr.a Samb¿nclct mellan urånens och
rnänl¡iskans liv utsträckes i en sügcn från l(arolinerna till förest¿illningcn, att männishorna ursprungligcn dogo endast på clcn dag i månaden, då månel i nedan syntcs sista gången, och att dc åter uppstodo, når nånen visade sig sorn rry igen.5 Livsförnyclsens itlé belyses &v flere lunara sagor och mvter. IJnligt cn saga från mellersta
Australierr bepçiìt' sig llånen på jakt rnen fick intct byte. Av brist
på föda rnagradc lvlå,lren så, att endast nyckelbenet slutligcn åtcrstod ¿r' honotì1, trìen av nyckelbcnet (månskäran) skaptdc I\{ånen
sig till sin förra gestalt. 'l'ill rlcnna itléhrets hör jämväl egypternas
beriittclse orn guden rllorus (llånen!) med de två ögonenl, av viìka
det högra slukacles û\' tlelt onde Seth, d.v.s. av askljuset i nertan,
kallat rSeths handu, lnen botades a.r' mångurlelr Tllot,&o
Âtt styckas för att åter helas, att tyna och dö men åter kourma
till lir' åir ctt huvuclmotiv i talrika ntånsagor. ìlan mfl tänka bl.a.
¡rå mytcrna om Osiris och Lelnrnilll<liinen. S¿rnrna styckningsmotiv
går'igerr i flere antlra sagot. I en grekish sagosamiing, som går under.
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Oå.tberg-O

i ett

ro¡nerskt begravningstâg'
II fig' 62'
Verdenskulturen
Saglio, Dictionnaire des Antiquités'

Fig. 29. Nymänen och stjärnor äver liket

viss Absyrtus' son-I
narnnet Apoltodori, Biblioth,eca, berättas orn cn
irv sin
av mångudinnan styckades i 12 delar rncn ôtolhopfogadcs
fader,ochomPclias'döttrar,somertligtclentrollkunnigal[edeas
ung igeû'
råd styokacle och kokarle sin farler för att göra honom

Dragavdettamå,rrmytologiskamotivktirrnctecknaocksåKalevalirs
Troligen som uppskilclring av den krossade och styckade Sampo'
ståndelscnstlchcletevigalivetssymbolfiirekommernymånensbiltl
av vår tidcräkning'o
på några i Ungern funna gravstenar från bürjan

ochvilkenannanbetydelselrarviilnymânensbildblantlstjiirnor

begravttittgståg?? (Fig' 29)'
ör.cr liket i framstËlllningen av ett romerskt
ntlen som upprepar sin
Då. egypterna kallade Osiris-\'tå'nen

tidls

ochclå,grekcrnabetecknadeselcnesom¡rdenåtcrkonrnandere'ville
som evighetens symde våil dåirmccl autyda månens oförgängligltet.
Nortlsyrien funnen dikt
bol framstå.r månen redan i en i Râs samr¿r i
uttalas önska''
från andra årtusendet före vår tideräkning, i vilkcn
assyrierna adresatt ett brutlpar skall leva så låinge soul månen' Då'
uttala önskan' att han med sin
ser¿rde sig till konungen' brukade de

familjskullelevaså,Iängerrrånenochsoleltiiropå,ltimmclelr.Lik¡lså
att konungen skall
uttalas i den sjuttiandra psalmen förhoppningen'
levaså,Iängesolenvararochmånenskiner'frânsläktetillsläkte'
Davids tron nskall begtå
Och i den åttiniontle psalmen heter det, att

evinrrerligensåsommånen,oclrtrofasttirvittnctiskynl.Detsist-

pô den babyloniske månnämnda uttalandet påmiDner om namnet
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gudens tvårdarinnau Suzianna, lhimmelns trofasta handr, varmed
sannolikt avses nymå,nens gudom. I kineserna^s klassiska diktsamling
Sihiq ingår ett ode, i vilket en konung (c. 1100 f.Kr.) hyllas i liknande ordalag:
rliksom månens skiva stândigü växer,
sâ din ätt skall för beståindigt vara.u¡o

I ett assyriskt brev tyckes SÎn kallas urlen evige gudenD (i I u u I I u)'
Från Rom håirstammar ett å.t tlden oövervinneliga Solenl och den
neviga Månent (Luna aeterna) helgat miniatyraltare. Som
symbol av evigheten ses på en del romerska kejsarmynt Sol och Luna
burna av Aeternitas.ll I sina Anwres (I rS) anvånder Ovidius bilden
Slutligen förekommer
Lun&
cum Sole
uci
tkuun
och
ikuinenu
sin¿i ilmoisna ikinêi,
uttrycken
I(alevala

et

i

eratus erit.

kuuna kullan valkeanan. T.o.m.

i

primitiv folktro framstår

icke

sällan månen som evig. Irokeserna påstås, liksom de forna romarnat
kalla Månen uden evigen. IIos andra amerikanska stamm¿r hetcr
Månen tden gamla kvinnan sorn aldrig döru (enligt Briffault). Må,nen

kan ocksâ skänka odödlighet. Dåirför bedja buschmånnen Mônen
giva tlem ett nytt ansikte för att de må likna honom.
Ðnligt klassisk förebild spela sol och måne rollcn av evighetssymboler också i svensk diktning. Samuel Columbus (1642-1679)
försålkrar,

att

Stiernhielms minne skall leva
så länge Verlden Sool och Mâna
och Sool och Mâna Verldcn sijr.

Urban Hjårne (7641-1724) låter Rosimunda

säga:

rSâ länge Titans (Solens) glans
then klara dagh beskijner,
sâ länge Cynthie os

om natten lysa hinner

- -¡f

Ungefiir lika uttrycker sig Leyoncrona (1667-1688) i ,Sesfinø. Och
Celadon i Freses Ilæileuisa förstikrar sin eviga trohet med orden:
rNej, förr skola bergen och högarna fly,
förr månen ej dela mer nedan och ny.o
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På ett originellt såitt låtcr den amerikanskc diktarn James Oppenheim evigt bestånd förknippas vitl sol och må,ne. I diktcn Hebéer
såger han om pden störste av hebréernas unge mä.nn' att rhans namn
stå,r skrivet i solen och frusit fast i månenl.rg
(och solcns) eviga beståncl i motsats till människolivets förgänglighet ett omtyckt motiv. Jag kåinner entlast ctt
undantag från denna instälning. Nicken Malmström klagar i djttp

I dikt är månens

pessimism:
Solen skall krympa.
Mânen skall sPlittras i stYcken.
Men jorden skall alltjämt slungas

mot nYa iasot, lOrmen

í

odrt bröstl.

Annorluncla låter ett cnkelt rim, som jag läst eller hört någotrstens: ÞSolen och månen, dc rulla sina klot, nren ständigt nya Õden
går människan emotr. Ett OsterHndskt ordsprâk såger: lFloder,

blommor och månens faser försvinna och komma åter, men icke
ungdomenu.rs Då månen i Rigveda kallas lden ungerr oclt då Uhlanrl
talar om rjugendliche Monde¡r (An ilen ?od), menas väl därmed, att
månen beståindigt föryng¡as och på så slitt åir evig. rtrfond und sonne
sind ewig jungl sjunger Räckert.la Och Topelius såger i en av sina
ungclomsdiktet Vüt fanstet: nMånen evigt ung genom tiderna gåu.
uEvigt unga måste ju clen kallas, vars åldcr alctrig når 30-taletl Merl
uttrycket ntusenârig måner i dikten Temçrclmøtt avser v{il också
Procopé måtrens eviga bestånd. Dctsamma gtillcr nurvärldens måneu

i

Stagnetii dikt Blontm,orna.

Flere diktare uttrycka sitt vemod vid tanken på,livets förgänglighet
ser andra komma
i motsats till rnånens evighet. uNytånrl måne

jâms

ftr¿bd,iiirô¿

- -

J. O. Wallirt i Döilens ängel. En av Omar Khaj'
lytler i A. G. Damms försvenskning efter Fitz Geraltl:

och andra flyu sËiger

Min ramadhan Íir slut! När nyet tânt
och Omars stoft till stoftet âtervåint,
bland nya rosor nya älsklingspar
skall mânen lysa, som om intet hänt.
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Sten Selandcr åter sliger efter Bûmme peÌsiske diktare i Dct e.nila aissa:
Och mânen följer, sedan vi försvunnit,
evighet sitt gamla spår.r6

i

Drr likn¿nde tanke uttalar l(oskenniemi i dikten Yli au,ilteneuaut,
Itattoitt rlen ifrågavârande passusen lyder på svenska ungefår:
Människokrypen digna under sina drömmars börda,
uren i höjdcn mån och stjärnor vandra oberörda.

Samma clcgiska stämning kommer slutligen
verser

i Lcgcnilen

ont,

till uttryck

i Bengtssols

Bøbel:

oEn måne, blank och kl¿rr

skall gå igen
ur skyn och vänligt le,
när andra ta och ge,
men ack, skall aldrig se
oss

Hit höra

i

två

igen.u

också amerikarskan Dmily Dickinsons hiìgstämda verscl',

Blombergs översättning:
r$torslagnn år u¡rder nrânskâran skrida,
världar och vãldcn fullbordas r¡ch dö,
pannsmycken falla och furstar lörsvinna
ljudlöst sour fjun pâ ett täcke av snö.

I\fåncns clubbclnatur son representant för

]ivet och döden ar'-

speglar sig i hans ny- och ncdanfas. S& länge månen eftel rrytäntlnin-

rilftar ansiktet mot sitt vandringsmåI, fyllet i öster, färett'ärler
han livet; nlit' han vänder sig om och riktar ansiktet iltot vü¡¡¡nt,

gen

symboliserar han fiirgångelsen

ocrh rìöden.

x
Månen som ljuskäIla.
Månensmest.iögoncnfallandekåinneteckenåirdessljus.Detär
som aYse
cltirför helt natuiligt, att månen i cn del språk fått namn

detta.Så,ilanamånnamnårolatinetslunajiimtefranskanslune
och grekiskans
etymotogisk besläktade med ordet i u x' uljusrr -

-

selene'som&nsegv&rabitdatavsamm&rotsomordetsol.Ialla
karakterisera
språk är mânen försedrl nrerl binamn och epitet, vilka
honom som ljus och ljuskälla'
i forna tidet',
Som nattlig ljuskålla var må,nen högt uppskattad

rlå man saknadc eller hade ont om konstgjord belysning. Icke
rrtanskältåterAristofaneskorenilustpeletMolnen(v.611f.)
med'
påminna grekerna, att Selcne gagnar ctem alla mynbart' ej

besparing på
tomma ordu, i ttet att hon ger tlem för varjc månad en
minst en drakma till ljus'
lampa,
Vanliga sakbilder av den lysautle månen äro fackla, bloss,
lykta och elcl.
Denförgudadenymå,ncntSomsumereroclrsemiterkalladeNusku,

hadebinamnetufacklar,ochienltymnsäges:r(Attvara)facklaär
vara
din mission¡r. På Andamancrna i Bengaliska viken auses Månen
sig
så svartsjukt mcclveten om sin fackelmission, att han ctöljer
utsläckes
bakom ett moln, 0m man tåincler en vanlig facklar; därför
till
orsaken
eller övertäckes varje eld, tlå må'tren går upp' Vilken
dettabrukíinmåndevara,håingerdetviils&mmanmedliknande
på,budet
pliigsedcr hos eskimåer och antlra folk och med lkallmatsn
eltl
för vissa mânskiftesdagar, vilket innebêir förbud att uppgöra
untlerantyddadagaroclrförekomredaniBabylonien.Hosgrekerna
och
v¿r Selene nsolens (nattlig¿) fackelbärerskar (ttadü'chos)
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rberömcl föt lysaldefacklor¡r (kl y t ê a i'g I a i s ar g e n n ë's i).
Selene finnes åiven avbiltlacl med en ellcr två facklor. Den helige

Chrysostomos kallade månen lererniternas osläckliga facklan.z En
fackla var i konsten båclc Ilekates och Artcmis' attribut.s Tegnér
scr i sol och måne ude facklor två,, sorn vandra på himmelens sl¿itteru
(Gerila), mcdan den arabiske skaklen Batlreddin aÞHalabî kallal
dem ptvå lyktorrr. rFacklau, silverfacklanr och må,ncns facklan åiro

vanliga månbetcckningar hos Stagnelius { Det sistnämnda uttrycket
möter oss vidare hos Alfr. Jensen (Naa ùí'htpr 1896), Alceste (?ill
{unthia) o.a. Runeberg (Tal,trasmt) och Enebery (ErlryUi) anvtinda
'Wecksell (Åbo
stott) förliknar månett
beteckningen Dnattens facklau.

vid en udörlsfacklal.
Må,nens ublossr år en anna¡r bild, som förekommcr hos Atterbom
(Stegeborgs ruiner),Oreutz (Elegi: udu tticka blossr), Stagnelius (Íiæ-

gens nahn': utlystra blossu), Sehlstedt( Bror mi'n från lanilet och iag)
och Mörnc (Rgtn och rim s. ?4). Lidner kallar i Midnatt¿tt, clen slockn¿rle månetr tdet l¡loss, ttaturens vlillust varu. I Leopolds dikt D¿r¿
sotsand,e och, aalrande sl¿öæa avlöscs ldagens vagnl av lnattens blossu.
var för en fyraav ler med ett vcke i nafta
Också en lampa

-

-

tusen år sedan den ovan nlimnde rnångudett Nuskus syrnbol. Floratius (Ort. Iv 6: 38) gav Diana epitetet noctiluca, unattlampa>.
Vanlig åir bilclen nmå,nens (silver)lampar hos Stagnelius, Sehlstcdt,
Wirsén och Börjesson.s Även förekomma uttt'yckcu Ñynthias larnparr
hos Stagnelius 6 och rDianas lampar hos Edith Södcrgran.? Tegnér
ser i månen en nminnets lampau (J.O.Wallin). Grafström talat'

i

Jorihm

pù sin åld,er¿lon¡ om nmånans lampskenrr och kallar

månen

úampett i naturens stora salu. Atterborn gct månen binamnct nnattens lampar (Lilian). Eino Lcino (KT II 354) büttrar på det, så det
blir rhirnlens stolta nattlamparr (ylpeä yölamppu taivaan), men dcn
finskspråkiga skaklintan lllina Vaara skämmer bilden metl uttrycket
unattcns eviga, seende (!) larnparr (Iiuu). Det nyaste är umånens
elektriska lanpal i Asplunds Bortabra (s. 27).
Rückert (GD II 118) föreställcr sig månen som en i luften ltåingande lam¡la, vars sken ledsagat honom på kärleksstigen, rnen val's
vekc tagit slut med den slocknade kärlekslågan och vars skärvor
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dtirför gärna få, falla till marken. Den rått naturliga förestållningen'
att nånen speciellt är en håinglampa, skymtar i dcss pretlikat rhËingau
I-,everhos Tegnér, Topelius, solveig von schoultz, Gunnel Hästesko,
I
andra'
och
tin, Siwertz, Blomberg, Olof Enckell, Barbro \[örne
sig
såsom redan omtalats tyckte en urtidsjtitte att månen lämpaile
till nattlampa i hans sovrum' varför han häng<te upp honom i
himmclstaket. Gripenb {.Jrg (Den ví,ta må,rwrt) förliknar månen vicl
ampeln i ett döttsgemak, vilket på.minner om wecksells döilsfackla.
En urålrlrig bilcl av må,nen är lyktan. Hon upptråder rcdan i babyl0niska kilskriftexter. En arabisk skald ser i solen och månen tvâ
lyktor. I våisterl¿intlskt bilrtsprâ,k heter må,nen ofta (mattens) lyktarr,
t.ex. hos Tegnér (Fritlaiots saga, El'of Tegner), Sehlstedt (Månsns
(snðl¿llssång),Topclius (Läsning förbarn I 196) och Barbro Mörne
ponìiua\. Dahlgren prisar månens lykta för att hon cj tar slut som
lisens. \len i Mdnlonnörkelsm utbrister han:
Släck ej ljuset i din lYkta,
gör ej svart din vita bolll Måne, varför skall du brâka

-

med din ljusstumP var minut?

gång
Arvid Mörne talar om månens rblåa lyktau. stagnelius kallar en
månen i sonetten merl detta namn Dmagiska laternau. Einari vuorela
(Lapsm
tycker att må,nen är en trollykta, som gungar i en mörk gtan
tcmgät ia sitkhikaurypias). Hans Ruin gcr i Runmnt, meil de lgra
liknelsen: Må,nen håinger som en japansk lykta över havct'
lönstren

Enoriginellmå,nbilcl,viirdigcnsjöman,preserrterarGtryde
i romanen Pierre et Jean. Han förlilinar månen vicl en
ofantlig fyr, tänd på fåistet lör att vägleda stjålrnornas oändligtt'

Maupassant

flotta.sll
Medan rle ovan anförda månbeteckningarna inte äro annat lin
poetiska biltlcr, saknas det icke tecken, att man fortlom sctt en verklig eld i månen liksom i solen och stjärnorna. Den nämnde nymånsguden Nusku var tillika eldens gudom, ooh elden var han.s budbårare.

litteraturen identifieras fullmånen med eldguden
Agni. och walter i sagan fürvåixlar fullmånen med en rtrakelct. Btt

I den fornintliska
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av Ptöans attribut år uglödander (Rigveda VI. 56. 3). Horatius
kvätler mic¿t inter omnes/Iuliurn sidus, velut

inter ignes/L,una minore¡l (jfrkap.VIs. 104). Ovidius

kallar utan omsvep Luna rnattens eldr. I svenskt bildspråk heter
månen nmilda lågar hos Attcrbom (Julotto;¡t) och psilverlågarr hos
Mörne (TilI füdøna).
Uppfattact som elct eller ljus, säges månen tändas, brinna och
slÈickas. llngen Febc åinnu tåindesr uttryckcr sig Ovidius, när han
i sina Metamoryú,oseon libri skildrar skapelsen. Hos Stagnelius finner
man uttrycken tMånen sin lampa tänden (Skalilehonsten), uingcn
silverhornad Måne tëinde sitt tnilda ljusu (Bacchanten¿ø) och lltlu
tåincler ditt glimmande nyl (Till Mãnen). J. O. Wallin tänkcr i Döilens
üngel Pã:
staden tránga,
-därden
sol och mâne ej tända ljus.

Runeberg såigcr: tNattens fackla tände sitt bleka skenr (Talwasten).
Mörne såg då upå Jungfrau tåindes månens röda blosst (RUttn &

rím,s.74).Eranzén sjunger Tillhoppet: uDu vid ljusets dystra saknad
bjuder m&nen têinclas nyu. Heidenstam sÈiger: rlìcn hade vintermånen
tåintsr) (Hans Alimus,I267), och Björling frågar: rNåir ttindes månar

i tidcns förlopp?u. Dalin uttrycker sig i sin Herilcsôtng: t I natt
- nyet sig tändo. lNyttlnd måner och rnytålndningr tiro vanliga uttryck åiven i talspråkct och skvallra om en tid, då rnan troddc, att
månen tåindes och släcktes såsom cn annan eldslåga. Dnligt en grekisk

astrologisk doktrin försålttes månen i branrl, då den vid konjunktionen hommer i beröring med solens glödandc klot.e Strindberg
talar i Söm,ngå,ngamüttø om lhalvtän<l måneu, Lcvcrtin i Legmiler
och aisor (s. 13a) om uutbrunna månaru, Liclman í Pasi'plne (s. 2s)
om rhalvt förbrunnent måne, och Gripenberg i Döds'ia om uhalvsläokt
månes flåimtanr. Till denna bildgrupp hör möjligen också må,ncns
aaskljusu (jfr s. S4), eftersom en planet, som vid sin konjunktion med
solen försatts i brand, enligt grekernas och romarnas mening, kallades
pförbrändr¡ (pyri'f lektos, combustus). Ofta säges månen och t.o.m. månskäran ubrinnau.r0 'l'ändas och brinna göra ju
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I

ett äverlastat biklsprål¡ förekommer dcn blinockså stjärnorna.
nande månen i W. Nordströms dikt Sultancn:
Och över k¡onan (av palmen) mânens klara bâga
sâ helig brann i gudahärlig låga.

Vackert skiklrar Vitalis i tlikten T ill Law a månskencts

nslo

cknander:

Re'n slocknar ock det matta bleka ljus,
som mânen, drömmande pâ liljor, tänder,
som iista lampan i ett sorgehus
och som den blick en döcnde oss sänder.

relativt fåtaliga,
för
att
utmtirkahans
ha poeterna uttömt sptåketg alla verbresurser
egenskap och funktion att sprida ljus. Ett per tiotal vanliga vcrb
från bllinka, lysa och skina titl tinrtla komm¿l härvid till anvtindning.
Intressantare är tlet mer eller mindre uttrycksfulla bildsprå,k som
håinför sig till månens ljus.
Atlmilnt framstår månens sken som en vätska, mest vatten i form
av regn, clagg eller dimma, men även som miölk, tårar och vin, ja
t.o.rr. som olia oclt blod.
Reclan i fornindisk <liktning tänktes månljuset som vatten. I likhet rned ¿nnat ljus såiges allmlint ëiven i vardagsprosa månens sken
flyta, flöda, strömma, svalla o.s.v. DMånen badar nejden i trolskt
ljusn heter tlet ¡ågonstans. Dahlgren förliknar månen vid en katolsk
präst, som st¿inkcr vigvatten omkring sig ned på jorden. Gustaf
Johansson använrler uttryckct umånstänku, i baìladen om Johansons.
En ganska djärv bild begagnar Cygnaeus i sin dikt Templet i nattøn,
där må,nskenet hetcr ¡ùrimlens (på fönstret flytande) våg, vilken nyss
i månens källor lågu. Andra hithörande bitder åro nmånens kyliga
baclr hos C. Eichhorn, nmånens silverregnn hos Levertin och Fröclings
något oklara uttryck umånens svala regn av mYstiskt sken från saga
och frå,n såignrr. DåAlmqvist i Fernanilo Bruno talar om usaligt mônbegjutna nejderru, betyder naturligtvis månbegjuten detsamma som
lmånbeglåinstu hos Atterbom, Stagnelius, Tegnér, Stenbäck oclt
B. E. Malmström, umånbelystn hos Atterbom, Wirsén, Rydberg,
Medan sakbilderna av månen som ljuskälla tiro
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Procopé och Ekelöf, rmånlystr hos Bo Bergman och Österling, rmånbestråladp hos Stagnelius.ton

En omtyckt bikl ¿ir rmånens dagga. Thorsten Rudécn säger i
Astr,i,ils triwnf , att Fcbi ¡rblanka systerrr, som i anledning av sin hetsige
broders låga hyser mcdlid¿ncle rnecl r'ärklelt, söker läska denna rned
sin dagg. Faust önskar', att han, befriad från alla samvctskval, kunde
bada sig frisk i må,nens dagg. Edith Södergran fantiserade om ulandet, dåir vi svalka vår sargade panra i månens daggu
hon tänktc

-

vålpå dötlens lisa. I-Ion säger också, att tmånjungfrun stänkte dagg
på systerns bröstu. Likartad rir till sin innebörd hos Jarl Hemmer
umånens midnattsdaggn i vilken
ditt hjärta, bränt av smuts och
blir svalt från livets hcta slagg.

agg,

Slutligen ha vi i en av 'I'cgcngrcns diliter uttrycket lmåndaggcns
skimmerl, som förklarar dagg-bilden.
I Karlfeldts dikt I äIgtüln dragas vi med av pmåndimmans \¡aggande strömu. Dimman som bild av månskenet förekommer också
hos Ossiannilsson (SDD I 27). Uttrycket motsvarar väl rMondescluftr i P. I{eyses f;riad.
Må,nens sken betecknas vidare som Månens tfuar. I dikten tr'redrik
Ekman deklamerar Atterbom:
Träd fram, belyst av mânens

grât,,

som systerligt pâ jordens bårduk svallar

En intressant parallell till Månens gråt finner man i en babylonisk
astrologisk text, dtir det heter att uSolcn gråterr, då han vid sin nedgå,ng fåirgar nedre delen av himmeln röd. I detta sammanhang inståilla
sig Grafströms scntimcntala vcrser till Minnet:
Liksom mânen, târfull, sänker
ögat pä en ynglings grav,

du med silverdagg bestänkcr
det förgângnas dunkla grav.
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oclr XXIII. Som
vin uppskÛttas må,nskenct mig vetcrligen end¿st av Lor. von Numers:
Må,nmjölken är

rar. Den beröres i kap'

XIII

Sitt klara lantvin slättens mâno slâr

i

lanterninens glas bland löv som hänga'

Diktoniussägcr,attmånenlgjutersilvcroljapå,detnyssoroliga'|
(Griß och granit, Le).
11 oclt snö 18, som ett
Ivtånskenet tlinkes yttcrligare som rimfrost
16'
1a,
flor, en våiv, ett tåicke, ett nåit rÐ, som hår silver och gultl som
guldmynt 1Ú, pårlor 1? och stenar tt, iâ, också som onytröskad halm
i blåbärsrisu.re och slutligen har månljuset tänkts eteriskt som den
80' blick u'
personiiierade Månens eller mångudens and'edräkt,loa kyss
vemod (s. r¿g) och leende.88 Må,nens strålat betecknas stunclom i
dikt som hans fötter,zs liksom solens strå,lar i den egyptiska konsten

pådetnyariketstirtframst¿illtlessomutsträcktahånder.

XI
Månens färg.
Ja, r'ilken fiilg har urå¡ren? I)ct är cn fråga, sonr rütteligcn borclr.
br,'sviìr¡rs ¡lv cn itstt<llront cll'L f)'sikcr. Nlclr nu skola vi länrna vetenskirpsmíinnr-'n ¿isirtl och hiir¿t vtul rrrenige lnan och - por.ter. t¿ink¡r

ont jorrltlrabantctrs färg.
Bnr.ar som iigrrat lnattelrs lirrnpa'l någon uppnìrirksalrhrlt vet, :rtt
månct¡ br,nlcurlr ¡rå sirrir l¿ser', sin strillning på himlavalvet, ¿ttmrtsf¿it'iska l¡ilh¿"rlhlrrlen nl.nt. f(il'etcl olika färgaspehtet'. I[¡nl t¡rlar om
t'tt gul, vit, grå, r'ild, bl¡i ocìr griin uìåno, ja, det fiturs oclis¡i r-..It sr.alttrt¿hrc. lroctr.r' tillsl<r'ir'¿ stnndrltr m¿l¡rcn färger orh fiirgrrl.altscr, sonì
tlters¡re¡llir fingcritdrr k¿iuslostäm¡ringar hos dcn Jrcrsonificratlc hinrlalit'o¡r¡rcrr clL.l' hos tlcm självir. Lliit'virl komnrcr till stor dcl i fråga
rlc f;i¡'g,',' tlen ¡rctsolifirlt¿trle }lillrcns ansil<tc och thäkt föLctr. f)r,rlr
¡re't'sonifieratL-. lIånen rr¡r¡rtriirlcr natnrligtvis i allniänhet kliirlrl.
Slillan ¿ir l[ånt¡r okliidrl s,rtsonr i lìo lìcrgmans tliht Vinleiln¡iill¡'n,
tl¿it' h¡rrr rslie¡laL (!) nirklrl och skr¡itndr, och i clr tlikt av dutr estniske
poltr,u Joh¡uurcs BirLlxrnrs, som låitcr llåncn u¡r¡rtrlkll i negligé, lili
clr \,¿uisi¡nlig r,lLrr cl tlmclir,tr glätljcfliclia.
F'rlt'lttirlens foll¡, .1¡¡¡1 iclic åtskiltlc sù ttrtittg¿ l<ttltit'.t' Soln scnal'fì
titltrs lttiinnisliol' oclt 't,ill¡¿ts fiit'gbctrckningirl r-rftast ¡iro obr,stiiurda
orrlt sviiv¿lì¡11r, gflr.o tnlrl fiirh¿lt,krh lluincll gnklcts oclt i sytttrerhct
silvrcts fiirgcr', detta s¿l ru¡'r'liet lrclll'c sonr nran dclvis troddc hintlnlilopparna'r,ar¿ srnirlrl¿r ¡n' rriiulnrl¡t ;irlr'Ì¡lrct¡rllct.
Selclrr,r lriìr' r,lr rrriirrgrl rgl'lkrntl cpitct. Jlolt kallas xtrålalrrle guldsliit'a,l lgulrlgliitrsandcu, lgultlhontatll oclr ri{rrllllarig'1. IIorr ll;¡r ctt
glrlhtte tliitrlcnt, en ¡¡1'llrttc r,aÍ{ll ntr,<l $)'lkrrc tvp¡lirr orrh gl.llene iiro
Itc'¡¡¡¡,,t pilar. Lutra hcter sttr¡trlr)l¡t iì ll ì'rì it, r>gyll¡,tìcD, o¡l¡ f¡ildas i
so \I t-- tu
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en gyllcnc båt. Andra hithörandc uttryck äro lgoltlttcr lt{ondr ltos
Heine, uguldmåneu hos Ossian Nilsson, lgullmånerr hos Karlfeldt och
Tegengren, nguktklarr hos den senarer lgyllne rnåneuhos Erik Blompmå,nens
beÌg, ugyllene sköldr och rrgulclglänsantlc l¿lnrlu hos Topelius,
gyllenbleka skivar hos ljirlman, nskära av månguldu lios viola Renvall, rrgyllene må,nskenl hos Geibel, r¡måncns guklu hos D¿n Andersson, tmånerrs g¡ldfältr (kuun kultainen tanner) och lmånskeltcts
gufull hos Eino Leino I o.sr,v. John Alfvén ser i Son¿rn¿rnølú, httru xlen
bleka skäran strör sitt guld pfi vügenr. Originellare ¡ir Karl ,ltspluntl;
han förliknar månen, tlär hnn stiger rrpp i fullt majestät, vitl en
rtguklkupolrr, och i clcti sjunkandc fullmålen ser halt nattcns lblanka
guklmyntrz

(jfr s. 1aa).

R¿itt oft¿Ì betecknas månen som gul. Då vägskälets och nattels
g¡dinna Flck¿tr: i en orfisk hymrr a tilldelas ukläclcr, grrla som s¿ffranr,
ür hon vtil ttinht nålrnrast som mångudinna, churu ]Iåncns dräkt
vanligen är vit och solens mantel är gilkl.a }[ånfaÌaren 0yrano rle
Bcrgel'ac karaktcriserar måncn som en utroule de safranu och Oskar
Wikle ger houom epitetet lhoney-colourcdr, båda antydande månens
gulaktiga utsecndc.6 I arabisk diktning kallas fullmånen gul, och rle¡t
gula rnåncn finner man hos en mtingd vüsterläntlska poeter 6, Oehlenschlêiger, Atttebom, Topelius, Snoilsky, Tavaststjerna, Gripenberg,
legengren, R. P¿rrland, v¿il också hos andra. Bcllm¿ur tal¿r om rnfrnens rgullgula climmau?, Stagneli¡s i ftlülilartortÌ¿ü onì lnånens rbrantlgtrlir prafttt, Alfred Jensen i sirenen onr rbranclgul rnåues sì<i1au,
ìlörrre i En epitog ortr rmånskåirans blekgula rund{!), Vilhclm Bkelund (sumer 69) om mktobermånens blekgult blåinkancle nyr oclt
D¡rn Andersson i Sizzi om utlet gulastc rnånskcnctu. Slutligcn kallar
0
S¿m Arsenius rnånens sken lröclgttlt sorn en ol¿tùgel. {}öran Stenins
ser Dcn röilgul månskåiral och ltos Biörling (F,f¿gcl badur) övcrrask¿r
oss månskenets surgula nattr. Pelltti llaa¡päil observel'ar rnånens
ryulsiktiga ansiktcrr, och l{atri Vala förlilinat i þluhtikuunaiùtrcinat,
ilrø nåncn vid en stor häpen blomma, som gnl oclt syal stannar oclt
skincr på tlen blå¿ himrneln. Dit llcine r0 l<allar ntårrett ueine Riescnpoûìerûnzcl, håinför sig bilclen båctc till ntånens gestalt ocfu g¡la ltirg.
I fornindiskt bildspråk ¿ir måneu cn droppe guldgul soma-viitska,

ll

lÍiinens frirg

th7

klittrp fiirskt (gult) snriil'.rr Ocksit ¡ll Irttish
¡e¡¡ smill'klicli i lltlntrcnl, avsct' (luì gula tuiitrcrr.

i illdisht lolks¡rt'iili

r,'tt

gåta, srtm l1'ckrr'
Siun Arscuius kallar lnåncìì [gul sotìì sotntnitt'stniit'1. l,ikitså illnstrct'al
Sehlstetlt lììiinels gula f¿i,r'g, då han låtct' rlclr sliinil som etr nyklnvcn
¡tl¿ìrur-.1'ost (se >Irullmiinslrildct'r). l'ir tal onr tlvlik¡t bildu'r'its¡n' Vitalis
lnatì
¡ ¡(¿2¿ri.s/rn /ankrsricr': >l'tirtisso ctì grain ost nì¿ìnorì cj lir'lian tlet ¿lY fäl'gcn finn¿u.
I)e gaurla babylrttrit,nr¿r tilìrkrl¡rrlc lnånerr silvret och silyrcts
tr'¡rtlitioncll¡t, Lctltìtì ¿ì\¡ surner'et'nit itntitguit vita fiilg. Av rlt-r sjtt rnutar,
solr elrligt lletotkrtrts otngåvo l4kbatanir, nlfistc rtrn tncd silt'cnle
lll'iistr'¿it'n iùrìses lrtots\¡¿tt'¿t rnånens sfiir. (ircket'trl gåt.o miinen cpitctct rrsilvcLllcu (ir r g y r ¿). llrs rkrn syrislie lexiktrgt'afen B¿l' llthlûl
filuér malr rk,n intress¡rnt¿ nrlti¡un, irtt s in lr, rl.ü. balrllonienras
Sîn, tnåucn, iivcrr lretvtlct' silt'r-.r', niitnligerr i itllietrtistet'n¡ts tcrtrrinolrgi lil<sour franskans lnne. Lil¡asii brtl'rlel dct iilit¡t syt'iska
ortkrt frìr'nytuåuc s ¿r h r'lr ocltsfi sih'cr.lz I iivct'ulsstiinrnrclschiirrucrl
llrtccl<ltatlc natulfikrsofcL uttdlr d¡tr scn¿tc nlr.tir'ltidcn silr.cl' mltl
nriirrclrs tcclicrr.rs lleld¿rt titligarc, cftcr lrtloponttcsetlitigtlt, alrviirtrlcs
rliurtrrrhtret rucrl holrrln at t'ürtstlt att l-rltlrrkrra ctt shgs liviclisilyr,r14,
¡rLt'pirtirt, kallat h-vrlt'trt'g)¡r'on, i fralsli¿ur ìr¡'dt'algyt'c oclì tììcrrule
sunr ¿lterfinlres i lienristcl'rr¿rs lutel'hr¡t'iförenirrg,l och litLltt¿rhologierrs
rurerliulis¡rlviÌ)) rr.rr. livichsilvrlts llctr-'clin¿tnrlt' nterl rì¿r¡rens ttclierr
orrh rless senire trp¡rhllltnrle efter' plancten llelht¡t'ius llelrll' ltiurslic
¡rå rletr lihlrt,t ltitn sett i li't icksilvt'erts ocìr rle llÍirlit lrlatteteLrrits
sltiftirrrrle orrlr lnl'r:lifttlìirl rrirtrn'. l,ilisonr nriirrcn lllir,it err sl.lnbol
irv silvrct, h¡u'silr.ret istol utsr'¿iclirring fått relllt,sclrttrll rrrilurr.lr och
rlcss vihr ltilg. lJl.ir. r'olo Xl¿intns lliltlcl i s¿lrit:r'u¡rs tniintt nrpcl
i Il¿u't'an och dcu l'untla nrånhr,lgctknnctr niilit Quito iEcuarkrL av
si

l\tcr'.r5

IIIåntrns *ilvrrrr) st¿ilk,s ar. Dahlgt'crr (-r1{itt ñcar) i urotsirts till
rsolrus guldr. Lil<as¿i stål' lros Nyblurr (N37rï,nrl .lar)N) xilvlct ntar.
ttitttrlrs tìrålr¿rt nìot rro¡¡1,1,'¡ trtlv rlagerrs solrl, lrìerl'lrr hos tr[iirnc (?'r]ll
liid,:rnu. I.'rinft'r/ir¿ïll) ltrrrilrrrrs silvet'lå¡¡lu st¿ir llrr¡t usolcns g-vlhrc
bìossl. Iùrligt l(rrhrr,rl¡r (I 93? fl.) iir rnirnelr lriklarl ¿r, r,itan i ell
tl¡'kartcls iigg (srr lia¡r. I s. iì'), solen a\¡ (lcss gu.lit.
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silvret antydes av' poetelllÍl i otaliga uttryck och bilder. vitalis s¿igcr i sina l(ornislc a lantasier (5) att Månert
lir myckct rik på silver och förlira.r sina brödcr, skaldctna, silverstlåingar att såtta på lutan och sk¿inker rlcm silvertoncr. Stagnelius
låter l{ånen i Plønetetna slga:
Måuens samband med

O mänska, vill du ljuset se'
ditt hjärta först dâ skâra
likt silvret, som i kliPPorne
mitt väldes strâlar bära.
ìIånens silver, resp. darrande silver, trollsilver, silverglans, silvct'glöd, silversken och silverstrålar ävensom silvermåne éiro vanliga
poetiska uttryck. IIånen strör, ståitiker och snöar silvcr, täcker metl
silver oc[ försilvrar.ro ]Iåncn ëir ett rklot i blanka silverfärgenrr,
såigcr Dahlgren, och tiven ctt silvcrmy[t. ]Iånen btir silvcrklara
klËid.ç¡, silvermantel, silverliwé, silvcrduk, silverslöja oc[ silvcrslêip;
gclt
han bor i ett silverhus och består sig c¡ silverbåt, en silvervagn
silverfålar mcd silvertömmar.l? rsilverklap är ett epitet, som Runeberg ger månen i sin översättning av en serùisk folkvisa och Tegcngren i skogm soocr., medan stagnelius kallar månen usilverhornadll8
oclr Talis Qualis Dsilv$sktiggig'tt (Luther). Iüen varför sügerAlmqvist
i Vargms ilotter att 'rmånen skiner så silvcr h e m s k tr?
I\{edan silver inom heralcliken und¿ntråilgt fåirgbetcckningen vit,
h¿r silvret ioke haft sanlma frarngång i rnånens bildspråk. uVitr som
fålrgbeteckni¡g för rnåncn oc]r vad till tlen hör þal urâldrig hêivtl'
Ihcbreisk¿n hetermånen bl.a. h al I eb dn ã,rrclcn vitÛl,t'ars mÍrttliga motsvarighet tyckes vara gurl l-,aban i assyriska texter'
vitt är ljusets fürg och symboliserat renltet och ädelhet. Personef ,
vitt.
som utmåilka sig för litlel och värdig hållniug uppträd.l oft¿r i
och
Romarns toga var vit, liksom ar¿bens butnus, hinducns mantel
den katolske prästens tjåinsteclräkt, Redan i en babylonisk hymn stiges
också Måncn vara klä(td i vitt tinnc. iive¡ Osiris' cträkt var helvit.le

Då cn författare, Joh¿nnes från Gaza, järnför Sofia, dcn personifierarle visheten, mecl mångudinnan, låtcr hall henlte bÍira cn silvervit
klädnatl, och lsis som mångudinna l¡etechnas av Apuleius som ell

II

trtåncns fiirg

719

gclìouìsliinlig slicpn¡ld.20 ìI¿lnelt sonl delt vit¡t hirnlithjordens, stjür'rìo¡rì¡ìs, herde är i Atterbonts Noitli¡1hülsnin¡1rkìiidrl i shir friln to¡r¡t
till tå,r, nerlan ì[ene i ett ot'fiskt diktfragtnent ktll¿s itstt'ochitou,
>stjrirnkliirltb, oclt Stagnelius beteckn¿lr måltt:lt som rglimmandt
i kl¿rrir st,jåirni:skruclent (.lnbiuilnin¡1en). Enligt ett at' Sclrncs cpitct
(t a n y' l, c p I o s) büt' httn en fotsid m¿intel, vilkcn man fål förcställa sig son vit, resp. sih'crnc. Dctsamma gällcr' Ilånens xltingkirplrau, rtrtrlrrr vilkcn gläsltoppau rlt'illat', i Dahlgrerrs dikt Må,nen,
sorrr lrart ocks¿l li¿llar Nilvenn¿ntlitrlr i Tlrcriltls monolo¡¡. Vitalis
talar onr I[årteus ñr]ilnkande silvcrlivrér, och (ir..rm. (lctlcrljelm
(16{ì1-1741) låter Oynthin v¡rrit ifiird rsilverklara kl¿itlcru.2r Slutligcn
iir att nij,rnnrt Stirgrrelii loligit ¡l'cscnt:rtion av nf.åncn i diktcn Landsb1¡¡1dur,:

I stjärnornas församling
predikar mâncn, ¡rrydd av ljusets nritra,
serafiskt klädd i vita mässcdrâkten.
Eu sn¡rrlilt sliiltlrirrg gcl l)irhlglcn: lfiinur iil cn l<¡rtolsli ¡rliist, som
ståt' mell¡tn hinrmclcns altalljus ntcrl kolltåpan p.å sig och stünkrl
vigvatten liliug sig nltl ¡rå jtmlrn.zz
Sclenc ¿ir usniivitr (c lr i o lì r-. ' il), rrpptt'tîrlcr lvit¿rnnarll (l c rr h o 'I c rì tr s) och li¡rllas i ILrsiorlos' Tlrcnç1otti urlr,n ljrrs¿r'r. I latirrct fiit'cliorrrru.r rrtt,t'¡,r'lir.tudert snii'r,it¡rrn¿lne¡rl (rr i v c iÌ I/ u lr ¿r). o¡lrrlettil
lrr'[r¡rirurcr lrnihrcns srriivitir llolll hos l);rhìglerr,a llnÍnrsltqtets sniil
i Tcgengt'ens dilit Jasnúndoft och (1.-Ð. Hngluncls bildr-rt',2l nlt¿Insuii
fliit ijvcr ucdtvstad sjril oclr utnåustt'iuunan fallct' sout suijl. 'llegnór
i'rvii'dcr lti¡lcn ¡nå¡cu sitt sily¡r.s¡rigat,, sitt r.t¡rrtrlr>, rlå tltn stigcÌ
i somlnatlutttcrr,% oclt Õstr't'lirrg siiger ¿ltt usorrntt¿trnt¿hrert snö¿ul
i rlr-,t lll¿l.s ì[¡lnarts vithr,t 'r'iìl vtil l)¿hlglcn flamh¿ir,¡t också rnerl
bikleu:
()ch ¡nhnen, so¡¡r ett isberg ibllnd
flät ävcr rvmdcns fält i natten.z?

v:rl.ten,

lntinr fiirgliihuìerlour rüjer Tirlis Qullis' fiirsiiliritn i diliteu Fâ,tit¡tu:
lllånrru r,j så srrür,it lrl:inhcl i sc¡rtr:rrrbcluruhl sorn snltaninnarr i b¿rl-
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liat'ttl! Dctt tourcLsllr skaltlcrt Elrnius k¿ll¡tt' måtlcll s o I tì I Ìt tt s,
Xkrrt vita solelì>, i ntotsats till so I a tt I ell s. I[os tlc ttotttittltr pti
Silrai-fi¡rlvö¡, sont Atrtotlirrs ]lartyr besiìktc (c. 300)' \'¡tr lll¿lngll(lrtlìs
Lri¡l ¿v vit nriur¡or. llen virl nyrttåuslcstclì l)r(lsclìttìLiìtlcs gttclallildctr
i olik¿r litulgisha fiir¡4eL, r'itt rlch s\¡iu't, \¡arigelìolll llìillì k¡tltskc ville
åskiidliggönl lìånfas(ìIrl¿s r,äxlantle färgas¡rektet'.2r Dtt kitn i ttettit
silmmanhintg rt¿iltìtìåls, iltt tlnligt A¡¡leirrs (Il'Iclutttrtr"plt XI 3) fiit'gelna
yot'o vitt, gult, l'(itt oc.h svatt, vilka fiilgol enligt
1rtl Isis-Lun¿s rlt'¿iltt
Boll motsr'¡ìI¡t \¡¡i(ltrt'stt'eckelì t'¿istel', iìstcr, siidcl' tlcll lìol'l'. l)tllt gtt''kiskc rlilital.c¡ lío¡nos (¡rå soO-talct) t¿rlal ttnt uttålìetts vit¿l stell)),
soltì lialì tillr.lix¿ qc¡ försvit¡rn 20, r.ilìçrt ocksit ¿1t-vr[trl vüxliugeu

av ljus- och svartntållc.
l(in'¡i-p¿pualì(ìt'ltiì firlcstiill¡r sig, ¿tt nlåll(ìrl äl' r'it itv sitgotltj(il.
I dcn lr¡rbislia Alrtnl'-rorìì¿ìtìLrn sä¡4es en hiist v¡trit vit solìt tn¡itttrl i silt
fulla glans.30 En ¿rrallisk rliktarc frlirliltnar nliint'rtt 't'irl ltlitst'lr rttcll¡tll
Lrtì svûLt hiists ögon. llos en arìn¿ìn fät'ekotuurct' ,jiittrfär'llscll: Dl[ållr]lì
rir vitt htlrisotttetr lik c¡1 f i1 l'os, sollì lel på ett vioìfiiltu' Ii¿rnske ocks¿i
S'r,err Liduran haft .iust en vit Ìos i tattklt'tta, tl¿i hau h¿rll¿l l'tìiill(ìtl
cu l¡.rrahtfull t'osr.sl S¡rntura fiirgniotslittlìilìg, solll anty(les i {cn aritbiskn jåintlöl'¡15¡,r¡, lttöter rlss i I'Ieltlnels rlikt ,S¿tlt rll. 52if¿r¿¡'51¡¡.¡¡rr[:rri
Som

i

ctt

silversntyi:ke

vilar nrånt'n

Vit

villr

en biidd av rnörkgrtin

hall¿rs mrînen

i

sattttlìe1.,

skogens famtl.

av N[iltoll, Stagnelitts, lliirltt,'

(iripcnberg,

ßkeliif, I4vit Wicltntittlll lìì.f1. rlihtalrr.sz llJliilrtlvitl hctet uråttc-n ltos
Wirsólr, lìik elfeubcn)) lìos Lirlmtlrr, lclfirnlloltsr.itl ltos attrlra.33 lia,i
N[¡ltk t¿rlal,ont D][a¿luetrs Elfcnbenslysrr, Lrtvet'tilt om uvitl och lbl¿lvit
ntfin(skelrs)glansl oclt ultåltskr-rnsstt'imurans plirlr'rtnorsglitteu'34 Sattt

Arscnii ubarutkrntsttìåtìr'r titr rLttlttl solrt ctt kügelklrt. glirtlvit och
lysan{e oclì s¿lnde sitt glanna lllår'it¿ skelt ned tivet' ¿lltitgitlrs ctc.
Yttcr.li¡¡arc ltìåìt'keÌ'a Atterþottt oclt Stagltelius ln¿i¡tclls vithlt.
IÌ-'rr fijrlc k¿tll¿u nÉìn(ìn lattdeviil'ltlclìs storiì liljar, ttcn sollal'c tiìl¿ìr
orìt Dtlìånctìs skitnrande liljausì och ülvortlas hiigtidsdr'äkt av månskell.

Ilür'orn pårninna Ttgnó¡s sorgliist krittgsvür'irtrde sknggor lbl¡rntl
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lilj6r. r'iivdl ¿rv nr¿Illsltrrtu.r(ì Den av .¿\ttr,'t'ltotu iltföl'tla liljrtliklen
fcil'¿ul|1lde Vit¿rlis till f(iljrlntlrl tttt¡lì¿tltle i /f¿,n¿ts[,c fonfasrcr (11):
I)(,t iir ock t'tI itv rlc nyarcs funrì,
att månen tle dristigt fiilkllrl viljrr
fijr ¡ndeviirklens stora lilja.
J rlctta siurìtìt¿ình¿tg cl'int¿ìt' nì;tlì siÉ{ fìyrlbcr¡4s skiltìrirrg i I'r¡rtlcsos
och ,Sularrttl¿:

Dt' nrär, so¡lr

lro

i hrtlt oclt t¡ltr
och vä'r'a i dimmorna

inne,

s¡runnit finaste liljetrfid
i nrilnghns till hans linntr
och vüft i stjiilrrljus viivetr.

Dct iir

Frötlilg, sonì sk¡ìl)at ad,jektiv+rt Dnì¿iItvitl37, villict
¿tìatìtlnitts ¿rv floÌe atr(lra pofit{rr', (lt'ipenb(]t'9, T(ìgengt'trll, l\[iit'u(ì,
V. Ehclunrl, Bl.rrnberg. Eu v¿r'iant hril¿v iir lrtt¿insliensvitl3s lros
Srtoilsì<y, Lcyertin, I)¡ut Alttlrrssott, S¡l¿lt(tcl' och (ì. Ukeliif.
Lilrsotn silr.cl iil' vitt ur¿l¡rllrltcns litulgiska füt'g, såsotn ludan
¿ultlrd(lcs. Ä.t d,'n rlioiigrliu ¡lurlirnr¿n FIoLa, sotn culigt ovitlius fiitr,¿rrrll¿rrlts till cn sliìr.it ll¡ och.,,,rt,,¡1,i1,rrlrrktigt är ctt tt'tiitrviisltt,
offr¿rtles lilisom åt hrnnt's I'utrtu'sli;t nutsviìt'ighct Juno vit¡r ll¡t'.3e
k¿urske

IrrtLess¿ltt är' rLrt sonr tLrn åìr'iìlrislic fiil'fitttiu'ett DimiË11i bcr¿ittar ottt
filrhillhrrrlr:ll¿t i llålrlls ut'åklt'iga hcìgcrlotrt i lÌat'r¿ut. I tLrss lrritt
llt'fiurn sig rrr[irrgrrrlrrrs lliIl ay t't]nt silt,ol', s¿ilr¡lcs vit. I)¿ì ln¿in(ìn
kultrriuel'irdc

i sitt fylh,

irrfrrruro sig sirbicltr¡t, 'r,itkl¿irlrla, i tentpltt.

f)c fíilrle mrtrl sig en ljrrslrtt, rrurtlkindatl ntint oclt stiitttrlo upp

fail-

jandc bön: rlC) du, sonr giir fär'e (lrrtltn, tltt den stl'ålitntkr Solelts lttrttllrl',
sour nrctl tlin gla,ns fiilrluultlrrl rle fent höga ljusen (lrlirnetertt¿), r'i
liLo kouura fiir att bringa dig ctt offt'r som rir tlig liktl. Sectitn lterllatlc
rle rrnrler rìans tleill

till offcl

rttscrkkr m¡uìtìen, bttnrlcll, ft'amfiit'gttrltr'

Ililtlcn och lreshiito holrout ntctl lrilitt'tills lr¡ur giìv ìtpp attrlan, val'eftcl' rlc btstliiko gurlabilrlerr urerl h¿uts ltlotl.a0 Det bíil cmclkrl'tid
tilliiggas, att DirniÉqî slut¡rr sin l-rcrüttclse nrcrl ot'tle¡t: rSå ltitr rltl
s¿birrLrr¿ l¿it'stfi¡ntlc llcl's()lì bct'iittat, tnclt (ltttl vt:tu.
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I alla hêinclelser

styrkes i viss mån sannigselligheten av Dimi3qls
notis genom det assyriska kåillor medclela. I assyriska kontrakt från

c. 700 f.Kr. ingår ofta best¿irnmelscn, att den som bryter kontraktet
skall offra, ordagrant btänna, sina barn åt Månen i Harran, en klausul som torde fåbetraktas sotn eD kvarleva av ett vid sagda ticl redalr
upphävt offerbruk. Vanligare bestämmes att den brottslige skall giva
månguden i Harran tre vita ltästar. I{anslce sammanhünger håirrned
41,
rle minusinska tatarernas bruk att offra vita håistar åt
- åskguden
ty Måncn har i båtle äldre och nyare titl betraktats även som åskans
numen (sc kap. XXII).
Den allmännaste men trots sin obestämdhet icke den blckaste av
månens färgbeteckningar åir nbleku, som ju kan uttrycka en nyans
av flere itirger men tyckes stå nlirmast vit. Bclågg äro knappast
behövliga. Redan Shakc'speare nämner rthe pale Moonr. Också hos
Ochlenschlåtger glimtar nden blege Ilfaanel i tredje sången ar' ?l¿ors
Reise lill Jothunheim. P. B. Shelley sammanst¿iller den bleka Månen
och Döden:
How wonderfull is Death,
Death and his brother SleeP.
One, pale as yonder waning Moon

\{ith

lips of lurid blue,

The other, rosy as the lltorn.

Stagnelius karakteriserar åtminstone 25 gånger rttånelt och hans
sken metl attributet rblekr. Må,nens blekhet vill väl också 'I'egnér

í A'¿elbeteckn¿rr månen som ten vålnad stiganclc
oclt säger att han nmåltr dalar, målar berg / betlrövligt

:Iskåclliggöra, då han

ur

gravenD

mecl de dödas fåirgl.

i

I överensstämmelse

tö (II

hêirmed kallas lialvmånen

i

Manförntörkclse kallar månen ublek sonr snödrivan till f?irgenn. Hos Vitalis
är månen i ctikten Till Lo¡na ublelt som försakclsenr; skaltlen sliger
att Månen sörjcr ublek om kinclenrr, drirfiil att gratiernas tempcl ür
Lacksaùighßtcrs

grusat, och insinucrar

87) Dblek som dc döda¡r. Dahlgrcn

i

den första

av

Kom'islca fantasier:

Om han vaktat sig för sirenernas smek,
så hade han icke blivit sâ blek.
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ìlårrens fârg

soln gcr illånen c¡ritc'tr,'n >fiit'gråten gch
bltrkr, |¡ilrlerlcr hans blekfiet av solg (]?¿¡rr¿). llcmmer cl¿irerttrlt spl'
{)r's¿kcn till }Iåncns blekhet i lt¿rtls lånta ljrts:
()cks¿i,

lì. U. M¿lmstliiltì,

llten den, sonr ej himle¡r gett eget ìjus,
fâr visa, hur fattigt och bìt'kt h¡ln kan blünka,
(ll'Iåne och soll

cller
l\Iåncn är blek, sotn från fattiga
trött och besvike¡r ìran strövade.

{esl,cr

På finslit håll fiilckonÌur¿ù (l(ì nrotsv¿rr¿rìder betechniltgartìit lkalveit
kunr i l{ivis S¿irc¿män tui/rctä, >ktìh'asr> oc.h r>ktrlpea kuul hos Eino
I¡tritttl.
as

uttrycliit ltågl'a sammans¡ltt:ì
irtljehtiv; rliidsbkrkr hos Hcinc, rflrrstbleliu ltos {ilipenberg, ugyllcnbk'ku hos Lithnan, ukristallblelo hos Stitgttclirrs, uliljcbltkl ltos Btattn,
u'iitllett ll|'kl hos Snoilsky, rr¡rråblclo hos Tt'geltg¡c¡, ntårlt}'kr¡ ltos
(l-D. Iltrgluurl, rsttlnntitt'blel<l ltos Axtrl. llunthe, rsorgblckrl hos Ft'örlittg
och rfiirfüt'iuulc bl,k> hos Urln¿ }tillay. Iliirtill liollìlllcl', att R. ììkelunrl titlitr orlr D.iulilìtåltcls nlystiskt blrk¿r skcnu (,Ì{cit¡s/icrr). Då Vitalis
Spncicllit ¿tte't' a\¡ Ììåncìs llkrkhet

i

Jsrichos erii'.i,'íng sägtt': rrltastigt sig tltå¡tskcn ¡rå kittrlet'tttl brctltlru,
nìr'rì¿ìr lt¿ut n¿ttttrligtvis blekhct. K¿tl'l Asplrtntl i ßolttt brn (s. lf 7)

ctt rblckt oclt fajirttssltimrandtt llt¿htshclt¡r.
Stlgtrr.lius har biltl¡tt itrljektiyr-.t >m¡inbltrlil. Det nnr'¡inrles ocliså
ir\¡ I/(ìy(ìt'tin i ?'cnr,pcl.sönttttttt.,jiirrrtc uttt'ytrket lsrlttt lu¿iltsliett l,,l'lt,l
i S¡jnrrr¿rrr.s sloll, Irrerlitrr lliilnc i Elr, iulnalts.srtlo atìy;in(L'L tLrss ¡tentltrtlg
rrniulslicusbkrkr och Tcgnór i Raklr.s l¡ril li¿rakterisorat lJ¡tltlcrs
iîltlriga offcr'lrriistet' sont Dbl{ìli¿ì miinskcrrsftu'stiìr)). I Iirrt'y l\fûrtitlsoÌl
(l'nss¿r¿l 99) gtlr' ¡rvåt'ctls sistit stj;irlttlrl rrllitctet lv¿llbk'kitl. Elt lllliilllikr ¡rarrna i ()ssilu Nilssolts rlil<t Duddftr¿ bctyrlel v¿il dcts;tttttlìa sonì
bkrh. Solrt bkrlt vill vül ocl<sii Attr-.rllonr (SDD f l6ti) kat'alitcriseLa
tlen stlinrnrì h¿ur ser unånliìit glttttttt tliìtten glirntrtal. llcn ln¿i¡tiil'tcns lmålrìilit ruttdir sliirlou (SDD I 9l"r) o¡lt umånlik sliöltþ ltos
Stagur,lius ({iurrl(ig IV 1ir7) bett-rcklr¿'rs rratttlligtvis ickc sultt Lrhli¿r
tal¿rt' ont

uta¡l sonì I'un(l¿ì.
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Stunrlom sliges rnånen ubleknar. 'fegnérs uttryck i tlikten E. ßosenblad rbleknacl håinger uti västcr månenu avser kanske rnånen i sista

hvarterct, liksom Sillanpääs old: uNiinkuin äskerr kalpeni kuun
viinreincn neljännesr (Il¿sÌilÛùwn wtehna). tìripenberg ser, nnËir bleknancle trrårren simrnar i sky, som ljusnar till dagu (Farb¿vcdelse)' Om
detta påminner Tegengrcns Milnelùnorgon, tlär' han menar sig ha
sett rmå,netts sneda ny (!) blekna mecl gryningsljusetl, rnen det v¿t'
nog icke nyet som var på snecl.
Ett månattribut, sorn kommer nät'a blck, ür rblorid¡t. Också tlet
håirst¿mmar frå,n antiken. Anakreon (på 500-talct f.Kr.) kall¿rr At'temis l¡lond: Dig jag tillbel, hjortjägarinna, bloncla rlotter av Zetls,
Alfr. de ì[usset t¿lar i sin BøIIa¡Ia à la lurc on nPhocbclablonder,
Schlstedt i Må,nskenet orn rden blorltla månenl och Lidrnan ser i
Pasiqthae huru ilrlond Selene vål purpurbädct i bleka rutor strimman.
Liktycligt rned den blond¿r är xlelt ljusa må,nenl i Stagnelii Wisbttr

(r

42).

En annan får¡¡beteckning, som kornmcr ntira blek, är grå, ctt
sällsynt månepitet. Enligt Plutarchos' ofta åbcropade avhandling
orn månansiktet antar rnåncn vid tiden för morgonrodnaden en
blågrå fttrgton. Denna påstÊrs motsvara rlen ffirg som potrter oclt
tsmpedokles avsågo med atljektivct g I au k õ p i s, som i allmåinhet
återges rned blåögrl och karaktcriserade Mene. Ki'ivai-papuanerrra
sägas se månen i sista kvarteret grå, och cläri ha de icke så orätt. En
grå fårgton hos måtren avser möjligcn lìosenhane, då ltaniVeneriil
säget, att månen är xom blyn. Topelius ger filllmånen i sagan om
Vipphtstig ett gulgrått ansihte, och kanske påvcrkad av sin barndomsSöclerholm i Drön¿li'a l\[¿Inen med ett ryrått
ögonr.
Lictman åter ser rnåncns skiva lysa nspökanleter och ryrågula

lektyr förser Kerstin

likt

grôttrr (Iiällorna, s. 103). Dcn gråil färgen kat'akteriserar

bÈist

rnåuens askljus.

Ofta får månen färgbeteckningen uriidr i olika ryanscr oclt av
vlixlancle anledning. En assyrisk text betccknar clen avenrcgnbågsfärgad halo orngivna rnåncn som dttnkelrötl. Ett av månens sumeriska binamn ðr Ab-tir, urlen brunrörla oxert¡r. I Rigvecla kallas rrånguclcu Rntlra, \,ars natnn i och för sig betyder röd, uden röde vikl-
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gflltenD och Ddcn riidc byggmästarenl.aa Desstttotlt iiro båtle l[¿Iltclt oclt
Sole¡r r'ödhåriga. En ar¡rbisk clil<tal'e besjnnger en g¿ìsell' sollr ¿ir xikl

liksom nym¿TnetìD. Selcne k¿ll¿s ptlrpurf:il'giltl, vilkct liarl betyda
nrirlkröcl, ljusltitl oclt violctt. Litlnel talitt' i Xlidnatten, otlt l[ånens
Dpnlpurblick¿rD.

Bland dihtarc, som kalla ntånen röcl, måirkas stagnelius, strinrlbet.g, Fallströr¡, Flci{enst¡¡r, trlör'ne, [ìripr:nberg, stefalt sylytrttclcr,
von l{uncrs och Sillanpüii.
Lil<som månsken iivel' ltttvutl hör' till spöh- och skrlickscencrs
staffnge (se ltrIilnett sonr dötlsriker), stl får speciellt tlen Ltitlit r¡r¿hrett
förhiija iutrycket ar, såtlitn¿t scclì(lt'. Dcn riida färgert s]'tÌìbolisel'åll
jrr allmäilt någOt hotfullt, våltlsamt och passiolìcrilt. ì,1äl' J¿rltvcs
fmhtattsviirrìa tlag ntrlkas, viilltlcs nlfrnen i blod, ltetcr tl-'t hos profctel Jocl o.h ¡iven i rlen apoliall'ptislia skriftcn ù[oses' hintnrelsfiirdl (10:5). Dcnna profetia motsvaLas i J|saj¿s bok 24:23.
ilv trtsagatr rtttiinen skall bly¡4agl, tl.v,s. t'otltt¿r. Oyidilts (Anrcr'es
I 8: 10) påstår., att hüx¿ul Dipsas var i stånrl att låta llåttens ausikt¿r
förbytas p¡Iput'lött i blotl. I\ltdrtlticl¿ kt'önikor t¿rla strtndo1¡ì orlr
¡lt blodt'öd fullrnåne, son båtlackr ltttttgemnöd cller pest, iit'lig och
våtlekl.6 I Yrjii Jylhäs diht fdrissli Ttal.aa tc,r sig ctt blodig tuånc
([urmcinett kun) sont ctt fiemskt järteckcn. Lirl¡cr lfitel i diktc¡
Gustal ,Dri/trsons skuç¡ga titl Gustaf fff mirnntt \¡aIä Dlìöliil ¡¡cd
[¡161lrr (so kilp. vII). Som bloclröd bctr..cklr¿rs milnelt itvStagnelittsa6'
sunt i likhct ned Len¿ru också talal rlnr rnåltclts lbloth'iitl¿r kinderu.a?
Liktt'digt rnrxl blo{rijd är vül cpitctet lblodi¡4rr' sotn fht'e tliktarc
fr.irn 1700- r¡ch 1800- talen, Lirtnr:t" Ling, Attcrbottt,stagnr:litts,stenhatnm¿r48 0.tì., giva mirnen. Nyllorn (SDD4, I 23) tiirlltcl sig tnånen'
s¿Isom rcprcsentitnt för turkt'tt, stuncloln iförtl lbloflig lìilttskrudD.
l)rastiskt sltiltlrar (ìripcnbcrg Dot röd,a r¿riner¿:

ofärdslågor--i afton månen röd i vâster sinrmar.

Som

Han glötler räd som alkemistens bly,
- - som blod, sorn blod hans krökta skära glirtrmtr,
som kvinnoblod pâ blåindvit kvinnohy.
Han rodnar, ibland vãllustskyar fången'
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liksom en jungfru, när hon första gå'ngen
i nakenhet för älskarns blickar stod. - Med syndens färg i afton månen lyser,
röd liksom kärlek till lörbjudet blod.

-

Månens röda färg framstållcs av någla poeter som förors&kad av

dryckjom och clobbel. Dahlgren i Mollbergs första epistel låter Månen
komma rbrusig, fusig och roscnröd uppskiutande från occiìnenl]
krogap och presenterar honorn åiven sorn rrödbrusig uti synenu (?ilt
Månen) ellel som ,)röalblommigù (Töu¿idreü). En liknande fantasilek
har rlikterat K. A. Nicanrlcrs vers i Norna G¿sl: lMånen tycks ragla
på. himmelen rödD. Katri vala, som också diktat om den röda ll[åncn
(Punaine,n Kuu.), bcskyller honom för att ha festat med kvinnor och
vin i ett fjrirran land. I Det oltända helgonets qúoster låter G. Stenius
Må,nen stiga upp nmåitt och hektiskt röd, lik en Ëilskare som reser sig
från sin lustas lägerl. Men fJraun försäkrar i sitt kvädc Till fulhtfuwn:
¡rAldrig din kind stod i flamma, / oaktat tttsentals rusr.
Àndra beteckningar för månens rötla flirg av olika slag oclt anledningar äro uttrycken {g nguldröcl (gullröd)D hos stagnelius, rblekröcll hos Runeberg, rröd som för att se ett mordD, Ìtdystert rödl och
rröd av harmp hos Heidenstam, mlycksröcln hos Gripenberg och rröcl
som brinnancle urullu þos Stefan Sylvander. Sam Arsenills scr månelt

undel bilclcn ¿tv t)en vermillonröd stor, stor' runtl semafor just tlår
vatten oc[ l¡ft möttcs i iisteu. Nat¡rligtvis avses månens röda
fåirg också tlå hiln säges rroclnaubo och lglödaD. viotor llugo sjunger
i Les Orientales:
J'aime une lune ardento et rouge comme I'or'

Pledikatet glörla får månen också i Stagnelii Roihmilen:
Och blodröd över oceancn glödde
den lröga månens underbara ring,

i det ovan anförtla citatet ur Gripenbergs Deø röilanuãnenoch i Österlings Barcarole. lRosigu och urned ¡osig hyrr eller rkindu åiro av Stagnclius anvti¡tla månepitet, sotn $narast beteckna något fint oclt vekt.
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utan att symbolisera vare sig

längtan eller trohet. I ruinerna av mångudens mångtusenåriga tcrnpel
i IIr i I{aklóen f¡rnn lnan bl.a. en tjurfigul mul gyllenc horn och långt
lasurfärgat skägg. Dr-'n represe¡lteraL I\'[ånen som bkiskägg. Som sådan
prisas han också i den sumerisk-ackadiska lryrnnrliktlingcn. Den

blåa månen hal såluncla gamla anor. Färgbetecknitrgcn blå hifuför
sig egentligcn till skenet (jfr s. 1,60). I överenståitnmelse härmcrl
sägr:r Schiller i Das tnsclúsie,rte Bilil zu' Sais, att rnånen l<astar ett
silverblått sken. Fallström talar i Helsingör orn rblår'itt ilrånskenr.
L. Eichlrorn säger i dikten Månslrcn: >tr{ånen, strål¿nde härlig allt
kring oss i blåvitt klärl. Gripcnbcrg i Folhe Ullson och L. Nordströn
i Må,nslæn. tala om månens blå¿ sl<en. rì[en Almclvist kallar red¡rn
själva månen rvitblår, och []. E. Scoggin säger i Mahogny (s. 270):
rmånens platta skiva val bl¿b.
Hek¿te kallarlr¡s k y a n e ' a, tl.ä. blå eller ntörkblå. I\Icttc li¿r
e¡riteterr glaukõ och glaukopis, uhimmelsblå¡r och >blåögdr.
(I Frêimre oricntcn ür' också trollpacltan och djåvulerr blåögtl!) Då
I\Iiirne i SoI ocl¿ n¿¿ine tal¿rr om lrtånens blekblå öga, i .Erl 'irúnu,ttssägert
tillrtelal den uppför himlastegen klir'¿nrle månen en bl¿I l¡kta otrh
i l/andring III säger.: ltilanslijst blå stiger. urårrertrr, tänker han k¿nske
på nymånen mr:r[ askljnset. Dctsamnt¿r güller viil Wecksell, tlfi lt¿ttl
sägcr: rI az.ur och silver månen går' och gliutrnitr i vattcnr. Nöjligen
tlsyftacle också, grcket'na xltutkclnåtìcnD metl sitt nlåttcpitct a c r õ 'rl iì s, crgentligcn rluftfärgarlu (tivetr ont r(ik).51 LAlnrrlvists Må,nsång

fiilekonrmer NLn vitbliliì, tuånr-rltl, och i Litllllans I/arrr,ndtyad,nttu
lyser nyets skära risblåu. IIos .Ahnrlvist möter oss först¿ (i') gångcn
adjektivet lutånblârlg, sonr fiterkoltuttt,t ¿ltmittstonc hos Clripeltìterg,
Irrans Österblorn, Warburton och (1.-D. Engluntl. Axel Lnndegtlrtl
tal¿r orn rmånshensbl¿ltt sindall.
M¿n må mcdge att luåne¡ts skctt k¡rn sylras blåaktigt, rnen att sc
själva ûråncn blå torde iclie v¿rra mångcn btrskåt't. D¿irom skvallrar
det engt-'lska talesättct loncc in the liluc Motlnrl, som betydor rnyclict
süllan eller alrlt'ig.
(Jch hul rnånga äro ltugarle :rtt kalla tüånen griin? Iùnelleltid
lir oclcs¿I grrint en gtrtntttal målfärg.ó8 I det persiska verltr:t I)abist¡tt¿
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från l?. ¿Irlt. klinnetccknns tttånett sottt planet

¿1' gt'önt.s

Elligt

rliktiu'en Nizânlî omfattarle sasanitlkonungcn Baltt'arn (-iôr's palats
sjn trrtlclningar, gch ¡tv fltrltt \'¡tI clglt lIå,nr-rn h11lpçadt'grön.t6 I cgypternas Daisbok üt' Osiris, viil i sin cgenskap ¿ìt' tlìån- oclt vegctationsgucl, framstülkl ntcd gt'tint ansiktc och grüna ltätttlc'r. Dct ¿ir
också anmürhrrirrgsvürt ttt e¡¡yptertta brul<adc såipça om farao: ¡rllan
förlyas och btìrjar ¡1t'onska lihsotu måncnl. lktn 'gt'öttska' tyckcs
i detta t¿rlesätt betyda rtcts¿unltrt solu fLoclas oclt förkovras.s¡ Såluntla
iir klnske nrånens gri)na fürg iclitr något av måinnisktri)gtr sliåtlat utan
bilcllig, en sytttbol av lnåncns livskraft och fÕl'nyelse. Å ¡r¡tdra sirlan
påstås den väx¿nrle tnåncn i sytlligtr lälrrler vct'kligen kutltta sylas
gliln.sa Är' rlet k¿rnslie ett intt'ycli friîn besöliet i lllittisk¿l Östafrika,
sr¡m l¡ltit Axr:l (ìalléu i l(¿rllrla-I(irja tala olt utnåttens gröttllkrka
sl<cllll?

Blan¿ r'¿istu.llinflsli¿r por.rtcL kii¡n¿r iltr¡itrstolrtr (Ìripenberg or:h
Eilto Lcino till dcn grtinir ltåtlen. I srlllctten ltlnl dctta ltalnn såiget'
dr-.n föLLe:

['â svartblå hintntel synes ntånen lik
en bìrigrän lotus bland ¡rapyrusdung{ìr.
Han liknar

- -

stnaragdcn, sonr med trolska strålar ljungar
och sniirjer oss i glänsande mystik.

Ilos l¡cillo (l{1' 6: 167) finncl' tttitn ttttt'ycket uvitlju, r'illryt huul,
och Peritti llailrrpi'iä bctccl<l¿r' ('n gång nå,tlclls ljus som ublckgt'titttr
uclr iir,r.n ltctcckrrittgcn lisgrötttr> fiirclittlurucr (IIumor, s. 2tì7,289).

Slntligen t¡ll¿r' Dralr - åtnrinstruren irrout folklot'istilictì - - oltì clt
s\ral't Ìrìilnc. I)et iir (lctì, sotìì i ¿lnatt¿tclic,tt betecknas nlerl ett fullnâns¿nsil<te i sv¿u't och firrkl¿llits \¡¿tr¿ì - ttymtinen, ttitttlrligtvis
icke den stt'ål¡utrlr: ttytnånssliiit'atì tlt¿llt rlolt bcriikn¿¡11¡-r, osl'ttliga
luymåncli srtnt lttytologiskt talat ¿innu befittttct' sig i sitt ntotlers liv

ellel

i

rrudcljortlen.

xviu'tl ]ialt tiilrkas ha en ltytologisli ot's¿lk. Elt tkrl
follt föt't¡ställa sig uiimligr-'n, ¿tt trIållen tlntlttl'dell tid av ctt pat'
rl:rgal den üt' osyrlig för'e nytündttingcn iir tliitl otrlt befinner sig i
Un{ct'jorrletr. OCh s¿ivida st'art åir dö{cns, unrlcl',itlrtlelis oclt tltlss
Il¿lnens r-.pitet
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kå,nner mytologien en svart Osiris. Döderikete hybrida gudinna
Hekate-Selene-Artemis år stundom svartkl¡idd. Den mexikanske
månguden Tezcatlipoca uppträder ëin röd än svaxt. Stagnelius talar
om Må,nen ni den kolsvarta ekr¿denu (s. ¿e). Att månen också som

himlakropp ansetts kunna visa sig svart
t.o.m. nskrämmande
osh att svart och jordig rentav år må,svarfi vid ein förmörkelse
nens e¡jentliga färg, erfara vi av Plut¿rchos' oftanåmnda skrift om
ansiktet i månens rund.
Emellertid ilr tlen därmörkader månen ioke svart utan snarare
avagt kopparröd, Oc,h förestä,llningen, att månen i sig Êir Bvart,
kan godtas enrlast om svart får fattas som liktyitigt nett mörk,
il.v.s. icke lysanrle. Månen är ju nen annan jordn, mörk och jorilig.
De fËirger i vilka han ses pråla åro långods liksom hans sken.

Ò
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nGubben i månn och andra månsyner'
ile på' hansskivasynligamörka
Mera ün fullmånens runda form ha
oe,h givit upphov åt
ocrr ljusa rflåckarnau syssersatt folkfantasien
De ha delvis redan berörts
fantastiska bilclcr och föreståillningar.

i kapitlet

rMånlandetu.

ha i saga och rlikt förklarats
I\[ånfläckarnas uppkomst och natur
på olika sätt.
filosoferna' Dcn diskuteras
Frågan syssclsatte rerlan cle grekiska
i n'rånskiv¿ur' som
bl.a. i den ofta nümnda tlialogen om ansiktet

anslutning till stoikernas menilg' att månen
i annat fali kunde han icke sväva
üt' en blanclning av luft och eld yta härleda sig av erl ojtimn föt'ansåg man fltickanra på måncns
sig i rnånskiv¿ns mitt skönja
delning av sag<la elerncnt och tyckte

tillskrives Plutarthos.

I

ettansikte,speciclltettflich¿nsiktn'dettaviilblottdålrför'attmånen'
Selene, åir feminintrm i grckiskan'
och pytagor'éernas åsikt' att
lll¿rnd dem som o'nfattattn Platons
konsistels' förel<om en tvåfaklig
rnånen har en fast, jordliknande
yta är fast och slåit och vcrteori. Somtiga ansågo, att månkroppens
karsomenspegel--cudclaltaiskafolkhållaiirrnuirlennadagtnåncn
--ochföl'estiilltlesigattrlcn
oclrsolenförtvåstorametallspeglarr
soln flyter ornhring jot'avspeglar ndet stora ltavetrr, tl'v's' Okeanos
crj'pa klyftor, r'ilka då solcrcn. Enligt ancrra firnas på må'jorden
tr'åinga netl i dem' fürbli
strålarnil, sonì g0 månen ljus, icke ku¡tna
en föt'klaring som i hunrdsak
obelysta och tc sig som mörka flückar'
jrrtråffardctriitta'Ansiktet'somrrränniskornatyckasigseimåtren,
'Yttas tlit vara cn hopgyttring av klyftor och
finna sjËilarna som fiirf
avgntntler, som inge dem fasa'
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En kva¡¡ivetenskaplig förklaring presterar Dante.z I en längre
betraktelse framstêiller han åsikten, att månflä,ckarna ìrero på, växlancle styrka hos det ljus, som från empyróen cller från fixstjärnorila
fatler på. månsubstansen; men månens från jorden bortvända sida,
såiger lran, är fri från varje fl¿ick. Milton åter ger i Förloraile puraùiset,
(ø:

+tt ff.) följandc ftirklaring:
luften
-ger- stoff
ât himlens

eldar, först ât månen,

den lägsta: därav hennes klarhets fläckar
av dimmor, som ej ä,n helt blivit ljus.

Naivare, mustigare och mera roande för'klaringar erbiualer den
primitiva folktton.
En iransk saga framståller rnånfläckarna som rcster av Ahrimans
clotters menscs, medan de cnligt en jutlisk legencl härröra från Eva.8
En rlel patagoniel' hålla förc, att fläckarna på månens yta åiro spår
av en örfil, som Solen en gå,ng gav sin ükta make Månen.a Också
masai-folket föreställer sig, att Solen oclt I\fånen råkat i krakel och illa
tilltygat varanclra. solcn blev så, glödande av skamkänsla, att m:inniskorna inte kunna se på, honom; men på Måncn kan man gott se, att
hon fått munnen på sned och saknar ena, ögat.6 Kiwai-papuanern&
tro, att månflåckarna uppstodo, då, en kvinna försökte kasta till sin
gråtanrle son ett sotigt stycke stekt sago oc[ detta råkade trêiffa
goßsens (Månens) ansikte.o Ilottentotterna se i må,nfläckatna repor'
som uppkommo då månharen hänclelsevis klöste I![å,nens ansikte.?
Enligt en grönländsk saga blev en flicka Mallirra under lek i mörkret
förföljct och förförd av broclern Anningat, varvid hon för att om dagen
kilnna igcn sin för'förare sotade sina häncler oclt drog dem över hans
ansiktc ocli kläcler. Undcr förföljandet hamnade paret i himmeln,
och cl¿ir blev }lallina solen och Anningat rnånen, som åinnu btir spår

av sotet.s En annan version av denn¿¡, saga förekonÌmcr hos tjigliteskimåerna i Kanada e, på. Cap Barrorv nära Bchrings sund oclt t'0.m.
i den 1637 publiceracle italienska sagosamlingen Pentonrcrot¿o.ro En
liknande sägen förttilja tjerokeser och en del stammar vicl Amazonfloden.11
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En vacker saga om månflåckarnas uppkomst berättas hos kabylcrna i norra Afrika: Det var en gång en förälclralös gosse, som irrade
omkring på jorden, djupt bedrövarl för att han hade varken far cllcr
mor och ingen brydde sig om honom. Men han kunde icke gråta, ty
gråt fanns ånnu icke i världen. Då fattade Månen medliclande med
clen föräldralöse gossen. I{an steg en natt ned från himmeln, lade sig
på jorden'framfÖr gossen och sade: rGrå,t nu, du föräldralöse! Men låt
icke dina tå,rar falla på jorden, från vilken mtinniskorna hämta sin
näring, så, att du förorenar den! Låt dina tårar falla på, mig! Jag skall
ta dcm med mig tillhimmelnrr. Då grÉit den föräldralösc gossen, och det
var den första gråtcn. De första tårarna föllo på Månen, och Månen
sacle: rJag vill skåinka dig den nåden, att alla nänniskor skola älska
digr. Efter det rlen för¿ildralöse gossen gråtit ut, steg IVIårren åter upp
till himmcln. Sedan dess scr man i cle mörka månfläckarna den förste
föräldralöses och vårldens första tårar.r¿
I uppenbar strid med våra ögons vittnesbörd står Ariostos påstående i Den røsanile Rolo,nil (34: 70) att månen till största delen
är lik glåittat ståI, flålckfri och klar, varmcd man jämföre de kinesiska
ungmörnas tanke i kapitlct rMå,nen vid äktenskap.n Naturligtvis ha
Månens flåickar uppfattats som skavankcr och lyten. Så t.ex. av
tamulcrna. Men de ge samtidigt Månen erkånnatlde för hans ädla
natur. Utan en tanke på att vilja kaschera eller avlägsna mörkret
i sitt eget ansikte süker han att avvända mörkret från världen.1za
Månfltickarna nämnas sällan i poesien. Man erinrar sig clock l(ellglens bekanta sentens:
Man äger ej snille för det man âr galen'
Men fast man nâgon gång i solen fläckar så9,
blir mânen likafullt, med sina fläckar, måne.

I sina månskensbetraktelser säger Fr. (lygnaeus, att nattens väldc
fläckar, och tillropar natten: ,'Bygg clin borg uppå
dess flåickarb Dunkelt!
Såsom redan nåimndes, tyckte sig clc gamla grekerna se ett flickansikte i månen. I anslutning till dennaantikaföreståillningsjunger
Alfred dc Musset i sfi Ballail,e à' la Lune:

vilar

på, månens

,\ll
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Va. lunc nroribonde,
le beau corps rìe l'hoobri
la blondc
rl¿rns la rììrì¡' 0st tombé.
'fu n'en cs que la face,
et déjà tout ridé
s't'ffacc

tt¡n front

rlripossedé,

P.t Oceanicns ü¿u'talal nran om erì lIi¡ì¿ì, Sina ellcr Ina kallatl v¿lrclsrì,

sonr l)livit rkvinnau i måIrr,n>, l'{}sp. tnilngrlrlinttan.ls Stagnelii Dmånflickau är el anlran fantasir.arelsc, i dct nünttaste l\[åttell sjiilrr, nten
utan sambaurl merl m¿l.nflåickarna. 'l'opr,'lirts hilnnel till en Dmålìgummir rned sirr oliurtliga hvastr (trrisnrirg lörbarn,I 199), påtagligen

l)cn ¡¡1¡¡¡¡¡*,r or:h derr hörrìils¿ nfåncn firrctt't'vanligÉrn thagctt
av L'rIì rlaìì, lgullbr-rn i tttå'nu.
En âtminstonc i nordcrr lrt)'r:liet popultir sag& fijnniilcr att cu
nliln, soÌì änuradc sig ut fÛr ¿tt stjiilir, försölitc tjära måncn oclt
rlih'i!{trroln hirulr¿l lrorrour att se tkn llcrar¡tatle illgiiltrilgru. }[ctt
h¿rn h¿rnrr irrlic frrllfölja sirr fiit'r'sats s:i. si:ig'er ttrall i llaa¡ravcsi
ntan f¿str¡¿rkr lrrrtI sirr tj¿il'lrvts i lniìncu. lfr:tl crt 't,iss Irot'tiorr fiutt¿si
r¡ch nrerl gorl r,iljrr liArr trìiìrr, åturittstone r.itl liinrllligt vütlt-'r, se på,
ll¿irìons 1'ta, rrÍrgot souì liknûr ett vatrsliapligt ansilite, oclt tlct lil just
en häxa.

tlctta, sonr

i

lr.gr-rln îe¡lrt'sentelAr lgrrbbtlttu

llllr

rllnirnnorì

i

ln¿t'nD,

i lkrrtoks boli (78) sägcs
tultlcr tjugu rlagal visilt' sig >lil< clt ltìAnl, iutspclal v¿il

iivr..n li¡rll¿rrl ltlcr' \[iinr:h inr ][onrto.la Då rìct

att

ur¿incn

rlrrtta lrå, mångubbcn. ll¿ns ¿lnsihtc lriir, stlsom rctl¿¡1 ¡1¿ttttrtlcs, s¡rår
av cn öl'fil h¿l fått a\¡ sitì blittrr.hiilft Solelr.l5 S¿rtnma örfil är. orsali
till att lfâlrr,ll clllr urångrtbbrn hr¡r' en snerl llttut och sûkn¿u' cnit
ögat: st1 ill¿ htr hau blivit tilltvgad av sin iìnìl)r'iù nìali:r.r6 l)elr snrrl¿l
nìurìnon liurrrlc fiiL restr.l br:ro rrckså på llånctrs o\¡ilrìil, ittt glis¡ra utr{ånen giis¡rarle sir Ir,jiil¡rltistr> stigtrr (1. IJ. Engluntl.
I t¡n tlcl s;rgol iir rrrilngulrlrerr lyckliggjorrl tuctì s¿illsl<apct av sin

gunnìir. lIon sittcr nrcrl niis;nr f¡rsthläurd i ur¿irrbergr-rt till straff för
ittt hon fiirlctldc gubbr,n att vilja tjiill nråncn. rl)u h¿rn sjiilv se, lml
tlc hätrgit, ctt cr.ürdeligt sprllitakcl, rliit' up¡rc i ntilnsliivanù, ltetet'ctct
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l.ic.

Fic. 3t

30.

FiA.

Fig. 32.

F¡c. 35.

Flg.

33

Ít¿

Irlg.36

månflückarna visa. Träsnitt av Grcte schmedes (8. Pastor, Lebcnsblätter, h. 40), efter R. Henscling, umstrittencs wtltbild. Fig. 30: mrlngtrbben
med sin gumûìa; 31: vedbärare t. ex. Isak eller Rahkonatti;32: vattenbärarc
t. ex. Adam och Eva, Bil och tsjuke (jfr s' 165, f67 f'); 33: månansiktet;
34: spinnerskn; 35: månharcn; 36: första hyssen (jfr s' 295)'
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i Topclii saga M,å,ne lclaro. Enligt tysk folktro utgöres paret av Adam
och Eva. Med denna föreställning förråder ViÙalis bekantskap uti
Iíotttiska fantasier. Han lå,ter Månen förklara: uJag har rent vatten /
i rlen stora beryktade så, / som Adam och Eva bära påu. På ett annat
ställe säger han, att dc figurer av mörkare färg, som synas på månens
yta, av somliga anscs vara berg, medan andra se Adam och Fva i
dem.

I

nordisk poesi uppträcler mångubben jåimförelsevis s¿illan.
I(cllgren omtalar i dikten Då, 'iag aar litm, att då, han såg måncn
tåga över en kulle, han tänkte att ltan, onr han stod på kullen, kunde
mcd lätthet se och fråga vem som tlen gubben uti må,nen äru' I Topelä Spelemaræu¿sø hcter det: uNymåncn blinkar så, blank och skår,
l- - Jag undrar var nu den gubben åir, /som ville rnånen tjärar.
Sehlstcdt utbrister i Sãnger och, tsisor: lHcrrc gud, vad han är söt!
Den som finge pussa gubben.rr Sehlstedts söta mångubbe och ¡rsöta
måner på,minna om Heines usüsscr Mondr.l? Allt annat åitt söt êir
clüremot mångubben i en ung finländsk diktarinnas tycke. uHans
fläckiga gubbansikte grinar så meningslöst, åindå behårskar han
nattenl, sliger Aili Nordgrcn; mångubben är en onrl makt, som gör
henne rädcl.ls Vad Tegnér menar, då han
granne se upp till månen och förklarar att

i

Grannslm,pe¿

ber sin

tvâ älskande stå Pâ dess toPP'
två änglar Pâ en liljeknoPP;
o vore vi de två'
åir

okrart.

I många sagor är gubben i må'n en syndare, som blivit clömd att
bo på månen, ett spüke, som uncler fullmånsn¿itter stiger ned till
jorclcn för att skråimma eller straffa andra syndare. I Schwaben
sklfimmer man barn, som sc ut genom fönstret nattetid' mcd hotet
att mflngubbcn kommer och tar dem.l8n Axel Lundegårrl lÐ vet beréitta, att mångubben år en som stulit kål och för den skull av Gud

till

månen med tjuvgodsct i en påse på, ryggen. Detta
påminner om Letala-bornas förestêillning, att i månen synes Rahkomatti, bfirantle på ryggen en börda ved, som han stulit på sjålva

förflyttats

långfredagen.

!rlN8N

r66

I

ø

i

månens askljus. Persisk signetcylinder.
Die
antiken Gemmen.
Furtwängler,

Fig. 37. Itlångubben eller guden

Fig. 38. Guden

i

nymânens askljus.

Feniciskt sigill.

Fig. 39. Nymånsskäran med
numeû i askljuset, uppburen

av en demon.

I Eino l,einos originella och vackra dikt Kutn

lapset är dåiremot

mångubben månens ende kvarblivne urinvånare. Krokryggig och
ensam har han under århundradens lopp frusit till is; men hans
hjårta slå,r ännu, och evigt ljuder hans så,ng om forna tiders ljuva
liv på må,nen. Också Dahlgren berör må,ngubbens bekymmersamma
tillvaro; i Mânförmnhelsen sÊiger han: Ñtackars man! Hans l¡uvudbry skrynktor uti pannan föcler¡r. Mörne framhå,ller, att gubben i

må'n är lastgammal, men låter honom helt idylliskt stå på, en strålande bergsbrant och meta.80 Sillanpriä förliknar månen i mitten av

-\ l

l

,i(hrl-¡lrr

ni

tlt¿ìtt,r

rtclt antlra tttiitrsytttrr

lt\7

^
lìig. 40. \¡arl rnan ¡rii Åtnr'rik;rs n¡rt'rlviistkrtsl scr ¡tiì
¡¡isrhr llibliotlrtl< \'III /,.

månctts

skil'a' Nl¡'llrolo-

te
I.'ig. a1. l\li'inhart'rr lttrttlt'r liikemcdr.l i en nltlrtel. Iiirrcsisk grirv-

!-ig. 42. I{it¡ritren i nrån. Ja¡ranskt
triisnitt. I{unikr', Amr:¡'ik. unrl

biltl. H,'lrtz,',¡r.i¡.

asiat. ìlondbildcr.

fiilst¿r lir,¡tt't¡,r'lt t'irl cll liutl'-YÍÌgig liiil'svrlll, solìì lìiul itlrrntifir:t'ar nlml
nr¿ingulrl)cn och l¡ìtrl' iîliir i lia¡r1r llur(l ctt t¡ig.2l

(2:51) ltcliatttsliir¡r nlttl elt ftrbtll oilligt
lrill¡en liirirr sl.tres i tnânctt, rlclt tlYgl't'krrÌlìa s[r ltoltoln steli¿s i llt.l,ltetts
glitrl t2
shiil's¡lt!.11. I[r'rl li¡rilr olìt\¡aixliìì' Jntlits lsliilt'iot.
- li¿rnsli¡
Ilnligt ¡ìì tl,sli sagit syn¡s i nr¿în¡tt Isali, sgltì ¡rå l'ygg¡n biil' ett, k¡i¡r¡r¡
\.cd till sitt eget ltiil.23'l'.icthlnit tycka sig soinìfìntlìsjlilyirhottuttg

.l)ltrt¡ vislr, i

l,¿rrc{i.s¿rl

I)al,itl, spr,lanrlr, ¡rei sin hitr'¡rir. Lìr'istt,l' r:rt stt'iitt¡{ lrå h¡tu)alì, lttister rL'tt
synLlt, souì just vitl rlet tillfiillrt ltrrtr¿ltt¿tt' nìåtìett. I(is'ai-¡rapnilllel'n¿l

168

U¡NDN

åter mena, att mångubbcn bär'på ryggen en mcrl sago fylld korg'
Tatarerna i Altai tro att mångubben är cn gammal måinniskotitare'
till
som jåimtc en hägg, från vilken han plockade blir, ryckts upp
en
nterl
må,ncn.% Invå.narna i Turuhansk se i må,lteû cn schamatt
trumma. Jibaro-inclianerna mena att månguìrben år en äkta man,
som tröttnat på sin bättre hälft och tagit sin titlflykt till himmeln,
dit han klättracle utcfter en lian.ø Hos besisi-folket beråttas att
dit
cleras stamfar en gång föll ned från månen och kltittrade tillbaka
upp tned tillhjälp av ett rep, varvitl han tog mecl sig sin kamrat
porang. Men clå cle vål kommit upp, lagatle han sig hastigt netl tillbaka och tog repet med sig; så blev Porang kvar i tnå,nett, där han
skyddar de ilöclas själar för vilda cljur.zo
somliga intlianer anse, att en man mecl sin hund hâller till i måuppnen.s? Också i Shakesp earcs Midsonm:/ú,mattsilrøn¿ och Sforør,eir,
jämte
att mångubben har hos sig cn hund

trärler föiestËillningen,
- ät'
en nyponbuske. Hunden tyckes vara ctt utpräglat måndjur' Dcn
speciellt mån- och dödsgudinnan flekates kräk. Dcn förekommer
på ett babyloniskt signet tillsammans med månguden och bl'a'
också, på, en i trakten av ural funnen metallplatta, som antages
föreställa má,nbåten.ss Framför allt åir att nåimna månltuntlen Mana-.
garm (se rDunkelmånen och svartmånenu).
på
I{os jahuterna har i må,ngubbens ställe trätt cn flickir, som
axeln bär cn stång med två vattenämbar, eller ett syskonpar' sollì
på våig eftcr vattcn stannat för att gapa på månen och dragits till
styvmor
de¡rn¡1. votjakerna berätta att elt olycklig flicka, sotn av sin
skickats att håimta vatten, försökte dränka sig gr:nom att kasta sig
i eu vak. Men vattnet vägrade att ta hcnne, varför hon anropade
Månen om trjälp. Då tog Mâ,nen flickan jÉimte ämbaroket upp till sig,
och dåir ser man dem ännu.rÐ Liknande sägncr om vattenbür¿rc som
hamnat i månen förekomma i Europa - i snorres Edcla åir det vitlao
hos inTryggarna på
finns barn, syskonparet Bil och Bjuke
- b och
Nordamerikas nordvåistkust.81 D e clär,st äd es o end e haida-indianerna
beråitta: Koong, d. ü. Mfinen, såg en gång en man Eethlinga' dtï
vatdenne var i beråd att stinka sitt timbar i en bäck för att ta
ten. Då sträckte Månen ut sin arm och grep manncn! som för att
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liitkla sig f¡rlt¿tle tag i cn buske(Lictr,llàr,rltir shallon); lltctt eftelsoltt
lkincn vat delì starkarc Av (le t\¡¿i, th'og lt¿tt lllalÌlìcn metl iitnllarct
och llusl<en upp till sig, oth nu sel tnan tlertt dür tr¡rpe varie gång
rn¿ïncn är full. Slutligcn rnËr det rrämn¿rs ¿rtt it'okcscrnim ttltlngttltllc
är en s¡rinn¿rre eller v¿\¡cl cìì v[v, soÌì stlirrrligt åtct' t'is¡ras ttp¡r.3¿
]Iångubbcn som kiltesisk äktenskapsmälilarc ontt¡rlas i kapitlet rllàIretr vitl giftet'ntål och förlsclu. Då anlttlngatlìÍl ¿lv kättalen Pl'isCiþ
lirurs (4. årlì.) silgo ärheti¡gel¡ Galn'iel i ¡råncn 33, toltlc {rt ictetttifierat houom mcct lgubbetr i må'nl.
!'iilr'åilr vi lämna mirngultben bör' tlct ft'ittttltållas, ¡ttt ltrut vcrlis. 16ti
ligcn iir llastgaurtual,l, s¿isolrt lIörlre sligcr'
-,t]'ltatls
- se
egy¡-rtislt,
ltal-rylonisk,
porträtt tyckr:s för'ehonrma l'ctlirn i forntitla
fenicisk och lrersish koltst. I\[cn i rltrltrta ltar malt ickc niijt sig mctl
fratnst¿illa endast ¿ulsihtct ¿lv llìåtl¡¡la¡n(-'lì llttìll prcst-'ttterat
honour i helfigul clkl'bl'östbit.,. ¡¡.ss¡tont iit'ltau iclie alltitl teckltarl
på fnllmånens slriva ut¿n iivett i aslrljusr:t. Ocìt tt'oligctr iit' tlct i tlessa
forntitla flaurställnirtgar fr'åga oln dcn i nriinshlig gcstalt tünktir
mångndr;n sjtilv .-- cu motsvarighet till ltl¡lt i silt skiya bt'firrtligal
egyptiska solgudtlnu oclt till babylonierllas storgtttl l[arduk' kallad
rlsolbarnctu, soln elì rttcsopotamisk spelttllatiolt lilt¿|rtles såg i solcn.
En likartatl spckulation låtet' gtttlt'tt l'iabû (Nebo) vara i rnåtten och
betechnar hollottt som >lfånelts ttpl-rhovl, rtgetltligtrtl ultUvrttll.s Vi
h¿r diirfiir gorla sktil att liåll¿ gtldctt ì{rrbo fiir en ¡-rcrsonifiliation ¡r'i'
rlrånr,.n oc| åtntiltstonc tlcn fornorirlrrtalisltc >trtå,ttgubbcllsl urlliltl.
l{ed lmångubllcnr ilvsc-s ofta dcn pet'sottilicrattg tr[ârrcn sjiilv.llittl
tillt¿las i cn strga metl orrlctt rrlu gamìit grrbbstruttu.
Såsot¡ av rlet sirgrln frantgår, rir dct icke eubart tttättniskot, solll
syttas ¡rtI m¿lnctts flicliigl skiv¿. ìIatltLas, en rlel staurntilt'på sutttatra
r¡clt ¿nrll'¿t ft¡llt sc i måncn ctt triirl. Iiitteserna ltålh rlct fiil ett liassia-

att

r.llerlianeltr¿i(l(()iltlta¡ìo¡ìtltìlcassia).trlltlnjcrnilltttlnairtt
är ctt b¿rn¿ntl'ürl, rtntler yilkct sittcl' elt pucksìr'yggig ntittt; hatt
stìot rìtì tììetrc\r tncd villmlt lran vill fiskn ett och antt¿tt up¡r ft'ålt
joldelt, rtren rlå rcyclt ür fürrlig, g¡agcr ett råttir av tlen.3o lur'åttitLn¡t
¡rtl Süllshapsijarlra ha pii mrinskil'an ¡¡rptät'lit hc.lir skogat, sonr vuxit
r4ìp ul frön villia fåglal forslat tlit.3?

clct

¡tiNEN

l'1lt

och hund' i mitte¡r Istirr
Fig.43. Till vänster troligen månguden med båge
rnecl

till höger gudcn Ea
(Auroru) och dcn mellan bergen uppstigande Solen'
nr' 89115'
Ivluseum
sin vesir Usmû, som har tvâ ansikten' Br'

Ett myckct mürkligt måndjur år h¿rren' Guden Osiris kallades

Egypten ntan snart sagt
Un, som bcty<ler hare. Ic'kc blott i det forna

övcralltiAfrikaltarharenblivitsattis¿rmbandmedmånr:n.IKat.i månen'
nak fann ûran nìilnhaten framställtl sittantle

tibctaner' hottcnKineser, japaner, kalmucker" moltgoler, indier'
m'fl' se i må'ncn
totter, zuluer, cn clel indianer i Nord- och Syrlamerika
i en mortel' än helar cn
en hare eller kanil, som ån stöter låkemedel
I en sibirisk handskrift
tlöclacl ridtlares lluvutL cller värper påskåigg'8s
till cle'högsta himorntalas, huru en scham¿rn vid si. krüttring upp

lnelnförsökerfångamånhareltidensjËittelrimtneltt.s0}Iosenstam
på,Sierra}.[irclrcilt[exikohållernranmåneltförenkanin,somkallas
xlen fallantle daggens gossel'ao
Fluruharcnlramnatimånenfû.klarasienfrånlndienhiirstarni en skog och led huttger'
mande saga: Når llutlclha en gång gått vilsc
icke hatlc lågot altnat
erbjötl en hare ltonom sin egen kropp, då den

attgiva.TilltackförflyttarlcBuclrlhahnrcntillmåncllclleröverden ¿lltitl skall
gi:tlen nålarle harcns bikt på månskivan' fiir att
1lånrinnantinniskornaattva,Taoffervilligaochgivniikla.Kineserlta

betyganåtllrarenhecleriinnuictagvidettbcstänttillfåIle.al}lottcntotterna ha ett ann¿ln lcgend:
tr[ânen hade utsett haren

till

sin budbärare' som skulle meddela mån'

niskorna,attliksomMåncndörochåtervaknartillliv'sâskalloclcsåmän'
sadc haren: Såsom Månen dör
niskan dö för att åter uppstä' Men av misstag

XII

rf-Íubben

i

mån,r och andra ntânsyncr

tit

och födcs ånyo, sil skole¡r ävt'n I tlö och alltid förbliva <tötla. Äntligcn fingo
mãnniskor¡r¿r dct riktiga budskapt:t genorn sköldpaddan, sonr också den
representcrar l\lånen i sagor. I förargelsen försökto nilgon döda haren, nten
l)'ckadcs e¡rdast klyva harens övre liipp. (iverväldigacl av snriirta, hoppadc
hare¡r i sin nötl upp till llånt'n och konr i hastigheten ltt med klorna skrapa
tll¿lncn i ansiktet, och dctta bün fortfaranrle s¡rår dãrav.ag

Blancl judal, grekct' oclì l<inescl' förelionmer tlon att alltr
h¿lr¿rr ¿iro av kvinnligt ktilr och befrulitas ¿ìv llìåtlÈIì. I Inclien pilstås
m¿n identifiera }tarcn mcd Inånelt. (lrotlalt i'ir ett anll¿ìt diul" sonl
kineser, kalmuckcrr, illongolcr ocìh âlxlt'a folk tycha sig se i trrånen.
ìlexik¿rntrna framstüllde sin ntångrtclilttta som ctt st(lr stltaragd¡¡r'od:t.
I en av lìafael Lindqvist övcrsatt rlikt ¿rv dett ryske skalclen Sergei
Jesseniu arìtyd(Ìs ¡nånens glitter på ett vattelt nictl liknelsen:
Som en gyllnc groda har tnå¡ren

plaskat ned

i vår stilla damm.

Den l¡4ylltne grotlattu är i förbigåcndtl sagt en Yanlig bcnlitnniltpç ¡rå
glodan i Tibet.as Den kittcsiskc kcjsaren Wu Tin (c. 100 f.l(r'.) süges
ha låtit uppför& cn rihtig estlad fiir att kuntt¿r bekvämt iakttaga
nìångrodan.4 Dctta utomorrlentliga intrcsse fiil rtrångrotl¿n står'
kanskc i s¿rrnb¿ttd mccl en ltül'oclt tlär påvisad folhtro ittt grotkrr spå
regn45 och ha att göra mcd vattcn. I)elt sotn glotla avbilclade urexikanska må,ngudinnan vâr Dlìärsliarinlìil över all¿ vattcnD, tlch i Illdielt
iir groclan lr¿ttnets ltet'rer. Det han nümllas att lnan ochså i tlett
bl,bylonislia myten ont fßtat's b¡söl< i unrlerjordetr ltar trott sig finn:r
cn represetttant fiir millngrurlatt. Namllct p¡l det bttd gutl¿rna sülltltr
till' undorjc¡t'rlert ftit' ¿tt åttrrfilra gutlinnan till ìivet, Asûiunilrnir,
drans uppgång iir lysando, litter ett tåittka på ctt nyrnåttsväsett, oclt
då han av undetjorrlens r.rcdgade häl'skat'illta blcv diimd ¿rtt leva
utanför huscu i skuggiln tv statlstnul'en rlclt ¿tt lt¿imta sin niiring vitl
avlo¡r¡rsrär'en, så âr cletta ett levladsvillhor, soln r'äl passar cn gl'odvarr-rlsc.a6 Grodans rcsp. paddans sanlbantl rned nånut belyses också
tltitav, att groclbikler tillsamm¿lns ntecì tnånskäran 1".,'1,.'¡¡1¡¡1¿ solll
¿rtttuletter. I\[ctt amuletter i gcstaltetì av en ¡¡roda (Ilorr a ttsrl"tlcn'ta)
sölite redau de frlrntidii egyptertta försäkra sig otu fortsatt cller förnyat liv br-¡rton gtavetr.a? Till groddjuren hör sitlittttandeltt, och bil-
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dcn av en salamanrler se inbyggarna på Amerikas nordvåistkust på
månens skiva. Anledningen till att man trott sig upptäckfl cn groda,
cn padda, en salamander eller något annat groddjur i månen, ligger
kanske rlåiri, att dessa djur äro fläckiga liksom månskivan oclt liksom
rlenna utmÉi,rka sig genom cn metamorfosartad föränderlighet mcd
avsecncle å gestalt och féirg. IlÏan har också frarnhållit att bådc må¡cn
och grodan har en gröngul färg. Vacl beträffar månens och harcns
fränclskap, består den dåiri, att båda åro ält ljusa än mörka. I Kina
har man trott sig kunna konstatera också en allnan likhet: rDet finls
endast två, varelser som sova med öppna ögon: haren och månenr.a8
X'öljande kinesisl<a s&g.t, som torde härstamma från sagolandet
Inclien, förklarar på sitt sätt, huru haren och grodan hamnat

i månen:
Pâ kejsar Jaos tid (c.2000 f.I(r,) levde en härskare vid namn Ji, som
i luften och var en skicklig bågskytt. En dag uppstego på
himmeln tio solar¿o vilka skeno sâ varmt, att människorna voro nära att
förgås. I anledning därav bcfalldc kejsaren Ji att skjuta ned de där solarna
och rädda människorna. Ji gjorde sâsom han blivit befalld, och hans rykte
spred sig vida omkring. Dû rvästerhimmelns moderr I-Isi Wang Mu hörde
ryktet om Ji, gav hon honom i uppdrag att bygga ett palats av månfärgad
jade. Även detta uppdrag uträttade Ji, och till belöning erhöll han odödlighetspillret, som han dock förbjöds att svälja, förrân han förberctt sig till
det medets bön och fasta i tolv dagars tid' Men innan den bestämda tiden gått
kundc röna sig

till

än<la, mâstc Ji företaga en resa, och under hans bortavaro fann hans
hustru Hcng-Ngo det lysandc och skönt doftande pillret - och svalde det.
Inom knrt märkte hon att hon kunde flyga. Då lton sedan hörde sin man
komma, greps hon av fruktan fôr snubbor och flög ut genom fönstrct.
Med bågen i handen förföljde henne Ji över halv¿r himmeln men kunde
icke hinna upp henne. [Ieng-Ngo tog sin tillflykt till månen. Andtruten,
hostade hon upp pillret, och detta förbyttes strax till en kanin, medan hon
själv förvandlades till en groda, resp. en trebent sådan.5o

Ðn variant av denna saga tillêigger, att Heng-Ngo alltjämt bor
i månen, medan Ji byggt sig ett palats isolen, De tvåledavÊirklens
öcten och träffas en gång varie månad, nåmligen den fcmtonde, då
mannen brukar besöka sin hustru. De som iakttagit månen påstå, att
rnattens drottningu sagda dag år som vackrast. Då ¿ir ju månen full.
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På ctt ¡rrirnitivt knlturstildium har människan föreställt sig
Stjiirnorna, Solen och målten inbertiknactc, som levande varelser, icke
blott som mtilurisktlliknattdc utan oclcså, kanskc företråitlcsvis ocþ
titligare, som djur.. I rlet styckc av clenna bok, som behandl¿r lfånen
sorn þerde (s. 237 ff.), anfriras flerc exempcl på folktro och tlikt, i vilka
stjËirnorna tåinkas som får eller kor ¡rå himrnelens vid¿r betesn¡rt'k.
Babylonierrta beteckttaclc planetern¡ì som kringstt'övantle bock¿rr
blalul dc betanrlc fixstjärnÎårelt. I\fånen tyckcs ha blivit ¡p¡rfattad
som en oxe tedan på, sumcrisk tid.

Anledningen till att ltfânen och tnångurlomlighetcr iiver ltuvud
tänlrts i gestalten û\¡ en oxe, en ko eller något lnnat bcliornat r'ljur

likhet lued ctt ho¡ttpar. På liliart¿t sätt
har solens och fullmå,nens likhct rned ctt skivþjul givit upphov till
förcställningcn oln v¿gnar i vilk¿r dessa himtnelsmat¿dorcr fliltlas.
Om miur vcrkligett förcställt sig också soletl soltt ctt hornprytt cljur,
så är dctta sannolikt ctt lån från månens biktgalleri.
Enligt tl crn surner.isk-¿rckatlisha mytologieu lir rlcn persottif iet'ûrle
rnå1crì, rnå¡gutlcn Sîn, en metl starl<a, ltöga horn utrustatl, kraftigt
v¿ixt oxe (tjnr), cn blåskäggig barldare, filll av livskr¿rft och yppighr:t. Han år hirnmclns rask¿r tttlgttöt, v¿rs kttän icl<e ntattas och sorn
iip¡rnar v¿igen för sina gutlabrötler, cl.v.s. gth' i spetsen för den himmclsk¿r stjärn|jorilcn. Ett ûY lìans niông¿ binamll år Ab-tir, uden
röd¡r oxeu. Av Slns sönet'heter Lìtl L{aI, som betyder ùoxcù. Också

liggcr. troligcn

i

ny¡rå,ne1s

han ät. ttn tnå,ngurl och s¿lmtitligt en or'ätlersgttcl, so¡1 ))bölar vüldigtu,
och just dctta avser kanske llans n¿mtl.

I Egypten var nåtguden

Thot lil<aså mxcn bland stjärnornarr.t
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tjur, som ncdanmåne
en ka^strerad oxe.8 Indierna förliknade månen vid cn tjur bland kor.8
En likuande tanke uttrycker en sydslavisk gå,ta: tEn fålla full av
får (stjärnor), i hopen en vit oxe.u I sydarabiska inskrifter kallas månguden Doxer.a Till och med Jahvc, som i mångt förcter cn månguclomChons åter var son nymåne en eldig, brunstig

lighets drag, synes i enlighet med tidens morl lia avbildats som rkalvl.s

Oxen eller tjuren representerar naturligtvis månen av manligt
kön. Dock kallas Selene utom ukoögdp (b o õ'p i s) även loxögda
(t au r õ' p i s) och mxgestaltadp (t aur o f y E' s), ja rentav mxer
(t a u r o s, se rDe två stora ljusen och stjårnornal). I allmänhet
gåiller månen av kvinnligt kön för ko. I kogestalt tilnkte man sig icke
blott den babyloniske mångudens maka Nin-g¿l och l$tar utan åiven
andra guclinnor, uppcnbarclseformcr av clcn stora modergudinnan.
Då dct i ilen grekiska littcraturcn talas om månens lmjölkningr och
då de tessalisk¿ trollkvinnorna försökte draga ncd månen för att
mjölkar den, är detta ett bildligt uttryck, som knappast har samband med uppfattningen av månen som ko utan föranletts av likheten mellan ljus och r'åtska, månstråle och mjölkstråle.o Detta
framgår blist därav, att måncn själv som Mene av skalden Nonnos
Dionysios (V 164) såges mjölka I'Ielios, cl.v.s. får sitt ljus av solen.

I

enlighet hürmerl stiger Stagnelius 7, att månen DamTnar med sin
astraliska mjölk det späda organiska li'r'ctr, och II. Martiuson 8 talar
om clen lspillranrlc rnånmjölkcnl.
Om måncns samìrand rncd oxe och ko vittna flcrc omstäntligheter.
De nätnnda djuren förekornma i rlikt och konst som mångurlomlighctcrs rid- eller tlragdjur. I Harran var det brukligt att offra oxar
åt Mårrcn.Ð Detta får väl fattas som er tilkimpning av offerprincipen
rlikt åt liktl, ett belornat djur åt den behornade Må,nen. Slutligen
kan n¿imnas att man i al-Obeid nËil'a det gamla Ur i Kakléen funnit
oxhuvurl av koppar,plydda med nymånens horn10 (nymånsskäran),
medan det egeiska kulturområdet uppvisar oxhuvud, som bära eu
rosett på pannan och månens sinnebild, dubbclyxan eller korset,
mellan horncn. Såsom rcdan nËimndes, symboliscras månens nyoch
neclan av ctt större och ett mindre oxhuvud på, sabeiska rnonument.
Som behorn¿d kan rlen gamla månen av Martinson sägas ha nstån-
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gâtt augustiskogar (kap. IV 66). Re<lan Vitalis sade att månen rup¡rtrêider nretl honr som han stångas villel (/forr,islm luntasier 1,).
I den grekiska sagan är rnånen Artemis' guldhornade hind.
Ett ¿rrlnat fyrfotadjur, som leprese¡rteraL nåren, är hästcn.
Denna tyckes seclar nråklriga ticler företrätlesvis ha varit ett soldjur'.
Men i Assyrierr nåste hästerr tidigt ha förknippats vicl månen. Ty
enligt assyriska urktrnrler från 7. århundradet f.I(r. ålades hontraktsbrytare att leverel'a mångudcn i Ilartan två cllcr fyra vita häst¿r'
(se ulIånens flirgrt). Dctta ty<ìer på att vit¿ hästar forrlom offrats åt
Måncn såsom v¿iscnslil<a mecl honorn. I belysning ar. detta faktum
är rlct bcgripligt, att grckerna kallarle Selene rhlistälsl<anrlo (f i 'I ip p o s), rberömd för hästau (kl y t o' p õ I o s) och rentavrtlräst¡¡
(h i p p o s). Såsom i avsuittet om lllålerrs r'örelselD omtalas, betecknar en persisk skalcl nyrnåneus skära sonì en hästsko, tapJracl av
en av löparna på lrimrnelens rånnarl¡ara. Dårav frtrmgår att också den
persiske diktarcn tåinkt sig månen sorn en häst. I antik konst finncs
trfånen framstiilkl riclanrle på, h¿ist. I antikcn och i Indicn framtrtidcr'
också förestiillningen att ì(åncn âìrer efter två 'r'ita hästar, såsom
ännu ür fallct i nyare.poesi.
IIau har vitlarc türikt sig månen i gcstalten av varg,lejon, huurl,
hare, får och antlra fyrfotingar. Selene hallas båtle varghoua och lejon
(ly'kaina, le'õn). Till dett¿ finnes en obeaktad österlänclsk
parallell. S¿ikelt i sin egerrska¡l av rnånr'åisende kallas IÉtar uen vnlg,
som sluppit ut ¿rtt gri¡ra lanunr, och rctt lejon, som strövar ornkling
¡rå rrrarherrr, raturligtvis också det ch'ivct av rovlystu¿d. Riklr:ns
tytlning är att månen slnliar (förrlunklar mctl sitt sken) stjårnlamm,
lil<som valg och lcjon göra kåt på vclkliga lamm. Dcu indiskc månguden Rudra rir cn viltlgalt (sc r}fånens färgl s. f 54) och rnåncn ril
Frcjas vildsvin.ll
I Inclicn griller mårren uudel nytäntllin¡qsuatten för err huutl,
stlnr i våster lurar på eu offrantles boskap.lln
Itfålhunden ][anagarrn, sorn lniir sig av döda müns kött och
en gång shall sluka månenr), avser troligen den gamla milnens askljus.
Såson ledare av stjärnlammcn år månen cn väclur eller gumse.l2
Att folkfantasien urskiljer en lìare, en kanin, en grocla, cn spintlel
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och andra tìjur på månens skiva (jfr kap. xII), innebÉit' mer ellcr
niinclre att rnan itlentificr¿t månert med clern.
Jlinförelsevis sällan uppfattas månen soilì ornl; 0n otnì ür måncn
i sin smalaste gestalt cller dcn ljusring, som syncs orusluta askljuset'
Det är kanske företrätiesvis clen senare företeelscn, soni givit up¡rhov
åt de västekvatoriala pygméernas förcställning, ¿tt ¡rå,nen vissa
tider bebos av en otnì.. I all¿r håinclelser kornbineras ofta må,nen oclt
ormcn mecl varandr¿r. Orn upltfattningelt av måncn solll en orm ¡tårninner talcsüttet ubyta skin¡ sorn mån¡:nrr, vilket förekornmer hos e¡t
rlel melanesiska och m¿lajiska stûmmar och bctyder att v¿rra odödlig.
Dnligt forngrcldsk folktro, som delades avsjälva Aristotcles, hal onnen
liha må¡ga rcvben som nårtmånaden har clagar. I Australielì gålla
orlnarna frir månens ltundar. I llexiko v¿ìl' ol'ùìhonan idcntisk mccl
mirngutlinnan o.s.v.ll ìIånormen som ¿lven represetttctat lnånens
banit (sc s. 194) visar bcnügeilhet att vüx¿r till cn clrake. som en
så.da¡ tyckes ¡tan ha föresttillt sig nedancts askljus, sorn slutligen
slukar ljusmånen. IlIå,nens sumel'iska binamn uðumgal-arttta, ot'tlagrant >hirnmclns jätteclraken, betyder år'en himrnelspotentat dler
nhgot rlylikt. tsjörling säger: Dsom en ful oncl m¿rsk ¿ir måncn på,
himlenl.
NaturligtYis haÌ månen - liksorn solel .- blivit uppfattacl också
som cn fågel. Iltirom skvallra flele myter, sottt dock inte skola
beröras nu. Rcclan i Rigveda är månen tlinkt som en fågel ett ptrr
gfinger.la Sr:lele h¿rr i e¡ hrtnerisk hyrn¡ cpitetet ubevi¡gaciu (t a n ysi'¡rteros), kallirs i cn altlran text li luften svd,vÛûdo)) (ã,elof 0 i' t õ s) och tyckes liksom Lun¿r finnas avbildad Ùrcd vittgar.ló
I motsats till cten bevingatle eller fjtirle¡bärandemånen, varmedtroligen avses den ljusspritlandc rnånen, betecknas nymånen i arabiskan
netlels bin¿nrnet ibn miIãt som en plockad och fjliderlös få9c1.
I Columbi¿ bcråittas, ¿r,tt ïIåncn ellcr månguclinnan tlltia, solens
rnr:rtpart, haft ova,nan att förlecl¿r män¡liskoma till lättja och laster
och därftir förvancllÀts till ct nattfågel, ett uggla.t6 De två svanal' som
simma i Urttrs heliga källa, är'o sol och måne, vilka vart nittontle år
sr.åva samtidigt övcr horisonten

i höga notdcn.l?

ìÍångudcn lhots namn säges betyda rden lbis-liltnander. Gurlen
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avbildatles med lbis-huvud och ltir t.o.rn. ha kallats rclcn största
Ibisl.18 Thots itlentifiering mecl Ibis allse cn del forskarc vara föranledd ûv nånsk¿iÌans likìret Tried lbis-fågclns krökta n¿ibb. Också
tnppen förhnippas vicl må,ngudomlighetcr, Selcne, Men, IIermcs,
Apollon. Tuppen gälkle för. sclenes riddjur.le Enligt sofisten Aelianus

Yar tuppen }få,neÙs fågel därför att han gal, mcdan måncn fortpå
far¿r1de står på himmcln. Den rolnerske sofisten tänkte tydligen
månen i neclan. tsn likn¿rncle uppfâttning lìyser tlen tyskc månmytologen Sieclre.20 ]v[en cnligt h¿ns menittg bcror tuppens kombination nrerl rnånen på, att tuppcns krökta stjtirtfjlicler liknal månens, speciellt den avtagande månens skära.
I modern poesi sriges stunclom att rnånr:n uflygerDsl, vilket ju
frarnkallar.biklen av cn fågcl. Sorn en fågel framstå.r' nåncn ockrlå'

i

Tegcnglens vcrser:
sig svingar

när gullmåncn klarögd
-ör'er- skogar,
som frostiga stâ'!¡

llelt

i

van'vörcligt uttryckel sig Sehlstcclt

Slüd'Ttartiet:

l\tånen so¡n en anka
blåa r.ymden sam.

i

nrånen tåinkes undcr biltlen av en fisk torcle vara rnycket sällså ofta han tin stigcs simma. I tlcn ovan s. 13 behandlade

Att
synt,

tLlmliniska dikten är mårten u¡rpfattad soûl cn guldfisk.
M&niliht, hetcr det:

I Martinsons

Iltâne¡rs ljusa rnört simmar så kall

metl gnistrande fenor

i

rymdens sjö'

Till gmntl för denna bilcl ligger vül delvis den för' ljusmånen oclt
rnörten gerìcns:ìûutìa ljusa fårgeil. Dc fiskar, som slukat osiris' fallus
8' Ìttttlliì
(urånsküralr) ttch dess tnotsvarighet, cldgnistan i Kaft:vala
dtiremot ¡rnses fiiretrtul¿r svartmånens t¡e mirrka nütter (jfr s. 39)'
Det finns yttcrligarc nå¡¡ra cljur från hamelen och elefanttrn till

krtiftan, cgypternas torclyYel och biet, vilha satttnanstållts rned
ùrå,nen. Nu skall cndast ttiitnttas, att Selcne hail¿des }felissa, rl'ii.
so

t

xrr-t!
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¡lbir. Diana h,ettemcttifi,c¿ eller nhonungsmakerskar. Bict var Artemis'

att

symbol, och hennes pråistinnor kallades bin. Perserna trodtle
honungenuppstårgenommå,nensinverkan.Babyloniernakallatle
på att
Månen Lu.lal, som betyder nhonungsmann. Atlt detta tycler
Dahlgren
månen tänktes som ett bi. Bilden åir vidare utförit hos
i Mollbergs första epistel: lMånen ä,r en drönare i den stora himmelska
jämför uttrycket
bikupan, solen är visen, stjtirnorna silverbien - -rr;
rbiskeppetl i stycket om ¡¡Må.nbå,tenn. Bien äro liksom få.glarna själa-

djur. Detta förklarar, varför forngrekerna offrade honunsgkakor

gudomliglteter. FIos de icke-ariska bergfolken i Assam, som gå, under namnet nãga, râder föreställningen,
att ile ondas sjêilar måste genomgå, sju existenser för att slutligen

speciellt

åt ktoniska

förvandlas till bin'%r.--.r
mnrr lrqrn
kanin och groda se lGub rben
ltare, r¡nni
Í'ör månens sambancl med
må'n och andra månsYneru.

i

xrv
Månens förmörkelse.
Ilünniskorn¡r ha intc alltitt gjort cn å,tskillnad mellan uråncns
rnånatliga avtagancle åind¿ till osynlighet oc.h egcltlig månftirmiirkclsc.
Nånens en gång i månatlen inträffantle osynlighct har antagits
bero ¡-rå att ljusuråncn gömurcs i något hölje, instäuges i ett lnm oclr
rtylikt eller att ett djur iiter och slukar holìom. På sanma sätt hal n¿ur

i tnålga firll ftirhl¿rat ntånens verkliga, partiella eller totala fiil'nlöl'kclse, vilken som bekiurt k¿rn intlüffil endast då rn¿hren ¿ir full. På
Sumatr'¿ fiirrst¿illcr man sig, att måncn och solen mista sitt sken,
clå rtc råka i inbörrlcs stricl och på liannibalers vis söl<a att äta upp
varantlra.l Såsom lcttarr nrimnts, fiurrs ttet också follç, som tlor att
ìf¿hrens förmörlielse r,ållas av ör'filar, som hans hultla viv tt'akterar
honour netl.2 rlI¿Int,rn åtesu ül' ett vanligt uttryck rnetl vilket en nait'
folhtl'rr anger olsaken till rnilnens avtaganclc och förnrtirl<else.
llìjerr-'missel och tjnvtsser inbill¡r sig att ett rljur: iiter måncn, tlå
han tlristcl'sitt slitrn.3 (iolth:r' och giljtl<cr tro att det ür cn hund sonr
¿rnsättel m¿iuen. Iìurjiitcma ¿itet mcna ¿tt ctt odjur bcständigt lurar

på hirnmelsljuscn fär att sluka dem vid kirnpligt tillfälle.a Indiella
antogo tillvalon a\¡ t\'å rlrimnrelsvaLgarr, den koplrtrn'örla urånslukalen RâÌru och rlen svat't¿ rsolvalgenl l(etu. Ilen f(lrra íir i vcl'liligheten ingenting ¡rnnat :in juldsknggiìn, sorn kan ftimrürka fullntånen, 'r,ar"r'id måncns yta antar cn koppalröd fär'gton. Kctu åtct'
är dcn solcu skymnr¿ndc tnör'ka nånkroppcrrs!
tr[ån- och so]förmi'ilkelser intriifla elrlast rlå rle bâda ljusen i rriirheten av nårrnotìerna ellel rnån- och solbir,trans sktilningspnnkter
homma i lah linje nrecl jolden. l)lir¿r'v l<clmlner rlet sig ¿tt cle tr'å
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himmelsvargarna eller drakarna identifierats rned nodcrna. Râltrt
eller rëittare Râhus huvutl säges sluka solen eller månen för att
hårnnas på guden Visnu, sorn huggit huvudet av honom till straff
för att han clruckit av gudanekt¿rrn och yunnit odötllighct. Ketu är
stamfal till mcteorer och komcter.
Indierna tyokas ha uppfattat himmelsvargarna som tv& hemlighetsfulla mörka planeter, vilket förklarar, att rle råikn¿de nio planeter i st.f. sju. också den fomnorcliska folktron kdnner till två förmörkelscvargar, Managarm oclt Fenrisulven¡ resp. Skoll och Hati.
Redan i cn mycket avlägsen forntid måste man ha förestÍillt sig
att en drake slukar månen, dådenna mistersittsken. Däravkommer
rtet sig att ett babyloniskt ord för månfönnörkelse, attalu, som lånord i syriskan betyrlcr drake. Också, i Amurdalen omtala"s en <lrake,
som ansåttcr må,nen och golen.6 En del tatarcr tro att månens förmörkelsc vållas av ett sjuhövrlat människoåitande odjur.6 I arabisk
folklor är rlct en stor fisk, som slukar månen ocþ åstadkommer både
hans formörkclsc och månatliga osynlighet.?
IIur svårt rnan på, ett primitivt kulturstaclium haft att skilja
mellan cn verklig månförmörkelsc och môncns osynlighet i följd av
må,nskifte eller klirnatologiska förhå,llanden belyses av den episka
inledningen till en sumero-ackadisk besvärjclse: Sju dcmoner' som
i gestaltcn av $torrnor, {rakar och odjur ¡r.Dr. rasacle på lhimmelns
dammn (cljurkretse¡), kringrtincle hotfullt oc| ansatte l\[åncn, varvid

rlc skaffarle sig Solen ocþ oväctersgudcn Àclatl till bundsförvanter,
meclan IÉtar (Vcnus) slog sig necl hos þimmelsgude¡ i en strå,lande
boning och strävad,c att bli himmelns drottning. Månen var jåimmerligt förmörkad [natt ochl dag (!) och intog ej sitt trärskarsäte i himmeln, tills övergurlen Marduk genom nymånsguden Nusku bragte
vishetsgudcn Ea i oceanen untterrtittelse om }Iå.ne¡s prckåtla ställ'
ning och Marcluk rnedels Eas besvärjelse råidclade honorn.s
Månens och solens förmörkelse kan enligt folktron framkallas
utom av demoner, också av häxor och trollkarlar o.d. En må,nförmörkelsc åsyftar väl K. A. Nicander, då han i ctikten Tycho Bralæs
sgro låter astronomen þetrakta må,nens glob och se, rrhut mörklets
hårar inl<räktatle allt mer utav dess yta.rr, En siamesisk horoskopbild
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Fig.44.'ltss¡lish¿r hlixor trolla n¡ånrìrì rte{l frfin ltinunt'hl. (ir¡kisk virsbiltl.
I,'r¿rnz

ßoì1, Dic Sontte int [il¿ruben t¡ntl in

dlr

\\l'lt¿rnst:hartltttg dct' Völkct'.

visar rlelr ììiilììrì(l:ù fltl,n intlicrn¿ìs nrytrll{)Í{i lt¿it'stamman(tc (l(ìlìtolì(-{ì
Ralru u¡rpslttkanrlc tlt(qltett i mtinttisliog($t¿ì1t.0 Rerlalt i ctt ltss)'l'islit
lll,evr0 n¿ilnltits l'virìrìr)r', sort l)t'ing¿r tnå,tì(ìn att stiga ttrttl fl'¿iIt ltiltrnrehr olilin't i vilkct syftc. lì¡r tcss¿lisk tl'ollhvirnr¿ Aglaoniltc

-

skirll har.a ltcgirgrrat sig av ¿rstr'onoruLts fiilutsügllset' rìtlì ltlånctìs
{iìrlnil'helsc, sír att ìtott fcirc vitrjtr fiit'lltöt'kclsc satlc sig sliola ltälnta
Ìlìåtìgudirìtìatt ltcd ft'ått hilmnlht.ll IJn gt'r'liisli vasllild fl'alltställr:r
tvri tlssalisha ìl¿ixor i Î¿it'd lrtctl tìtt dl¿ì n(ì(l lìtiill(-'Il ft'ålt hinrlcn för
att urjölka rklr. Rlrl¿ur lli¡r¡rohlates liündc till tlett¡r slttgs attetttitt
rrrot fullur¿ïuct't 12, oclt ¡rå tlct :rtts¡rt:las i fLrlrr dilrtvtlrl<. I silr fittontlr:
r,klo¡q låtct, Vtlgilius ltlttlt,lt Al¡rltesiboeus siigit: >I[åltett sjrilv flitn
Itiltttuelelt ttcrl trollfol'lltlcl'lla locli¡ì1.r3 I Horatii fcnltc t'lrotl ltrrtcL
1l¡'f, ollÌ gift|l¿rulrrslian ( linritlia, att hon ntetlels tessalisliit ìrt'svilrjllscsårrgr,r ìiatr th'a¡4a bårlc stjlirnol' ot,h månc norl ft'¿1tt ltitrrtnrltrns fiistrr.
Ar,irrsto låtct' i 2l'r s,ltt¡4ctt âv fJdt?. t'ttsandtt [l,olund, ett lttymfl f(il']ilirl'¿l
sig hit ftirnråga att usjunga lììålìrtn ncrt ft'ålt ltitlrltrrtlclts stigr. Niìgot
lilinalltltr tttiittr oss i 'l'ilssos ß$riadc Jrrttsnltttn, tl¿it rlct siigcs tttll
Al'utirl;t:

Àllt

r'¿t.l av trollsång ltörts or:h fol'rnler slika
ifri"rn tlssalisk hiixirs lt'da lttrtltrl:

vad stjiirlrun komnlcr tlr sitt ban att

vik¿r,

och s¡rüken nlarìa!' ttpJ) trr joldtns ¡¡t'rrntl,
¡llt kännc¡' ht¡n.
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Dct förloraile pøradiset om nlapplands troll,
virt vilkas kongter månen förmörkacl skymsu. Enligt vitalis kunna
t.o.m. skalcler Dn&rra necl måneu från lrimmelens ¡tntll, ty, hcter det,
rcn måne trives blanrl månar (andrahanils lius) bäst, clürför är han

Ifilton åter talar

ofta skalclers gästr.
'westermarck omtalar huru marockansk¿ trollpackor btira sig
åt för att få månen necl, rl.v.s. att förmörkas och medverka i deras
þokuspokus. Månen fallcr netl från himmeln och förvandlas till en
kamel, ur vals mun trollpaokan tar lörlcler till sin trolhnixtur. För
att få kamelen-måncn att återvêinda till himrneln lovar häxan skänka
honom nå,gon av sina kärastc - mcct risk att kamelen ifall av offrets
uteblivande tar hennes ena öga. Eller också tvingas månen att sêinka
sig ned i ett kä,rl fyllt med vatten, som lt¿lxan scdan anvlinclcr för
sina syften.la
Reilogörelsen för cte marockanska trollpackornas konstgre¡rp merl
månen påminner starkt om dct den kånde afrikafor¡+karen Frobenius
bcråittar orn kabylisk folktro mecl avseende â mån- och solförmörkcl-

ser: Värlclens första rnoder val en mäktig trollpacka. IIon tog en
med vattcn fylld träbunkc och slog mcd en skära i vattnet, så att
skum och luftblåsor stego upp. Då skrek usolens lllåncD, den av ]Iånen
skymda solen, till och föll ncd i vattenbunken, varvicl det blev alldeles mörkt. ÌIåinniskorna klagade övcr mörkret oclt ft)rklaracte, att
rvärklens första motlcru kunde gottgöra sitt dåd endast om hon
skänkte solen ett av sin¿r käraste barn. Det gjorite hon, oclt barnet
dog genast. Kabyterna tillägga att det fortfarande finnes trollpackot"
och
som kunna bringa solen eller mânen att falla netl i ett vattcnkärl
på clet sättet förmörkas. uppoffrar icke htixan ctt av sina barn, blit'
det aklrig mera ljust.r6
om det gäller att kornma i besittning av mâncns kraft ellcr rövit'
på
hans ljus, ¿ir det ftir övr.igt ickc nöclvündigt att anstrtiuga sig
hêlxornas vis. Ty, enligt vacl Plinius förmüler, kan vicl månförmörkelser från himmeln falla necl ett slags rnagiska stenar, xom tillväxa
och förminskasr, och en glossopetra kallad ä<lclsten, som ür ett
mycket kraftigt verl<ande metlel i rnagins tjänst.16 Också, Dahlgrett
talar i Motlbergs epistlar om stenat, vilka lt[ånen,liksonr en tjuvpojke
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ned på oss, nìg¡1 dessa stcnar äro

Dct finns också folk som tror att gudar ellcr måinniskot, som harunat i måncn, livnüra sig av hOnom liksom av en läcket ost.l? Ilråga on
må¡förmölkelsc är det slutligen kanske, då i fornindierrlas litteratur
talas o¡r att Soma som Månc ur..1kasu, varvifl en gurl sköter knivett,
en ¡ìnlì¿tû håller tillhanda vattcn.lg tr[an bör veta att ][ånen har ett
långt lasurfürgat skägg. skäggig ilr också solen, som cn gång till och
mcrl haft en pcrukmakarc i sin tjtinst, ocli skägg saknar icke hellcr

skön lútar-Venus. Fru Brenner, sorn naturligtvis vet att månen förmörkas, lnär honom joldens kropp för solen undantrüngeru, förliknar
den förmörkade månen vid en ånka, som tränges bort frå.n si¡ förra
för'mån.10

En kuriös färklaring till månfiirmörhelscr har antecknats pii
Ilan förmertar där att Solen vid fcirmörlrelsetillfållen lägtar
llilnen i ståillet fiir att hir,lla sig till sin hustÌu, Jtrttlelt.rsu
En ntånfärlnörkclse betraktas allmänt soÙr något ltemskt, ont
och olycksbåd¿nde. I astrologietts hemlaltcl stikte och fann rnan redan
för ner än lyratusen år sen i clen förmörkadc måneu järtecken, so¡r
båclarle olycka för cns egot cller fiendens land.20 I en gammal kilskrifttcxt säges t.ex.: ron månen icke sytes, utan tvåskül'or avhonombli
syriliga, konrmer lie¡clskil¡r att r¡ida i landetrr. Det ür frå4a orn en
total månîörurörhelse, varvirl ju cn skåirliknancle del av rnå'nskivan

Cclebes.

fratntråder ftlrst på tlen högra sitlan, seilan på tlen vånstra bcroenttc
på jor.tlslcuggturs rörelse från Yiiuster till höger. Dcrt ltemsk¿r i en rnånförrnöt'kelst antyclcr Lirltter, tlil ltan sägerr orn ,tt av Dc galne:
Ile¡nsk

lik cn

i hans ögon ängslan vilar
förmörkelse i ¡nånans halva klot.
om dcn olychsbårlande bemånförmörkelscl' avläggcl en babylorrisli

Btt r,ältatigt historiskt r,ittnesbörd

tydelsc utan tillskrivit
kitskrifttext, som håinför. sig till förmörl<elsen
¿Irct 600 f.I(r. Tcxten lytler:

clen

6.-7.

decernbcr'

rJag, SamaSðumukln, ßabylons konung, var.s gud är llarduk, vars
gudinna iir sarpanltu, är uppfylld av fruktan, ängslan och skrtick für
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ofärd av de onda krafter osþ ogynnsamma tecken, som i följd av den
ofärdsbringande månîörmörkelsen den t4. kislim visat sig i mitt palats
och i mitt land. Mâtto donna ofärd icko nãrma sig, icke nalkas mig, mitt
palats och mitt land, icke intrâffa, icke drabba migo.æa
En särskilct anledning att frukta måncns förmörkelse ha mohamrnedanerna. Ty i dcras heliga skrift står skrivet: uNär månen förrnörkas, på, dcn dagen skall människan s¿iga: Var finnes någon tillflyktsort? Då stundar uppståndclsen och domen.r En månfärmörkelse
ha vi även att tänka oss som förcbuct för rHerrens stora och fruktansvärd¿ dagrr, rlå mfuren enligt profctcn Joel rvändes i blodr.
tr'ruhtan för den ofärrl måners förmiirkelse anses bebåda h¿rr
givit upphov åt vissa bruk och riter för det onclas awåirjande, seder
som fortlcvat sedan en avlêigsen forntirl. I en fornassyrisk kilskrifttext förcskrives vad cn konung biir iakttaga för att undgå en rnånförmörkelses olyckssvitcr. Orn t.cx. månen fönnörk¿s den 12, 13.
eller L4. dagen i månaden Nisan, skall konungen hänga en röd yllcduk på dönen och stålla ett rökelsekar mecl angivet innehåll på ömsc
sidor om dörren, på högra sidan för himmelsgutlctt Anu, på vëinstra

sidan för Enlil. Då förmörkelsen åir överstånden, bör konungen
üdmjuka sig och falla på knêi mot södcr samt begjuta sin bäcld meil
cn blandning av ett visst träds saft och cypressolja.sr
Alhnän är seden att meilelst allsköns larm och oljud försöka
skränma bort de onda vtisen, som tros anstitta månen. Liknantle
btuk ha fiir övrigt konstaterats också virl solförrnörkelser. Vid den
totala solförmörkclscn den 21 scptcmber 1941 sökte den vidskepliga
kinesiska lantbcfolkningen i provinscn Kansu genom ¿tt sIå på gonggong, blåsa i trumpet och över huvurl gcnom att åstatlkomma urcsta
uröjliga oväsen förjaga rle demoner, som ansågos vùra i beråd att
sluka solen. Allmtint har man också brukat ta sin tillflykt till besvËirjelser och böttcr'.
En senbabylonisk kilskrifttext, av vilken några och femtio ritder
bl.a. en soût börjar med
återstå, ger anvisnilgar on besvärjelser
orden nduren êir uti sin fållarr,
som shola sjungas, och ceretnotticr,

-

som skola utföras av vederbörande prêist under förloppet av en mån-

förmörkelse och ånnu dagcn däreftcr. Man tyckes ha förestüllt sig,
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förmörkelsen inncbar icke blott Måncns utan även naturens och
människornas dött. Därför gingo ceremonierna delvis ut på livets

att

å,teruppvåckande.zz

Då judarna vid tidcn för månens fyllc brukade blåsa i basun,
avsågo de kanske ursprungligen att tlymedcls avhålla onda väsen
från den strålande himlakroppen. Ovidius, Plutilrchos och andr¿l
klassiker ha sig bekant, att onda våsen, som vålla månens förmörkelse eller äro verksamma virl ett sfulant tillfälle, fly för slammer av
kopparkåirl; fördömdas själar skråimmas bort även av må,nansiktets
avslöjade fruktansvärdhet.æ

I den just

n?imnda senbabyloniska texten anbcfalles bl.a. använd-

ningen av koppartrummorr rop oclt hlagan. Ornkring 2000 å,r senarc
berättar den bcrömde kilskriftstydaren Sir Layaril sig ha upplevat
i Sydbabylonien, att becluiner så nåir bultat sönder hans kokkËirl,

då, dc ville förjaga månförmörkanrle djinner.% En .liknantle sed
konstatcrarle clen engelskc upptåchtsresanrlen Doughty i d'en arabiska oasen 1cima.6 Också på dc malajiska öarna iakttages antydtla
pltigsed, och ännu i mittelr av förra å.rhundradet skall den ha förekommit på, Libanon.26
I cn arabish folkbok stiges att oförståndiga människor försöka
awärja mâ,nens förmörkelsc och skrämma dct fisl<odjur, sorn slukat
honom, att giva ifrån sig rovet genom att bullra med trummor, koppar- och bleckktirl, tallrikar och kastilnjetter n.m. Dessutom anropa
tic Gurl om förbarmande. lVlohammcdanerna i Macedonien, som tro

att

rnånens förmörkclsc bebåclal bloilbarl, bjuda

till att medelst

skottlossuittg förekomma det onda. Burjåitcrna föreställa sig att
Iü&nen ropar på hjålp, när han ansåttes av ett visst djur och mister
sitt sken; dËirvirl skrika människorna och larma, kasta stenar i luftel
och t.o.m. skjuta på, rlet inbillade odjuret.zT Icke heller kayapos i östra
Brasilicn nöja sig med att föra oljud och klaga vid må,nförmörkelscr.
De skjuta clärjämte þrinnande pilar mot den förmörkade månskivan
för att å,terge månen ljus och hindra hans död och ncdfallancle.2s
Såsom redan nålmnrlcs, har man vid må,nförmörkelscr också tytt
till böner. AnmåirkningsvÈLrd tir i synnerhet judarnas rmånbönn, som
råittroende judar även i 'vår goda huvudstad bruka llisa undcr full-
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månskvlillar. Dess föremål är Jah, som prisas med orden i psalrnen 148, vetserna 1-6. Men med skäl kan man atrtaga, att bönen
¡rsprungligen riktats till sjåilva ltånen. I bönen ingåbl'a. llöga visa¡s
ord: tSe, min vän kommer / se' där kommer han, / springande över
bergen, /hoppande fram över höjrlerna! / IIin vän är lik en gasell /
eller en ung hjort. / Sc, där står hail bakom vår vägg, / blickar in
genom fönstret, / tittar in genom galh'et.u Det är mårkligt att enligt
ju<lisk tolkning mecl tr'ånnen,l avscs Månen såsom Israels ¿ilskade.
Vidare heter det i bönen: uYare det ciin vilja, min gud och mina fürlers
g¡d, att må¡ens brustna (förrnörkatte) ctel återställes och att månen
icke mcra förminskasr. Väntlanrle sig direkt till }få¡cn säger clen
bcdjantlc till slut: usåsom jag hoppar mot dig utan att kunna nå. dig,
så vare nina fiencler oförmiigna att trtiffa mig och tillfoga mig nå,got
ontu.2e

En annan.bön eller besvärjelse för avvärjande av bl.a. månförmörkelsens olycka neclclelas i l(orancns etthundratrettonde sura.
den hcter d.et: lJag söker skytttl hos morgongryningens herre mot
ofÍird från det han skapat, mot ofärd från dcn rnörknarrde (månen),
när han inbryferu. En speciellt i Marocko bruklig månförrnörkclsebön

I

omtalas av'Westermarck.so

Då abessinicrna säga att Månen rrclörl, vilket tillgår så., att hans
flirg blir röd som blott och hans ljus avtar, ¿vse de påtagligcn en månförmörkclse, i synnerhet sorn d,e tillåigga ¿tt IVIånen cfter en stund åtcr
uppstå.r. It(edan rnå,nen ëir udödl vâgtrr ingen sova, utan kristna, såv¿il
som mohilmmedaner anropa Gufl our fiirbarm¡rnde. Och mecl blickelt
fêist på den förmörkacle må.ncn säga de vad rle hoppas: ¡Han lever
och h¿ns själ vänrler återb Ntir månen slutligen återtagit sitt normala utseende, j¡bla de och utbrista: rFlan lever igenlr abessinicrna

tro också, att

må,nens förmörkelse bctycler cn hövtlittgs eller cn ¿lnnoü

rnä,rkesmans död; r1äúör beclja de: u}[¿Itte clct

vara cn som vi ickc

kännalrsl Dn liknande föreställning inncbür den hos oss kanskc änntt
förekommancìe barnatron, att en människa clör', rlå, en stjåirna rfallerr

eller rxlocknarr.er
Till slut ännu en sed, som hünför sig till månens förmörkelse. Den
iakttogs i Egypten pâ, grekväldets tict oclt i Europa blantl icke-
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Nan föreställle sig tlen f(it'ruörhadc
f{ennanol un(lcl rnedcltidell.
plägacle tilh'opil
lIå.nen vaÌ¿ inbcìgripcn i strirl mcd onrìa maktel oclt
¿cu: rVince, Lunalu, tl.Íi. DSe¡ìl'¿, Nånr-.ll - alkleles såsoÌn ilskåtlarna
av .¡ hamp på alenan bruka nctl u¡r¡ruuuìtrande tillrop stilnttlcr¡r
deu part rfu favtll'ist-'ra. Dc'llna setl betrahtatlcs på häxfriirftiljelsel'Itas
tid solu cn ttlycket graverantle trmsttincligìtet, olll drut för trollrltur
a¡klagirrltr ijverbevis¿ttles att h¿r gjo¡t sig skyltlig till tlclrs¿tnna.33
I)c flesta här anfijrda uppfatttrilrg¿ìt oln orsalicrn¿t till nånfijrrnijrkelser och flertalet plägsedcr, sont ¿nslttt¿l sig till tlessa företeclscr'
ftir.ltsätta tron ¿ltt tttå,lten til sjäh'11'satlrle, ellrr üro i ¿rll¿ häntlelser
frünunande för tlct verkligtr för'hiillantlct. ot'fikerrta uppfattatle båcler
sol och nìålle sort ¿ltorsken av ett ul.lius (Ftlnes). Pytagorócrna
åter förerstälkle sig att dct ¿ir clt lcr,rntralcldu, solu åtcrspeglas på de
tr,å, hirnlakr'opp¿tntûs glasartatlc skivtu'.ga Ernellt'l'tirl lärdc grekiska
filosoftl' r'erlan tidigt, att ttlånelt firr sitt ljrrs fràn 5olen.ffi llt:tt¿r vat'
tvrlligcn ¿ir.ett tliktin'ell Alìakl'('orts lrrcning (6' årlì' f'l(r'.), cftr.'t'sour
det i cn åìv luìns dt'yt:kesvisor htlter:
Soltn drickcr llalet
ocìr måncn dricker sol'n

âulttt på 400-talct lrctral<tatlcs tlt'ltlìa l¿il'ir sotn så hüdisk, att den
iì,dlog Auaxitgoras dötlstlom fcir g¡dsiörsluätlclsc. f)clt icke clìs den
.bct'iittule
babylonislic pt'listt-'tt l3t-'rrtstts' soltl tlmlit'itrg :ir' 280 f'I(t"
gjorfl¡ grelit'lna llolitttta urctl lttrll¡,lollisk vetrlltsìinp, tyclics ha varit
ett tttå.nför'trrör¡-rä rlct kltrr¿t tnctl I'litt¿ fölh¿ïllandet. Ilatt atltog att

Ilel

ltclor rliir'på, att rln klotfttrntigrt. tttålten filr tillfülhrt
viinrlcÌ silt lslotrliltarl'¡l sirl¿ tttot jol'tlelt.36 D¿iltlnxrt sägct'I)iotLrt'us
från Sicilicn, sonr levrlc virl r'år titlrltiknings början, att bitltylrltiernit
liksom gt'ekcrtta visstc, att llr¿Inltl ir:ke äl' s,iiilvlysanrlc och iltt tìcss
för.urörkolsc v¿l,llas ¿11' jor,rlons sknggtr.s? r)et lret'ütt¿rs ¿ttt ¿\lerxattrlot'
tlen storc I'icl rklr månfi-u'rrrtit'liclsr, srln irrtr¿iffatlc liort fiilrr slagct Tirl
(ïimgirurela år 381, lät anstiilla oflcr icke blott fiir n[ånctl utilll äYCìl
f(ir Solen oclt JoLtlcn. I)etta t}-cltcs arltytla iìtt konungtìtt erllcl'hatls
omgivning liände till sokrr¡s och jorrkrns roll virl rttånf(irlnörkelsr:r.
kelse hrrlt cnlielt
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Ilotvantron,attmånensförmörkelseförorsakasavrovtljur'
och att man kan bistå' den
clernoner eller trollkunniga människor
nedels larm' tillrop och
av onda nakter angripna himlakroppetr
böner,uttalaitesigreclansenromerskaförfattare'Detsammagjortlc
ilenviistgotiskekonungensisebut(på,600-tatet)icnlatinskcliktom
mânförmörkelser,ivilkenhangerenriktigförklaringavdessafeno'
vilja sjunga varför Lunas
men. Den kunglige författaren säger sig
purpurfärg försvinner' Det
skiva mörknar och hennes klara ansiktes
_cte te'ssaliska
är icke, såsom folk tror, en grtislig kvinna lik
häxorna.-somtjutanrlcurmÖrkalrålortlrarlvtå,nenfrå,nhennes
det är icke så'
högtbelägna vårdtorn ned blautl avgrundsskuggor:
salvor, utgjuter sitt gift
att Må.nen, överv'nnen genom trollsång cller
har behov av
i stygiska örter' ej heller så, att hon för sitt skyddjortlen
mcd sin
utan då
segerrik klang (av smattrande trumpeter)'
gråinser uteståinger ìrennes broders
vËildiga kropp inom skuggande
tills den runda
(solens) ljus, tlå, bleknar hon, berövatt sin skönhet'
Och fri' genom
jordskuggan passerat (mån)hiulets axel och' snabb
till himrnelstlammens
skyn återger hcnncs brotlcrs (sotens) lågor
(cl jurkretsens) rullalde spegel'88
av den förmörkade månen'
.Det är kunglig poesi, inspirerad
av samma orsak fÜranannan ton än i konungcns av Babylon

en

letlda utgiutelse omkring 1200 å'r tidigarc!

xv
Månring, mångård och månhus.
I

poesi talas

r-rft¿r

ortr lmånens tiugrl, lttett vatl düt'mr:tl meltas år

intc. alltirl klart.

ring kan betccktt¿l månen i rless smalaste forur i förcning
rned clen stundom mel ellcr mindre tydligt framträd¿ntle ljusa omrarnningen kling rlen duul<la månhatnnen ellet' askljttset. Man har
t.o.rn. ftirliknat ckrnna månförcteelsc vitl elt klackring, vars klack
vore sjålva månskriran. Ett typisì<t cxetn¡rlar av månens klackring
är Gyges' mytiska ring. I)en bars ulsprungligr-'n av ett lik (: ¡¡¿tthamnen) och gjortle sin bärare osytrlig, orn kl¿tcken våndes mot hanItfånens

tlens insicla.l

Till niånringarlras rnytiska grupp lttira sanlolikt

ooliså Polykra-

tes' ring, sorn slukades av etì fisk, Ullrs ring vitl vilken getrìâIlelllÍl
brukade svära och odens av etì dvilr'g (: lrymå'ltsskåiran) srnirltla
ring I)raupnir, tl.ti. lclryparettl frårt vilkcn var nirltcle natt driipo åtta
lilia stora ringar.2 IIen i clessa fall är' dct väl fttllrnånert som avgivit
ringbiklcn. I\[an ta]ar ju ocl<så om rjordcns ring>, oclt Daltlgrcn att'r'änder cn gång biklen xolcns rull¡tule ringrr (SS, I402),
Måncns ring êir i sjtilva verliet en icl<e ovanlig omskrivtting för
rlerr runda rnånen. Så är tydligcn fallet i n. A. Pocs clikt The Slceper:

Àt nritlnight, in thc month of

June,

I

stand bencth the mystic Ilfoon.
An opiate vapour, dewy, dim,
Dxhules from out hcr golden rim.

Likaså och tytlligarc, då Flese i dikten Öun Iíarl Xll:s rlad sügrrt',
att dcn som bor i liöjilen llångt om ntå,tttlts ring ocìr morgotrstjärnan
sittcu. Dctsamma gäller Stagnclii bikler rrnå,ncns sih'elrirtgu, som
Kunser tranpar på sin färd urot högrc rymder, Drlett höga rnånens
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llnderbara, úngl, som ublodröd över oceanen glöddel, och väl också'
ür rmånans
clen månens ring, ur vilhen Amanda fordom lyste.s lJikaså
ringn, sorn Dalin i sin våruísaunna,r att Ñver vårt begrep sig vändau,

ri¡rtan
clctsamma som månen. I clen Stagnelilska tidsbeståimningen
mânen har fyllt sin lysancle silverringra kan mecl ringcn avses måu-

proleptiskt, fullhamnens ovan berörda ljusa kontur lika vülsom,
må,nsskivan.

Eljes är månring en meteorologisk term med ungefÉir samma
betyrlelsc som mångå.ril och halo.
(och solcn)
Ringformiga atmosfäriska ljusfüreteclser kring månen
ha tilldragit sig uppmårksamhet redart i fornticlen. Grekcrna tyckte
att en ring kring månen liknar cleras runcla tröskplatser, oclt gåvo
o har blivit
cien dilrför ûamnet h al õ, ltröskplatsr, och orrlct h al
Det åir
clen vetenskapliga benämningen på, ifrå.gavarandc förcteelsc.
förbigåencle sagt egendomligt, att det östafrikanska ak¿rniba-folket
trösklikalecles bctecknar rnånens halo metl eit orcl, som betycler
greden
känt
plats 6
utan att akamba rimligtvis kan antagas ha
kiska tcrmen och rless betyrtclse. Biltlen ingår också i en månen av-

i

-

seentle gåta hos tigre-folket:

lliknar

en tröskplatst men êir ej så stor

som en tröskplatsrl.G

Babylonierlraå,tskilitctvåellertreslagavlralo-fenomen.En
a s u'
mindre halo, som kuntle vara regnbågsfärgacl, kallades t a t b

i

tyskaus rMondhofr oclt
sverìskans rmå,ngår'clrr. Drt stütre, på ltingre avstånd från ljuskroppen
belägcn halo lictte s u p ú r u, d.ä. rkätterr eller uÎållar. stjtirnlammens
uppeventuella, förckornst inon mångå,rden och fållan ågnades stor

rgårclrr, och rlenna benämning fortlever

mtirksamhet av astrologelna. Dn astrolog på. ?Oo'talet f'Kr' r'apporterar till konungen bl.a.: nom solen, tl.v.s, solens stjåilna, saturnus'
talar
står i en mångå,ril, så talar man sanning i alla land och en son
sig
sannfiirdigt med sin far. oln åter l{räftans stjåirnbikt bcfinner
inom månfållan, skall koturngen av Ackad leva ltingerr'?
I sitt arbet e Qttaestiottes nattlrules (I 2) säger Seneca: rEn ring
beav växlande fËirg, sorn grekerna kalla halo, kunna vi lümpligen
vtil dock
nämna c o r o tt ar, tl.v.s. krans. l{ånkransen motsvarar
krona,
rättcligen det, sorn ochså Babels astrologer kallade krans cller

XV ltfånring, mânghrd ocl¡ ¡rå¡rlnrs
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ctt slitgs nìirìdre, ftilgirtlc riugirr', soln stutrdol¡
oltìgiva urånen (eller solen). Sam Arsenius eriuriu' sig från sin bal.nclorn, tttt det stunclom v¿r cn gul lir¿rrs otrrkring ntitn(ìrì, och tltt ansâgs vat'a ett tccken irtt dct sl<ulle fall¿ slrö.8 lluru llanto ttillite sig
rlcn c u r o n a, son omsliit holrom och Bc¿tticc, llik cn krans sorn
srnyckar I/;ìtonits clottctl (Diarr¿r-ìIånr-.n), ntå ïara (ìs&gt. I)et iil,intc
hcller liitt ¡rtt vcta I'atl Staguelius rncrn¿r mr:tl unåltskelrskrtnsam.e
Något annat ¿ir i all¿r ll¡inrlelscl' lklara tììånes stl'¿Ilklansr i 'fopclii
onì dc dilrrnerl ¿ìvsågo

f,lörka tidcr.
En vrrrklig ur å u g ii r tt föreligger utan tvivcl i Lcvcrtins Ailt:t:ntro

rlär rkrt ltetel':

I nrjôlkvit rnångård matt och disig brann
den bleka vintcrmåntns nrnd¿r skiva,
och ¡rå

ett arnrat stüllc:
Diir utc, i sin nrångr'rrds clåivna
än

mr'r¡ten brann mcd blt'kt. och

glans

töcknigt skimnrer.

Lilraså h¿r vi ¡rtt göra mcd t-.u rnilngiild, dil }ltilue i Vinlerln,iill siigcl
att lnånelr st¿ir ri nystisk ¡¡rönblÍr liugu, och tltlBcrrgtssoniLcgutden
ont Babcl

talar our uttttlttgårdcns

bkrth'tirl¿r lnurD. l)¿ircruot ¿ir rurålr-

i Topclii s¿ìgÍù om Vi\t\tlustig sjiilv¿ nlåncl, liksou un¡înens
sih,cli{årrb i Ntilrres (likt ?'¿,1¿ lärlerna.
En ring kritrg måncrì arìses vtrl ett tccìicn på strrrrrlatrrle ¡r..rþt'börtl och oviitlcr'; i Naroclro k¿ur fenot¡rcnct ocks¿i bctytlir lianrp.ll
I)crt ot,an citclarlc assytisliÈ astt'ologon fiirklalar, ¿ttt (ìrrr cn rlstl,öurr>
()lìl!{el' tttfin(ìlì, st¿ttk lterlet'ìriirtl iir att frjrvätrtir. Ordct xtriinu st¿ir
lr¿il i st¡illct föt' tk-rt full¿rc nttrycl<ct rrirrgstriirru, som ltctccklrar rlct
v¿ìtten sotn oclis¿l errligt grekcrnas för'est¿illn ing flyttr. ornklirrg .iol rhrlr
och ¿rv drm li¿llirclcs okcanos. vår ¿strollg arrs(.'r rrirtrrlligtvis ctt
vi:st slag ¿v ljusling krirrg nrånr-.n. I en sliotsh vis¡r i llorck.ls Sfr,r¡rtttctt, ilcr Völkt hctcr tlet:
går'dr,rnr

Clestern ahcnd sah ich den ncucn ìIond,

tri¡r Hof wâr um ihn he,r.
Ich fürcht', icl¡ fürcht', nrcin lieber Ilerr,
ein Sturm uns tvartet schlver.
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En ring kring mânen avser väl Dahlgren, då han i Mollbergs första
epistel sågcr, att må,nen stuudom tar på sig rrfrihetsmössan, vilket
alltid betycler oväder och ofrid i naturenu. också, sehlstedt vet att
en ring kring måncn betyder ovüder, se clikten ot¡äilret. Icke utan
skäl kallas en halo-företcelse kring månen bl.a. också, uvädermånep.
Tunguser och en dcl ostjaker uppfatta ringen som ett tält, vitkct Mâ,nen gör sig, då, fult våider är i antågand'e.l2
Iücd månringar och mångå.rrlar ha mânhusen icke något
omsamband. Med må.nhus lnenas stjärnor eller stjärnbilder, vilkas
râde må,nen passerar natt för natt under sin 27 eller 28 ilagars omtoppstid eller som eljes titina som hå,llpunktcr för bestämmandet av
rnånens position (se nMåncns rörelser och ljudrr).
Benêimningen thusr (grek. o i k o i) är ett av grekerna förmedlat
lån frå¡ clen babyloniska astrologiens terminologi. Grekerna kallade
(p y t a i)'
må,nhusen också rrhallarrr (a u I a i) eller uhimmclsportar
Hos kineserna heta <le lmå,npalats¿ och s i u, tl.ä. unatthtirbärgcnr.
Med må,nhus växlar benåimningcn umånstationn, också clcn ytterst
av babyloniskt ursprung. Den babyloniska termen manzazu'
i femininum mùr zaltu, inlå.nacles i hebreiskan och arabiskan.
Derr hcbreiska pluralformen m azz-al õt är i vå,r Bibel åtcrgiven
merl rxtjärnbildernau (z Kon. 23:5) och avser just må,nstationerna,
liksom dct motsvarande ordet manã,zil i arabiskan'
En fullstä,nilig månhusserie - man kan kalla tlcn må,nzodiak -(n a kbestående av 28 (gz) hus förekommer hos kineser, iilrlier
ðatra), pcrser (khurdak) och araber. Hos babylonierna har
på,visats 16 och hos abessinierna ? månhus; de torde böra uppfattas
som rudiment av två, gamla ofulländade må,nzod.iaker. Frå,gan huu
de olika månhusserierna förhå,lla sig

till

varandra genetiskt och kro-

nologist åir omtvistad och skall inte nu beröras, lika litet som må,nhusens dominerande roll inom astrologien.la
Oklart är vad som menas med nmånens stora portl' som nåmnes
i en assyrisk astrologs rapport. om åskan mullrade i månens stora

port, bå,tlade det blodbatl bland elamiternas trupper'l4

XVI

rTidtäljarenr).
I flere s¡rråk, i synnerhet i iutloeuropciska, bctecknas rnånen med
ord, vilka tyckas antycla dess roll av titltr¿itare. Sådana äro fornilrcliskans mãsu-h, persiskans mãh, grekiskans urdnõ, gotiskans
rnëna, forntyskans mãno, nytyskans Mond och svenskans

rn å n e. De anses vara bildade av en verbalrot *Ìt c merl betydelsett
'm.'it¿r'. I det gamla Egypten kalladr:s månen s o k h a, som betytler
ungefåir rtiddelareu,
tr'rir rollen av tidmätare h¿rt niånen att i första tummet tacka sin
regelbunrlna gestaltvtixling (se rl\få,nens skiften och fascn). Denna
och har dtirför överallt i viirltlen titligast lagts till
grund ftîr tidcns indelning i vissa pcrioder, främst nånader. Stagneå[r

ltitt att iakttaga

lius skaldar i lJlenda (III 2a):
I(nappt månen efter bröllopsnatten .
ma¡r nio gånger än sitt klot förvantlla sctt,
förr'n Gerd sin nlan en dotter gett.

ïIånens intirna sambanrl mecl tidens indclning i månader räjer sig
rlåri, att orden för måne och månacl vanligen tilo biltlacle av ert oclt
sarnmù ordrot, och ånnu tydligare däri, att orden för måne eller
nymåne i flerc språk, t.ex. finskan, turkiskan, arabisktrrt, etiopiskan,
aramciskan, assyriskan och sumeriskan även betyda månad. Liknanrle är förhållanclet i poctiskt språk, t.cx.:
Mângen måne skall försvinna,
förr'n varann vi återfinna,

so
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lretcrdetiStagneliiKosaclwisa,därnå,netydligcrrbetyderdetsamma
sorn månvatv, må.nad. Likaså i engelskan:
Where summer is but threc moons long'

betyda nsmekFranskans lune clc micl och engelskans honeymoon
månadl o.s.v.
åtgår till
Med ordet månad menas ju i allmänhet den tid' som
kan
ett unå,nvarvu eller måncns omlopp kring jorden' Men dcnna tid
som
beräknas olika alltefter tlcn synpunkt ellcr rättare utgångspunkt

vilkas
tillämpas. Dåirför såirskilja de lärda flere olika slag av ürånacler,
folkloristiskt
läng<i våixlar mellan 29.68069 oclt 27.21222 dagar.

I

som åir den låingsta,
hÍinseen<le intressera oss den syrrodiska månaclen,

Den
och den drakonitiska eller clrakmånadenr soln Ë[r den kortaste.
gestaltsynodiska rnå,natlen gruntlar sig på. måncns av solcn beroende

växling och räknas i allmtinhet fråu ny till ny, vilket är cletsamma
eller tillsom tirlen mellan två, på varandqa följande konjunktioner
fällen,rlåenligtenprimitivfo]ktrolÚånenochsolensammantriiffa
i äktenskaplig förening (synodos, con junctio; sc lDunkelmånen och svartmå,ncnrl).

gammal folklig
Också bentlmningcn <lrakmå'nail förrårler en
under
föreställning. Tvlan såg nämligen månens (och solens) bana
IIånbanan
bilden av en drake, grck. cl r a ' k õ n, egentligen rcrmrt'
noder (d.ä'
skür, himmelsekvatdrn i två punkter, kallade månens
ilcn
knutar). I)ett enil, i vilkcn månett vid sitt omlopp rör sig från
noden
södra sidan av ekvatorn till clen norra! kallas den uppstigande
nedmå'ncns
eller drakcns liuvud; den andra noden, som utmärker
stigandegcnomekvatorn,heterdrakcnsstjärt.Drakmånadenården
tidsomåtgår'tillrnåncnsloppmellantvåpåvarandraföljandcuppoch den
stigancle nocler. Notlernas tecken, bå'de dcn uppstigande
orm med ltuvud
neclstigande nodens' tyckes återgc konturen av cn
och stjärt. J alman;rcken har nodtecknet forrncn av eu hyska' ÍÀ
och tJ, som väl åsyftar entvehövclaclorm' Detta tcckenförekommer
egypi vardera stålllningen redan på babyloniska rtgränsstenarl och

tiska skarabóer, men dess betyclelse d¿ir är icke klar'l
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De giuull folken, baltylntticl', ilttlier, israelitcl, grekel' lonì¿1¡s,
iìriìbet' lll.fl. räknatlc urslrtttttgligern ¡l¿l1¿t1ens börjirn fråtl dct ögortblick, då m¿lnskät'an blil synlig i aftonshynutittgcn i västcL, l'ollìíl¡nas p I' i rn ¿r I u lì ¿ì. Ilàb)¡lotts astlologer ltilllo utkik efter nynlånsslrül'tut och ra¡rpttttcradc st,ntlolìì fû' sjiilva liottungett tlcss ft'irst¿l
glinrt' Ilos jtttlirt'lttt, liutrgjoltles tlycx ulttt eltlsigttalcr tlclt lluclbälatrr'
[Ios ro¡r¿¡.ua íililg tlct elt pontif cx rniltor kall¿ct präst att
iakttirga lr1,¡11Â¡¡¡1¡r s1r¡¡llgþll1r¿¡r{g gclt att urltlt-'rrätta p o lr t i f e x
nl

¿ì

i o l' ellct' t c x s iì c l' i f i c u l n s i t¡tllt 1ör anställ¿ndct¿tvofftr

o.s.v,

Dcn cgcntligtr tìytitntlningen, l'olnarnas I rt n ¿l i n c lt o a lì s
r:ller u o v il, ltiut ickc iakttitgas oneclclb¿rì't utitll måstc br:rükttas.
I lrraktilicn lttr lltatt nöjt sig mr-.d att r'ältn¿r 2 à iì tlagar fiit' ntåttcns
osynliglrct r.itl lytiilrrlltittgctt till cless synligblivtlntlc. Det ¿it' dess¿t
tre ¿¿glr', solìì li{)lììtìtit trtt s¡rela cn s¿l strtr roll i rtrytolttgicn otllt tutittrurytisht fiilgarl saga oclt ltistoric. P¿l astt'ottolnisht håll uppgcs titlett
I¡ellan flcn girrrrla m:însliüri¿ns filrrslinn¿nrlr oclt tlett ttyil sltiirittts
svnligh¡t utgÕr¿ 2 till 5 tlagiu' på llr)llls, Âtc'ns rtch Babylotts brtrrlrlgrader. och nngefiir 2 till ti rlir¡4ar i Notrlgutopa. I ulldalttngsfall hitl'
nynuiusskät'n¡ i¡ktt¿gits inom 24 tilnmal gftet'konjunl<tirlnett.z Ett
glskisk saga tillskt'ivr-'r ltir\'guclgil l/yllkL'tls cn så skalp sytt, att ltan
kuntle s(Ì på ra¡ìma flag båtlc tlrn gltttla och tlen ny& lnålìells skära.
llas¡ri-folket förcstiiller si$ ¿rtt Sokrn (!) bär clcn tr'(itttr, gatttla ]\[finen
i sin¿r ¿ìrrniÌr (jfi'II s. iÌ6) och lümnar ltollolrt eftel tv¿I rlagar; cft'n
fjiirdc dagcn blil dcn ny¿ nråncn synlig für åsnot', tlcn felttte tlagctt
för m¿inniskor o¡[ kräk.s Unligt Pli¡i¡s (NH 1S: 44) skol¿r keltet'na
It¿r r¿ikttat ntå,niuletts och årrts biirjan från tk:n s.ilittc tlagctt, rrcnìetlatt
rììånon rlá, r.unnit tillräcklig kraftr.
Fiir. övrigt hilr också fullnrånen fått v¡rra ntgåtrgslruuktcu fiil
Itrånarìsr¿iklringeu. Füriïbot'tta, viìha utjärnna mtlnårr:t ruetl soliirct
g(-'nonì att irrslijuttr cn ltalv månitr1 valt antlra cllel r'¿trt trertljrr å1,
l-rtirjil milnaclcl'lln lnctl nyr-'t tlttrl.r'vanligit åt', ruetl fullmånen atltlr¿ fir'
I ¿uslutnittg till fullm¿ïllrtt srlsottì griinscn rnell¿rn måttenstill- oc|
irvtagautle

|a

tuiltr¡¡tr

folk dclat

rnåttacletr

i två hülftet'

om

143u r:llt-'t'

15 dagar'. Så gjortte t.ex. iltdierna och titligarc iiYclì gt'ekertta. I3uc[-
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clisterna indela månmånadert i en ljus tid från nyet till fyllet och crt
mörk tid (k a I a) från fyllet till nyet. Den ljusa månadshillften repre-

av Mitra, den dunkla av nattens gttd Varuna.a Flärntetl
sarnmanhänger bruket att räkna tiden i nätter i st.f. dagar. Om gcrm&ncrníì berättar Tacitus, ¿tt de icke råikna antalet clagar såsom
vi, utan antalet nätter, så att hos dern rnatten tyckes anföra dageu.õ
Ar¿berna ha råiknat på månaden 30 nlitter'. Dessa ëiro fördelade i tio
grupper om tre nätter ivarjc grupp ochbäranamn,somhaavseende
på månens ljus. Den första gruppcns tre nätter sammanfattas i benämningen al-ghlrÌar, tl.ä. pluralisav ghurra, sombet¡
der rbläsr, biklligt nynåne och den förstanymônsnattcn. Deljusaste
fullmånsnättcrna (13.-15.) heta llde vita nätternau (al-lajãli
l-bid) och motsvara latinets aedes. Om rlenna bentimningpåtninner uttrycket urnånskensvita nåttern i Selanders ,1iy¡ ltiüllet.
Den 14de natten heter al-balmã, uden mecl svulhra läppara,
eller al-badr, rrfullmånent. I forna tidcr angav man datum för
2.-74. i månaden genom att nÈimna, hur må,nga nätter förflutit
sedan nyet. Den 16. kallades månadens mitt. De följande dagarna
betecknas så att man såger, hur många nätter återståtilldcn¡ista.
Det arabiska vcrbet a r r a l.¡ a, rdateral, är bildat av ordet för månc
*waral¡. Siameserna uttrycka antalet dagar genom att uppgiva
senterades

antalet nåltter som förgått scdan början av månadshêilfterna, således
16 nêitter på den växande månen och 14 cller 15 på den avtagande.
En utförlig redogörelse för må,nens roll i tirtsindclningen och tideråikningen kommer ioke nu i fråga. Det bör dock framhållas, att ävel
andra himlahroppar, främst solen nren också Plejaderna, Karlavagnen
och andm konstellationer av ålder tjtilstgjort virl tideräkuingen.
Plejaderna sjunkit och mânen

gâtt ned, och midnatt är inne.
Vår môtestimme är liden,
men ännu ligger jag ensam.

Så klagar i en grckisk strof, som tillskrivits sjålva Saffo, den besvikna mön, som förgäves iakttagit sina himmelska tidtåiljare. Och
i Kalevala undervisas en annan ungmö att rätta sin uppstigning efter
lranegåll, månen och I(arlavagnen. Enligt Platon (T'hnaios 38) ska-
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p¡ìdes solen, Ìì&ncrì och dc fcm planeterniì Dför
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att bestämma

och

bevara de tidcn bctec,knandc talcnr. lluru som helst, tidigast var
rlet månen som larles till gruntl för tideråikningett. Därmcd följtle
att rlygnet, rnånaden och året börjadc om kv¿illen i och mctl det
nynånen blev synlig. Härom påninnil oss ünnu tlen bibliska skapelsesägnens ord: l0ch clct vart afton och rlet vart morgott, den
ftirsta dagenrr. I Koraneu åtcr heter dct: ullånaclernas tal Ìros Allâh
är för'visso tolv enligt Allâhs föreskrift, då han skapade hirnlarna
och jordenl. I velkligheten är det dock nännisk¿lns c'rfirrenhet av
årstidernas regelbundna vtixling och således egentligen solen, srlm
kom att fastst¿ill¿r rlen tidsenhct orn tolv månacler son kallas år.
Dåir man insfrg olåigenheten av att rnåråret icke hållel jänrna steg tned
irrstidernas regeìbunclna växling och insåg nödvündighetelt ¿rtt utjiirnna månåret mecl solåret, tillgrep uran bl.a. ctt så. grovt medel
som att vid behov inskjuta i månåret ett trettondc ntånad. I)ett gettom
en skottmånad bundna månårsräkningen införtles i l3abylortiel red¿rtt
trrå Harnmurapis tid. I Assyricn rliiremot iakttogs ctt rcnt månår
om 354 dagar äntla till lrO0-talct. Ävcn i vårt lantl ha fordom rliknats l3 månader på, året (åtminstone år 1560, enligt Kaarle Soik-

kcli, Oma maa I, 1907, s. 763).
Månens uppgift att utrnärka ticlel fratnhållcs redan i babylonieruas gamla skapclsemyl Enuma elr.í, utlå clärupper, och i den
llibliska skapclschistorien.
I det kilskriftliga skapelse-eposcts femte stycke, som tyvärr år
skada,t och defekt, sägts:

IJan (skaparen, ltlarduk)

lât

Nannar (tr{ånen) franrglänsa, underställde

'nattlig

honom natten,

företeelse att utmärka tiden:
rllånatligen, utan uppehâll, kom till synes ur rbindmössan,r!

bestämdc honom

tilì

en

I

början av månaden, då du glünser över jorden,
lys, bchornad, fön att utmürka sex dagarl
På den sjunde dage:n lht bindmössan försvinna(?);

ställ dig i opposition(?) I
Då Solen [uppnâr] dig vid horisonten, minska ljuset, lys bakâtl

på. Ëabattu-dagen

[Pâ bubbu]lu-dagen nãrma dig Solcns bana, på den [30.] dagcn ställ dig âter

sammân med Solenl

:
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För att förstå clenna text bör man ha hlart för sig, att lvlånens
tbindmössar ellcr huva avser nymånens askljus, ur vilket ljusmå,nen
då
småningom framvåixer, att r5apattuu (sabbats) dagen är dagen'
u
I
n
bubb
må,nen upphör att vtixa, d.v.s. fullmånsclagen, och att

ellerpuppulubetecknatmånerrsochsolenskorrjunktion.Uttrycket nlys bakåtD betyder vt[l: lys metl ansiktet riktat åt högcr,
uppgift vara att utrnålrka en må'nens
fyra kvarter motsvat¿ntle, av fullmånsdagen tudelad, fyra sjudagskortveckor omfattande tirlsperioct mellan två på varandra följancte

d.åi. vêistcr. Texten anger månels

junktioner, en sYnotlisk månad.
månen'
Om det, som i den babyloniska skapelsedikten stiges om
på,minner i någon mån den grckiske skalden Aratos' framställning
i hans lìa'í,nomma betitlade arbete (v. 7s3 ff.). I-Ian säger: nser du
ger'
icke huru måncn, ttå hon med späda horn framtrÍider i vfister'
tillkêinna en börjande må,nad? Dô hon blivit så ljus, att hon kastat'

skugga,nalkashond'enfjärdedagen.Halv,gerhontillklinnaåtta
våixilagar; me<l fullt ansikte utmärker hon må,nadens mitt. I ståindigt
lande gestalter utvisar hon mânadens dagar, den ena efter

d.en

andrar'

Pågrundavsinbetydclseförtitterlikrtingenharmå'nenibabyoch lmålonisk rliktning epitetcn nutmÊirkale av dag, månad och åru
nadens herrer. I övcrensstämmelse mecl dct färra epitetet uttalas
iepilogentillHammurapislagarhotelsen,attmånensgutlskalllåta
år
den, som missaktar dem, sluta sina dttgar, må'nadcr och
medsuc]<anoohveklagan.Epitetetlrnånadetrsherrelärliktydigt
e n o t ycten i lvfindre Asien dyrkarle guden Attis' attribut m
med

rannos.
Ienegyptiskinskriftpå,tcrnpletsiDcnclerirsöctraytterviigg

(guda-)
kallas Thot rtidelts herre, årens konung, upptccknare &v
betydelsc
enneaclens annalern.c Att man vid ¡rllt bctoltande av må,trens
i denför tideräkningen icke var blind fiir den roll också solen spelar
tillhör¿r
och solen
s¿Imm& visar cn kilskrifttext, där det heter: rMf,nen
himmeltls
som lika stora parter natten och clagen; från horisonte¡r till

Itöjd utmtirka dc sin tidu.
ntåttIIos forniDdierna hette l\{å¡ren utidernas ortlnarer. soma sonr
gudomlighet kallades rtidernas herrel.?
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ICnligt tlell biblisltit sli¿¡relseltistoricn á,Lo soltln och Inånen satt¿
Itill tecltcn och till att tttnriirk¿ titler, dagar och ¿ït'1. uBn'ige Zeitbestirnmltr k¡rllar dctn Rücltet't. Psalmisten åter sägcr (ro+: rs):
r[inrl gjorde måIntr]t till att bt:stälu¡a tidgntal, oclt xolcn vet tidclr
fih. sin lulgirngr. Jesu Syrak fr¡¡nhåller också han, ¿rtt rmånen alltid

ett tecken för tidoch Månen t.o'm'
(al
på^stås
Solett
att
ryrndernar. I llcrnoks bok
)
ctlligt fiir¡rliktat sig att iakttag:l sin bâlì¿, icke ör'crshrida cllcr föriakttar sin ticl fiir

¿rtt utmäl'ka tiderna oclt vara

holt¿ rlr.n.

skrilt bct¡nàrr &tt Gutl lbeståimt solen och ntårtctt till tidcns ber'åi,kningr (stra 6: 96). I ctt ¿lnn¿ìtr
Ocl<s¿i rng[¿mmctl&lìornas [e'liga

stra (to: 5) hetel det: rÀllâh ltar ins¿rtt solcn till ett ljus ocìl rnånen
till att skina och anorrlnat ât ltonom härbät'gcn (ttttXnhnscn), för att
I måuilen vàril på, rlct kl¿ra i fråga om åratal och tidrähnilg. Allâh
|ar sannerligen gjort dett¿r 1ör att förkl¿ra tccknelt ftir människor
vilka ha förståndr. Då rabbi Jochanirn (Pesikta 41 b) påstår, att
månen är gjord enflast till att þgst¿itrtna tiderna, glörnrncr h¿rn vad
ln¿Inen såsonr nattlig ljrtsspriditrc o<rlt vägvisare ln.nÌ. betytt för hatts
nomadiserantlc fürflicler'. Ett motsittt e¡sitlig ¡ppfattning, att månens
errtla nppgift vorc att lysa, röjcr i D¿hlgrcns Rosenleslem sk¿rtans
yttrantle om dygtlett:

l"å;îi,,îl:î Ï:ïi:;:"
llerl avscclttle å tnånens i jtttlat'lras och rnohaurmeclanernas skriftr..r oft¿ beton¿rdc u¡rp¡4ift att utrnürka ttidern¿u birr m¿n veta, att
mcrt tless¿t åtminstclnc cleh'is men¿ts också religiösa festdtrgar rtch
tirlpunlctet', son flått nråttrnagictts syltltttttkt sett äro gynnsanrma
nller. otjänligil för vissa hantllittgat's utföriurtle. Dicri- oclt tod:r- follien
tro att dc fritt lnåltelt bala ftir iltt veta tiderrla ftir sin¿r fester.s I\[ånens specicll¿r loll att utrn¿irlia tratlitir:rnclla festtidcr tycltcs lrole¡t i
At'istofa¡tes' Ilolnen antl'cla ntetl ot'tlert lman livcts clagar nråstrr
riitta efter månens l0p¡rr (r'. tì26). T.o.m. tiden för' kristenltetens
nliststrirsta hilgtitl ür bclrende av månert: fijrsta söndagen efter

första fullmånen eftet' vå,t'tlagjänrnirrgen.
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Till slut åinnu några månepitet, som avse nånens tidtåljaruppgift. I en orfiskhymnfår0Meneattributet chron ü mEtEr, som

inte betyder kronometer utan utidens moderl, men i praktiken är
en nog så tillförlitlig kronometer,
Månens benämning rutitlttiljareru fijrekommcr i Eddan (Alluis)
rlär rlet säges:
Måne heter han hos människor,
mânglansen hos gudar,
välvande hjul i Hels hus,
skYndarn hos jtittar,
skenet hos dvârgar,
tidtäljaren hos alfer.

I

sin bearbetning av Vaftrudne säger Tegnrór

För att tälja tidens skiften

sedan

gode gudar ställde ny och nedan.

Och om solens och månens roller som tidmËitare heter tlet
Ständigt vandra de kring himlarunden
mäta âren, dagarna och stunden.

också Talis Qualis anspelar en gång på måncns tirltåiljarkall.

I

sina

Drõmbilder ser han en tall som ett torn, och

att visa tiden i toppen

måncns visartavla hängde.

I

Kalevala (ze: rrs) fötmanas den blivande hustrun ¿tt rëitta sin
uppstigning om morgonen cftcr hanegållet, men

Ïffi,-*:îiï1,*ï"'
Piä kuuta kukkonasi

- -

küyös kuuta katsomassa.a

a

ùIen om hanen, om husbondens

fâgel alls ej gal, då får du
ut på gârden gå och låta
mânens stâllning tälja tiden.

Jfr

Homéns övers.

r
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Månens vishet.
blundan för r¡¡änniskornas
på lltå¡ren
- han
'l'homas Edison,
okunnighet,r,

'rSe

Vishet åil en egenskap sotn tnång¿ folk tillskrivit rlelt pcrsorifieratlc trIåncn. Den vise }fånen näter oss titligast hos Tigris-Eufratrlalens äldsta kända kulturfolk suilìeletlra. Outgrundlig och vis upptrüt'ler han åven ìros semitct', indier, iraneL, egyptcr och ilndra.
'l'v¿Iflodslandets lärda, st¡ln voro ilttgelågna olu att fr¡rnlhåll¿r
llåuens, Sîns, visdorn, tillgrepo en foìketynrologi fiir namncts förklaring och återgåvo dct meci Zn-en eller En-ztt, som bet)'tltrl'tt'ctanrlets hcrrel ellel'xlen vetantlc lterrenl, lil<sotn Ahura Mazdâh. Å andra
sid¿n bctonas redan i err inskrift av den sumerisl<e fttrsten firttlea
i senat'c hätften av 3. årtusendet, att ingen kan fiirhlar¿ Enzus nallln
ellcr väscn. Lih¿ förh¿Iller det sig rned dcn tetlanshe mångudett
Tlrots n¿rrnn: det ät' ftirbrtrgat, heter det i en från kejsar Ncros tirl
hürstantmitnrle ilskrift på rlctt siiclril ytterväggett av tenrplet i Detldcra.1 Sîns och 'lhots n¿nrtt äro ett mystct'ittm likt Agnis höga ttantl
elligt Rigvcrla (X. 45. 2). Sîn är outgruncllig liksonr också egypternas Âmon-Rê, som tyckcs ha v¿trit elt honbinatiolt av två, gamltr
represr.rntiìntel für måuen oclt solen.z Hans förstånd lir fullkomligt
och obegripligt, såsonr J¿rhves fiirst¿intl ür nutransakligt (Jes. 40. 28).
Hal åil rlen uvisaste bland gurlat', \¡ars tljttpa, sinnr: ingen gud fattat',
yirrs beslnt ingel förståtD o.s.v. Denntr ¡ppfattning tlnt }fånr-rns våiselt
sprcd sig till anrlra folk. Om Mcne süges i en trollbön I från 3. â,r'Iutttrltadet, att ingcn kiinner (eller fiirstår) hcnnes gestalt (vËiscn)
utoru han sour skapat hela viirlclsalltet, Jao, och danat henne till
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(jfr

uMåne¡s skiften och fascr). I{atabanernas
mångud kallades l,Iukm uvishetu, tamudécrnas Nahî nklokn oclt
ctiopiernas I'Iakîm, wisu.
Egypternas Thot, guclarnas shrivare, är skrivkonsterts, vishetcrs

¿r,lltets 28 gest¿lter

och .vetenskapens representant. Thot kauades rden tref¿lt storer.
Ilärav fingo grekcrna sin Hermes Trismegistos, i vars namn uppstorl
en rik s.k. helnetisk mystisk-gnostisk litteratur. Thot motsvaras
i rnånga hänseen<lcn av babyloniernas gud Nabt (Nebo), också hùn
ursprungligcn en mångudomligliet. Nabt, rförkunnarenD av en ny

i

rnå,nacls ingång, företrädde clen vlister framtr¿idarttle nymåncn,
sedan också den i våister nedgåettrle soletr. Ilans binam¡ beteekna

þonom som nskriftens skaparerr, lskrivstiftets herrerr, ltavelskrivarcl,
uklokr o.rl. Hermcs ansågs beforclra vctenskap och konst. Fornindiernas mångud Ptðan är skal<lernas vän och beskytltlare, v€trmetl
stümmcr att Vitalis kallar skalderna Må,nens brörler (sc lMåuctts

Pt{an får i Rigvccla (vI. 63. ó) epitetet uvisrr, och soma
som rnånguctoin inbegripcr i sig den högsta gu<Iomliga visheten. Persernas lná,ngud IvIâh ür rmångrårtiga och rmångkunnigu. Plutarchos
sÍiger i sitt arbete om Isis och Osiris (41), att Mânens verkningar
likna yttringar av förnuft och vis<lom. selenc heter lallvisr (p n n 's o f o s), Artemis filen bästa rådgivarcnn (ar i s t o b ú' I ê)'
Blancl nordiska diktare nämner åtrninstone Eino Leino en gång

fåirgD, s.1a8).

xlen visa i\få,neru5 (viisas kuu).
Till oc,h med tle vid volgas mellersta lopp vegcterandc tjercmisscrna betl'akta ilfånen (och solen) sont rnångvetande' ty, säga tle,
rle fëirdas så mycket och se så, mycket.6 Denna förståndiga förklaring
för i r¡tinnct Jesu syraks ord (34: 11): rrllfycket vet den som f¿irdats
vi¡liu och det motsvarande tyska orrlsttivet: lwer rcisen tut, der
fi¿rt rvas zu erzêihleu. Måncn rir ju clen outtröttligc vandraren och
resenärcn genom rymdcr ocir tider ocþ därtill allseende, varför hans
fond av upplevelser rnåstc vara omåitlig. I enlighct härmed å[r ][ånen
rlen store berüttaren i Antlersens och Julius Kroltns diktning. Tegnér'
åter låter i l'¡,'¡otúrailen Månen, lik historie¡s guditttttt saga, förtülja
historicns ¡ntler, och för lÌ.lith södergrirn þerättar Månen
runorD ott Land,el, sotn iclæ ät'.

ui

silverne
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Då ltå,ncn någorÌ gång framställes sotu onfaklig, t.cx. i den s. l6
mcdrlel¿lrlc tyska sagirn orn hans odt Solelts brôllop och i lluncbelgs
tilll'lilliglretsùikt llilrrlaln'oytparnas uppr;u,lttnùtg 7 Ìrì.n1., sker fl¡¡¿o
i strid nrerl ert ur'åldrig och vitt sprirltl tratlition. Rctl¿ltt Vitalis skämt¿rtle doch nurd t¿rtltc.'u, att tnåucn vol'e ett förståntligt väsctt, lctt himrnelskt årkesnillel, samtidigt sotn ltan irr-rnisor¿t' mänsltligtförståntl,

il ;

iîi:,*',ï,lli',,¡

ornornas skar.

Å rurrh'a sitlan sägcr h¿ln i ¿lnslutning till Ariostos skildling i g+. såltÍ{en ¡tv Den, rusanil,e ltolanil, ottì lilåìtìtttìlr, sotn bol' i måttclt och av
skalrlcn

difts till

Fulgentius:

H¿rn samlar förstånd; det ür huns grill.
I)et förstånd, som mänskan på. jordert fôrslöser,

han u¡r¡r i sin silverkruka iiser,
och tappar del, se'¡l på stora och snrå
buteljer ¡ned ägarons namn uppå..

()ch mångcn narr uppå jorderike

i

vishet vore kung Salomos liko,
o¡n icke förstândet han hadc rnist
igetrom Fuìgentii arga list.8

I

s¡nnnrit stil skämtar Vit¿rlis

i sillil /ior¿tiska fu,ntasiet':

Hãrav dct faktum sig låter förklara,
att unga skaltler, bleka om hyn,
när de blonda intelligcnscrnas skitril,
mtd nrånen i s¡retsen, gå fram i skyn,
sfr hjärtligt upp till måncn blicka,
sonì om han vore en vacker flicka.
Dct komrner diir¿rv, ¿rtt deras förnuft
diiruppe tro¡rar i blåaro luft.

till

lIårrcns vctitn(to har nog
nryckr.t fiìr' sig. I högle grad hal' rnûn \'¿il tlock shrtit sig till ìlånens
üvelliigsna fiirstånd iìr' rlerr legelbunrlclhct nrcrl vilktln han ¡1er tillkänna titkru och ¿r' dc jiirtnckt-'lt or:lt ol'akcl, nt¿inniskot'n:l trott och
tro sig elh¿lll¿r iì\¡ Jfåncrì, rlilckt cllol'genor¡ì tytlnilg av hans tcckcn.
Tjcremissenra.s förlil¿rinpç ¿v orsaken

Ir)n ruiingrl till oss bcvarark: astlologt'itpltorter oclt ottttuttexteL
vittn¿r vriltalii4t om ¿tt }[åtten \¡ir (ìn huvutlkåilla, ur vilken stjär'rr-
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Ett
tydarne i Tvåflorlslandet håmtade jårtccken, varsel och visdom.
i hans
dussintal epitet, som givits Må,nen, förrfula likaså sedcn att
och få uppskiftande ansikte försöka utllisa svaret på tvistiga frågor
gällde
för astrologerna
lysning omvad framtiden bår i sitt sköte. Det
andra stjärnor,
till
att iakttaga må,nens växlande gestalt och ställning
m.m.
månhornens form och färg, mångårdar och månfürmörkelser
i fyrtiooch att riktigt tyda iakttagelserna. FIärom finnes en antydan
proutropar
sjunde kapitlet av Jesaias bok; i sitt strafftal mot Babel
dig,
feten ironiskt: pMâ himmelstydarna nu trÈida lram och fråilsa
skall
stjärnkikarna, som var nymånad kungöra varifrån ditt öde
giva bcsked.
komma över digrr. Man betvivlade icke att Månen kunde
såigcs:
Ty han åir fullkomlig i vetancle. I en }rymn tiu Månen

.

O S1n, du som strâlar i Ekur,
av dig begär rnan råd,
och du utdelar gudaorakel

bubbuludagen, dina

orakels dag'

den trettionde dagen,
din stora gudoms dag'

Månorakelåberopadesålvenipolitisktsyfte.Då,konungAsarhaddon
gynnsamt
tågade mot Egyptcn, inhåmtade han av Sln i l{arran ett
orakel angående sina erövringsplaner. I en från ur i Kaldéen håirerövrarcn
st¡mmancle kilskrifttext säger den store konungen och

Kyros,somiBibelnprisassomJahvesredskap,herdeochsmorde'
att Sin-Nannâl, som upplyscr himmet och i,ord, mcdels lyckosamma
jåirtecken anförtrott honom hela världen. Likaså påstås i cn egyptisk
inskrift, att cten egyptiskc månguden chons med sina tecken besttimt
HrihorcttzO-årigtvêildciThebe.ÐIsambandmedensolförmör.
kelsc, som uppskrämde Xerxes, då han var på vlig mot Grckland'

förklaradehansmager,enligtllerotlotos(vII37),attsolenvar
clock
hellenernas men månen persernaß ödesförkunnare.sâ Det synes
hos
tvivelaktigt, huruvida man diirav får sluta sig till måndyrkan

perserna. Enligt Pausanias (x 12. 6) och vergilius (Acneis v 78+)
kallad,es må.ngutlinnan Artemis mibyllann'
För att erhålla månorakel rörande liv, hälsa och dötl nyttjade
vars öwe
man på sengrekisk ticl en bild av mflnen, en fyrdclad skiva'
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dcl representeradc livet, nedre clel ctörien, och i vars delar voro anbragta talen 1 till 29. Den dag malt ville få, besked om något, tog man
talet fiir må.nens ålder, addet'ade till tlctta antalet bokstüvet' i sitt
namn, divitlerade summan med 29 och jämfíirde det vict divisionen uppkornna resttalet med talcn på månskivan. Om detta slags orakelskiva
pårninner medeltidens dyckohjulnlo och dcn lappska trolltrummans
användning för spårlom.ll Araben Batlreclclîn al-Ilalabi stigcr, att
månens techen äro tyrlliga och hans budskap uppcnbara. Ännu i itag
iakttar man t.ex. i ìtarocko rnånen för att av ltans as¡rekter rn.m. få
upplysningar om framtida ting.lz
Vad bcträff¿r Selenes inflytande på skickclserna, antydes det
i en orfisk hymn medels henncs cpitet m o i r a, uöderr. Enligt Plutarchos rör sig livstrådsspintrerskan Klotho i må,nen och representerar väl även rlc två, andra moirai, vilka medvcrka vid livstlådens
behandling. I en orfisk dikt betecknas i sjåilva verkct de tre moirai
som clclar av Månen. Enligt klassisk förcbilrt lå,ter Ariosto (¡¿: es)
likalectes dc tre patcerna, xom spinna dc dödligas dau, varastationeracle i månen. Pal'cernas gcrmanska syskon, nornorna Urdr' Verdandi och Skuld voro mångudomligheter, äldrc åin gudarna. Irör att
belysa det intim¿ samband man ansett förefinnas rnellart månen och
öclet må slutligen nämnas, att clen fornarabiska gudinnan }Ianât
förcträclcle både månen och öclet och var trefaldig liksom dessa. Tillsamm¿ns med sina systrar, guclinnorna al-Lât och al-'IJzzâ, bildade
hon en tliad, tnotsvarande moirai, parceÌn& och nornotla'
En antydan om månens och stjärnornas av astrologcrna tör-

finner man också i Frcses diktViitfreds'
slutet 1727. Skalden tillropar dern:

fÉiktade inflytanrle på ödet

I nattens barn och Månens tinderljus,
tvärsynte stjärnor, I, som till vâr ofärd brunnit,

Gen rum,
gen rum,

i

ty

Solcn re'n

trätt i sitt

morgonhus.

- -

dikten O-Öde dde, berör den a'strologiska vantron, att
månens och solens aspckt eller ställning till andra himìakroppar vid
en måinniskas födelse bestänmcr hennes framtida öde.
Speciellt har man föresttillt sig, att Måuen genom drömmar
avslöjar framtiden. Sîn har för åindamålet i sin tjänst en budbtirare
Lucidor,
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vid namn Zagr,l. Denne är en drÜmgud, som i rlet närmaste motsvarar Zeus' buflbärare Hcrmes, udrömgivareul och ldrümsynernas
letlarer. ,¿\tt Måncn ansetts ¡¡iva'r'iktiga medtlelartden gclìonÌ drömmat'

visar bl.a. ett ställc i konung Assurbani¡rals annaler. Där bcrfittas,
att en siarc lagt sig att sova och under sömuen elfarit ctt oraheluttalande, som stocl skrivet på sockcln till rnångurk:ns bild cller
kanske på själva månski't'an. Och i err rnåuhymn utt¿l¿rr en över
gudarnas missgunst betlrör.ad man färltopptingcn, att }fånen skall
skicka till honom drömguclen med syntlaförlåtelsc och försoning.l2
Och ett trecljc exempel. I ett brcv, som t'trr r:n sjuk soll .lv konung
Asirrhadtlort, bestämmer eil mager, att den 16{e i rråltaclt'n-sålevid den sjukcs bådcl sk¡rll clukas ett offerdes strax efter fullmånc
bord föl' I\fånen oclt placcras ett k¿rr rnecl cyprcssrrikelst; för drömguden. Dctta påminner oln cn berüttelse, lturusotrt konnng Gude¿l
lacle sig att sova i sil gurls tempel på hutlen av rrn offrad get, jätntc
det att han hetnbar gudcn rökelse a\¡ cypress och cedcr m.nt. I
båda f¿llen är' ¡let troligcn fråga om s.k. inkubation eller på l<onstlad våg medels narkotiska medel frarnkallad ltempclsiimnr för erhållande av gudomligt rlrömorakel.l8
I detta sarnmanhang rnå nämttas, att en rlcl inrlianer i Kalifornicrt
ktinna en ¡ldrörnmarenl kallatl \'&rclsc, sottì ¿ir det högsta vüsendets,
Månens, följeslagarc cller nrtljligen l\'[ånen sjiilv.lr Ochså egypternas
Thot och Pasifae-Selcne frå,n Thalamai ansågos fijrllina drömorakel.¡6
IVIå,nens uråktriga funktion som framstå,ende orakel, spåman och
siare har scnare ticlers upplysning i huvudsak retlucerat till att gälla
endast vtiderlcksprognoser' - ocìr till och med deras hållbarhet såtta
de lårda i fråga. I dikte¡r fr¿ntträtla ltär ber(rrda itléer sällan. Stagnelius föreställde sig kanske rnånen soltt elt clrörngncl, ilå han i ltõngm
låter l\fånen kormna till dcn fångna Aninra rmerl gudomliga budskap
frôn andarnas viil'lclrr. Nöme sägcr i Tontma d,øgar, att lhöstnyettt
vassa kniv en frostn¿tt sitr.r Björling uttrycher sig i cliktsarnlingcn
DiÍr jag aet att dr¿: lNül'månr.'n brinlter som ett orakel att i morgon
är r:n solskensdag.r lfcn Viol¿ Renva]l bekåinncr Uniler nttnwküru'n,
att månens gäcksamrna skära ulängtan spåu.

XVIìI
Månens rörelser och ljud.
i ¿rll¿ sina skiftcn cn färduran till lands och sjöss, liksonr
Solen, nren i liirlighct ntångsidigale lirr clcnna, en riktig s¡lortsmau.
Seleno ¡lir' ¡l e i ìi i' u e t o s, rallticl i t'ör'elsel.
Egy¡rtcrnas mångutl Tlrrrt tlylliirdts i 'lebc uuderr u¿tnnet Llhots,
l{¿Lrt,n är

sour betydct'ungerftit'ulen nejden getrotttstrfirranrlel, res¡r rlvandrarcnrl

rrllcl rrseglalelr.l Orn delr iniliske målgrrdeu Pt.ran siiges i lùig.r'cda
(X 17), att rhan v¿ncllar vligkunnig fram r-rt:h tillbalia mellan him¡uel
och jorrl>. Selcne hctcr aithropol[r's¿] oclì ltcrof oi'[ðs,
ti lttftcu \'¡ìtrthandeu, även t-t r a n o' f o i t o s li himmcln vartrll'¿ndel.
Ilrr¿rtins (Serm. I s: Zf ) ger rnånen epitctct \¡ & g a, lkringstriivanrtr-r,
ostacligr. Det ¿1r tloligt ¿rtt ttet hcbrcislia ortkrt för rnåue j a r ë ' a l-r
betydcr rr'¿nclrareu. I)enna bctydclse har högst s¿lnnolikt ocì<så l[irtuerts surrtr-rrisk¿r binamn I\I a - m a. I en hynrn süges att Sîn tvautlraL
högticlligt, klädd i cn lrtirlig rlrükt; frålr hinrnclens grund till himnteft.rns höjtler vandrar han>. Ocksil Job (31:26) talar om Nârren,
sont vatìclrar ståtlig. l\¡arl:rn kom ¡1¿n.rì, som ör'el ln¿inltiskoln¡l
vandran frågas tlet i Ddd¡rn (Sången onr, VaftrurhtLt 22).Iln afrik¿nslr
stam kallar ì[ånr-.n xlcn storc vantharenl. Eu rlel indianer i nrellerst¿
Kalifornien beteckna llllåncn sonì ell vttndriìre, den r1är, i ör'crcnsstiirurnclse mctl tnånclts fyra faser, växcr', ålclras, ìalkas dötlen och
cliir. I(ivai-papuauerlr¿r fiilestüllil sig att nlåncn i sist¿ kvartelet
stultar tistatl, stötld på sin stav.
Naturligtvis ¡ir llånen spcciellt nattr.antlrare. I)cn ballyloniskc
tnångutlen Nusl<u kallas uttlycliligen rnattv¿rndl'itrcD ()ch tilltalas:
xlu som 'sancltal' oÌr nattenr. N¿ttvirnclrate hcta ocliså Selcnc (n I'kt idr o'mos, l yktip o' Io s) och llcrrncs. lNattvalrrlrelskanl
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kall¡¡savStagneliusudenvarrd'randemånen¡l.Dahlgrenkarakteri
tysk teolog
serar Månen som nnattstrykaro (se s. I 17). En berömd
ltar
betonar att Må,nen är rcn nattvandrare' en orolig sälle, som
anständig måiningen varaktig stada, medan Solen tlä'remot, som en
konstateras
niska, varje kvåill gå,r till vila i sitt tält,s Med beklagande
Månens nattliv i gamla Kanteletar (e: r):
ÖiU' on kurja kulkemassa'
Päivåillä lePeÈimässä'8

Men varken beklagantle eller meillidande röjer

ordt:.

Diktonii

uLu'gmande

Låt nattens måne vandral
Vad rör dct dig?

i

vÍister' Att månen nfödesu
i väster, då solen rßlocknarrr, är en företeelse, som troligen föranlett
och denna
Månens babyloniska binamn Sln amurri, uvästerns Slnn'
p
i' ë' nd'en
r
benåmning tyckes motsvaras av Selenes epitet h e s e
Amurru som
våistligan. Den västerläntlska bergs- och väderguden
speciellt nyooksâ är en ktonisk representant för vegetationen' är
gud, som höjer sig på
må.nen. Dåirlör kallas han lstäppens store
och för varje dag
stä.ppcnrr. Nymå,nens ansikte lir riktat mot öster,
Månen börjar som ny sin vandring

gårmånenuppöstligare,idetattdenriktarsittloppcontra'lciel'
i motsatt riktsåsom Dante uttrycker sig (Sl¡ðrsel(bnlg: ?9), d'v's'
ning titl himlavalvets skenbara rörelse från öster

till

våister. samma

företeelseliggertillgrundförensvenskfolkvisa,diirdetheter:
Frân vÈister kommer jag och resa vill
till dess jag träffar vännen min'
som liknar mig

till

håg och sinn

och alla mina b¡ister'

Kort är min tid,
alls ingen frid
mig varder hâr beskärd

i

mina levnadsdagar'
Tack den som mig ledsagar'8

s

Stackars mân om natten vandrar,
får sen vila sig om dagen.

till

öster'

r
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I

iister samm&Ìlträff¿rr dcn växandr,' llånclt IlìLìd siù t,än, den avtirgiurtler l[ånen, sour lil<nar ho]rom, ity att iit,clt tlclt avtagande
ür' ut¿n fricl oclt füt'iiuchas, clntru i ilrotsatt riktling. I visAn, sottì
i viss urå,n ¡rårninncr orrì tl,tì bckant¿ sångett rTill iistrrrland r.ill jtrg¡
fiu'irr) o.s.\,., ncd vilktn dcl tklcl< ickc tot'rle ha rrtlgot lttspÌulìgssanÌbirnd, tiirrli¿rs uråultah'orna liingta att fiirenas, åtttrinstone för ett
ögonblich, lilison ernligt tnytcn dcu nriinliliil urtuiilutisk¿uts tr,å
halvol' liirrgta ¿tt finna, r,ar'ùrÌrlla och ritcrfiit'en¡ts.
llilnens vanrtling österut ingår son ett rnytologisltt motiv i urânga
s¿lgol'. Il¿ir skall onrtalas cndast en mtlxikiursh myt. ()m toltekernas
hulturhcros och visc lcrlaLe, Quctzalcouutl, berättas att hatt, förrlrivt n av sina ficnclcl, vanclrat' allt liingrc iisterrtt urrtot rtolens :utsiktrr ltìr att slutligcn fÕt'llt'¿innas. l]ct ¿ir cn bikl ¿v tlert ålclrande
tnånurr, sotn slntligcn ft'irsvinncr i solcns stt'ålar.a
N[¿inen sr¡tr vaurlrare hal sonì syrì(ìs ttriilrlt'igit rttytiska attot'.
L'tnrlcr s¿gdir bilrl fiirclio¡nrucr rìårìLìrì ofta iir.cll i tnodenr lloesi, ottlt
vrrrbct u\'¿rndr¿u f(irliin:rr lr¿ui¡i l'ör'else olì viris hiigti(tligpliigel. Tcgnét'
t¿rl¿r oln lrlc f¿ckkr två, sorn vatultit ¡raî himmclcns sliittr¡n ellcl'
rstünrligt r'¿rntll'a krin¡4 himlarundenr.s llI¿ittcn han v¿ndl¿tr luftens
trarrr sliget'stagrrllius i Lil'ian,, och i > tt:Inens r,¿ttldtitlg i clet ctcrbl.u
set lrarr i Sånggudin rrrrù LÌIr bilcl ar. scklcrs grtcltlugttit gån¡4. Allomllekirnt iir ìn:utrscll Laget'löIs rnårr.isa rxlclt lrtånen va¡ltlt¿tt ¡rå ftistet
bliru. tlttrl.clict uden viurrlL¿urrlt rnålrxrt förckonnrtct' ltos Stir¡¡nelius
och'lopclins.o'l'r.gnét' htll¿r' l[ålrelt:
[)en hleke va¡tdlaren som allvarsanr
nrrd r¡tinncts lampa går i natten fr¡¡m.?

I Zilli¿cus'

rir.crt'siittning ¿l\¡ cn il'r¡ P.

B. Sltc'llcys sonctter heter det

rraclicrt:
1\lâne, blckc vandrittgsttratl

untlor hernlös himtuels bann,
sâg i vilken vrå du l<a¡r
lösa rem och sölja.

Ir{lnpi lliiiv¿lko lå,ter Månerr i liuttniumaln taluisalle ntaalle siígl:
DJ¿g, sonr cvigt ensaut vandrat min hog:l bana'1. Enligt hlassiskt
so xII.- tt
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föredöme kallas IIIånen pnattvandrersk¿rn

i

Stagnelius' rlikl Månen

oclt, siälen.

Må,ncns vandring tänkes vara lång och stråiclia sig genom vida

rymder, såsom några av rle anförcla citatcn antyda. Ett lyckat uttryck för tlenna tankc ür trånens finska e¡ritet rrpitkien pihojen
poikaD i L,empi Ikävalkos dikt .I(uør¿ sermaili. rl\fånens vágr8 ellcr
bana är ett uttryck som tidigast möter oss i Baþylonicns astronomiska kilskrifttexter'. Den motsvarar i stort sctt tlctvi kalla zodiaken,
cþir mtlnen, sole¡r och plancterna tyckas vantlra. I den persiska ¡eli-

gionel är

clet cle goda frava$is, vilkas rikedorn och glans visa månen,

liksom solcn och stjärnorna, dcras banor.e stagnclius åter säger, att
Altfar rmecl ögats vinkar leder Månens gång i nattens Ûlcen och sin

dotter, Solen, kring himlens kretsan (s, 5)Entir l\fånen åtnjuter lcilning och il<ånner sin bana - üven i fyllanrr, sägcr Braun i Sfittg till fulhthten, -. och desstttont, så'som vi
erfarit (s. 199), cdligt förpliktat sig att noga iakttaga sin bana,
tyckes clet vara mindre sakligt, att Talis Qualis ívaming låter septembermåncn i r r a i clet blå, ocþ att Andcrsson ger' I\[ånen epitetet
¡rtlen tlrivan dev (HmtIAs). Men dem har väl lckt i hågen Lunas cpitet
v r g a hos Horatius. Att lt{å.nen cnligt Topclius ngick i 'r'Êirlden vill
err rlagl (se kap. I s. 9) åir förklarligt, emedan han tir ttinkt som ctt
litet barn, Att rMånen tycks ragla på himmelen rödn är ett påstående
av ha¡s belackare (Nicander, Noma Gest).I alla händelser framståillcs
Månens vanrlring som mödosarn oc[ tröttande. Dctt¿ antyder Da|lgrens uttrycki Månm: rI molnens höparm h0n trampar och kliverr.
Utan sambancl med lvfånens trötthet är kanske uttrycket unåne¡
lutacte i svarta skyar kindenu hos stagnelius (Bl¿nda IV 20). IÚen
Tegcngren sÉigcr i Gå,rikn sorn souer nmånskäran lutar tröttetl, och
Paul Nyberg tycker i Dtir høactblonnn'at',.att nmånhalvan,somlångsamt stiger upp ur havet öster, ser sömnig och trött ut, dåir rlen

i

bekvämt tillbakalutad kliver upp för himlavalvetr. och tydligen Êir
det en av spatserturer i himmclsparken ocþ åiven av svirande trött
Måne, som enligt Dahlgrcn (Mollbergs epistlar 1) lgäspar, kastar sig
i molnens dunbädclar, glor och blundar, vilar sig lutande mot sängstolparncl. Lidrnan låter i Morgon Selenc ctö' blek och trött.
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att rlet år metl tanke 1tå ]fåuens tröttsamma
l'andriug rxlern Våltligu, tlen Vetaltdc inriittat viloställcn (ltärbärgen,
n¿rttkvarter) för nfilnen, tills han åtcr varrler sollt en gattìùral krokig
rladelstjälkrr, såsom det heter i l(or¿ttens stt'a Jâ-Sîn. llctl Mânens
viloställen lncna,s cle s.k. målthttsclt cllcr månst¿ttiotlerna, d.v.s.
stjürnbikler, vilkas gcbit lÎånel passora.r unrler sitt kretslopp (se
rlÏånring, nrtlngård och ntånhusl, s. 1ftZ). Att }lånen verkligen t¿inkts
vila sig nnclet siu vautlring antydcs i elt arabish rlikt, dür dct hetct':
rNiir l[åncn ritstitr i fyllets teckenr. tTtan sambitnrl med förestälþ
ningen om vila siiges l[finert xtåu ¡rtl natthimmcln, ui morgonens sirlu,
rrbali skynl, li iisterns portrl, lhögst trrå lriurmehrrro o.s.\'. eller xitt¿r¡r
(i lo, rrppå, himmeln cllcr fiistet blå, lrtI ltitntnclelts vah')u och t.o.m.
lvil¿1.12 }[en trcts allt ¿il l{ånen ltetttlös, såsoltr i tlen t¡van citcrade
betrbetuing€)n flv Shcllcys dilct och såsom l?ftir¿¿ klara siiger: lJag
går ju sjlilv och siikel förgåivcs mitt ltenu.
Jlimfiirelsevis sällan sägcs }lånert rtågarr. rrVar dag dc tventtc (Sol
och l[ånc) skola tåga ü't,et hirnmelnl, heter det i Etltlall. I cliktcn I]¿t.
jug uar literr, sii,gcl Kellgt'ert: rrDå såg jilg tttilttett iivtrl'hullen tågal.
Urtgerfär lika uttrycker sig Tcgrrér' i 'Sdnge.n onr, T'aftntdr¿c:uFlurskön
jag rnårren såg i'r'iutcrnattctr tågal. Dahlgren tal:rr i Augrrstimånskntel,
onr lntå,nens högtirlliga ¡rrunì<ancle tfrgl. Redan på dc forntitla tritbylonir¡rna gjorrle nråneus rörclse ctt likn¿rnde intt'yck av högtidlighct;
fader llannat, rlen ¡rcrsonifierratlc n[ånen, siiges frarntåga, iftircl furstlighctcns rob. Även I(. A. Nicander, Snoilsky och Fallströtn se ùrånctt
rrtågarr. I\[cn lìriiding tyrhes förbchål]a rs rtlt'n stoltc Febt¡srr tlen porn¡t
dett¿r vcrb kan anses nttlycka.rs
I\Iåncn ger sig icke allticl tid att blutt vanclra, tåga och s¡latseta,
¿in mirrdle att xläntrarr såsom l)iktonii obekymratlc tr{ånc. Lidner
(Breu till Sclvöilerhei¡u.) ocìr Attcrbom (.Sl+oldar-nr'nl) se }firncrt >ilar.
Lidner låter i Dcn. yttersta ilontnt }fåncn uvålnlik ltast¿u ìtt' ttìolttr-'n,
vilka han, cnligt Leopokl oclt Dahlgren, stuntkrm ant'ältrlel sfrln14
bädd, eller som huvudgiird enligt Atterbom.la llemmer süger: rtlt
över s¡reglarlrle vitldct'han h¡tst¿u. Brann låter i Så,ng till fulhnånen
denne m¿rsohera rnakligt och sakta men åven xhyntla, till viistliga
krogenl, vilkr:t påminner om l\fånens epitct mkynclatr,'llr i Eddau.
ll¿rn kau fiircställa sig
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Detta cpitet passar Måne¡ riktigt bra. Ifåueu åir minsann nödsakarl
att skyncla och ila och þasta, eftcrsom han har att fullborda tolv
omlopp inom samma ticl sour solen tyckes ailv¿inda för ett cncla.
I grekisk ocfu romersk rliktning bctecknas dock åiven SoleIt som snabþ
i sitt lopp. Iüassageterna höllo solcn för clcn snabbaste av alla gudar
och offradc därför åt honom hans vetlcrlike hästen' tydlige¡ rlet
snabbastc cljul rte kände, enligt Herodotos I 216.
Månen t.o.m. flyger. nofta, nåir månen blancl skyarna flögu, hcter
ctet i F,riilriofs saga. I detta bil<lliga uttryck förr:ligger möjligen påverkan från antiken, se rllå,ncn i djurgestaltu. också, Karl Asplunrl
låter månen flyga och dårtill sväva.
I_,iksom de¡ flygantlc må,rren kan tänkas i fågelgestalt, måste rntrtt
åtminstone i vissa fall föreställa sig den llöpanrleu månett sorn ett
fyrfota djur. Måncn kallades av babyloniska diktare rctt hurtigt
ungnöt, vars knän icke tröttnaD (sc ulüå,nen i djurgestaltu). Då den
'Wassâf
förtiknar månskäran vid en hästsko, tappad
persishe skalden
av 0n av löparna på den himmelska rännarbanan, såsom på annat
ställe omtalas, h&r han tytlligen föreställt sig månen soln en löpandc
häst. En liknande bild ligger kanske till grunct för selencs epitet

po'das) och mnabblöparerr (eutro'ænabbfotadrr
c h a I o s). I I{atîla och Dimna (III s3O) talas om ucn snabb kamel,
i hastighet med månens þastigþet sig mêitanctel. Selene givna attribut,
som avse speciellt månens krctsrörelse, åro: li krets löpander (h e I ikodro'rnos), urunt löpancter (peri'trochos) och ri krok
gåenden (helixopo'ros), It{ânens kretslopp kring jordelr an-

(õke'a

tyder också, stagnelii irlylliska bitcl: r- - rlen månggestaltadc månen
löper kring uranos' brurl (iorden) som en tärna, lytligt beställsamu
(Asrronom,i,sk fantasi). I vitalis' dikt Konung Daviil oclt, Bailæeba
möter oss uttryckct: rBland purpurskyar månen loppn. I Topelius'
Läsníng lar batm skryter lt{å,nen: uJag springer i kapp mecl hästen
över backar och trädtopparu. Unik är Bo Bergmans bild i Vint'ørI+aällen: lMånen skenat, ¡aken och skrämd, mellan triidens grenalÞ.
Den skenande månen påmimrer om den flyencle måncn i Atterboms

L y c k s al igh e t en s ö och nå,gra gånger hos Stagnelius'
Bland andra uttryck för månens rörelse i allmåinhet är' xkridar
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r.iitt I'anligt. Det möter oss redall hos Litlltel i fuIidnatlctt: rDu skritler,
¡rì¿Inc, framl oclt uskricl, k¿irtslofullas gll([, ul nattelìs iiknar återl och
fuos P. Il. l,i¡g: rlJ¿koln fjüllets sküggiga topp blotlig mån(ì¡ skt'erlr.
I)et förclirtuìtueÌ vidale hos Stagnclius, Tegnér, Nicatttlcr, Wcttuetberg, 1'ut,,,rius, Ft'ötling, Stefatt Sy\'itnde¡ qch troligctt ttcliså hos

irntll'a tlilit¿ru1.
saur Arsenius ¿ilrvändcl. verbet )gli(l¿D för att beteckn¿r mållens
skerrLrara rötclss: uNür clrr glicler, lik c¡ skår flarningo' På himlcns
lugna, glas¡4räna klara sjör. Ilörne sägcr: uAugustinyct glctl i svarta
skyaru (I kupén) r-rch röver' åsens bård / gleil dcn nriltla rnå.ncn i sitt
silvcrgårrlr (Tílt fäilentø). Snoilsky antyder månskcnets början med
ortteu: tlt¡ittnu så glidcr månen inrl, oclt N:rntly Clcclercretttz diktar
'I'iIl l;tbleke?¿, ))n¿ir mårtelt ut ur skyar glideu.
Då l[ånen i Topelii läsning för barn säges rkryp¿ur i s¡ickcn ellcr

li

dirnuranrr, avses dälrrted rnindrc nlållells långsarnma rörclse ätt ltans
'Wolkert

kroch tler Noncl.
försvinnande. l.{ågonstilns lteter ¿¡l också, uitt
gcsch\yinrlD. lirypantlct ingår' i rlct rlckr rnetl vilkón }fålrcn t'oal sig
ri btå luftr cnligt Ralf Parlilntl (Aasttmd,44) eller t.o'rn. rblantl graTrtnr¿ìD enligt C1. E. !ìnglund. Itånleken förekommcr rcdan ltos Stag-

¡elius, som låtcr måneus avskeclsstt'irilIna lckil påslottsmurar (I'hor.sfen), mcr[ut R. Ekclnnfl ser hans strittttna lcka på golvcts matt¿r
ocþ llur.b1o ì[öt,ur-. upptücltt uttånskürans glimmer, sorn lcher tljupt
rrrrder vågr (T,¡¡strtudens sptïr 66). Dcn Sist¡üulntla visionelt påurinnct'
otn Yictor llugos rla luttc ót¿rit se'reitte ct jouait sur ltls flotsl i Cl¿ir
tltt Lune, Attclbonts ltlt¿In¿lt förltlst¿ir sig ncrc på sjönu oc| Dahlgrens
Irnånert i sjöspcgclns glas sig fth'l¡sta¡r i tleras Sltidfartem, belümnrla
rl

il<tcr.

Stagnclius låter' Ilånen siigtr: rrPå luftens ltaY i skYalna jag blcli
odr stilla flytcrr, v¿u'r'id ùìåìlen l<alt t¿inìi¿s soIIì trll ljusflocl eller som
cn farkost. X'ör den färra ¡ppfattningen tyckas tala lll'. Bcrnrltsons

bikl i Valda tliktcr (rz):
Månens sken uti vildn skogcn
flöt ¡nellan trädens skuggor

oclr l{¿ritt Eks ortl i Stiäntenatl¿r¿ lllå,ltsklir¿tts silverhorn fltit över
lnörkrets florll. I sanìnì¿ì rikt¡ing ¡reka l{icandel's versel': u}[ånens
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silverflocl i blomstrcns skålar / strömma ned fru Banérs öga sågn
(Mønnen i rosengå,rilen). tr'ör den senare tolkningen talar kanske
däremot Dahlgrens bild:
Och månen som ett isberg ibland vatten
flöt över rymdens fält med prakt i natten.

Framför allt leder Stagnelii uttryck i Vänta,n rlatonas dotter r0
silvermolnen plöjerÞ tankcn på ett vågorna plöjande fartyg.
Enkla.st betecknas måncns rörelse med verbet ngål. rMånen i tysthet går sin gå,ngrr, sä,ger Stiernhiclm. Samma tankc uttrycker bilden
pmånen ur djupct sig stall (Atterborn, SDD II 228), rmåncn stal sig
låingre ut på kärretr i Christer Linds ilikt Tinilamas brallop och üven
Kaarlo Sarkias uttryck umå,nen smyger sig högrerr (SWskuu',n tantasiø). Nyblom anställer följande Îb En romerck grndarm föga smickrandc jfimförelse:

'

Gåillde det tõvare, blod och stiletter,
ginge han stilla som månen sin gâng.

Stagnelius tyckcs sãrskilt ha fäst sig vid månens rörelse bland molnen; han stiger: rlfåncn i skyarrra gåra, uþl¿1¡¿ dunkla skylr månen

gårl, lklara månen ör'cr cederlunden i stilla fligring giclo, ¡rnattens
gucl kring himlarunden begynner rodnande sin gångr, rtankfull går
tlu, nattliga måne, i de silvrade molnenD, rbland svarta skyat'måncn
gån, u0ynthia ståller bland höga, vandrande skyar sin tlrömmande
gångl, rmåncn clarrancle i silvermolnen gicku.l? Tegnér talar om IIånen, sotn nmed minnets lampa går i natten framr. Runeberg såger
enkelt: rLlånen går ur moln och ger dcn hemska uejdett ljusn (Døn.
ilöendalcri,gq,rm). \ü'ecksell frambâ,ller Augustiaftonms månskensprakt:
uI azur och silver månen gå,r och glimrnar i vikcns vattenD.

Vcrbet ryåu tillsammans mcd adverben upp och netl betecknar
i de flesta språk måncns, liksom andra himlakroppars, framträtlande
och försviurande. rMâncn går uppn är ett vanligt uttryck tivcn i poesien och behöver inga belågg. Det kan påpekas att vå,ra poeter tyckas
intressera sig vida mer för månens uppgång än för dess nedgång;
rMånen går ncda är i poesien ett sällsynt utÙryck. Stuntlom anges
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måncus nedgång ltìe(l velbet Dsiunkù¡, som ill allmänt ¿ìllvtindes
ävcu i frå¡4a orn sole¡t och onì sti¿lrnolna. Flese uttryckrrt' sig i ßrðllopssång: Dsolcns syster stinker sig inunclcr hiurlcns fästerl, Lidner
åter: lllånen s¿inker sig i hilvetrr, llìed¿Ìn Stagnelius gcr detl nìytolo-

giskt färgatle liiltlon:
Igenorn västenns dolda portar rc'n
sig nattens konung, röd ocìr dyster, sânkte.

Atterbom vill trcrligcn icke stiga, ¡ìtt ¡1åncn går ncd utan ¿ùtt rft,'rt blir
osynlig, clå den lsäuker silr ki¡d ûìot silvelûrolncns ltuvutlgüt'dl.
Runebelgs skiktring i l{ung Fialar G a):

-bleknad
- näri kvällens
våister sam och månen
skY

såinkte på svãrdets skördar sin

blick av frid

avser nùturligtyis nìåltetìs uppgång. I[e¡ uttryckct ¡rinnau ûìånell
sänktes nedl i valerii dikt ilfir¿ sista önslcan betydcr lnåttetls ned-

gåug. En origincll fr¿mställning ¿tv dcnna gcr Gijran Stcjnius i I)e¿
okratda hel,¡lonets l¡loster: ulfånen hatle hakat sig fä.st vitl jot'dkanten
och ¡¡råvde sig allt rljupar.e ned under synranrlenr. Någon gå,ng siiges
l[åncn lnicha avskellu, och rnera k¿ln rn¿n icke bcglira Ûv honollì'
då, han sonì oftast bleknad eller büv¿nde lflyrl.18
Det lir nrrÙrärlinings\.åì.t åltt månens (och solr-'ns) upp- och ned-

i

sernitiska sprfìl( oftiùst ichc uppfattas som en röl'else uppåt
ocìr nctlåt ut¿n soÌt rörelseÌ ut ur och in i ett l1¡m. Likn¡rndr: ttttryck
fiirr:konma rlock sporacliskt åven i svcnsk diktning. Stagnr:lius t.cx'
uttr.ycker sig lmånen går ut'D eller rträtler fram ur havet eller sjött,

gång

mcd¡ul Stenbtick s¿igeÌ Dur östernu.

Anclra rner cller nrintlrc ¡roetiska uttrl'ck, som hänföla sig till
rnå,ncns up¡rgå,ng cller stigning i allmliilhet' iìr(l rrhÜjil sig'r, uhiija
panni¡ìD, ilröja eller lyfta sitt anlcterr, alla [os Staglelius, som i Wladimir (I s) bcgår. misstagct ¿rtt låta fullmånen höja sig rör'cr de västtiga klippornas toppr. vidare för.ehomrna uttrycken rklivar hos Dahlgren, schlsterlt, Mör.ne och Englunrl m.fl., rkltittrau hos Tegnór o,a.,
xtiga fraut cllet. upprr (allmtint) och rrinna uppÞ lik en flod, såsotn

-
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m¡rn sägnr också 0rr solcn
- hos Hedv. Oharl. Nordenflycht, C. J.
Lindegren, Iì. E. Malmström, Tegengren och Vilh. Ekelund. K. A.
Nicander anvånder bilden tupp rullar månens silverglob ur dju¡retu
(Resan t;ill Engelbrechtßholm) och Lars Englund låter månen nhävas,
tung och rödgul över bidande slättp. slutligen låter stagncrius måncn
Þgungas ur böljorna uppu, rrdarra ur vågon:a framu och rrskåilva upp
ur dunkla östervågcnrr, men i Mollbergs första epistel sriger Dahlgren, att Selenc darrar av förtjusning vict anblicken av Haga.
Yelben darra, skälva, dallra och bÊiva begagnas naturìigast och
företrädesvis för att karakterisera månens sken, i synnerhct dess
spe¡lling på en vattenyta. uÄn darrar månens sken på bäljans hala
ytal, sjunger Creutz i Atis och Cønúlla. Stagnelius anvilnder uttryckcn rtnållens darrande skenn, mrånens silver darrar på böljans
ytal, rrnånens d¡rrrande ljusflorl, udarrandc strålaru ocrr xrarrandc
skimmcu. I fjiirdc sången av Runebergs À¡adeschdo heter det:
Och månens skimrner, gjutet

pâ flickans svarta lockar,
bröts

ljuvt i stilla

darrning,

och Hemmer uttrycker sig:
Månens smala strimma

darrar till i glans
pâ fjârdens dunkelblâa siden.

låter t.o.ur. rnånliroppcn skälv¿, tir det tless
spegelbild Tavaststjerna avßer, cl¿l han talar cm ¡rskälvande måner
på strimmande vatten¡r (Nochnne). ossiannilsson ser i Drotüc, hnrtt
Dnrånens svtivande flöde skalvr på skogsråets lena hud. I saromes
Mectan Stagnelius

at

Gripenberg ftirckommer lsl<¿ih'anrle rnånljusrr och i rh,eoilora
rfullmånens skimrande, skålvande skenu. Karin Ek scr i Stiürn-

drönt,

huru månskilrans silverhorn skalv unde¡. eterns
Erik Linrkrrm sriger. i Tal till mitt hjärta:

natlen,,

Molnstrimmig måne dallrar
i blank och svartnande sjö

sjörr.
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Lilisom nrårrep kan tl¿rr¿ ay förtjusnittg, kan hnn llilva av skråiclt
rrdr liiclsla, såsom i l,iclnet's Mcdea och i Nicancters Kotltrt g ßnzío:
lìädd för sol'n, sotn uppåt svävar
månen uppå himlcn bävar.
Ilöt' iivrigt k¿rn bfulc ltìåIten själv och h¿ns sken bür'¡1. Nlalt får kansktr
antaga, ¿ìtt alla dcssa uttryck yttcrst hit sin fürcbiltl i antil<ens
trcùrululn luuren och lmå.ueÌs litts, sottt tlarrar på ytatt arvrlgettl

i

Aencis

(VII

9).

lf.incns rör'clse, tänht som gungrting och viqgnitlg, hol rcd¿rn
lrr:r'iirts i kap. rllånbåteru. Till mrilrgdert av rnånrörelser höra yttet'ligirrl några, sont anges tued såd¡rna uttryck son lnånen turnlar
üvcr skogu (Dahlgrcn, II 36ÍJ) och unåncn föll in ilr,xl bretl strirnma
iit'r,.r go lvrrtl (Dan Alìck'tssolt,,cllagsmåltt).
þ'íir sin runclt¡r kring jorclen är lIåncn icke ltältvisad utesltltantk'
till trpnstlaltüst¿rrtt¿t. En fijrtünks¡uu f¿r,nta.si har lytkligtvis utlustat
rlelr.lrimmclske glollr:trotterlt metl nlilngallatlda fortskaffningsltedel,
lirld.jur, tltagare, vagn och båt.

En attisk vasbikl från ó. åt'htttttlladct visar Sclene, besltijad, rida
nnd¿rn dell i sitt fyrspann fritrnstörtandc Solcn. Selele kalhs lbericlcnu
och >h¿istülskandtu (hipp t.'u'úsa, f i'I i1rpos). Som ltenncs
ritldjur gtillde icke blott ltästcn ut¿rn ävett oxe, trtttlåstìtt, gct, vtitlur'
|jort oc} t.o.nt. tup¡re¡. I sipasiitltsektetts konst franlstälhs rnåttgntleu I\[âh riflandc pfr ett oxc. Pfi s:llilmit sätt avbilrl:rs den kvinnliga

grekisk lionst, och tlll beriinxl¿ zotli¿rlilliltlelt i Dettcler¿t
i Hgy¡rten visat' fitllnr¿Incns skiva på, oxens rygg, vilket illustreral'
astrologcrnas för'eställ¡ing ltt måltett hn¡ sin exaltatiolt i Oxetts
ìfånen

i

tecken.

i

rlikten Ttå' tlödu sägr-'r: rBn blek majnattsmå,nc
}itler up¡r på l<yrks¡tiralll' llitl tlcltnû bild lr¿rtrrrligtvis ilttcrlågotsatttband rned konstcns riclande Selettc och I[âl¡. Bildcn påminncr dürrrnot något otn Sam Arsenii llild av lmånltalv¿ul, soÌn b¿llallsctadt'
på hyrktorntnp¡rr-.tts kanr och allt mer oclt mcr d¡nstatlc btrrt i ljttsct
från tle s\¡ag¿ ljusstrålarnarr (Varia 1907: 104).
tr'rirestiilhringen att l\fånen åkcr i \,flgn hâr sin rot däti att mitlr

Då Ilemmer
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uppfattat den runda månskivan som ett hjul. Indiernas Ptúan åker
i vagn, dragen av bockar i stället för håistau, säges det i Rigveda
(VI. 65. 3 f.). Vagnen prisas med orden: pPt$ans hjul tar ickc skacla,
korgcn faller ickc av, hjullöten glappar icker (VI. 54.3). I iudisk
diktning omtalas också, att Månens vagn har tre hjul, vart och ett
mecl hundra ekrar, och är förspËind rned tio hêistar, jasminvita, mflgrâ,
och snabba som tanken.le I en rapport ay cn assyrisk astrolog

att Månen en viss månad färdas i vagn.zo Dåirav framgår.
att Månens vagn icke var okånd i Tvåfloclslandet, ehuru den förnümste vagnsflgaren liven där var Solen, som hade icke mindre ¿in
nio anspann, en tygelförarc och en vagnkamrat. Som bekant var
Solens vagn företrådd t.o.m. i Jerusalems tempel. I motsats till för-

meddela.s,

hållandet

i

Babylonien, framhåller Plutarchos, bctjänade sig Helios
och Selene i Egypten icke av vagn utan av fartyg.
Febe såges i Aeneis färdas i en currus noctivagus, Den

om nattcn kringfarancle vagnD. Selcnc betecknas som körande en
silvernevagn (kyb eru E'te ira h arTnato s argyl'e'o io).
Av Henoks bok (73) erfara vi, att Månen färdas i en vinddriven
vagn
- kanskc såsom ri Sericana dêir för vind och segcl kincscrs
bambuvagnar rull¿ lätÞ enligt lfilton (Paradisct 3:4S8). I Bartks
grekiska apokalyps (9) drages dä,remot dcn kvinnliga Månens vagn
i den tredje himmeln av iinglar i gcstalt &v oxar och lamrn.
I dcn mitreisha och medeltida konsten framställes Luna åkande
efter häst-, ox- eller sebuspann. På en fresk av den italienske mästaren Ambrogio Lorcnzctti i Siena^¡;rådhus (tSgB) ses Luna, framstålld

ett månskligt ¿nsiktc i askljuset
mellan hornen, på en vagn, som flankeras av två hästar.2l Anrlra
fresker från 1300- och 1400-talen visa likaså Luna på en av två hästar
clragen fyr-, siillan åttahjulig vagn. FIon har naturligtvis skepnaden
¡l\¡ en kvinnl och êir utrustad med säÌskiltla emblem, månskliran
cller månskivan, cn faclcla, ett tr¿id (?) i hêincterna. Ett florentinskt
kopparstick visar månen som l)iana med pil och båge farande i en
av två jungfrur dragen vagn. Orsakcn till att det i alhnänhet från
och med 2. årh. êir oxar och kor, som på mitreiska och romerska
ntinnesmärken draga rnånvagnen, tror Cumont vara, att månen
sonr en silverne månskära med
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Fig. 45. lllånen åker efter oxspann. Cumont,

Þ'ig. 46. Solene med bloss åker

I\[ystères dc ]'Iithra.

cfter sebuspann. Ibid.

astrologien arìscs ha sin {rxaltatiolt i Oxens tecken. Smaklöst blev
den urspnrngliga naiva fürestrillningett otlì Xfåncns, Solens och stjårrìornas fünt i vagn förvanskad på kristet håll. Så t,ex. lärtlc bisko¡r
Thcoclor a\, l[opsuestia, att solen, månen och varje elrskild stjÈirna
flaurbefordres ¡rv ¿inglar, som tltitga eller skuffa dem frarn'zz

i

I

vagn oclt fålar omtycktl biklurotiv
enligt trntika fôrcbilrler. Stiernhielm förser Febe ùted cn 'rfin gyllengläntzanrl v¿gnÐ (sc s. 268). Atterbom lå,ter }Iånelt (som Diana) köra
nordisk diktning

¿il'o rnåltcns

ett lrjortspatn (Enilymion), men talar

också orn mäncns silvervagn och silverfålar.ua Ðgenclomlig Ëir dcn bikt skaklen fralnställol

i

Mi,¡tncsrunor:
Natten

liit utövt,r dalcn
prl välluktsskyar silverhjulcn rulla.
beste¡¡ sin tttånvagn,

I[ånens (silvcr- eller silvratle) vag¡ och (blanka) char' ¿lteirkourttra ofta
i Stagnelius' dikter', t.ex. Gntrlö¡l IV 162:
Jag ser dig, stjärnors drott, hur gliirrsande
rlin char i nattens silversk.var rullar.

Nyblom sjunger
Cynthia på himlen stiger
i sin ljusa silverchar. lValda dikter \{sl
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En kontrast till månens traditionella silvervagn utgör rmåncns gultlvagnl lros Lidman (Pasiphae 43). Månvagncns dragare kallar Stagnelius fålar eller skymlar. I fjärcle akten av Visbw sjunger koren:
Pâ den skumma himlabanen
löpa mã.nens vita fâlar,
meclan Dsolens gyllnc håistar bada i den blå¿ oceanenü. Andr¿ liknandc

bilder åiro nmånens lålar i midnattsmoln gå,n, Cynthias lsilvergråa
skymlal lå,ngsamt nattens dunkla zcnit trampap och rrnå,nelts silverfålar trampa nattens skumma ledu. Skalden lå.ter vidare Dia¡ra sent
om kvällen küra månens vagn pbland silvcrskyar på Olympens brantern eller rköra silvervita fålars parn i daggignatt,ochLunalåmnar
silvertörnrnen för att rusig kyssa Ðndymion. Den sista bildcn är
väl en reminiscens från Attcrboms ßndgmion., dät det heter att Luna
ulåmnar silverne vagnenl. Sehlstedt inför ett nytt rnoment i åktnotivet (Såæger och aisor,Y 206):

i

det höga
åker uti skyn med

Mânen

bloss

Strindberg betraktar i Samngångamättæ
under cn astronomisk-filosofisk aspekt:

(IV

277) månens körsel

Nu kör du tomning din långa bana,
och allt vad du ägde tog solen tillbaka;
se där vâr framtid vi kunna ana.

i

Måuen upptråider också kappköming. Sillanpääs Kuu-ultlto
(Mångubben) åkcr i kapp med ett i höstkväUen framilande bantåg
och Asplund ser månen mväva) trarn bredvid hans bil (Bo,rta bra 112).
Solens och l\[å,nern åkning efter spann behandlas i Aale Tynnis rlilit
Vatjalcot (Spannen), på svenska ungcftlr: Solen och lt{å,nen, de jaga

/küra så vilt över jorden frarn. /Vilt åker stolta nråncfrun, /
gnistor flyga från vagncns hjul. / Likaså vilt åker fureten Sol, / flammor ur gnistrande tyglar gå. / Full utav lågor och hotad av clöd, / stönar tlilr under tlen fagra jor<I.
åstad
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På, tÌrönlards sttö- och isf¿ilt begagnal Måncn naturligtvis inte
vagn utan slätlc och hundspann (sc s. 56).
Då Dahlgren i I'ul säger: trSolcn och måncn nu rulla mot julcnu,

kunna cle två himlakropparlta tänkas som vagnaÌ, hjul ellcr klot.
Stagnclius säger i Gtm,lög (IV 180) att stjåirnetlrottens rchar i nattens
silverskyar rullau.
På sin rnånatliga rundresa måste lvfå,ncn kunlta rcda sig även tlå
tlet gäller att kornma fra¡r över mötarrclc vatten, låt vara att vattnen
stunrlom rcpresenteras av moln. En isl¿indsl( saga låter Månen lvada¡r
genom molnvattnen.st Oftare säges Månen !)simma'. En tlel kalifornier föreståilla sig att utånen, solen, morgon- och aftonstjärnan
äro män oclt kvi¡tnor, som dagligen störta sig i havet och simma över
det för att följantie dag å.ter bli synliga på dess andra sida.6 IIen i
poesien til tlet anblickcn av månens spcgelbild i vattnet och hans
framgliclancle bland moln, som framkallat illusionen av den simrnalde, flytande eller batla¡de nlånen. På samma sätt förhåller det
sig merl stjåirnorna. Dåirför lâtcr Atterbom Dstjärnonta simma i klingancle vågen som glittrancle dammu.s Stagnelius åtel talar om rrhuru
rnåncns bild i Tiberns spegel samu och ¡rhuru ett måne i vita kristallen
simmar¡r. Däremot är dct biklliga simmandet förlagt till lufthavet,
når månen i en av Ossians sånger, enligt Hcrder, simtnar cller snarare
flyter unclatr molnen. Likaså, nlir Kellgren (SS II 35) scr nråner¡ som
ctt i luften simmande klot. Rückert kallar sol oclt måne lluftdurchschrvinrruetr o.s.v. Detsamma är fallet i Böttigors ùikt ßn alton
i Tiuoti och i (iripenbelgs dikter lrörbereilclse och D¿n röda mônen.
Att månen av Sehlstcclt förlikltas vid en simmande anka har rcclan
omnänurts.

Pcntti l{aanpäåi stiger att månen xlykel ner bland molnenr.
ìIå¡ens möjlighet att komtna fra¡r över jordiska och liimrnelska
vatten är'ickc inskränkt till så prirnitiva mctoder som att vada och
simma. Måncn kan bårle segla och ro. I tlogcrnas palats i Venedig
finncs en bild av Luna, som står upprëitt i en på ett vatten glidande
båt; þon håller må,nskäran i högra [anden oc[ i den vünstra en kråifta
som teckcn att Kr¿iftan är hennes astrologiska natthus (ifr'. fig. 7).
I kapitlet om månbåten omtalas att dcn babyloniskc månguden
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tänktes segla i egen båt. Detsamma antog man att hans ståndsbroder
i Egypten gjorde.s? I nordisk diktning talas sållan om Månens seglats 2E, och då detta sker, beror det icke, sâsom i södcrn, på att nymânsskärans gestalt skulle väcka tanke på, en båt. Den nordiska
Månens seglats avser företrådesvis hans skenbara rörelse blantl vintldrivna moln. tMânen vankar och seglar / in genom molnens svart'

gråa grindu heter det

i

Touadret av Dahlgren. T.o.m. fullmånen såiges

förhåller det sig på, samma sätt som
med den seglande. såsom i kapitlet om Månens yrken omtalas, låter
Ilemmer Månen nro ut över rymdens fjåiÌdu - för att fiska. I sin
beirrbetning av Biirgers Lmorc anvånder Eino Leino bilden nkuu
segla.zs ÙIett cten roende Månen

taivahalle suosil.

Av det sagda framgår att Måncn tir en riktig sportsman. såsom

rnan kan vänta sig av en sådan, icikar l\tá,nen också, darts, och i den
göra sol och stjärnor honom rcsp. henne silllskap. Med himlakropparnas dans eller úackeltlansu, sågom Stag¡elius säger i KÌirlelrsn,
åsyftas naturligtvis deras mer eller minclre tydligt framträdande
kretsrörelse. Må,nens clans torde första gången omtalas i den skildring
àv þHyperboréernas örr, som Diodoros från Sicilien ger i sitt historieverk cfter Hd<ataios, som levde pô Alexancler den stores tid. vart
ned på
i sin egenskap av mångud!
nittonde år slår sig apollon
vårön, spelar på cittra och dansar i ring oavbrutet alla nlitter frå,n
rlagjåimningen till Plejadernas uppgång.8o Det åir måncns i höga nor-

-

-

dcn synliga oavbrutna kretsrörelse, som väcker intryck av en ringdans. Den mexikanske må,nguden Tezcatlipoca gêiller för dansens
¡ppfinnare.sl futemis, Hermes och indiernas Kri$na äro klinda som
anförare av rrnymfernasrr (stjåirnornas) dans. Stjärnedansen cller
stjåirnornas ringdans (c h o r e i'a), som den nyplatonske filosofen
Plotinos kallatle stjärnornas ulivl, anses vara förebilden för människornas kultiska dans, oclt i andra hantl också för den profana
dansen.

Om Solen heter clet

i

en

lettisk visa i tysk översåittning:

Sonne, die tanzt auf silbernem Berge,
hat an den Füsscn silberne Schuh.

\VllI
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llos oss skall nr¿lr ptl påskdagsnìot'gr,nen kunnr sc Solen ta trl
Enligt rysk folktro färdas Sohn d¡rns¿rndc siu kärestl,
ìlåncn, till mötes. Då Eva av Gud förrles i festligt bröllopståg till
Arlanr, dansade Solen, lfånen och stjärnornil ftir bmclparet.sz I Lyclr
danssteg.

saliglrctens ö av Atterbr)m

uppltìatìal r\stolf IIånr:n:

Kom, milda måna, liksom då och stätl
spetsen dig för silverstjürnors dansl

i

På ett ann¿rt ställc (I 339) iil månen rkärlekcns stjärna, som kallar
rlr.. skinrandc syshon till rl¿rnsr. To¡rclii uMåne klar¿uförsükrar:rJag
d¿rnsar så gärna för clt..m (barnen) i r,attnetr. Och i Stcnbäcks ,lUorgora¡¡r¡¡ning heter rlet:

ïi:,i :ii:

J::".:Tl' :;,",0

Att lfåncn alrt¿s iistadkomma eu clcl ljud är ¡¡anska oväntat. Ty
alhnänhet auses ju }få,nen vara tyst oerh t.o.ur. stum. För lVlånrrns
tysthct anföras llere belügg i kapitlet rSahnarlens väninna och kärlekens värrrl. rSturnu är' trfåncns epitet hos Lidner, Dahlgren oclr Stagrtelius. ïieu sistnümndc antyder }fånens stumhet ocksà rner] den
leto¡'iska frågan:
i

Skriar måncn, skria nattens stjärnor
de dödliga ur deras sömn ej upp? 08

I

Ludv. Nordströms dikt Månslter¿s förekommer t.o.m. uttrvckrìt
var månskelstysb.
Dctta hirulrar ickc skalclerna att höra rnångahanda ljucl ar.
llånen. I Nattliç¡ hülnting stigcr Atterborn ¿tt lfåncn lsjulger troll*sång
- hörd av sjülcn blottr. I\[ånens ber¿ittarfärrnåga har bcr.örts
i kapitlet om hans vishet. Stagnelius lür oss att }[ånr:n l¡rlr:tlikau
i stjärnornas församling. På }[åncns prcdikau k¿ìn Tnan tillürn¡rtr
psalmistcns orrl: uDet Ëir ej ett tal, cj ctt språk, vars ljurl icke hijresu.
Den iir av samtna art och lika vättalig, sorrt rlå enligt Stagnclius
(Lil'jan, Lustuandrtgm) soluppgången ¡l'edikar otn uppstånrlelsen
r¡dct

cller tlå rmtrj i hoppets rhäkt / predikar.förlossning för ljusets bnntlna
släktt. Dnhlgren tar sotlr vanligt s¿ken milulre seririst och ¡råstår',

att

}fåtren udär uppe i skyn girr och snusar. (d.ä, nurttrar) och nysel
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vid myggorrìas pipande sång (Ivlånm,), medar ban enligt Topelius
(AÍtonsang). rstavar plånad skrift på fåiders gravar,), och ¡rviskar
lockortl till en flickan (ßina[d¿ Ri,nalitini), Dlåsen i Solens hjåirta enligt Vitalis (Atlmänhetm) eller

amumlarn enligt Mörne (Julnatßsägen')'

Den tyskc diktaren lloffmann von Fallersleben låter i clikten Der
Mond mit d,en sternen llfå¡cn lpladdrau för sig själv orn sin ensamhet
och klaga, så att stjåiruorna höra hans jtimmer och sälla sig till honorn

i ringtlans och På Promenad.
s
E¡ djåirvare bild använfler Henry Parlancl: ufiela natten visslatlc
månen långa rökskuggor genom mörkretrr. Parland tyckes förlikna
den hastande månen vid ett under vissling framrusande lokomotiv.
Man skall veta, att också solen anses vissla eller väsa. Ett sfulant
ljud uppkommer enligt den grekiske filosofcn Poseidonios, tlå rlen
ekliga solcn om kvällen dyker ned i havet.s solen åstaclkommer
även annat ljud. Babylonierna tillaite solen en såg, och med den
oclt framkalla
ansågo rabbinerna solcn såga genom himmelsflistet
ctt ljuit, som tränger från våirlclens ena äncla till den andra.s? Babyrnpinlonierna kall¿de Solen (Sama$, Marduk) xlen surlandc¡r eller
ät, sont
nander liksom en god motor. vilket ljud och vilken toll det
kännetecknar månen, är icke lätt att säga. Men att månen uppfattats
är visst
som ett musikinstrument och månguden som cn harpolekare
(se uMå,nskäranr), Månen är ert medverkanrlc sfåirernas kör, om

i

vilkcn Rafael säger i prologeu

till

Faust:

Die Sonne tönt nach alter

Weise

in

BrudersPhären Wettgesang'
und ihre vorgeschriebne Reise

vollendet sie mit Donnergang'
som
De två, sista rad.erna liro tillärnpliga även på Månen, i synnerhet
Månen uppfattats som åsk- och ovädcrsgud (se uElemcntens drott-

ning,r). Grekerna gåvo Selcne bl.a. epitetet nyktibro'mos'
rdcn om natten larmandcu ellcr utonander. Ett annat epitct antyder,
att selene frambringar ett ljutt, liknande hundskall. IÚan har velat
förklara detta dtirmcd, att Selene likståillts me<l l[ekate, vars djur
hunden êir och som själv tyckes ha katlats hund'
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lfånen Ëir, knnnig i må,ngahanda yrken och sysslar med litct av
varje. Detta sammanh¿inger mecl tron på l\fånens visdom och bottnar
ytterst i idéassociationer, sotn vückas av }imlakroppclìs växlande
gcstalter och ljussPel.
Babyloniernas personifieracle och förgudade månc sîn kallarles
{els kiËkattn, rverkmåstaro, eller k¿nskc båttre kort och gott
umästelr, ett slagstusenkonstnär,rlels Lamga cller Nagal" Eolll
bc,tyder ungcfür' sttickare ellcr byggnarlsarbetarc. Iìn noggrann motsvarighct tillsins förra epitet är sclenesbcnämning demiulgos
t õ n h o I õ il, Dalltings clanaro. Kanske är också, Pt$an cn timmerrnan, eftcrsom han är förserltl mecl en gyllene bila. Incliernas Rudra,
som förctel. rnånkaraktär, hade binamnet xlen röclc byggmästarenu.
sagorna förtålja, att l\fånen byggeÌ borgar och båtar. I en kinesisk
jacle.l lt{ånen åir
saga uppför månväselrdct ett pal¿ts av rnångfåirgatl
liksom Jan¡s båtens rtppfinnarc.z Un intliansk lcge¡d vet berätta, att
den unge }Iånen byggrle sig en båt för att kunna ryrnmâ från sin
sköterska.3 som kunnig i byggkonst flamstår slutligen Månen i rlen
s. 133 Omnärnnrl¿ australiska sagan, enligt 'yilken l\fåneu, sorn magrat
så, att cnd¿st nyckelbenet åtcrstod av den förr fylliga månkroppen,

återuppbyggdedennaavnyckelbenct'Dctbörframlrållasatten
kilskr.ifttcxts uppgift, att konung Ncbukadnesars palats Tryggdes
få,rdigt på femto¡ clagar, och att liknelsen om clct ledbrutna ternplct,
som skulle åtcruppföras på, tre tlagar, ktinneteckna^s av tydliga månmytologiska bikler och tal.a Månel bygger på femton dagar upp sig

själv
so

i

xrl-

sin fulla gestalt sorn fullmå,nc och
t5

på,

tre dagar fr&n sin dötl
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byggnadsverksamhet karaknymåne. Må,nens mångsidiga trolslta
med ordcn:
teriseras av Fröding i Baïen

till

regn
Och över oss föll mânens svala
sâgn
frân
och
saga
från
sken
av mystiskt
luft
av
slott
och bYggde underbara

oförnuft'
ocf' mãntttnsglans och vackert

Mörne säger
Månen åir speciellt en viigbyggare'
Månen bYgger

ut

i

Augrætinatt:

en höstbred sPâng'

kalla umånvägenn' nmångatanr eller
Denna spång år den vi vanligen
Dkuudaû eller kuutamo¡r siltal'
Dmånstigenl. På finska heter den

(må,nskensbron),hosEinoLeinoåiven¡ukuuttarcnkujau(må'nguclinnansstig),medanRoineBertelkallardennkuuriviilkltyväviiyltil
Rydberg avser med or(månens strirnmiga stråt)' Det är må'rrgatan
slår över oceanl och likaså
den (Dikters 98) nmånen en silverspå'ng
månens våigar, som ligga dallMartinson, då han (passød 63) nåirnner
visar'
rande på, alla t avo. npitetet ndallrandeu

att

månvägen eller

Ekelöf förliknart'o'm'mångatan
bron icke år synnerligen startig' Q'
tillmäter icke
i cn fjolårsvass vi<l en buktande orm' Olofpå'Enckell
en -- sviktande -vandring
mångatan större stadga; hans
som att vaudra på en oËindligt
kavelbro någonstatts pâ"Vakf i õst¡r'¡ir
sig ormandc och stelnade
uttêinjit stelnaci må'ngata' Den dallrantle'
och glitter -'lå1 vara att Rydberg
månvägcn är iu bara av månskeu
låter den v&ra av rglittersilvern'
kallar den milverspångn, Martinson
tyckes beteckna clen som en
E(tith Södergran i Mû'^*' høntighe't
lkoppar,barralochC.E.Englundrentavkallardenrkopparstigu(I'irmoch kopparn avse nog endast nångatans
skogssiín omkuälten)'Silwet
behöver ej mångatan eller månglans. Av metalliskt starkt matuial
vâ'ra drömmar över nattliga
bron vala. Ty på clen färdas endast

vatten,såigerAaro}Iellaakoski.FiirtrëiffligtbetecknarMartiuson
månstigen av glittersilver som
Drömmarnas enda utfartsväg'
månstrimman utåt frã'n land'
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Samma idea^ssociatioh tyckes ha föranlett Eino Leinos strof:

Oli itkun

ilta

rnaan tanhuvilta
yön kuudan silta
pois kutsui vain.a

En avart av månspåtgcn ¿ir pden smala och skêilvande tiljanrr, som
månstrålen bildat', ¡rså blÈinkande oc} lång ifrån aftonrodnans fäste
över Siljailu, och på, vilken Jungfru Maria kunde gå sin brudcgå,ng till
paradis, cnligt Karlfeldt.
En clel mytologer göra gällande att månens numen uppfattats
som smed, ett slags himmelskonstnär, som âstadkommit allahanc'a
underting i värklsalltet. Till stöd för sin mening anföra tlc, att folkfantasicn i månskäran sett eü hammate, t.ex. Tors hammare , eller ett
slägga utan skaft, som omväxlar med dubbelyxan, ttclt att mångudomligheter ofta åro är'eu eldgudar. Det scnare är fallct t.ex. mcd den
babyloniskc nymånsgutlen Nusku. Det hithärande mytologiska materialets behanclling kan tlock icke komma i fråga nu. En figur, som
i sin person förenar en viss rnånkaraktåir med smicleskonstrlårens
frirtlighet, år deu finska mytologiens llmarinen.
Utan sambantl med mytologiska spekulationer upptrlider må,nen
som guldsmed i poetiskt bililspråk. Ä,tminstone redan Creutz anvåindcr uttrycket uförsilvrari om månelr; xlu täcka bloss, som _- -- försilvral clenna parkr, heter det i Elegi. I{os senare skaldcr är denna
bild använd till tust oclt ledas. 'l'opelirrs ¡tvidgar bilden oclt såiger
om rnånen: lHan förgyller träden och han försilvrar sjönu. Och efterson dct hör till guldsmedens yrke att förgylla och försilvra! ger
skaldeu i Ktara mànc mäncn titeln ugultlsmedn. Liksom Topelius använder Erlith Södergran verbet förgylla om månett; i Trubadurms
sdng såiger hon: lMånen förgyller allt med afrikanska drömmericrr.
Eino Leino uttryeker sig (I2ó1): rKuuhut lahtca kultaau (månen
förgyller viken). I ställct fül' tnånen såiges även hans sken, glans,
o På svensl<a ungefär: Frân grât en kväll,/frånjordens
månens stig / bortleCde mig.

ijäll/natt'
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K' A' Nioander
strimma eller prakt försilvra och förgylla'G

oeh

Asplund anvåinda ord'et nmånf örsilvradu'oo
heter gulclsmcd kan han kalUngefär med samna rätt som månen
Han har faktiskt blivit kallad
las må,lar e cller clekoratör'
sina DrömhilÅø X.l:
rrtablåarrangörrr'? Talis-Qualis såigcr i
För mânens trollspö själva muren lågar
ooh tegelgolvet

blir en marmorruta'
nbemålan'

I

BröIl'opsbesoíirs

Ofta sägcs månen nmålau eller titligare
ila,otcomnwls¿s¿igerstiernhielmhcltpessimistiskt:lAlt,hvadCynthia
ståilt' lir fullt mcd
glans och färga bemålar, lir utbi sorgene
med sin

anvtincler också
jämmer ooh arbeto. nãt tyskt bildade verbet bemå'la
rall vrirldens öga,', solen, men
r,uciclor Åre_stooilh, nämligen 6¡¡
erËatt det metl' måla' i fråga
Sam. Columbus lrar i Ode till' Koratngm

i

omsommar-Phoebusellersolen.IDahlgrensochstagneliibildspråk
uppträ.derdenmålandeMå'nenofta'isenarettiktningsällan'8Isin
artisten på sin bfid
dikt M&ttilrsäger Dahlgrcn, att om natten
glömmer, atù månen på himlen stâr klädd
och målar och ritar på sjöar och länder
do grannaste tavlor' de vitaste rãnder'
när minst han det vet'
ia, tocknar och penslar'
de fagraste bilder pâ kammarns tapct'

tr,örcietmestahållersigdeIrrrrå,landelt.tå,nentilldenytttenaturen
jämte det npå vattnet metl snövita
och eu blygsam rumstlekoration

fingerhanskriverlochnundermidnattsstundentecknarmiltsitt
silverskriftug.MenhanfÛrstårsigooksåpåporträttkonst.Därför
må'la avu i en viss
bcr creutz i Etegi, Må.nen att zefis Dskugga

rmånens strålergöra cnkontursituation. Rückert säiger sig bettja

teckningavvåinncntillhansvÍininna(Gcs.Ge.l.IV172)'och
K.A.Nicanderlårossisommatfröid(f26\,attmånenskuggportraitcr må,larl.

har man uppfattat må'nen
såsom på tal om fullmâncn framhålles,

(oclrsolen)somsl¿indaochspinnrock.Ianslutninglrärtilltänkes
ocb brodera
Månen spinna samt ¿iven våva, sy

-

en kosmisk klädnail
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en himmelsk praktdråkt. Då himmelsguden Anu upphöjde lðtarsin gemåt och himmelens drottning, klåiiltles hon i ryudanraktens skrud, den strålande rnånens glansrr.ro I Rigveda (X: 26. 6)
kallas Ptðan deras skyddspatron, som väva kläder av fårull, eller
tånkes ka¡ske sjålv sour våivare. Plutarcltos låter, såsom ovan nämntg,

venus

till

parccil Klotho, sländ[âllerskan eller livstrådcns spinnerska, röra sig
i månen.l1 Irokescrna se i Månen en spinnare eller l'åivare' vars våv
alltirt åtcr r.ives upp. I likhct hÉir.mctl süger Dahlgren i Mollbetgs
episttar (f ): r},Iånen Ëir en garnhtirva, som syster Frtja nystar d¿ùruppe
i shyn och vitl månatlens slut uppnystaD. Grafström nämncr rmånens sih'erdtk> (Taiutarm, IÏ 16). Enligt Kalevala (4: 141 f.) var
Ainos

nor

som

flicke

så,

lyliörd, att hon hörtle Månens mö och

i

i

sin kista förvaraale
hon gultlbtilten och kjortlar, vävtla av Kuutar, förfÈirdigadc av Päivåt.1r. I en annan runa (24: 81 f.) prisas dcn tlugliga hUsmodents
Dagens dotter väva och spin¡a

skogen, och

vävnad metl orden:
On kuin Kuut[arcn kutoma,
Päivä.ttären kchreämä.4

Eino Leino åter säger (I(ootut teokset,

II

190):

Iiuuhut halki usva'Yön
kutoo kumman helmivYönb.

Tavaststjerna låter í Serenad, ett månstråle spinna falttastiska mönster.
Ilos I'Iemmcr ür månskenet untitet metl rnagiskamaskorsgarn'spunnet av blonrlaste månjungfrurs hårr.12 Sötlergran sjunger
Och mâ¡ren spinner sin underbara väv,
den blommor älska,
oeh månen s¡rinncr sitt sagolika nät
kring allt som lever.

Månljr¿s ett lrörligt skimmernätl. I }lalmströms bjklsprål< år. rnånens skcn ett över jorclen kastat silvertåcke.l3 lllom-

wirsén

ser

i

4 Är sonr vävd av mångudinnan' spunneD utav dagens drottning'
b *lânen rrti töcknig natt väver band av pärleskatt.
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berg åter såger, att tmånen vÍiver sig örngott av silverskenr.ra oftarc
Éir månskenet en s]öja, ett flor eller ctt skir. Teg¡ér talat ont erì
månskensslöja, Blomberg om nmånens slöiorn.16 I'los Alfred Jensen är
denna

bild mcra utförd:
Med sirliga slöjor och glitter
broderade månen vâr sal.rô

olof Enckell erinrar sig

i

Dø ttlaganil,e oindornas ö (247), huru udet

stora, gula klotet kantade hela strandli¡jen med silverne brode¡ier¡r.
Eino L.,eino sjunger i Mo,riatøn t¡ih,fut (II' 384),l
Kuutar kummia seuloi,
valkeus taivahan rantojcn takaa
morsiushuntuja neuloi
pMåneflor¡r

o.

är ett unikt, hos Frese

förekommande

uttryck.

IvIen

Åtgtidø av Karlfeldt usover all nejden i fullmånens florrr, metlan Stagnelius talar om Dmånskensflorr och Tegengren betraktat'
månskenet som ett ljust släpancle flor.l? slutligcn möter oss månens
'wecksell och Talis-Qualis.l8 Karfeldt siunger om cn
(nsilver) skfur hos

i

brud, som tlansar i nmånglitterskrud.Ée
Nätet Éi,r' ett reclskap, som i fornticicn anv¿inclcs icke blott av
fiskaro utan ¿iven av j¿igarc och krigare. Del personificrade lt[å,nen är
såsom vi sett försedd med ett ntit, liksom han har båge oclt svärd;
han är.en fullrustad f ångstman och krigare. I detta hfittscencle är Månen Solcns like. såsom ljusguctomligheter ha båfia
att kämpa mot mörkrets makter, och ljusct år deras nät och vapeD.
Månguden sîn har bl.a. det sumeriska binamnet Ge-sapar, rmattligt
nätu, och karakteriseras tlärigenom 8om fångstman eller krigare.
Febe-Diana kallas av I-Ioratius mkogarnas ltärskarinnur, vilket är
liktycligt med jaktens gudinna, som enligt stagnelius rpå bet'gen
mot vilddjuren krigarrr. Diana bctccknas också mcd.els binamnct
Dictynna som uppfinnare av nätet, och hennes frändc Iütar kallas
nhöga nät, utsplint på, ökensantlenr.
a Mânfrun strödde ut untler, / ljuset bortom himmelens bryn / brutlslöjor
sydtle.
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som jligarc, försedd mcd bågc och åtfölitt av en huùd, tyckessîn
vara avbildad på en babylonisk signetcylintler.Ð I sin egenskap av
jägare är Selene-Artemis lpilförandeu (i o c h e' a i t a) och rpå berg
(speciellt
kringströvand,cn (o r e i' p I an o s). Troligen avses Månen
nymå,nen) också med jägaren Grönjette, som jagar merlhuvudetutt-

der vänstra armen, ett spjut ihögrahanclen ochhundatisittfölje.sr
som f iskare figurerar l\fånen i Hemmers och Mörnes biklsprôk. Hos den förre hetcr rlet:
iúânen ror ut över rYmdens fjärd
att drömmares själar fiska
(var.r att pärlor ur djupen fiska).
Ned i den blckblåa natten ìran ka.star

nätet mcd magiska maskors galler,
spunnet av blondaste månjungfrurs hår'2r
Mörrre däremot låter Måncn ellcr, noggrannare $agt' ngubbcn i månr
på,
icke fiska rnect nåt, utan mcta: rGubben i månen ståt och metar
en strålancle bergsbrantn.s Också i södergrans mystiska dikt Nöt¿t'

vilken vi bålras till en sagodamm och uuppe på strandert står en
fiskarc med gyllenc metspöD, åit' ilet fråga om en astral fiskare; mett
är det Månen eller Solen?
Att Månen upptr¿ider som krigarc är ägnat att våcka förr'åning, eme<lan Månen i allmlinhet betecknas som friclsam och mild.
rmörk'
Men alla ljusvtiscn ha, såsom rrxlan antycltles, att bekålmpa
rets förskr¿ickels$)) (Job 24: 17) och åiro tlårför kÌigare. Atterùom
dc segersäger i I4ctæatigtætnns ö (II 1s0), att måncn il<åmpar mot
rh,uckna skuggor om herraväldet över vilaus ryurdu. Dcn babyloniske solguclen var alla stridsmåins lysande fiirebild. sin kallades

i

lguclarnaskämperl'KonungNabunaitlanropaclehonomattkuva
som urånhans fie¡rder och fälla hans motstånclare. Incliernas soma
gud år lika^så krigarc och anropas att giva skytlit med sina fruktans-

vürda skarpa vapen (Rigvcda IX. 31. 6). Dcn iranskc må'nguden
Mâh är pâ intloskytiska och baktriska mynt avbildad som krigare
metl svärd, resp. med pil och båge- Î.o.m' den kvinnliga Månen êir
krigisk; selene kallas lspjutsluugareu (ak o n t i'z ú s a). Nyrnånsskäran

l
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tir

såsom

Månen

i

vi sett en biltl av
flere fall övergått

mångurlcns svlirrl cller kroksabel' Då

till

en åskgutl, kan också. blixtcn var¿l

hans vapen.
och jorMånen åir, såsom i dct ftiregåendc orntalats, Dhimmclcns
åir allseende och
clcns ögau, ctt usijmnlöst ögarr, ett vakande öga; han

vittne till allt som skcr, mecl förmåga att speja ocli lyssna.% Därför
lämpar sig Månen bra till våiktare oclt uppByningsmiln'
ntyt oclr
Som sådan upptråider Månen sedan urminnestid i folktro,
poesi.

Ientvåspråkigkilskrifttextomtalas,attsjuondaandarforclorn
saurråd mecl
rasade i de himmelska regionerna och störde ordningen. I
plavishctsguden Ea tillsatte dlirför övergurlen lt[å.nen, Solcn och
úrimneten venus att jämtc himmelsguden htirska över och bevaka
det vi kalla
rnelens valll eller ctt himmelsbälte, som ungefär motsvarar
ekliptikan. Detta avser slns binamn Dhimmelsdammcns skyddsgudtr
(A I a rr a-k a r r a). En paraltell till dcnna babyloniska bild erbjuder
regeËintomytologien, enligt vilken solen och Må,ncn betrotldes ured
ringcn övcr udet höga himtafästetl6. lìätt ofta betccknas månguden
(uru-babbar) åir
som väktare, vå,rclare och leclare. nlysancle väktarel
rúlimmeett annat av ltans snrncriska binamn. I{an är (jåmte Solen)
hjälparc'
lens och jor{e¡s våiktarerr, alla lcvancle varclsers ledare ocþ
På intliskt håll ilr Må,ncn en av universums åtta väktarc.26 Med
origiavseende på l\,tånens våiktarsyssla anvånder sam Arsenius ell

ncll bild; han kallar fullmånen, som [öjcr sig över horisonten i öster,
lanclra man på vaktenrl, emcclan han avlöser sin lbroder solenl i oclt
för vakttjänsten om natten. Mlirkvärdigt nog stiges sclene i en grep
kisk månhymn hålla uppsikt över dc underjortliska (e p i's k o o s
n e r t e'-r õ n). Selene är i detta fall identisk med IIel<atc'
Månens våiktarkall antyrles icke såillan i pocsien' I K' A' Nicanclers sorgespel .Rtrnesoärdßt (IIÏ 200) gcr "¿\lrik Månen binamnet
uhimlaväktaren!), som gapar och metl sina blanka blickar vill sluka
honom. Gabriel Jiinsson uttryckeÌ sig: lMånen går vakt över venn
(Väl ualct¿cù). I An<lerssons dikt Min utíg hcter clct: rrFullmåncn vaktar
över hårdfruscn markt. Mörne sjunger i vanilrarcn oln månarna,
som vandra och vakta vågens vagabondl.
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Naturligtvis framstÊilles Månen framför allt sorn nattvakt.
Aurora von l(önigsm¿lrck (1668-1?28) låter icantate värklcn slutnra
sorglös, clå cynthia håller vakt och spridcr sitt skönaste ljus. I{ennes
s¿mticla, fru Brenner, framhållcr, att }fånc¡, lär nattett inbryter,
úika som påvacht i Solens ställe trätleru.z? I dikten Mutter Sonnelåter
Rückert Solcn såiga

till

Jorden:

Dann stelÌst du in der Nacht
den Mond auf seine \ilacht,
den du dir hast geboren,
zum Wächter auserkorcn.

stagnelius prescnterar tten till den fångna Anima kommande mångudcn med orden Þen väktare är hanl.a Dahlgren betccknar i sin ZrÍ.rbetraldnlse (II 82) Månen som uvinterns brandvaktr, som om vårcn får
¡rermission, oc[ stigcr i Mô,nsn: r¡Visst är ]ran om somm¿]rn försnmlig en
smul¡¡. I fuctæaligltetcns ö (II 92) heter det t.o.m. lmer slarvigt passal

ingcn pâ sin sysslarr. Mera fijrståelscfull och blidare i sitt omrlörnc
är vitalis. Hau minnes Dsin sl¿ikting på himrnelnr och betonar, att
lingen scnsiblare finnes, som brandvakt uppå jorden går och cj alltid pâ rosor vila fåru (Kornislø føntasier 1). Sehlstettt betlümer Måncns
nattjånst med orclen: rTyst han går med lugn och sans, som det
hövs en vakt om nattenl.z8a. I Månens u¿sø lå.terhan I\fåuenbeklaga
sig: ñom en branclvakt går jag hêir oclt lunkar, - - melankolisk,
blek och glåmigr. Likartad är i K¿rlevala (15:166 ff.) IVlånr:ils klagiut
över sin

lott att vara (cnligt Homéns översättning):
Född för

lysa

i

att på enslig

färdväg

frostiga nâtter,

dömd att under vintern vaka
och försrinna till sommaren.

I

likhet merl sina diktarbrödcr i sverge låter också llopelius Månen
uppträda som brandvakt - och dessutom rvakta barncls I'oD (Ltim,íng

lör

barn,

V

16õ).

Sorn nattvakt håller ÙIånen ögonen på tjuvar och lattvandr.lre. Ett bcngaliskt ordståv lyder: I'fhe Moon mocks thc Thie-

rtÂNDN

ziltt

med sin

lykta i

i

Mdne klnrø,att Månen går som en nattv¿iktare
hanclcn och lyser alla, som gå vilsc i jordens mörker;

vesl.g, Topelius s¿iger

þan kallar honom rpolisuppsyningsmenþ och rbuse för alla tjuvarn. Å
¿r¡dra sidan gynnas tjuvarna av månen. Därför heter han i Schweiz
uDiebessoûneu.s Gudarna Rudra och Helmes gåilla rcntav för tjuvar:'
nas skyaldspatroner.sr llandéerna och folket i columbia anse att
Ifånen lockar rnätrniskorna till stöld och andra mörksens gëirni¡gar.8s

ofta spelar Månen rollen av v tigv i s ar e oclt vtlgfarandes beskyiklare. Ett av Slns sumeriska binarnn är Kaskal, som betytler
rvÈigr. semiterna kallade þonom Bôl $arrân, rFlerrcn av staden Harranl, {.ä. tvägenn, och i en [ymn kallas månens ljus måinniskornas
leclare. utförligt prisas i Rigveda (vI. 63. 1) Pt5an som v¿igens herrc:
rHan kånner alla trakter, han för oss på den ofarligaste stigen; - -

oavlåtligt må han, vägkunnig, gå, framför ossl, och i en hymn anropas
han: rRöj ur vägen, o Pt3an, allt trångrnåI, gå segrande, Eüd,framiör
oss! Den onda fördärvbringanrle ulv, som lurar på, oss, d¡'iY bort från
vår stig! Strå,trövaren, den rot'lystne, ondsintc, jaga långt bort från
r'år vt8lnss PûSan är åiven, liksom ÌIermes, de avlidnasvägvisare och
leclsagare (psychopompos) till de fromnas hemvist (Rigveda

X. 17. 3--6). Hekatc heter vägcns gudinna (einodi' a), och Artemis
har uppsikt över våigarna (agyiai's epi'skopos). Den arabiske dilctaren umajja ibn Abi-ssalt (39:17) kallar Må,ncn )tförareu
(vtigvisare) om natten. Badreddîn al-IIalabî låtcr Må,nen visa vandra-

reu vtigen och lecla honom

till

målet. Dalin säger

i .lfaltets

beröm:

Den matta måne dä. utbreder
sin tåickhet pû det höga hlå,
och genom blomstrad skog mig leder
de vägar, so¡n

til

Hofs cj gå.

I Atterhoms Lycksalighetnns ö är Måncn schakalens vägvisarc och ly'W'allins
ser rljurct till den i öknens sand begravna karavanen. I J. O.
bearùetning av Horatii sckulärså,ng heter clct: nO du Htllda (Måne),
som leder nattliga vantlrarn i skogarnas famnp. Nyblom sjunger i
Må,nslcensläril:
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O hulda nlâne, du som blivit satt
ljus för kärleken i jordcns natt'
led milt vûr kosa franr till Tiburs flöden!

till

Stagnclius B¿igcl': rMånen lyscr den rådda vandrarcns spårD eller
rùyser clen nattliga vandrarens stigar meil silverrre blosset i skogarnas
famnuu, och Runebery låter Månen lysa rrherdarnas stigarD.s Enligt
Rytlberg visal nymånen väg till lycksatighetcns ö. Också Topelius
antyder ctt par gåDger Månens våigvisarkall. I månens stritnma ser
IVlaþnströms diten piltl sin rätta stig i skogen. Sehlsterlt låter Månen
t.o.m. tjtinstgöra som cn seglaïes lots (Romans i tiällbVgd¿n).
En spcciellt maktpåliggande art &v vaktlìållning åligger Månen i
babyloniernas mytologi som himmelsk p o rtvakt. Månen säges (liksom också Solen) öppna himmclens och himmelsguclens pot'tar. Månens

himmelsþa porttippnarsyssla h?irlecler sig kanske dtirav, att må,nc¡t
merl sina ltalvor i ny och ncdan uppfattarles som en dubbeltlörr, av
v.trs halvol'åin dcn cna ån den antlra åir öppen. Då. Sîn med allsan-

nolikhet bör ttinkas utrustad mecl två ansikteù och tillika är portvakt,
bililar han cn roggratìn motsvarighct till rornarnas portgud Janus.
Denne kallar Ovirlius uhimmelspalatsets portvaktu (co el estis
ianitor aulac). Han heter dåirjämtc Patulcitts och Olusi(v)us,
cl.v.s. ìran bårle öppnar och st¿ingcr himmelens pot't.
Det til mär'kligt att Jani dubbclsyssla på babylouiskt håll är förmedan gurlcn själv har sitt för
delad på två av Månens hustmr,

-

sig, låt3r. han hustlurna sköta varflagstjänsten. Eller assistanselr
av hustrutrt¿r får kanske silr färklaring där¿v, att }immeln enligt babylo¡risk uppfattning, i tuotsats till dcn folkligtl ftireställ¡ingen hos oss'
hacle mer älì en, sannolikt tre portar, såsom f¿r.llet ëir cnligt senare
ætrologisk tro: Iìn port bcfinner sig i Skorpionen; gerlonl clcn skall
I{e¡kules |a gjort sitt inträdc i himmeln, - r'ilkct påminner om
Gilgamcs' inträile i en himmelskt skön lustgår'd gonom en av skorpionmÍinniskor bcvakad bergsport. Detr andra porten ãr belägen mellan
I(råiftan och Lejonet, tlert tretlje mellan V¿ttumanncn oclt Fiskat:1a.3Û
Ilncter namnet Sîn amurri eller rvästr:l'lts tnånel har Sin en ltustru vitl
namrt fg-anna-galla, ultimtuelsportens öpp¡arerl, oclt ¡ncler ltamnet
Lugal-kisurra h¿r han hustrun Ig-anna-keÉtla, uhort som stänger
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himmelens portl. rrvåsterns måncu bctecl<nar utan tvivcl nymånen,
vilkcn som bekant först blir synlig i våster, då solen går iletl. Lugaljag mig'
kisurra åter betyclcr rgränsens konungl och avset, föreställer

tillväxt, eftcr vars uppnå,ende
(i östcr) månen avtar och slutligen försvinner' Itlén med tlessa
porteÌ för
benämningar tyckes vara, att nymå,nen liksom öppnar

gräns- eller höjctpunl<ten för månens

clet himmclska månskenet, medan månen

i

nedan småningom stän-

dcnna riktning pekar den omstäntligheten, att cpitetet
drimmclsportarnas öppnareu följes av tillåigget nsom skaffar ljus å,t alla

ger clcn.

I

månniskorn. Då, även Solen kallas ¡rhimmelens portöppnat'eD' avses
därmed utan tvivcl gudens roll som ljusbringare. Det må i dctta sammanhang påpekas, att meclan romarnas himmclske portvakt Janus'
liksom aposteln Petrus i legenrlen, har hantl om himmelrikets nyckel,

det

i

cicn babyloniska mytologien icke åir Månen

utan solen, som

innehar dcn nyckeln.
I en inrlisk s.k. üpaniðad-tcxt ingå,r en märktig utsaga: úvlånen lir
hirnrnelens port; den som svarar honom låter han pa$ger&, den som
icke svarar regnar han ned, seclan han förvandlat sig tiuregnn.sT Av
detta korta uttalande framgår, att inilierna föreställde sig Månen ickc

blott som himnielcns portvakt utan tiltika också som etü slags rannsakningsdomare. Härmed stämmer överens att babylonierna betraktade Må,nen som en rättsinstans, månguclen som en domavkttnnare
ocþ alltets d o mar e. Detta kan vara ctt arv från den tirl, dåSîn var
urrikcts övergucl, i vilken egenskap han naturligtvis också handhade
den högsta rÍittgvårdeil. Dock var solguclen den egentligc douraren
och rättens värnare. Ivfen också, den egyptiske må'nguden Thot hadc
vtirdigheten av uhimmelensr ävensorn människors och gudars
clomaren.s En del indianer föreställa sig att Månen cn viss titl vistas i
underjorden för att straffa syndare, såsom omtalas i styckct lDunkelmå,nen och svartmå,nen.t De mesopotamiska semiterltas tanke om sin

månguds förhållancle

till brottslingar

bclyses därav, att

i

cpilogen

till

Hammurapis lagkodex lagbrytarcn hotas mcd må,lgudens straff,
vilket även drabbar dcn som bryter ingånget kontrakt cller krå¡rkcr
ctt tempels helgd.
speciellt övervakar Måncn edens helgd och åberopas rìåirför som
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i tretljc årtuscnrlet f. Kr. svuro vid IUålten, och edsbrytarcn löpte risken att sntirjas i rnångurlens lüt, liksom
Jahvc sägcs fånga brottslingar i sitt nüt.30 Ackatlcrna svut'o virl

edsvittne.

sumer.erna

Nannar och den regerande konungen. Ilettitcrna kallatle l\{åncn
yid mårctlens hetrer. Profcten }lohammerl plägarlc likalcdes svära
¡rvitl himrnelen
nen.ao I l{orancn (kap. e6) förckommer edsformultiret
och nattvanclrarenu, i vilket nattvanclraren kan avse månert. I delt
Ilarnâsa kalladc diktsamli¡gen svär cn man rvid månen, den fulla
Och den nyaù. I Sydarabien blukar man den dag i dag är svära vid
Allâh och månen.a1 Dcn¡a sed tyckcs vara etf ary från herlnaticlcn,
då l\tåneû vaf cn huvudgudomlighet. lvlen araberna svär'a ännu i
rlag också. vici Allâhs fallns a2, liksom israelitcrna på patriarkernas
tid bekräftadc sina löften genom att lägga sin hand under dcn eclfordr¿ndes rlänclr (1 }Tosr:b. 24:2.9), cl.r'.s. genorn att svåira påhans fallus,
liksorn vi svåra mctl tre fingrar på Bibcln. Ernedan fallus är enbild
av månsk¿iran (sc rlfå¡sftür':uu, s. 76), åi¡ rl('t troligt att fallus i de
gamla etlsccrcmonictna rept'e$r:¡tcrade mångn. också rnå,nguclett
ì[en i I\tindrc Asien vaì' eIì eclsgnil.as Grekcrnas och romarnas sctl att
vid edgång åbcropa I{crakles-Ilerkules håillerler sig kanske dåirav,
att åiven lleraklcs glilklc för rnå¡guclomligfuet. rrullrs ringr, vid vilken
gfrr.rnaucrrìa brukade s\¡ära, är våil en symbol av måncn.4 IIen tultgu-

vitl delt allseendc solen.as
Är,elr i ny*re dikt.ing förekommet måtlen sorn etlsvittle. Graziano i líöpmannen i vencdig (v t) sv¿r vid må,ncrt. Detsamma ¡¡ör

ser, jakuter och [lentral-Asicns iraner svtirû

Iìomeo; men Juli¿r gillar irrte tletl
och iclcligerr äudr¿r sin sl<iva

(jfr

f,rtlen' t'mcrì¿ìll nrålttut ür obestlinrlig
>I\'Iåne1 som förgüngelsens och evig-

ltetenssynrbolu(s.1s2).GounodsF¿rust(]II11)kallarmånciloclrstjär-

lronìa att br:vitt¡a sin och Margaretas ktirlclislycka. Tcg¡ér låter
oss veta, att Adam och Ev¿ ))svuro fär stjürnor oclt månrr sitt tro, sttm
ünnu förlovade plägar, och en rutìalr gålg sägcr skaltkrlt: uFritt för
stjärnorna, för måuen, svärj rlin lycka, svtil'j tlin trolrrr6 llörnc kaliar
>måncns silverlÉrga, solclts gyllntr bloss, heligt ljus för edetr'4?

l\fånens väktartjänst hör slutligen att vara h c I r1 e. Den
omständighetetr, att lnan förestållt sig målten solll oxe ellct' gumse,
har icke hinclrat att se i honom en herde. Övergånge' l<:ilt tälrkas ha

Titl
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förmedlats av begreppet letlardjur. Ett av den sumeriske mångurbimmelens
dens binamn är Utullu, lherdel. Dä'rjåmte kallas han
och dess stall
herder. IIan har i sin tjänst tio underherdar. Boskapen
oxar på
åro anförtrodda i Månens vår¿. Han vallar svarta och vita
Man
himmelns viilabetesmarker och samlar kornas mjölk i kåirlo.s.v.
bilda
kan anse det vara oklart vilka himmelsföreteelser det Êir eom

Måneneboskap.Detkanvaramoln,ochitetkanvarastjåirnor.
Liksom hos Ïlomeros Solens döttrar valla molnkorl, låter t'ex'
Geibel Månen vara herde för nmolnla,rrmt.as Oftare är det stiårnor'
som bilda månherdens hjortlar.
och
En sydslavisk gâta lyiter: rotpliga får beta på, ett ändlöst fÊilt,
och månen.
herde ä,r ett behornat fårn; gåtans tyilning ä,r: stjärnorna
Detta utsåþes direkt i en tysk vaggvisa:
Dio Sterne sind die Lämmerlein,
der M.ond, der ist der Schâferlein'¡9'

samma bild möter oss i en gå,ta hos schiller.
såittning av Runeberg heter det bl'a.:

I dess sverlska

över-

Uppâ ett ändlöst bete vandra,

otaligt, eilvervita får;

- - -

och till en herde de sig sålla'
vars böjda horn av silver är. - En trogen hund hans hjälp åir Yordon,
och främst en muntet vädur gûr.óo

Svaret på gá,tan iir detsamma som ovan nåmndeg. Hiir tillkommer
icke
hundgn, gom kan vara askljuset i nymånens sällskap, om den
avser Hundstjårnan, medan nväduren¡u äir zodiakens första tecken.
(SDD II 76):
Samma motivbehandlar också,Atterbom i .l'Iøttrtg hölsr¿ir¿g

.
'

Men Pâ blâa himla-ängen
vandrar ¡ilvervit en hjord' - Herden, som den hjorden vallar,
klädd

i skir från toPP.till tå'

njuter av det ¡ken, som svallar
vart hans ljusa Îötter gû.
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jiven Soma är lherdel, och den frygiske rnångudcn Attis hctt'r rde vita
stjåirnornas herdo.6r Pt$an lir boskapens bcskyddal'e, en uppenbar
hcrdegud (Rigvcda VI.68.2). Flermes, kallad lbaggebiirareru (kri of o 'r o s), är den rgoclc herdensl fiilebild. Då Sclenc betecklr¿l^s soltt
xic nattliga gudars hcrder), ¿iro de nattliga gudarna cnligt östcrItindskt språkbruk nattens stjärnor. tr{å.nen åsyftar slutligcn också
en arabish skald, som, trött av en lång nattresa, längtarefterxtjär'-

notnas herdel.
Så"som i styckct rDe två stora ljuscn och stjlirnornar omtalâs,
tänkes Månen stå ävcn i andr¿r ftirhållanden till stjåirnorna. Dert
manliga Månen êir stjÊirnoruas konung, hert'e och åiktamatì, metlatt
den kvinnliga tir stjårnonas drottning cller moder. I båcla fallen
Ìrar Måncn sålunc'la ett anserrligt följe. IVIed gocla skül säger Tegnór,
att lrrgeborg som brud är rutav tärnor följrl, son målen följs av
stjärnorrra på himlcns valv¡r. Det är därför oväntat att Stagnelitts,
Sehlsterlt, Talis Qualis, l'opelins, Lernpi Ikär'alko m.fl. betona ntåncrìs cns&mheb.5z Båittrc passa epiteten ensam och enslig solen jämför ldin ensli¡¡a gångl i Tegnórs solsåtrg.
ÌIå,nens funktion som framståetìdc orakel, rnångbetrotltl spåttlan
och siare har bchandlats i samband mecl l'Iåltens vishct. För }fånens
läl<arverksamhet se llfåncn ger sot och bot.l
Det bör tillÈiggas att clen personifierade }fånen enligt füreståillningen hos follc på ett lågt kulturstarlitt¡n fönättar en müngd i rlet
ftiregåcnilc icke berörtìa, ltuvudsakligen livinnliga sysslor.63

i

xx
Månen $er eot och bot'
Månen anses utöva ett tvåfaliligt inflytancte

på,

miinniskans hËilso-

tillstå,nd.HankanslQdaochhankanbota.Dettaåirenuråldrig,hos
föreställning'
iniloeuropéer liksom bos semiter dokumenterad'
I epilogen till llammurapie inemot 4'000 âr gamla lagsamling
sages,attMånenskallhemsökalagbrytarenmedetthå'rtstraff'som
fråga om någon kroicke skall vika från hans kropp. Det är tydligen
den fornarabiske
nisk sjukdom. Kanske â,syftas förla'mning, så'dan
straff i form av
*ångod.n Sahr ansågs kunna vålla' Med Må'nens

sjukilomarhotasiandratexterockså,tlensomflyttarrå,märkeeller
tryterkontrakt:nMånen,ilengruvligeherten'somsttålarblandtte
vars band äro
stora gudarna, skall hemsöka honom med vattsot'
med' en klädnad
olösliga, bektäda hans kropp med utslag liksom
så att han får löBa
och för livstiden uteståinga honom lrån hans hus'
clet

i

en mer

kring sin hemstads ringmur liksom en vildåsna'r' heter
åin8000-årig,babylonisktext.lMetlutslagetmenassannoliktspetä,lsIndien i samband med
kan. Denna hemska sjukdom ståll'tes bl' a' i
antar en färgton' som
månen, kanske därför att lepraslukas hud
Moses' hand
på,minner om mä,nens eller månskencts Yitbleka fåirg'8

llevjurvitsomsnöavspetÊilskal.Detålrmiirkligtattettavmånens
resp' nden
epitet i arabiskan år al-abraÇ, Þden f|åckigen,
poeten Bo Carpelan reamsBetålskep. Och i en höstrlikt av den uuge
gnagau'
las alla rå,ttor om sp et älsk m ån e att
Israeliternatroddeattmånenkanska(lamiinniskanorrnatten.
versen: Ñolen
Detta framgår av psalmen etthundratjug¡rett' sjåitte
skallejskadailigomrlagen,ejhellermånenomnattenl'Påvilket
s¿ittmå,nenttinktæskadaframgârícke.Detåirejhellerfulltklart
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vad det innebär, då Tuurc Vapaavuori, som färfattat en skildring från tropikerna, Pistäuän kuun ølla, påstår att månen Dstickern.
iVfen i medelticla urkunder talas om pmânblindhetr, och i reseskildringar från ekvatorialtrakter omtalas av månskenet vållade fall av ögon-

lidanden och t.o.m. hjärnhinneinflammation.s I svenskt skriftspråk
har jag två, gånger stött på, actjektivet mâ,nsjukr. I R. Parlands dikt

Månilù och ililtto,ren heter tlet:
Hukar och skriver scn tusende âr
diktarn sin dikt om månen:
Alltid månen.
Och alltid diktaren,
mânsjuk

i

silvrig natt.

I-Iår åir rlet tydligen icke fråga om någon av månen vållad sjukdom,
utan ¡mânsjuku är liktydigt mecl ltungeltagenrr och nunderligt betagent

(jfr kap, XXIV

8. 289).

tr'orngrekerna biltlade av ordet fÕr måne, Selene, verbet s e I ën i' z e i n, som i Bibeln återges med. uv¿ra månadsrasander. Ett av
månen påverkat sinnestillstånd betecknar också latinets I u n ati cus, franskans lu n at i qu et sombåda ha sin rot i ortlet l-,una,
medan en sinnessjuk på, engelska heter mo o nstru ck, som motsvarar grekiskans seIeno'bIetos. Att somnambulism eller
sömngång skrivits på må,nens konto, giva också de tyska orden
rMondsuchtr och mondstichtigrr vid handen. Somnambuler på,stås
gärna ta sig en promenad på hustak. Det åir väl dÍirför Bibelns
månadsrasandet i den syriska översåittningen betecknas som Þden
av takdcmonen besatten.
I evangelierna berättas otn cn månadsrasande, att han ofta föll i
eld och ofta i vatten (Mat. L7:1õ), ellcr att den onda (mån) demon som

i både eld och vatten (iVlrk. 9:22).
Dessa bibelst¿illen belysas av en assyrisk besvärjelse, i vilken besvåirjaren uttalar önskan, att den tvillinggestaltade Månen måtte
behä,rskade honom kastade honom

förgöra en häxa genom att kasta henne i en avgrund av vatten och eld,
så att hennes ansiktc ån glöder, än bleknar. Nfect etil och vatten åsyfso

xlr

-
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och svettbad' som sålcdes ansåtas påtagligen skov av feberfrossa
I överensstämmelse håirmed
gos kunna vå,llas av må'nens skiften'
har eld och vatten i sitt
iæ*, i en annan kilskrifttext att Månen
våld.a

bli sömn-

I Övre Pfalz tror man' att barn som avlats i månsken
folktro föranlett
att

denna

gångare. Man l¡ar t'o'm' uttalat åsikten
föreställningen, att
lroi.t av sparlakan.6 I samma hertigitömc råder

odöptabarnsomutsåttasförmå'nskenetblisomnambulcr'medan
sydlavernatro,atttlerasvåilbefinnandeförsvinneriförstanedanet'B
80m dricka månbelyst
r steiermark inbillar man sig, att människof,
Det är detta som antydes i
vatten, angripas av struma och idioti'
Lenaus HYPochonilts M ondlied :
Tióf in den höchsten Steirerfelsen

kenn ich ein Dörflein' wo man meint:
Hâlsen'
Der Mond wird Schuld an dicken
lvenn er in einen Brunnen scheinl"?

Att itricka vatten, i vilket fullmånen
håilsokur, såsom

vi skola få se'

speglat sig' åir å andra sidan en

i

sambancl

sättcs
epilepsi, danskarnas Dmaanesygcrr'
av tlenna art grekerna scdan Herakmetl månen.E Det var en sjukttom
platons dagar kallade rxlcn heliga sjukanl (jfr Hcrod'otos

Till och metl

leitos, .ch
Hippokrates tlock ansåg omoti
3:33), vilken benamning ltikaren
framkailades av mângudinnan
verad.g Man trotlde att dlnna sjukciom
Galenos (2' fuh') satte epilepSelenc-Hekate-Artemis-Diana' Ännu
vid samma tidpunkt opponerade
sien i samband med månen' Ungefår

sigkyrkofadernorigenesmotantytldaförestållning.Hanför'klarade
atthimmelenstyrtanuvitsattatthêirskaövcrnattcn'merrickehar
förekomst bland människorna'
någon makt över sagda sjuktloms
en demonistisksjukdom' Denna
Epilepsien är enligt Origenes' mening
också,påbabylonisktochbibliskt]rå,lldokumenteracleuppfattning
ännu ivåraclagarsfolktro.
varrådande under tång tirt och kan spåras
Mentronpåmånensantlclisjukdomsorsakenförsvannickeheltoc]t

hållet.Manhartrottsigkunrrastatistisktbevisa'attepileptiska
anfallintråffaföretråi<lesvisvidnymånegsoclrspccielltclåmå,nenåir
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fem dagar gammal. om b e n ù u, namnet på en i assyriska slavköpebrcv ofta nämnd sjukdom, betytter epilcpsi, såsom man antar, förorsakades clock rlenna enligt assyriernas tro icke av månen utan av

planeten JuPitcr.
månsken berccler mången obc,hag och år enligt en vicla
sprictd förestüllning farligt för alla.lo. Den arabiske kosmografen al-

Att

sova

i

nedhukad
Qasrvînî på 1200-telet påstår, att dcn som sitter ltinge
och
av
snuva
engripes
eller sover i månskeÙ blir trög och matt samt
huvuitvärk. Axel Gallén påstår på fullt allvar i l{allela l(iria attbary
efter att ha sovit mycket oroligt i ett må,nbelyst rum, 0m morgonen

varit illamående och haft svullet ansikte. Den redan nämncle estniske
tliktaren Barbarus ger i en till finsl<¿n översatt dikt Öinen lcaupurtki
cn skråimmancle skildring av den oro och de sällsamma fantasier
månskenct framkallar hos sovande.
Ett gammalt ordståv bjuder att man inte skall rlansa och inte hellcr arbeta i månsken. Från det forna furstendömet Wakleck omtalas
folktron, ¿tt den som arbetar i må¡sken får cn örfil av en osynlig
hancl och blir blind rltirtill.ll I arabiskan har man av ordet förmåne
qamar bildat verbet qarnirû, som betytter vara sömnlös ellcr
över
ryå i sömnenu. I kinesisk poesi förekommer stundom klagan
r2.
Endast lpndymion slumrar ljuvt i
sömnlöshet, vållacl av månen
8;
Selene ür hans mångkamratr. Ossiannilsson utmånens strålarr
talar i calceqal,þ, åsikten, att Drsöclcrns måne sänkcr söm¡cn tung
och kvao. Att sova mcd ansiktet vänt mot fullmånen kan enligt
14. Då Dahlgren i sin dikt Mdsjitmtins erfarenhet förorsaka blindhct
,neæ påstår, att han agrir ingen blinrln, tyckes han vara totalt okunnig
om huru farlig för vår syn månen åir både i sängkammaren och i tropikerna. Ekelöf kallar en blancl tríiclen famlandc skugga lmå,nskensblintl>.
Mycket bctünkligt är att rnånen kan draga till sig en sovanrlcs
ande.16 En mancleisk saga talar om huru det gick en manr som medels
magiska konster sökte att l<omm¿ i förbindclse med månen. Han
börjarle läsa en bcsvårjelse, clå månen gick upp, och medan han lëiste
gomnadc han. Men rnånen lät honom icke sova utan oroade honom
på olika såitt. När mannen tlen fjortonde natten. då månen var full,
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draga och släpa honom
åter sökte kontakt med må.nen' började clenne
till sig såsom magneten drar järn' Mannen låg liksom förlamad utan
då solen gick upp'
att kunna röra hand eller fot och såg Eyner' Först
lcom han till sig och fick ro'16
I Badel kan clet håinda att själva gubben i mån lutar sig över en
Att cn levandes sjtil
sovand.es bärkl och sträcker sig efter honom.l?
sätt kan dragas till månen tyckes ha varit vålbekant

på antyttda

Dessa brukade nåimför' de forna grekernas ooh romarnas barnpigor'

utsatta för månligen omsorgsfullt tticka småttingarna, då de voro
sken.Eoliknandefruktanförmånskenetsinverkanharnraniakttagit
vissa trakter av Tyskarmenier och ho-inrlianerna i Brasilien.ls I

hos
och i steiermark trot'
land betraktas Månen rent ut som barnarövare,
blir vindögt oclt
man, att ett barn' vars blöjor beskinits av månen'
en sömngångate.le
att den som
Den latinskc författaren Macrobius (6' årh') sågcr'

sovitlåingeimånskenärmycketsvårattvåckaoclrliknarenvane r I i'vaknat.Ð Icke utanorsak kallades selene a m
sinnig när han

tloos'uförståntls}¡erövandel.IShakespearesdramotlwllo(Y8)s¿irhan kommer jorclert nårges månen vara skuld till ctt motd, ity ntt

mareiinvanligtochrubbarfolkshjåirnoru.EnligtvadAstotfiAriostosB¿sør¿deRot,ond"erforuntlersittmå,nbesöksamlasimånentlet
ja' clär finns också mesta
forstånd måinrtiskorna på jorden mist,

delenavderasförståncl,somintetsårlanttyckashaattmista'
Detvardåirförlimånenskretsudetlêikcmerlelmåstesökas,somsku]lc
av dennabok(kap'
åtcrge Roland hans förstånd. I ett annat avsnitt
en föråilskad
XXW) omtalas att må'nen speciellt kan trolla bort
månen i tropikcrna kan
må,ilskensnaris förnuft. Sjömåilr beriitta att

görafolksprittgalet.[Gallén-Kallelaåtcromtalarattocksåvilddjur
i ctt cgenttomligt
och större apor av tropikernas månskeu försåitta.s
med könsdriften liktillstånd av ra"seri' som kanske sammanhåinger
l¡evcrtin om lPierrots
som vildarnas månskensdanser. Med sk¿il talar
månskensgalnafuktep(Mard,i,-gras).Ifransktfolkspråkbetyder
att varaförryckt'
ravoir la luner eller lun quart de lune dans la têteu
kan nåmnas' att
På tal om själstillstånd, påverkade av månen'
från månen' Må'.trollkarlar, häxor och schamatter tros få sin kraft
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Fig. 47. ìIodergudinnan Ninhursags fähus med nymånens sküra,
hängande över ingången. I(opparfris från alUbaid' Ur Dxcavations

I'

Fig. 48. Mânskäran och rFåti-

!'ig.49. En sjufingrad hand.

mas handr. Amulett frân Tr¡nis. Jeremias, Handbuch.

Fornbabyl. sigillavttryck.

!ig. 50.

Pinches, Rabyl. Tablets.

Il.¿rlicnskn amuletter. Bclucci, Un capitolo di
psicologia PoPulare.
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nen är ju trollcns hcmvist och i Hekates person deras patronessa.
På, Gul<lkusten i afrika env¿iûdes ett ol'd, som bctyder bårie måne
och trolldom. En del schamâner påstås taga formliga månskcnsbad
för att komma i nödig trance.2t"
I detta sammanhang må också omtalas att enligt en i dagspressen synlig notis en viss Jefferson vid universitetet i st Louis
sedan många år undersökt må,nens invcrkan på det animaliska livet
och gör gällanrlc, att månen inverkar stimulerande på djurens alla
instinktcr och speciellt också, påmänniskans kärleksdrift' Hananser
mycket förnuftigt - att vid avctömande av rpassionsbrott¡r
rätten bör taga i betraktande, huruvitla brottet begåtts i månsken
i vilket fall en förmildrande omständighet föreligger!
Till och mcd att se på, månen tir farligt, i synnerhet för havandc.2¿
Rumänerna i Burgenlantl hysa sådan frukta¡r för månens skadliga
magiska makt, att om de plötsligt få syn på. nymånen, de gripa tag i
den skydrlande heliga håirden och göra korstecknet.a I Irland kan
det håinda att om en gravid kvinna ser pû må,nen, hennes barn blir
idiot.% Men hos armenierna, som också de tilltro månen ett skadligt
inflytande, såirskilt på smâbarn, lå.ter moderrì det oaktat sitt barn
clä,rför

-

betrakta delr farliga jorrlttrabanten och presenterar honom med orden:
rDin farbror, din farbror.Ds Kanske åir det i detta fall,såsomx'razet'
antar, fråga om sympatetisk magi, liksom då' guarayû-inclianerna i
och
östra Bolivia lyfta sina barn mot nymånen för att tte må växa
bliva lika bussiga som Dfarbroru. Enligt Briffault fôrekommer seden
att lyfta barn upp mot månen i olika traktel av Afrika, Nya [iuinea'
Mindre Asien, Nordamcrika, Mexiko rrl.D., men han gocltar icke uppfattningen att detta är en sorts sympatetisk magi' Han uppger också
att man plëigat erbjuda barnen å.t Månen, liksom europeiska häxor
sägas ha brukat på liknande sätt skänka djåivulen sina med honom
füdda småttingar.s
Begår någon ohövlighetcn att peka på, den avtagande månen,
rrtipscs han enligt sydslavisk folktro medels fingcrvärk och nagelböld. Man har ocksô förestÊitlt sig att tlet pekande fingret ruttnar
bort ellcr styvnar, cnligt kristen tro till straff för att dcn pekancle
stuckjt ihjät små änglar i månen.8? Att upeka fingerl är en reclan i
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Bibcln omn'lmnd gcst mecl vilken man

uttryckerföraktochhån.MerriAssyrientyckesmanhagjortskillottt finger. En godartad
natl mellan att peka mecl ett gott och ett
om' clå assyriska skulpfingerpekning vill man fönnocla tlct åir fråga
supplikanten pckancle

turer frarnstäila dcn framfr.rr gudomen ståendc
p&denrramedlrögrahanclenspekfinger.I)enengelskcassyriologcn
pckning som slutscertcn i cn
Stephen Langclon uppfattade detta slags
slångkyssakt.zsEllcrinrrebtirgcstenettbannlrotihändelseavolrörd

bön?EnligtEirrarKullcruùlrarcletinorskfolktrobetraktatssom
vanhelgande att Peka På' månen'
han ttinÄr någon nog taktlös att spotta mot månen' nister
omtalas i
2e;
må, jtlmföra djagga-folkets bruk' som

men man
kapitlet rNYmånen håilsasu.
också ge bot och hälsa'
I\[âncn icke blott vållar sjukdorn utan kan
Derr egyptiskc månI\Íånen är cn riktig ld,kare, cien förste i våirlrlerr.
lËikegud'
gutlen Chonti var under ttantnet Neferhotep e¡¡ anscdd

rlerna

valsspecialitetvarattbotasonrnarnbuler'3o'l'ltotläktelrimmels.
gudcnllorus'skadadeöga(rnårrcn)ochgavdettillbak¿tillägaren.
I
I ll,igvcda (X. 86.89) becles }Iånen förlånga tlen bctljanclcs liv'aft
på bruket
kapitlet lNymåncn hêilsasl anföras talrika exempel
anl.opaMånenomlrtilsa.DekeltiskapriisternakallacleMânenden
som botar alla sjukrallbotandeu.Br I sagorna tir månen llivsrotcnÞ,
'en biltl av nymånsskäran
domar och helar alla sår.es Livsroten

-

tirtlensarnnlasomengclsmá,nrrcnslsicklewortncllerlrnånskårsörtcnu'
incliern¿rs k u ß t a kalsom rir.en kallas rlheal-allrrs, densamma som

laclehtilsoörtochkanskeclcnsammasomunclerörtenðÎbuissal-riramëlu,uredangammirlblirmänniskanå,telungu,iGilgameÉ
aglaof anton'som
eposet. En annan mån-och troìlört mcdnamnct
skallvãixaisynnerhetiÀrabien,omtalasiclengamlauhermetiska¡llit.
röjer sig cläri' att den
teratulen. Dess intima samband rncd måncn
botar siukdomar
tillvtlxer och avtar metl ny ocb nedan. Dcn icke blott
ochclriverutondaandarutankanocksåstill¿lstormpå,havct.il
I samband med tron på måncns och i synncrhet nymå'nens lilbabylonierna
kande och hclande kr0ft står rlen gamla, rerlan hos
påvisadeföreskriften,attenläkcörtförattvaraeffektivbörplockas
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om natten eller på morgonen före solens uppgång, naturligtvis i
månbelysnings.DåDidofattatsittförtYivladebeslutattberöva
sig livct, samlade hon en ekörd av örter, mom fallit vid månens strålar för kopparnn egg och sväller av giftiga safterrsô. örter, somskola
koka i ondskans håxkittel, böra vara rplockaile i må,nens nedan¡Ê¡.

till

i

hlixornae besvä,rjelse
i fjåtrite akten av Moefretfu, dä,r en ingrediens i hã,xkitteln tir lbenvealskåppar, skurna av och spiãilkade viil en månlörmörkelser, d.v.s.

Denna uppfattning kommer

synes också,

ilå månens magiska lius utnjyttjastill det yttersta. som en koncentrerad form av denna kraft betr¿ktades den s.k. månstenen eller seleni'
ten s, som utgjorde ett avgrekernas viktigaste botemedel mot epilepsi.
Liksom månen kan vålla vansinne, kan han även giva bot för det.
Detta framgå.r av att låikcmeillet, som skutle återge den rasande
Roland hans förstånd, skulle sökas i månen (a+:02¡, helt naturligt,
då,, såsom ovan omtalats, förstå,ndet liksom allt annat som måinniskor
mist finnes samlat i månen. Det år kanske i hopp om bot från ovan
som fânen, efter vad man sä,ger, går och tittar på månen'
I må,nens ljus finnes mångahanda lålkning. spetä'lska och likarpå
tad.e slukdomar botas i Indien dåirigenom att den siuke får se
mânljusets reflex i smör, olja eller miölk. Bland en ilel mohammedaner i Inilien år tlet brukligt att dricka må.nbelyst vatten för att bli
kvitt nervositet och hjårtklappning.so Ännu kraftigare verkan har
vin i vilket månen speglat sig. Enligt tlen indiskeskalden,erotikern
Amaru (i Ralf Parlands bearbetning Mârun\ är tlet en nljuv månskensdryckr, som slå,cker misetron i den älskades sjlil och återskånker henne sÊillhet. Hinduerna i Nordindien låta månen bestråla mat
be'
som de förtära för att erhâlla långt 1iv.a0 Kinesiska låkare bruka
handla en d.el sjuka och besatta medele hypnos i mânskenir
poesi.
Månens psykiska läkekraft anty<les ofta i vä.sterläntlsk
Bad i månens dagg stillar siälsliga kval enligt Faust och Edith Södergran (se þEtementens drottningr s. 14s). stagnelius prisar selene
med orden:
Nedstråla hon lâter
sitt läkande, höga
gudomliga öga
pâ .{nimas sår.

XX

Nlånen ger sot och bol,

249

tl{örkrets bleke vün ¡tgiuter månebalsam på svidande såru, säger
Jorma Partanen i Penilelslag (s. 50).
Exempcl på månens och månskenets fysiska ltikekraft kunrle
anföras massvis. westermarck omtalar, att enligt folktron i Ma¡'ocko
månsk0n botar solstygn och förgör vårtor.a2 Det år märkligt att månens inverkan på, vårtor cller noggrannarc uttryckt den sympatetiska rnånmagi, som anvåindes för att avlägs¡a sagcla utväxter, äI'
kÈind åtminstone också i Tysklanil, Englantls och Finlanrt. I $sterbotten kan man lkasta bortu vårtor till må,nen eller rtvättal bort
dcm i månskcn. vöråbon såigcr till vårtorna: >Ni ska tork och svartna
bort, liksom månen mörknar bortu.4 I Kuusjoki avlägsnas på ett
liknancle sãitt ett slags vårtor hos kor, då månen är full.
Enligt sydslavisk folktro är månmagi ett verksamt medel mot
huvudvlirk. Man betraktar må,nen undcr sin arm och säger tre gånger nlfåne, uDge man, gamle grå"sktiggl IJå du blir biten &v cD orm,
som lurar bakom en granstam, må mitt huvud börja vtirka. varken skall du nâgonsin bitas av cn otm, som lurar bakom en granstam, eller skall mitt [uvurl någonsin r'åirkn¡r.aõ Ocksåhos en mundastam i Frtimre Inilicn kombineras huvuctvärk med rnånell. Man
iakttar seclen ¿rtt raka ctt nyfött barn två gånger inoln ett och sarnma
nrånvarv, ty rakar man det enclast en gång undcr ett månvarv oclt
sedan under cle följande, kommcr barnet att alltid ha huvtttlvärk
en gång i rnånaclen.aß vem begriper rlet? sytlslavern¿ förstå ocltså
att avlockÛ månen bot för krampaktig gråt hos barn. IIail btir baruet ut i det fria, då fullmåncn sjunkcr b¿rkom ett berg, giir tre kaströrelser metl b¿rrnet oeh säger: rDu, Måne, bak berget, barnets gråt
in i berget.ra? Till form och stiliscring likartade yttringar av rnånmagi omtalas i kapitlet rrNyrnåncn häls¿str.
Tron på månljusets hclande och läkandc kraft har givit ttppltov
till föreståitlningen, att den pcrsonificrade }Iåncn är läkare. I Babylonien och Assyriel kallades Sîu llikarc. Också Sîns son Nitr-azu, rläke-

hertenr, oclt sonson Nin-gi$-zida, rrrlet bcstätr{iga trüdetslìgrreu' vor()
läkegurlomligheter. Den sen¿rre represcnteras astralt av stjärnbilden
omslinIVIuð, rcrmenn, d.ä. Draco, oeù hans symbol, en av två ormar
gracl st:tv, åir ünnu i flag lËikarlas käutctecken. Indier¡as Rldra kal-
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las xlen båiste bland, låikaren, och Açvinerna, ä,ven de månväsenden,

heta ugutlalåkaren.
Månen säges häva krankhet och sjukdomsplåga.

I ett babyloniskt

brcv till konungen uttalas förhoppningen: nsln och Nin-gal, Må,nens
maka, inför vilkas ansikten konungen vandrar, givc honom hälsau.
Sln anropades speciellt att bota av en bennu kallad sjukdom
angripna. Bennu sjukdomen var kanske fallantlesot ellcr spetåilska,
som inclierna tro botas i må,nsken. Månen är världens äldste och
skickligaste gynekolog och underdoktor. Han botar t.o.m' barnlöshet och sterilitet. Intet att undra övcr, eftersom Månen som Soma
eller Varuna kan skÊinka säd. I fråimre orienten och i Egypten verkade Månen fordom som ett slags överackuschör, understödd av
himmelska barnmorskor, såsom framgår bl.a. av beråittelsen om
nmånpians nedkomstu (se nMånen vid giftermål och födsela). ¡Vatten
ur månens krukar är ctt slags balsam, som enligt fornbabylonisk
föreståi,llning lindratle barnsåingskvinnors plågor. Också grekernas
Sclene var barnaföderskornas skydtlarinna, som gav en snabbnedkomst. I Peru spclar Månen en liknande rolljs Maoriernas kvinnor
påstås ha fått ¿v Månen en heitiki katlatl födsloamulett, som
sedermera bars också av deras m¿in.a8a
För att st¿irka Mâ,nens hälso- och lyckobringande kraft tyckes
man på den fornorientaliska må,nkultens tid plåigat offra åt honom
månformiga föremål, liksom man hembar Solen solbilder. Som ett
slags offer åt Månen får man kanske betrakta också lapparnas
magiska kopparring, som omtalas i stycket om rMå,nen vid giftermål och födselp (s. goo). Ä andrasialan ha måinniskornaserl¿nurminnes tid använt företrättesvis skä,rformiga amuletter, dels för att
awåirja må,nQns skadliga inflytelser, dels för att komma i åtnjutantle
av hans magiska kraft. Babyloniernas anvåndning av nymånssklirals bilit och det nutitla magiska bruket av en uppþittad hästsko
eller en bit av en håistsko som ställföretrådare för månskäran behand'

i

avsnittet orn uMå,nskäranÞ (s. 74). De skärliknande amuletterna
kallades i forntiden nsmâ nånarn, pâ hebreiska saharõnÎm,
pågrckiska selêni'des och mëniskoi, pålatin lunul ae;
arabern¿ kalla dem a h -a I i l, rrnymånarl. I Boghazköi har man fun-

las
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nit månskäror av metall, en halvmåne av brons och en silver luuula.
Av Domarebokens åttonde kapitel, tjugoförsta ver8cnr framgår
h¿ingdc sådana amuletter på, sina kamelers halsar.
Den aclertoncle versen i tredje kapitlet aY Jesaias bok visar, att Jc-

att israeliterna

rusalems kvinnor buro likadana amuletter, i vår bibelöversåittning
kallarle rhalsprydnaderD. En nymånsskära prydtle de sassanidiska
storkonungarnas krona. I clenna dag bä.ra i orienten såväl kvinnor
och barn som kameler, åsnor, mulor och håstar dessa mmå, månar¡D,
inte alls blott som prydnadcr utan som skydd mot onda inflytelser.
Det berättas, att cle romerska senatorerna buro på sina skor ett

lunula kallat c-formigt mårke. Plutarchos håinvisar till ett fragment av e¡ tragedi av Sofokles, som berör må,nens ombytlighet, och
förmoclar, att rtet nåimnda måirkets uppgift var att påminnadehögmoiliga om måinniskoötlets obestänclighet. I Italien har nnn mod
förkärlek använt amuletter, som aYbilda månskåiran oclt en - groda.

xxI
Nymånen hälsas.
Nymånens första framtrãdande i våister som en smal glimmandrr
skära är cn vacker, av otaliga måinniskor efterlti¡gtad syn. Det ê[r en
ur.åldrig och vida spridd secl att hälsa nymånen med glåidjeyttringar
och vördnadsbetygelser.l Nymånen var fordom en gudom och cn

magisk kr¿ftkälla.
I)en sumeriske konungen Gudea untler serìarc hälften av
tredje årtusenrlet före vår tidcrÍiknings början omtalar i en av
sill¿ i¡skrifter, att nymånsdagcn firades storartat necl varjehanda kultiska ceremonier.s I en ackadisk må,n[ymn stigcs: ro sln,
tlå rlu blir synlig, församla sig gurlarna, konungarna kasta sig tin
marken. Då rlu visar dig, jubla stjtirnortra, fröjclas natteilr.s Till och
med i solkultcns gamla borg Ileliopolis i Egypten firades nymånen
metl stora festcr, liksom den sjlitte månailsdagcn och fullmånen.a
Ðnligt r,¿d clen arabiskc författarcn an-Natllm (900-talet) meddelar,

bcgick man fiögticlligt rllerrens>, tl.v.s. Ir[ånens födelsedag också i
må,nkultens ¡råklriga hemstad Harran.s }lcsiotlos säger: lNymånens
clag Íir heligr.6 Jurlama firarle ilyrnånsrlagen som en glärljerlag; man
intog cn festnåltitl, blå-ste i t¡rmpet ocìr anstüllde brännoffcr.? Det
påstås ¿rtt man offradc åt nynrånen en bock, så lålnge Jerusalems
tempel bcstofl,8 Profeten Jesaja höll tytlligen såtlana bruk för hedniska,

eftersom h¿n lâtcr Jahve fürklara, att han iclie kan lirla nymånsfcster.o ii.ven mordviner oc,h tjur.asser ha pläg¿t hylla nymånen med
offer av får och getter m.rn.ro Zulucrna sägas hälsa nymånen med
trumslag oclt ¿nrlr¿r glüdjeyttri¡gar.rr Om arabcrnas setl att fcstligt
begå nymå,nsdagen vittnar följancle visa levnaclsrcgel av skalden

al-Flarlri (tlöd

1,122):
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Dröj hos din vän som gäst i varje mlinad
en dag, ej mer, sâ skall dig ingen sky.

En enda dag i varje mânad firas
av ung och gammal fest vid månens ny;
sen skiner han av mänskor obeaktad,
blott skall och gläfs av hundar honom bry.r¡

Av Jobs bok (31: 27) erfara vi, att judarna brukade bringa ilymåncn sin hyltnilg mcd hanrtkyss. Ännu på. 1400-talet var det brukligt i vissa trakter ¿ùv Europa att lyfta mössarl för nymånen oclì erì
clel judar påstås fortfarande iakttaga detta bruk. Arabienresande
omtala, att araberna, så monoteister de åin åiro, hälsa nymånen med
handklappningar och bön.ß Besläktad härmed tir plägseden attuniga
för nyn, en secl som ännu i våra dagar i en del trakter iakttas av
barn och unga damer.
I Kalevala (16: 162) berlittas att Lemminkåinens moder neg för
månen och neg för solen, då hon möttes av dcm; men detta var
kanshe en artighetsbetygelse utan samban<l metl rrniga för nyr. Åtminstone i Snåland brukaile fordom barnen liga för ny. Dsedan det
blivit mörkt och må,nclt tydligt syntcs, sprungo de ut och stå,llde sig,
varannan pojke, varflnnan flicka, i en rad metl ansiktena vä,nda
mot månen och sjöngo:

Vi niga för

ny,

vi offra för ty,
vi dansa runt, runt i kring.

allt årcts första nymåne. Ilêirvid
den nytändning, som inföll eftcr tju-

Mecl nigning håilsadcs framför

i

Halland endast
gondagen, som nyå,rsny; inträffade nyet före sagda dag, hette tlet
ngallnyr och räknades inte för nyårsny. Uppmärlcammandet av
nyå,rsnyet var icke endast en artighctsbetygelse och glüdieYttring
utan avsåg tillika fr¿mtidcns utforskande. Dtirför var det bctydelsefullt undcr vilka förhållanden nyet iakttogs första gå,ngen. Skymdes
månen av trücl eller dylikt, så fiok den som betraktatle ttymånen
spruckna håinrlcr. Var man undcr tak, då man iakttog nyet, så kom
ansågs t.ex.
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man att besväras av huvudvårk och clålig syn under det nya året.
ommansågnymånenspeglasigivatten,betytldedetdötlo.s.v.
Mycket vanligt êir att till Iymånens hytlning anslutes cn öuskan
eller bön om hälsa, välgång och lycka. rFörlänge Månen vårt livu,
heter tlet i en fornindisk hymn till nymånen.la Då den ilantliga Phidyler enligt ett av Horatii oden (III23) hembar nymânen sitt enkla
offer och sträckte händerna mot himmeln, skedde detta nog för att
fâ någon önskan uPPfYlltI.
tr'rån alla trakter av den mohammeclanska vårlden omtalas seden
att håilsa nymåncn med varjchanrla riter och utbedja sig bans gunst
och bistå,nd.16 I Marocko brukar man kasta grässträ,n i riktning mot
nymånen för att få den ingâerrde må,naden ugrönu, cl.v.s. lyckosam.l6
setlen att kasta något mot nymå,nen förekommer också hos masaifolket i Östafrika. Då en masai blir varse nymånsskåiran, kastar han
måncn
mecl vånstra handen (den orenatl?) en stcn eller en kvist mot

livr eller rrgivmighåilsalrrsockså,buschm¡inoch
nen reagcra för anblicken av nymånen; de kasta sand i luften
ropa högt, vitket på,stås vara deras vanliga sått att fördriva oncla

och sägcr: DGiv mig tångt

anclar.rs

I Àbessinien

håilsas nymånen med

ett mångsidigt

ceremoniell.rO

månskåirans anblick tilljubla människorna varandra: rNymåvtilnen har gått upptu Meil lyfta häntler anropa de nymånen om

vict

gång.Kvinnolnabrrltapå,huscnsdörrposteroclrbedja:lBfulaoss
lycka ocli vålfåird! Må,tte plågade fû linttring, våra vandrare lyckligt komma hem, vårt hemfolk uppväxa i trygghet, de havande nedkomm¿ lyckligt, mödrarna se sina barn krypa tills dessa bli vuxnatr
o.il. Efter stutad bön ta kvinnorna cn nypa salt och kasta det i håirdcns
cld. Då saltkornen spricka, knastrancle, och flyga i luften, säga de:
rPå samma sått må de förgås, som avundas oss våra hjordar och
barnln Gossar och flickor ta saftiga grässtrån och ge två strån till
rlTag,
en var av sina famitjemedlemnar och sina grannar, sägande:
(itetta åir) nymånenlr De vuxnÍI å sin sida fitra till de unga: nMåtte
gräset, som tillhör clin faders och din moders hus, frorlaslrr
Hos djagga'folket i Östafrika har man ctt ganska besynner-

ligt

sä.tt

att htilsa månskäran, då dcn visar sig första gången.

Man
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tar plats på en kulle och spottar fyra gånger mot måncn, i tlet man
räknar till fyra. Därpå ber man: lMin lvIåne, giv rnig frid, giv mig
förla, håll allt gräl fjärran från migll Men man kan också bedja om
annat, t.ex.: nl[åne, jag har märkt dig. Ifåtte fars nöt nedkomma med
en kokalv, så att jag få.r mjölk att dricka; men farbrors nöt må få
en oxkalv, så att jag får min portion kött.ræ Hottentotterna brukade
ännu på 1800-talct hälsa }Iånen i både nyetochfyllet meddans,varvid de ropadc: rVar hålsa<l! Låt oss få mycket honungl Låt vår
boskap få riklig föda och giva rnyckct mjölklru
Att spotta mot måncn är till sin iclé likvåirdigt metl bruket att
kasta något i riktning mot honom; dÊirför upptråida de också tillsamman. Hos en annan östafrikansk stam, n'agogo, bryter man en kåipp
i bitar, spottar på tlem och kastar dem mot månen sägande: uI,åt
all sjukdom fara vâistcrut, där solen går ned!É¿ Dctta påminner om
ett välbekant slitt att motionera lekfulla hundar, men bör vtil uppfattas som ctt primitivt försök att vinna kontakt och gcmenskap med
htilso- och lyckokállan. tr'ör en annan uppfattning av spottandet
mot månen se Månen ger sot och bot.
Det år i synnerhet hälsa man ber Månen om. ü'örlänge Må,nen
vårt livr, heter det i Rigveda (X. S6. 19). De i uttlöenclc stadda
bedul-beiluinerna, som enligt arabietkännaren Ditlef Nielsen äro
oberörda av islam, rikta till nymånen denna korta bön:
Jã hilãl elhille

lâ bala walã

'ille,

som betyder ungcfår: o du uppgående nymåne, bevara oss för olycka

och sjukdomlB Ruala-beduinerna åter, vilka cnligt en arìnan aÌabienkiinnarcs vittnesbörcl på åkta ökennomaders vis anse hela sitt
liv bcro och regleras av månen, bruka om kvtillen dagen efter det
rnånen synts varken i östcr cller i väster, cl.v.s. nytändningsdagcn,
noga ge akt på den vüstra horisonten för att upptlicka en skymt
av sin välgörare. Vid anblicken av nymånens fina skära bli de vältaliga och ropa: rro nymåne, o herre! O vå,r välgörare, o du mäktiga
nymåne! O du, som bevarat oss den månacl som gåtttill ända,säkert
skall du bevara oss áven under instund¿nde månad!r%Hosbagandai
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upp mot nymånen oc¡ såiga:
Centralafrika lyfta mödrarna sina barn
tills månen upphör att
DJag hopp¿s mitt barn skatl hava hälsan

ovan s. 246)'
nymånen och utropa:
Irlänrlarna ha brukat falla på knä för
ossu20 I Böhmen
ullåtte du låimna ass lika friska som du funnit
give dig en gotl afton' lillemåne!
säger man till nymå'nen: nGud
att mina hån'
¡ù ,er dig med två Bpetser (horn) och ber tlig'
vtirka tills jag ser
rler eller lötter eller mitt huvurl o's'v' ej må
ord adressera sig
dig metl tre spetsar (d'åi' altlrig)' Metl liknande
till nymânen också då ctet
människorna i orika derar av Tysklantt
gtiller att bli kvitt tandvtlrk'27
nymå'nen orden: uMåtte
Takelma-inctiancrna i Oregon rikta ¡ill
om mâIl säger om
jag få, vara lycklig och leva ännu en tidl liven
Ja' om ock onda
*ig, 'ou är han död', rnå jag uppstå ånyo liksom du'
om ån allahanda ond'a väsen'
varelscr förtära dig, om grorlor åita dig'
går ttu tlock upp igen' Må'tte tlet gå
såsom ötllor, uppslum Jig, så
indianer i San Juan Capimecl mig, såsom det går med dig'r"s Då
yttrar en gammal man: ¡lSåsom
strano i Kalifornieo tøt.u nymå,nen,
så skola också' vi dö och å'tcr
Månen d,ör och kommer till liv igen'
i Kongo' I det dc med
leval.ze En liknanite tanke uttala negrerna
nymåncnt ropa ile: lMåttc
lianclklappningar och t.o.m. knäfalt hylla

existerala:

ijfr

jagförnyamittliv,somduförnyatslrreoDå'votjakerfå'siktepånyoch såiga: ulnmar (himmelens
må,nen, stryka de mössan av huvudct
fornfinnat" ester' dangurt), giv htilsalus1 }fetl en liknandc önskan ha

i Peru och Kaliforskar, ttorrmtin oclt svenskar, liksom indianerua
brukat uppvakta nymå'nien och en clel afrikanska negerstammar'
nen.88

kvåde till cn himlakropp'
Kalevala riktar våiinålmöinen följande
kvättct enligt min mening
som vanligen anses vara' solen, medan

I

ursprungligen gällt må'nen:

llell dig mâne, att du lYser'
att ditt anlete du visar;
hell dig gYllne dag som randas'
hell tlig sol, som äter uPPgår'

Du, guldmâne' slaPP ur stenen'
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sköna sol, du steg ur kliPPan;
som en gyllne gök du uppsteg,
häjde dig som silverduva,
till din forna plats Pâ fästet'
till din kânda himlabana.
Sâ du må var morgon uppgâ

även efter denna dagen;
och var dag du ûl,ervänden,
mâ du ät <¡ss håilsa bringa,
hopa hâvor uppâ hâvor,

giva fångst åt våra händer,
bringa lycka åt vår metkrok.
Vandra sâ din väg med hâlsa,
låigg din bana frisk tillrygga,

fyll din bûge, skön att
gå

i

kvütlens lugn

till

skâda,

vila.s

I somliga trakter av vårt laud (t.ex. Uleåborg

och Tyrn¿iYä) stiger
man bl,o.: ullell, hell, nymåne! Nymåne (.bliv sjuk), iag gamling
(cller ung) må bli frisklr I Korpiselkåi riktar man till nymånen ordcn:
tVar hätsad, nya måne! Du må åltlras, jag föryngrast Giv, o gud'
Med liknancle uttryck s¿igas esterna v¿inda sig till
nymånen: DGod morgon(?), nya måne, jag må bli ung, rtu må bli
gamrnÐI. IVIina ögon må bli klara, dina ögon må bli dunkla. Jag må
bli l¿itt som en fågel, du må bli tung som järn.ue
Utom hälsa ?ir det synnerhet kårlekslycka man utber sig av

frid och hälsalu

i

nymånen. I enlighet härmed heter det

lnn:

hos Procopó om Babylons'iung'

Med blott¿rde lemmar i mânens glans
dc bådo och sjöngo i trânande d¡¡5¡ Sju lyckodrömmar vid månc'nY,
sju år, sju år av vârt fjärilsliv
- blott kärlek, blott kärlek, o drottning, oss givl

Bo Bergrnalì, som känner till ungrnörnas i clet föregåcnde omtalâde
secl att niga för nymånen, läter lrli,ckan uniler mùnen sùga:
Jag har nigit tör nymånens skära.
'Ire ting har jag önskat tYst.
so xrl

-

17
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Det första år du,
och det andra är du'
och det tredje är du, min kârat

I

nyet och såger' då
Puolanka ialctt¿r man vissa ceremonier vid

min kÈirasteln Då iletta

nymânen blir synlig: lVisa mig, nymåne'
nattetr' På
aen
upprepats tre nÊitter å rad, visa'r sig kårasten
Irlanil, tr'rankeått bete sig flickorna i skotttand, England,
bedia tle
rike, Belgien, Tyskland, Portugal ocb Grekland¡ nigantte

tr{l¡

,u.."

man's Flickorna i
månen visa alem i sömnen deras tillkommande
nymånen'
Irlanil åiro nyfiknare och önska flere upplysningar av
Viitåretsföretanytändninggåiteut,samlaörterochsägatillMå,nen:
Moon' moon, tell unto me
ÏVhen mY true love I ¡hall seel
'14/hat fine clothes I am to wear?
How manY children I shall bear?
For il mY love comes not to me'
Dark and dismal mY life will be'tt

I

vissa traktgr av Í,rankrike sliga flickorna

till

Mânen: lMåne, Måue,

jagönska,rbligiftlDldepa,rtementetLoirebrukarmanlâtaenpersonförestållaMånenochhålsaxhennemedorden:rGodmorgon'
fru Måne, har Ni något ba,rn att ge mig?lÊ0
Detårytterligaremå.ngaanilraönskemålmanframbÊirtillnynymånen efter
månen. I Sverige ha,r man brukat håilsa den första

jul med

orden:

Jag hälsar dig, NYhung'
iag hälsar dig, Herre'
med korn och kärne'

med fläske-börste'
med öl om hösto

eller utförligare

i

Syilsverige (och Danmark):

Välkommen, NYkYng,
välkommen Måne / Herre
i Halland och Skâne,

XXI

Nymånen hälsas

259

med korn och med kärne,
med sol och med v¿irme,
med fläsk och med börste,

med gott öl om hösùe.
Föd ko, ko i bås,
ge havre åt gås,
galterna

i

skogen,

tröskarna pâ logen,
fiskerna i floden,
föd ko, ko i bâsl8r

ìIan ltit nynå,ncn sc bröd och smör samt pengal och andra metalliska föremåI, varvid man uttalade förhoppningen, att nymånen
skulle skaffa vad man visade den. I Solør i Norge skulle husrnor.i
nyårsnyet gå ut mcrl srnör och bröd och såga:
Kjaere Gjø

gi mig både smør og brød.il

Emedan den lyckobringande nymåncn-nykungeu framtråider i
viister, fick väster anseendet av ctt gott v¿iderstreck, så att man,
då göken första gå,ngcn hördes gala i något väderstreck, plålgade
säga: lVäst lir bästrr.88 En motsvarande, i jämförelse med vår alþ
männa östoricntcring ovanlig uppskattning av v¿ist-värlerstrecket
har Ditlef Niclsen konstaterat i Petra i nordvästra Arabien. Runt
omkring Petra-dalen äro fornarabelnas helgedomar orienteradc
mot den uppgåcnde nymånen, såleder mot våstcr.3e
I l(olari tror man att rlet man hållcr i handen, då man första
gfulgeù ser nyttrå¡relt, kornrncr cu till dol utder derl ingående månaclen. Bömarna mena, att slå,r nan vid anblicken av nymånen h¿nden
på fickan eller skakar den, så får man pengar till hela månaden.ao Seder
och förest¿illningar av detta slag, vilka förekomma i olika trakter av
Europa ä.vensom blantl kristna och mohammedaner i Syrien o.s.v.,
höra, framhôller tr'razerfl, till dcn sympatctiska magien snarare än
till religionen.
htressant ür' att magi av tlenna art tyckes ha praktiserats av
hettiterna i Mindre Asien redan under andra årtusendet f.Kr. Dnligt vatl den berömde hettitologcn Flrozny meddelat a3, brukadc
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stång håinga en
hettiterna på en framför husete ingång upprest
saket, såsom fårfett' säd' vin'
skinnpåse och i denna latle tle diverse
att'
kött och symboliska bilder, t'cx' av barn' i dcn förhoppning'
del av gudomen
allt sådant som låg i påsen skulle komma dem till
det för finska öron
troligen just av Månen, som för övrigt hade
på'minner om Hermes'
bekant liudande namnet Armas, som

XXII
rrElementens drottnin$,1.
den heta, brännande solcn är månen enligt folktron
sval, kall och fuktig. Det är i huvutlsak dessa fingerade fysiska egenskaper hos månen jämte dcss gestaltvåixlingar, som ligga till grund

I

motsats

till

för det alltomfattande inflytande på naturföreteelser och organiskt
liv, sorn man scdan herlenhös tillskrivcr vår jords drabant. Den romerske författarcn Apuleius I går sâ långt, att han låter l\Iånen i
gudinnan Isis' gestalt förklara sig vara naturen själv, alltings upphov, alla clements drottning, tlen högsta gudomligheten, den första
bland de himmelska, hårskarinnan över rlödsandârna, inbcgreppet
av guclar och gudinnor - människorna må kalla henne Kybele,
Minerva, Venus, Diana, Proserpina eller Ceres.
En sammanfattantle poetisk framställning av måncns antydda
väsen och inflytanrle ger stagnelius i sin dikt Astronom,islc fantasí,,
där ilet heter, att måncn
Ängarna fyller nred dagg och haven regerar och ammar

med sin astraliska mjölk det späda organiska livet.

tltförligare ä,r Karlfeldt

i

sin Månhynm:

Du nalkas, och daggen dig stiger

till

möte

och örterna fyllas med flädande sav.
Din makt âr i kvinnornas sköte,
din makt i det svallande hav.

Till dig i sin vântan lantmannen skådar,
ty sâdden blir skörd i ditt nattliga hägn,
din rodnad stor¡nen bebâdar,
din blekhet ger nejderna regn,

tìt.[ N B N
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är kall av natuten. Enligt irrctisk tro födtles tlert stilla,

svala lysândc måner i d.et av gudaÌna kärnade mjölkhavct.2 Tatarerna i .altais bergsbygd bcråitta dtircmot, att måncn föddes, då hiålten Otsjirvan slog sitt eldsvärcl i vattnet; clärav fick månen sin kalla

i fölid v¿lr¿ìv den också förorsakar nattfrostcr och
väta.8 Det är märkligt att ordet zamltarir i arabiskan bctyder'
både måne och höirl. Månens köld i motsats till solens hctta år mooch fuktiga natur,

en saga, som teleuterna ber¿itta. En khan fordradc ¿tt hans
dotters friarc skulle htimta tnåuen från himnehr framför trappan
kokadt'
och solcn framför fönstrct. Då nå,ncn korn, frös vattnet sorn

tivet

i

på hålrilen, och solen bragtc

allt att förtvina'3

lreto¡a ofta rnå,nens svalhct och kyla, båtlc i bokstavlig och övcrförd betydclse. Iìtt vanligt milnepitct är lk¿llr mecl
variantelna rliskalll, risancle kallu, lmetalliskt kall¡r, ukallnadr' rkulcn>'
rrkyligl{ o.d. I)eu kinesiske lyrikerD Li T'ai Po kvtirlor till }Iåncnr
tåds
uJag låingtùr att på, vårlrets vingal' bcsöka ditt paradis' mcn
kvar'
fiir köklen i tlina palats av iade och kristall; bättre åir att bli
på jorden och se dig beträrla våra gemakr.6 samrue diktare förliknat'
månens sken vitl rimfrost; rletta gör också tlett fi¡skspråkigc diktare¡
>sår rimKaarlo sarkia i rlet h¿rn i syysyön fantasia sågor 0tt månen
frostrr, mccì¿n andra poeter låta rnåncn xå glittclr.'a I shakcspeares
och tlärtill rthrr
Iúidsommarnattsdröm har månett epitetrlt rthc coltll
fruitlcssl. E.A. Poe talar om uthe coltl }Ioon altd her cold srniler'6
honom
stagnelius låter. ìtå,nen tala ont sitt il<alla hjtirtarr och kallar
rfrusenr. Enligt Vitalis (Attntäntwln'n) läscr' I\fåtrctr i
Poetern¿r

Solens klara, sköna, varma hjärta

men lika kall

i

evighet förbliver'

¡lkttlcnr och upptlrar
DahlgÌen betecknal månen som lfrostllitcnl och

följantle parallcll:

l(allt, tikt dcn grubblande månen i nutten
mäter förnuftet betânksamt sit't lo¡rp'
tnotsvarar
Då Steplren Lea,cock kallar en man ¡¡59|- och rtrånbrändu,
nråncnu
clet senare uttryckct Dahlgrens úrostbitenr.? ul(allt strttt
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dikt Den

ví,se, och

i

Den dnmknada gossm säges solen i djupet vara Þsom en måne kallr.
Saørßiuhans nätter åter är ullinna kall, den bleka månen likn.
Kraftigast betonas månens köld av Cygnaeus; i sina Mfuislwnsbetrakt¿lsor fantiserar han om månens mnöfåiltu, nisör och lispalatsuOscar Wilde talar om den rkalla isiga månenp.8 Eino Leino betecknar må,nen som en av sina invånare, med undantag av mångubben,
övergiven, kallnatl vintrig stjåirna med smällande köld. Rabbe Enckell

I

sjunger något invecklat:

Därute morgonmånen
slâr, skärpt, sin kyla iq
och drygar ut med lånen
en s[igande rodnatls vin,

Ragnar Ekelund sor i må,ncns ljus aen kylig silverflodr. Viola Renvall âr det kanske som uppfunnit adjektivet nmånsvalu; hon talar
om ¡den månsvala vägen, sorn byggæ av bedjande troa(!). Kerstin
Söderholm har ur folkspråkct upptagit tcrmcn ¡rköldmå,neu (Midsommar). ß,va Wichman låter månskenet ækåilva biå, kylal och bctecknar månen som Den mcningslöst kall plâ,tskivau.
Mörne vet att uhöstnyets vassa kniv en frostnatt siaro (Tomrno
døsar). Enligt Gripenberg sprider Den üí,tø m,ånsn úörsilvratl kylar
och kommer tmecl köld och tlöclp. Dan. Andersson å,ter nilmner i
Minnet en natt, när udet går köld ur sjåilva må,nens ljusr. Detta
leder över till bonrlepraktikan. I norra Sverige sâiger man: rnycket
krum månc år köldmåne; då måuen ligger på rygg åir han blid. I
Maaninga tror man, att köldcn slår sig, då mâ,nen omges av en ring.
I tkråknedanetrr, med vilket i Sverige mena,s nedanet efter fullmånen
i april0, påstås en köldperiod intråiffa tämligen regelbundet i början
av maj.
Enligt dcn grekiske skalden Alhman, som levde i 7:de århundradct f.Kr'., är daggen en dotter av Zcus och llånen, ettskäligen klent
resultat av de tvås förening alla fullmånsnätter lse ovan kap. III
s. 66), medan månen i fornindisk diktning betraktas som frukten
av dct manligas, Sonas, förbinclclse med det kvinnliga, vattnet.l0 Av
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ilettakanmanförstå,attmânenårfuktigavnaturen'Enannan
grekisk skald, den berömde Anakreon, säger att månen suger upp

fuktigt ljus från solen, som sjillv suger till sig vatten frå'n havet'
upp vatten direkt ur
Stoikerna lâirde dåiremot, att månen suger
som regn' Plutarchos
kËillor, sjöar och flod'er för att sedan avge det
befordra¡
åter säger, att månens kännetecken år fuktighet' som
vÊixtlighet.enochunderlåttarförlossningarmenbringarköttvaror

attförskåimmas,vinattförlorasinmustocbtråiattmurkna.ll
påstår, att
Macrobius framhâ,ller månens fuktiga natur och

ookså
och daggig liro
han som ny och full utsä,niler dagg och regn' Fuktig
hygra
klassiska m.ånepitet; man talatle 0m drosoe'88a,

Selene och rori'flua, roscida Luna' Ilttrycket rfuþ

tigmånogårigeniBoBergmansdiktVeneligilßktsku,ggspel'också,
rmed brand och
Dablgren antyder må.nens fuktiga natur med orden
torka han aldrig oss sPisar.l
Att må,nen ger r e g nllo år en lika vanlig som gammal förætiïllning.

Eekimâernatroattocksåsnönkommerfrå'nmånen'Manharvelat
göragällande,attregnetuppfattatssommå'nvåsendetsurin'Till
benä,m.
stöd för denna mening har man åberopat månens semitieka
Bom urinerar'
ning Ëîn eller Sin, som möjlþen betyder urin eller erl
satt i förMen denna tolkning.kan icke förklara, varför regnet blivit
binil,else med månen

i

hela våirlden och icke endast hos eemiterna'

DetäranmårkningsvÊirtattakamba-folket,somtala¡omenmanskãin'
lig och en kvinnlig må,ne, håtler före att enilast d.en kvinnliga
ker ilet livgivande regnet.
Ett av Månens sumeriska binamn li,r Mu-þegal' nymnighetsgivarer, vilket anspelar på regnets ursprung fiå'n månen' Liksom
mångaandranaturföreteelserkombinerasregnoohiallmåinhetvä,.
är
derleksombyte i synnerhet med mflnens skiften. Betecknantle
att det arabiska ordet fÕr nymåne, hilãl, även betecknar en
regnskur. De invigila kunna spå vtider av tecken i och omkring
första

månen.Vergilius(Georgica,I42,rff.)vetattmörkaochdimmiga
dagen uppmå,nhorn tåda nederbörd; men om månen på den fjÊirde
må'nagâr klar med skarpa horn, få,r man vackert väder under hela
på stunilande vackert
den. Enligt engelsk folktro iir det ett tecken

r
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Zlpotegisk mångud med en ipannan füst månsküra ur vilken ströntmar vatten. Hentzc, À{ythes et sytnbolts lunaires'

vi'i(let, ollì ltymånol h¿Ilkr rlen gatnla nlånelì

i

sina armar (nskljuset

år synligt), oc[ ila ¡tìåtìcu \,¿indcr hor¡en upl)åt, bghâller tlen I'egnet
inom sig. I\fett, sågr,,r llìan i Anerika, när jügarr:n inte kalt hünga sitt
kruthorlr på månens horn, rinner v¿ttnet ut sollì rcgn. Sydslavolu¿l
giìra ünnu ltiug¡e ¡1åcntlc sl¡tletlningal av rnåDelìs ställning. Ottt måtì(ìn virl årets ingång sitter högt ¡¡rpe på himrncln, så blir virltettt
k¿ll och soutnìa¡n totl, mclt lågt sittantlc ¡1åne bådar ett vått oclt
fuktigt år.r2 Ruala-beduiD0rna förcställa sig att målttrrt i 't'åister
sugfl. upp vatten i små droppar och clessa bilda ilunster och nìoh
soùì alvgiva tegn.rs

Att

anlöra bonrlepraktikans alla liknande rön skullc föra för

lårgt.
Iìnligt kinesisk uppfattning behtirskas naturelr a\. två principer,
cn mirnlig och en kvinnlig. De1 rnanlig¿ì plincipell represerttetas av
solcn, ljttsets, vår¡ìells oclt tnattnttl<raftens källa; delr hyinnliga pringipcn ftirr-.träcles av månen (ifr s. 3), som i sig inbtrgriper tlu¡kt'l'
fuktighet och kyla och åskådliggör kvinnlig foglighet.la .À anclra sitlatt
ftirekornmer i kinesernas nytologi en >regttets lterlel, i vilken rnalt
trots ìlans fantastiska bcskrivning tortlc ffi se cn pel'solìifikation av
lnåucu. llan tir ctt mått rtlr,'cl vilkct rltan kan måita jortlerrl, (ìch mctl
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katt tttatt men gågenomeld
sin sprutkanna vattnar han tlcnna; han
och ta gestalten'av en sil'
och vatten, s1'äva genom l'ärklsrYmdeu

keslarvspuppa.Sommiitressharlranenmörkhyadclam(månens
samt gröna och röda ormar
askljus) med en orm i varclera handen
kan åndra
dessutom äger han cn enbcnt fågel' som

virl

öronen;

gestalt efter behag och dricka ut havet'r6
samband med tidvatDct sist sagtltr, tyckes häntyda på månens

ten-fcnomenet.}Iaorisi}.ÍyaZeelalr<lförklaraebb-ochflodföre.
svåljer och åtcrger
tcelsen mcd antaganclet, att Måncn våxelvis
ctt etiskt moment kombinchavets vatten. En likartad men mcd
racrförcståillningupptråidcr.bl¿rrclfiskarnaitraktenavSaintMalo.
straff för att ilct vå'llat ctt skcppsDe tro att }tåncn slukar havet till
ut ur sitt gap'10
brott mcn scdennera låter vattnet åtcr strömma
DetkannämnasattenligtettkilslrriftfragmcntSlrnìel.el.natyckas
deras flodel" kanalcr
ha föreståillt sig, att tlct v¿lr Må'ncn som fyllde
Hür framskymtar
och küru metl vatten och bchåirsk¿dc havct'l?
inverkau på' ebb och flod'
hanshe ticlignst iakttagclsen av månens

grckiskc sjöfaranden och
vilka fenomcns satnbancl merl mânen tleu
artses h¿r påvisat först' Ebb
astronotnen Pytheas (4:de årh' f' Kr')

oclrflotläroföreteelser'solnjtimförelscvissålllarrberörasipoesien.
I Slrakespea rcs Midsomnrarnatßdr öm heter dc't :
The Moon, the governess of thc floods'
Pale in hcr anger, rvashes all the air
That rheumatic

diseases do abound'

ochiEr¿lsi'nlnrsaga(Iz)stigerCamillo:liittarekarrPolyxenesför.
bjudahavetattlydamånen,iinltankanrrrbbaLcontes'oförnuftiga
misstro. Lcopolcl säger om egenkänslan

I

ltÜrtitinstrn:

tvång'
Dess krafter svämma under ¡naktens
häves'
tryckning
mânens
av
som havets büdd
cgendomliga
Dahlgren anstäiller i en ltollbergs epistel följande
som dennc
jtimförelsc: rMå,nen liknar djåiwlen, ty han uppväcker'
i hr:h,etet, el¡b och flodr. Hcine åter sjunger:
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Gleicl¡rvie das Meer dem Mond entgegenschwillt,
so flutet meine Seele zu deinem Licht.
(Itutharinal

Det är vlil ocksô cbb- och floclfenomenet, som föranlett Stagnelii
yttrande rmånen havct regr:rau (Astronomislc fantnsi) och hans klagan i Srclcamas myster:
Ingen önskan fylles under mânen.
Själva månens fullhet är minutlig'
Itfed bedragen väntan dignar havet,
och dess stolta böljor fly tillbaka suckande frân stranden.
Fornindierna sågo i Månen ¡)vattnets herreul8. Månon

s¿iges

l'öra sig

i

vattnet, han kallas lhÉirskare över rcgnet, vattncts anförale) ocþ
anropas om regn.lÐ Soma uppfattadcs som alla vattens konung och
rnake eller upphov, emedan dcn fr'ân månen nedströnlmande fuktigheten ger upphov till vattensamlingar. En liknande förestlillning
hyste egypterna; de bctraktade ickc blott Nilcn utan allt fuktigt
som ett utflöclc från Osiris (I\[ånen).2oChons ansågs kontrollelavattnet i Nilen och avbiltlacleg med nilmätaren i hantlen. I en egyptisk
bön kallas Thot en dumpalm, i vars frukter år vatten, och cn brunn
med sött vattett för den som törsta i öknen.2l Iranerna ansågo
haoma(soma)plantau bringa regn, kanske därför att somakärlet
likställties med nåltet. Och i sin egcnskap av vattnets härskarc
¡rrìses månen kuntra förorsaka stora översvämningar.2r"
Medelticlcns astrologer och kosmografer betraktade lllå.nen som
all fuktighets morler och haYets härskarinna, ùìed&n en poet ger

henne epitetet regina unclarum' uvågolnas drottningrl.Ð
En relief i n'lorens' kampanil (c. 1350) framställer l\[ånen sorncnung
flicka, ikl¿idd en fotsirl mantel utan gördel och sittande på, ett vattcn'
Därrnetl karaktcrisel'as hon som vattncts härskarinna- Till yttcrrnera visso håller lion i högrp handen en brunn liksom i udct spanska
kapelletu i S. Maria Novella kyrkan i Florens.a Pueblo-inrlianerna
lcalla månen rvattenflickan.r
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påstå att mannen,
Invånarna på Nordarnerikas nordvtistkust
(jfr s. 168)' är god våin
som merl sitt vattentimbar hamnat på månen
tömmer sitt åimbar
med. vindens ande och på ett tccken av denna
man att allt vatten
och såluntla åstadlrommer regn.a I ltalien anser
tillskrevo månen
står under Må,nens kontroll.6 Perus lorna kustbor
Si -- vars namlì, i färbigåenrlc sagt, överensstämmer mcd Slns
rörelser och
ilialektiska uttal St -- makt övcr elementen, havcts
våirlret'æomdettapåminnercndiktavKarinBoye'ivilkenrclemenså'son
taranrlarnal kalla 1lå,nen rvå,r herrer. Än mer, Apuleius låter,
vara naturen
redan nârnncles, Isis, väl som må'ngudinna, förklara sig
sjåilv,allaelementsdrottning.I)cnnatankeillustrelas&vengammal
av en
gem, som framståiller'gudinnan mångbröstad och omgiven
för de
salamanclcr, ett örtì, en delfin och ett lejon, rcpresentanter
fyra elementen, eld, luft' vatten och jortl'
Månerrbelriirskaroclrpâverkarickeblotttcmperaturochneder-

börd utanäven vind och luftelektricitet. Enligt ett astrologiskt

företrtirlesvis
system, som htirleder plancternas struktur och kvalitet

urtì.erasståillningiuniversum,rörsigmå,nenienblå"sig,firktlniittad
i sig väder
sfåir, motta.r avflöde frân alla konstellationet och upptar
och annat som strömmar upp ifrån jorden'z?
virtd.es Detta
sjömtin bruka säga, att månen åiter moln ochslukar
tysk folktro'
ìretyrler väl ungefär detsamma son att fullmånen' enligt
på clct. Denna förehindrar uppkomstcn av oväcler eller gör slut
ställning kommer

till

synes också

i

stiernhielurs Flcroislc fägnesfuq:

up, o Phoebe, ìrögt i himmels saal, lät skiina
för utan ¡noln och regn och sniö, tit ansicht fijna'
gör anstand och förbind then laske Aeolus'
¿rt han instänger nordan-gnall och östan-bmsl

Iilijf

I

sanm¡t tlikt sägr:s jämr'äl:
Nu Phoebc konl, kör på, lât tina strâlar glimma'
fin gyllen-gläntzantl vagn' sonì skingrar tökn oclr dimma'
lât rulla fort

- -l
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Månens vätlerstillande inflytande antyder även Diktonius, då han
med en från sjömanslivet lånad bilrt sliger, att ¡rmåncn gjuter silver-

olja på tlet nyss oroligarr.
dikter tänkes vara i stånd att skingra moln
och ge vackert våd.er,låter en tysk diktare månen leka kurragömma
med moln och vind:
Mcdan månen

i

clessa

Ds spielte leicht der Abendwind
mit Mondenschein und Buchen;
in lVolken kroch der Mond geschwind'

dort mag der Wind ihn suchen.s
Men sjömän såiga ocksâ: oliggande måne

-

ståcnde matroselu

80,

d.v.s. liggande måne bådar ovärler, varunder matrogerna ha full
sysselsåittning. I överensstämmelse hêirmett fÖrmenar svensk folktro,
att det blir dåligt väder, när månskåran är liggande. I den naturskildring med vilken c. J. l,indegren inleder balladen Th,elma beter
det:
Med blodrött sþsn rann månen oPP
som stormarnas gudinna.

En ring kring månen anses allmänt vala ett sëikert tecken på annalkande oväder. Ðn rötlaktig ring skall betycla blåst, medal en grrl ring
bringar storm och eD mörk ring regn (se lllånringrr etc.).
sydamcrikas botokutt-indiancr tro, att måncn, Taru, förorsakar
blixt och åska - samt dårmert följanrlc missvüxt och olyckor.s2
Föreställningcn att må,nen framkallar åska kan iakttagas på flere
anclra håll och beror väl på observationen att åska vanligen inträffar
i samband med vind och regn. Då månen anses ge upphov till regn, åir
det blott konsekvcnt att tro ltontltn vålla också anlat oväder. I det
tirligare ornnåmuda uttalandet i en sumerisk-ackadisk hymn, att
Månen har i sitt vôkl cltl och vatten, avse möjligen dessa ord åska
tolkning nMånen ger sot och botr, s' 2+2'
Baby}inicrnas månguil Sln står i nåira relation till <ieras egentlige
ovåders- och åskgUcl Aciacl-Ramurân, kallad Dundraren och IVIulloch regn 3ì, men se för en annan

2?O
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raren, som identifierades med den store vä,stsemitiske nymôns;
och våiderguden Amurru
En annan son av sÎn, nymåns- och eldguden Nusku, var säkert,
sägas hörahans
ookså, han, tillika en åskgud, eftersom månniskorna
röst på,Iå,ngt hâll. nGudarnas ministerl Nusku. med.nymå.nene horn
(l) Heimår kanske en pend.ang till gudaruas väktare, må,nguden
dall, vars gjalla,rhorn hördes i hela vårlden'u
(I 3a2 ff.),
såsom Hillcbrandt påpekar i sin vedische Mythologie
viss¿ fall betrakåven soma, jämte <let att han är mångud' i

'

måste

förvantskap meltas som âskgud. också på antlra hå,ll kan iakttagas

man nymå,nen
lan mån- och âskgudomligheter. I Syd-Arabien htilsar
åter bringar
med orden: nHell dig, Må'ne, du lyckobringancle' som
med tiden
fegn och åskahe6 Månguiten Quetzalcouatl i Mexiko har
tyckes det ha
antagit karaktären av en âskgud, och pâ samna sätt
peruansk keramik får'man se bilden av
Bâtt med guden Hermes. På
på'utinner om
en âskgucl, v¿rs huvud bêir nymå'nens skåira's Detta
mångud' från vars
vasmå,lningar hos mayafolket' framstä'llanile en
pallna skjuter ut en regntlrypande månskära'8? Betecknande är
och åskgutlene
också. att dubbelyxan tyckes vara bå'de må'ngudens
sig kunna konsymbol.ts T.o.m. någon nutiila vetenskapsman tror
statera att månen inverkar på âskväder'8o

Denid.etanför<laikorthetbelystaallmitnnafolktron'attmånen
årfuktig,vattenförandeochkall,berorpånaturobservat'ionmcdfelaktigslutledning.Manhariakttagit,attdetuuderklaramånskensatt fuknätter är kyligl och falier dagg. och dåirav dragit slutsatsen
moderna veten och köldcn utstrõmmar från mânen. Men enligt den
tenskapenfinnstletickevattenpåmånen.DettaantyderSeblstedt
i En resettn lrûn Stochhol¡n till Götebotg' Han talar om en bok' däri
nommân/taltesnåistanmedhå'n,/hur'därejfinnsenskvätt/utav
vattentilltvåittn.rcnannanvisapåstårbanattMånenharrvattu.
på sä,tt och
skräckp. Vail. betråffar månens kölil, kommer folktron
lä'ra ju att
vis till sin råitt inför vetenskapens forum. De sakkunnige
med ytterligt
nmånens ytskikt består av lava och vulEanisk aska
mellan
ringa vÊirmeletlande lörmågar; och yttemperaturen våtxlar
kosmisk köld och plus 100 grader Celsius'
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Månens erk¿inda inverkan på, ebb och flod å,bcropas ofta a.v me-

nige man till stöat för den omhuldade meningen, att månens skiften
inverka på våiderleken. I{an resonerar som så, âtt då månen inverkar
på oceanernas vattcnmassor, varför skulle den icke inverka på det
jåimförelsevis

låtta och rörliga lufthavet. IIen så^som sakförståndiga
är detta rcsonemang falskt och bevisar i det närmaste
motsatsen till det avsedda. Ty tten för kroppar gällande gravitationen, som betingar ebb- och flodfenomenet, är proportionell till massorna. Men jordêns lufthölje utgör en må,ngfalt mindre massa än
oceaneruas vattenmängd, och i samma proportion åir attraktione¡r
mellan månen och lufthavet mindre åin den mellan månen och oceaframhållit

40,

nerna.

Vad å,ter beträffar den likalerles rätt allmänna förcställningen

att den växande månen bringar vackert väder, sammanhÌinger den
med iakttagelsen, att på en månklar natt ofta följer en vacker dag,
men det hela får sin förklaring därav, att de flesta mtinniskor göra
den tiden är endast den
sina månobservationer om kvåillen

-och

växande måncn synlig.
Omsorgsfulla vetenskapliga undersökningar uppges ha visat, att
de vackra dagarna äro i det närmaste lika må,nga under växande som
under avtagande måne. En viss stegring av nederbördens frekvens
bar man däremot konstaterat vid ny och fullmå,ne, Men över huvud
taget går den vetenskapliga uppfattningen ut på, att måncn ickc
utövar något nämnvärú inflytande på våidret.
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stagnclii tlikt
ul[ånclr iìnìnìat,rltlt orgiulisk¿r livetl ¿ir ett critat ur
satlttn¿utfattat ur,l.slrortolr¿isli ltmtasi. I rlcssa olrl hitt' sk¿rltlrn

i¡flytanrle ¡rii
ùlclrig¿ folhliga fclrrställ¡ingill' onl r'¿11' iol'tltlr¿tbants
rlet org¿ltishtr livet'
,l'ron ¿rtt rlen frir ¿llt liv niitligir fuktighoten i forltt ilt' tlagg otrll

t'lr tlcl' varfiit'
honttntlt' frått ntå'nc'n fiirkl¡ritl', åttttillstollc till
irtflytirtttlrl ¡lå växtcl's,
lnírlrrltr rrclt rrråtrgutlontlighrltcr. irnscs utijr,¿
bol< åtrrlgi\f(]ll slllìlotljur,s och måinniskans liv. I 0lr i sltrtct At' tleltnil
inflytitntlo ¡rå dct
r.isk-ack¡rtlisk miirrhyurn från Itr hürlccles nìå,n(.'lts
ortl far ft'ant i Ìymrlclt
orgarriskir lir,ct fl.¿iu haus uorrlu: Niir lfå.ncns
(ìn
ft'atulrrittgitt' tltrt llcte oclt th'yck' itlstr¡rr griirrsl<a' ftit'-

lt'gtt

¡1{erlllt,

som

ltvitlttle rlch t.o.tu. tvitrgitr nt¿'intlisliorlt¿ att iaktt¡U{a s¿ìììllirgolt ltìtltafy5isl¡
rring ot.,lt rlitt. lletl lltiullts ortl avstls ltär, rttan
IIånrrtt i halts I'gt"usìril¡r
rnrrl't'ntcltittg, rLrt ttlulltlr villict h¿inntltcchltal'
lltfrulitirncltl rcgltet
av åsk- rlclt ov¿itltrsgutl, soûl ger tlet llitturrrlt
in ¡rå t'iittsliirfoch i sitt shrüclifullhct t.o.lll. altsts rlriv¿t ttt¿iltttisliirtt
¡ttlrlrit gttrlltrs
fllllrr't|lis viig. I flrlc acliirtlislia ltytutlr,r lttltotrltltiìS ¿ivon
I sjülva vl't''
iin ìIåntrtls oltl t:llct' tal solll ¡'¡1 5{'orlll ellcl ett ovürlt"t"
lioslilt tyclils n¡r¡rfirttning(tìl iìv i[s]ialr ot'h or'¿itlt'rrt solìl gurtotur-tts
ot'icttt;tlislt oolt ftit'r'lioltturit
rrrogorrislit vrÌli¿rrrlc stiiutllta vlr¿t itllmiiltt

iilial

¿rllt

¡i1,1rn

i

fysislil

(l¿rrrrlù testarrrr,ntor, fiir,
logos-lrcgrr'¡r1rt't'1

ittt slutligcrr

Lfsultcr'¿r

i rl|t

mota,-

ll0t| 0clt dt'1cli
S.tr lrrisas fitr ¿rtt hiur vàrrlitt'sig omllosliapr,tts
jotrlt'tt' [tlall lit' lrosìiit¡rssliiitstrltls oclt ¡ilitrl's¿rnrt br'¿tt'lrctat' clclt otì,lirt'
ittttyclil bì'll'
l]l,uli|ts, iìver hut,url ¿rll orllings slil,tltIs¡r;ttroll. I)t'tta
solìl lrr,rì'trtltrt' lalttlotu' oolt
h¿rus ltitr¿rutr Lngirlliirlatr¡¡ì-tttlttl, ultl'l't'r'lt
lugtl-liiglt'n, lorIlittgclts ltlll'r'u'
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En liknande föreståillning var rådande hos fornindierna. uPtðan
bestånker (vattnar) vår gröda, han bestêinker (förkowar) vårt stalln,
heter det i Rigveda (X. 26. S). På ett annat ställe s:igcs, att Soma,
som bringar fuktighet och liv, skåinker allt som hör till livets nödtorft: åirirrg, föda, h¿istar m.m. Soma gêillde för uv¿ixternas herreD liksom månen i Brasilien bctraktas som vtixternas upphov och alla
vcgetabiliers moder.2 Man förestËillde sig i Indien, att månen går upp
i våixterna i nyet, liksom man säger hos oss att saven i tråid. flödar
rikligast då, månen êir ny. NËir korna sedan avbeta v¿ixterna, som
innehålla månen, förvandlas denna till mjölk. Mjölken anvåindes
av prristerna som offer, och offret, d.å. mjölken, stiger upp till må,nen
och fyller den ånyo. På tletta sätt offras månen å,t sig siälv.
Också i parsernas heliga skr:ifter läres att det är månen som skänker foder och gods. Lika var det hos egypterna. De ansâgo att månen
med sitt födande fuktiga ljus befordrar djurens fortplantning och
vlixtligheten.s Dâ de prisadc Osiris som den gud vilken skänker korn
och vete till nliring för gudar, mtinniskor och djur, var han tåinkt
som den personifierade Månen.a
Vad grekerna beträffar, säger Hesiodos

i sin Theogoni, att mångudinnan l{ekatc är skicklig att tillsammans med Hermes på ftilt
och i f¿ihus föröka stammen av boskap, hjorden av kringströvande
gctter och skaran av ulliga får
i ståntl att förminska
- men därjämte
kallas uallnÍiranden
Selene
om
henne.
boskapsstocken,
dct lyster
(p¿ntro'f os), uhon som sår och planterarrl (f ytospo'ros),
uhon som bringar foster, resp. frukt till mognadr (t e I e s s i'g o n o s)
och rfruktbringander (f e r e'k a r p o s). Catullus prisar Luna som
skördens givarinna metl orden:
Tu cursu, dea, menstruo
metiens

iter

annuum,

rustica agricolae bonis
tecta frugibus imples.

Horatius åter kallar Luna¡rfruktbefordrandcl (prosperfl f rug u m). Hos de skotska högländarna heter skördemånadens måne
DmognarenD, emedan de tro, att månens sken under det månvarvet
so Xrr

-

18
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liksoui i det moderna
hnr saruura verkan sonr solens.6 I det foriltida
sl<ördens gndom'B
Mexiko åir rnånens guclonrligltct ochså
våixtlighetert kan icke
Tron på måuens gyrìnsalnmiì inverkan 1lå
otn hans fuhtighet' utan sanìnìanhärledas enbart ur fcirestlillnitlgcn
trtagi, som är' förknippad vid
hånger också urecl dert sym¡ratetiska
s¿urmanltang' Vare därmed hutu
rnånens fascr och bcrörcs i atrnat
ticligaste fiirekornst kan påvisas
som helst, ifrågavarandc tto, vars
oclt
fortlcver i full kraft t'cx' hos Arabiens beduiler
hos stttnel'clna,
tlock
u¡lpträclcr som t'&ntro lrcs folk, som

fullt

inse solens betytlelse

ftiralltliv.Denkomrnertillsyrresocksåibil.l.Påeltf¡lrltorientalisk
i nyrnårle'ns gestalt rnetl
signctcylinder finnes framsttilkl en bloml'as
oill palscrras
ur måltvascn uppspiraltcle växter' Detta pårmirtner

brrrkattförsitllrarsanrkallatleväxtliglretssymbolbc,gagnactt

Egypterna åter antyddc
ställ, sonr likalctles hacle nynårtcns form'?
vtixtliglrcterìSsalnbaildrnetlrnånenrtrerlelsettìtilcl,srlrufr¿nstlil.
lerulmånguderrosil.is'krtr¡tpttppspit'attrleväxter.EEnnaturr'etettskapligtscttriktigar.eförr:ställnitlgollìrrrånensförlrål]¿rrdetillvåxttiglìeteninnebåiraDahlgrensortl:rlfctlhertnr:(solen)ifruktbarhct
bliver han bctu.
vüxtlighctel oeh
lêimrla urânens lnll som friinijalc av
f,'örråtr

vi

boskapctrsarnttltltpålarrtbrukocltboslrapsskötstllbaset.adcrnatepå
riell. viilstå'rìet, skall i förbigående rikt¿rs uppmåilksamhcten
entlelil(¡llcvaladokurrlentet¿itleföreställrringaromSaÛtpo,vats
huvuclbry. I Sanrlto
fiiÌklilring r,ållat lürd¿r och oltirda så nr1'cket

hat'nanfiirtnodatallanröjli¡¡atirrg,båtlclev¿rndeocltclötlir,nett
ingcn}raltiinktpårtråltell.oclrclocklles]<rivtlsSarnponreclbi]tleroch
mihrml'tologien' Till tlem hör
tilltigges rltag, soÙr äro typiska ftir
förnrtlganattbtlfoltlraväxtliglrct,lantblukoclrnr:rterielltvtilståtttl,
vùl,ollltletnuäl.ta'l.Ettanrratclragiit,styrrrprringoclrstyckrrittgnred
påföljanileåtervåixtoclrpånyttlijtlclsecllt.r,siîsonrPlutarchosut.
förtlär'vantle och förilrtryckcr sig på, t¿ll orn Osiris' üdc' kroppens
telsenrensjälensofirrgiingliglrct.Vitlsittf¿r]lihavctkrossasSanrpo
ti]lsrnuloroclrbitar.Sonrligafijr.bliit,attnet,sonttlcskänli¿rfiirl.ått

ochskattct,.Altdrarlrivailantl,ttcltvitltlelasanllliclitrtbl.istet.
Väinåimöinert:
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F-ig. 52. Nymånen som viixtlighotens bcfrämjnre. Efter cn fornorientalisk
bild, Webcr, Siegelbilder 391.

Fig. 53. Plrr¡rtor spira upp ur Osiris'kropp. Erman, Die aegypt.
Religion, fig. 25.

#

(ù

l'ig. 54. Plöjning och sâdd i mânens och modergudinnans tecken. li'rân
ternas tid, Clay, Publ. of tho Babyl. Srrction.

Fig. 55. Plöjning och sådd

i nymâncns

kassi-

och Iðtars tecken. Maspero, Hist. anc.

u,l¡rot¡
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Tuost' on siemenen sikiö,
alku onnen ainiaisen;
tuosta kYntö, tuosta kYlvö'
tuosta kasvu kaikenlainen,
tuosta kuu kumottamahan,
onnen päivä Paistamahan
Suomen suurille tiloille'
Suomen maille mairehille!4

att

Sedan hcter det

Våiinämöinen:

Saattoi SamPuen muruset"
kirjokannen kaPPalehet'
nenâhän utuisen niemen'

'
'

Päâhän saaren terhenisen'
kasvamahan, karttumahan'
saamahan, satoamahan
oluiksi ohraisiksi'
leiviksi rukihisiksi'ô

AttdömaevPohjolaYärdinnanghotattskickaickeblottfrostatt

att rivahansboskap
förgöra Väinåimöinens sådd utan ockeå björnen
även boskapen
väntade Väintimöinen, âtt Sampo skulle förkowa

-

¿ Pä svenska enligt Homén:

Där är fröet

till

avkomma,

uPPhovet

till

evig lYcka'

uPPhovet

till

månens skimmer

titl all Plöjning, till all sâning
och till allsköns växt och äring'
och

till

ljusa lYckotidcr

allt fôr vâra vida vidder,
allt för Finlands ljuva bYgder'
b På svenska:
Samlar samman SamPos smulor'
bilderPrYdda skrinets bitar'

för dem till en dimhöljd udde,
stranden av en skuggig holme'
fär att väx¿r till och frodas'
skänka skörd och riklig äring'
korn till ölet, råg tilt brödet'
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Sampo uppfattats också som groda,

till.
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lfan bör observera att

slott, tråid, kYarn, farkost och

andra föremål, som höra till månens bildgalleri.
Såsom av det sagda framgå,r, inskriînker icke folktron månens
inflytande till tlet vcgetativa livet ut¿rn tillskrivcr honom minst lika
stor betydelse för dct anim¿la livet, människans icke undantaget.

Folktron och astrologien gå stuttclom i antytt hfiinseende hancl i
hancl. Betccknantle är ctt uttalande av den romerske astrologen Firmicus Maternus (a. årù.): människokroppcns hela irurehåll hör till
månens maktsfär.e

I ett astrologiskt

system stâr spcciellt den vänstra

kroppshalvan unrlet' månens inflytande, i ett annat system är det
genitalia.lo
Såsom rerlan nåirnnts är det begripligt, att man alscr vtixtligheten h¿imiira från måncn, eftet'som dcss livsvillkor, fuktigheten, antages var& alstrad av månen eller kommcn därifrån' Dåremot skulle
man knappast tro lågon vilja av s¿mma orsak håirlcda också tlet
animala livet från månen som fuktighetcns kätla. Detta sker likvisst
i folktron. Det åir en virla spricld föreståillning, att regn i och för sig
liksom också vatten i källor och flodu -- i synncrhet mårrbelyst vathar förmågan att befrukta levande varelscr och borttaga steten
rilitet. I Australien och Sydafrika bruka kviunor, som önska sig
barn, utsätta sig nakna för en regnskur. lill fornindiska bröllopssecler hörcle att bruclen batladc och översköljdcs med vattctt. Lihnandc
cr:r'ernonier üro kti,nila frål det gamla Rom, från Sardinien, Albalrieu, Selbien, Grehland och Ukraina.u Kanske också vår lbrudbastur ursprulgligen är ett fertilitetsb¿d!
I ett ¿rnnat s¿mmanhang omtalas att enligt indisk uppfattning
avliclnas sjêilar, som awisas från månen, av tlenna lregnas nedr,
nämligen till att återföclas på jorrlen. Ilandéerrra betrakta regn och

vatten övcr huvud som himmelsk usild>, vilkert befruktar jorclcn
likaväl som kvinnor; t.o.m. genom att dricka vatten har mångcn
kvinna kommit i viilsignat tillstånd.la Hos de nutida abessinierna å[l
av kåirlet med månvätskan eller som falnymånen
- i sin egcnska¡r
lus
fruktsamhetens sinnebild, resp. symbolen av en bön om vlil-

-

i¡ång.rt
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Det finnes språk, såsonr assyriskan ocli uabiskltt, i vilka vatten och s¿idcsvätska betccknas med samma ord' Dctta kan ha bidramåncn oclrså innehåller
rlen indiska littcraturen kallas månert ralla levande

git till uppkomstcn av fÜrcstållningen, att
sädcsvätska.

I

varelsers s?idu, nsËidbür,arer och lbefrr¡ktarel.la Enligt Avesta och
pehlcviskriften Bundahiðn (x 2. xIV 3) innehå,ller rnålien urtidstjurens s¿id, som, reniìd, givit upphov till en tnå'Igfalrl av tljurarter'
Itfåncn hyllas mcd följancle ord:
prisa månen, som innehâller tjurens sâd'
fulttiga och hcta'
strålande, hjälpande, milda, kraltiga, nyttobringande'
so¡n alstrar växtligheten, giver egendom och hälsa'r6

vill
-givaren,
- Jagden
lysande, majestätiskn,

En likn¿rnde lära möter çss inom mitlilüskulten enligt vilkel tlen at'
I\[ithra dört¿ile tjurens säd sanilacles i må.ncn och gtrv upphov till
nrångahantla ting.
Babylonicrne &nv¿inde en bilrl, som kilnske l¡änfiil sig till nåcller
nerìs askljus, och kallatle måncn rallfötlande modt:rlivr, Månen
IIan h¿r
dess numen är ulivgivaren, sonì håller allt liv i sin handr.
åire¡amnen lfadeD, Xle stora g¡tlars faclerl, rlgtttlars och n'{nniskors
upphovD.

I

till den maskuline lllånell, vars martliga llattlt'vanligcn
rått starkt, uppvisa i allmänhet grekcrnas kvinnliga

rnotsats

framhåives

virginité
måugudomligheter en ofruktsarn jungfrulighet,
en
un peu farouche et qui comporte tlcs gotts prcsque virils')' säger
ugurlars oclt
författare.lo Emellmtid kallas selenc i ert orfisk hynn
¡ralltets eller kosmos'
rn¿inniskors moderD (g e n e't e i r a); hon är
Detta scnarc epitet skola cgypterna ha givit också, sin androrrunc

môluc

rnoderu.

gyna rnångudonì, enligt Plutarchos (Isis 43)' Sclcne tilltalas av
Pelet¡ssoncn i llertil lÚahnbergs Attantis rnecl orden rhjälp, Selene'
hjälp .oss, moderlu
llammurapi bctecknar sig sorn skapad eller avlatl av nfrnguclel.
sig
Fursten Nehcri av ÌIermopolis på tlen 12. clynastiens ticl liallactc
i Indien
månguden uThots egen äkta sonù. ItIt gammal clylasti i Delhi
påstotl sig trärstamma från Månen.l? Orn merovingelnas stamfar

X

Xlll
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(nì dt'ottlting och
ìloror,acus bcrättas, ¿ìtt lìiul avlirts av ett tjnt'lìlod
i meroYingclnas gravar föl'eliommcr ctt tjurhuvu(l (IIdA VIII 48?)'
Tjurcn och tjurhuvudct reprcselltrÌril båtla nyrnålìclì. .A'nty(ler då

iclie allt

dcrNf¿,

att

också nìcrovillgtìlîlit ilttså,gos hiirstamma frå,n

måncn?
Fornar.abel,na sågo

i }[årt(ìn

nr¿innisktlrnas, st,ltlìltìetts, ftllkets och

dcl
lct¡mcles fatkrr.rs En stam i Norclamerika ltålhr I\[ålren för
för'sta män¡isk¿n oclt ¿lll¿s st¿ntfar. E¡ligt nraidu-folkets förr¡ståill-

tllt

tlett
ning til l[åncn alltings skrparc.lo För uitttto i Peru tir ][ånon
grekish
spetlöcntlc nterr sig stänrligt föntyande urlatlern.20 'l'.0.ur.
gestall¡ul¡rtion har. u1¡rfatt¿t }tånetr soln elì skapat'gtrdollrlighet i
tcrì ¿tt, FJcl'tnes, Osit'is, Isis, Fysis cller Ltcnrlsis'zl
ulr konselivens av u¡r¡rfattniugcn, att lÏånen ät' ¿rlJt ltlvantl's
rupphov, åil,

att barlcn

Och lltüttrtiskorlta

i

gelnelt anses härstamma

fl¿lncn, En sfulan fiirestiiìþring har mart iakttagit i Austlalien,
Nya Zerland och al[rorståcl's. På, Siiderhavsöat'lta r¡clt i ]ìtrlì¡inictt
påstås fiit.ekolnma förestlillningcrt ¿rtt blnten i Rumlinien rltr
sig 1rå uttluen ot:lt livllåt'¿r sig av tlcn, vat'igeorlöpta (l)

frå¡

-uppchålla

omta'
Irom cleu avtal.. Ett belysanrlc exetttpcl ¡,rå hithiilande follt¡ro
(s. 142)' T)å err
lar. s. I. (lnr.tiss i sitt ¿rrbct0 urset¡¿iúis che Religion
firnöhte lärft några ittabbttn, ¿tt tlc hårstarnm¿r från Adant
lnissi0när.

och llva, protesteratlc ll¿rnlcn lir4igt: rllttte alls, utan lvlilnen är' vår
lal och Solen ¿il' t,år tnol'0.22 fttonl saltura frircstlillningssfär ligg:t
{e orcl en ntetl }[gltantmctl sa¡rtitlig arabkvitur¿i shall ha yttt.at: rvi äro ì{attvruulrarons (trtåncns) barltl.2s lìtl liknande uppfattrlbÛrtt av
tring fiirråtla sårlanu arabislia stiltnllartul som Biìnû batll,
otlks¿i
fullmånc1r, och Lìant hilâ1, rrnymå,ngtts stiltel'rr. l{ür'kligt ¿it'
solten
rlct vittnesböt'd on sin ltül'stamnirlg sji'itclnas hclgon l{uscitt'
av Âlì och Profe'l cns rlotter' !'âtima, avläggtlt' vid tlen stora ¡rrtltat'otlh lnitt
L¿tlfestet: tllin frrtler v¿rr dcn förste bl¿rnrl skitpatle vat'clser,
jag
iir solt
nällnast: Alì är' guld, Fâtirn¿ ¿ir silver,
tÌrotktr. stotl h(Jtt()trl

ttlin fatlr''l'
¿r, Guklet och silvret. Dr]n l1'sanrlc Fâtirn¿ var rtún modt't"
ntltlet' v¿u' ìIånrln. Jag är Solens och ïIåtrotts stlll'Dfl

val' Solt,lt, rnin
Å anrlra si¿¿lr hür,lpclcs eudast ¡t¿inltiskalls sjül från nlånen. Enligt err tr,itspråkig, sumr:l,isk-¿urkarlisk text från c. 800 1.I(r. skapûdes
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(och av
människan av clen tlr&pte mårrguden Lamga-Lamgas blod
jortl). Huru cletta bör förstås framgår av Plutarcltos.ã Han vet att
och förnuftet
människan få,tt kroppcn av jordetr, sjÍilen av lv[å,ncn
av solen. Något annorlunda uttalar sig skåimtaren Aristofanes i
platons dialog GÌistabuil,et. ursprungligcn fauns det tre slags mÊin-

niskor, manliga, kvinnliga och tvekönacle. Dc manliga ledde sitt
och de
utsprung från solcn, rtc kvinnliga från den kvinnliga Jorden
dc
tvekönarle från clen likaledes tvekünacle Månen. I likhet med
hlotrlc
himlakroppar från vilka dessa varelser härstammade, voro
runrla. De hacle fyra Ìrtincler, fyla ben oclt fyra öron sant två ansikguclarna,
ten och tvir könsorgan. Då, cle i sitt öveilnod r'ågade ant¿sta
han
såg sig zeus föranlåten att försvaga dern. I sådant syftc klöv
återatt
rlem mitt itu. varje sålund¿ uppkommen halva längtade
förenas rned sin rnotsvarande halvit och stråvacle att sammanvüxa
rned den. Då tle icke ville förctaga något, skilrlafråltvaralclra,dogo

deavhungeroclrvanvård,dcntanliga'solììdrogoscnbartti]ldc
narrliga, och rle kvinnliga, som strkte förening enrlast mccl kvinnliga
soul upph¿rlvor. Då, förbarmade sig Zeus ijver de måinniskohalvol,
kommit av de tvekönade, från }Iånen härstammaltde urrnti,nniskorna;
[an flyttade clct'as könsorgan till framsidan och inrättadc av]andet
genom dem, varigenom vå,rt släkte fick bestå,nd. En clunkel reminiscens av legencleD om den tvekönade urmåinniskan reprcsentcrar
kalske tlcn bibliska sägnen, att kvinnan byggdes av ett rrrevbentr'
taget från -- dòn anclrogyna -- urmänniskan.øn I ansl.t'ing till
denna legetrd förklarar Samuel Columbus könstlriftelt:

Ej underligt, at ännu til }tantolck Qvinnfolck längtar;
vad förre sammansatt, det âter samman trüngtar'

år förcstälhlingen, att i månen och speciellt
i hans sken innebor en kraft, som inverkar på lwinnornas könsliv,
åstadkommef metìses, grossess, ncclkornst m.m. eller vatl Karlfeldt
Sålregen men allmän

i sin i ett annat sammanhang citeracle Må,nlryntn ttid' Lanùertsmässan
kan tänkas ha inbegripit i orden xlin lnakt êir i kvinnornas sköte¡r.
ndcn
Den egyptiske rnôngudeu Ohons kallas i en hieroglyftext
växancle Må,nen, ljusbringarenr sonì fÖrorsakar tjurarnas bturst'
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gör kvinnorna havande och utvecklar iigget i moderlivet.tzo Den
heliga Apis-oxen år född av cn ko, som en frân himmeln utströmmande kraft eller, enligt Herodotos, en flån himrncln kommen ljusstråle gjort clråktig.s? Det genetiska sambandet mellan månen och
Apis röjer sig däri, att enligt en astrologisl< tradition djurets svans
växte och avtog parallellt merl månen!28
Att Månen förorsakar kvinnornas mcnstruation är en tl'o, sonì
förekommer icke blott i Europa utan även hos maorier och papuaner samt hos baganda och andra östafrikaûska negerstammar.2t
rMånen har sett på henneu säga Sydamerikas indiancr om en metìstrueranrle kvinna.s Enligt eskimåernas på Grönland och invånarnas i Yam Sabai och Nya Guinea mening framkallas flickornas
menstruation av att Ivlånen har könsumgåinge merl dem under sömnen.$r Red¿n Empedokles llirde att menstruationen står i samband
med månen i nedan. En nutida vetenskapsman, Guthmann, har
trott sig kunna statistiskt påvisa en påfallande ökning at' menstruationer vid tiderna för månens fylle och ny.s Anmåirkningsvåirdare åiro
några iakttagelser rörande vissa cljurarter. Det påstås att smelten
rättar sin romläggning prccis efter månens gång.s3 Beträffande den

viridis)

har
Sydhavet fiirekommande palolomasken (Eun ice
rnan iakttagit, att iless palolo kallade kroppsdel, som avsöndrar
sädesvätska, anträffas, frigjord från framdelen, två gånger om &ret,
i oktober och novembcr, precis en dag före måncns sista kvartel'
ol¡eroende av väderlek och rnolnighet, ebb och flocl.s I Stilla ocea-

i

.-

ncn skall finnas en art koralldjur, som bygga nya korallgrenar endast
uncler nyet. Ostron påstås föröka sig endast under nätter, då. månelt

intar cn bestämd ställning

o.s.v.

Månen, i all synnerhet den växandc månen, är till clen grad
måittatl med animalisk klaft, att den är rentav farlig för kvinnor
-- men ilven kan utnyttjas i scxuellt hÉinseende.
Enligt en babylonisk tcxt kan Månen eller månguden befruhta
(ordagrant: bevattna) t.o.m, eD övcrstcpråstittna, som steriliserats ellcr i praktiken hölls ofruktsam. (Me¡r ,)so \ras kommt in den
besten Familicn v.orru, och d{i år det bra att kunna skylla på månenl)
En viss likhet mcd babylonicrnas uppskattning av l\{ånens kapaci-
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tet har frãnsk folktro, att en steril ko kan göras dråiktig, om hon
kvarföres samman med tjuren den första fredagen i månens'första
tal.s
och nedOckså Cicero visstc att mf,nen verkar havanrleshap
om menses, kalkomst.s6 Johannes lrydus, som författat ett arbete

lar månen nfortplantningens principn. Ett samband med clenna idé
förrårler det hos sydslaverna förckommande skåimtet att titulera en
brudgum rherr Månskenu.8? I Tyskland förekOmmer en folktro' att
om en flicka dricker ur en källa eller brunn. i vilken mâncnspeglar
upptråsig, hon blir i grossess.ss I papuanska sagor från Nya Guinea
<ler Månen som ungmörs låigersman.sÐ En likn¿ndc föreställning
i
tyckes iche v¿ra obekant för en del av den nutida belolkningen
âtt
anse
palestina.ao Blantt maorierna påstås finnas personer' 80m
Månen åir alla kvinnors äktaman och att det naturliga könsumgåingetåirutanbetydelseförfortplantningen.Hosfuegino-stammeni
Indiska arkipelagen kallas Månen kort och gott lkvinnornas heüen,
och
liksom hos egypterua clen ityfalliskt avbildade nymånsguden
fruktsamhetsglvaren Min gåillde för rkvinnorövare och flickornas
till alla kvinnor
herreü.{@ soma som må,ngucl ansågs ha företråidesrätt
och dessa kunde fÕrst senare bli jordiekc mãins egendom. Liksom
att
veda-tidens hinduer såigas central-Australiens urinvånare anse,
gifta
¿lla kvinnor tillhöra lIå.ncn och endast med hans begivande få
att blotta
sig med ilödlige mÊin.41 I Bretagne böra flickorna undvilra
och nedaÛ'
sig i månsken, i synnerhet ilå må,nen har horn' d'v's' i ny
ty gcnom rletta kunna de råka i välsiglat tillstånil.$ Men kvinnor'
som önska sig barn, anlita må,nens bistånd. Enligt cn kabbalistisk
tradition brukaclc.juiliska kvinnor, vilka önskade få avkomma'
pelarna
ncdlåigga vegetabiliska offergåvor vid fotcu av de falliska
Jakin och Boas, som representeradc målnen och solen'ß' Westerbruka
marck omtalar., att barnlösa hvinnor i Mogador för att få barn
sina
blotta sig i må,nsken, inbjuda Måncn titl umgänge eller behandla
beråittas
måin med vatten som belysts av honom.a Något liknande
sig
om hinduerna; de påstås ta formliga månskensbad för att tiltåigna
en najad'
trtåncns avlingskraft. Mcn Snoilsky tyckcr sigiTiaol;ihöra
viska kyska svärmerier ur sitt månskensbad!
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lämna månens förmenta roll i fråga om avlelse och
}avandeskap, insttiller sig en pikant fråga. Såsom varje bibelläsare
erinrar sig, mottog jungfru },taria clct glada butlskapet om sitt stuntlancle ltavanrleskap och Jesus' ör'ernaturliga födelse av ürkeängeln
Gabricl. ii.r det en tillfållighet att tlct delikata budskapet var betrott
just Gabriel? Eller har clet samb¿nd med det förhållandct, att enligt

Förrän

vi

jutliska kabbalisters lära blautl de sju ärkelinglarna, somföretråidrle
de sju planeterna, Gabriel v¿ìr just må,ncns representant?
Till samma grupp av måninflytelser, som bchancllats i dr:tta
stycke, kunde yttertigare þil¡föras rnåtte¡s förhållande till klirlekslivet och åiktcnskapet m.m. l\'[en dessa åimncn behandlas lärnpligarc
skilt för sig, liksorn företeclser, vilka tydligt hiira hemma inom dcn
syrnpatetiska månmagien,

Dct tliir i rlctt¿r sammanhang erinras, att rnå,nen i motsats till sin
liygivanclç ocþ stimulerandc inverkan på organisnren arlscs besitta
även cn förstörande och upplösande verkan. Bland fiskare rådel en
nrgammal förerståillning, att clöcl fisk ruttnar betydligt fortale vid
f¡llmåne ün unrler mörka nymå.nsnëitter. En del forskare tro sig
t.o.m. ha expcrimentellt bevisat att kött och fisk luttna,r' hastigare
i månsken än i solsken.ao Observationcn Éir vät riktig, men föt'kl¿ringen fir nog en alrlta,n.

xxIV.
rlsaknadens väninna och kärlekens vän'rr
än månens antagna
Mindre drastiskt men säkert allmåinnare

inflytande måncn
inverkan på' sexuallivets processer tcr sig clet
påståsutövapå,cletsexuel]tbetonadekåinsloliveteller'er<ltikcn'
iledavseenttehåtråkanmanmedAtterbomka]latlcnperstlrrifict'änl'l lt{ånertltikens
radc Månen lsaknadens väninna och kåirleketìs
och tuän' efter vad
offer äro icke blott ungmör utan även ynglilgar
rlet tYckes frarnför allt Poeter'

l}Iurumångatilskandehaickehaftsirrglätljeiattrrnderhålla

en arabisk poet' uFull'
sig mcd varandra i månens skenD, utropar
om den älskade och
månenr, säger han upåminner den älskande
bringarlronomnáirahansltingtansmåþ.Derrsenaxeförestållningen
ept'stcl
är rlet kanske, som föranlett Dahlgren alt i Motlbergs farstø

kallaMånenlknpplareu,ettepitet,varsfulhetdockmildrasavtillägilla menat Íir
get lmcn en ljuv, cil tilskansvärd kopplarcl' Alltför
ty' såiger skalden'
e'j hcller attributet ujordcnsrr och mattens lakejrs'
givas ju i månskelhur mången gör han ej lycklig? De flesta kyssar

rretrl.EnligtNylrlomsmeningh¿rnrånelrerrtavlblivitsatttillljus

i

jordens natttr'
I östcr oclt väster
Må,nskcnssvårmeriet tyckes vara univclsellt'
känslor'
lockar månen fram likartade tankar och

fiir

kärleken

RerlanChoraeuskallarl'Iå'nenrkåinslofullr(Den'högtid'ligølu'
just citerade cpisteln' att Månen
louaíngm,). Dahlgren säger i den
sliaparsvd,rmarc'Vitalis(lenrni,nne'slrolc)talaromlkänslansskölta
Abmdli¿d:
nråuskensstunrleru. Goethc bekänner i Jtigers
Itir ist es, denk' ich nur an dicit'
ats in dcn lllond zu sehn;
ein sl'iller Friede kommt auf mich'
rveiss nicht, lvic nrir gescheltn'

t
?
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Lidner kallar i MüInattpn, Månen ok¿inslofullas gudÞ. Atterbom förklarar i Sommamal,Wtt:
När pâ må.nans skimmer seglar
sjåiln och sig

i

hjärtat blott

i

eter speglar,
känslor tânker.

Kanske har detta Atterbom-stålle förlett Jorma Partanen att beteckna månskenet som Dk¿lnslotankens skenÞ. Eino I-.,eino tal¿l om
Dmånskcnsnätter, då kÊinslan får vingaru (SDD, I 149). I Karlfeldts
dikt Sol och núnn år månen uett kåril, flödande av hänslorågaD, oclr
skalden kilnner sig, som han

i

levde

-

i

fjänan trakter

fädernas länder, i sagornas tid,
då, drömmens och trånadens makter

man tillbad

i

månljusets frid.

Han vet, att den himmelska ktinslorågan kan skänka t.o.m. jËigaren en viss vekhet, som han kallar pmånskenshumön (f ilgüdør).
Också, Axel Gallén har uttalat sig om måncns och månskenets
inverkan på känslolivet,. T Kallcla-Kiria säger han: rI måncns grönbleka sken är någonting, som omotstândligt bringar betraktarcn i en
romantisk sinnesstämning och lecler tanke- och fantasilivet in på
banor, vilka dc icke beträda vict dagsljus eller månlösa kvåillar och
nåtterr. Han tillägger: rM¿n är frestad att säga, att envar av oss i
månskenet diktar sin egen mânskenssonat och i den tolkar sin själs
hjärttoner på bestämda områden
en för Eros' förtrollning motpå
ett t.o.m. mycket begrêinsat områder.
taglig ungdom
Minnen, vakendrömmar, saknad, längtan och trånad äro verkningar av månen.
Stagnelius inlcder sonetten Månen med stlofen:
O, aningens och minnets bleka stjârna!
Du, i vars sken i nattens dunkla timma
vârt hjärtas blyga idealer simma

vid näktergalars melodi sâ gärnal
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Valerius sjunger

i

Aftan'en:

I
-

oviset sänkta strålar
från mânan, blek och mild'
erinringen sig målar,
en luftig drömmens bild'
Med lätta vingars segel
hon genom rYmden far
och i en magisk sPegel
mig visar forna dar'

I

minnets månarD
Sqtmùero,ttþnen uppfofiIral Dahlgren

att

med

bleka saknad,
hjartits trogna kärlek i förbund låna biliten av den
t
som sett sitt hjåi'rtas sol bak vä^stern bårgas'n
och minnets symbol aYser
Månens beteckning som erinringens

egentligen,såsomBöökisinkommentartillstagneliusframhá,ller,
att månen Êir ett minne av den bortgå'ngna solen' I denna mening
þâv miûnets kyska
säger Stagnelius i Sucleq,n w staftet, att Månen
förjungfrustrålar kransasr och rpå nattens altartavla må'lar den
om nminnets bleka
doltle gudene (Solens) bititr' llan talar också
har saurmanställningen
månskensspegelp (?ill úron'), och Tegnér
Månen hör till
rblott ett månaken, blott ett minnen (TiU' s't' øær)'
rleuminnetsförklaradestjiirnoru'somsolen,nårlrondöendesjunGusraf Wasn' Ja'
kcr, strör ut över flistet, enligt K' A' Nicander i
attmånen åirSolens
såsom ovan nämnts, förklarar Dahlgren t'o'm''

tillhimmetnuppstignatlrömattfå'vilapå'sintilskarinnas'Jordens
bädtl om natten.
Menmånenframka]laråivenhoslilskanr]ejordevarelserminnet

om henne' Och
och bilttcn av den frånvarancle vånnen och drömmar

tletkanknappastförvårra.Tydetâ,rnoginteendastStagnelius,som
vem vill vål bestritla
sett en Amanda lysa skön i månens ring' Och
tilskarles bild år
riktighetcn av Tegnérs påstående i Gerdø'' att den
rkËi'rleksi må.nens sken eller att det kan hÊinda, liksom i Aael' att kallas
skåil
gudar rida på, månens stråla'r upp och nedn' Icke utan
ærotisk glansp
månen av stagnelius ukärlekcns stjärnan och tiltåigges
talaromen
eller ucrotiskt skenr, meclan Bertil Malmberg i&td'nlsr
rkåirleksmånco.
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ùIånga poeter bcsjutga de ljuva drömmar och lyckok¿inslor
nrånskenet väcker till liv. Stagnclius gör oss i 9fury till ktinnorna i
Norden bekanta mcd lsaligt månskenu. Kosl<enniemi finncr likaledcs
sälllret i månens skcn och utbristcr i l(uutunolle:
Oi armas, mikä ilta kuutamon!
Oi armas, autuus meillåi läsnä onl
Lehdet niinipuun ne värähtclce hopeassa kuun.a

Dahlgren sjunger

i

Augustimånslcenet:

Och när mot midnattens timme det ilar,
månen står hägst pá. sin lysande fârd;

hjärta vid hjärta sällt klappande vilar,
slutet i gycklande drömmarna,s värld.

I sin dikt Fan

och ?¿ü

uttryckcr sig Nybom något konsilat: (förr)

Dfi'idftill måne sken / på lirinslans stillâ sjö, / .- nu ü,r mitt
höstlig nattD. Levcrtin använci cr i J unlæ.nts l¿istorí,a tttrycket

tans månrlrörnmarl.

Os$iannilsson försäkrar

i

liv

en

rlärr g-

Cahe-wallt, ¿rtt sri-

dcrns månskersfé Dlìar für alla öm någon fagcr clrömr. Yr.jö I(aijårvis
crfarenlret ür' att uånskenet (Iluutømo) fÕrsåtkel i drörnmar. Slut-

ligen bekånrìcr Edith Södergran i Trubadurms så,ng, att måncu
ufötgyllel allt mecl ¡rfrikanska (erxotiska) drörnmerierD, och i No,r
tutne, att clct åir usömn och drütnrr, n¿il Drnånen glider övcr havet,

vit och iìmn.
Viola Rtnvall, sour svårmâr i nrånskenet vid en kylig sttand,
rskriver nrcd nrånens silverstift t-.n dröm i sandenu (IVlå,nhaä.tl). Hos
Jorma Partauen Éir måndrömmcriet förtåitat till lusta mecl fysiologiska syrnptom. I Penilelslag gcr lìan följancle realistiska skildring:
tDrünkta önskcdrömmar./ flyta till ytan, sv¿iva i luften / i gengångarskrutlen av urånens skcn,/och lustans stumma lar.ver./tåga
ucd /

från

måneng krcts /

till

l¡lincla drönmars dans / på blociets

flodr.
a

Du kära, vilken salig ¡nånskenskvälll
Du kära, nu är sällheten hos ossl

llti

månens silver skålva lindens blad
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Àtterbom kombinerar i MfuwkmstcuäIl,en längtan med månens
(s. a0) TeIjtrs oclr kvåillcns sus. om detta påmirner i Pätlliskarm
nattens Yindgengrens nlängtan till smeksam och stilla lycka' av
förknippar också Grisus och månljus föddn. Må'nsken och långtan
penberg metl varandra

i

den sensuella strofen

Månskâran lYser,

natten är tYst'
Längtande rYser
den mun jag kYsst"

I

samma stil äro Snoilskys verÉer (DDa, s' 104):

Rättnu sâ glider månen in
med trolsk belYsning,
där krYPer över fagert skinn
en rYsning'

En effektfull klärobskyr-teckning av Emânlängtanr presterar
tinson

i

vill bli

drömmareland

- -

Mar-

allt
Drömmare vill pröva ekans mörka trä

plockar
Nomad: Månens rnattglittern på sjön

i

glans, och

isilversjö-/låingtatillön,dtirdetblixtraravkisel./Må,nenlyfter/
i vanvett sin flÕjt. / Det sprutllar likt löjor om ynglingens trånad' /
speletbrinnerifjärranhavsåvitt/somskåirandesilverpåiris.
Ut Pâ den silvrado *"U*oä
längtar vârt tjärade akal'

Sagor¡ra svartna' Stränderna hungra' Stöt utl
Månlängtans glasklarinotter
sPela en br¿iriqing

vid önl

Likaså,serdenfinsksprâkigediktarenEinariVuorelaiSilkki.
ett sa^mband mellan ltingtan - av honom upBfat-

kau.ppios (s. 6?)

tad som en smärta - och månens sken:

--ll¿linrt

I(aipaus polttaa, kaiparrs viiltää'
Kuunsirppi leikkaa, kuunsirppi kiiltää'o

",
Längtan bränner, längtan Plågar,
må.nskäran smärtar, mã'nskäran lâ'gar'
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Bo Bergman åter s¿iger i M,ùngu.iten, att månögat nsuger och sövenl.
Predikatet DBugerD har också fullmåncn i Bj. Björnsons dikt Haoet.
Karin Boye uttalar likaså erfarenheten att umånskenet sugeru, och
elementarandarna i dikten med cletta namn säga:

vâr herre, står trá.nande blek.
Han, kung Vesäll, drar oss och dârar.
Mâ.nen,

Llengtsson förklarar

i

reneziø, att månen kan locka ålskare att tråna.
Månens sken kan dock inverka vida påtagligarc och allvarsam-

mare på krinsliga natlrer. under en månskensnatt åir ett ensamt
hjårta sjukt, så, urrgefür uttalar sig rlen estniske diktaren Henr.
Visnapuu.s Måncn kan t.o.m. rtr.olla bort en månskensnarrs förnuftrr,
enligt Bengtssons utsago i 'vewziø. Då den femtonåriga i B. E. Malmströms diküning user på månenl, går månen u¡rp i hennes hjrirtas
vå,rnatt. Hon visar samma symptom som clen för2ilskacle hjåiltcsonen' som rv¡rndrar i skogen och ser på måncnu. persiflerande sÍigcr.
Rtrneberg i ungrloms- och tillfåillighetsdiktcn Ded,ikøtion, att han
för sin förälskelses skull tåinl<er rvan<lra och gapa på månens runtl,
så att himmelens kråkor rnig flyga i munrlu. I\,[en cn anran olycklig
sökor sin tröst i bägarn (Dahlgren, Ulta Vintttails itöit),
¡nister tråna'ns silverskir
och ger mânan fan.

Braun åter vet att tlu kan möt:r en vacker flicka rnrxlpurpurrìlun,
och så du går i månsken och rivor håret, viltl,
och så du blir cn hedning, som tillber blott en bild.a

r

har clet oft¿ också hiint, sorn Tatis Qualis sÌiger i
Målarms brillop, ¿tt lhon var öm, och kär var han och underligt
månskerret

betagenu. i\fåinnisl(arr

blir

utungeltagenrr, såsotn den hårdhjärtadc
Tegengrerw l)agat f,rz, cllcr >måtrfångenl, såsom Mörne ut-

flickan i
trycker saken (-f haäll,ni,ngafi. En rlam, sorn tytiligen har erfarcnhet,
bekänner: rFörlova sig råkar man ofta cn månskcnsafton, clå, vËirlden är förtrollad och fylld av rte osligbaraste möjligheter och hemliga lyckobrew. Det är mcd tanke härpå Braun varn.lr í Augustimånskm:
so

xrl-

t0
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'TÂNEN
sYsterl
'Akta dig lör mänsken'

Jo, man är sâ givmild dâ'
.Arme finnas till som heta

- -

älskare; de bedja sâ'

.[ andra sidan säges i

ilen glada sången om Den løtligø núnnn:

Man blir så lätt bedragen på flickors konlenans'
glans'
De säga nej om dagon, men ja i månens

metl eitt sken'
Det åir cj att undra pâ det mânen åstadkommer
Tymå,nenåirmattenstrollkittclrrochförbyterjordentillentrollsjungct
vtirld, förråder. Dahlgrcn. I Atterborns Noltlrg hälsning

rformar sig till tusen drömmånen en trollsång' som' hörd av själcn'
öga är förtrollande'
mar, sköntrre från stun<l till stuncb' Månens
Månens skcn tir
säger Stagnelius I Lämgtan eltnt ilnt lúmmelsl¡a'

ltrollsköntupåstårAlmqvistisnlai,runús;hansglitteroclrglansäro
Trolskt är i synncrhet
trolska, bekråift¿r Levertin ('9¿sta DD s' 13)'
crfareuhet går ut på'
månskiftet (DD s. saml. s. õ2), och llemmers
rrDåir är
att månerr är trorsk mcllan ny och nedan (ôaet dunkrßú).
i slrcgxrãt,
trollcld i ljuset av måncnr, sâigcr slutligen ossianllilssolt
julikvåillar
å'ngande
och Lars Englund nämner någonstans üreta'
trollkraft har inspirerat
med besntir.jandc månrökr. It[ånens snåirjande
Tynni till dikten Paha kuu cllir det heter bl'a':
Aale

Miten noidanlYhtYä vilkuttaa
Paha, välkkYsilmä kuul
SYdån seuraa loistoa vaaleaa

ja harhnan ajautuu' - I(uu kultaverkoin PYYtäåi
maan sielut

luo

- -

Miten hcleänhauraat ja hohtavat
nuo langat ovatkaan'

ovat silti ne Paljon vahvemmat
kuin kaikki siteet maan'o

cSådenonda,glitterögdaMänenblinkarmedsintrollykt'alt{jåirüat
gyllne nât söker Månen
fölier det bleka skenet och driver vilse' I ett
garn än äro' äro de
hans
skära
sköra och
varelser,

srräija iordens

-'-Så

dock myckeü starkare än alla jordiska band'
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Mcd stöd av så många vittnesbörd måste man erkä.nna att det
finns någonting, som Eva wichman kallar rmånskensförtroilningl
(Molnat s. 9S). Edith Söclergran utbrister icke utan orsak i Trubathnens stíng lunderliga månclr och Diktonius bekråiftar: rovan vattnen underlig år månenn (Jorilisk ömLßt).

vad rlet egentligen beror på att månen framkallar sådana känslor av huvudsakligen erotisk art, som ovan skildrats, och att månen
Íir de älskandes speciella vän, det åir i all¿r håinrlelscr ett mysterium.
En professor
naturligtvis cn amerikansk
tror givetvis ickc pãl
trolleri utan påstår, att fenomenet hclt enkelt förorsakas av en från
måucn utgâende k¿irleksbacill. Ja, vad skall nan tro, rlå t.o.m. alþ
varsaüìma vetenskapsmän på sista tiden men¿ sig ha korstaterat
en förut okäncl art ¿v ¡rktiv rnånstrålning?
Märkligt är rtet i alla händelser, att dc av den förmodade mån_
bacillen infekterade, åtminstone i prieternas tolkning, tillskriva den
personifierarlc l\{/inen likartadc känslor som de mcrl vilka tle sjåilva
ëiro bckajade. I en orfisk hymn (9: 6) kallas selene >svårmotligrr
(b a r y't h y m o s). ñörjando och DsorgsenD üro vanliga månepitet
(se rDe två stora ljusen och stjtirnorna, s. 1z). Liclner antyder
i tr[i¡lnatten att Månen åir mjtiltsjuk. Enligt staLgnelius 6 är Månens sken
uerotisktn; hans blida sken framk¿rllar ujümmcrns känslar, och hans
ranlet himmelsk trånad väcken. ll¡Inen själv är ltrånanrler, ucn bikl
:rv den cviga tråna'nD, en älskanrle, som Dbrinntlr av kär'krk och tr.ån¿d>, ett offer för kåirlskskval o.s.v. Måncns trånarr framhållcs också
av Dahlgron, sorn ju är specialist i månkunskap. r Dat fÍirstamñnslcenslmälleni Eden kallal han mid¡r¿rttsmånen ubikl av lugna, vemodsfulla trånanu. I l'¿rlis Qu:rlis' cliktning förekommcr rrtrånsjuk måner
(DD' I 1a). Till en iche ringa cler bcstyrkcs poeternas uppfattning
:rv folktro och myt.
såsom andra enslingar och förälskade åir Månen en vakendrömmare. stagnelius framhåller i fuIülsom,mamatkn cynilrias udrömmande gångru, meclan Lidman finner nåne's glans drömmande.o
Månen sitter och drömmer lik saga i bröiloþsgårtlu s?iger Tegnér i
Fri[hiofs lycka. Mânen xlrömmer om climdans och älvaleku, påstår
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i

i

Gunnel llästesko Søga slcogm. Månen ålr lårkeromantikernn enligt
KaU Asplund (Bortø brø, s. 118).
Det finns också en mängd andra egenskaper och kÈinslor, som tillskrivas månväsen<let och knappast kunna förklaras mecl mindre
antar, atf människor, framför allt älskande, projicierat pâ

man

Månen klinslostä,mningar, sorn þehårska dem sjÊilva, ocþ egenskaper, vilka de hoppas att föremôlet för ileras ömma låga besitter,
Den grekiske filosofen Ernpedokles karakteriserade selene i
motsats till clen mkarpskjutandeu Ilelios med ett attribttt, som
betyder lglåittigu och av Plutarchos å,terges rnett tilldragande, leencle
och fridsamoch blirl.? Pocter. tillskriva ofta l\{å,nen miltthet, blidhet
[et. Shakespeare lâ,te¡ Pct¡uchio smickra själva argbiggan mcd
jümfärelscn tmiìrl som l¡una.s skcnr. ìIånens blick ür rnild som vänav Uhland
nens öga, siiger Grlethe (An, ilen Mon,itr), f Sfutgarhii,tnnilan

iirlhonniikloclrljuvsornfullruånisommarnattcnljunrl.Indirekt
komfrarnhåller.Almqvist Måncns bliilhet, i det han säger: lAftonen
rner i blirlaste prakt med Jumalas tnå,ner (Sigtuna sagø). stagnelius
rblidli
använder mer än ett dussin gånger arljektivet milttu ellcr
lså
jämförelscrna
samband med må,ncn.8 l{os Tegnér' linner man
blid, så. mild som silvermåneltu och rmilcl ocb blicl som månenl.o
Topelius ¿nvåinder komparatiouen rmildare ttn höstcns måner.ro
och
snoilsky sägcr: lså mild som rnånen över sjön kom tröstenDu,
(Öland*,nelodi'').
Karlfeldt beteoknar höstens måne sorn rvålmiklu

år xlett
Nybom t¿rlar om tlen rmilda Lunar (SDD4 II 81)' Hos Mörne
och i sol
milcla måneu i dikten TiIl, fäderna ualltets blida gudornu
ger lvlånen epitetet
och mône ¡ren mild och vtinlig gudr. stenbäck
rjungfrumildn u, och Fri)ding har bildat acljektivet nrnåncmildr.ß
motsats till
Mitdheten och bliclhetcn, soln utmårkcr månens sken i

deltbrånnaudesolens,harövergåtttilletiskaegcnskaperlrosclen
personifierade Må,nen.

lx'ridtrÌirlsam åir ett mcd dc just nlimucla bcslëi,ktat månepitet.
I Kung
s¿rnt måneri seglau, säger stagnelius i Hurnn Ûí,ll aatln'et'.
utmfir.
Ffatar möter oss måncn,g nblick av fridl. tr.rid och lugn åir

kandeförmånen.DenpersisketånkarenochdiktarenNasiribn
Chosrupå,1000-taletbetecknarmånensstoltarouochlsolensma.
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je¡tåtu Êom något för måinniskan efterstr¿ivansväÚ.l8n Stagnelius
anv¿inder jämförelserna þlugn, nattens må,ne liku (Banchanterrtø) och
ett anlete,ulugnt som en månes mellan nattens molnt(MailgromøIY).
Martinson (Passøi| 100) markerar månlugnets symboliska betydelse:
Med åren förstår du det förfinades lugn'
den moraliska symbolen i källans lugna måne

tankfull -rQedanav allvar åir hans
kenfreundn kailar honom Klopstock
- ochvidfullhans
mystiska sken,
blick, så att skalden försmåilter i vemod
blygsam och
också,
lreter det i Stagnelii dikf Titt, mãnen. Månen är'
lvlåuen åir vidare grubblande enligt Dahlgren och

kysk såsom dct höves rten äkta kvinnligheten. Lukianoslåterselenc
i dialogen Lkarontmippos förklara, att hon vid anblicken av allahancla oanstänfliga natttiga förehavanden av vissa münniskor dral
över sig ett moln och höljer sig.r4I Dennga skapelsan av Kellgren åit'
ndet blygsamhet i m&nens liusr i motsats till rnajeståitet i solens
lågor. som blyg karakteriseras Månen också av stagnclius, Tegnér,
Afzelius, Runeberg och t.o.n. Braun.rs
I sambancl med. Månens ¡rmildhetr stôr enligt Sehlstedt Mânens

kyskhet.

I

Erotisk' rullning

p& siln

såiger han:

Din mildhet mot de kära
dig

I

girit

namnet kysk.

verklighctcn är ÌIånens kyskhet ett arv cfter utlen kyskalucinar
(s. 7). Redan Litlner talar (efter Goethe) om rden kyska Måncnr.
stagnulius prisar Må,nens kyska bil<I, kyska ljus och kyska silverbloss.lt lleidenstam låter i Tallfart Ercchtheions karyatider utropa:
rDu heligt kyska Selenelr Diktonius säger i Tre nocl,urnet: rrl(ysk
månen går: Dianas silverfot / låings himlens sidenmarker / framåtglider.r I Anna Greta'Wides Nattrmsilc nmånen sam genom rymdens
vin, kysk som en vit oblatr(!). Naturligtvis är nkyskrr ctt attribut,
ju
som tillkommer endaet den kvinnliga Månen, ty som manlig åir
Månen en riktig Don Juan och ridclar Blåskägg. Bättre tankar
hade för övrigt den syliske kyrkofadern Efrem icke heller om den
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kvinnliga Månen; han betecknade Luna och Venus som frillor och
färförelskor.l?

Kyskhet, som åir liktydig mecl jungfrulighet, tillerkänna poeterna icke blott den kvinnliga lt[ånen ut¿n även Soletr, t.ex. i Jungfnm as Orleans (IV l). Dcn lôter sig htirledas av det rena ljus, sorn
utmåirker de tr'å himlakropparna. Redan Horatius kallade månens
sken rrcnþ (p u r u m). I Aøanilraren av Talis Qualis heter tlet:
Armod ingen nesa giver:
Månen själv blev ofta hitüad
i en rännsten, men han bliver
ren ändâ och obesnrittad.

I

Wirséns Vâgslflg är månen rsilverrenu. De garnla peruancrùa künde
cn moljungfrun; också Selene är ju ljungfrur (p a r t h c'n o s), och i
svensk poesi heter Månen rhimmelcns jungfruu, umånjungfrunn oclr
rrnånflickanl (se lDe två stora ljusenr).
Ofta prisa poeterna Månens stillsarnma väsen, tysthet och oskattbara förtegenhet. I en orfisk hymn (o: a) såiges Selene fröjrla sig över
kvällens stillhet. Vergilius talar om den tysta Månens uvünliga still-

hetr, medan Horatius lâter Natten och Diana råcla över tystnaden.
Runeberg förliknar utystnad ör'er ötle nejdcnn vid nett rnånsken
över kala höstenp (Molneß brofur). Schiller sjungel i D,te Emoartung:

Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht.

Ii. E. Malmström s¿iger
Månen träder stilla ur sönderbrusten sky.r8

Levcrtin (Sißta ilil{tØ, s. 59) använclcr ordbildningen nmånskensstillar.
Klassiskt åir Stiernhielms yttrande: tMånan i tysthct går sin gång
och achtar ey Hundglafsr. Som en parafras härav förefaller Sehlstcdts: nTyst han går med lugn och sansa. Rydbelg såiger i Tomtan:
uMånen vandrar, resp. sänker sitt tysta ban¡r. En liknande karakteristik av Månens upptr¿idandc möter oss hos flere anttru poeter,
Stagnelius, B. E. Malmström, W'eckscll, Wirsén, Scoggin m. fl.r0
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dcn redan n¿imnda dialogcD Ikaromenipp08 av Lukianos sëiger
selene, àtt hon scr och vet många skamliga och avskyvärda gåirningar, som fÖrövss om nätterna, men hon tiger åndå. Månen bevittneÌ också älskandes kåirlekspjoller och troltetsetlcr men tir förståentle
och förtegcn. Månen nbeglünsten redan den uförsta kyssen som gavs
en manl! sägcr Stagnelius i Synilafallct. rQluntens vårnattsmåner åir
Dförståcndeu förs¿ikrar N. Nt. Folcke (I ganúa siuhelaetesgluggor)'
Dcn pömma blyga Lunau åir vittne till Ilerihstttndens fcst hos Atterbom. I Tegnérs Aael hetw dct, att ¡måncn stå,r bak skyn oclt lyssa,
salig
då. två själar umed en lång, en evig kyssl upplösas i en enda
och
motiv'
harmoni. också hos sillanpätí (Kuu\ förckommet' tlctt¿r
hur sllger l(arlfcldt: uDe kyssades så blygt, att cte skämmatles fär

I

månu.Mennmånenskvallrarickenförs¿ikrascletienarabiskhistoriett om cn vördig schcjks hemliga kärleksmöte merl sin unge vän
un<ler en fulìmånsnatt. Utförligt skilclrar Vitalis i Komislta lantasier
Månens förhållanrle till de älskande: IIan är en'
Som mycket, väl med de älskande menar
och tittar på' dem genom trädens grenar'
Hur om kvälln de kyssa varann han ser'
Dock tiger månen med vad som sker,
l¡an vill dem ej i färlägenhet säl'ta'

i lheaturms suclean och Weckscll i Daniet lJior¿ (SDD6
80) betona likaså att Månen icke skvallrar. Månen är, såsom

Stagnelius

lI

Nicken Mahnström (l stoftet, s' 32) säger, rcvigt förtegenn' Ja, med
sitt milda, trånande öga signar Luna hr¡ldrikt hjtirtan, som brinna
blott för varandra, omtalar Nybom (sDD4 II 8). För allt cletta är
Må,nen de ülskandes förtrogna.
För honom lrörs den kürlekskranka röja
sin glöd, för himlen bikta sina kval,
säger Tasso

förtror

i

Dct belríaile Ju1.rsalent, (6: 103 f.). Joh. lvfartin Miller

Må,nen sin

ljuva hcnrlighct med orden:

Guter Mond, du sollst es wisscn'
weit dtr so verschwiegen bist'il

ul¡crT,r
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Rtlckert åter låter åilskarcn

såiga:

Liebste, wenr¡ ich bei dir soll sein, schlicsse die Titre den Leuten,
und es blicko von aller \{elt nur der Mond durch die Scheibe.u

Ungefär lika resonerar Snoilsky i Flormùi,nerl¡aüll:
Vårù kvÈillsbord här jag dukar
allena för oss tvâ;
blott Luna, som hon brukar,
fá.r komma fritt och gå,

I

Topelii sagospel Rinølda fuinaldini Bjunger Preciosa för gubben i
må,n: úag å,t dig förtror min sorgu.
Kinesen Liu Yutang framhåller i sin bok om konsten att njuta
av livet, hur härligt det är att sitta ensam en stilla aftonstund,
inbjuda Månen till såillskap och anförtro honom sina sorger. Samme
livskonstnår säger också, att man bör dricka vin i Månens sällskap
klokt nog, eftersom vi veta, att mânbeþst vin besitter förmågan att
slåick¿r åilskandes sjålsliga kval (se pMånen ger sot och botr). I sin
egenskap av sörjandes förtroendeman kan Månen med B.Malmberg
i Fesli,uitøs s¿igas vala rnåird av tusen hjlirtans gråt och boren av
r'år sorgn.
En motsatt uppfattning av och instållning till Månen åir sällsynt, Topelii bekanta verser:
Vad du är lycklig, du mâne klara,
som få,r sâ högü över jorden vara
och blott se på,

uttrycka en tanke, som inte harmonierar ned den allmänna bilden
av Månen som en ensam sörjande och i människornas öden deltagande varelse. Dock böra dessa verser sannolikt uppfattas annorlunda, ty i den blide skaltlens barnspråk heter ju månen tdcn snällar
(LiLsning lU bøm 5: 16). I alla fall kan man iakttaga en meuing,
att Månen åir kallsinnig och oberörrl av människors bekymmer (jfr
ovan DFörgängelsens och evighetens symbolrr, s. 13?). I bröderna
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Grimms saga ÞDa s|u korpo.rnaD är Månen Dkall, hemsk och elakl.
rObeveklig, kall, den blcka månen likr år Minna i Saa:rßiuhans nÌil,tû. billlt går mot sin fullbordùr. I - -går mot sin stund _- - så
oberört / så ödeslåinkat / som månens gula dolk / pá. himlen sklidern, såger Ralf Parland. Märkligt åir att man inom mandécrnas
gnostiska sekt, långt ifrån att hysa föúroende för Månen, anscr att
han uppammar dåliga seder och fördärvlig magi samt rentav förletler mtinniskor till stöld och nattliga ogärningar.ss En liknande fôrtr
ståillning påstås invånarna i Columbia hysa. Dcras mångudinna Chia
säges förleda människorna till lättja och andra laster, varför hon
förvandlades till en nattfågel, en uggla (se lMånen i djurgestaltr,
s. 1?6). Vad Efrem Syrerrr och en tysk teolog haft att anrntirka på
Måncn har redan omtalats.
Andra exempel på en pejorativ uppfattning av Månens karaktär
har Briffault samlat i sitt stora, i det föregåcnde ofta citerade ar'bete The Mothers (II 6?6 ff,). Eskimåer, er del australicr och invå'
narna ¡rå, Salomonsöarna skola betrakta Månen som ett elakt och
illvilligt våsen. ßuswaps i Brittiska Columbia hålla Månen för en
kannibal. Likaså maorierna och Greklands nutida böntler, rneda¡t
tatarerna i Central-Asien såigas anse månen vara bebodd aY en människoätande jätte. Tsim$iam-folket på Alaska kallar rnånen rpestenu
och för dajakerna åir han dct onda ögat.
Uppkomsten av förtrocnrlc och vänskap mellan tilskandc oclt
Månen tir så mycket mera naturlig, som den personifieraclc Måncn
i allmänhet gäller för ett välvilligt väscn. Ackaderna kallade honom
lbarmhåirtig faderu. Ett av den sydarabiskc mångudens namn åir
Wadd, varmed ¿vses etisk ukärlekl i motsats till sexuell. Halt
kallades också Ral.iim, rrförbanrtander. Hos ind.ierna år fÕreställningen om r\[ånens vânlighct så, lcvande, att en furstc, som med
glad uppsyn, utan vrede och rnaktglöd tråkler inför'sina undersåtar,
i deras ögon åir sjlilva Månen. Blanrl tr'redrik Ströms sven¡lka ordsttiv
lyder ett: .rMåncn ür b¿rmhärtigare än Solen, därför söka sig de
älskande till honom¡r. Man stigcr också, att månen gör alla kvinnot'
vackra och sl¿ltar ut deras rynkor, vilket förvisso åir ett barmhärtighetsverk i sitt slag. Selene heter rhuldriku (charidõ'tis), rväl-
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villig,r (c u m e n E's) 6clt rvälmenandcl (e u'f r õ n). En del indianer
påstå att mångubben är goil oclì gör måinniskorna gott.æ sin uppfattnitg om månväsendets godhet och vänlighet uttrycka tamuordstür'et nMånen viker in t'o'm' i en parias boning'npr

lcrna metlels
'wallin och Nyblom
Ifånens vtinlighet oc]r vünskap prisas ofta.
kalla l\{åneil thuldD, Stagnclius rvänligu'5 Uttryck sådana som II[årrvånligtl.tiro icke
nen ler', myscl:, lyscr', blänkcr, skiner och nickar
gc en rmoderligrr och
ovanliga.uo Attel.bom låtcr i Nattviolen Måncn
att
cn rvåinlig nicku. Han låter oss också veta (SDD II 92)'
gâng blev skiftat bland himlens makter'

dygnet en
-mânen
- närallena
förbtev sängens och kärlekens vän'

Måncn tned
I\lånen är Fausts rrtrübseligcr Frcund'r' Schlsterlt hylhu'
ot¡len:

Du vân för hjärtans kranka / och älskogsömma parl
För älskande betnyckta / du aldrig sl'ângt din dörr'
Din gamla kärlekslykta, / den innerligt omtyckta'
hjålPt många tusen föm'

ìlånen är hans rôldrigcl och rbäste vtiltr.t?

I

tillfültighetsclikten

IlimlaltfoppürnasupwûktwínganviinderRurrcbergtilltaletrlomåne,
rninåklr.igeviinl.EngammalspclmaniMörncslikabenänrndatlikt
(Vandringsdagar'
har som *sin ertrle våin den tysta hagens mâneu
s. 166). lJrault klagar inför Ng lcä'tlek':
Dct blir väl so¡n i forna år'
clå jag, bckajad av eläncle,

i

mâncn såg min bäste frânde'

Somvältansesl\[ônentrogenimotsatstillsittr'yktesomäkta
i skyn' I ett
rnan. Redatr psalmisten prisar ju dct trogna vittnet
kårlekskvätlc förhårligar också Rückert Månens troltet:
Du bist mein M<¡nd, und ich bin deine Erde;
sie sagen du veränderst diclt.
Allein du änderst nur die Licht'geberde'
und liebst mich unvcränderlicl¡.

t'
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Atterborn anv¿inder i I4¡cksalighetnß ¡) uttrycket rtt'ohctens månar.
Sehlste<lt citerar på tal om Månen som hans båistc vän: ¡rGammal
kårlek rostar ejrr och försäkrar: rtAldrig han mig svikit änll. T.o.rn.
Strindberg ger generöst l{ånen crkännanclet: nÌüin trcgnaste vtin

vilket väl betyder: de sörjantles vän, liksom i Sigurd
Agrells sonett, dåir rlet heter:
)sorgens vänr,

Du älskar endas[ drömmens trötte ntün,
du är den veka sorgcns trogna vän,
som allticl, alltid kommcr mild igen.

I kraft av viinskapen bruka förålskarle rrtbetlja sig små ctiskreta
tjänster al sin himmelskc vän.
I Intlien sügas Pt5ans rlyrkare ha bnrk¿rt bedja gutlen göra ttem
omtyckta bland flickorna.se Också i Egypten anropade man l\[ånen
orn biståncl i ktlrleksaffärer, påståt' Plutarchos (-Is¿'s 52). Enligt
'schlesisk folktro skall man berlja till Ilfånett för att vinna någons
kärlck.so Det biståncl Måtterr kan skänka ülsk¿ren består bl.a. i att
för ltans rtikning bespeja den älskade eller att bür¿t bucl till henlre. I
sina Ihanbilder' 1n¡ls I 52) riktar Talis Qualis följandc bön till den
som Dian¡r mecl silverkoger pcrsonifierade Månen:
lât min hälsning ritla
pâ fjädrad springare i ¡ratten neder
till den alkov, där duvan nrin, den frida,
ännu i drömmen för sin iilskling bederl
ßâ tag en pil och

I

en

dikt ¡lv den nämnde .I. lt. Miller hcter tlet:
Mond, du Freund dcn reinsten 'l'riebe,
schlcicìr dich in ihr Kämmerlein,
sag dass ich sie liel¡el

i diktcn Jesls dert xpejantle månau, vcm hou ser i
samspråk med Anima. I sin orn Stagnelii diktning påminnande Seranad sjunger Runeberg neti tanke på r.acl som fürsiggår ri min flickas
Stagnelius fr'ågar

kammarru,

når h¿n ej kan se henne llirrgre genom fönstret:
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blyga Cynthia, bliv min sPejarinna
och yppa vânligt, vad du ekâda Îâtt'

för mig och natten blottl
Arvi Järventaus i diktet Poro fl¿ailcseetitthu
sod. Han lâ,ter en gosse be Månen om bistånd för att få se genom
fönstret, huru hans kêiresta Elumrar.
Kanske föreligger i alla dessa fall påverkan av Goethæ dikt áæ
Luna, där det bl.a. heter:
Samma motiv anv¿inder

Hebe mich an deine Seite,
gib der Schwärmerei dies Glückl

Und in wollustvoller Ruh
seh' det weitvemchlägne Ritter
durch das gläserne Gegittor
seines Mädchens Nächten zu.

XX\¡

Månen vid $,iftermål och födeel.

i

kapitlet lDe två stora liuscu och stjår'nornarr omtalats,
äro Måneil och solen ctt tikta par, vare sig Månon ür den manliga
parten och solen hans huld¿ viv eller tvärtou.
Enligt mytcn skedclc Lfåncns och solens förmälning i vtirlclens
första vår, och rleras äkta förbunrl består alltjtimt -sotll ctcn üktenskapliga förbinrlelseus föreclöme. som sinnebilci av tiktenskaplig
trohct prisas ntånen särskilt av Kinas ungmör', då de åiro för'sanladc
tilì clcn stora månfr-'sten under clcn femtoncle natten i dcn åttoncle
jurrgmålradcn. Då visar sig rnå,nen i sitt mest lysandc fylle, och
frurn¿ sjunga: uMånen är som polcrad, tttan varjc flåck, och intet
förrl¡nklar.hans glans. llan tlr clen äktenskapliga kätlckens symbol,
sådan kåirleken i åktenskapet skall vara.É
All¿ se clock icke nrånen i samma idealiska ljus sorn cle unga
ki¡esiskorn¡i. Månens fläck¿r' äro alltföl' rtppenbara! IItt sentida
slåkte hat.upptück¡ fl¿ickar t.o.m. i solcn! och myterna förtälja om
varjehanrl¿, snerlsprång, som bårle }fånen oclt solert låtit kourma
sig till last i tlet tiktcnskapliga samlivet, att icke tala om tleras inbördes slitningal, och tvister, som behandlas i annat samnanhattg. I
alla fall vet ntan att lfånen och Solen' i ]râgkornst av sirt förmälnhg
i urticlens vår, pläga cn gång varje månatl sjunka i varalttlras arilìa¡.
Den kvinnliga Månen liksom uppsuges därvid av si¡t strfilande make
.- nymåoc,h lämnar honom icke, förrän han tåint i henne ctt nytt liv
såsom

nen.

.

ùlånens och solens månatliga konjunlttion avspeglar sig i fornmyternas s.k. heliga bröllop, t'ex. Ningirsus med Baba, Marduks med
sarpanît, Nabts med Ta$mêt, Zeus' med Hera. svartfotixlianern¿
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Nordamerika begå, det heliga bröllopct på så stitt, att en flicka som

representant für dcn kvinnliga ll[åncn förmåiles med Solen; tletta
sker årligen i augustinyr;t.t Gurlabröllopcn, främst Månens och Solens, ha sedan i många fall varit förebildcr för mänskliga giftermåt.
De forna atenarna firade Helios' och Selenes, resp. Zcus' och
I'Ieras bröllop rcgelrätt på nymånsdagen, och denna tid, då månen
är ny och statld i tillvitxt, har båclc hos intlier, grekcr och anrlra folk
betraktats som rätta tidpunktcn för åiktenskaps ingåendc.B Möjligen föreligger'även i Garnla testamentet antyclningar om bruket att
förltigga könsrrmgängct till tirlcn för nyet (jfr Pr. Z: 20. I.Ios. 5: Z).
Men enligt en indisk lära blir den, som i nyet eller fyllet lågrar en
kvinna, impotent. Från denna olycka rärtrlar honom dock offcr åt
uSoma hingstcnrl, resp. guden Varuna, so¡n skänker säd.a Den grekiskc cliktaren llesiodos (8. årh. f.Kr.) nrkommenderar i sittarbete
Verk ocl¿ ilagar (v.800) spcciellt den fjärdc rlagcn i månmånaden som
Itinplig briillo¡rsdag serlan m¿n rlock för.st frågat fåglarna om rårl.
Iltånga nutida folk, såsom jakuter, estcr, tyskar, bömarc, invånarna på Shctlanrls och Orkncy äarna, iakttaga mer eller mindre
strängt brulict att fira briilkrp enrlast i ny. ìIåndagen, d.v.s. rnånens
rlag är hos intlicnta err lycklig bröllopsrlag, Lros andra folk dÈiremot
olycksbringantle.s Dnligt en babylorrisk kiìskrifttcxt bör man icke
taga sig hustnr tlen 5. och den 26. dagen i nrånaden, men orsaken
framgår icke. Ciiftermål i nerlan äro cnligt mårrmagiens allmåinna
tcori olärnpligt och olycksblirrg¿rnde. f vissa trakter av Sverige har
man shytt bådc lysning och vigscl i nerlan, av fruktan att üktenskapet kuncle bli barnlöst; därcmot anscs bröllop i ny bringa vtilgång och
riketlom.o lln bekant till författarcn av denn¿ bok har berättat, att
då hans briilkrp hilnrlelsevis blivit utsatt till en dag i nedan, hans
rnor förklar:at: r][an kan ju inte gifta sig i lcdanll Samrna åsikt
säges man hysa i rlet nutida ïIacedonicn. En del indianstammar i
Texas tro, att varje äktenskap, som icke ingås under nyet,blirbarnlöst. Också hos andr'¿ folkslag förckommer inbillningen att elldast
under nyet ingångna gifterrnål bli fruktsamma.? Dock uttalas i en
grekisk text uppfattningen, att måncns ny och fylle ickc äro lämpliga
tider för giftermåls ingående.8 I Nord-Kanar vid Indiens västkust
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det alldeles olêimpligt att gifta sig, då månen ür ny eller full.0
Hos en Munda-stam i Frälnre Indien iakttages regeln, att om man
slår cn knut på, ett snijre för att beståimma d¿rtum för ett bröllop,
så skall rtctta försiggå inont samma månvarv uurler vilket datumct
besttimdes; i annat lall dö alla b¿rn av det tiktcnskapet.ro
En för några år sedan i Râs Samra, platsen för clcn fornticla staden Ugarit i norra Syrien, funnen semitisk text 11 visar, att man på
sagtla ort i rnitteu f¿v det anrlra årtusendet före vår tiderëiknings början filacle bröllop, då månen var ny. 'lcxten innehåller en visa, sont
tyckcs ha blivit sjungen vid ett brurlpars bröllopsfcst, tldå månen
Írnses

(d.ä. rrymårren) blir synlig vicl solens nedgångrr. Genast i början av
sången uttalas, orn vi förstå texten rtitt, vülgångsönskningar för tlet
barn, soûr r¡åntas bli äktenskapets frukt. En framträdanrlc plats
intaga i diktcn lNymåncns döttrarl, ctt slags gcnicr, livcn kallade
Nvalorr, som med avsccnde å sin karaktår och vcrksamhðt motsvara
tlen grekiska rnytologiens liaritct', vilka ickc blott voro behagets
rcpresentanter utan tiven skyddadc üktcnskap och födsel. Så,ngarcn v¿indcr sig till kariterna med ordcrt: rrSc, dctl unga kvinnan skall
föcla en sonD -_ en förkunnelse, sotn på ett ot'd ntir händelscvis övelenssttimmcr nrcd förra delen av den berörnda förkunnelsen i sjunde
kapitlet av Jesajas bok
- och uppfordrar dcm att vårtla och bevar¿r
det kommande barnet. I cn bcrüttandc del av clikten skildras sedan
mångurlens frieri till och giftcrmål med gudinnan Nikal, som Ëir ingen
annan än den babylorrisl<a mångurlinnan Nin-gal (Nikkal). Mångudens äktenskap tyckes uppsttillas som förcbilcl för dct brudpar, på
vars briillop sången färerìrogs. Också hos tlc forntida indierna spelarie
Måncn cn roll i giftcrrnålsangelägenhetcr. Virl brölkrp bad man månguden Pûßan taga bruden i hanclen, letla henne och gtira hcnne
Iycklig.ra

Iltt

tiruru större inflytandc på åiktcnskap tillmåiter man Måncn i
Kina. llfånen tros rentav utse kontrahcnterna i liktenskapsförbund.
Dcn gråhårige mångubben Yüeh Lao Yeh vakar övcr alla giftermål
och bindcr med en röd tråd s¿ìÌnmalì mËin och kvinnnr, sorn skola

ljuvt och lctt mcrl varandra. Sagor omtala lturusom pcrsoner,
vilka blivit av Månen bcsttimda för v¿randra, oaktat de levat i vitt

dela
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och undvikit umgånge
skiltla trakter, eburu de t.o'm' varit ovänner
Jör livet' Dlirför heter tlet:
med Yarandra, blivit ofelbart förenade
i månen'ls
uãiktenskapen ingås i himmeln men förberedas

Äktenskapets}rimmelskapredestinationberöresstundomieuros¿iger lika djärvt som
peisk tliktning. Johan Runius (16?9-1?13)
klokt:
snöde
Doch törs iag mig ey ta then dristighcten
öde'
att kalla giftermål ett oundvikligt
ty fast the skritna stå. förut i himlens sal'
har man pâ jorden doch altid sit îria vahl'r¡

floetho åter sägcr:
S'ist eine alte Schritt
dass die Ehen rverden

im Himmel gestift'¡6

IlikhetmecldenkinesiskemångubbenåirSelencenäktenskapsstif(g a m o s t 0' I o s)'
tare; ett av hennes binamn åir nbröllopsìrcrederskau
må'ngubbe' Som uälskandcs
Och lika åir det med vår egen Måne eller
t'o'm' kallat honom
vänl spelar Månen rollen av tahnan' man ltar
nkopplare,l(sekap.nsaknailensväninnaochkä,rlekensvänÞ).Detåir
mån lbrukar Yera deil
väl till tack för talmanskap som gubben i

finastek¿r'aljerenpå,allabröllopnenligtvadVipplustigmeddelar
i Topelii saga med detta namn'
Allmänårocksåföreställningen,attmånenpâettellerannat
månen anscs
sått ingriper i barnsbörtt' Dct kosmiska inflytande
vid ttess avlelse' är
utöva vid ett barns födelsc' eventuellt redan
i huvudsak pâ' månens fas vid
dels godartat, tlels skailigt oclì beror
tillfåillct, en art av sympatetisk magi'
månen' äro såillsynta i
Genetliatogiska horoskop, hämtatle från
hemlantt. Märklig
den hittills kåinda litteraturen från astrologiens
då(ny')
a.strologs utsaga, att ett barn' somfödes

är en senbabylonisk
tryggt och långt livlt Ungemånen går upp, tår ett lysande, lycktigt'
födas en söndag i nY'tt
fär d.ctsamma gälter i steiermark barn, som
I finska trinl¿nd har antecknats följanal.e schematiska visdomsregel:
lottat' ett
Ett barn, fött i början av (mån)månaden, tir lyckligt
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barn, som år fött i mitten av månaden, får en medelgod lott, och det
barn, som sett dagens ljus i slutet av månaden, är illalottaü. Man
såiger också: Etú i ny fött barn åir en mycket rejälare varelse (rreilumpi luontokappalen) ån ett i nedan fött.
Som man ser ¿ir det ofördelaktigt att födas i nedan. Hesiodos såger, att månadens 16. dag, då månen således intrãiiler i nedan, åir
otjänlig till bröllop, gifte och första nedkomst (Verlc och iløgar v.784).
I norra Kanara anses det rentav, att ett barn som födes dagen före
ny bringar olycka och ilöd.r8 Sjålva Aristoteles lärde, att barn,
födtla under månens och solens konjunktion, bli svaga och kordivade. Dnligt fransk folktro är det fördelaktigast, att barn födas vid
nytändningen; barn som födas efter den gamla nånens försyinnande
bli kortlivadc. På en del orter i Frankrike tror man, att månen inverkar också på barns kön. Intrãder havandeskapet i ny, blir det ett
gossebarn, nedan skaffar en flicka.lo Mandéerna tro, att ett barn,
som avlas den 29. om natten, då månen är osynlig och mörkrets
furste merl sina makter råderrr, får sex fingrar eller två, huvurl eller
blir vanskapligt på annat s¿itt.zo nMånkalvu eller ¡månadskalvrr, även
xlruvfruktn, kallas ett missfoster, föranlett av uotjåinligt mânskenrr,
rättare sagt otjäntig månfas. Även nuförtiden påstås erfarna mödrar och barnmorskor vara oroliga för barn, som födas vid sagda tidpunkt. Orsaken till den berörda svagheten och vanskapligheten åir,
att Månen, som i allmlinhet anses behärska kroppens vätskor, är
upptagen av sitt eget bröllop med Solen och därför icke hinner att,
sâsom sig bör, göra sig gällande vid barncts avlelse eller födelse.
Emedan kvinnornas menses enligt gammal folktro sammanfalla
med tiden för månens och solens konjunktion, har man t.o.m. menat,
att Moses förbjöd äktenskaplig förbindelse under menstruationen,
för att icke svaga och sjukliga barn skulle komma till vÈirlden.r
Enligt Tahnud och folktron hos araberna i Palestina bli i den antydda
situationen avlade barn spetäIska.z2 Månförmörkelser anses i Mexiko,
hos hinduerna och på de Malajiska öarna kunna våIla, att barn födas
ofullgångna, saknande näBa, ena läppen eller ett finger.sa Andra
exempel på månens inverkan på barns födsel omtalas i kap. uMånen
ger sot och botr.
so xlr

-

20
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Detiirförövrigtickeþlottavlelseochfödelse,sombörförgiggåi
indiernas mening
rått mântid. Också, råitta tiden att ttö var enligt
de avlidna äro månens näring' tlr
þeroende av må,nen. Dâ nämligen
och fullmåne' tt'v's' dâ månen är
det lämpligast att dö mellan ny
stadd i tillväxt.a
parallellt med föreståillningen, att månen påverkar äktenskap
Månen som aktiv förlossoch fötlsel, går tron pâ den personifierade

ningshjålP.

a r:-t-^

måugrunit av sitt manliga kön kuntte den fornorientaliske
förlossningshjäln (se rMånen
gutren icke rimtigtvis verka <rirekt som
gelsotochbotu).Somsådanupptrlidaidenorientaliskaliksomitlen
mytologien gudinnor' Men det tir mårkligt'
Pâ,

grekiska och romerska
uppenbar tunalfaraktär'
att clessa, vilket namn de åin bära' ha en
dotter l$tar' vars
Detta gåiller ãiven dcn babyloniske mângudens
Henrentav betecknar henne sombarnmorska'
binamn
cller uden
nes månnatur antyder bl'a' epitetet.úullmå'nsdagensrt

Mylitta

femtondedagensmoderl(ser¡Detvådtoratjusenoclrstjåirnorna,n).

DtirivilljagseettspåravclenfolktroPlutarchosomtalar'attförI samband med detta slags tro
lossningar avlöpa bäst vid fullmåne'
fullmåncns bild - s0D1
står väl också, rlen magiska kopparring -

sikte för renhjoriten eom offer åt
lapparna sägas pläga nánga upp i
2a
må försiggå lyckligt (ifr kap.
nymânen, för att renkornas kalvning
åir tydligen clen
III s. 60). Besltiktad med lapparnas magiska ring
som nämnes i Rigvetla (III4??)'
nring för påskyntlancle av nedkomstù'
som väl få anses representera måDå, viitare i Rigveda Açvincrna'

nenstvåhalvor'bedjasilatillbarnbörtlskvinnansbistånd,inneligskola liksom förena sig
ger kanskc häri tanken, att månhalvorna
den nedkomst gynnand'e fuìlmå'nsfasen'
Selenekallaiteslbarnafödcrskornasskyddarinnaloohndensom
Macrobius
ger en snabb nedkonstu (lochei'E' õkyto'kos)'
Månen om bistånd vicl barns
omtalar att romarna brukatle anropa
5 _ liksom osagerna i Dakota och mexikanerna sägas göra
födelse
anropas Diana-I-'ucina tlen <tag i dag år.s0 I Horatü Setat'lrltsång

tilt

Månenmedtledubblanamnen-attbiståbarnsângskviunorna.
Denna Pa,ssus inledes med ord'en:
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Lucina, som din blick, din sälla vårdnad lånar
ât kãrlekens förbundt
Som tröstar mödrarna i långa väntningsmånar
och lindrar farans stundl

Stagnelius åter låter flickorna sjunga (Cgùíppe I):
Ifen skall ditt kyska silverbloss

vår brudsäng dock en g'âng beskina,
Latonas dotter, än mot oss
bete dig nådig som Lucina.i

I

en babylonisk kitskrifttext omtalas, att månguden Sîn ägnade
sin speciclla uppm¿irksamhet åt konung Nal¡unaicls födelse.z? Av
en aÊsyrisk text å,ter framgår att Sîn i sjåilva verket betraktades
som högsta auktoritet och hjälpare vicl förlossningar. Den ifråga-

varande textenz?", som var känn t.o.m. hos hettiterna i Mindre
Asien, ingår i en besvåirjclsebön, som skullc läsas för att bringa
tröst och lindring åt en kvinna i barnsnörl. Den har en viss likhet
med mytcn om Zeus och Io och åir högst intressant i medicinskt
och religionshistoriskt htinseende. Den lyder i översättning ungefËir .
som följer: Sîn hade en Þkou vid namn Amat-Enzu (ntrfånpianl), rik
på behag, en yppig gestalü. Sîn blev henne varse och fick henne kär.
Han gav henne plats i spetsen för hjorden. Herdar gingo i hennes
spår, låto henne beta i saftig grönska och dricka ur ymniga källor.
* I smyg för vallgossarna, oförmärkt för herden, besprang han henne
i en kraftig ungtjurs gestalt. När hennes tid var till lincla och hennes
mânader voro fulla, blev hon förskräckt, mycket förskrtickt. Hennes herde vart bekymrad, vallgossarna sörjde för henncs skull. Vid
hennes klagan och födslovånda greps Månen av oro. Sîn i himmeln
hörde hennes rop.
Två skycldsgenier stego ned från himmeln.
Den ena kom med finaste olja, den andra bragte balsam (egeniligcn
ßmärtvattenl), strök olja på hennes panna, göt balsam över hela
hennes kropp. Då hon tredje gången beströkhennes kropp, föll fostret
på marken, (piggt) som en ung gasell. Mjölkkalv fick ungen till namn.
- Såsom lMånpianr födtte lyckligt, så må den unga kvinna, som nu
är i nörl, nedkommal

30Û
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Det måste mealges att denna rbævårJelso röjer ett betytland.e
mâtû ¿v p8ykologisk förstâelse. Men det eom fuamför allt väoker
intresse år, att den assyrieke månguden, alldeles såßom hans like
i Râs Samr¿, har till sitt förfogande kvinnliga genier eller Ëlnglar'
pde två
vilk¿ asskter¿ vid bröllop ooh nettkomst. De pâmima om
urtiita barnmorekon (m d b n. t), som nãmnas vid, sidan av nånguden llhot D, ooh om de två a i y I y t kallade himmelska genier,
jakutisk sågen.8o Beslåksom lifo en barnfÕderekas hjålBarinnor i en
tad metl här berörda idé eller k¿nske rentav en forteåttning av denföre8amma. år den på kristet håll uniter medeltiiten upptrãdanite
(diurkretsâinglar?)'
stållningen, att Månen har i sin tiånst tolv ånglar
om vilkas bistând förälskade plägat anropa Mânen'

xxvl
Sympatetiek månma$,l.
Fransmannen a. Bouché-I-.,eclercq säger

i

sitt utm¿ixkts arbete

L'astrologíe Grccgrc: rMan kan utan överclrift påstå, att tlet alltid
danad
existerat och fortfarande existera,r ett slags naturlig astrologi'
obespontant av rlen allmtinna föreställningen, en astrologi, som år
objekf'
roende av kaldéernas, egy¡lternas och grekernas och vars

jordiska livet'
subjekt och kraftcentrum mânen lirl. - - ÏIela det
rörelger,
det vegetativa liksom det animaliska, vattnets ooh luftens

.-allttänktesavtlegamlaberoavmånensfaserochföljarytmen
av dess omloPPll
Bland' antikens författare, som givit uttryck åt tlenna förest¿ill(XI) uttalar han
ning, kan nämnas Apuleius. I sina Met'o"marplwses
som sin övertygelse, att människornas angelägenheter' boskap'
vilda djur och sjållösa ting på,verkas av månens ljus och gurlom' att
allaorganismerpåjorden,ihimmelnochhavettilltagaochavtagai
grekisk poet i
samma rytm som månen. Samma tanke uttrycker en
en allokution av ungefår följande lytlelse:
Växande giver du växt, avtagande skadar du allting'8

Enligt Macrobius vcrkar månen på tingen, så att tle utvitlgas
eller krympa allt efter månens tillväxt eller avtagand'e.8 Ett komiskt
(se rMånen
exempel på, detta slags vëixelverkan åir Apis-oxens svans

ammar tlet organiska livetu). Ett annat gott exempel üro pupillerna i kattens ögon. Enligt vail Plutarchos uppger ansågo egyp'
i
terna, att kattene pupiller utvidgas vitt fullmåne ooh bli mindre
nedan.{ Den arabiske kosmografen al-Qazwînî förklarar, att tljurene
kroppar åiro kraftigast och mËinnistans ådror fytlas, m€daû mûnen
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är ny. under den tiden åir iljurens hårvåixt rikligare. ooh den som
insjuknar i ny har större motstånctkraft Êin den som siuknar i
nedan.

tillvlixtens rtitta tid, medan nedanet Enarast
utmärker vissnandets och mognandets skede, tyokes vara universom
eell. Det märkligaste nyet år enligt svensk folktro hyllingenyet,
följer efter kråknedanet. under hyllingenyet våixer det på en dag
mera åin på fjorton vttûliga'dagar.õ
Förestãllningar ¿v antydda slag äro cn art av det vi med mer
eller riúndre goda skäl gemenligen kalla vidskepelse. Pascal talar i
sina Pensées (IV 1?) bm pden i vârlden rådande allmtinna vantron,
.Asikten

att nyet

åir

att månen år orsak till allting.r

En naturlig konsekvcns av d.enna vantro är emellertitl en likaledæ över hela vtirltlen spridd fÖreställning, att etr förståndig måinnisk¿ ùOr råitta sinâ handlingar efter månens skiften; allt, som man
önskar framgång, våixt och förkovran, bör ombestyras, medan må'nen lii stadal i tillv¿ixt, men allt, som åsyftar en förminskning o.d.,
skall göras då månen avtar. Detta åir en art av sympatetisk eller likhetsmagi, i vilken bl.a. rnedanî och lnedått iilentifieras i medvetanylåldet.6 Kanske också rle finska benåimningarna på' ny och nedan,
kuu och alakuu, d.ä. ungefär uppmåne och ttcclmåne, kunna ttinkas
avse, jämte månkroppens skenbara upp- ellcr tillvüxt och avtâgande, uppspiranclets och nedgåendets vÈixling i den organiska naturen. Den sympatetiska månmagiens utövning bestâr vàsentligen i
att meiLvetet förlålgga en handling till lämpliga dagar i ny eller nedan.

Den romerske författaren Marc. Ter. Varro (116-27 f.Kr.) lärde
red.an, att vissa arbeten lyckas bättre i ny, andra i nedan.? vergiger
lius framhå,ller i Georgica (I2'16), att mânen i växlancle ordning
för vissa handlingar gynnsamma dagar.
Tþorien för den sympatetiska mânmagien år högst enkel, men
tillåmpnlngen röjer dock ofta stridiga mcningar. Detta belyses bl.a.
i kapitlet om uMånen vid gìfterinål och föilselu. Medan nyet i allmänhet anses vara råtta tidpunkten för giftermå.ls ingående, tir det enligt
somligas mening alltteles olÊimpligt att gifta sig ttå månen åir ny.
Belysande är också llesiodos' uttalande

i slutet av verh och iløgar:
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Fâ äro de, som lörstå, hur god tjugunionde dagen
är till att öppna ett vinfat och oket lâgga pâ nacken
bâde pâ oxar och mulor och fotbevingade hästar'
skeppcn'
draga i blânandc havct jämväl mångrummiga

Men han tillÈigger:
och lörsåtlig'
De dock finnas, som mena att' dagen âr falsk

och virl¿rc:
En såsom lycklig prisar en dag, den andra en annan'
få med förstând; en dag är moder, eD annat är styvmor

Om dcn htinsyn

till ny och nedan

som iakttagits vict krigiska

företag,vittnaettparintressantahistoriskanotisef.Herorlotos
(VI 106) omtalar, att lacedemonicrna cn gång vägrade att draga i
fullu'
fält på månmånadens nionde dag, rcmecian månsldven ej var
ett framgàngsrikt
Laced.emonierû& tyckas såleales ha ansett, att
n skulle
krigiskt företag skall börjas, då må'nen åir i nedan; n e d a
att caesar vann
bringa fienden lì c d e rlag. .4. andra sidan beråittas,

manstarka
en lysa,nde seger öYer germanerna's aY Adovistus anförda

här,emedangerma,nelnaickevågad'eanfallaclårförattmånenvar
i nedans; de fruktatle nederlag för nedanets skull' Germanerna höllo
för en gynnsam
tytlligen clen förra månadshålften, då månen växer'
titl, d.en senare hälften, då' mânen aYtar, för ogynnsam' Tacitus
otn icke något
sËiger uttryckligen: oGermanerna sammankomma'
plötsligt inträffat' på beståimda dagal' då mânen bör-

tillfälligt och
jat eller fylles, ty detta

anse de vara en för deras företag gynnsam
krig och anilravikbörjanu.eDe gamla mongolerna påstås ha börjat
i Bibeln (z Sam'
tiga företag cndast tlâ måncn var ny eller tull'lo Då'
i fältrr' avses
nämrìes xlen tid då konungarna plågade clraga

11:1)
måntiden'
troligen årstiden, titlen efter vårdagjämningen' icke
tyckas
vad betråffar forntidens älrtsta stora krigarfolk' assyrierna,
om blott dagen och må'
de böriat krig oberocnde av månens skiften,
Men till ett så'lant
naden av astrologerna förklarats vara lä'mpliga'

3t2
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viktigt företag som att slâ tegel för uppförandet av en ny stad skred
Sargon, då månen var ny i tlen åt mâ,nguden helgaile månaden Sivan.
Den just berörda uppfattningen, att man icke skall inlåta sig i
batalj i nedan, vill norrmannen Einar Kullerud stålla i förbindelse
med rcglerna rörande slakt, som tyckes honom påminna om månoffer.u Han påstâr att ilet på Island och Fåröarna, i Norge, Sverge,
tr'inland, Danmark, Oldenburg, Baden, Schweiz och Britannien varit
brukligt att slakta endast vid ny och fullmå,ne. Detta bruk har dock
förvisso sin enkla orsak i en speciell tillämpning av den sympatetiska.
magien; slaktar man i ny, blir köttet drygt och sv¿iller i grytan,
men om man slaktar vid avtagande må,ne, krymper köttet liksom
denna. Fullmånstiden åter är lämplig för slakt, emedan slaktdjuret
dá,

lir frodigast liksom månen.u

De av mänsktigt initiativ beroende handlingar och företag, som i
och för vinnande av gott resultat, enligt folktron, böra regleras i
överenssttimmelse med måneng tillväxt och avtagande, tiro otaliga.
Talrikast upptråida de naturligtvis på, det ekonomiska livets omrâden.
Inom jordbruket är det allmän regel, att sådd för att komma till
växt skall ske i ny. Denna regel tyckes man ha iakttagit redan i det
forntida Babylonien att döma av bilder, som visa plöjning och sådd
under nymånens (och modergudinnans) tecken.l8 Den allmånna regeln

bör dock kompletteras mcd en speciellarc, som bjudcr att viûxtcr,
som büra frukt ovan jorden, böra sås i ny, våixter,somodlasförsina
rotknölars skull, såsom potatis, rovor o.tl., skola sås i nerlan. Också
lök och kål böra enligt de skotska högländarnas mening sås i nedan.
Redan Aulus Gellius och Plutarchos framhålla att löken våixer och
frodas, dâ, må,nen åir i nedan; av denna orsak skola cgypterna hava
skytt och undvikit att äta lök.14 Fastmer skedde clock detta möjligen
dåirför att löken hörde till den egyptiska rlödskultens offergåvor.s
Meningarna angående rätta må,ntiden för så.dd av ärter variera. I
Norgc gåiller som regel att ärter böra, liksom rotväxter, sås i nedan,
för att riset icke må frodas för mycket.l0 Samma regel följer man i
Halland, föratt ärtstånden icke skola úörblommasigu. Men i Bohuslåin
åir nyet riltta tiden att så ärter, omnan vill undvikaatt fådemhårdkoktall? Enligt en grekisk komnentar till Eesiodos' Yerk och ilagar

I
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(v. 778) åir den tretlonde månadsdagen en god planteriugstid, remedan månens ljus alilrig flödar rikligare än då,1.r8 Narrar, som tro
sig vara riktigt invigrla i pkosmobiologienu mystelier, lära t.o.m.
¿tt verje växt sås eller planteras med den största utsikü till gott
resultat på en tid, dâ månen befinner sig i det våxten tillhöriga teoknet i djurkretsent
I motsats till sådtl och plantering av flertaleù växter bör skörtl
och tillva¡atagande av växtprodukter i allmlinhet undvikas under
våixande måne. Enligt indiska låiror är nymånsnatten och nymånsdagen den tid, tlå vegetations- och alstringsmakterna, månen bland
dem, utöva sin livligaste verksamhet. Månen ingår i växterna och förenas med solen. Den som ingriper i naturlivet i nyet, avhugger tråid,
buske eller planta, löper fara att sâra mânen och förskråcka manerna
metl utsikten att bli utan föda.re
Skörd och tillvaratagaude av växtprodukter bör i ¿llmänhet
försiggå i nedan, detta, emedan den avtagande hånen har ett uttorkande inflytande æ och sålunda bevarar skörden fär fukt. Då i Bibeln
(8 Moseb. 9:17.2 Kon. 16:16) talas om ett lmorgonbrandoffern, aYses
därmetl enligt Ditlef Nielsens tolkning möjligeu ett offer åt den grÞ
dan till mognad bringancle månen i nedan, således ett skördeoffer.r
Sydslavisk folktro låir, att grik bör skäras i nedan, i annat fall blir
det beskt och skadligt för boskapen.s Allmånnare år åsikten, att man
bör sk¿ira gråis och andra vä,xter, naglar och hår, då. må.nen êir stadd i
tillväxt,
därigenom garanteras återväxten. Detsamma gäller

ty

fårs klippning! men denna kan åiven företagas vid fullmåne, ty då
åir ullen rikligast. Liktornar ooh vårtor, Bom man vill bti av med,
sk¿iras naturligtvis i nedan, då också en ma^skkur åir effektiv. Men

i nyet2æ o.s.v.
Angående tiden för fåillning av träd till byggnadsvirke gå mcningarna i sär. I överensståimmelse med. den nåimnda allmänna föreavförings- ocb kräkmedel verka bäst

ställningen om den avtagande månens uttorkande och konselverande
inflytande borde tråitl f&llas i nedan. Detta fordrade bl. a. Plinius,
emedan den avtagande månen drar saven ur trliden.a En motsvarande best¿immelse skall ha ingått i gamla franska lagar och iakttas
fortfarande i Provence.% Men enligt Hesiodos (Yerk och ilagør v. 807)
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litt'tygsvilkc fiillas tlr:lt sitttrrLr i utånatlclt, såtletlcs
tìlì(leÌ v¿ixantle lìånr. Vir'ìie ¿r. tr¿itl sotll füllts ulltlrlr ftllltnålro filrkasta¿rrs av dc grckislic suiclirrLrrc såsoìÌ't rìlltfi¡' löst.6 Iiullrltltl otrttalar åsilitr,n, ¿tt rredhuggrring l-riit'slie i tt1',oclt ltyligrrtt ltit'rk'trrig cn
ltyl¿in(lsk allr¡ogcman lutrl nittttttct Bji)r'lilrohn, att dlt lrüsta lrjiirlivirl<et üt sårlaut sont hrrggits r>i ny vitl jolutrttt|tidett.u
Att flamgårlgrrlì ílv fiskrl rlclt alìnâll djulfalgst, i trågon tltått ¿ivctr
jaktlyckarr ¿iL beror.'tltle ¿t\r llìålt(rlìs sliiften, fiiLrntltit båclc' yt'litsfån¡¡sttìliilt r)ch itlìatirrrr. ìlr,rt rL,r'¡s tcotict' üt'o liirrgt ifl'iilt sanrstiittttttiga
¡ch sft¡l¿r iclir,r¡t rrtr.r,çlil¿ìs. Utttlitst trtt ¡rar notiscr. (-ilckel'llit ltltsågtl
ful¡n¿ills¡¿itteL var¿ sli¡sliilt g-vnnsiìntÌìÌit firl jrrlit och fiske, llletl¿tlt ltos
ltöt, byggn¿rls- ocìr

:rllnrlinhet |ållr.s fiil biista fiskltirlltr. Arntüt'littiltgsvrit'tl
¿ir.å arrtìr'a sitlan rle rr¡t'sk¿ fiskarn¿rs åsikt, att sillon gÉtt'l,rlist till otrll
gcr ¿.rr ¡ikligrrstr-' fiiltgsttn virl ltlllttl¿itle. I)r'll arabishc fijt'f;tttirt'cn
al-Qazrvîrri siigr,¡ i sirr koslttografi, att fislitrr rt¡r¡rtriirla talt'iliast i
¿i¡tla till fyllet oc|
11¿¡1r, {,r'risli ¡ch flotlc¡ i btirj¿¡ lrr'(tnrìtt) lnitltarltn
yi tVrlligcll ot'sitkctt till att
desstttont iito flt¿rre tlå iin i ltctlatt. Iliil'lra
fiske i alllnilltlttt altscs liina sig trrist tlltrllL viixantle llì'1nr" I(rallllol'
och urrlr:r sliirltljur böra ilttc fåtr¡¡as |llt'r ¿ltirs i tlr''rlan' ty tlå hir cle
riug¿ trtir.ing"l,¿i¡11|l.20 1I¡íìtstììo sliola fisÌrlrt'agrl0r'sättits ttti tly, i Iiaskrj
oss nyet

i

lliilir ntit rk¿stas u¡rp,r vitl samlûa ticl.2?
I rlet uriiltsliliga liy¡t firrt'rkomrna gtaliga

rner eller mindl'e viktiga

giirrrtutll och h¿ttttllingiÌl', fl'ålt llalutiltg, lrt'ygtl oclt kürning tillgiftcrt|ål 00h irrflyttrring i tru ny bostatl, r.ilh¿ dtrn i dcn s1'mp¿rtt'tish¿
nìåt¡tì¿tÍji¡lì i¡r,igtlc, l{¿rr uvtvittg:t t'lt gott t'tsttltat cllel fijrstår att
oìülnplig rnåntitl' IIitlrÜrarltlc I'cgkrl' och plägstrl't' iiro
ulttlcrlåt¿
På

legio.

lfc¡

dt' ¿urfÜrrla ¡xcmplel (st iivett kap.

xx\r) to¡t!' f(it'slå ¿ltt

klarläggit lllålllllilgiells ¿tllm¿intta vlist'lt.
I)|t lrür, docli tilliiggùs, iìtt utrttivct till oclt rlct symplrtctiska
molnentct i glt tlel av tltlltlt¿ tttagis t'eg|'r ¿ilo allt ttttltn klar¿t' \¡¿t'för sk¿rll m¡ltr t.r:x. täck¿ tak just i rilir'åkntrrlallrltl (st s.2tii3) oclt
varfiil,riv|r tj Ïirìd('lt ctt vitì tlen titlputthton la¡¡t tah?e8 I sjlilva vtrr-

hüuvisuiugelr till trltlitrtet, itrgt-rutitlg lìa iìtt
göra rned rnånrnagi. lleningeil åir helt enkelt, att tûk, fiir' ¿rtt inte
Itipa farir att rit¿rs a\. vii(ìr.ct, böra t¿ickas, tlå Plejaderlas tlppgålìg,

kct t0r,rlt tLrttl, trots

J
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i förra håilftcn av mai,

enligt uråldrig uppfattning ger till känna, att aprilvädret med vårgtormarna är förbi.
Märkligare är ett annat exempcl: I den hinduiske lagstiftaren
Manus lagar starlgas, att cn bramin icke får bedriva studier, dû
månen är ny, full eller halv, d.v.s. vid tiden för månens skiften.
Detta motiveras mecl att nymånen förgör läraren, den fjortonde
dagen (fullmånen) låirjungen ooh halvmånen minnet av det inltirda.
Även budttisterna och en del lågt stående folkstammar iakttaga
lyta tohurtagar i sambantl mecl mânskiftena.ze Likartat var förhållanrlet redan hos d.e forna assyricrna. Den 7., 14.,2I. och 28. dagen,
tlessutom ocksâ, den 19. i månmånarlen voro ontla dagar, då man
skulle undvika vissa slag av föda och vissa hancllingar. ocksâ, jutlarnas sabbat ellcr vilodag var ursprungligen avhängig av fullmånen'

Att alla

de nåimnda dagarna

i månmånaden kommo att betraktas

som farliga och onda dagar innebåir en awikelse från månmagiens

allmänna princip. Man utgick från att ticlen fiir fullmånen, dâ må,nen börjar sitt nedan, och tiden då han lir helt för'svunnen, äro kritiska, farliga och oncla, till framgångsrikt arbete otjtinliga tider, Qch
generaliserade denna föreställning till att gtilla alla tider för må,nens
huvudfaser, oberoende av ny och nedan.
Av okänct anleilning tillmåtes också månens dag, d.v's. måndagen, en månskiftesd.ags magiska betydelse. I Tyskland betraktas
månrtagen företrèidesvis som en olycksclag. \[ândagsbarn bli kortlivatle. På måndagen bör man icke göra något av vilket man önskar
beståenile resultat; man får icke byka, icke tillträda on ny bostad,
icke fira bröllop, icke börja skörden o.s.v. Men för tjuvar är må,ndagen
gynnsam.so
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Såsom den föregående framstållningen

i

denna bok visar, har

månen uppmärksammats i folktro och clikt icke blott som himlakropp

utan åven som en levande varelse, ett djur, cn månniska eller en
gudomlighet. Vi ha sett att Månen varit föremål för religiös dyrkan
av bâde forntida kulturfolk och folk på ett primitivt kulturstadium i
vitt skilda trakter av världen. Enligt Moses Maimonides' förmenande var Adams religion måndyrkan; Briffault betecknar månkulten som all kosmisk religions upphov.l På gränsen mellan kult
och magi stå vissa ceremonier, böner och önskningar metl vilka otaliga måinniskor, oberocnde av kulturstatlium och trosbekännelse

i

i

tlag pläga uppmåirksamma speciellt nymånen,
kapitlet uNynånen hälsasp.

åinnu

så"som

omtalas

Månkultens förnämsta härd i forntirlen var onekligen Främre
Asien. Sumerer och ackader tlyrkade Månen under namnet Sin retlan
i förhistorisk tid. I fornarabiska och arameiska inskrifter uppträder
mânguden Sahr tillsammans med solgudinnan Sams, liksom fornkananéernas huvudgud El i Râs Samra var en mångud i íiktenskap
metl solgudinnan. Man kan konstatera utvecklingen: må,ne --mångud
- högste gud.
I dcn sydarabiska provinseu Hadramaut tyckes Sin ha varit
dyrkad som nationalgutl flere århundratlen före och ett par sekel
efter Kr. f. Huru innerlig tlen tlyrkan var, Bom åignades Månen, röjer
inshiften pâ en bronsplatta, som man fann redan år 1868 i Hadramauts gamla huvutlstatl Sabwat; cn persou viger åt må.nguden Sin
icke blott guld och rökelse utan åven nsin sjtil och hå9, sina barn,
sin egendom, sitt ögas glans och sitt hj¿irtas åtankeu. X'örickelänge

-l
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miSS catOn ThOmp:sedan eller under vintern 1987-1938 framgråivde

i

sydvåistra delen av Hadramaut,
varvid ett 60-tal sydarabiska inskrifter tillika kommo i dagen.l"
Jerusalem ar¡skaffade konung Josia pâ, 600-talet f.Kr. offer-

.son

ett sln4empel nära

Hureida

I

tjänsten för Månen (S Kon. 23: õ). Men hebréernas fegter förblevb
¿nknutna till mânens faser. Mycket betecknantl'e ¡ixo stadgandena
om offren vid den stora höstfæten i tlen sjunde månaden (¿ Moeeb.
och
2gz t2 ff.). F,esten vidtog den första dagen efter månens fylle
fortgick i sju dagars tid, varuntler dagligen offratles tjurar till ett
parallellt med må,nen avtagande antal frå.n 13 till ?, varav man torde
lå sluta att på sjtilva fullmånsttagen den 14. offrats L4 tjurar.
På, Sinai-halvön florerade månkulten bland nabatéorna ånnu i
6. ârh. e.Kr. Mânens dyrkan i hans uråldriga kultort Harran ännu
århundraden senare belysæ i dct följande.
lvlånkult förekom också, i Egypten och Indieû åivensom på
förkonfuciansk tid i Kina. Huvudorten för tlerr i det förcgående olta
på, Nilens
nämnde månguden Thots dyrkan var statlen Hermopolis
våistra strand. Men Thot hade tempel också i Tebe, Abu simbel
och Dacka. chons, vars bekantskap vi likaledes redan gjort, delade
i Tebe ett tempel med sina föråildrar Amon och Mut. Ptolemaios
]. S. århunflratlet hedrarle honom dessutom metl ett tempel i Edfu,
varjämte han ttyrkades som aden heliga lbis från Filae>. Tidigt tlyrhar
kades även vegetationsguclen osiris som må,nguttomlighet. I'Ian
liksom fornindiernas mångudar Pt$an och Soma berörts upprepade
gånger i tten föregående framstlillningen. om den forntida månkulten
i Kina vittna talrika bronser och keramikalster, liksom det festliga
begåendet av Månens födelsetlag, som omtalats i det föregående
(s. ot¡. Ännu

i dag består sig Peking ett mântempel, somdocksaknar

vård.

Primitiva folk

i

Afrika och Amerika tyckas allmänt ha tlyrkat

Månen som en manlig eller kvinnlig gudomligltet. Inom vida omr'åden
av Afrika såges måndyrkan fortfarando förekomma, medan solclyr-

kan år okåintl eller spelar en helt underordnarl roll.8 Av amerikanska
mångudomligheter ha i ttet föregående berörts chia i columbia, som
förvandlades till en uggla, si i Peru och mexikanarnas dioskurer med
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de konstiga na.mûen Tezcatlipoca och Quetzalcouatl, vilka representera dçn tilþoch den avtagande må,nen. Maya-folket dyrkade månen i
ny ooh nedan som úvå gudinnor med dc icke mindre konstiga namnen lxchebelyach och lxchel.8 I nårheten av Ecuadors huvudstad
Quito fanns fordom ctt runt måntempel med en silverne bild av
guden, såsom redan omtalats (s. 747). I Nordamerika dyrkas Månen
ånnu i dag av de fåtaliga pueblo-indianerna i Arizona och Mexiko.!
Ä.ven i vår. värltlsdcl har Månens dyrkan spelat en viss roll. På
historisk tid förekom månkult i Grckland huvudsakligen i Arkadien.
Men tinnu i det 6. århundradet av vår tideråkning hånde det, att den
nyplatonske filosofen Proklos metl avlagda sandaler hyllatle Selene

vitl

ny.5 På

tal om månkult i Grekland får man icke glömma, att

till

en våisentlig del bestämdes av månens
fasersa och att Apollon nog var en gammal mångutl. På kejsartiden
tyckes månkulten ha fått insteg i Italien. En tvåspråkig inskrift i
Rom uppvisar namnet Jarl-ribol, som betecknar en mångud från
Palmyra. En annan palmyrensk gud, Aglibol, troligen nymânens
numenr var på Capitolium framställtt som en ung romersk krigare

grekernas åldsta fester

med månskäran på skuldrorna.G På nordspetsen av Aventinus-kullen

i

Rom fanns ett Luna-tempel, som brann upp under Nero.
Kelterna anses ha varit mândyrkare. I Frankrike talarle menige
man ännu i 17. ôrhuntlradet om Månen som uvår herrea,vilketepitet
(på aokadiska Bêlanu) redan invâ,narna i staden Ilarran gåvo sin

för

âr sedan. Enligt Caesar voro germanernas gudar
Sol, Vulcanus och Luna. Olaus Magnus uppger, att de nordiska folken dyrkade }fâ,nen. Forntida månkult i Norden, speciellt i Norge
med centrum i Rogaland har bl. a. Einar Kullerud sökt pâ,visa. Den
behornade Frigga var en mångudinna. I J. G. Oxenstiernas Slc¿r-

mângud
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ila,me ilrväxtlighctsgudinnan Disari tr'riggas helga bild för Solens maka

vördad.r De ceremonier och hälsningar, med vilka nymånen hyllas
ännu i våra dagar pâ skilda håll i Nortten, äro måhända spår av en
forntida nortlisk nåntlyrkan.
Det Ëir inte författarens mening att nu behandla månkulten i hela
dess vidd. I stlilletvill jag retlogöra något utförligare för den sumerisksemitiske mångutlen Nanna¡-Slns dyrkan, emedan denna belyses
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Fig. 56-62. 56: Månens och Solenr; emblem tilbedjas' Nybabyt. tid. Weber,
Siegelbilder; 57: mynt med kejsar Scptimii Scvcri bild och Lunus'emblem;
58: sumerisk gud¿rkrona med treuddig månskära; 5tì: sumcrisk gudakrona'
Babyloniaca II; 60: Mâncn och tuppen föremål för dyrkan. Webcr, Sigeelbildcr; 61: nymånsguden Nuskus lampa. Babyl. gränssten; 62: Månen om'
given av zodiakens stjârnor. Âssurbanipals palats. Brit. Museum.
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tidigast av historiska dokument och andra minnesm¿irken och
kult.
haft större spridning å[n någon annan känd mångud'omlighets
utan
slns ilyrkan var ju icke inskränkt till Babylonien och Assyrien
och Mindre Asien
förekom åven i Syrien, Arabien, Abessinien, Elam
m.m.

Redanislutetav4.årtueendetförevå,rtideråkningsbörjan
den nutida
existerade ett Sln-tempel i eu stad, vars låige anges av
orten $afâse, 16 km öster om Bagdad. I ett flertal andra babyloniska
ocha.ssyriskast¿iderfunnoglikaså,retlantidigtmântempel.Den
E-giððfuförnämsta månhelgedomen i Tvåflodslandet var onekligen
gal,filetstoraljusetshusr,iUriKaldéen'somhatlesinnamneiBapdcn med inbylon. Till den hördc tempeltornet E-lugal-galga-sisa'
sikt rätt ledande konungens ltusr, mcd sin stâtliga terrass E-temengrundenn'
ni-gur, nhuset mctl dcn skräckinjagande glans båirande

husr'
och andra belgedomar, såsom E-nun-maþ, uden höge furstens
Det
och E-gipar, vilka även betecknas som Ningals helgedomar'
och dess
stora mântemplet i ur hårstammade frå.n förhistorisk tid
dynastien i ur,
historia kan följa.s från tlen förste konungcn av den 3.

Ur-Namnuc.2300,tilltl'ensistckonungenidctnybabyloniskariket,
Nabunaid,666-638f.Kr.MåntempletiUrexisteradesålundasannolikt över 2000 år. viil restaureringen av detsamma låit Nabunaid
med följande i
nedlägga i vart och ett av dess fyra hörn en cylinder
kilskrift avfattatte högstämda bön, i vilken den ursprunglige naturguden Sin framståt som en personlig och ctisk gud:
jordens gudar' övergud'

tO S1n, gudahärskare, konung över himlens och
somboridestorahimmelsrymder.Dâdumedfröjdträderinidettahus,vtil.

och E'giðËir'gal' och låt
signa din stora gudoms boningar, E-sangila, E'zida

lruktanfördinmåiktigagudomboifolketshjärtan,attdetickesyndarmot
mig Nabunaid'
din stora gudom. Fast som himlen vare dess grundl Bevara
mig liv intill fjärran dagar
Babels konung, för synd mot din höga gudoml skänk
och ingiv BðI.åarr.usrrr (Belsassar), min livsfrukt och förstföddeson,fruktan
fuuhet mätte han
för din stora gudorni Ej må han hänge sig åt syndl Med livets

siglo

MedSlnsförnämstakultort,UriKaldéen,börickeförväxlas
en likabenämnd nord,babylonisk stad, dåir Sln

i

egenskapen av ny-
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månens gud med namnet að-im-babbara likaledes ¡igdc ett tempel,

tillika var hans domarsåite.
Konungarna av den t. babyloniska dynastien, till vilken Hammurapi hörde, voro hilngivna dyrkare av Månen. Sumu-abu låt
i Babylon uppföra för Nannar en E-maþ, l(tet höga husetr, kallad
helgedom, som han tre år senare försåg med en ndörr av cedertrfu.
Detta tempel i östra delen av staden giok åiven under namnet E-gi$$irgal i likhet med det stora måntemplet i ur. Hammurapi bestod Nannar en ntronl, och denna håindelse ansågs så betyclelsefull, att konun_
gens tredje regeringsår benËimndes efter densàmma. Hammurapis
som

eftertråidare samsu-iluna helgade åt min fatler stnr en stark borg med

namnet Dtr-lagabat som hans farfars farfars far hade uppfört.
Abl-eðu[r uppställde sin bitd i E-giððtu-gal, och exemplct följdes av
dynastiens siste medlem sarnsu-ditana. Detta tempel restaurerades
sedermera av det nlbabyloniska rikets konungar Nebukadnesar oclr
Nabunaid. Månens höga uppskattning i Babylon belyscs även
av att en port och en gata i staden buro Sins namn.
I Babylons våigtra grannstad Borsippa uppförde Nebukadnesar
vitl yttermuren till Nabts tempel E-zida för sin en helgedom med
namnet E-dim-anna, rhimmclspålens husu. Konung Sulgi av den B.
dynastien i ur i slutet av B. årtusenclet introducerade Nannar i ett
eget tempel i övcrguden Enlils förnämsta kultort Nippur. Denna
händelse gav Suþis 10. regeringgår namn och förskaffade Sîn epiteten uE-kurs @nlils tempels) illsklingr och uNippurs ljusu. I vattenguden Eas hemstail Eridu uvar Sîns ord ynnestfulltu, heter det i en
hymn, varmed antydes att i\{ånen dyrkades åiven i den staden. Också
den sumeriska staden Adab (nu Bismaja) tyokes ha hört till Dfånens
kultorter att döma av hans binamn uherre av Adabn. och i sirì dotter
I$tars stad, Uruk, rcsiderade Sln med gemålitempletE-tur-nunna,
rden stora få,llans husn.
I Assyrien var Slns dyrkan ickc så allmån som i Babylonien.
Harnmurapis samtida SamËi-Adad I kallade sin sitt uhuvuds (sin spccielle?) gudr. Aðður-nirari I (c. rg¿o) låit bygga ett tlubbeltempel för
Månen och solen i huvudstailen Assur. Detta tempel restaurerade
sedermera Tukulti-Ninurta I (c. 1260) och Assurnasirpal II (BBgso
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tyskar' Sîns tempel i Assur hette
869); templet bar framgrtivts av
husetu' och var försett merl ltilder
E-þul-)-rul-tlirra' ndet fröjdfulla
jÈimväl i den av Sargon
av Sin och Ningal m'11' Måntcmpel funnos
,sargons borgu, i Maganubba nära

II

grundatle staden Dtr-saÚukîn,

NineveochiBîtHabbanpågråinsenrnotMetlicn.Sargonspalats
En av staden Nii"r.n", â,t sîn, Éuåog och Ningal helgade kapell.
namnet lNannar skyilttar min
neves femton portar gav Sanherib
härskarkronar.
Med ttet stora måntemplet

i Ur tävlade i betydelse Sîns tempel

historia våilbehanta
E-þul-[ul, ufröiclernas husn, i dcn ur Abrahams
l3allþ' Dess grundläggningstid är
stadcn llarran vid Eufrats biflocl
II (c' 1000 f' Kr') och Assurbani
oklind. Ivfen vi veta att Salmanassar
senare utnämde till präst
pal (668-626) restaurerat cletsamma' Den
det ståtliga namnet
i E-þulþul en av sina yngre brörler' som erhöll
låt

jordens herrc'
ÞÁ'sßurr himlens obh
AËËur-etil-üame'irçiti-taUitsu'
tempcl av mederna och
nooo. levatr fu 610 f'Kr' förstörttes detta
siste konung' rlen fromme
låg i ruincr uncler 64 å'r' tills Babylons
det efter förebilden av
må,ndyrkaren Nabunaid, lät &teruppbygga
intresse för llarran får
Enlils tempel i Nippur. Ñabunaids speciclla
född i tlen staden' Hans facler tycsin förklaring därav, att han var
meclan hans moder var Sins
kes ha levat dåir som rik privatman'
prêistinna.

deras son

I E'þulþul boddc iämte Sîn och hans gemål Ningal
hade Ningal i

I'.,iksom i Ur
Nusku och dennes gemå'l Sarlarnunna'
E-gipar' I egenskap av Harrans
Ilarrantemplet sitt serskil¿a kapell
och under detta namn föregud kallatles Sln nherren av Harranl'
och Râs-Éamra i syrien.
kommer han ocksåi sendðirli, Nerab, Qatna

Enligtarabiskakii]lorbcstoclmårrtempletil{arrantillår1030e.Kr.

ellerentigtandrauppgiftertillsdetförstÕr.lesavtatarernaår
1230.LiksomiUr¿VtfaOttsâ'leclesMå'nenäveniSyrienminsÙ

-'

2000 år.

att tlen med Sîns ocb
Râs Éamra funna inskrifter framgår
månkultens anhängare
andra må,ngutlomligheters namn förknippade

;;i

sytlpalestina. Det förekomner
utstråckt sitt infÇtanile'ända till
dÊirförmindreot¿nkbartÊinförut,attbergetsinaifâttsittnamn
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Kaldéen. Skiss av C.

L. Woolley

efter gudanamnet sîn. I{uru sîns clyrkan spritt sig till sydarabien
och Abessinicn vare osagt.
Såsom andra sumerisk-sernitiska storgudar harle också Stn en
talrik familj och betjäning. sln tyckes ha hållit sig merr nio hustrur
av vilka vi redan lärt känna den ofta nåmnda huvudgemålcn Ningal,
Ntorfrunl, som hade å,tminstone sexton binamn eller hypostaser. rlon
tyckes ha dyrkats också under namnet Sarrat, som etymologiskt
lir identiskt med namnet på Abrahams gemå,1 Sara och betyclor
drottningrr. Till ìrlingal, Dsom bor i E-gipar i Harranrr, skänkte Assurbanipal ett föremåI, kanske en bärstol, som han försedde med en rätt
svulstig dedikation i vilken gudinnan kallas:
Ningal, som förljuvar livct,
ärones gudinna, hjältinna, gudamoder,
ljusa vildko med strålande drag,
vars gestalt lyser som dagen,
den lysande llerrens maka, den fjärran himlens ljus,
den världen upplysande, dom och utslag givande Solens moder,
som inlägger förbön hos gudaraas ljus, sin älskade Sin,
som giver ¡åd och förordar nå.d hos Solen, sin förstfödde,
som nådigt upptar böneord och ger besked ât sin dyrkare, konungon,

barmhärtiga furstinna, bönhörcrska,
som bor

i E-gipar i Harran, stora hä¡skarinnal

Utom de kapell Ningal haite i sin manlige medparts tempel besatt
hon i Assur templen E-ki-nam, pskickelsernas ortl, ooh E-lu-kar-irra,
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grâtandesrr, resp' lnâd
som kanske betyder nden över missdådaren
biudandes husl.

också,Ningalsdyrkanvarspriddutanförlvåfloilslandet.I

på, egyptiskt vis
syrien uttalades hennes namn Nikal och Nikar,
av 2. årtusendet
Nukara. I Ugarit (Râs Éamra) gåude hon i mitten
omkring 700 år
för månguden Jariþs gemôlr såsom tidigare omtalats.
gravinskrift över
senare nåmnes hon i en i Nerab i Nordsyrien funnen
denne
två präster, som stått i mânguden Sahrs tjänst, tytlligen som

guds maka.
Det åir egendomligt

vid sidan av sina gudomliga
kvinngemåler hade även cn jordisk hustru' En sådan var hans
texter från och
iiga overstepräst.? Detta förhållande belyses av flere
Man har velat
med Sargons av Ackad tid till Nabunaids dagar'
på' sumerisk tid
göra gåillande att må,ngudens överstepräst i Ur redan

varit

en

att

mångud,en

syskvinnlig hierodul, företrädesvis den regerande furstens

ter eller ållctsta dotter.E
IE.gipariUrharmanfunnitenbrticktalabasterplatta,rundsom

fullmånen,ocheninskriftpåplattansenasidalåterossveta'att
sargonsilotterEn-þedu-anna,rhimlenohãrlighets(Månens)pråstr'
rgemåìr, helgat plattan ât månguden' Även andta texter
mångutlens

att plinsessor fungerad'e som mångutl'ens pråister och
titl' båir en inhustrur. En i ur funnen lercylinder från NabunaÍtls
âdagalägga

prä'stval av an-

skrift, som utförligt omtalar huru det tillgick vid ett
tycld art:
DåNannaråstundacteenkvinnligpriist,läthanfolketvetasin

vilja.Konungenåsinsidaanst¿illdeofferoclrbemödadesigatt

offcrdjurets in¿ilvor utrönavem gud'en önskade
tred je granskningen fick konunse utn¿imnd tilt befattningen. vid d en

meclels granskning av

genklartförsig'attdetvarhansegend'otter,såledesensystertill
prinsen Belsassar, som
den i Bibehr omtalatle och ovan redan nämnde

mângudenönskaile.IenligtretlriirmcclrrtniimndeNabunaiclsin
En-nigalditlotter till Månens prÊist, varryirl hon erhöll kultnamnet
omtalar
sak
Nannar, pden av Nannar önskatle prästenn' Samma
Nabunaidienannantextmetlföljantleord:ruJagråttademigefter
guttensviljasomhangivitmietillktinna,gavhonomvadbanönskade

a
I
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och vägrade icke utan lìörsammade hans bud: min eg€n rlotter
till präst och gav henne nannet En-nigaldi-Nannar.r
Scdan man erfarit det
anföirla, förstår man innebörden av
'u
Heroclotos'uppgift, att ingen rutom tlen inhemska kvinna,somguden
utsett åt sig ur allas mittl, tillbragte natten i rlcn på tempeltornets
topp befintliga karnmaren (Herodotos I fAf). I cletta sammanhang
kan nämnas att också Egyptens faraoner pkigade förlåna sina
söner och döttrar prästämbeten. Det var ett bekvämt sått ett förskaffa konungen goda inkomster och ökat inflytandc. Denna sed
förklarar också rlet överraskande förhållanrlet, att cren babyloniske
konungen Adad-apal-iddin kallar sig månguclen Nannars svåirfar.e
Sln var
- av sitt prtisterskap -- vålsignad rned nio söncr och
lika många döttrar .-nio är ett viktigt tal i månmytorogien.'a Av sins
barn ha vi i rlet förr:gåcntle rerlan ìärt känna några, fr¿imst solguden
SamaÉ, som intar en särst¿illning, nymå,nens och eldens gud Nusku,
upphöjde jag

oxguden Har, som ocksåreplesenterar nymåncn, och läke- och underjordsgudcn Nin-azu. Att retlogöra för dessa gurlar och deras bröder
skulle föra för långt. Här må clock på¡rckas tlen stora popularitet
Nusku rnetl sitt oförklarade nann åtnjöt tiven utanför tlet egeniliga
Babylonien och Assyrien. rlan besatt ctt eget tempel E-melam-anna,

i I'Iarran ocrh hans lamn ingår som sammanstittningsdcl i arameiska och judiska personnamn, t.o.m. inom den
judiska försarnlingen i Elefantinc i iivr.e Egypten under 6. och õ.
århuntlradet f.Kr..
slns döttrar representel¿B av lio rr:ìrnu, rnelr rlet är rnöjligt att
dessa avse en och sanÌma gud.rn, l$tar, som i sig innefattacle alla
kvinnliga guclornlighcter. som sins dotter nåmnes br.a. gudinnan
Nanâ, som tyckes ha rlyrkats ursprungligen i Uruk som en sjåilvständig gudom vid sitlan av l5tar, melr serl¿n uppgått i lðtar. Nanâ
bibehöll sig i syriskan som namn på planeten Venus (Iòtar). I S.
Mackabéerboken (t:r3. 15) uppträrler hon som Nanea, liksttilld
med Diana, vars ternpelskatt Antiochos Epifanes försökte komma åt
genom att ingå giftermål mcd henne. Ännu på 300-talet e.Kr. dyrkades Nanâ vid sidan av Bê1, Nabt och andra gamla gudar vid Sapor
II:s hov i Persicn som rhela världcns största gudinnal. r Dtra-Eurolhimmelsglanscns husl,
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Fig. 64. Dn metllande gudom (Ningal?) lt'tler cn tlyrkare
mångud{ìn

ftin' Brit'

lill

den tronande

Mnseunt'

Ell
virl Eufrats mellcrsta lopp identifit-.rades hon n(r(l Artemis.
redan
tredje dottcr av sîn, Nin-egal, Dpal¿rtsets hlilskarinnar, ltnde
i
i
c. 2300 f.Kr, ett tempcl i Ur och dyrkades senal'o bl'a' Qatna

poB

Nordsyricn,
I sina tempcl förctrliddes naturligtvis nrångutlen av bild och s1mvad
boler. I detta sammanhang rnå tlock olnn¿ilnnas' att enligt

LukianosuppgcrisittarbetttDeileas:yri¿(3+)varkenlÍåncneller
i det
solen i mOtsats till övriga gudomar företläcldes av någon bild
vara'
stora templet i llierapolis i syricn. orsakcn håirtill uppgavs

för alla'
Solens och Må,nens gestalter åro synliga och uppenbara
medan cletta icke år fallet med anclra gttdars yttre form'

att

I huvudtcmplct i Ur befann sig en staty av liannar' Om clen

.r,icl 3. ur-dynasticns unclergå.ilg släpades till
veta vi endast, att rlen
till ur. MåElam, tlåirifrån delr efter några årtionden återhåmtades
staden. Nabunens staty i Haman förstördes, då mcderna härjarlc
föreföll
neid ombesörjcle .en ny biltlstoct av mångurlen' men dcn
av
pråsterna så främmancle, att de icke ville godta clen sonr cn bild

Sln.IsjiilvaE.sangilaternpletil3abylontyckcsSînh¿rvaritföreha ìåtit
trädcl av en bilclstotl. Denna skall konurg Assurbanipal
behänga med en jaspisplatta, som bar en inskrift'Ob

bilder av sîIl åiro rütt allmålnt hållna. ofta ür tlet
På cyendast en till biltten fogad månskåra son ger dess tydning'
lindrar från 3. ur-dynastiens titl frarnståilles sîn som cn långsktiggig

Till

oss komna
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Fig.65.Må.ngudenmodenbåigarcihanden,framförhonomettaltareochen
tillbedjare. Signetcylinder från Ur' Berlin VAT'

fotsid sumelnan med hornkrona cller filthatt på huvurlet, iklädd on
risk ryscluock och med ellol utan en bägare i högra handcn' Om
skägget kan anses antytla att månguden
det långa
-lasurfårgade
är en gammal nìan, st¿immer dlirmed överens, att mångutlen i syili
¿rabisk¡ inskrifter har epitctet k a h i ugammab och att månen
gråsktiggl (s. 249).
modern pocsi kallas uåttL.igu och tituleras ,rgamla
I illustrcrade biblar tramställes även vår Hellfe som en långskliggig

-

I

âldring.
Må,nens

och ltrångudomligheternas uiå'ldriga symbol åir mån-

dessskÍiran. Babylonier, syclaraber, fenicier och egypter tecknade
v¿il
utom ofta en rundel mell¿n månskåirans rhorrtrr; den föresttiller
solskiursprungligen askljuset, knappast fullmåncn' senare åiven
eller
skivhjul
van. Rundeln har stundom formen av ett fyrdelat
månen
företrädc.g av ett kors. Vardera symbolcn avser dcn fyrfasiga

merrltarsenareockså,fåttbetecknasolen.FormcnaYenfyrdelad
skivamed.ett(mån)teckenivarjckvadrantlrarocksåettslags
bakvcrk,sommandóer,utohammedaner,iudarochkristnaförtära
vid en på bestËimd tict firad fest för d,e avlidna. Att det i alla dessa
fall är fräga om rnagiska månsymboler visar en kinesi,gk vas,
rncdkorshjulivilkaskvatlrantermånskåiranåirtecknad.

prydd

IHarrartv¿rmånskåranpåettstandarföremâlfördyrkan.
uppburen'
Detsamma haclc väl varit fallet med en av ctt standar
fann
2ó cm lång månskära av koppar' som Max von Oppenheim

i

TellHalâfiMesopotamierr.Nymånssk¿iranförekommerocksåavbil.
som äro
dad på toppen av ett slags stenpelare cller avlånga stenar'
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släta eller försetlda med (eju?) tvärränder. Sådana bilder pryda fornsumeriska gudakronor och förekomma på nybabyloniska sigillcylindrar och i Harran funna mynt metl kejsar Septimius Severus bild och
namn. Tvärråinderna avse kanske spolarna i en genom planetsflirerna

till

månen ledande stege 10 av det slag, som vi känna av såignen
om Jakobs dröm och som spelar en betydande roll i mithraskult och
kristen symbolik. En represcntant för Må,nen, speciellt för nymånens
gud Nusku, var tuppen, som på ett par babyloniska cylindrar framståilles som föremål för dyrkan. Pâ sydarabiska getnmer ses månsk¿iran uppbära örnen, som allm¿int anses företräda solen men möj-

ligen, även han, varit en månsymbol.
Mânkult inneblir också det fornorientaliska bruket att offra åt
Månen varjehanda, företråidesvis månskäran liknande Îöremål och
att använda månen företrådande amuletter, v&rom det varit tal i
det förcgåendc. Offergåvor till Månen Ëiro troligen också de små
båtmodeller, merendels av lera formade imitationer av umånbåtenu,
som man funnit i Babylonien (jfr s. 86). Detsamma gåller kanske
de båtmodeller av silver, som man hittat i kållor i Danmark.ro"
Naturligtvis har Mânen icke blivit utan blodiga offer. Enligt principen similia similibus offrades åt den behornade Mânen företrÊidesvis hornblirantle djur. I al-'Ubaitl i Sydbabylonien funna oxhuvuil
av koppar med månskåran på, pannan och från det egeiska kulturområdet härstammandc oxhuvud med en rosett, dubbelyxan
eller ett kors mellan hornen visa, att nÕtboskap var Må,nens forntida kultcljur på, ett vidsträckt område. Detta bekräftas av textfynd. Åt den tvekönade månguden i Harran offrades oxar, den 6.
och tlen 20. i mânaden Nisan, enligt arabiska källor. Åt guttinnan
Hera, vars månnatur röjer sig i sägnen om hennes förvandling till
en snövit ko, och å,t Juno offrade man vita kor. Också tjeremisserna
ha, enligt vad Uno llolmberg-Harva meddelar, plåigat offra en ko ât
nmånmodernn vid ett visst tillfåille. I betraktande av det anförda
åir det överraskande, att det ansågs opassande att offra oxkött åt
Sîns son, noxgudenr ffar.rou Indierna hemburo sin månguil PtËan
bockar. Herodotos (II 47) uppger att egypterna vid månfyllet brukade offra svin åt Selene och Dionysos. ehuru svinet var ett orent
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djur. Häst- och människooffer i rHerrens av Harranr kult ha redan
berörts i annat sammanhang (ss. 103. 1 5l f.). Människoof fer åt Må,nen
innebar även det sumeriska bruk man trott sig kunna konstatera i
Ur, att den kvinna månguden tagit till brud och gemål fick betala
äran med döden.
Blantt månkultens yttringar: bör man icke glömma dansen. Månen
Íir såsom vi sett dansens uppfinnare, en outröttlig dansmtistare ooh
anförare för sina stjårnesyskons eller barns ringdans. Intet under

att

människorna

dansat Mânen

till

följt det himmclsk¿r

föredömet. Man har faktiskt

åra och sällskap frânSmåland tillsvartasteAfrika.¡l

Israeliternas nlekl kring den gyllene kalven var kanske månkult
och Ddansens henen (Baal marqod) på Libanons höjtl'er representorade måhända Må.nen. I vilken mån dansen ingick i tvåflotlslandcts må,nkult är tyvärr obekant.
Till slut skall mânkulten i T.våflodslandet beþsas medels ett par sumerisk-ackadiska månhymner från konung Assurbanipals bibtiotek

i

Nineve.
Sln, strâJando gud, ljuse himmels Nannar,
arvson av Eulil, E'kurs förstlingt
Som alltets konung regerar du världen,
din tron du rest i himlens klarhet,
i härligt linne klåidd och lurstekrona,
du spirande, härliga gudoml

En herre är Sîn, vars ljus leder folken.
En lysande furste är Nannar.
Ilans bud ingen gud är mäktig att häva.
Hans planer ingen gudom känner.

Sin, dâ du synes, gamlas alla gudar,
och furstar falla dig till fota.
Din anblick, liknande lasur och marmor
tilljubla stjârnorna och natton.
FÕljan<le rbesvårjelse med handupplyftning

att awårja en olycksbådande må,nförmörkelse.
bön och löfte.

r2'

till

Sinn tyckes avse

Den beståravhymn,
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Sln, Nannar, härlige, klart glänsande gudl
Nytändo Må.ne, som upplyser natt'nl
Omtöcknade människor bringar du ljus;
att leda svarthuvade har du makt'

Ditt ljus är klart, din ban på himlen du går.
Din fackla är prakt, likt eld är ditt sken.
Din glans uppfyllcr atl jordens vida rund;
allt folk fâ,r krafter vid åsyn av dig.
Du himlens Anu, vars râdslut ingen låirl
Din strâlglans är stor, lik Solen, din son
De buga aig för dig, storgudarnas hop;
all världens öde du har i din hand.
Storgudarna spörja om tid och om stund'
lörmörkelsens tecken och olycksbud;
om ofärd, som hotar mitt land och palats,
storgr¡darna spörja, du ger besked.
Nytändningens dag är ditt orakels dag,
do stora gudars mYsteriedag,
var trettionde dag är din högtidsdag'
din stora gudomtighets jubeldag'

Namraslt, outgrundlige, kraft utan likel
Dig bringar iag en ren nattlig gârd'
dig skänker iag YPPersta rusdryck.
Jag faller på knä, jag träder inför

ditt anlet'

jag söker dig, jag trängtar till dig:
en vänlig blick mig nâdigt unnal
Min gud och min gudinna, som varit mig avog,
sig trofast vände âter till mig,
att god och rak min bana bliver.
Och skickar han titl mig drömmarnas gudom Zagar'
jag hoppas höra sYndatillgift.
Sâ skall iag honom evigü tjäna.
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En litania-artâd sumerisk-ackadisk hyrnn gål undcr dcn sumeriska benämningen Þ48-radig handlyftningssång till Sîn'
jordenl
Herre, gudafurste, som ensam är hög i himlen och pâ
Fader Nannar, Herre, AnËar, gudafurstel
Fader Nannar, Herre, store Anu, gudafurstel
Fader Nannar, Herre, Sin, gudafurstet

Fader.Nannar, Herre, Sin, gudafurstel
Fader Nannar, Here âv Ur, gudafurstel
Fader Nannar, Herte av E-giððir-gal, gudafurstel
Fader Nannar, i kunglighet fullkomlig, gudafurstel
Fader Nannar, som skrider fram i praktfull skrud, gudafurstet

Kraftiga ungnöt med starka horn och lasurfärgat skägg'
full av kraft och YPPighetl
Frukt som alstras av sig själv, kraftigt vaxande,
på vars fägring man ej kan se slg mättl
Allfödande modorliv, du, som med allt levande
innehar en glänsande boning,
barmhärtige' nådige fader, som håller i din hand
hela landets liv,
tlerrc, din gudom är full av f¡uktansvärdhet
liksom den fjärran himlen, det vida havet'
Landets uppodlare, som grundat templen, givit dem namn'
fader, du gudars och rnänniskors upphov,
som givit dem boningar, stiltat offer,
som kallar till konung, förlânar spira'
bestämmer ödet intill fjärran l'iderl
Store hövding' vars djupsinne ingen gud genomskådar'
hurtige ledare, vars knän ej tröl'tna'
som banar väg för dina gudabröder,
vandrande i ljus frân himlens grund till himlens höjd'
som öppnar hinrlons port, upplyser alla mänskorl
Fader, alltings upphov, som ser till alla väsen'
och vårdar dig om deml
Hetr€, som bestâmmer himlens och jordens öden'
vars befallning ingen kan ändra,
du, som hâller eld och vatten, som leder livet,

vilken gud vors din like?
I himlen, vem är hög? Du ensam är hög!
Pâ jorden, vem lir hög? Du ensam är högl
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Ljuder ditt, ja, ditt ord i himlen, buga sig Igigr.tt
Liuder ditt ord på jorden, kyssa .Anunnaki marken
Far ditt ord i höjdon fram, likü stormen,
alstrar det rikdom pâ dryck och bete.
Lägrar oig ditt ord på jorden, uppapirar grðnska.

Ditt ord ger stall och Îâlla fetma, ökar allt som lever.
Ditt ord när sanning och rätù, aâ mänskorna tala sanning.
Ditt ord är den fjärran himlen, den lörborgade Jorden,
vad ingen genomskådar.

Ditt ord, ja, ditt ord, vem fattar det, vem kommer det

i

i

makt, på jorden i välde,
har du ej din like bland dina gudabröder.
Konungars konung, vars höghet ingen kan uppnå.
vars gudom ingen gud är lik.
Herre,

himlen

Ljusets llerre, som lâ.ter det sanna och råtta
framüräda i himlen och pâ jorden,
se
so

till ditt tempel, se till din
till Ur, se till E-giå3ir-galt

stad,

nära?
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(8.
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(1846)'
Wandor' Poetische Jugendwelt
Norden, Rogaland 25.5' 1935' - {?'
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201, g. 270,27.241, 1.6.330, t3). Sehlstedt: Mânskensidyll vid havet, Ro'

fjåillbygden. \{irsénl Aning och förbidan' Börjesson: Blommor och tâSS l2ll'.241',76.
rar, 61. Jfr K. A. Nicanderl Runesvärdet,6, III 155.
- E.6. Rosenblad:
lbleknad
8. Tegnér,
?. I féernas hängmatta, Rosenaltaret.
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väster mânenr. Topelius: Vintervisa, Vinterkvâll, Läsning för
barn, I i29, Hästesko: Sommarafton. Levertin: Alexandor under solens och
mânens träd. Sirvertz: Den vita månon. Blomberg: Vaggvisa: rMånen hänger
i trådets grenr. Enckell: Vakt i öster,20t. B. Mörne: Bild och syn 17.von
I a. Maupassants omânfyrt tyckes vara föreSchoultz: Eko av etü rop, 85.
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- I' Jfr Eisler, MVAG 1'918122,
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24. -- 6. Jfr. Oehlenschlâger, Aladin; Atter'
Wikle, A House
bom, Lycksalighetons ö: sunnan; Topelius, Läsning för barn, 7:165; snoilshy,

Alhambra; Tavaststjcrna, Laureatus; Gripenberg, Syndabarn; Tegengren'
It{elancholia; 1ì. Parland, Avst¿lnd. - 7. Jfr rmå,ndimma¡o s. 143 oc}r rlunù's
8. Arsenius, varia {907/
Nebelsqheinr hos schiller, Der Triumpf der Liobe.

-

10,105.-gDetokändahelgonetskloster(1934),tlll'-10'I-leine'Dielleim'
12' Chwolsohn' II 659'
11. Nachtläge, 5 f. I{ap. VI not l1'
kehr, nr. f0.
- Iso
tietosanakirja, vI
13.
59.
H. Zimmern, Akkadische Fremrlwörter,
- Chwolsohn, II 390' Buschan,
_
|1.
|5,
Bouché-Leclcrcq, 316 arrm.
699.
- 14.
Ñtün16. Ñtrôr silven: stagnelius, suckan ur stoftet; wirsón, Rafael.
370.
ker silvcrn: Sehlstedt, Den förskjutne; Nybom' Suck ph en sommarafton'
vallvisa; Iì. Ekelund, l\Íånsken. Ñnögan silver¡o: Tegnér, Till M. von sohwerin'

yrken
rTäcker rned silvero: Nyblom, Sångarns hom' rFörsilvrarD' $e r1Vfånens
ullånlandetr.
se
osilverhus,r,
so rlt[ånbåtenr.
och sysslorr.
- 1?. Ñilverbåtr,
osilverklara klädeD: Germ. ct-derhjelm, Engenious enslighetstankar. rsilvor'
virnanteb (silvermantlad): Dahlgren, Ttrorilds monolog, 1824. Ñilvcrlivrór:
talis, l{onriska fantasier. usilverslöjar: stenbäck, Iltorgongryning. usilvcrvagnr

medsilvertillbehör,sellllånerrsrörelserl._18.SelMånskäran._t9.Pltt.
(1914), 100.
tarclros, De Iside, 78.-20. Boll, Aus dor offenbarung Johannis
första mânDen
22. I\(ollbergs epistlar, nr' 1' - 23'
21. Flanselli XI S9.
- 24. c.-8. Englund, ord ur del förgångna, Resan' 25.
skensnatten i Eden.
-visor'
Tegnér Till friherrinnan Martina von Schwerin '-26' öst'erling' 'Arets
28' Fr' Iìaethgen, Beit'räge zur scrnit'
gg.
27. Mollbergs epistlar, nr. 2.

-

-

\

f

\
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29. Nonnos Dionys. V 163 ff. Schwartz,
Religionsgeschichte (1888), î05.
32. Milton, Paradise
31. Pasiphae, 2430. Goldzihor, a.a. 178 f.
2 l.
lost, 10: 656. Stagnelius, Bönen. À l\{örne, Döda âr, 24' Rytm och rim, 43.
Gripenberg, Don vita mânen, Floden. Ekclöf, Don Juans dröm, I skogen om
33. rBländvito: \{irsén, Phantasus' rl]ik
natten. Eva Wichmann, Molnet.
- Vårt
hem, tggllz7, 22. 1943147, 45,-94'
18,
Jîr
Lidman
Pasiphae,
elfenbenr:
35'
Sista diktor 11, 14, 52 L.
Levertin,
rMânstrimmans pärlemorsglitten:

37. Fröding,
omånvita liljon'VDD

Liljan. Stagnelius, Urania.

- 36. Atterbom,
SDD II 200: omânvi[a skyaru. Clripenberg, Skuggspel

Varia 1907/10, 104.

83:

20: rnattens månvita dimrnao, go även Den tyata grottan, Salomes dröm.
Tegongren, Ormdrottningen: rberget, som månvitt ângan. Mörne, Vandrings'
dagar, 88: rvårvit fjärdr, se även Sommarbrev, Enhöstdikt, Kummelskär. Eke'
lund, Syner, 123: omånvit vårnattr. Blomberg, Det nakna trâdet: rmånvit
38. Snoilsky, Florentinerkväll: rmånskensvit dukr, Levertin, Diana
stormo.
frân Ephesos: ohon log sitt mânskensvita skrattr. Andersson, Drömmar: det
mânskensvita snöfälteto. selander, Fjället: rmånskensvita nättert, Dkelö|, I

39. IM 60. - 40. Chwolsohn, II 397. - 41. ASU' 150.
42. rDödsbleko; Heine, Die Nordsee, nr. 3; jfr rhalvmânen, rasande' blek som

skogen om natten.

-de döder i Lycksalighetens

ö, II.8?; rfrostblekr: Gripenberg, Drivsnö,68; rrnå'
ncns gyllenbleka skivar: Lidman, Pasiphae, 93; cllekates kristallbleka skenr:
Stagnelius, Bacchanterna, jfr rden kalla kristallmã,nen, den vita mânen¡ i
Näktergalen och rosen av oscar'wilde; diljebleko: Braun, sângtillfullmånen'
I 20; lgrâbleko: Tegengren, Den blekaato timmen; rrödlett blekr: Snoilsky,
Klabauterman; tsommarblekr: A. Munthe, I Trondhjem; tsorgbleko: Fröding,
Midvinterfest,V 23; rvårblekr: Englund, Finnskogssjö,9; rförfärande blekr: Edna
Millay i Modern amerik. lyrik av Erik Blomberg, 151. Härtill kommer rtenn-

Al'
IM 60.
43. FRU, 3: 203.
blekr hos Katri Vala, se s. 93.
- 45.V Jlr.
- 44.Sigurd
85).
Ring,
(Rodnaden.
SS, II 1?5. IV 55
lers, 29. 2, tgL4,9.
- 46.
47. SS, I 270 (Skaldekonsten, 2Sl.- 48. Lidner, Modea. Ling, Gylfe. Attubom,
Nal,tvandringen, Solens nedgäng. Stagnelius, Saknad och hopp' J. Stenham49. lGuldröd (gullrödr): Stagnelius, Sjuklingens aftonpsalm'
mar, HeÍman.
Cloelia, 11, Visbur III 140, Gunlög fragm. 69, Dialog, 26 (SS I 26. 81.209. III
55); rblekrödo: Runcberg, Hanna

III;

rså rötl som för att se ett mordt: lleiden-

stam, Fullmånen och karyatiderna; rdystert rödl. ibid.; rröd av harmr: ibid';
rolycksrödr: Gripenberg, Dödsjö; rröd som brinnande mulle: sylvander i Modorn
50. Den ,rodnandeo månen förekommer t.ex' hos
finl. svensk lyrik, 280.
stagnelius i Luna, Fåglarne, sång till kvinnorna i nordon och Martyrerna I
samt Tognérs Elden. Mânen ûrodnarr sâger Gripenborg i det ovan anlörda
51. Jfr Ferd. Bork,
citatet ur Den röda månen och österling i Nocturne.

MVAG '1.g7gll8,nr.

3, 31.

-

52. rMånblår: Almqviet, Arthurs jagl,:

beslö-

'dam
jad i månblå floretr: Gripenberg, Trollguld: rmånblå den mumlande natten gâr

}fÅNDN

8L4

rmånblàtt ljus'r;
fram över stigar och stenarr; östcrblom, Dagrar i dalen' 47:

Warburton,Brödavlera,lS,Dnglund,Iestöjadkväll'Nattfantasi:omånblâ
vindl._SS.JfrStucken,GrúndieFarlredesl\.Ion<les,]\[vAG1902/VlIr59
asiat.We|t
ff. _ l¡4. [lÅOG, |78 l. _ 55. J. (lörres, }fythengeschichte tler
(1S10)

I(ap.

I

388.

XII

-

56. Graporv, a'a'

t00' 5?'

Jes' 2?:6' l's' 92:13'
- 'lfr

(ss. 160-172).

2' Div. Com., Paradiset', II 73-111' - 3' Stucken' 393' flastings, 12: 62 b' Jfr kap' I s' t9' - 6' G' Landtman'
4. Buschan, 317.
-5.
Ill,t sagoland (f931),53.- ?' llIax llfüller, Einleitung in die lìeligionsrvissen'
8. cranz, a.a. 295. Schrvartz, 162. Jfr E. cìodtt, The childschafts, 341.

r.

ASU

123,

-

-

hoodofthoWorld,62._g.Petitot,TraclitionslndiennesduCanada
10. Stucken, lgr f'- 11' Hastings' 12: 68 a' - 12'
Nord-Oest (1886),7 f.

-

L. Frobenius, Volksmürchen der Kabylcn (1921),

| 76'-t2

a' Georg $tosch'

NatursyrnbolikbeidenTanru|cn,Ausland,1891._lS.Stuckerr,ll2L'_||t.
23; jfr tsriffault' II 657'
B. A. l'uchs, Die lkonogra¡rhie der 7 Planeten (1909)'
17' I{eimkehr' nr' 88'
16' Ilastings, 12:63'
15. Buschan, 311 .

-

150.

-

mark' l\[ånens
lThe slveot l\{oonu: Byron, Don Juan, canto 5' - 18' Rödbränd
Trilogie, III
180'
(1907),
sage
18 a. wiltr. Ilertz, Aus Dichtung und
makt.
-

201.-19.DrottningCitla,4l.-20'ScrMânensyrkenochsysslor'r'-21'
Kiitoshctkistä,Llerra:Syysillanjurra;ses'22o'-22'Roscher'Lexihon:Selene'
23. J. (lrimm, Deutsche Mythologiea' 11600' - 24^
Böhlen, a. â. 112.
27'
2l¡. R. Iiarsten, a' a', 519' - 26' Ilastings' 121 63 a' ASU 127,

-

I(unikc,a.a,22.-2s'OttoWeber,a'a'nr'3?5'llentze'a'a'-29'

lleinr.vonWlislocki,KosnrogonisclteSagendcr\\¡otjaken'Clobus1893/64:
î27
30. Jfr litagnelii d¡kt Bil och Rjuke' * 3l' Itunikc' a' a' 20' ASI1
_32']\.lemnon,19.11/V219.Siecke,Ilermes,44'--33.1]ouclré.Leclercq,623
l1' M'
34. IIAOG, figg' 9$, 100, 130, 131' Prinz" a'a' Taf' II
anu¡. l.
65.

-

391' 395'

Jfr Ebeling, â. a. :10.35. - 36. Ilastings, l2:63 b' - 37' Stucken'
ßredon,4l8.-38'Stucken,392'L'Sohröder,ArischeReligion'II664'IÙI67'
35.

l(unike,a.a.24.-Isinfrial¡earbetningcftert(labundavendiktavl,iT.ai

po har five¡r Grönvall förvan<tlat den mångkunnige mfinharen till

e¡r

rusdrycks'

bryggare,ivarskrogmångubbensitterochsupersigfull'Arbetarbladel'25'2'
t946.

128' Hentze' fig' 3'
39. Ilolrnberg'Harva, Baum cles Lebens,124' ASU

Zinner,a'a'fig'30.-1r0.I(.Th.Preuss,DiereligiösenGesängeurrdllythen

Bredon'
1908/XI 387'
einiger Stämme der ¡nexikan. Siema Madre , ARW
- 4li 'gestalten
.,r10. ¿r15. Enligt envariant avdc.nanförtla sagnen erbjöd sigBuddha
gudcn,
av cn hare till fiida åt den i e¡r dervischs skepnad upptlädande högste
harens
¡nÍrlade
safte¡r
nred
och
sorn tog ett berg i sin hantl, pressade saft ur tlet
Bredon'
42'
a'
54'
på ¡lånskivan till evürdetig åminnelse, Ilenscting' a'

bild

-
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Ilottentott Fables, 69.) Hastings, 12r 63 b. - 43'
45. Jfr Gruppe [Idb, l23lr anm'
Bredon, 4lO,
Folk-Lore, 1940151,3.
'
-Altorient.
- 44.
Forschungen, III 295'
Winckler,
Hugo
$92'
Stucken,
46.
2.
ASU' 124 l'
48' Bredon, 416.
4?. Kees, 62.
I(unike, a. a. 29.
- 49' Jfr Der Schuss
Mänchen-Flelfen,
50. Hentzo, {88 f. Bredon, L2l I .Jfr Otto
auf die Sonne, WZKM 1936lLL:15-95, Erik Nyström, I{inas kvinnor, 20 ff'
414. JÌr (W. H. J. Bleek,

XIII

Kap.

(ss. r73-178).

3. Nachträge' 6'
961.
-I872.Ì.Brugsch,
4:
1' t Kon' 121. 28'
Ilfoseb.
4. Nielsen, Hdb, I 274,7'L 79'!'4129:
- 5. 2fantasi.
8. sv. Preesen 29.
6. schwartz,ST 11.- 7. Astronomisk
IIos. 8: 5.
- Lfr
Excavations I,
and
wolley,
10.
I{all
II
13.
ls5.
chwolsohn
4. 1939.
9.
12' Se
203'
II
Trilogie,
lt
a.
281
,
Reuter,
al-'Ubaid llg27l,Pl. VII 2. 11 .
- Hille'
- II 651' 660 1. t4'
Brilfault,
rMånens yrken och sysslon.
- 13. Jfr.
t5. Roscher, Selene,36, Nachträge,22.-l6. Buschan,
brandt, I346.351.
IM 5S. I Sigurd Agrells sonett svanen är mânen
357. Briffault, II 5?3.
- 17.
svanen i rymdens klara lugna blâa eten, poeternas rhulda skydds-

1. Erman, 13. Grapow, a.a.

'}den

vita

?9.

/

gudinnal, som doras úde leder / i nattens tystnad hos var älskad kvinnao - loch lâter sina vita vingar brinna / i stilla smärta ömmande förr dern, varia
19. Roscher, Selene,107' 450' Carl
Brugsch,439 f.
lg0|,lll. f50 b.
-der18christl.
Siecke'
Heiligen, 55. Arch. 7'1g, 4'l': 272'
I¡ries, Àttribute
- 20'22, SDD,
flögl
skyarna
bland
månen
när
¡Ofta
21.
Tegnór:
85
f.
flermes,

vII

47.

Kap.

-

-

23. Se rDunkelmûnen och svartmånenl.

XIV

-

2¿r.

- tII 75. 78.

lrilogio,

(ss. r?9-188).

1. Schwartz, 136 l.

Die Religion der

- 3. Holmberg,
Reutor, 292. Dnligt fornfinsk

s. 19. 161. 163.

- 2. Se
4. AStt 128.

tro

5. Jfr
- rKuumet'o
kallat odjur eller cn ond ande
av
ett
förmörkclse
mâncns
vållas
S' Iì' C' Tltomp21 80.
al'latâif,
ASU
129.
6.
Qatâif
vid namn llahko.
- Meissncr,
a' a' II
I
ff.
(1903)'
92
Devils and evil Spirits of Babylonia
Tscheremissen, 69.

son, The

and Babylonian Letters, by R' F'

10. Assyrian
ll.- Gundcl, 3t6' - {2. Jfr, I{cikel, a'a' 26' AristofaJohannes Paulsens
nes, llfolnen, 749 ff. Tasso, Befriade Jerusalem, xvl.
-l. 13.15.
Frobenius' a. a'
(1926),
II
533
Morocco
Belief
in
14. Ritual and
övo¡s.
XXXVII
?S.
XXXI
$ 164' BouchéI, Weislreit, 75. l6.Plinius, Nal,ur. hist.
$
ll . Segcrstedt, a. a. Mt. Jfr. rFullmånsbilden' - 18' IlilleLeclercq, gl.
t9 a. P. Dhrenreich, Die
19. Hanselli, XM06.
brandt, I 4?4 anm. L,
20 a'
20. Jfr lIAoG, 323'
sonne im lllythos, 7r (Mythol. Bibliothek, 8).
- Reli- Texte
zur
assyr.-babyl'
21.
P.
Jensen,
Orientalia, NS 1943/12, 293 f.
-

a. 19.

- 9. I(unike, a.
tlarper (f902), 6s3: 23.
22o,

r

I

nt]\¡inN

3/r 6

gion (1915),323.

.-

22. A. clû¡', Records

in thc Library of Piclp. N[orgaù, l\r

23. ovidius, Ntctanrorphos. vlI 207
nr. 6. Ebeling, a. a., nr. 2L.
- Roìlde, Psychc 2,ll '17 anm' 2'
De facie in orbc lunae, 29. Jfr

f.

Plutarchos,

24' Ä' H'

-

Layard, Nineveh and Babylon , 562, - 25' Iì' C' Thompson' Scntitic llagic'
26. H. Guys, Iìelation d'un séjoul de plusieurs irnnócs i\ Lìcyrouttr et
53.
- le l,iban (1s47), I 9s. 27. ASU l29. 28' Buscltan, 292' 29' lloddu¡rs

-

-

-

<lelatavnrag'IsakSchur'.'_30.RitualanrlBelicf,ll28.-.3î'AIìwXIiJl/r
32. Jfr. \¡crgilius, (ieorgica á66. - ll3. Dr¡r¡an,257. v. lìydberg, Illcd¿lf.

Jfrs' 25'tidens magi (l{196), {10. Jfr. Reuter, 405 f.- 34' Disler, 687' - 35'
cto.' 11.
36. Schnabel, Berossos (1923), 21f1f.255. Roll, f)ic Sonne im Gla.¡en
37' Jfr' I\{eissner, a' a' II 399' - 38'
(lress¡nann, Gestirnreligion (f925), 6.
-

[ìeuter, 398 f.

liap. XV

(ss.

189-192).

1. Platon, Statcn, 359. nmil Zilliacus, Die Sage von Gyges und liandaulcs
z.Jfr Il[ 29 f. 3. SS II 175' 204' Il I 32' - /r' Eröv'
(()FVSF, XI B, nr. t'i.
-

- 5. L,indblom' a. a. 3g7. 6' Littmann, Tigriira Râtsel'
ringen av Ceuta, 218.
- R.
C. Thompson, lìeportinr' 90'-8' Va¡irr' 1907/10'
ZDNIG 1892,617.-7.
_
{04._ 9. SS, I 44: 31. || 25L: {04. - 10. Sista dikter, 51, 54' |l Jfr lEle.
12' ASU 127'
mcntens drottning,r, s. 26-9. Wester¡narck, lìitual etc', I 128'
-

13. Jfr Tallqvist, Dlâi¡rrata (1943). .-- 14' Tlìep' 256 A'

Iiap. XVI

(ss.

-

r93-200)'

1. Babylonian Boundaly-Stoncs, ed' by L' \\¡' Iiing (19t2)' Platc XLI\r'
xl,vl. lL, 24. Tecknet h¿rr. sa¡n¡na for¡n som himmelsgudinnan Ilathors
stttu
hoaffyr, jfr. Ernran, Acgypt. Rcligion, fig' 12, þlisler 390' 433' En figur'
kanin,
aT
en
bilden
r¡ren
omstutel'
liknar nodlcckn0l för ¡ùånens nerìstigande
ânser den
ftirckommcr i Codcx l3orgia och åtcrgives av Buscltan (s' 193)' sorn
¿rvse

månskivan.

-

2' Rertter, 5lll.

-

3' Llastings, t?:

63

b, 72b' \\¡adjagga-

folket i Afrika såger rrtlen fjãrtlcr dagcn bringat' nttlnetl,r, Ilenseling, a. a' 50'
_ 3 Ít. Jfr cngelsmiirtnens lfortnight|u - 4, Trilogie, III 205. I den indiska
dert
Jatakasarnlingen fürklaras: Liksom nlånen ¿rvtiìÌ dag för tlag un<ler
dagtilltar
ntilnen
Liksom
dr¡nkla mfinadshälften, så ¿ir unrgiinget nrerì ontla.
för clag unrìer rlen.ljusa nrånadshalften, så ür umgänget med visa (NIythol'
Erich
Ilibliothek \rtII 3:34)'_. 5. lìeutcr,33ô f '- 6' Brugsch,4g' - ?'
9'
¿r'
I'rz.yllok, Unser l{alencler (1930), 9, l0 anttl' 2'-'8' Fltrstings' l2:6:l

-

Disler, 479.

g4t
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I(ap. XVII

(ss.

20t-206).

1. Brugsch, 4$
und Fortschritto (: F. &!-.), 1929/
- 2. Jfr Forschungen
14. I(ees, 346. Briffault, II 765.
3. Reitzenste¡n, a. a.262.- 4. Hillebrandt,
I 400 f. 5 Kootut teoksot, II -t43. 6. I-Iolmberg, Die Religion der Tschetemissen, 69.
7. V. Söderhjelm, J. L. Runeberg (1904), I 153 ff.
- 8. Komiska
fantasier, 11.
9 a. Mânens roll av ödesförkunnare hos
9. F & F, 19291740.
perserna är kanske ett lån från babylonierna. In dens.331 meddeladehymnen
sâges Sin bestämma ödet intill fjärran tider och himlens och jordens skickelser.
Zinner, a. a.138.
tI. Jfr. Iso tietosanakirja, Lappal, mytologia. -12.t0.
14. Wilh. Schmidt,
Kap XX\:II B. 330.
13. Jfr ZA lgg0l29, 158.

-

Der Ursprung der Gottesidse, V 114.

Kap.

XVIII

-

-

{5. Nachträge, 18.

lss. 2o?-2241.

l.

Brugsch, 495. I(ees, 354.
2. QLZ 19L9122,261.
3. I(ullerud, Minner,
¿r.
6.
4. Buschan, 201.
Stavanger Aftebl. 2. {935.
5. SS, I 119. 480.
Stagnelius, Wladimir, Idealismen. Topelius, Vid Îönstret.- 7. Tegnér, SS I 408
- 8. Ingen torde förvâxla rmânens vägr eller rbanar med don s.k.månvägen
eller mångatan, sc kap. XIX.-9. I{. S. Nyberg, Die Religionen des alten lran
(1938), 63 f.
10. Stagnelius, Kristi uppståndelse, Glâdjoflickan i Rom.
Tegnér, SS,

I

-

98. Runeberg, Kung Fjalar. Strindberg, Månsken.

Frithiofs lycka, Försoningen, Kronbruden'(SS.

| 29.79.143).

11. Tegnér,
Topelius, Lâ.sning

Runeför barn, V f 62.
- 12. Hemmer, som ett silversmycke. - 13. Nicandor,
svärdet. III 159. Snoilsky, Alhambra. Fallström, Ormen. Fröding, SDD. I 147.
Leopold, Den sovande och vakande sköna. Dahlgren, Iffollbergs epist-lar,14.
16. Latonas dotter, se s. 191.
1. Atterbom, Lycksalighetons ö, I gll .
17. Sigurd Ring, Suckan ur stoftet, Christi födelsenatt, Sång till kvinnorna i
norden, Till mânen, Mânflickan, Midsommarnattcn, I(ärlekens triumf.
- 18.
Braun, Sâng till fullmånen. Atterbom, Luftresan. Stagnelius, Blenda, V, 47 .
21. För
19. Hillebrandt, I29, Kirfel, 137.
20. Thompson, Reports, nr.49.
23. Lycksalighetens ö,
detta och det följande se Fuchs, a. a.
22 Gundel, 98.
(Mauror, Isländische Sagen (t860), 7$.)
Thoanos skâdespel, II 69.
- 24.
U, 22: 8.
Schwartz, ll.
26. J. G. Müller, a. a. õ3.
- 26. SLF: F &
27. Brugsch, 452,500.
28. Atterbom, Minnessångarn i Sverge (SDD
- till vattnet, Dora. Dahlgren, Tövädret. Mörne,
-Il 202l.. Stagnelius, Hymn
Döda år8, 26. Diktonius, Kära jord.
sanomat, 23. 6. 1940.
- 29. Helsingin
30. Routor, 367 ff.
32. Böklen, Adam und Eva,
31. MVAG, t9lllll,250.
30.
1907110,33?.
- 35. Mo'
- 33, Visbur, I(reaturens suckan.
- 34. Varia,
dä¡n finlandssvensk lyrik, S17.
36. Strabo, III 100. 139. Schwartz, 83
anm. f .

-

37. Joma,

XX b. Jfr

-

Ps. 19: 5.
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I(ap.

XIX ( s. 225-2:ì9).
172.-2, IM 28. Alfr. Jeremias,

Babylonisches im Neuen Tesüament
4'
Jfr.
Wincklor' Àltorient. Geschichts'
(1905), 92.
5. Bellman: rMånen försilvrar
auffassung, Ex oriente lux, 1906/II, 51. 63.
vad solen förgylltr. Stagnelius: SS, I 29. 328.35?. II 32. III 89. GunnarLind''

1.

Se

s.

3. Se rMånbâteno, s. ?8.

ström, Septemberkväll: osilverkantaru. C. A' Nicander: rmânförsilvrade nätteru,
umânförsilvrad bâckr, SS I 196. 263. Asplund, Borta bra, 114: omånfö¡silvrad
6. Otof Rudbeck, Elegi. Bellman: Mä¡k mamsell etc. Stagnelius,
molnstrâkr.
8. Jfr.
7. Arsenius, Varia, 1907110, 103.
SS I 202. 33?. S40. II 258.
Dahlgren, Dlfdansen I 43?, Mânen, Mollbergs epistlar, 1. Stagnelius, SS I

lg3. l5?.320. III 296. Snoilsky, Palatset Mocenigo (Dikter, 1869).Wirsén'
Flickan och blommorna. Gripenberg, Aftnar i Tavastland, 84. Talis Qualis,
10. ATA.T
9. Dahlgren, Mollbergs epistlar, 9.
Drömbilder (DDs, I 6?).
in
orbe
lunae,
Dc
254: 41. Jfr Tallqvist, Madonnans förhistoria, 62.
- ll ' facie
12. Pclaren.

945 c.

-

13. Hvi suck¡ìr det så tungt.

-

t4' Vaggvisa.

-

15.

'legnér, De tre bröderna. D. Blomberg, Näcken (Atlantis). - 16' Ljudmila
t?. Frese, Bröllopssâng. Stagnelius, lt[idnatten (SS I241).
(Nya dikter, S).
f 8. \\¡ecksell, Sång till hembygTegengron, Melancholia (DD i urval, I 30).
den. Strandberg, Engclbrekt Halvardson (Literärt album, I 101).-19. Sub
21. Grimm, Deutschc Mythologie{,
luna.
20. Otto Weber, a. a. nr. 375.
II

-

788. Stucken,

- 22. flemmer, Pelaren: Mûnuppgång.
JfrWecksell, Sere'
Månskensnatten.

MVAG 1902/ VII, 159.
och vägen:

Vandringen
-nad23.tillMörne,
Helrni (SDD't, ll 122]'. Strindberg,

-24.

Mänsken (DD pâ vers och prosa, 165).
Tupper; thelvetets sömnlösa öga som vaktar på syndare, s. 119. So âven
25. Jfr Die orientalischen Religionen, 198.
usaknadens våininnao etc., s. 295.

-

Fângen
Hastings,l2:84 b.-27. Uanselli XVII 108.
- 28. Stagnelius,
-(SS26.
II 27?). 28 a. Sehlstodt, Sånger och visor, V 205.-29. Long, a.a. 23-.31. IM 7s.- 32. Se ss. 176, 29?.-33' Rigveda, X. 17, 5.30. Wuttke, 6?.
36. Servii
35. Kung Fjalar, 3. sången.
34. Stagnelius, SS III 263. M.

kommentarier

till Georgica, I

Bi, Chantepie
(1905), II 37. Jfr legenden

-

34. tsouché'Leclercq, 23 anm'

l,

Ia Saussaye, Lchrbuch der Religionsgeschichte
om don slaviska middagsgutlinnan Psipolniza, d.ä. solen i zenit: Den hon möter
frâgar hon, den som icko kan besvara honnes fråga hugger hon ned, se Ilugo
38. Er¡nan,l4'- 39. Thureau'
\üinckler, Der alte Orient, III 2/3r, p.65'
Dangin, Dio sumer. und akkad. Königsinschriften, 16: 21. Hoe. 7:'l'2' Hes.
<le

12:13,
98/r.

-

I(oranen, 4:35, 84:18. 911 12,
- 41. Carlo Landberg, Études,
-42. 40.
OL7',1918/XVI, 246.- 43, Lexikon der griech. u. röm. Mythologie'

Ullr

den lysande himmelsgu-

44. IIlt 29. Dnligt v.d. Leyen, a.
- 45.
46. Fõrlovade och gifta, Till Dlof Tegnér (SS I 204 f').
den.
ASU {26.
Jfr Stagnelius, Riddarl.ornet, II l6-20 (SS IV l7l),- 47' Höstlig dikt: Till
2761 .

a. 143 åi¡
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(1890), 192.
fäderna.
49. lfenzel, Gesänge der Völ- 48. E. Geibel, Oedichte 50. Schillcr,
- Sämtl,
Werke (f847), I 315.
ker (1854), nr.5t7. Gundcl,28.
52. Jfr Stagnelius, Till äran, 9,
Runeberg, SS I 297.
51. Nachträge, 13,
Wladimir, 214. Talis Qualis, Luther (Dikter8, I t16). Sehlstedt, Till månen. Fr,
Berndtson, Valda dikter, 126. Lempi lkävalko, Iiuun jumala talvisellemaalle.

Topelius, Läsning för barn, V t64.

-

53. Briffault,

II

626. 632.

I(ap. XX (ss. 2tro-251).
und
1. ATAT, 433.
- 2. Jfr illorris Jastrow, Die Religion Babyloniens
Assyriens (1895), I152.-S.JfrFranz Delitzsch'skommentartill Ps.t2t.rMånblindheüo

4. En annan
6. F. S. Krauss, Volksglaube und

är numera ctt veterinärvetenskapligt uttryck.

klaring hos Eisler, 486,
- 5. Wuttke, 510. roligiöser Brauch der Südslaven (1890), 14.

7. Nachtràge,27,
- Hensoling,
a, a. 179.

för-

8., Nach-

Jfr
- ll. Schwartz, 151 anm. l. 12.- Jfrt0.Eino
-13. Jfr Stagnelius, SS II 502.- 14. NachTikkanen, Aamuhuilu, 21.81.
träge, 27.-15. Jfr Le ùlonde Or. f 9t0/lV 64 f.- 16. Drower, 389.-17. Moyer,
Mythol. der Germanen, 133.
Frazer, Ad onis etc., 376. Disler, 84 anm. 2.
- 18.
21. Tuure
19. Trilogie, I 14t. III 201,
20. Macobius, Saturnalia, VII 16.
Briffault, II 597 f.
Vapaavuori, Pistävün kuun alla, 24.
- 22. IIdA,
- 2l a. III
VI 659. Jfr WZI{M, 1939/46, 123. Trilogie,
202.
23. HdÀ, VI 1192.
2õ. Frazer,
24. (T. Harley, Moonlore. London {885).
WZKM 46: {23.
Ädonis etc., 373.375. I sympatetisk magi botlnar Sotka¡no-bornas pâstående:

- 9. Ileikel, a. a. 23.
Westermarck, Ritual ehc. I 127 1.
träge, 28.

9 a.

Jfr

rSyömäriksi tulloo ku ikkunasta kahtoo (uutta kuutar), en storâtare blir ett
III 202.
barn som botraktar nymånon genom fönstret.
- 26. Ibid. 373. Trilogie,
Briffault, II 590 f.
27. Nachträge 26. Trilogie, III 202.
28. Hastings,

31.
29. Nachträge, 26.
30. I(ees, 355. ATAT I ?7 f. ll 88.
The concise Oxford
Plinius, HN t6: 44.
136.
- 33. Jfr
- 32. Jfr Stuckon
I)ictionary ({929), under Sickle.
35. Jfr HAOG 357 anm.
34. Gundel, 343.
en
1.
- 36. ,{eneis, M13, Adlerbeths öve¡s. - 37. Jfr Stagnelius, Visbur:
12: 7it8.

verksam trolldryck bryggd ren månskcnsnattr. Levertin, Leg. och visor, 59:
blandningen bryggdes en månskiftesnatt.
38, Nachträge, 28. Jfr oMånens
förmörkelsou.
- 39, Frazer, a. a., 372. (Meer Hasan Aìi, Observations on the
Musufmans of India (1932), I 275.\ Le Monde Or. IV 67,-40, Frazer, Adonis
43,
Ritual ets. I 119. 126.
eIc., 3?2.
- 45.
- 4{ Bredon¡r4.412.Finlands
- 42. Westenmarck,
Frazer, a. a., 377.
svenska folkdiktning, VII 337 f.
(Krauss, a. a.' lf .¡ Nachträge, 26.
Det förefaller att Leopold känt titt bruket
I
att betrakta mânen under armen eller någon liknande månmagisk ceremoni,
då han i Det svåraste miraklet sãgor: Likaså begär jag ej, al,t det sig göra låter/
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vad fordomt¡ds begav sig dock, / att månen hälsande, pûsserar lram och åter /
Folklore of the Santal Parganas (1909)' 415.
igenom armen på or rock.
-46.
a. Briffault' II 584.
48. Tylor, II 305.
4?. I(rauss, a. a. 547.

-48

-

-

XXI

Kap.

(ss,

252-260).

Thureau-Dangin, a. a. 100: 10, 7.
- 3. Perry,
- 5.2' Chuiolsohn,
II 35' 6. Verk och dagar. - 7.
4 Moseb. t0: t0. 28:14.1 Sam.20:5. Ps.81:4. - 8. Ibn Gorion, Jüdìsche
Sagen (
), I ?.-9. Jes. t: 13.-10. JfrJournaldelaSoc. Finno-Ougr.49: 4,
12. Jfr Rückert, Die Makamen dee l-Iariri (1878)'
Frazer, a. a. 364.
48.
-'11.13. Herm. Usener, -Götternamen, 95 f. Jfr Tylor, II 302 l. not 7 och t.
99 f.
- Rigvetla, X, 85. f 9. 15. Westermarck, Ritual øIc.I124 ff. 16. Ibid'
- vid en
-handen är den rorenar, vilken man använder
-lI 14.
21.
- 17. Den vänstra

1. Jfr Wuttke, 666.

a. a. nr. 5.

11.

tt. Kees, 327'

viss rengöring och vid en del magiska ceremonier. Jfr uno l:Iolmberg, vasen
ll 673. a., 3?1.
käsi ja vastapäivään.
- 18 a. Briffault,
- t8. Frazer, a.
20. ARW. XIV
19. Littmann, ARW XI 313. Jfr Ditlef Nielsen, a. a' II 30.
22. Ftazer, a' a. 37 2.-23. Nielsen, a. a. II 35.
2f . Tylor, Il 900.
199.
- 24'
Frazer,
25.
I
kap.
l._4.
Rrvala
Bedouins,
Musil, Manners and Customs of the
28' AR!V' XIV
27' Wuttko, 453.
26. Le Monde Or. IV 67,
a. a.373.
31. Holmberg'
Tylor, II 300 och not 3.
29. Frazer, a, a. 37t.
232,
- 30. 32. W. Schmidt, a. a. V- 17' Frazor, a. a'
Permaìaisten uskonto (1914),'t88.

33. Kalevaìa, 49: 403-428, övers. av Lönnrot, SLF 87: 215 f. Det
sista ordet lirses numera icke lepohon, rtill vilar, utan ilohon, ol.ill glädjer. 34. (J. G. Kohl, Die deutsch-russischen'Ostseeprovinzen, ll 2?g-l Frazer, a.'a.
Monde Or. IV ?3. Briffault,
424. Briffault, II 589.
2?2.
- 36' Lo
- 35. Bredon,
II 589. 37. M. P. Nilsson, Nordisk kultur, Tideräkningen, ll3. H' F. Feilberg'
Jut, II ?7: Nyårsny. A. Olrich, Wettermachen und Neujahrsmond', Zeitschr,
B?l f .

d. vereins f. volkskunde, 1910/xx, 59. Den hedniska nymånshülsningen blev
under 1600-talet omdiktad till en nyârspsalm, enligt olrich. - 38. Kullerud,
Minner om ltfånekult i folketroen, Stavanger Aftenblad 2.4. f935. - 39'
41. Frazer, a, e' l7'1"
40' Wuttke, 632.
Nielsen, Der dreieinige Gott, II 8f ff.
S?5.

-

-

-

I(ap.

h2. llrozny, Die ältoste Gesch. Vorderasieng (1940), 140,

XXII

lLí,

(ss. 261-271).

1. Apuleius, Metamorphoseon libor

XI; jfr

Mene som allgud, lMânens

2. Jarl Charpentier, Indiska myter (1925)' 74' - 3. AgU
rkalb, t.ex. Tegnér, Den drunknado gossen, Gerda I 124; Ikrlfeldt,

skifùen och faserr.

49.'l.25.-4.

Vildmarksvisor, 118; Gripenberg, Det spökar; Lidman, Pasiphae, 51. riskalh:
sirvertz, Jorden min hobby; Ekelöf, I skogen om natten. risande kalþ: Lidman,
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Pasiphae, 54. rmetalliskt kallo: Fröding, Vinternatt. rkallnadr: Ekelöf, I skogen
om natten. okulenr: Dahlgren, Elegi över Stjernstolpe; Bergklint, Den blinde.

ukylip: Lidman, Pasiphae, 83. rsva}: B. Malmberg, Ord mot det tomma.
Bredon, 4ll.
5a. Stagnelius, Mânen och själen. A. Mtirne, Döda ârs,

-

S.

25.

6. Complete Poetical Works:Evoning Star.
?. Leacock, I-Iumor, 'iZ.
Ibid. 492; jfr risigo mânskära, Siwertz, 288.
9. Tideråikning, 105.
10.

-

-I(ir-B.

-

11. De facie in orbe lunae, 25. De Iside 41.
tl
a. Jlr A.meric.
Geogr. Soc., Oriental Explor. and Studies N:o 6, Chap. I t-5.-12, Le Monde
Or. IV 81.
Musil, a. a. 5.
-l5 13.
- 14. Journal do la Soc. Finno-Ougr. l.l: S, IL
anm. 2.
Bredon, 364.
{6. !'olk-Lore, 1940lLl:9, t6g.- lZ. Peny, a. a.
nr. 3,4.-18. Hillebrandt, I 355 f. Talrika oxempel pâ. mânens förknippande
vid vattnet bjuder Briffault, III 362 ff.
19. Jfr Rigveda, L t05, t. IX.74.9.
- 98.
IX. 8. 8. 20. De Isido, 36. 21. Erman,
ATAT c,32.-21a. Jfr Briffault
- not 6.-22. Folk-Loro,lg4l
II 573 och
168.

fel, 31.

ILI:3,

Briffault,

II 68g.-29.

a. a. 21.
I. Gunther, The Cimaruta,
- 24. Kunike,
- 25. R.
Folk-Lore, 1895/ 16, 139.
26. Buschan, 403.
2?. Gundel, lg|.
- 28. (R. Inrvards, Weathcr Lore, 1896: 74.) Le Monde Or. IV 80. r 29. Schwartz, ll}.
30. Meddelat av en f.d. sjöman.
31. Allers, 28.6. l9B8: 16.
82. Buschan,
292, J. G. Müller, a. a. 254. Schwartz, 150 ff. Tylor, II 299.
BB. Enligt
Nielsen, Der dreieinige Gott, II 83, men se s. 242.
39.
85. Land- 34. Jfr IIt[ BB.
-Edrv.
borg, a. a. 985.
36. Ilentze, a. a. fig. 39.
37. Ibid. 73.
Meier,
Reich und I{ultur der Chetiter (19t¿), fig. S9. Ilentze, figg. 33. 84.
89. Jfr.
H. Laurell, Människan och kosmos, I-Iygiea, bd. 81, h. {8.
40, Jfr Franz
Baur, Beeinflusst der Mond das \{etter? (Das Reich, 20. 4. f 984.)

Fuchs, a. a. S0. 32.

XXIII (ss. 272-283).
t. Jfr Eisler, 697 ff. Nielson,

I(ap.

Der dreieinige Gott,

ll

l7t' 1. L. Dürr, Die

Wertung des göttlichen lVortes im A. T. und im antiken Orient (1938).
- 2.
Briffault, II 629.
3. Plutarchos, De Iside, 41.- 4. Jfr Orientalia, IX 135.
6. Preuss, Transactions of the third internat. Congress
5. Frazer, GB3 IV 363.
for the Hist. of Religions, 39. 7. Drower, 2SO. 8. Erman, fig. 25. Jfr
I(ees, fig. 7.
9. Firmicus IV: omnis enim substantia humani corporis ad
istius pertinet numinis potestatem.
321 f.
11. Seger- 10. Bouché-Loclercq,
stedt, Le Monde Or., IV 83. Briffault, III 56.
- 12. Drower, 100. - f 3. AR\ry.
XI 313 f . ú, Siecke, llermes, 84 anm. 2. 15. Spiegel, Eranische Alterthümer, II 70. FRU, ll ?71.783.
{6. Bouché-Leclercq, 92.
l1 . Kees, 301.

-

- {9. Schmidt,
Hdb 245.
- 2018.a.Nielsen,
Briffault, II 585 och anm. 6,
-2t,
Nielsen, I'Idb,2ll

Hastings, 12:84 b. Briffault, I682.
a. a. V. t7. VI 3.
20 Buschan,276,

-

Reitzenstein, a. a.262.-22.
anm.3.-23. Kit bal-agh.rni,
XI f 26. 24. Ivar Lassy, The Muharram Mysteries (f 916),4f . 25. Plutar-

-

-
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chos, De facie in orbe tnnae,

28.-

25

a' Bn översikl' över hithörande litteratur

gerJ.Winthuis,DttsZlvcig.l'clrlechterrvesenetc.4l.|ff.anrn.3._26.BrugscÌr,

_

2ll, Bouché.Leclercq'
28.
27. Plutarclros, De Iside, 43. I.Iero<lotos, III
30' I(arsten' a'a'
ff'
29.Le Monde or. IV ?0. Briffault' II 583
{33 anm. 4.
Jfr Trilogie' Il1 {79'
31. Le Ûlonde Or. lV 70' Briffault, II SSS och not' 7'
236.
335.

_

-

-

-

-32.Meclic.Well,,t936:953;jfrI't'Laurell,MänniskanochkosmosiHygiea'
bd.r01h.18.-ss.BrianCurt,iss,omfiskarnasliv,bearb.avBertclHanström.
Astropsyy'
(Aug. I(råimer, Die Samoainseln (1902), 399 f') Eino l{aila'
- 34.
Le folk'
35'
Sebillot'
1912: 365 ff. Henseling, a' a' 179'killiset ilmiöt, Aika

loredeFtance,s:Tg.LelfondeOr'IV?5'-36'Cicero'Denaturadeorum'Il
II 589.- 38. H lA IV 693' wzl(l{ 46:119' Briffault' II
tl8.
- 37. Briffault,
586.-39.Landtman,Folktales,484f'-lr0'Aapelisaarisalo'Songsofthe
a. Briflaul t, ll 482' Drmann' a' a' 18' - á1' (W' lI' Gol'
Druzes, nr. 38.
- 40
die,MaoriLore,2?,)LeMondeOr'tV7f'Briffault'II432'585'-42'Sebillot'
43' Jfr Eisler' 629 anm' 2'
a. a. I 4t. l,e Monde Or. IV 70' Briffault, II 587' ür ok ar' ._ 4¡t'
För Jâkin läs med Lxx Jåkirn rhan ståm; lásningen Boas

RitualandBelief,If20f'--45'(C'Valentino'Notessurl'lnde'124'lLe
L6' Allcrs, 29' 2' 1944: 50'
lVlonde Or. IV 72.

-

KaP.

XXIV

(ss. 28lr-3{lo)'

t. stegeborgs ruiner, sDD II 78: rDe (d'ã. hjälteskuggorna)

vaggas tysl' t'ill

ör,ergivnaön/denvåigdcmsaknadensvâninnaliir/honlysermedsittl¡lossl.
3' rNyt on yö ja kuur' förfinskning av Mus2. Dahlgren, SS I 440: IUånen.

-tapäâ,
.14,

-

-

/r Braun, När jag trinkcr, SAA

III

56'

vattnet 24, Månen och själen 49 f. sigurd

32' Inbjudningar

5' Idealet
-lìing
III 4t f (ss I ts1' 151"
59: 27'

II 85. 159). - 6. Pasiplrae, 11r. - 7' De facie in orbe lunae' 929 c' - 8' SS
151:23.200:66.II3:6.13'43:191'112:86't66:73'200:25'404:425'IV

30:46.87:139.243:199.-9.Försoningen,G'O'Wallin'-10'Ilongolasdikt'
SLF,tlist.ochlit.stud.T:39;jfrStagnelius,lslsmildareiinCynthiasblickar'
12' SLF' F' & U' 28: 105'
Vernamo marknad (Dikter, 1883, 40)'

Pâ
-13. 11.
Digtere og
Prins Aladins lanrpa.- 13 a' JfrÂ. Christensen, Muìram¡nedanske
I
,;;;.. (1906), 100' - 14. lleikel' a' a' 455' - 15' Stagnelius' Till VenusF (SS
& U'
Serenad (SLF'
147). Tegnér, Dtden. Afzelius, Neckens polska' Runeberg'
37: 9). Braun, Ruth (SÂr\,

Visa (efter Goettre)' 3' Betraktelse' 67'
18'
Opp' II 457'
284' III 365)'

II f Sg)'-16'

Bruden,36. Cytlippe,4S (SS,I 396' Il
-'17'
Sång
Hvi suckar tlet sâ tungt uti skogen? - 19 Stagnelius'

till

-

kvinnorna i

nordenS/r,Månan2,Riddartornetll16(sslI5.90'IV17t)'wecksell'llan'
Mond' ur SiegIljort III; Wirsén, Vâgslag; Scoggin, Mahogny 10'-20' An don
Jfr oMånen
392'
Drorver, XVIII' lLl ' 275' 329'
21. GG IV 189'
wart.
- 22. a' a' V S8' 24' Schrvartz'
Wallin'
7'
23. Schrnidt,
i djurgestall,r.
- 25'

-

-

I
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\\restmanna-Dalasång. Stagnelius, 1815: 9, Våren en lovsång är g, Mánen är
solens bild 10, Dröm pâ havsstranden 2, SvegderSS (SS II 55. 56. r07. IVl28).
26. Jfr Stagnelius, Âftonpsalm 13, Avsked till livet t22, Sigurd Ring 193 i.,
-Albert
och Julia 194 (SS I 4S. ll l2l. IV 9. 220). Sehlstedt, Den förskjutne,
27. Erotisk
En vinterdag, Till månen. Bengtsson, Legenden om Babel sS'
- (DD
pâ vers
28. Sömngångarnätter
rullning pâ sjön (Sänger och visor 97).
30. (P. Drechs'
och prosa 2?6),-29. L.7'. Collin, Om och ur Rigveda, II 51.

-

ler, Sitte, Brauoh und Volksglaube in Schlesien (1903) 329,) Le Monde Or. I\¡ ?2.

Kap. XXV (ss. 301-308).
3. Trilogie
Frazer, GB¡ (!911), The magic Art, t46.
- 49'
- 2.lle3.VIII 5.
R
4. Trilogie, III 161. 202,228.
-V
7.
14,18.
trït
AfÂ.1929:
Le
Monde
Or.
IV
?4.
6.
Trilogio, lIl 202.
- (G. F.
II
Briffault,
Or.
IV
73.
(1903),
Ls
Monde
f 55).
Abbott, Macedonian Folk-Lore

1. Bredon

III

lro8.

204. Gruppc, IIdb,

9. Ausland, t89t: 871 lf'
- 10. Folk-lore
Dussaud, a'a. 94 ff. Journ. of the
lt.
14.
13' Bredoî 429,
12. Collin, a.a. II 5l'
Royal As. Soc. 1938: 3? 11,
- Joh. Gottlr. Hcrder. - 16. I[eissner' a.a. lI- 257.
15.
An
XM5l.
Hanselli,
* 1?. (Rosegger, Volksleben
in Steiermark. 104.) Schwantz, 26. WZKITI 46:
19. (4. Meyrac, Traditions, coutu18. Gengnagel, Ausland 1891: 871.
120.
581.

-

8. Nachträge, 29 anm. 2.

-

ol the Santal Parganas, 1909: 4{6.

-

-

Ml.

E. Reutercontes des Ardennes, 1?0.) Le lllonde Or.
20. l)torver, 326. 329'
skiöl<t, De nordiska lapparnas religion (tgf2), 81 f.
21. Troels Lund, Lifsbelysning (1902), 203.-22. ltforgenland, I{eft 3l: Taufik.
22a. Briffaull,,
Canaan, Dãmonenglaube im Lande der Biùel (1929), 44.
nres, legendes

et

-

-

-

II 58s.-23.

(W. Caland, Die all,indisehon Todten- und Bestattungsgebräuche,
25'
2tr. Flolmberg, Gudstrons uppkomst, 65.
6.) Le Monde Or. IV 62,
2?. Cuneiform Texts, XXXVI
Saturnalia, VII f 6.
- 26' Hastings, l2: 69a' 2l,ll. 2? a. I(ÀR 176, Rs. II. 23. Kees, 337' 29. ASU Í{6.

-

-

l{ap.

XXVI

(ss. 309-315).

1. Bouché-Leclercq, 90
256.

-

-

3. Macrobius

I ll,

1,-

2, Taylor, The Metamorphoses ol 'ôpuleius,
4'
?. Frazer, ,¿\donis Al,tis Osirisz, 362 anm. 2.

-

I'lutarchos, 60. Brugsch, 334. Erman, 265.- 5. Nilsson, Tiderâkning' 105' 6. Jfr Dric ÏIolmberg, Några grupper av magiska föreställningar och bruk hos
den svenska befolkningen i Õsterbotten, SLF XCVI 16S ff. - 7. De re rustica,
I 37. 8. Cacsar, De bello gallico, I 50: rDet behagade ej gudarna att germa'
nerna segrade, om de inlâto sig i strid ante ¡lovam lunatn'r (färe den astronomiskt
Germ' {1.- l0'
beråknade nytändningen); jfr Reuter, 332. 504'
-2. 9.IV'Tacitus,
f 2. Le Monde
1935.
ÂSU 126.- lt. Kullerud, Fitavanger-Aftenl,lad
SO

XIT-

-

23

ilÂN¡ìN

354

i not 5 anförd littcratur. \\¡uttkc, 7t0. -- t3. Tallqvist, Kuu ju
l5' Iiees' 92' l6' I{ulUt. Frazer, Atìonis etc' 364'
iltnrincn, figg. 23. 24,
- Tideräkning, t05.
t8.
gs.
Nilsson,
{?.
lerurl,.l'elemarkfeets historic,
-.
Selene
lìoscher'
20'
f'
160
III
Trilogic,
Bouché-f,eclercq ri60 anm. 1'- 19.
or. IV

75 och

1890: 62 I.

_ 2|'

Nielsen, IJer dreiein' Gott'

lI

'154

-

r. _.22. \\¡ZI(Nl' 46: 119.

22a.v.rl.L.Leyen,a.a.91.-23.Plinius,NII6:39'194'18:12'119'i121'-24'
Le Monde or' IV 18. _ 25. Sympos. 3: 10,3, - 26. I{r¡llerud, Telenrarlifeets
lristorie, g8. ). 27 sll' xl]vl 168 f. Detsamma galler i LaukaÙ och liivijärvi'
Jfr \\¡estermarck, ur scdernas his'
2g. JfrNilsson. Tiderãt<ning, 105.
- 29.
lì0' \\'uttke, 67.
toria (1912), 151 ff.

-

Iiap. XXVII

(ss. 316-3Í 2).

l.Rriffarrlt,llGi|îî.lll7tl._la.Nielsen,lldb.l2SSochiìnrìll;I]er
dreieiDige Gott, II 6/r. 108.{19ff.-2.Jlr(iol<lzihel,u.iì.9.Tylor'. II 299f.'_3. Buschan, 202. * 4. Iitrniktl, a'å.22. _ 5. Zinncr, 131. - 5a.Jfr Gruppe'
J/rOLL l93t/XXXM29' -- 8'
6. Baethgen' a.â.85 f.
Hdb.965.
- i.
OLZ, 1931134, 129'- 9¿r' Jfr ss' I f' 52' 59'
Böhl, Orientalia, IX 124.
-(J'
180, 198, 218, 323. Då Sven Grônvall talar orn l¡lio fl.iicka fàglar i färrl alt
stjürnor pickâD, torde han avsc rlen sidcriska m:inadens nio rnittersta r¡rånljusa nätter, undcr Lilka månshenert fördunklar s[jãrnorna. --. 9b. vordcrasiat.
1r7 ff'
10. Jfr Carl Fries, .A't[ribr¡te cler christl' Ileiligen,
I-Ìibliotl¡ek ú: 2tl6 f.

-

_10a'Pilptlkatavrllag'ÂrneRt¡nel¡c.rg..-l0b..lltureau.l)angin,llituels
11. Jfr ss. l5l, 25i1,255,257 oclr llriffault'
Accadiens, At) 6451 rev. 41.

-

askljuset har samtua färg som marlìtol' oclt lasur,
resp. silver och ¿lzur ss. li7, ?14, gulì och silver s. 7$; jfr halvaseglctDtìyttr'
andra hälft,cn av rblått sidenr s. s2.- tll. Igigi äro ltitnttrelska, A¡runnaki

I

I

?46.

12. I!Íånsküran nred

jordiska, resp. untlerjordiska andevãsen.

Ord- och namnregister.
I urval.
Abraham

15.

Absyrtus 134.

Ab-tir 154, t7î.
ackuschör 250.

Açvinerna 52, 250, 306.
Adam 2, t8, 41,72,316, och Eva 18,
165, 22:1, 237, 279.

Aethlinga 168.

Afrodite

Ägni 51,98, 140,
ahãlíl 250.

androgyn 3, 45.
anförare, stjärncdansens 222f. vatt267.

anka 177.
anlete, se månens.
201.

Ahriman 113, -s dotter 161.

ajysut

himmeln 29. -ljusstrålen 57.

nets

32.

Aglaofanton 247.
Aglaonike 181.
Aglibol 3r8.

Ahura Mazdal¡

ampel 140.
amulett 14 l1'1., 250, 328.
Amurru 208,235,270.
andas X anm. 19a.
andra, man pâ vakten 232.-dagen 57.

201.

308.

Anningat 2, 161.
Ânöar 33î.
ansikte, Astartes 32, se mânens, nal,tens.

Antiochos Ilpifanes

Antiope

S25.

56.

Anu 10, 330 foch Ântu 5,

akasiatr.id 112.
alakuu 45, 310, III anm. 2.
Aldebaran 31, 58.

Apis 281,

Alexander den store 187.

Apollon 7,

Âli 30, 84, t03, 279.
Allãhs fallus 237.
allfbotande 247.-födande 2, 278, 331.

Argus

8.

apelsinskiva 89.
309.

!0,

22, tt|, ?3, 177, 222,

318.
70,

-gestaltad 54. -närande2?3. -seende
100. -smäktig 78,-vis 202.
allvarsam 209. Braun, Mina suckar.

armó, mânkungens, 114.
Artemis 10, 64, 139, 154,175,178,202,
20tt,222,926.
Aschenlicht 34.

alstra, växtlighet, 278.
Amat-Enzu 307.

Assur 4.

amma s. se månens. t. 7?4,261,272,
-Amon 30, 99, 317. -Re 201.

.{sl,arte 32.
astrakan 95.

Að-im-babbara

321

.
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Asù3u-namir

barsant 274.

171.

Athene 61.

bel¡odd 109, 112f, (176,1 297.

al,talû

bcbâda

180.

Attis 239.
attribut (sinnebild)

261,

bedja månen orn bistånd 299.
bedragen 66.

139.

augustilmåncn ?8. 'nyet 67' 213' 302.

avbild, av vår jord,

lll.

befolka med dimfigurer Scoggin,
Mahogny 285.

befordra, fortplantning, växtlighet,

avföringsmedel 3t3.

26t*,273,

avhugga 68.

2, l7l,

217, 281. 're

avlas 57, 61. avlelse 4, 33,306. avlings-

befrukt.a

kraft, so mânens.
avimeja 6?. -slöja 205. 'spegla 160.
-taga 38f, 45f, 55, 54, c2' 66, 8/r,

beglänsa 295. Stagnel.

l1g, 132,152, 196, 209, 2461, 279'
3i0. -tagandc lo,37,tL' f,50, 67, 66,
72, 84, 177. lg(t,246, 309f,

312f,

-s

2'18.

2.

behornad 32,64,17t, 197, 318'
behärska, havet 266, kroPPens vâts'
kor 305, natten 165, under¡orden

ll7.
bekläda, Dahlgren, Mollbergs epistl.

31 8.

I

avstâ, ljus ls.

80.

bekämpa 19.

azur l5?,21L,

Bel-Marduk 59,

Ba

Belsassar 320, 324.

47.

bada t.o.i. 60, 142.
bailr 94,103, 196.

bolysa Strindberg, I(ärlekssjukan.

baggebäraren 239.

bemåla 228.
ben 3, jfr revben

belyst

bakverk, månformigt 327.

bennu

balansera 217.

bana, läg, 331.
bananträd 96, 169'
barmhärtig 297, 331'
barn, lrån månen, 2tt0, 279. av Anu'
Antu (Ilimlen-Jorden) 5, 8, JuPi'

ter, Mundilfari (IIimlen) 5, Dnlil
(Jorden) 5, Latona (Natten) 191'
214, Solen (tìe, Ilelios) 9, Solen
och Jordcn 8, 9, lt, Solen och
Vattnct 9, Zeus och Leto 8. -(a)
n¡åne 61.-fötlersko¡s skyddarinna
306, -kanot 82' 'löshet 250' 302'
1108.

250.

bereda, jorden' 272.
berg, de två mânarnas (?)
bcriden 21?.
berätta 202.

balsam 2ó,93,250, 307.

-morska 306,

109.

-rövare

-shörd 304. -vagga 76.

244'

9ô.

berömd 139.
berövad, sin skönhet, 188.

beskinrra Stagnel., Tanke o. kiinsla.
beskyddarle 202, 234, 239. -inna 121
bcslöja 24. -d 217.
besnåirjande 290'
bespeja 99, 299.
bestråla 248, Belhnan, Stagnelius.
beströ, B. E. Illalmström, Corinna.

beströmma, Stagnelius, Serenad.
beställsam 212'

I

Ord- och namnregister.

urval
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269. -sprängt mânöga l0o. blodig
lzt, 155,213.
blommla s. 146. -vas 274.
blomstrande (vollblütend), Ileinc,

bestämma, tiderna 199, ödet 331'
bestänka lL}, 229.
besviken 153.
besâ Dahlgren, Mollbergs ep.l.

Die Götter Griechenlands.

beL 274.

blond 154,

betaga 48. betagcn 24{.
bete s. 272.
bevara 255,320.

bevingad 176.

bevittna 295.
bi s. 177f.-skeppet 84,

229.

bloss 227, so må¡rens. nattens 139.
blunda 201, 210.
bly (färgad) 130, 154.

blyg 13, 107, 293, 295, 300. XXIV n.
15. blyglas 155. -sam 293.

178.

blå 82, 92, 140,157,,-grâ 154. 'gritn
158. -skägg 157. -vit månskens-

Bil och Bjuke 168.
bila s. 70.

glans 150. -vitt månsken {57. 'ögd

bild, av guds moder 3S, livets växlingar â6, 130, mânguden 147, 1501,
månskivan 204, ombytlighet 131,

blåst

nymånsskäran 250, trånad 291.
bindmössla, so månens. -bärare 35.

bländvit 150.
blänka 26, 1r'r9, 153. blânkande,

bistånd, barnaförderskor, 306,

jlr

mânens,

bitter Dahlgren
björkvirke

II

263.

314,

black K. Boye, Ur funktion 21.

blad pâ eonornas träd

96.

134, 157,
269.

l¿16.

livré

blüs 89, 150, 196.
bo i. 50, 108, 320.
Boas (ðó''cz) 6?,282.
bocklar, för månvagnen, 218. 'offer
252,328.

blandning, av luft och eld, t6o.
blank 67f, 89, 92, 100, 130, lg7, 143,

boron, av sorg 296.

lL6, 7L8, t65,219,232,
blek, 21, 26, 60, 67, 94, l0?, L25
130, lrrl, 152ff, 191, 209f' 213'

borga 26.

217, 239,249, 263, 266, 285f, 289
etc. -blâ 157. -grå 100.-grön 158.
-gul 146. -röd 156.
blekna 30, f05, 154, 188, -d 95' X
anrn. 8.
blick, se månens. blicka 100f (Franzén, Tegnér, Stagnelius, \\¡irsén).

blid 292.
blind 2rr3. -het

243.

blinka 101, 165, 290.
l¡lixt 269. blixtra, se mânens kniv.
blod 155,184. -röd 125, l55f' 191'

nY

149.

borg 108.
boskapens beskyddare 239.

branrl 44, 14L,264,-gul Í46. -vakt 233.
bota t. 241,2491,
breda, sitt flor Tegengren, Melancho-

lia.

bringa, regn och åska 270. fostcr o.
fruht till mognad 273.
brinna 13,92, 100, l32,lLti,
291, X anm, 10.
brista 65, 74.

bro,

till

l9t,

206,

månen, 112.

broder, se måncns. månflickans

7.

solens 5, 7, {6,18, 151,292, bröder,

fientliga,

10.

uÂ¡tnr,l
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brodera {10, 228, 230.

brud, dagens l?. guds 8. mânensl/rf,
S29. Uranos' 2{2. -bad (bastu) 277.
-gum 11. -lopP 42. 'tä¡na ?12.

brunn 36,

91,, 1,L7, 267.

brunröda oxen l5lr.

brunst 280. brunsl,ig 174.
brusig 156.

bäste, frände, vän, 298f.
bäva 217. bävände 215.

bödelsbila 70.
böla 17$.
bön, till ntånen, 151, 186, 2;311,257,
259, 299, 307, 320.

brusten 92, 186.

Centeotl 42.
centraleld 187.

bryta (sig), Lidner, Midnatten, NYbom, SDD¿ II 8. fram Dahlgren,

Chia 176. 29?,3I7,

Augustimânskenet.

bråka 140.

brödkaka 89.

se

även kornbröds'.

bröllop !4, 16, /rl, å05, 3r5. heligt
14, 301f. -slberederska 304. -dag
41,302. -natt 193. -Pokal 93' 'visa
303.

bubbulu

chicha, uitoto-stammons rusdtYck,
Preuss, Retigion u. MYthol. der
Uitoto I ?9. månens blod, Briffault

III

I34

Chons, den växande mânen, 5, 9,

lt,

23, 67, l?4,20t1,207, 247, 267,280,

3t7.
Chrysaor 70.

41f,79?,204,

cirkcllrund 102. -sâg

bud, se måncns. -bärare 299.
Buddha 20, t70.
bulta, pâ dörrpost, 254.
bunden, vid jorden, 15.

90.

Clusivus 235.
coniunclío tLt, 194,
croissant 50, 132.

buse, för tjuvar, 234.
buske, i månen, 169,
byggla 78, 85, 225f.-måistare 155,
225. -nadsvirkc 313.

byka (116,) 315.
byta t. roller 18, skapelse 131, skinn

r76. i.13r.
bâda t. !55, 264, 269. Pron. de bâda
mânarna 28.
bågle 72, se Apollons, Dianas, månens, nymtnens. -formig 73. -skytt
172. bågarnas herre 72.

båt, himlens lysande 77, se

mân-,
-modeller
78,
85.
-byggare
månens.

cymbal 74,89,
Cynthia 7,32,94,105, 130, 135, 139,
!49, 214, 2191,228, 233, 300. -s
drömrnande gâng 291, lamPa 139'
rladelstjåilk 49, 2ll,
dagg, se mån (ens). -19264, tlen fallan'
de daggons gosse 170.

dallra 216,

226.

dans 151, 222, 255,257, 329. dansa
222f,, 253, 829.

darra 216f. darrande 214,216.
datera 196.
David,

i

mânen, 16?.

85, 328. båtens uPPfinnare
bädd, se ¡nânens. -gemenskaP 4f.

decroissant 132.

bägare, se mânens.

dokoralör

bära, klarhet, ljus ?6.

Diana ?, 19, 32, L7,6?, ?3, 129, t39,

225.

dejlig ?, 107.
228.

Ord- och namnregister. I
l'18, 218, 220, 230, 29rr, 299
'325.
-Lucina 306.

u¡val

359

nattens 48, 172, stjårnornas, 3lf,

Dictynna 230.

239. vågornas 267.
druvla 95. -frukt 305.
dryck, se månens. -eshorn 66.

d,ichomenis 47.
Diebessonne 234.

dryga, ut rodnadcns vin 263'

dimidiata 54.

dräkt, se rnânons.

Dipsas 155.

dröja borta

Disa 318.
disig 191, Xanm. 10.
diskus 90. -kastare 90.

dröm 28? Jakobs 328. Josefs 29, Solens 4, 286. -givare 206. -gud 206,
-måne 214. -omkel 206. -sYnernas

ledare 206. drömmens

djinner 185.
djupsinnig 201.
djur, se mån-. -fångst 314. -kretsäng-

dold 42,

dolk, so

286.

drömmerier 287.
drönare 178.
dubbellgestalt 45. -hornad 64.'yxa

266.

jfr

286.

månens.

domarle 236. -säte 321.
tlotter, Jupitors 5. Solens och Jordens
9, 11, jfr llyperions och Theias. So'

lens och Vattnol,s

9. Zeus' 154.

döttrar, måndrottningens och Endymions 1t4. nymânens 303. Sins
325.

drabantlcn 119. -er 32.
draga, till sig, 243f. 289. regeln 13.
th'agas ned 181/ ut 50, 61.

drakle 38, 176, 180, 194. -eld

140'

3.f, 46,71,84. 'röd

154.

dunsta, bort, 217.
duvor, i nrânträdet, 46.
dvärg 189.

dyka 221.
dyster, 7, l2l,139, 215.
dâra 289.

-t röd

156.

dö 3f,16,58, 60, ?8, 133, 170, 186,207

270, 256. . . döcnde 58, 279.
t\?f, 132. s,21, 58, lt?ff, 152'

dricka, havet tomt

266, solen 187.

drinkarefSitr.f¡j6.
210.

droppe 91, 146,
drott, stjârnornûs, 30, 219,22t,

.

elemcniens 26üf .
himlens 32. hirnlens, jordens och
underkordens/havets III anm. 9a.
251

dunkellmâne 34,

död a.

Draupnir 189.

drottning

174, 270, 328,
dumpalm 96, 267.

dåsig 56.

-mûnad 194.
drakma 89.

drivande

bild

drömmarnas utfartsväg 226.
drömma 291. drömmareln 206.'land
288. drömnrande t42, 291.

lar 308.
djåirf, v. Schoultz, Avskedet 59.

djâvulcn

56.

25t', 269, -slblek 128, t53. -faokla
tt8. -rike ll7. -sken Atterbom, SDD I 282. -skePP 83f. dödens: frände, kunrpan, rnâne 117,
jâtteask 119, stjärna 125 (morgonstjärnan), trâd 96. döda 68.
dölja 34, ú3, 98, 138. . .
dömd, att fâ ljus av solen 25, att
vaka 233.
139. -hus

MÅNE¡í
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Eva 41,

ebb och flod 46, 266,2?1.

E-dim-anna

237,

-symbol

Eethlingn {68.

Dl-eipar 320, 322t. -giðåir'
gal S20f, 332. -hul-hull 322,
-dirra it22. -ki-nam 323.
-k u r 321.
316.

elfte, tlagen,

månen

E-zida

145.
112.

1115.

320f.

fackla {38f, 209, se rnånens. fackellbärerska 138. -dans 222.
tf, 5, 78. 217,278f,297,891.
allt levandes 279. gudars och mä¡r-

Ellamme

10.

-lu-kar-irra

320.

323.

elyseiska lälten 119.

l-rna11 321. -mclam-anna
325.

cnbcnt, fågel,

26tì.

ende, v¿in, 298.

fNndynrion l0'1,

niskors 278. Hammurapis 278.
Neheris 278. Sa¡nsu-ilunas 321.
Solens och Ve¡rus' 11, 29. stjärnorûas 22, 31. sin egen /r,
fager 35, {07. Braun

VI

41.

fnjansskilrrrantle, månsken, 153.
falla lll2, ned {85, 271. av 56.

52.

ll l- lugal -galga-sis a

enfaldig

i

fader

elak 69, 290,297.
rrlcl 140f, 161. -gnista 37, /t6, 59, 7tt,
l!7, 268. -gud {41. eld och vatten
2411., 266,269, 331.
elementen 87. -s drol,tning 261 ff, 26s.
elfenbensvit t50.

E

se Adam och Ëva. FIos

Briffault II 625. Globus XCII
evig 135, 139. evighel,slpillcr

32{.

edslgud 237. -vittne

n¡

t6l,

kaschuberna spinnerska

edamerost 91, Ur7.

ll4,220,

243.

203.

Iìnlgid ri tt. -l¡ed u- l
32/r. - nignld i-nannar
-nu-gi 117.-zu 24,201.

nrrir
325.

fallandesot 250.
fallen, från mån, 115,
fallus 39f,75,777. Ällahs 237. se nrrinens. -slukare 30f.
falskt skcn 132.
fan Pallirnd, Avsl,ând 23.
Fanes 4, 110, 187.
fara i. 78. Lirlner, ilIidnatten.
f¿rrbror (t6, 246. Varia 1907: {064.

farlig

2113,

281, 290. dag 42, 315.

fartyg 82, lrinrlens 78, lhots

på en spira,

ensanl 16ô, 209, 239.

fastna,

fù-nun-mab

Svartc Jint.
Fâtinra 2?9.
Felre 1, 7, 21, 1051, lt't

320.

enögd 99f, 417, 161, 163,

epilepsi 2L2,248.
erbjuda, l¡arn ât mâneu,

246.

Erehos 1{7.

ore¡liternas fackla

1

-ni -gur

320.

Ossiatrlrilsson,

,

2tBf. -llianl ?30. -Luna

154, 163,
7.

Irebi l-¡lanka syster 143.
fem, dagar 52, 195, 2ú3. veckor 57,
116. fenrte 52, 195, 302. fenrl,on

39,

erotisk 286, 291.
ersätta, dagsljuset, 23.
ú) l -s an gi la 320, 326.

83,

-svirhr-.314.

tlagar 45, 97, 195f, 225. år 102. fcm-

-tern cn

-tur- nu n n & 321.

l.onde 32, 52,57,61,172, 196, 301,
306.

Ord- och namnregister. I
fenor (månstrålar)

177.

!'enrisulven 26, 39, 180.

futilitotsbad

277.

fest, för avlidna 32?. -tider î99. festa
1

let

56.

55f.

fingerlvecka 52. -värk 246.
fiol, Plejadernas, 73.

fira bröllop

41.
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frcdag 282.
Freja (: Mâncn enligt Finn Magnusen) 9{, 175,229.
friare, sin moders, ll.
lrid 101, 285, 292.-full 287. -sam 292.
frieri, se månens.
Frigga 92, 318.

frilla

fisk 39, l7?,189. -odjur 185. fiska 169,
231. fiskaro 231, fiske 314.
fjorton 39, 45, {95, 310, 317. -tlc 56,
184, 196, 243, 916, 31',1.
fjäderlös, fågel, t76.

urval.

29¿r.

frodig 35, 55f, 91, 312.
frost 69. -biten 262. -blek 153. -natf,
r 50.

fru

(rouva) 2, 23, 258. vår fru 33.
frukt 4, 95, 331. -befordrande, -brirrgande 273. -sam 88, -samhetens

fjärde, dagen, 61, 195, 198, 264,
302, XVI anm. 3. himmel 108.

fruktansvärldhet, full av 331. -t anlele

flamingo 213.
flamma s. 64. i. Parland, Paviljongen.

frusen 16, 262.

Karin Ek, Stjärnenatten.
flat Dahlgren,tr[ânförmörkclscn, I I 19.
i mån, t68. -ansikte, i mân,

flickla,

160,162.

flintskalle

277.

102.
fr.ysa 108, 166.
frände 298. dödens 117.

fröjda sig 29rr.
fuktig 262, 264, 278. -het 100, 264,
2'.t1.

98.

flor 35, 144, 230, se även under (full)

ful, mask. 176.
Fulgentius 203.
full 39,47,50,55f, 61,61r,88, 129f,

nråne.

fly 215. llyende
llyga 177,272,
flyta 149,2tBf.

sinnebild

12.

169

172, 198, 237, 249, 249, 311, 315.

XII

anm. 38.

ìet,

se måncns. -mu-

fläck, pâ Guds himnel, 119.-fri 16lff,

gen 95. -månle 10, 36,461,14-1t7,

301. -ig 177, 166, 172, 24o. fläckar,

71,87ff,94f, 98, 1o3ff, 108, lzt,132

se månens.
III anm. 47. flâmtan, se må-

146, 195f, 215, 232,2L21, 2h9,252,

flämta

nens.

flödande 94, 285.
flöjt,, se mânens.
forskande, Goethe, An Luna.

fortnight XVI anm. 3a.
for[plantning 273. -ens princip

-frukt 95, -glans Ossiannilsson,
-kvällar 185f, -land llengtson, Leg.
om ßabel s. 27, -nalt/nätter 56f,
282.

foster 273. (av jorden)5.
framlglänsa 197, -trolla Stagn., Rid-

dartornet. -träda'198.

263, 279, 284, 292,306, 309, 312,
314. -slansikte 53, 55, {58. -bilder
87f1, -dag 19?f, 306, 317. -fas 306,

.102, 105, 165, 196, 263, 295, 314,

-skiva 190, -syrnbol 103, -tid
312. -sol 24. -vuxen 55, 95.
fumla, C. E. Englund, Öde hw.

'126,

lrÂxun
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furstle 329. -lighetens rob

211.

fylla t. 64f, 190, 257, 261, 266, 2?3.
fyllas 40, 55, 60, 65, 93, 3ll.
fylla s. 2f 0. fylle 48, l3l, 302, se månens. fyllig, Tegengren, Don ble'
kastc tinrmcn' fYllnad 104'

fyr 140.
fyra, ansiktcn 50f. element 87. faser
4S-52. gånger 255. hundar 56.
huvud 51. hânder, ögon, öron 45,
280. håistar 175. kvadranter 110'
kvartaler 52. kvarter 52, 198. ting
103. ögon 45.

fyrlbent, Dahlgren, I\Iånförmörkelsen. -fasig 327. -gestaltad 50f. -hänt

45. -hövdad 51. -Pannig
-ögd 45.

5l

annl.

förare, om natten, 234.
lörbarmande 297.
förbleknad, Ling.
förborgat, namn,20t.
förbrunnen, halvt, l/rl.
förbrännas 209, förl¡ränd l&1.
förbyta, gestalt 131, jorden 290. förbytas 48. förbytt 90.
'fördunkla 104, 151. -s. 18.
fôregå 151.
förenas 42,6(r.

förfärande, blek,153.
förfârlig, gud, 102.

förfölja ll1, 17, 19, t121.
förförla t6t. -erska 294.
förgråten 100, 153.

förgylla

227.

Fysis 279.

förgås 132.

få (fyllnad, ljus, vara) 104,174,296.
fågel 176f,266. -bo 93. -orttren, se

förinüad 43.

förleda 176,297.

Quetzalcouatl.
lålla s. 190.

fången,

i

förklarat, anleüe, 102f.

vällusl,skyar, 155.

fârklippning

313.

fäder (maner) 118. -nesland 12-.
fängelsc (prison-house) 119.
fângslatl, J. Rundt, I(väll vid flodcn.
färdf as 111,218, -man 207.

fästman, stjärnolnas,

förhöra 118.

31.

föda t.259. nytt lrjärta, Södergran,
!'ångenskap. fö<las {i våisl,er, ânyo)
4, 39, L2,57, 59f, l7l, 208, 262.
född 4, 7, 61, 100. föda s. gudarnas
42. solens 1r0,
födelse 61, 306. -ålder ti. Se üven må'
nens.

följa, barnen, Topelius, lllåne klara,
jorden 15, Plejaderna 58, sin rnoder
9,sitt spår t37,solen l2f, /r3, Strindbcrg, DD pâ vers o. prosa 276' följas 32, 2gg,827. följe, se mânens.

förlossning

264,

306f. -shjälp

306f.

förlovning, se milnens.
förlusta sig 213.
förlâna, spira, 331.
förlänga livel 247, 264.
förminska 273. -s 18, 182, 186.
förmälning, dagens och nattensr 93.

se

nânens.

förmörka, solen, Braun, Sång t¡ll

fullm. -d 159. Lidner,

Canlate'

Den yttersta domen. förmörkas ¡r3,

78,95, 183f.
förnyas 133, 158, 256,279.
förorsaha, brunst, mensesr 8rosge6g,
nedkomst 280f. förruttnelse 283.

förplikta sig
förryckthet

199, 210.

244.

försilvra 2, lt 8,227,
försjunka, i solen,58.

t

Ord- och namnregister.

kvartalet 282. gråten 162 livarterel'
75, 167. människan 279. nedkomst

förstående 295.
tnånens. -sberövnnde

försumlig 233
försvinna 52, 58f, 64, 78, 132, I 50, 193,
209,213, 233.
försättes i bra¡rd 44,141,

l0l,

232.

galn 290. -lrürva 229. -nystan 92.

Se

månstrimma 43

46.

gengàngarlc 125. -skrud 287.
genier (ånglar) 303, 30tì.

genitalia 75,277,

Ge-sapar230.
Gideons svärd 71.

g¡ift, rned döllrarna av DakËa, 58. -er-

förtegen 295.

förtjusa, Creu[2, Elegi. -nde, Schl'

stedt, Till måneû,
förtrogne, ülskandes,

I

nrånskenet.

mål

94.

282.

GiËgir-gal28,
gitarr, se måncns,

202.

förtäras 20, 39.
förvandla 193. sig 54, 236. -s 45' 771i,

giva: barn 258, egendotn 278, frid 255,
fångst 257, föda 255, hälsa 250,254

ff,

82.

förvancllingens lära

13

l.

förvånad Englund, Beslöjad kvrill,
förvünt, i nrånen,

i ny L nctlan 302, 305, 31r).
s.d. -sagent 30::t, jfr tal-

ruråne¡rs

man. giftortran

295.

förtrollalnde, öga, 100, 290. -rc

1

gapa

Genesis 279.

24tt.

förstörantle, inverkan, 283'

förtälja

135. månen 10, ä6,

116,

Godankenfreund 203.
gasell 155,186.
gentensaml[, hustru 1r3, tnnd 46, öga

305. nyet 253, 258.
förste och siste 59.

ilr
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51, 56, 59ff, 174r,177,195, 265, Bo5.

försl.a, dagen 52,197, freclagen i försl,a

förstånd 24A,

r¡rval.

kvinnan

327.

försköna 107,297.
försont 43.

I

114,

föryngras 18,57, 133.
förälskad 12.
föränderlig 88, 130.
förändra sig 298.
förära 148.
fõrrika, boskap, 273.

278, kärlek 257, långt

liv

254,

regn 261, 26/rf, snabb nedkomst
250, 306, smör och brörl, sot och
bot 240, vãnlig nick 298, växt 309.
givaren 278,

gjallarlrorn 66, 2io.

gjuta 65, 92,

91r,

1L4,269.

glans, se månens. glansigsonr skurad
müssing, Andersson, Slagsnrrll.

glaslarl,ad 187. -klarinetter (mån'

Gabriel 18, 169, 283.

längtans) 288.
glida 69, 213, 287f, 293.

gagna 138.
Gaia 4, 16.

glirnrua 12, 62, Ihl, l t9, 155, l57, 2l h'
glimnrer, månskärans 213.

gallny

glimta, Ilans Al.

253.

gantlu 70,
gammal, uran 3f, 327. mångud 10,45,
135,201, 318, gamla: grâskägg 2/r9,

DD i urv.

II

I

267. Tegengt'en,

131.

glittra, Tegengren, DII

i

glil,lersilver 226, -i.igd 290.

urv.

I

87.

ul¡niv
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glo 15, 101, 119

:

glare), 210.

gud 42, 100, {02, 257, 292: evig 135,

glossopetru 182,

förfärlig 102, känslofullas 213, 285,

glårnig 233.
glânsa 32, lc)1,7'. T. IÙn rnajdag. Ta'
vaststj., DD i urv. II 56. Ileidenst.

mild 100, 292, nattens 214. natt-

Hans Al.

l2?1, fram

197. glänsandc

s!ätl,ig 292.
glöd, se nrl¡rens.

-vit 150. glöda 156,
190. -nde 92,th,lîl,156, l6l.

gorgohuvud 70.
gosse 3, 161f, 170. -barn 51. g. cller

gulla 80.

146. -kupol 146. -mynt 89, 144, 146.

-måne 55, 146, 256. -röd

156.

II

4f9.

mânens.

gu[lgul 146. -hornad 64. -rnåne l¿16,

glh 5l, 154. -blek 153. -gula ögon 100,
l5¿r. -hârig 303. -skügg 249, 327.
gliit, barns 2/r9, första 162. ¡nåncnss.d.

177. -röd 156.
gurrìrnân i mån 164f.
guurse 175.

griins, livets, {18. mellan ¡¡rånens tilloch avtagandc I 95, griinsons konung

gunga s, 8/r. v. 85, 140, 216.
gunstling, allntänhctcns 26.

Clyges'ring 189.

6.

gräs 313. -strån 254.

glüva sig ned

13,

17?. -glänsande 114, 145. -gul 146.
-lrornad 145, t?5, -hårig 144. -klar

Jfr

2/r0.

r\tterb. Lycks. ö

146.

guld, månens 91, 144, 146. -fisk

-skiva 60, {45. -smed 227. -svärd 71.
-l.råd 92, Stagn., Visbur. -äpplo 103.

grulrblarrde 2$2,293.

211

274.

öga 100, 248.

siktig

tr6.

grossess 282,

Bly

-ligt

gul 67, 78f, 89, 146f passim. -grå 154.

305.

grann, att skådl, P. Nyberg, [)är havet blomrnar 229.
grina 102, 165.
gripa 168.
groda 47, l7 lî, 115, 251. se mångrodan.

/¡{1.

302.

8?. -läkare 250. -maktens skrud 229
-smyckc 87. -triatl 5.
gutlinna, Atterb., Herdestunden, nat-

nor 50.
gndorn, alltets 292. skördens

gocl 298. gör gott 298.

¡¡ruvlig, hcrre,

5,

tens 21,125, stornrarns 269. gudin-

gnistrande 100.
gnorìer och väl,tar 125.

graia

100, 292. gudal bröllop

-furstc 331. -hiirskare 320. -krona

char 219, gud 330, lancl 109.

flicka?

himmelns 8/r, oförgiinglig 74, stäppens (västerns) 208, vit 102, vänlig

254.

grön 157f. : ll'ckosa¡¡r 254. -blek
2s5. -blå 191. -gul 172. Grönjctte
3li, 231. grönska i. 158.
gr'ôt 91.
gubbe 51, 56f. gubblen i rnhn 163,
231, 2LL, 296, 304. -ansiktc 165.
-huvud 98. -strut[ 169.

gvll(elnle (Febe, f,una, rnåne, gtoda,
ltåt, diadem, rnets¡rö, vagn, tyglar,
pilar, skiva, shöld, ntånsken, öar)

l45I, l7l. -blek 1(6,

153.

gynekolog 250.
gynnare Brâun, Sång till fullntåncn.
gå /r8, 60, 129, 136, 157, 2t4f etc. igen

I

i

nrânan 115, rned lugn oclt
sans 233. sin gång Stiernhielm ctc.
13?.

¡r

Ord- och namnregister.
upp: i hjärtats vårnatt, 289, i livet,
Södergran, Upptäckt, i växtern
273. solens arenden 79, jfr 16. ur
skyn 137. vakt 129 232f. vill 9, 210.
gående

i krets, i krok

212.

gåta 21, 47, 57, 60,6/r, 75, 80, 89,
93f, 98, lh7, 77L, 190, 238.

91,

I

urval.
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hamn (vålnad) 60.
hand, himlens trofasta, 135. Seths
133. -klappning 253, 256. -kyss
253. -lyftningssâng till Måncn 331.
hãndcr, fyra 45, gröna {58, spruok-

na 253.
hanrej 15, 66.
haoma (soma) 267.
Har 173, g2í,928.

gåicksam 6?,131.

gädda 40, 74.

hare, Buddhas och Osiris' inkarnation. XII ann. 41 , 170,172,175.

gäspa 163, 210.

gäst, skalders, 182.

Se månharen,

göda 48.
gömma, anlete, kind, Stagnelius. barn

{7. sig Andersson, Kolarhist. 29.
tvekan v. Schoultz, Mânen, gömd,
bak sidenskärmar, R. Parland, Avstand 23. gömmas 37.

harpla 73. -olekare 73,228.
I'Iarran 3, 103, lílt, 174î., 204, 23L,
3171,3221, 325-329.

hasta 60, lùtt,

2ll.

Ilemmer, II[ân-

uppgång.

gömsle, Hekates, 119.

Flati

göra, gott 298. kvinnor havande

hatt, Hermes',

180.
34,

ttO,281, vackra 297. mân omtyckta

havande 246,281. -skåp 282.

299. sin rund, Bcskow, På nattlig

heal-all 247,

strand.

Hedu-anna

8?.

Ilcimdall 9f, 66, 83, 270.
heitíki 250.
Hekato 21, 30, 471, 50, 100, 118f, tzl,
139, 146, 157, 159, 768, 224, 232,
294, 279. -Selene-Artemis 159.

haamu 34, 60.
Hades 117,119.

Hagar 15.
haka sig fast 215.
lJakim 202.
hallar 192.
halm 144.
halo 190.

trel 54.
Helena 36, 103, 114.

helig, båga 142. sjuka 1l6.spegel 131.

heligt kysk 293, ljus 237.

helga

dunhel se månens. helga jungfrun

uhalsprydnadem 251,

halv 47f, 52, 130, 198, 315. -dagra,
Lidner, Parisiska bröllopet. -månc

47,1t0,58,67,94, 129, 315. -måbåt 82, skiva 88, skâl 94,

33.

helvetet 119f.
hem för brott (home

of crime)

{ 19.

2lt. -vist, för hädangångna

nens

-lös

skåra 67, stråle Snoilsky, Alhambra.

124, saliga 84, själar 109, troll 2{6,

-sÌäckt 58, 141. -tänd {41, -ätcn
halvt förbrunnen 141.
lrammare 95, 227.
Hammurapi 2?8,321.

Í19.

ânglar 246.
hemsk 99,

L2,

127,183,297.

Ileng-Ngo 172.
Flera 99, 151, 301, 328.

¡¡rÀ¡¡a:r
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Ilerakles 237.
herde 149, 238f. den gode herdcn
239. de nattliga gudars (sf,järnornas) 239.
hermafroditism 2, 3,
61, ?1, 7g-76,90,98,,
l?7, 2061, 222, 234, 239, 270, 273
279. H:s födelse 61, hatt 34. -Tltot

Ilermes 3,

31r,

7/r. Trismegistos 202.
lrerre 22, 2L0, 252,258, 323, 329, 331f.

av Àdab 321, Ii-giì3ir-gal 33 I
haran 322, (Ir 78, 331. odlingens

,

272. biens 30, 84. bågarnas

72.

hjärtla, Res /r, se månens, mångubbens. -klapPning 2rr8.
honung 1 78, 255. -makerska t 78. -slfär-

gad 1116. -man 178.
lrorn 50f, se månens, tunglets. -krona
827.

horoskop 304f.

llonus, himmelsgud (i Edfu) 99, 247.
mângud (i Panoplis, Briffault, II
770) 133. -hrrvud 98.
hol,fullt, mânöga, 100,

Flringhorni

79.

hugsvalande 28, 100.

nudens 198. mörkrcts 20. nak5atras
:10, nattens 20, regnel,s 265. skriv-

Hukm 202.
huld 234f, 298. rik(t) 295,291.
lrund 56, 60, 128, 168, 175, 779,2?4,
jfr månens. -spann 56, 221. -tandmåne, R. Parland, Månen och dik'

stiftets 202. stavens 71. stjärnornas
30, 84, 239. tidens/tidornas 108.

taren, jfr månen som vildgalt.
hungersnöd 155. hungrig 56.

vattnets 171, 267, vetandets

hurtig 2t2.
hus, se mânhus.
hustru, solens 43, 181ì; gemensam för

dansens 329. edcns

2117.

elementar-

andarnas 268. llickornas 282.
kvinnornns 282. ljusets 332. må-

201.

vår 268, 289,318. vägens 23/r. växternas 273. zodiakeus 30.

sol och måne 43; se mânens,

het 278.
hítãI 264.
himmelns drottning 32. härlighet 324.
jungfru 2. port 236. himmelsl -blå
152. -dammens skyddsgud 292,
spegel 188. -haremet 31. -parker û0.

-portar 192. -vargar 180. -ön

109.

himlal-bruden {2. -stegen I57. -våik

taron 232.
Ilina, Sina, Ina

hind, Àrtemis',

lruvutl 36, ílf, 74, 98, jfr mânens.
-värk 243, 249, 254. värlrlens 98'
hy, rosig 156,

h¡racintfiùgat ägg 36.
hydrargyron 147.

hyllingcnyet

310.

hypnos 248.

håÌla, lykta 27. vakt 233. av barn,
Z. T. Måne klara. i sin hand eld och
vatten 33{, landets liv 331.

1611.

175.

hindra månen i dess lopp 116.
hingsten 302.

håna t8.
hår 229, 231, 313, se månens.

hittad 294.
hjortlhorn 64. -spann
hjul 90, 200.

hägg 168.
219,

hjälpa 298. -nde 278. -re

232.

hjärnhinne!nflammation 2/r1.

hälla 65.
hälsalnde -s 252ff. hälsogivare 278.
hängla

i. tt3,

140, 154, 200,

III

anm.

29. -lampa t40. hângas uPP 6t.

Ord- och namnregister.
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häpen 146.

ila 2ll.

härlig 207, 329. -het, himlens 324.

Iliana t3.

härma 26f.

illamllende, vâllat av månsken 2/¡3.

lrärska 19, 30, 92, 242. härskare,

illvillig

Hades'117, nattens 2, regnets 267,
stjârnornas 30. härskarinna, havets
267, nattens 22, shogarnas 230,
stjärnornas 31, vattnets t1l, 230,

htivas 216.
häxor 163, 24L1,248,
hög a. 98, 100, 156, 189, 331, Braun

III

114. -färdig, Nyberg, Där havet

blommar 223. -hornad 64. -tidtig
207, 2ll. högsta sjâlaorten l2¿r.
höger 62, 198.
höja, anlete, blick, panna, sig, 35,
100, 215, 294,
hölja t. dep. 98, 105, 293. höljd med
blod 126, 155.
höstlens, må.ne 292. -dagjürnningens
Numers, Svart harnesk 40. -kvåills
ibid. lig 58, Choraeus, Dva Loffman 135. -månen Levertin, Gudule.

-nyet 69, 206,
hövding 331.

imitatör

263.

Ina

199.
317.

idioti 242, 246.
iförd furstlighetens rob 211. silverklara kläder 149.
I g - a n n a - gall

10.

ingå, i växter 313. i solen 40.
inka-folket 11.

inkubation
Inmar 256.

Io

a,

Ig-anna-

206.

307.

irra 13,

210.

is 166. -berg 149,214. -blå t57. -grön
158. -kall 262..

263. -ö 263.
167.

Isis 39, 59, 148, 261, 2'29. -Luna 150
Iöfar 5, 10, 32, l?41, 230,306, 32t,
325.

ityfallisk 75, 282.
Ixchebelyach 318.

Ixchel

318.

Izanagis öga 3. Jfr
Orpheussage bei

Vl

2251f

,

56.

Jahve 15, 72,99, l0l, 125, 174,201,
237. II n.30.
Jakin och Boas 282.
Jakobs drän 328.

141, 235.

Janus 10, 235f,
areah l, 20?,

Hellaakoski.

M. Tunas, Die
den Japanorn,

jaga t.o.i. 49, 220, jagas bort
Jah 186.

jakt,

ikikulkuri (evärdelig strykare) Aaro

-klunp 115. -palats
månens. isig 67,

Jfr

263.

Isak

ke$da

(Måncns hustrur, kanske
afton- och morgonstjärnan, jfr ss.

.

163.

Memnon

iakttaga, sin bana, sin tid,
Ibis 175f, heliga från Filae

22'1

26.

impotens 302.

incest

267.

hãst 5{, 150, 175, 212. -offer 162,125,
272, 329. -sko 74, 125, 212, 230.
-spann 218. -älskanð.e 175, 217,

297.

Ilmarinen 351, 72,

se månens. Jycka 314.

Jarlribol 318.
Jarih 324,

¡rrÅ¡et
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kallna IJ. Lc,ino, I(uu¡r lapset, kall'
nad 262f.
kalv 17¿r. kalvning 306.

Jerusalem 108,
Jesus 92, 106, 283.

johannetiden 126, 314.

Iialypso

Jona 39.

jordlen, brud 8 (himrnelns),
nens), dotter

I

f5

(må-

(solens o. vattnets),

hustru 183 (solcns), rnaka 5,

I (him-

lens), 15 (rnånens), 8f, 15 183 (solens), mor 5, 7-g (månens) och
solens), systcr I (månens). viv {5
(solens), ülskarinna t, 15, 286 (solens). -barnen, från mânen, 124f.
-skuggan 179, {88. jordens förmälning med solen 9, kvinnlighet 3, 9,
lakej 284. Den annan jordrr 110.

jordig

159.

Josef 103. -s dröm 29.

Josua 103.
Judas Iskariot 167.

julimånen

153.

jumalas mâne 292,
jungfru 2,9,294. -Maria 33, 103, 227'
283, -mild 292. -strålar 286. hel(i)ga
33, Nicander, Runesvärdet. jung'

82.

kanlcl {77, 182.
kantp 191.

kamrat, Solens,

tl.

Kanaans mhne 103.

kanelträd 169.
kanin 170,175.

kannibal 297.
kanot 82.
kanta 230. jfr silverkanta.
kantele 74.
kapp, springa, rlka i kaPP, 167, 212.

kariter 303,
kassiatrüd 169.
kasta: kröningssilver, TaÌis-Qualis,
Drörnbilder. månslenâr 144, 183.
nattglitter 288. nät 2111. silverlplantsar, Tal. -Qual., DDs I /r0,'skim-

jåigare 231.
jämnrerns känsla 291.

mer, 'Wecksell, Sång till hembYgden, -skir, Wecksell, -täcke, B. E,
llfalmström. sken 157. l,idnor I 20t'
skimmer Weckscll. Tavaststj' När
fjürden i månsken liggcr' skrrgga
198, skuggor (lolliander, Bn vinternattsvandring.
- gräs, sand, stcn
nt.m. nrot måneu 251rf. bort, vårl,or,

järteckcn

249.

frulighet, se mâncns,
Juno 4, 151, 328,

Jupiters dottel'

jätte

5.

183.

297. -ask I t $.

rans 95,

-dlake 1 76. 'pome-

1/16.

i eld och vatten 241. kasta

sig

210. upp nüt :114
kastrcratl, oxe, t7¿r,

kastrull, se m¿lnens.

Iia

katt 88, -ögon 88, 309.
kavaljer, finaste på bröllop,
I(avct 38.

37.

kahil 327.
I(ain 57, 52,167.
halenderns uppfinnare 45.
kall 100, 26111,297, XXII annt.4. -gri-

kehräkuu 91.

Ketu 179f.

nande 117. -nral, 138. -sinnig 16,

kistla 59. -rnotivet 37.

296.

kittol

kalla,

till

konung,

1331.

304.

94.

klackring 189.

ì

i

T

Ord- och nanrnregister.
klaga

I

urval.
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korg 92f, 168. -vagga lì7.

22rr.

klar 137, 162, 296 etc. ìct 26. 'ögd

korkåpa 149.
kornbrödskal¡a 71.

177. klarare åin solen 18.

klarna, Rbrg, Julkvüllen. -t öga 100.

kors 5, 46, 52f, 174,

32'1.

-ltjul

327.

-vãgsgudinna 47.

klippa s. 37, 43. -ö 109.

klippning, av får, hår, naglar,

313.

krabbor 314.

kliva 157, 210,215,
klok 202.

kraftlig 278. -begâvat öga

klot 25, 92, 136, 148,221,230. -formig
92, 187. -rund 56, 113.
I(lotho 205, 229.

krans 190. -as 286.
krets, i k. ghende, löpande, 212.

klyvas å3, 74.
kläda, i blåviüt 157.

kringffarandc 218. -strövanùe 207,
23t.
I(riðna 222.
kristallblek 153. -månen XI anm. 42.
krisl,alliskt skerr, Stagn. Maria.
Kristus L1, 59,102f, 106.
kroklkniv 69. -ryggig t66. -sabel 6971. krokig 211.
krona 35, 52,87.
kroppshah'a, vãnstra, 277.

kranium

i

ljusflod, Stag-

nelius. klädd lLí, 228. i härlig
drãkt 207. i hürligl./vitt linne 148,
329.

i

mässodrâkt 149.

i ryschrock

327, serafiskt 149. i silverklara
kläder, silverlivrl-, silvermantel,
149. i skir 149, 238. i solens kläder
27, i stjärneskrud 149.
klättra 2f5. W. de la Mare, Mari
Mihi, Drik Nyström.
knir' 6iì. höstnyets 69, 206, 263. -vass
67.

ko 151, 1191,328. -ögd 151,

lill liv

solens,

lrlf,

61, 83, 194, 198, 301, 305.
konun¿¡ ?'1. alla vattcns 267. alltcts

329. gränslandets (?) 236. gudar'
nas 320. konungars 332. nattens
21, 215. stjärnornas 30, 239. ârens
r98.

I(oong {68.
kopparlhamrnare 35. -kârl 185. -ring
250, 306. -röd 159, {79. -trummor
185. So âven månens.
kopplare 284, 30¿.

koralldjur

-

?¿

281.

230f.

krossa (hjärtan) 68.

krum a. 08, 69, 263. -stav ?0.
krympa i. 58, 269, 309, 312.
sken.

174.

3.

konjunktion mâncns och

so xlI

91.

hrypa 213, 269. -nde Carpelan, Il[ân'

knãfall, för mânen, 256.
kolsvart ú3.
ko¡nrrra igen 299.

krigarc

100.

kråknetlanet 263, 310, 3låf.
krãfta 77. I(rüftan 221.
kräkmedcl 313.
kröka 130. luökt 64, 67, 155.
kuhilJ¡ 42, ifr dold.
kulla 92, -forrnig 109.
kulen 262.

liumel, 38, jfr XIV anm,.5.
kumpan, dödens, ll7.
I(unscr 189.
kunskapens trâd 96.

kura

gömma 269.

kurtisera {6.
kulta 78, 2L7.
kutryggig, körsven 167.
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kuu 2, 91, 229. "tar 2, l6tt,
kvicksilver 147.
kvillra, se mjölk.
kvinnla(n), den apokalyPtiska S2,
första Briffault II 5?2, gamla 46,
135. i månen 93, 163, lösaktig 56'
som aldrig dör 135, vita 46. nattens
21. kvinnlig princip 3,280 (jorden)'
kvinnolregemente 114. .rövare 282.
kvinnor 120. -nas herre 282.

III

D. Leino

VD

162.

183. heliga.

262,

veda I. 24. t0, Nyberg, Die Religionen des alten Iran 100.

lakej, jordens och nattens,
Lalmanti

k.yssa 15, 220,

284.

82.

lamm, borttappat

59.

lampla, Cynthias, Dianas, Selenes,
' elektrisk, minnets, mânons, nattens, Nuskus 139ff, 209, 214. 'sken

lampett t39.

land

kyrkogårdarnas beskyddarinna 125.
kysk 101,293,
kyss, se månens. den för'sta 164.

kil

himmelns) oryggliga lagaro Rig'

r 39.

kvällsmâne, Tegengren, österbotten.

kylig

för mûnens skiften 13!. Jl¡
omånen beskiner Varunas (natt-

Lamga 225. -Lamga 280.

263 (vattnel,) , 2, 264 (mânen)'

kvällens mâne, Nyblom,

Laban t48.

lagar

X onm, 20.

108. guldglänsande 114.

i luften

109. skuggornas 118.

lanterna

lantvin

20.

144.

larmande, om natten, 224.
lastgammal 166, t69.

r65.

kügelklot 150.
kämpa 2il{. kâmpe, gudurntrs, 231'
känna, sin bana !10.
kiinslolfull 284, -fullas gutl 213' 285'
-råga 94, 285. 'tankcns sken 285.
käpp 51.

lasur och marmor 329.

lat

P. Nyberg, Dår bavet blommar

22:]

laterna l/t0.
Latonas dotter 191, 214,907,
le 54, 102, 737, 144, leende 102' 292.

I,

kärestl 258, Solens 223.

lebãnã,

kürl 55, 93,

leda t. 234, 303, 329, 33t. ledare t75'
234, 331. alla varelsers 232. drönr'
synernas 20ii.

hürllck 297,

285.

se månetls. -lekens

stja'rnil

223, vän 298. 'lekslaffirr 299' -bi'tcill 291. -gudar 286. 'lYcka 257'
-lykta 298. -¡n{rne 2{J6. -s¡nírta 68'

lLB.

lejon 112, 175.
ek, se mânens. leka 218' 269.

kär'ligt anletc 102.

Lemminkäinen 59, 133' 253'

kärning

Lennok

kätte

4.

84.

leta 92.

190.

kön, se månctts. barns 305. könsldrift

leva !18, 186. om R. Parland, Av'

280. -umgängc

stånd 23. uPP ånYo 60, 83' varda

280. -liv 280. -organ
28{f, 302.
kiirla 211)f. -sven 167.

köl,t lvalor 2tì3. -ütare l l8.

levando 59.

lida

43.

lie 68.

Ord- och namnregister,
ligga, döende 58. Pâ rYgg 77, Pâ mage,
pâ sida III anm. 29. liggande 269.

lik s. 189. -bjudare 35.
likna, djävulen, 266.
liktornar 3{3.
lilja, andevärldens 150f. månens t50'
tiljelblek t5S. -fingrad Frigga,
Stagn. Natten. -knoPP 165.
lillemåne 256.
li¡rdblommor 98.

lindra 307.
liv 21,30, 46,248,273. -närasig, barn
av ntånen, 279. -givare 278. livsl'
förnyelse 133, -gnista 39, 'roten
4r¿,2L1

,livets: nödtorft

273, sYmbol

134, träd 96.

ljuga

132.

ljus a. t00, 149,'1.54,219, 329. s. 54. av
solen tl, 28, I87, för eder 237. för
kåúlekcn 285, 284, gudarnas 323.
himlens och jordens 2S. lânat 25.
rnindre 24, 28. oâkta 25. det stora
28. stulet 25. -bringare 280. -källa
{38f. -ring 176. -stråle, andra, 57.
-sl,ump 1(0. -styrka 18. -ö 1t0.

ljuv

till

stöld 234.

att

träna

lod (kula)

92.

i månen lt4.

lots 235.
Lucina 7, 293, 306f.
157.

Lu gal-kalam a-u tud 272,
- ki ga r t a 2?2, - k is u rra235.
lugn, se månens. a. 102, 293.

Lu-lal

195. XXVI anm.
lune 147.

8.

lunka 233.
Iunula 2501.
Lunus 3.
lura 99, l2g, l?5,
luta, kinden 210.
lycklig 296. -göra 48,284,303. -salighetens ö 108, 235.
lyckolbringande 2?0, -hjul 205.
lyfta: anlete 215. flöit 288' huva 35'
barn mot
tvillinghorn 65.

nymånen 246,256. månen ur

dess

bana {16.
lykta s. 27, 740,157. himmelns

2¡r2.

japansk 140. nattens

140.

Lynkeus {95.

lyra

74.

lysa 13, !91, 22, 26, 52, 69, 88, 91, 132,

135f, 156, 197, 199, 233, 235. lysande 150, 231, 262,278,329. lYsning 302.
lyss 295.

li\sa 22L,262.
läska 143.

64f,

löslaktig 56. -ryckt del av jorden 110.

2î., 5, 7, 13, 16f, 32, 34, 58,

l4l,

låingtans måndrömmar 287

149, l?6,

lurnir\re cendrée 34.

99, 102, 135, 138,

lina 26-27.

lök 312.
löpa 212. snabblöpare 212. i krets,
runt löpando 212,

178.

l,una 1,

295f, 300, 318. ihchoans noe;a prinm

låika 247.
läkande (öga) 100,248. läkaro lt,
249f. läkeärt 247. lãkcherren 249.

lotus 158.

luftfärgad

188, 210, 278, 2201, 26L¡ 292î,

långskäggig 326.
långt liv 248.
lägersman 282. liigras 183.
lägsta, lrirnnelselclen, {61.

289. lockas 181.
loppskyt.tar,

37t

urval.

låga s. 27, 141. v. 13, 288. lâgande 102.

284 etc.

locha 288.

I

Iìt,INE¡\
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Ma

nrclankolislt 233.

77.

mager 58; jfr måncns'
magi, fördârvlig 297, se sympatetisk'
magisk, blick {01, laterna 140.
magnat 24.
magra 58, 133'

nellilica

Ila-gula-anna
NIa-gur 77.
llåÌr t93, 202, Ùli,

Itõ¡r 117, L77, 23i.

77.

Lenrnon

Nõna

l6f'

211.

nteniskoi 250,
ncnotYrttrtrtos 798'
161, 282, 305.

¡r¡en,te$

merkurisalva 147.
merovingerna 279.

trIes

metalllskiva 88. 'spegel 88, 160'

ìîotzli l.
nriltl 99ff., 213,

33.

{6{l'

22:1,

2t8, 286,

175, f80'

15?, 295. mittomstrûlad St'agn"
tuvskcd

lt¡rnãt. 205.
rnanlig 2, 264,2i8.

llin

193.

nra¡rsloln 75.

¡na-nu-ri86.
trfardtrli tSf, 24, 45, 51, 70, 169, 180'
301, sottt u¡r¡rlYscr natten 24'
ilIaria, so jun¡¡fru.

till

livet.

282.

\ling lluang ll2.
ninister, gudalnas, 270'
ntirr¡rc 286. ¡ninnets jurlglrustrålrrr
286, larnPa 139, 209, uråna 286'
¡uånshen Topel, Vetclanerne, ntånskenssPegel 286, stjärna 285f'

nìartrìor,

minska 130, t97. -s 57.

Mãs 16. r¡'s¿-å 193'
mask 176. -kur 313.

¡nista sitI sken 185'

vit, 150, 329.
rnarschera 2ll.
mat, månbcstrålatl

292'

nril[ anletc 102, månljus 125, õga

llanaobago 45.

mä¡ro

51.

rnetla 166, 23t' -rev 169. -sPö 231'

¡nidnatts¡nâne 2l , 291.

31.

llanagarm Sg,

149, 154, 157'

meningslöst kaÌl 26:t.

2f 7.

nrakt, ond 1ô5, sc månens'
makur: u 77,
Nt a - nr a 207. Ifama Quilla 1l'
nran, gånìrnal i127, i nrânen 163, 168'
203. långskiiggig 326. Solens /r1'

llãn

lt0,

ti4,20ol.

nrake: alla vattt'ns 267. Solcns

stjârnornns

-za-

193.

I\fenü 1, 3, 11, 5/r,

23L'

rnajs¡rlanla 42.
maka: Dagens 17, Solens 13, t6f, 23'

nrakligt

35.

Iten-dara- tli ngi ta '
lag 87.

nrajeståitisk 2. s.

rntjnattsmånc

118.

mclo¡r 95. -sliiva 57'

248'

nlatt,58,60, 101,191,234, X annr' 1o
medalj 89.
¡nedilunia 49.
rnedlidantle, se månens.

ntinutlig, r¡rånens fullhet, 56.
misslfoster 305. -växt 269.
mistelgren 75.

nritlrraslkult 278, 328. -nrysl'ericr
I\f

itra 45, 51,

196.

mitra, prYdd i ljusets t49
mjãltsjuk 291' -t skeu 126'

29'

Ord- och namnregister.

mjölk 255, 273,

se månens, mjölkas

174, l8l. -hav 262, -vit 191.
rnoder (mor) 17,22,29,33. alltets 278.
den fcmtomtle dagcns 32, 306 fuktighetcns 267. fullmånsdagens 306.

Guds moders bild 33, gudars och
människors 278, I-Iuseins 279, rnânadens 32, månens s.d., solens 323,

stjd.rnornas t7, 29, 32, 239, tidens
200, vattnets llriffault II 633, världens 2 (jfr 182), växternas 273. moderlkaka 37 (jfr Albright, Jr\OS 40:

-liv 2 ff, 6t,

333).

278, 331. -slida 36.

moderlig '100, 298.
mogna i. 95. mognare 273, jfr 313.

nni¡a

2OS.

I 306. -fåle, haremets
31. -strirnrnig 216.

molnlfri Lidner
rnoonish

IX

anm.

3.

mordredshap 69.

mortcl

170.

37,103, 240, 305.
motblickande 56.
Moses

I

urval.
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193. augusti- 78, barna- 61, barndoms- I50. tlrömrnensNyblom. dun-

kel- 34,38,46, 84. dödens

tt7. full-

s.d. guld- 55, 146,256. gull- 177. hagens 298. högsonrmar- 95. höstens

292. höstnattens Tegengren, Ì\{elancholia. juli- 153. jurnalas 292.
Kanaans 103. kristall- XI annr.
42. kvällens Nyblom. VDD 162.
E. Lcino III f 83. källans 91, 293.
kärleks- 286. köld- 26iì. Söderholm,
Ord i nal,ten 60. lille- 256. majnatts-

217. midnatts- 21, 291. midsommar- Söderholm, ibid. minaretens,
B.D. Iúalmström, Odali.sken. minnets 286. morgon- 263. nattens

21, 30, 57, 208, 293.

novem-

ber- tsäckström, Vid Fredrikshall.
oktober- 146, J. D. Reuter, Ohtobcrkväll. paradisets 96. påsk- 55.
septerììber- 210. silver- 292. skörde¡nânadens 273. slãttons 144.sorn¡ntr-

91, 1/r9. Syriens, Gripenberg,

Sa-

rnÉhn.ü308.

lornes dröm. svart- 49. söderns 55,

Nuhegal

243. trohetens 299. turkarnas 27.
urvärldens t36. vinter- 88, 141. {91,

264.

mumla 224.
Mundclföro 7, Mundilfari 5.
munken

i mân

(der tr{önch im Monde)

,163.

32.

mur, tnângårdens blodröda 196.
musikinstrunrenl 73 t.,. 224.
mus,sla 37.

mugg 119.

l\{ylitta

X anm. 10. vârnatl,s- 295. västerns
208, 235f. õken- Heidenst., Vnllfart

306.

rnysa 102.
mystisk 94, 189, 191. -t sl,or 55, 94.
måla 60, 152,228,286. mâlare 228.
månad 193ff-, -slhälft(er) rr5, 97, 195f.,

198.-kalv 305. -rasande 241.
månle passim. : flint 98. : mânad

-.{gni 9, 140. -a¡nulotter l7t, 328.
-ansikte 104,160, t64,185, se
ävens mânens. -arm'n 114. -balsam
93, 249. -bana 19{, -barn 125. -beg-

juten 142. -beglänst 142, -belysning
248. -belyst 142, 242, 248, 227, 282,

296. -berget 163. -bestrålad
248. -besök 2¡r4.

143,

-bildq 318. -blank

A.G. Bergman, Oratoriun till livet.
-blek 153. -blind 168, 243. -blindhet, 241, 243. -blå 157. -blânk,
Vârt hem 1931/34, 33. -bor {13.

trtÀxs¡

:t7 4

borgen 108. -bränd 262. -bål,en
3(), 7?11, 8lff, 8/r, 108, {68' -båtens
hom 85, jfr månens. -bön t85f' 320.
-dag 302, 315. -dagsbarn 315.'dagg

143, se lven månens' 'delar 54,
205. -climnra l/r3, se månens' 'djup
tsjärling, Dãr jag vet att du 78. -djur
32, 78,112, t68, 170, 173ff. (Jfr.
Mythol. Biliothek VIII 4 s. 55ff.)
-drottning 114, 125. -tlrömnrar 287'
-drömmeri 287. 'dYrkan 204, 3{6.
-dyrkare 103. -eld û4''cnrblcttr 218.
-epitet 200. -erotik 284ff' -farare
1,9, 44ff,50, 305. -f cr
I12. -fest 301,1117. -fjürndel 50,54,
l5¡r. -flickan 2, 168, 294' '(e)flor
146. -fas(cr)

2110,

jfr

rnånens' -flãckan t60ff.

-lrav

G.

Ekeläf. 'helgedom

l4T '

-herrar 46. -hjul 188. -horn 77,2o4,
264, jfr månens' -hunden l6tl, 1i5.

-hus 189, 192,211, -hul'ud

9tì.

-hymn 95, 204, 206, 232, 329. -jung-

frun 2, 9!+, lLï, 29t. 'jungfrurs
hår 229, 231. -jütte (llondriese)
E. H. I\[eyer, NYl,hol. d.

Cierman.

242. -kall Edfelt, Nocturne. -kalv
305. -kanin t70' 'karta lll, l2tt.
-klar (blick, dinrtna. la¡¡un, natt.
sjö, topp) passirn' -klot VI n. 19'
-konung Gundel 1/r4. -krtrns 190'
-krona 190. -krop¡en 179,216. -kult
28,316ff. -kungen t14. -kunskap l5
-kvadr¿rnter ll0. -kvarter 50' -kvinnan 93, 163. -kärl 93f, 277. 'kättc

-fålla 190. -frlngen 289. -färgad

190. -landct 108ff' '1t8. 'landskrrp
lllf. lcenden {02. lek 2t3. lik 90'
'129, 153. -livets förvändltel, I I 5.
-ljus passim ltos N.1'botn, Snoilsky'

1?2. -förhålla¡rdcn 1t4f.'förmörka¡rde 185. -förmörhelse 17, 17911,

\\¡irst!n, Strindberg, l{arlfcldt"lavaslstjãrne, A & Il. Mtilne, Gri-

-folk 114.125.'forskning 11. -fru
220. -fi'ukte lt 95. -furstens borg,
triil Procopé, I{åulandct. -f.t'llct
í128.

183ff, 18?1, 204, 248, 1ì05, 329, -bön

186. -försilvrad 228.'förtrollning
Selander, Sommarnatten. -gata 226
-genier 307. -geografi 1t 1. -glans 151'

200. -glimt Selander, ibid. 'glittcr-

skrud 230. -glürrst
-grodan

47,l7ll'

X

anm. l0a.

-grön Art. Lund-

kvist. -gubben I t4ff, I 63, I 65ff, 298,
anm. 38. -gubbens an303,

XII

sikte 102, armé lt4, hjärta 115, 166'
hrrvudbry 166, sång 166, urbild 169.
-gud 2, 15, rr5, 59, 90,169, 201 etc'
-gudinna 2, 10, 100, î25, 163, 179.
-gudomlighet 47,'13, 202, 205, -guld

{46. -gntnman, rned kvast

163.

-gitrd {08, t89ff 204. -halva {0, 14,
2091,217,306. 'hanln t89f. -haren
112, 161, 164. 170f, XII anm. 38.

penberg, IIcmmer, Tegen¡¡rett '
Iüatmbelg o. a. passim. Jjust, (-'
trevligt'r) 116. lorenrotiv 128. Jugn
s. 294.-lyktan Osterling, Arets visor
79. Gullberg, Sv. lYrik. ìYst 1ú3.

-längtan 238. lös 285.7'. T. Irrskc'
net på heden. t(arlfeldt,, Utl¡ölingen. -löv C. ts. Englund' -magi 199,
249, 304, 314. 'emild 292. -mjölk
-nrytisk
'!,4L, l7 4,273.'modcrn 328.
315"månnis-månad
176,311,
195.
kolr 1131, -slãktel t 15. -natt Tegen-

gren, Pärlfisk. 4l . '¡rod ?1, 1791,
19/r. -eny 257. -nystan 92. 'observal,ioner 271. -offer 103, 152' 312'
-orakel 204ff. -ormen 176. -palats
192. -pian 307. -pärlor 94. -ring 55'
t89ff, 263, 269. -rök 290' -sabel 38.

Ord- och namnregister,

I
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-sagor 133. -silversal Fröding, Tita-

Sclander, Sagan. -narr 244, 289.

nia, jfr månens. -sjuk 241.
mânsken pass¡m. : blekhet r53. dö-

-natt f04, 285, 289. -oûtspunnÍt
snår Ddielt, Nocturne. -paljettcr
94. -panna Dahlgr,, I 294. -Pellen

dens 128, larligt 243. försilvrande
XIX anm. 6. gyllene 146. herr 282.

Atterb., Lycks. ö, -prakt 214. -pro'

lånat Stagn., Molnet. nattens,

mcnad SnoilskY, DD 285. -scener

Stagn., Elegi. otjänligt 305. saligt
28?. skimrande 'legnér, Kronbruden. spöklikt t25. månskenets:
guld 146, segel av is Art. Lundkvist,
Sv. lyrik 286, silver Wecksell, DD5
II 61, snö 149, surgula natl, 146.
månskenslafton 289. -aktig Heidenst.,

126. -skum a. 128. -slöja 230. -sonat

Isissystr. bröllop. -bad 2t6, 282.
-beglänst, Al,terb., SDD II 360.
-bclysning 127. -belyst, D. Anders-

-tyst 223 -under J. Edfelt, Fönsterkorset. -vit 151, 196. -väg G. Eke-

son, Kolarhist 33. -betraktelser 162.

-blank, Snoilsky, Rosersborg. -blek
153. -blickar 'fegnér, Frithiol på
sin fadors hög. -blind 243. -blâ 157.
-dag Tegnér, Grannskapet. Nybom,

Zuleima. -dager Atterb., SDD I
lg2, 270, -dans 244. -dok Âtterb.

II

332. -droppe Bo Bergm., Mânsken pâ strö¡¡¡men. -drucken 98.
-dryck 248. -drycker Selander, Sv.
351. -dräkt 150. -dött G. Dkelöf, Sv. lyrik 96. -fager Ossiannils.,
Skånska motiv. -fé 287. -flor 230.
-fröjder Snoilsky, DD 1869, s. 163.
-furstar t53. -färd Heidenst., I{ans,
À1. I 269, 291. -förtrollning 291.

lyrik

-galen 244. -glans 150. -humor 285.
-hund 39. -idyll X anm. 5. -kransar
191 -krona Nicander I 229. -kvält
2871, 2gl etc. -kysst österl., Àrets

visor 39. lik Atterb., Lycks. ö.
Jiljor 1õ1. -ljus a. Atterb., Mina
önskningar, I 128. Jjuv Snoilsky,
NDD 239. F. Berndtson, VDD 80.
-lunder Snoilsky, DD{ 269. Jyst

285. -spegel 286. -stiìla 294. -strinl-

ma 150. -stråle Solander, Tystn,
torn 118. Snoilsky, I)D, 1869, s.
147. -stundcr 284. -stycke Ekolöf,
Ilavet. -svärmcri 28/r, -ti¡nma Levertin,NDD 38. l{eidenst. Vallfart.

löf, Envoi.
månlskeppct ?8,83. -skifte 54, 2gO,
-sldag 138, 315, -natt XX anm. 37.
-skimrande Scoggins, Mahogny 353.

-skiva {63, 183, 205, se

månens.

-eskum, Malmberg,

Fantasos.
-(e)skärla 5, 33, 50, 52ff, 63, 67,74,
92, lo7, 137, tL6, 171, 189, 195,

213, 216, 218, 288, Ít27, -sbilder
63f1, -sörtcn 247. -sköld 90. -slukare

39, 179. -smycken 87. -snö 149.
-standar Nicanden Ll 229. -stal,ion
54, 58, 192,217. -sten 182, 248, X
anm. 18. -stigen 226. -strimma
149, 226, Fröding, Drömmar i
Ilades. -strimmors garn Gullberg,
Sv.

lyr. 196. -stnålar

183. -strålning

291. -ström 191. -stänk 142. -sval
263. -üecknet, 147. -tempel 77, 747,

3t?f, 320ff. -tid 306, 3t2ff. -träd
(et) 68,961,118. -troll tl3,125.
-vagn 47, 218ff. varelscr 1f2. -varv

97, 194. (Stagnelius, lìuneberg,
Tavaststjorna, Bo lìergman). -vit
151. -vägen 226. -r'äsen 32t 68, 7t.
-vätska 2?7. -vävd silverlinning G'

¡¡l¡rru

:t76

Ekelöi, Sv. lyr. 97. -zodiaken

54,

192. -år 195, 197. -ârsräkning 197.

-agg 36, 114. -ögat 99f ,289. -ön
108f. -örtsn I59,24?.
månens, Månens:
ammor 9. anblick 329, andedräkt

jfr måndug; : mån¡ken
Ä.tterb. SDD II 160. Dahlgren, Elvdanson. dager 94, X anm. t9 (dagrar), Snoilsky, Drömkullen. \üirsén,

dag 315,

Flâng över Tegnér. dagg 143, 248,

26t, jfr mândagg. dalar i.10ll. dans

jfr

dansa. diadem 145. diaman-

144. anlote 35, 48, !01f. ansikte 47,

222,

tolf, 135, 146, 154,
t71,188,29¿. arm 168. askljus 34ff

ter, v. Schoultø, Månon. dimma t46
jfr mândimma. djupsinne 331. djur
112, -gestalt t73ff. dobbel 156. dolk
69, 29?. domarsäte 321. dotter 263.
drabanter 32. dragare 217. dryck
66. dryckjom 156, drâkt 1L61,'1,48-

50, 62,

1601,

58, 611, ?1,74,?6,79,

8lf, glf,

108,

lgg, t4!; 164, ll?, ,69, 175f, 189,
198, 218 266, 278, 327. aspekt 205.

attribut

189. avlelse

i.

avlingskraft

282. avsked 56, 58, 65, 215. avskeds

I50, 20?, 211. dubbelnatur

strimma 213. avtagande 39, 58f,

dublon 89. dunkel Stenbå,ck, Minnet. dygd !5. dyrkan {l. dyrkare
132. död 6!, 185. dörr 298. döl,trar
ll4, 303, 325. ed 199, 2f0. elfenbensljus t50. enfald 16, 102' 203.
ensamhot 2t9. evighot 136, -spiller

1?9, 195, 309, 312. avund(sjuka)
25, 105.

bad 142. bana 46. 116, t2O, l,?6,
194, 199, 209f, 220, 294, 330. bank-

rutt

52. bannskepp 85. barm 13.
barn l?,22,29,31,325, -dom 133.
boboelse

tl

2f, begivande 282. belys-

197,

| 12, exaltation 217, 2'1.9. fackeldans
222. fackla 189,330.

fadcr 5,7. fallua

ning 288. berg 109ff. beräütarför-

99, 76, 177, 27?. lase¡ 4411, 79, 736,

måga X23. bitd î4?,150f, 221, 318,
326. besök 31. bindmössa 31r, 197.
bistând 282,2991, $06. blekhet 15,

309, 317f. favorithusl,ru 31. finger
228. fjärrblick 10f . flammor (lâgor)

1521,261. blick 12, 35,94,101, !44,

160ff, 301. flämtan 58, 141. flöde
216. flö¡t 74, 288. fortskaffningsmedel 217f. fot t26, 144, 238, jfr
silverfot. fridsamhet 292. frieri 129,

292,2921. bildhet

Atterb. SD

I

292.

blod 142,280

II 188. Preuss, Uitoto

79. bloas lS9, 141, 220. blygsam-

64. flinmin 16. flor 31, 230. lläckar

fru t4f. fuk'

het 29t. boll 92, 140, 149. borg 108.
boskap 238. brand 141. broder 7,

303. frihetsmössa 192.

11,18,188. brud l4f, 329, brudge-

furstlekrona 329, lighet 211. fylla
210. fylle 9, 27,48,52,56f,66, {06'
l3l, 137, 151, 185, 255, 281, 3olf,
314, 31?. fyllnad 104. fYsionomi
102. fågel t?7. fâlar 219f. fägring
214,331, fält 111,1t9. färd lgl, 78'
28?. färg 145ff. födelse 37, 42, 60'

mad t3. brustna del 186, brånad 13.
bröder 1L8,202. bröllop '1.4, t6, îtf ,
305. bud 829. budbärare 140, 170,
205. budskap 205. båge 65,721,742,

211,267, båt ??ff, 82ff, 146. bädd

M,

2:,M. bägare 991, 32?. börda

tighet 100, 264, 277.fullhet 16, 267.

v. Schoultz, Mûnen.

61, -dag 61f,352, 262,317. följe 32'

char 219, 221.

125, -slagare 206. företrä'desräl,t

Ord- och namnregistcr,
(ius primac noctis) 282. förlovning
13, 56. lörmåilning 41r, 302. förmörkelse 159, 1tgff. fönstånrl 201,
203. försvinnande 213, förtegenheI
295. förälskclsc 11. föränderlighet
130,132. gârderob Enckell, Fi. -sv.
lyr. 329. garn 290. gata 321. genål
(or) li6, 42, 329,jfr hustrur. genealogi 5ff. genier 303, 308. gestalti(cr)
44, 54, t29ff, 198, 201f, 204, -våxling {93, gift 188. giftermâl 12, ltr,
'16, 42,303. gil,arr 74. glans 26,9L,
t07, 130, 229, 257, 286, 290. glirnmer 213. glimt 58, 65. glitten 290,
-silver 226. glob 92, {80. glöd 167.
gonggong E. Lindegren, Poslhum

ungdom. grin 102. gråt 13,

143.

gubblansikte 165, -huvud 98. gttd
198. gudonr 204. guld 9L, lhh, lL6,
-fált 1/16, -svürrl 71, -tråd 92, -vagn
220. gång 5,210,21.4,29t. gârd 108.

lrallar 192. halo 190. hah'dag,
Stagn. Gunlög II. hamn, Gunlög
lll. harpa 73. hastighet 212. hav
{

11. hem

2l

t

hermafroditism

2.

hjortspann 219. hjul 90, hjårta {2,

ff,

130.

174f, 198, 26L, 282, -krona

327.

15. 262. horn 15, 50, 58, 64

hund(ar) 14, 56, {68, 176,224,2i}1,
238. hustru(rl 14, 26,31, 58, 235,
323f. huva 35, 198. iltagn., Vintern
i nordcn 60. huvud 98, {6S, -fascr
100, -gåird 211,215. h.y 156. ìrår 4lÌ,

I
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-springning 212. karaktåir 297.
kastrull 94. kind(er) t02, 155f, 210,
2'15. kittel 94. klackring 189. klagan 22L,233. klarhet 23, 26. klot
92, 136, 183, 193, 221. klYftor 1{0,

1{9,160. klüder 27,146, tå8f.
kniv Rlomberg, Vintcrnatt. konsi-

ìjul

stens 160. kopparlb n:r 226,

90,

stig

226, krafl,

il,

244, 25o

280f,331. krcdit,26. krets

12ú,

244, 287, -gång Södergran, -lopp
100, 212, -rôrelsc 212. krog 211,

XII anm. 38. krona 35. v. Schoultz,
It[ånen. kruka 250. kt¡la 92. krrlt
3t6lf, -djur 328, -ortcn 141, 32t)1f.
kvarter 51f, 198, 281. kyla 262f.
kyskìret 293. kyss 67, 144. källor
142. kårl 93. kärlek 11ff,16,58,291,
-slbacill 291, lykta 298. köl(l 262f,
2?0. v. Schoultz, l\fhnen. kön 1ff,
280, -slorgan 280, -unt¡¡ünge 281.
körsel 220. lampla {39, 141, 209,
-sken 139. ledning 210. leende 102,
137, lh,t. lek 213. lekamen À8. like
103. lilja 150. linne 15't. livskraf[
I 58.

ljud 223f. ljrrs

ll,

25.

27

, 125,

138, l¿r2, 164, 187,288,293, 1109,
329, -flor 216, -stump 1¿r0, -styrka

r8. lopp 1f6,126, t99. lol,ter

27.

lung 233, 292, 294, lykta 140, {57.
lyte 36. låga 142. lân 27. lâkckraft
2{8. lögnakl,ighet 132.
magerhet 58. maka l, 250, jfr hu-

'o5, 1441. hägn 261. hälft 4f . härbärgen 199. härskarsüte 180. härva
92. högtidlighei zr r. t,ögti,lsdag 330.
inflytande, på det anirnala livet 246,
på öclet 205. islfralats 263, -ö 263.

stru. rnakc ,l l. makl, 24fj, 261,

jakt r33. jungfrulighct

93, 174, 261, 273. mjölkning f74,
motlet 5, i-9, 18, 100. monokel
E. Lindegren, Posthurn ungdom.

294. jär-

tecken 155, 204.
kapacitet 281/2. kapplkörning 220,

280,

3:ì0, -sfür 277. manl.el 149. nlaterial
112. ¡nedlidande 143, 162. metspõ

231. midnattsdagg 143. mildhct
292f. nrin {6, 132. misär 58. mjölk

a
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1

mussla 37. månatl 312, människogestalt l8l. mãsscth'ükt 149. mätress 266. nrü 229. nr'rdcrne 9. mörl,

seglats 22. sfü¡' 119f. se¡rsonlmarlek

tî7.

sidenskarmar, l'arland, a. a. 23.
silver 94, 7L7-149,216, 287, -berg

nalrln 201. nattlglil,ter 288, 'ltus

vånda,

ll9, l6l,

slocknade 187,

221, -hiirbârgen 192, -liv 208,-skrud

itt,

155. natur L6, 162. navel E. Lindegren, â.4. ncdgå,ng 2llrf. ntrgligó

-båt 82, 148, -char 219, -dagg 143,
-duk 148, 229, -fackla 139, -flod

145. nick 298. noder 75, 104. ny 52,

21,1, 263, -fot 293, -fålar 1tr8, 219f,
-f¿ilt 120, -fârg 65, 106, 148, -glans
148, -glob 92, 216, -glöd 148, -grund

108, 154, 2ir3, 281, 310,

jfr ny. nyc-

näring 306. nüt 91, 144,
229f,237,290.
obcstäntlighel 129f, 133. odödligkell-¡en 133.

hctsdryck 118. offcrlbond
-tjänsl. 317. oförgünglighel.
olydnad ltl. ornbytlighet 130f,

-bloss 235, 293, 307, -båge 73,

llt, -gårtl 1gl, 213, -horn 65f, 130,

206,

213, 216, -hus 108, 148, -kanot 82,
-klot 92, 125, -kruka 203, -lampa

131r.

139, -livré 1rr8f,

251,

o¡nkrets 28, omlopp 194, 309, -stid
59, opàlitlighet 130, 132. or',J 272,
321, 392. osl,ansikte 91. osynlighet
34, 39-43, 57, 82,179f, 195. otrolret 15,
palats t92, 262, panna 35, 66, 215,

paradis llgl, 124,262. permission
233. pil(ar) 146, 2gl, 299. placenta
37. planer 329. port 84, L92,321.
¡rrakt 9rrf, lL6, 214. Dahlgr, I[oll-

{. präst(inna) 322, 324[. pur¡,urblickar l0l, f55, -färg 188.
pånyttfödelse 60. pärlemorsglitter
bergs

r 50.

rangställning 28f. regn 142, 226.
renhet 294. reningsstation 83. rep-

resentant 283. riddjur 177, 217.
ring 89, 156, 189f, 286. ro t2tt,292,

rob 2ll, rodnad 261, 263, ifr
a

Parland, .{r'tântl '46. sida, bort-

rodna. rund 87, 89, 124, t46, 289.
rundel 64, 89, 327. rus 156. râdslut
S30. rämnor 110. rüntgenljus D.
Lindegren, a.a. rörelser 88, 90, 92,
tt2, 207ti.
snfter 94. sal 108. sans 233, 294.

låga 141,1h7,237,
-mantel 148, -olja 94, 144, 269,

-plantsar Talis Qualis, DDa

I

48,

-pärlor 94, -regn t/r2, -ring 65, 189f,

-sken 11r8, 230, -skir 230, 230,
-skrift 228, -släp 148, -slöja 148f,
-spång 226, -stift 287, -strålar 148,
-strãngar 148, ståiv 82, -toner 148,
-trot 22, 30, -tdcke 229, -tömmar
148,220, -r'agn 148, 2l8ff.
sinnebiltl 174. själ 186. skador 36,
162. shapelse 131, sken 18,27,94,
105, 125-128, lttz, 150, 158, 213,
216, 28tÈ-286, 290-292. skepnad
131. skida (slida) 50. skiften 44ff,
54, 131, 2L2, 264, 3t0, 315. skilsmässa 16. skimmer 25, 9tt, 727,
132, 191, 216, 285, -flod 65, -nät
229. skinn 176. skir 149. skiv[a 64,

88ff, 98, tlo,117,131, {35, 146,
157,172,187f, 191, -hjul 90, 327.
skrud 43, 1ú9, skymlar 220. skål
94. skägg 98, 157, 183, 327. skåira
66ff, 90, 98, 155, 77'1 , iîr mänskära.

sköld 90, 146. skönhet 1031, 107,
188. sköterska 10, 78, 135. slut 57.
släde 56, 221. slända

Slf,

228. släng-

Ortl- och namnregistcr.
kappa 149. slöja 35, 230. smürl,la
43, -våitska 93. snccls¡lrång 13, 301.
srrö 144, -f¿ilt 263. son 330. sorg 58,

sovgenrak 37. spegelsegel E. l,indegrcn, Vid Shelleys hav. spctsar 256.
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urin 264. urinvilnare 113, 166. ur'
sprung 3f, 110. uttlragnirrg 6l'
vad 16. vagn 217ff. vaka 40. v¡rndel

15. vandring 208ff, 'smâl

137,

spår {37. staiy 326. stav 71f, 207.
sl,en(ar) 37, L2, lLz, t50, 182, jfr
rnånsten. stillhet 294. sl,järnbarn

vansinne 288. vapen 230ff. vatüenl¡rist 111f. vattuskräck 270. vemod
17, 58, '144, 149. verkningar 202.
rvctskap om allt som skall händar,v.

l6f. stjärneskrud 1119. storlek 25,
28f, 89, jfr 90. straff 58, 236. strid

Schoultz, trlåncn. vila 40. viloställen 21t. vin 144, 263,'Press Fahl'

42, 179, 187. strimma 216, 2:J5.
sllrllfar 43, 94, 148, 216, 228,248,

gr. Vad är kä.rlek? visartavla 200'
vishet 20tff. vithet 158. vulva 36.

286, -glans 330, -krans 191. sl,råt
226. ström, av darrandc ljus Rbrg,
l(ung Fjalar, av silver \\¡ennerberg,
I en vigna. stuga 108. str¡rnhet 223.
stüllning 20¡¡f. ståiva 94. svartsjuka
16, 138. svepningsskirnnrer {25.

vârdlarinna 135, -torn 138' vâg 2'10,
226. vükl.arsyssla 232. välde(n) t0,
148. vänlighal 297f.. vänskap 298.

svärd ,0f, 23tf. svärfar 235. synrbol 33, 327. synlighet. 40. sYskon
223, -kârlek 113. sysslor {29,225ff.
syster 2, 5, 9, 143. så 165. sâng 106,
siilÍûngst 56. sällskap 11, 296. säng
(sl.olpar) 2t0. sökning 59. sömn 40,
jfr sova. söner 17, 278, 325. tal 29.

tecken 20, 50, 147, 199, 203-205.
tem¡rcl 77. tilja 22?. tintlerljus 205.
topp 165. trefaldighet 4'1,205. fi'o'
hel 298. troll t13, 125, -kittel 290,

-krâft 290, -lykta tlrO, 290, -silver
148, -skepp 85, -spö 228, -sång 223,

290. tron 22, 90,321, 329. trYckning 266. l,rånad t3, 291. träd 46,
?û,9'11, {t8f , t67, jfr månträd. trâdgård 40, jfr 79. [röst 15. trötthet

210. tvekan v. Schoultz, lt[ânen.
tvinsot 58. tysthet/iystnad 66, 214,

vüntan v. Schoull,z, J\[ånen. väsen
100,201. väv 229. växlingar 130.
ytla 110, 160, 180. -skikt 270, -tenperatur 270.
åkler 57, 59, 136, 206. åldrnnde 5?.
ångerl,ârar 25.

ädelhet 162. äktcnskaP 12, l5ff,
älskade 56. änglar 303, 308.
ö r08f. öga (ögon) 25f,43, 99f,143,
,1.54, l5?, 172, 248, 257, 290, 295,
örfil 1?, t9, 161, 163, 179. örngol,t.
2s0. överlügsenhet, i ljusstyrka {8,
i skönhet 105. övermod tB. över'

stepräst 324.
månglgestaltad 54, 212. -kunnig 202.
-namnig 54. -rådig 202. -skifüande

54. -vetando 202.

mäktig 255.
människa, den första 279,

t¿ilt 192,

-ätare 168, 297.
mäster 225.
mâta, tiden, 200.

u¡ngänge 282. upplgift 20, 50, 197,
199, -gâng 2l{f, -hov {69, -sYn 54.

mätü 156.
mö, himmelns skönaste, l0tt,

294. tâg 211. tåpar r43. l.äckhet 234.

jfr

mån'

mânniskor. manniskolhalvor 280.
-offer 103, 152f, 328. 'själen 2130.

L01

.
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mödrar, tre, sju, nio,

20, härskarinna 22, kamrat

9.

(Ge'

rurõnsl,ra 13

fâhrt) 21, konung 21, 215, kronir

mörk 26, 82, t59. -blâ 157.

87,

ntörkna 188, 249. den mörknande 186'
nrörkrets vän 249, herrar 20.

lykta 140, måne

mört, s. 177.

smycke 87, sol 23f, son

rnöss 39.

ternas 2{, spira 22, trolllkarl

Nabú (Nebo) 169, 202, 301, 32{, 325.
Nabunaid 307, 320, 322,324,326.

nogel 64. -avklipp 63f, 106, 16/r.
-böld 246. -spel,s 61r. naglars klipp'
202.

nattlig 19, 21, 88 197, 214'
naturcn, sjäIv,261,268. -s r'ällust 139.
Nebukadncsar 225,321.
nedan 34, 36, 45, 1¡8, 57f,62,65f,

naken 13, 745, 212. l\lartinson, No'

¡redkomst 280, 305f.

mad 77.
nalkas, döden 207. solen 59.
Namrasit 3S0,
Nanã 325.
Nanna-balag-anki, -balag-mah 73.
Nannar 78, lg7, 2ll, 2'¿7, 3211, 32L,
326, 329ff. -s statY 326, sv.ìrfar

nedlrillande

325, ternpcl 320ff, lron 321' 329'

Nannar-Sins dyrhan 3l8ff.
\apolcorrs örn l1lr.
nârra, ned månen, 182.
2¡r.

natt (nütter) 8, 2t (nyx

(Yön

l3l,

ncderbärd 191.

282.,

uátsolin

7l, jfr nüt'

133, 135, 177,242,2À8, 263, 281,
302, 305f, 309tf, Sf3ff. -måne l7lr.

ning 3t3.

najad

211, 30, IL'J,

208, 293, månvtgn 219, sunvete 21,

taikuri) A. Ilellaakoski, -kitl.el 290.
öga 21, 99.

nröta,s, nred jubel, 125.

Nahi

kvinna 21, lakej 284, lamPa 139'

:

Selenc),57,

lt6.

nedåt 310.
Neferhotep 247.
negligé lrr5.

Neheri 278.
neljännes, kuun viimoinen f 54.
Nergal 10, 72, lo0,
nervositet. 248.

nicka, avskcd 215, vänligl. 298.
niga, för ny, 253.

Nikal, Nikar 303, 324.
Nilen 267. nilmiitaren

267.

Ninlazu 249, 325. -egal 326' -gal 2'
303, 320, 322ff''girsu 301.

90,190. -froster 262. -fågel 176.
-glittcr 288. -hinrlens gud 84f.

-gi3-zida 249. -hursag 74. 'urta

-hus 221. -hârbürgen 192. -lampa
139. -rcgentinna 22. -sol 23f, 117.

4, 23, 68, 99.
nio: ammor 9f, ansPann 218, dagar

-skrud {55. -strykare 208. 'vakt

59, döttrar 325, gudar 198, hus[rur
323, mânfaser 52, månvarv 193'

233. -vandrarc 45,207, 2371,279'
-varrdrerska 207,210,
nattens: ansikte 21,101, bloss 139,
rlrott 22, drot,lning 22,772, eld 141 ,
fackla 1íÌ9, t4{, gutl 21,214, gu'
dinna 21, 125, guldmYnt 146, herre

l'1 L, 250,

¡nödrar 9, mör 10, Planeter 180'
söner 325, tnenaltspcrioder 52. Sv.
Grönvalls l¡ild rnio fråicka fâglar i
lärd att stjärnor pickar avser vâl
mânadens

nio mittersta

rlätter,

Ord- och namnregister.
r¡nder vilka m¿lnskenet fõrdunklar
stjãr'norna. nionde, dagen 311. var
nionde natt 189.

I
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l/rl, 195, 305. -tänddag 255, 330. -¡ratt 175.
nyiystad 89. -irrsn¡. 253, 259, XXI
ll4, 39, 42, 64,

nings I

anm.

Nippurs ljus 321.
nittondo t76,222,316.

urval.

37.

njure 52.

nycl(elben 139
nyckfull 13t.

noder, se månens.

nyponbuske {68,

nonchalant, P. Nybcrg, Dâr havet
blommar 223.

nysa 223.

nornorna 205.
nor<lvüst 62.

Die Götter Criechenlands.
nyttobringande 278.

noventbernrånen, P. J. E. Bãckstliim,

rrådig 331.
nära t., sanning och !'ätl 332.
nära (mcn förl,egen) N. llalnrstr'öm,

Vid Frctlrikshqll.
Nukara

324.

Nusku 10, 71, 85, 138-l/r0, 180, 207,
227, 270, 322, 325, 928.

rry a, 39, 59, 13), 133, l4l, 195, 297,
2rr2,273,303, 3l0ff, 315. s. (nyet)
3I, Ll, /r8' 50, 52,54,65, 69' l3t'

lhl, ltt6, 1941, 2Jß, 281, 302, 304f.

nysta 229. nystan 92, jfr Schiller,

i stoftet

32,

jfr.

295.

nård, av grilt och sorg, 296.
nãt, högt 230, nattligt 230, sc rtrånens.
Oannes 83.

nyels skåira 67, 69, slöja 35. Jfrgall-,

oavlad /r,
obcaktad 253.
obegriplig 201.
obekymrad 2ll.
obcräknelig 45.

hyllingeny.

<rf¡erö¡'d 137, 29t1.

:Ìl0ff, ny och nedan ttíf., 48,50,

96,

l3l, 174, 200, 247, 281, 290, 310f.
jfr netlan och / eller ny l3l, 135.
n¡.lfikel,, öga 99, -fõcld 60f. -krrng
258. -månen 10, rr2, 50f, 54f, 61,
731, 76f, 99, 106, 107, ll8, 129,
lÍ15r, 155, {58, 173f, 176, 196, 202,
208, 235f, 252-160, 264Í,270,27L,
?'.J7,

279, :i04, 306, 315f, 320f, 3?5,
armar 36, 265, bå¡¡e 72f, dött-

Í128. -s

rar 303, f<idclse 42, silverbåge

73,

skâra 77, 270.
n.r'mrìnslbiltler 63
-<tag 252, 302,

ff, 74, -båt 78, 82.
3t3. -fcstcr 252. -gud

270,282,321. -haurmare 36. -häls-

ning 252ff, XXI anm. 37. -natt
196,283,313. -sküra 5t,60, 70, 74,
79, 189, 195, 251, 234, 251, 327.

nyltând 136, 141, 330. -tändning

obesmiltad 294.
obeständig 129, 237.
obeveklig 297.

oblat, r'it

293.

Oden 99, 122, 189.

odjur 38,

179.

odlat, land, 109,
odlingens herre 272.
()d¡'sseus 82.

odödlig 176. -Ìrclspiller 1i2.
odöpta burn 279.
oenigt par 19.
offer (gåva) 60, 103, tíl, '174f , 787,
195, 250, 253, 279, 302, 306,312f,
917, 924,328f. -bord 206. -tjünst
:ì1 7.

ITÀNDN
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otfua^ 42,

l5l,

,.74, 928.

ofullgångna barn 305.
oförgänglig 46,74.
oförklarligt (namn, väsen) 201.
oförstörba¡ (lyra) 74.
ogärningar 297.
oktobormånen 146.

olivträd

96.

olyckor

269.

Otsjirvan 262.
otäck, Topelius, l\Iåno hlara 5: 16(i.
outgrundlig 201, 330.
ouppnâeligt, 116.

oväder 268.

oxle (tjur), 64, t54, t23t, 192. -ges'
taltad 174. -gud 328. -hornad 64.
-huvud 10, 174, 328. -kött 328.
-spantr 218. -ögd 174.

olycksldag 315. -röd {56.

Oxens tecken 211,219.

olympisk(t), anlete 102. kind Stagnelius Wladimir III 33.
ombytlig(het) ¿r5, {30f.

oükta (ljus)

omformas 60.
Onroroka 19.

paljetter

orntyckt 298.
omväxlingsrik 130.

P'an Ku 20.
paradis, det himmclska 83, 120, se
månens. -ets nãstlägsta avdclning

omöjligt {16.
ond 290, Tylor

padda 17f.
94.

pololomask 28t.

II

301. makt, {65.

mask 1?6. ondla dagar $'15, varclser 256. -gõrxi 25, 112. ont öga 297

onödig K. Boye, Ur. funktio¡t 21.

orakeligivaro 2031. -skiva 205.
orange t46.
ord, tre 82, se även mânens.

124.

parcerna 205.
park, se trädgârd.
Pasifae-Selene 206.
pi¡ssera, Leopold, Det svårastc mirak-

let.
passionsbrott 246.

ordnarc, tidernas, 198.
orm 1?6, [94, 266. -hona 176.
Ormuzd 113.

pal,ronessa,

oroa 243. orolig sälle 208.
orsak, till allting, Sl0.

pegunã

oseder 297.

Pelias

osiris 39f, 58f, 83f, 98, 133f,148,158f,
t?0, t77, 261, 21gll, 317. Osiris'

pensla 228.

kista

90f.
281.

osynlig 9tt, 6'1, 82.
otjÈinlig, dag 305, månfas 305.

otillförlitlig

trolls

och spökclscrs, 125,

246.

Patulcius 235.
3õ,

peka, på månen, 2lr6f.
134.

Perkun t4
Persephones skära 74, 118.

59.

osläcklig 139.
ost 91, 147, 183. -ansikte 91. -skiva

ostron

25.

131.

personer, tre i månen, å6.
pest 155, rpestenu 297.

Petrus 236.
pickanell 55.
pikstav 71.
pil, se månens. brinnande 185. 'fö'
rande 231.

Ord- och namnregister.
pippalafrukt

urval.

prunkantle,

95.

pire rabba 95.
placcnta 37. Jfr Albright, JR¡\S

40:

333,

383

täg,2ll.

prydd t49.
prydnad, himmelns 87, stjãrnornas
104.

pladdra 22rr.
planet, ond (månen i nedan) hos
inrìierna, Trilogie III 204. trolsk
131

I

pråla 26 (Dahlgren, Stagnelius).
pråiktig 91.
präst, 149. -val 324.
psychopompos 234,

.

plantera 2?3.
planteringstid 313.
plaska ned 171.
platt, skiva, 157.

puckelryggig man i månen 169.
pung 37.
puppa, silkeslarvs, 266.

pupiller, kattens, 309.
purpurlblickar, se mânens. -färgad

Plejaderna 58, 73, 314.

plirögtl

155. -röd 155.

56.

plockad (fågel) 176.

PtrSan 11, 71, 79, 141, 202, 207, 218,

jfr Herodotos IV
õ, Kalovala 10: 379.
plâna ut, se Gripenberg. Den vita
plog, månsymbol (?),

Flcnsburg, Bidrag till

Cur.sel.ji ûJrachji

vI
tÐ.

påirlemorsglitter 150.

189.

pärlor 94, l44t X anm. 1?,

Porang 168.

port 84, himmelns 236, se
-vakt 1t8, 235.

ff.

pâminner, orn den âlskade, 28/r.
påsklceremoniell 59. -ägg t?0. -månc

210.

polerad 301.
polisuppsyningsman 234.

Polykrates' ring

.lfr

Rigvcdas mytologi, 1909. Charpen-

tier, Oricnt Studies in honour of
Parvy, 1933, s.

månen.

plåtskiva 263.
plöja 214.
poika, pitkien pihojon,

229, 234,239,273,299, 303, 317,

328.

¡nånens.

porträtl.ör 228.

Quetzalcouatl 45, 209, 2?0,

Quilla, Ilfama,

prakt, se måncns. -full 150. -krona 87.
predika l3l, tq9,223.
princip, kvinnlig: jorden 3, mânen 61,
265, vattnet 263. manlig: solen B,
265, Soma 263. kvinnlig & man.
lig: Mene 3. fortplantningens: mâ-

nen

282.

prinsessa 2.

prokanslär 24.
Proklos 318.
prostfar 56.

nrri-

nens-.

potatis

312.

jfr

Quito {47,

318

11.

149.

ragla 156, 210.
Ral.rlm 297.

Iìahkomatti 165. Jfr Rahko, XIV
anm. 5. T. Itkoncn, Heidnische
Religion und späterer Âberglaube
bei den finnischen Lappen (1946),
s. 107.

Rahu
raka

179.

t.

183, 249.

M¡.¡¡EN
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ramla Bellman, Mänen.
rannsakningsdomare 286.

raseri 244.
rasta 211.
Rë, hans hjärta och tunga /r, ställföre'
trädare 23.
reflex, av månljue' 248.
regera 19, 261, 267' 329.

regn

t7l,

26t*, 268, 277.

-r

ned

t'

236,2?1.
ren 294.
reningsort 119.
repor (i månens ansikte) 161.
reskamrat 1t.
revben 3, 41, 176, 280.

ria (riihi) 38.
ridla t?5 2t?. -djur, ge månens'

rik

148.

rike (realm) 1t9.
riksdalor 89.
rimfrost UtL,262,

rubba, lolks hjä,rnor, 244.
Rudra 9, t0O' 154, 175,284,249.
rulla i.o.t. 61, 90, 92, 136, 2l'6' 221'

¡umla

56.

rund s. se mânlens, -skärans l&6.
a. 48, 55, 64' 90, !08, 150' 191'
X anm. 10. -ost 90. 'ögd 99. runda
sig 65. rundel 327.

runt löPande

212.

ms, se mânens. 'dryckebryggare
anm. 08. 'ig l'56, 220"

ruttna

XII

283.

rykande, sPegel, 45.

râdla, över natten !9, tystnaden 294'
-givare 202.
råga t. X anm. t6.
rädd 217. räddas 180.
ränna, efter, 56.
rätt, mântid, 306. rättsinstans 236'
röd 67,82' 94, 98, t50, t54ff' 159' 210'

215. -blommig 156. 'brusig 156'

ring, för PûskYdande av nedkomst'
g06. kring mânen 269. GYges',
Odens, PolYkrates', Ullrs 189, 237;
se även mån' och mânens. 'dans

-gul 146, 216. -hàrig 155. -lel't blek
t5s.
röja, ur vägen 234. cig \[ennerberg'

222. -ström l9l.
rinna (uPP) 215, 269'

röllig

rita

228.

ro s., Ee rnånens. v. 82, 222, 2lL '
roa sig 213.

rob, furstlighetens, 211.
rodna 43, 1611, 2L4.
Rohini 31, 58.
ropa pâ hjilP r85.
ros 150. rosenröd 156. rosig 156'
rosett l?4, t28.
¡oströd B. Malmberg, Sv. lYrik 803'

rotväxter 312'
rouva (:fru) 2.
rovor 312.
Ruanuu 9E'

I

en vigna.
91.

röra sig,

i

en blâsig

fuktig ofär 268' i

vatten 26?.

rörd Stagn', Mötet.

Sabattu

t97.

sabbat 315.
sabelskida 38.

SadarnuDna

322.

saffranfsgula, klädor, 125, 146. 'kula
r46.
sago

16l, 16S'mjöl

150.

Sahr 240, gt'6,924.

Èah¡â 147.
saha¡ônim 250.
Eakna, ena ögat 161, vatten

ltl'

Ord- och namnregister.
saknadens väninn¿r 2tl¡rff.

sakta 100,

I

urval.

scmafor 156.

2ll.

salanrander l7lf,26S.
salig 56. -t månsken 142, 287. saligâs

hernvist 84, -ö 108.

sensibel 2113.
Seths hand l3ll.

sex, tlagar 195, 197. nrånfaser 52.
sextonde, dagen, 206, 305.

satngana 41.

Si 268,317.

samla, mjölk, 238.
samlag 60.

sia 206, 263.
sibylla 204.

110, 325.
Sanr¡ro 82, 13/r,

27f:1.

ßams 316.

signa

sa¡n\¡ete, nattens bleka, 2l

I anm.

53.

sieklotvort 247.
Siegfried 3/r, 103.

É¿rrna$

2i\,
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siÌa

.

Sara 15, 323,
sarkofag 83f, ttfl.

295.

X an¡n. 12. Ilenmer, Tvà

döda.

sill 3{4.
silver 130, 144. 146f. -bl¿I I 57. -bâge 73.

Sarpanitu 301.
Éarratu 323.

-brit tltf, 148. -dolk 60. -grå 220.
-frer¡rsk 127, lh8. -lrorn 65, 2lil,

Satr¡rnr¡s 23, 68f.

216. -hornad 107, 141,1(8. -kanot

sav 261,

82. -kanta XIX an¡n, 5. -klar

313.

schaman(er) l6tt, 244.
schellingian 26.

65,148. -krasclrun 87. -krona

se 45, 101, 202, 295. det förborgadc
45. se ptl 296. Nyblom, VDll 75.
på en kvinna 281, på månen 115,
246, 286, 284, 289. se/ses igcn 56,

I37, seende

139.

sebuspann 218.
scder, dålign, 297,

segel, tvåfârgade, tt2. -farl.yg 77.
segla 78, 221f.,292. -re 207.

i mån 1{5.
11f, 19, zlf, 25, 31, 47, 50,
54, 56, 59, 64f, 7l, g'J,90, 96, ggf,
103, 110, 1171,125,129, .134, 139f,

sckrel,erare
Seleno

145,
2O7

llf,

| 49, 154f, 159f,

Í, 212,

77 ttLl, 202,

27611, 224, 2:l

lf,

205,

239, 241,

2h3t, 248, 250, 273, 278, 2gl, 293,
297. 304, 306, 318. -Artemis 23t.
-IIekate 50. -llekate -Artemis-Dia-

na

242.

sclenides 250.
.selenion 98. selenit 113, 248.

so xII

-

25

87,

-låga 141. -mantltd llr9. -mynt 89,
148. -nrirnc 148. -ren 294. -skãggig
148. -sköld g{). -snrycke 150. -strüngar 148. -stãv 82. -to¡rer I (8. -täcke
229. -vit 220. Se även månens. silverne 147. silvra : försilvra, Stagnelius, Cydi¡rpe.

siurma 90,98, 15t, 177,221,29:1.
Sin passim. -anlurri 208, ?35. -lugnlgirra 10. -Nannar 204. -Nin-gal 2.
Sin-Nikar ÍJ. Sins bilder 326, familj
323 ff, ko 307, sköterska 10, tempel 317, 370ff.
stnã 1.47. Sina/llina/Ina 163.

Sinai 317,322.
sinnebiltl, cvighetens l33ff, fruktsamhetens 277, livsförnyelser¡s {lì3ff,
äktenskapliga trolretcns 301.
sista, glimt 65, kvarter 65.

sistrum 87.
sitta 101, 108, 2{1.

sittopp 17,

jfr

örfil.

ìt,INDN
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Siva 100.

skogar, i mlnen 169. -nas lr¡irsk¡rinna

sju 9, 47, 52, 59, gSf, 158, l?8,

lB0,
232,257,317. -hövdad 52, 180. -snii-

ping 52. sjunde: dag 50, 197, 315,

230.

Skoll 180.

skria 2211.
skrida 43, 2121,297.

himmel 29,120. månad 317. -del av
solcns ljus 24. sjuttontlc, d.rg, 58.
sjuk 58. sjuka, tlen heliga, 242. sjuktlorn 255. sjukling 54.

skriftens ska¡rat'c 202.

sjunga 15,223,290.
sjunka 215.
själ, miinniskans, från urånen, 279f,

skrud, gudamaktens 239,
skryta 212.

117. själalfarkost 79, -ort 12¡r.
-skepp 83f. -vãktare 168.
självllysande 187. -skapad rr, 95.

lös

sjätte, dag, 52, 195,252, 328. hirnn¡cl

29,

170.

sjöfarando ?9.
skada t. 309. skadlig 246, 250.
skalders beskyddare, broder, vün 202.

güst 182.

skaldjur

314.

skapa, sig, 133. svãrmare 284. ska-

pare, alll,ings 2i9, skriftens

202.

skapt 4,131,196,199.
skarp, skära, 6$,

sken, eroliskt,, grönblekt, mjältsjukt, silverblâtt, se tlessa och nrå¡rens, rskenetr 200.
skena

i.

145,

iÍt

272,

skicka, sken 126.
skida s. 38, 50, 71,

skifta i.

131.

skinrra ldnran-Idcstam, DD 30. -nde
90,150,216.
skina 103, 127,134, etc. skinande, ögrr
100.

tets herre 202.

185.

jfr

¡nilne¡rs.

skriickscener 125.

skriimnla 165. -nde svart 159. skrämd
145, 2t2.

skuggla 34. solons 23, 106. -bild lt9.
sku¡¡gornas land I18.

Skuld 205.

skvallra 295.
sky 26. ¡r¡r. sk¡.tl<l

125.

shydd 74. -slaululett, -genier iì07.
-gu(l 232. -gurlinna, poel,ornas,
XIII anm. 17. -patron, irll otllings
272. tjuvals 2:J4, -patrotìr.ssa, kvin-

nornas,

l.

skydda 168, skvtldarinna, barnaföderskors 250, 306.
shyrrrnra t. 98. -s 182, shyrnt 50.

skytuta, Lidrnan, Iiiilkrrnc /r7,
sk.tntla 2ll. sliyndarn 200, 2ll.
skytta efter nti'rnen ll6.
skåda Atterb., Lycks. ö
-ckfrl 9llf.

Il l6l.

shâgg 55, 98, 157, 33r, sc ntånens.
skäggig 51, 55, 183, 326.

skãlva, upp, 216. -nde 216.
sl<ii¡¡rnras

skingra, töcken, diurrna 268.
skinn, se mânens.
skivla 60, 88, 110, se månens. -hjul
90,327.

skjuta 73,

skriva 228. skrivarc 202. skrivslil-

för mån

2i)5.

åt månen, 60.
skånl<a, liv 320. livels nödtorll 273.
ljus lleidenst., IIans Al I 267.
skänk,

n1'1,1, ansikte 1i.|5. odödlighet 135.
skänhet 107. säd 250. silvertoner

Ord- och namnregister.

I

urval.

148. barn å.t mûnen /djävulen 246.

smärtla f. 288. -balsam

sol o. måne, dag och nat,t 2t.

smörklick / klimp 91, t41 .
snabblfotad 212. -löpare 2tt.
sned 50, Í4,67, l5rr. -¡nXnü 161, i68.
-vridet ansikte 102.

skär a. 165.
skärla s. 6?f, se Dianas, halvmånens,
månens, nyets, Persephoneg, skördemånadona, sovjetvapnets. -lor-

mig 129. t.

681.

skärseld 120.167.
sköld 23, 146. sc imânens. -padda 32,
74, r7l,
skön 48, lOgf, 107, 211. skönast, î.04,

t07,

sno

t.

98.

169.

snunande, skiva. 90.
snusa 22S.

snuva 243,

snålt, öga,
¡näckhu¡

99.

37.

snäll a. 296.

skönhet, se månens. kvinnlig 107.

snärja

skörd 319.-eskâra 66. skördens gudom
274.

snö 144, t9l, frân mânen 264. -drivan

sköterska 10, 78.

slakt 312.
slarvig 233.

sliktklinga

69.

108.

3í,

22?.

smek 71, 152,23?. -månad 194.
smelten 281,
smila 102.
smycke, guda., himlens, nattens 87,
smyga sig 2t4,29g.
smålmånar, se saharonim. -säll Braun,
Sâng till fullmånen.

bmäktands

Jfr

se mânens.

-vit

149.

månons.

snöa / snöga 1481,

sluka 175f, 232, 266, 268. -' 40.
slâ, en lov 15, silverspâng 226, ut sitt
hår 55. slâs sönder 61, mitt il,u 14.
släckas t4t, jÌ.r halvsläckt.
slända 91f, 228.
släntra 2lt.
släta ut, rynkor, 297.
smal 54, 67, 73. månens smalaskarpa
kniv, Blomberg, Vinternatt.
smaragd 158. -groda 171.
smod

lik f52. -fält,
Solia

slockna tå2. slocknad 139, 187. slocknande 48.

slott

290.

?.

148.

Eol, albus 150. den enda som speglas
helst i tårar, Nicander I 175. syn-

darens 24. sol och mâne 21, 132.
-stygn 249. -tändning 24. -varg 179.
solens barn ll, 12, brudgum 11,

dröm 286, fader 11, maka/make tl,
13, 16f, 29,318, moder 323, prokanslär 24, reskamrat, 11, ekugga
23, son 11, spegel 25, ställföreträ-

dare ll, 24, syster ?,11,1Íl,sällskap 10, sängkamrat 11, vikarie 24,

viv fiorden)

15.

Soma 11, 42, 64, 93,99, 183, 198,202,

231, 239, 260, 267t 270, 2?3,282,

302, 317. -kärlet, -plantan

267,

-vätska 91, 118.

sommarlblek 153. -r¡råne 91,

-smör

149.

147.

somnambul 2411, 247, -ism 241.
son, himmelns 5, 7, oclr jordens 8,
solens och jordens 8f, 11, nattens
71, trettionde dagens 42, övergudens 5;

jfr kvinnans
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sorg, se månens. sorglens vän

299.

spnängas

i blotl H. Akerhjelm,

Sv.

-blek r53. sorgse¡r 101,29t' jfr
J. Reuter, Oktobermånen.
sot och bot Z4tlff.
sova 40f, t72, i månsken 2rr3.

spù 206. -domsförmå,ga 5t.
spår, av harens klor, 171.
späd 61, 82, 198.

sovjotvapnets skära 69.

spännbuckla 87.

sparlakan 242.

spänna, skirnmernät (229), sin stråt
Bo Bergman, I\{ånsken På strötn'

spatscra 40.
spegel 25, ¿5,88, tl3,131,160. i tlöcls'

hus

118.

spegel 25, 45, 88, l1í1,

l3l'

spcgla sig, Horatius, Oden

160'

II

5,

19.

Heine, Stagnelius, Nicander, Strintlberg, Lidman. Jfr s, 248, 254.

s.

240, 248,250.

spillrande månmjölk, H. Il{artinson.
spillror, Íalla i, 93.
s¡rindel 175.

spinkig 5h, 6L,
spinna 91, 228f. spinnare 169, 229.
spinnerska i månen hos kaschu-

berna, se Dva. hos irokeserna,
Mer¡rnon V. 2f9.
spinnrock 91f, 228f.
spirla s. 22, 331. -bürerska 22.
spis, blå, 92.
spisa t. Dahlgren, 1\Iåuen.
spjut, jfr Men rned spjut i handen,

MVÀG 1902/VII 160. 'slungare

13.

stav 7lf.

64.

jfr

månens.'bäraren

splittras 136.
spotta, mot månen, 2h7,255'
sprida, kyla 263, ljus 233' skitnmeq

III.

springa, i kapp 212. sönder 92.
spruckna häuder 253.

71.

stava 224.
sl,ege 328.

stel, blick, t0t.
sten(ar) 97, 144, se mân-. rnânens.
sterilitet 250, 28'1.

sticka 2/r1. -s in

50.

stiga {57, 219, frarn 215' ned 58, 162,
{65, 181, uPP 20, 156, {62, 210,
215, r¡r gravcn 60, 152. stigen ur
daleu 89.

stilla a.

2131, 262,294'

väder 247,

r'. kval

248,

269.

stimulera, drifter, instinkter, orga'
nism, 246, 283.

stirra, Stagn., Fjärilns
Sehlsl,edt,

I

dödssuck.

mânskonet,

den. IL Hornborg,

2?1.

spruùkanna 266.

stanna

slaten 29.

spctsas 98.

Stagn. Gunlög

men.

spöka 128. spökie {25, 165' -likl25,
154. -scener 125. sPökelser 125.
stad, hirnmelns, 108.
stamfader {68, 279.

starkhornad

spejandc 299, sPejarinna 300'

spe[älsk 2¿r0. spetälska barn 305'

lyrik

rr00.

llot

nor'

Ödernarks-

jungfrun 52, stirrande 100f'
stjåila 165. sig 214.

stjälpa i. tl3.

stjärna, aningens 285. him¡nelns

:

sumer. mul-anna. kärlekens 223'
286. midnattens Stagn. Visbul Il[.
minnets 285f. stjärnan 132. den

()rd- oc| n:rtnntrgislt,r.
storiì 31.

dern iildsl,a 29. sl,jrirnornn

3?, 103, l2il.

sljtirnor¡t¿ts drotl.

30, 219, 221, drottnilrg:1 1f,239,

fu

3t, fiistntan lìl, hcrdc 149,238f,

2?,

Itent' 30, 84, 2:19, hiirskaÌe 30, kung
30, 239. rnor 17, 29, 31, 239. iihta
rnan '.1:19. stjiirnlbat'n 16. -blornr¡ror'
{ì7. -ctl¿¡¡rs 122, 222f , -fall :ì1, l8{1.

I

r¡rval

389

stti (lrrfinntsig) lrl,43, s{t, gt.9ir, tj7,
?l t, 228, 287, 2(.15.
slål 162. -blanl¡ Olt.

stâtlig

2tì7.

stånga 6(ì, I?4f.

st¡illfiirr-lnirlirlc I l, 2:lf. lJ3.
stiinka, blotì (t\ttcrb. SI) ll ltìtl|, tlagg
143, glit.tt'l' 'l'egctlgren,

f)en

ble-

-lrustur :tl. -klâdd 149. -t'lanilen/
lündcr 109, 122. -cskn¡rl l/¡1). -ciiar

kaste tim¡rten, silver l4tl (Sehlstctlt,
N.r'hom, l3lomberg, tl. Ðhelund),

I 10,

vattcn 149; jfl bcstiirtha.

stolt

(.vl¡reä) 2, 26, 105. 139, 22t), 292.

stor I I, 2tl, 55,

rnystiskl 1)tr,
tref¿rlt 2{)2, -ütarc trX annt. 25.
slornurrn;ls tju(linnr ltì-!}.
stlaffla ttl, \-o, llì5, 23rì, 240, 2ti6.
-ort I 19, 161-r.
st¡'id 42, l6l. -sgutlalntr 10.
strimura i. l2ti (hos l,idncr, r\tttrhoru, (i. l. lllrtrrrurr, r\ho tidn.:)t'10
1795).

t.

90ff , 9(f .,

15,

jfr

nalt-

str.vli:rrc.

efttr,2¡r4.

slrü, gliitl. guld, ¡rürlor. silvcr,
sltirtttrrct, 146, 148 etc.,

slrtirn

jfr',\

skcn,

lnrn.

anrn. 16. netl 2.

l1)1. striinllna

skc¡r

l'.17.

sträva

l 5ll.

stulct, ljus,

2ll.

-ntle nliirr-

25.

stunì l0l, 22:ì.
stvr.'klarl 59. -nin¡¡snrr)tiv 3ftf. 1tl3f,
h.

st.l'ril

7tì.

9¡r.

2:11i. ?t)7.

stiitas boll, ¡rtl.
suga l()0, 2lìtf,
ßrrlullia lo.

?1t9.

srr¡r17ru l1)0.

z.

l,1rì.

ll),

l:1.',.

anr¡¡.

ll.

i - ir rì n Ít

svul l4rì,

26 I f.

stan l7rì,

\lll

Srrantorl'it 5l

.

svat't 150. l5ttf. -liliirld

151), -t¡¡it¡rr'

34ff, 49, titt, l5tì. -sjrrkt, sr tttftt¡elìs.

- loeh) r'it 3/¡, 81r.
svc¡lringsskir¡u¡ler I 25.
sviha 14,299.
svinoffer i128.
sïingr sig
svir

st,ulta to7.

ti

s.

,rsvalor'r 30i1.

till

Plejadernas fiol.
-nde
l!8.
stliila
18, 04, 103, 14,1, 2i8,
29(, :ì29. strrilar, se ¡¡tånens.
stliicka, sin bild Dahlglen I :14 l. sig

XI

stiil(l

Su-

str¡'ka liring om nattcn

17,

sl,¿iva

stö(l(l:¿07.

sulgul. n¿ìt[,

154. s. se nir¡ìc¡ìs.

stnrma 242.

stråke 73,

stiipprÌrts (dcrr s1'¡ls¡¡-¡¡'abisl<a öknens)
stole gud 2tttl

177.

l¡tì.

svfirnroclig 201.
svrilja, havels vattcrr, )16{ì.
svülla 5rìf. svulltr¿t lii¡r¡ral l{llì.
sviird, sc r¡r¿inens. -shlinga 71.
sv¿ir'¡uulc

2tl1r.

sviiva 212, 220, 2(ìl;. -ntl¡' l7fi.
s¡' 2211.
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symbol l15ff, 120ff, 73L, l4'1,301.
syrnpâtetisk magi 85, 246, 21t9, 2í9,

sörja 152. sörjande 17,27,29t.

I

n.

t
l

43.
1

274,289,304, 309-312.

XX

anm.

25.
s.yn, dålig, 254. -lig, natû och dag 19.

söt 165. sötaste 56.

söva {00, 289. ToPelius, Läsning
V 165. Kaijärvi, Kuutamo.

bli s. 194.
syndare i mån 165, -s övervakare 1{9.
syndarens sol 24.
synod,os 41,194. synodisk månad 198.

syskon 7, ll, 12,223, -par 168.
syster, jordens 9, 143, den kinesiske
kejsarens l, 5, det första ljusets 7,
solens 5, 2,11,13,28, 143, 215, sâng
gudens

7. jrf

mirnens.

borgen 26. solens Plats

såra, månen 313. så.rad 59.

säd (spernra) 250, 21?1,302. -bärare
278. -esvütska 278.
såille, orolig, 208.

sällsam, 54, Asplund, Daphne

24'

takldemon 2¿r1. -täckning 314Í,
talla med livets rõst intill mânadens
7. dag Drorver, a.a. 329.
304.

Tammuz 100.
tand 46, jfr hundtandrnåne och månc,

sådd 312.
sâll Myth lÌibl. 8: 2, 34.
sång, se mtlnens. sångens vän 298.

51

so¡n varit rfabeldjurets krökta
tandu hos Martinson. -vãrk 256.

tankfull 100, 214, 293.
tanunapat 4.
tappa, pà butcljcr 203. (fôrlora) pürlor 94. sol och nrânc 21.
Tarnkappe 34.

Taru

.

269.

Taðmet 301.

sällskap, se månens.
sünda, silverstrålar Braun, Månskens-

hjelten. sken 150, spökelser

125.

sängkamrat, Endymions 243. solcns

lt.
sanka, sig 182,215, sin ban 294, blick,

kind 215, sönrn 243, ägat trr3.

-s

tautos 3,
tavelskrivare 202.
Tecçistecatl 37.
tcckcn ,99, 2i)5.
teckna 228.

tefat

95.

tempellgrundare 331. -sömn 206.

215.

söka 12, 59, 211. moders spâr
tröst t5. sökas 59.

9.

sönrn 243, och tlrörn 287, och död 152,
se månens. -ging,74,241. -gångare

\42,2t,r,

på

talman

så s., i månen, 165.
så t. 273. glitl,er, rimfrost 262.

ned

tabudagar 315.
[aga, avsked 56, 58, 65, barn 165.
brud i handen 303. ned ¡nânen lf6.

-lös 21, 1oo,

ltg,

2B2, -het

243. sömnig 14, 16,210.
söndag, i ny, 304. -sbarn XXV n. 17.
sönderlbristning 59. -slitande (nrörker) 67. -springa 92.

tcnnblek

93.

tessaliska hâxor 181.

Tezcatlipoca 45, 99, {59, 222, 318.
Tl¡eseus 82, 92,
Thot, 3, 4, 9, ll, 23, 83,96,133,173,

t?6f, 198, 201f, 206f, 236,
2?8, 308, 317. -s son 278.

thrice-crorvned 48.
Tiamat, 19.

247,

Ord- oah
tid, ljus, mörk 196, lämplig 1ör avling,

födsel, död, giftermål' krig m.m.
306tf. -mËitare 199. -täljare 193'
200. -vetten 266. Se även under
bestäimma, herre, moder, otdnare'

tiga

295.

tillhâll för avlidnas sjâlar 1t7' spö'
keser och troll 125.
tillväxa 46, lB2.
tindra, fram, .Aüterb. SD

II 287'

lt8.
37.

295. i månen efter nägot
f16. På mânen 248.

titta l0!,
tjock

d6, himmelePortar 235, hjul 47'
2lE, hästar 152, kors 46f' månher'
ra &6, nätter ttz,l?7, ord 82, Parcer

51, 205, -lalt ator 202. 'formad

91.

tjugo 29, 163.'ndagen 253. tjugonde
nisan 328, tjugo första 315. -femte

-gestalted 47f. 'hövdad 4?. 'kronad
48. -uattsPeriod õ2, t96.'uddig 47,

256. -vägsgudinna 47. 'ögd 47'
tredje, dagen, 61, 64, 75, himmeln 20,
29, 218.
l¡¿tnulum.lumen 2l'7.

trettio 29, 52, 56, 61, 186' 196.
trettionde (dagen) 42, 69, 197,
204, 330.'

tretton mtnador t97, ollerdjur
trevlig

315. -nio 205. -nionde 305,

triail 5,

'!.7rr, 484, 2781.

elt'

-figur 157'

jfr

oxhuvud.
-Pojko 182. tju'
165.
tjuv, i mânen
varnas buse 234, lYckodag 315'

-huvud 2?9,

skyddspatron 134'

tjiirla, mânen 163,

165. -PYts f 63'

tolv, dagar l?2,

månader 19?'
308.
tolfte 139,
skördar 96. änglar
t84.

.

tom a. 34, 54, 99.
tonande 224.
Tors hammaro 227.

torn

108.

tordyvel 177.

i höParm 210, nattens led
220, vinpress, I)ahlgren, Yad är
kärlek? tramPande På mänen 33'

trampa,

317.

-de, dag 184, 313, mânad 197.

802, -sju rrL, 52,54, 58. 'åtta 44'
54, 59f, 202. -åttonde 39, 41, 60'

l.jur 2, 3,

'

48.

100.

tio 196, 218. tionde õ2, 59.
Tithonos

faser 461, 100, fiskar 891, grala

205, personer 46, slags månniskor
280, spetsar (horn) 256' ting 257'
ögon 100. -bent 4?, 1?2. -faldig 47,

tiger, i månen ll2.
tillbakalutad 210.
tillgiva, synd 330.

tingsställe

tre: ammor 9¡
39-¿t, 61, 82, 1gõ, 226,

õ6.

ll,

46.

t06f'

triangelförhällande

205.

t 5.

trilla ned 116. trillad lrân mânen 1'15'
l,rind 55,

91.

dRabü,
Trismegistos 202. Jfr

trivas

182.

trivia

48.

t¡ufa¡t {34f. trogen

I\f

ånen'

.298-

trohetens mâno 299.

troll, i må.nen, 113' 125' -bön 54, -dom
7d, -sskYdd 74. -eld 290. -karlar
2t14, -kittel 290. 'skönt ¡ken 290'
-itumma 205. 'värld 290. Se även
mänons.

trolla bort 244,289,
trolsk 131' 290.
tron, se mânena, t¡tna 22' 30'
lrumma, i månen, :J6' 168.

392

rrrÃx¡i¡i

trrlnla 90. -sjrrk llì,2{.}l' trånande

9f},

101, 289, 291, 295' trhnad

triitl 96. i

2-91 .

mancu l (i9, lkasia

112'

ask tC, banarr 96, l6ßf, kancl 169'
Se mån' och nrtinons trãtl' -gilrd'
.l

dc.n ltimnrelsku

i'J,

96,

ifr

må'

nens.

triitla:flanr 215, i solens ställe 23' op¡r
Stagn. I-una, 233, rtr skY

21ì4'

triitt 56,

[åga t65, 2l

28, l0o'

153, 195, 210. -na l21)'

tårjar, värltlens fötsta, 162,
nens. -fr¡ll l4ll.

I ¡r4.

Ukko 37,

horn 6ír.
tunn 5/r, 64, 6'j' 69' 7?.
tunna, fi. hynryt.r'nn¡'ri:löictunna
A. Ilellaakoski.
'l'uonela 82.
177'

turvisgi'rentle 16.
tusenrt'ig l3rì.

i8.

li6,

2!)t.
f¡9.

IJllrs ring 189, 237.

t¡lvar ll9.
untgiitngc, nled tnånctt, 282.

LIn

170.

250'
I bar l5ô, l9(). -doktor
-jordlen 41,58,117, -joldisk ll7'

tunrlcr'

(icnla I l2a' 'lig 291' jfr
kt¡rt litttrlnr¡r tiillo Leino I I 353'

undt rliit l¿r, fürlossning, 2tì/t.

2,2t10.

lvilling 10.-gestaltad

24 l

"gudal l0'

65.

tvinga, al,I irrhttaga stlrìning och rätl''
olq

tvista

udupu

ugglâ

'l'egtrÉ't',

luppert 177, ii2tì. -s stjür'tfjädcr

-horn, -hornatl

200.

130' 136, l4lf. tündas 1t1'
lìG,
tl3, 9û, '168.
1önrnra

tii¡rtla 5t,

tunga, Iìis

tungcl 65. -skint¡ner 'l'egcngren, Sf)
VtlI 36. 'tagcn 24t, 289. tunglets

mir'

läcka, ¡ncr1 silver, 148. tiickt /t1'

utldvass 67.

rr

jfr

liick 107, 139,22"

'l$a¡rtlrit t. -lr sa î02'
'l'suki-¡ onri 2f '
tunrl¿r 217.
tung 95, 216, 25t.

tvckönad

l.

tälja, lidcns skiftert
1107.-n<le

9/r, ögon liÌíì'

tvrilfürga<l 82, -horn¿rd 6¡r, 73'
t.yniì ,'rs, 52, 58.
tyst 2lìll, 291r, -ìret, 'ttatl, se nrânens'

l:ir:kt'

[rätobrütlet' /ril.

trösk¡lats l1rit.
lrôst 15,21. triista

l, tríid 96, iirnbar

I 7.

tv¿i, ansikten 10, 2lli¡, 280, bat'nmttrskors iì08, båtar 80, dagar l$5, fack'
130, f¿¡51'¡ {1¡ff ., Senlâlcr li2, 2:15'
Iti¡nnttrlsvarg¡lr I79f, horn 64, hutud

lor

lyktrrr
139, metallskivot' 88, ¡nånar 96,

10, hüst,ar I 75, könsorgan 280,

ntånsl(âror I 83, s¡reglar 88, stora ljus

urrg liì6. -rlonrlig 136' -ka¡'l l¡r' -nöt'
l7:1, 212, 331.

upp¡tnìmll 2t)7'
uppehËrllsort, för tlötla, 118'
uppenbar 4tì. 'a sig 3.
ru¡r¡rfinnare, brll.cns 225, dansens, 222,
32.9, kalendcrrts /r5, skriftcns 202.

uppfyìlas ùv st¡len 2.
rup¡rhov, alla val,tcns 267,

tlllings 261'

:jlll.

gudåìrs och nlânrriskors 278,
331, måne¡rs t61ì. sitt eget /r' viix-

ternas 27i|.

uppl¡sa, r¡riinniskor iìill , turl,lett ll30'

()rcl- ot'lr natunregislt'l'.
up¡rnyst,as 129.

upprepâ, sin tid, 134,
uppriitt III annr. 29.
uppskjutande 156.
u¡,'pslukrs 39,4:l:4.
rup¡rsl.ti, ån¡,o )15{i. -ndelsens synrbol
l:J{.
u¡r¡rsrningsman !32, dc untlerjot'diskas 23:Ì.
u¡.rpteckuarc,

nalcr,

av gudaenncadc¡ls

uyrpviit--lia, avlidnas
oc,h

flod

18.

sjålar, l:16.

eblr

266.
157, :l:loff

turbild, trtilttgubbctts

v¿rcker[ vüder 26/r, 269, 2i1.

vada 221.
\Vadd ?1ì7.

l tì11.

skönhettns

r.rrkla i. :l l, 9u,

:¿:J:ì. 11.

l,eino I I

90.

ll,',:1. s.

¡r0. -ülshandc 21. v¡kantlt' iliJ2.

vakcnrlröntnrare 29f.
vakna 41. till liv I70.
vakt 2iì2, sc ¡¡å, hi\lla.

t. 121,2:12. sig 152.

val¡nosntiikt¡ntltr 98.

,13lt, lU0,'l()i-lltl'
:J31.
I'att<lr'¿tre 207.
232, 21ì1r,
vanrìt'ittg, se månerts, -snran 209.
vanlteìgantlc, att ¡reka ¡rå nrånen 247.

20ir.

rurfadcr 279.
rurht:r¡r¡¡ret,

Enligt Iioranen 7 l:2t

tl¡,r'kld retlan ttnder Noas titì.
vlgga i. 9tl. s. :J7, 7(ì.
v¿ìgn, st.i nnìn-, tnåncns --. -shjul

r,anrlra

ti¡'dr' 116,

281.

r'¿rllla
238. -lrorn 6ti.
¡

.

l 03.

urljus

utvcckla, äggot,
al'lizza 2(ì5.

vakta

26.

IIr i l(aldóen i7,

:Ì93

-iilsliantlc ?1.

108.

u¡rpträtla, iivclnrodi¡¡t

uppâtas

a¡t-

I urlul.

l)ll.

li,

l:j1

v¡tnka 222.

187.

urnrünniskan 2, 46, 2i9f.
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Till
S. 37 r.

äEg.

/¡-5

nedifr¿ln, ¡râ svenska: oi pohjolas stenbacke, i kopparfjällcts
inre, i den brokiga stenen, i berget av stå|, i klippan av jtirnr.
S. 38 r. 1-3, på svenska: rKumet (: I(uumel.) omslöt tillförnc månen
med en ring, I(avel, befriade mûnen ur ringen, ur rian av järnu.
S. 67 r. 3-/r nedifrån, på,svenska: rMûnens skâra ger tecken frân himmeln:
axet år moget, bärgen nu skördenh

s. 96. I Arabien dyrlcades mângudinnan al'uzza i gestalten av ctt träd.
På Anriralitetsöarna identifieras kokospalmen med mânen. Briffault, a.a.

II 630 n. 7.

S. 103 n. 40: likaså hos Amerikas urinvånare,

J. G. Müller,

Gesch. der

amerik. Urreligionen, 218 f ,, 428,
S. 128 r. 1*3 nedifrån, på svenska: roO käraste, ystra äro de dödas riddjur
förskrücka dig de döda?r
S. 185. Skottlossning vid mânfönnörkelse även hos lappar och burjäter,
Itkonen, a.a. tg8.

-

S. {95 r. 3 nedifrån: jfr turko-tatat, ai-rotdi: fullmånen såsom skiljevägg
mellan ny och ncdan. Vámbéry, Die primitive Cultur des turko-tatar. Volkes,
160.

S. 202 rad 2: Hukm tyckes vara en felläsning i st. f. Haukam, se H.
Ringgren, Word and \{isdom s. 186.
S. 273 r. 4-7 nedifrân, pâ svenska: rDu, gudinna, som i mânatligt lopp
mâter ârens gâng, fyller jordbrukarens tjåill med goda frukter,r

