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os Ritſens Höglofl. Stånder , vil jag hårmedelft uti una

derbånighet nedlägga fyra ſmå prof afben våtmenta får,

lef , jag bar at efter mitt förlånta pund, of uti mitt

fånb , tienia det fåra Fåderneslandet.

Mitt förſta lilla arbete år en Svenſk ok Latinſt ofverſättning

af Edda , ſom , efter de Lårdas dfverensſtemmelſe , år åiſt of före

nämſt ibland allavåra Svio Gdtiſfa Handlingar , Sagor eller Hiſtoo

rier ;men aldrig förr varit på Svenſka utgifven.

Det



Det andra år en mathematift Gruinoritning afhela dd

Bebreiſka Språket : of ſå vida mig befant år, blifver jembål detta

mitt lida Saebreiſka Lericon det förſta, ſom uti sådan korthet , of på

Svenſka, föreſtäller ofdet Heliga Språket.

Det tredie år Svenſka Konunga Biſtorient, uti forthet 1f8rs

fattad , ifrån 2200 år före Chriftum intil våra tider, grundad på de

ålſta of trovärdigſte Handlingar , både frammande of inhemſke; hvar,

uti iag hoppas få mycket mera giort Riffens Haglof . Stånder til

nogie , fomman hårtils fårgåfves begårt ofåſtundat en sådan.

Swenſka Stats Biſtorien har jag ofrå korteligen författad of

uti Manuſcripto måſtabelen fårdig, faſthon ännu icke kommitat tryckas.

Det fierde år denne Lilla Bob, ſomhandlar om SvioGoters

Has Bokſtåfver of Salighets Låra , redan fyrahundrade år före

Mofen.

Hos deßa SvioGster har det alla tider varit en inbiten Bas

ne , at afven rå litet, ſom de behöft låna , eller ditta berom åt fina

Förfäder , ſå manligt hafva deförſvarat deras dyra åreminne, is

mot afundens gnagande tånder. NårEgypterna begynde tilvalla ſig

företräde uti åldren får alt folk på jorden , ſå tego alleſammans i

Göterna undantagne : Men deße togo ſå kraftige ſkål, både af Him .

mel of jord, luft of minniſfor , med mera , at Greker på vilſom las

tiner, hvilfa ſkålen öfvervågat, Aluta med deßa ord : För deßa

måtte de Egypter duka under ) of man har altid

hållit Göternaför det ålſtå folk i verlden .

Så viſt ſom Riffens Haglofl. Ständer åro di Forna Pris.

birda SvioG8ters åkta Barn , få råkert troc jag , at De uti Detta

målet åro dem life, of ſålunda hafva lika ſtor påmjelſe til fina Förs

faders tadlare of ſmickrare. Deras egit beróm år tilråckligit , ol

beh8fver icke , fom fråfan , låna fig fiådrar; men å andra ſidan år

det alt får dyrt at miſta, ty det har koſtat dem mera , ån alt annat,

ok vi finnom mycket uti Deras enfallighet, det vi med förundran más

fte åſkåda. Nog har Efterverlden vetat of ſett wåra förfäders 16

enfaliga Runor of diupſinnige Runſaf; men at der varit innefattade

Mimesteror om DenTreEnige GUDEN ,omSonen

JESUS CHRISTUS , of hans lidande på et

Korß , Hans dob , upſtåndelſe , upfarelſe, m. m .

har uti trytufend tryhundrað ár , intil denna dag , varit g8mt i et tioft

mörker. Nog har hvar en Runofánnare vetat , at den 19. of fiſta

Runan , ſompå Chriſti aflelſes år var Nomårke, talasBelgThor:

men ſom de icke setat, at Chor uti stiſkan betydbe Srålfare, Tå baf .

Xa PA



po béideheier petar, at BelgThor gaf tilfånna Frälfaren uti

Moderlifvet.

Det har hårtils klingat behageligit uti SvioGsternas dierfuads

ron , at deras Fåder ført fina regrande vapn , genom Europa , A:

fia of Afrifa ; men atde bår på Scand : barit uti den Himelffa

SalighersLåran , til allas förundran ,vålunderrättade , redanvidas

brahams tid ; tårer fiuda ſå mycket ljufligare för barnen , ſomdet gifyer

bäſtahoppom Stamfadernasepigaſalighet. Hvadkan låndavårt

K. Fådernesland til ſtörre beber uti Hiſtorien , ånat denna intygar ,

alt folk , deHebreer undantagne , bafvafått fina Bokſtåfver of Bota

liga Konſter ifrån Svearife ?

De ſom de förnämſte af defaHigaSanningar åro nu utienbåte

ſignað ſtund,såſom et urgammalt Fynd,urmörkretframbragte,juſt under

denna Rifſens Högtof .Standers Sammanvaro ;få bdrade Ritſens

Håglof. Stander uti underdanighet upoffras. Jag tilſtår gerna ,at

mina ringa Arbeten äro ganſkaohäffade ,at vinna få högt företråde,

Mendetår ſielfva ſanningen , ofide någonlånd eller fulen

váltalighet,ſom jag uti dem áſtundar viſa. Blifva deße hos' Rifſens

Hagloft. Stånder Nådgunſtigt uptagne, ſå blir det hos mig en kraftig

upmuntran of förbindelſe, at hår nåft, vil GUD , viſa något fulfoms

ligare. Smedtertid of altid ſkal det vara min trogna dnſkan , atDer

AlrahogſtemåttemedallAndeligoch Letamlig VålfignelſekronaRif.

Pens Höglofi. Stånder ; Uti hvilken Förben jag tilmin ddd meddius

paſte vårdnad framhårdar

Kiffens Søglofi.Stånders

si

Huberdin domiufafte Tienare,

JOHAN GÖRANSSON ,
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Bokens Innehåll:

Hall DUD år Talets of Tungomåtene Uphofeman,

bladet 1, 2 , 3

2. S. Bårá Förfäders Boeftafver tallades

Kunorivoro16 til antalet , men för Gyllentalet

tillades 3 andra dubbla. 3, 4. Runorna hade en

Hicroglypbift betydelſe , rarom F , tallades Frei/

Frid of Sällhet. TH , Thor; frälſare , m.m.

TH TH , BelgThorl Sralſaren imoderlifvet.3o

4 , 30 , 51 , 104 , 110. m.m.

3. $. De delas uti Råtta Runor / Vinde Xunor ob

Stup Runor. 5.

a) at han tagit en hel annan ordning ;b)athan

tagit en Staf til grund för alla ſina Botſtåfver.

At hafva st KORSS med , näſtan vid hvar

en Bobtaf. 6 , 7,

4. 9. Afdefa16 Xunor Hafva dealfta Greker, Tyrrhea

ner of Latiner fina Botſtafver. 8, 9, 10, II.

s . 5. Runornas förmon . 12 , 13.

6. Š. Hvarföre han tagit en Staf til Grund . 15,16,17.

is. Aaſtaren har varit högt upluſt. 17, 18 .

8. S. Kaut denStoraJehovah ofden dåtilkommandeBee

horchua eller JESUS . 19 , 20, 21, 22.

9. I. Orſaken, hvarförehan begynt med frei. 23.

10. I.InnefattatJESU Namn utt ſit Alphabeth. 24 , 25 ,

11. S. Frålfurens Korſ uti Runo Alphabetet. 27, 28 , 29 .

12. 6. Namnet STAVR , hvaraf ETATTOZ. 31 .

13. Š. Stafven JSS påJESII Korf. 334 34.

14. Š. Kunorna igenfionas alierimmans úti öfverſkriften

på JESU Korf. 35, 36, 37,38.

15. S.

26 .
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15,9. Denna llara tundſtapen viſis af GUD. ord. 39, 40,

41, 42, 43, 44.

16.9. Egypterna hade föré Moſis tid fått ſina Botftäfver

afSvioGòterna. 45, 46 , 47, 48, 49,50,

16 , 9. Egypternahade Hieroglyphiſta Bofftäfver medKorfa

mårten , ſom utmärkte et nytt Ulloinmande lif. 51 ,

52, 52. Huru Rorß het på Hebretſfa. 53.

1 %. . Bore ,Odin, Thor of jovir, dro dyrfade öfver hela

bérlden , 54 , 55 til 9o .

17. . Sibylla , den förſta Odins Gemak
. 91, 92. Hennes

ſpådom om Chriſto. 95.

17. 5. Virgilii Tat oin Frálſaren. 99. in . m.

18. S. Gdternas Tidaråkning, hertils Votunnig. 106 , m . m .

Solcirkeln . " 117. De gamlas vitnesbörd om Thor.

129 , 1214-123. Attin tallades of GUDSTÁF 06

Thor kallades Erit. 124. ThoresTheologie, 125,126

CI 127. 128. Slut, 129 .

NB . Man har uti Bofen, bland annat, fårgåtit féljande:

elige Tal hos våra Fider, ja före Ddin den ſenares tid ,

euer Hundrade året före Chriſtum ,voro1) Cretalet,es

medan det betetnades medÞ Thot,ſom betydde Fralfare,

2 ) Siytalet, emedan det ſtrefs nied * CH, förſta Bokſtaf

ven uti Chriſtus. 3) Vijotalet, för ! IS ,mm. 4 )Tolfa

talet , ty det målades med+Tur, Korfmarke, detta var

det Högſta of Heligaſte. Si huru detta pekar på frålfa.

rejs Namn , Ámbete of Korf.

Sel, foin emot förmodan inlupit , bebagar Låſaren gunſtige uit

ſåtta och råtta .

S. 1 .
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Alfom den förmån at kunna TALA

åren ibland Skaparens ſtörſta våle

gernigar imot maniniſtor ; få dr ve

både af GUDS ord, of Förnuftet, klart, at

GUD ommänniſkans ŽAL har en beſyns

herlig forſyn, of omvårdnad.

At Zalet är en Guds Gåfva, ok ide et måna

niſtliget påfund efter djurens låte, okdylikt, behöfver

liten erhindran ,men intet bevis. Dk at det är en is

bland de ſtörſta , lårer knaptnågorneka,ſom litet vil

tänka på ſaken . Derföre, emedan ſå år, måſte Han ;

Somftyrer altfå, at det ſvarar imotSin vils

ja , OrdſpråksB . 16: 4 . AfHvilken det tome

mer, hvad tungan talaſtall: Ordf: B . 16 : 1 ,

Som råknar hufvudhåren , of låter ide en

(parf falla på jorden utan ſin vilja , hålla oli

Deg
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per detta , ſom långt ftórre år, en ſtörre omvårdnad ,

at intet derutinnan tager af, eller til , utan bans vill:

ja , of Hans Åndamåls årnående , nåmligen Hans

Ara.

Når vi nu með förnuft tånkom på Hiſtorien ,

at aldrig något folk varit utan Sal ; men tvertom,

at Gud uti ſjelfva ſtapelfen gifvit, of lårt månniſkan

Zalet, fåſom et medel atdermed lofva honom, okup

byggahvarandrazokfedan wibBabelsbyggandegjort

en ändring uti detta Falet, at derigenom komma til

fitt åndamålmedmånniſkornas utſpridandehvaren

til ſin beſkårda del; ſå fåvi åter ſamma ſlutokfats,ſom

nu begyntes med; nämligen, Gudäruphofsinan

til Sal, of Zungomål, ofver hela verfden .

Dl ſom Gud uti fin öfverflödande nåd ofta

ſom han ſelf fåger , Rom .9:13, kan viſaden ena et

bögre mått, iſynnerhet i ſtycken , ſom icke åro nods

vånbigetil Saligheten , inden andra ; Såhar han

of ati Tungomålens bibehållande, of förändrande

lemnat det ena folketföretråde for det andra. Det

låreringen neka , atHani dy mål viſaten beſynnerlig

nåd imot det folk, ſom hafva fått et Språk, hvilket

1 ) Ar nått of lått at Dala of låra;men

berjemte

2 ) Grundritt, ſå at orden i högſta måte

ton uttryda tingen, ſom de fåinpastit; offäs

lunda
2 )
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3) Naturligt , at tingens natur afmås

tas ſå mydet, ſom någonſin ſte fan : of

4 ) Blifvit ifrån urminnes tider, of

förſta Stamfäder,bibehållit,in til denna tid ,

5) Oblandat, men fodt många andra

af ſig.

Habe något fort et fådant Språk, of bet ide

med tackſamhet årkänder ſå vore det en fyndig fors

ſumelſe, imot Guds margfatliga godhet i dennamåt

ton: men om ok den, ſom har, nekar det ſammá,

han går ingen ting vårre , ån förringar en ſtor

Guds vålgerning. Såmißhageligit, ſom detta år

för den Alcahögſtaat difta för honom en ny Guds

tjenſt, eller dylikt; ſå obilligt år det, ok honom obes

Hageliget förminſta Hans godhet imot oß. Janſes

ende til ſådant, vil jag ſetil, hvad uti vårt ſpråk kan

i detta mål vara at betrakta.

Jag vil begynna af fjelfva grunden , nåmlis

gen
Borſtåfverna, ok ſedan gå til orden dåbán

til Talet,of meningar. Men Gan ,Somgenom ſit

ordgjortal ting, od Han, Som ſelfårOrdet,of

med fit kraftiga ord bår allting; låte alle mina oro

lända til Hans, namns lof, pris , heder of ára !!!

Amen !
S. 2.

Våre Fåder hade ſexton Runor, eller Boks

ftåfver, af
följande

ſkapnad , of betydelſe.
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N. n,

1. . f. Fa, Fx frænda rogur;penningaruppådatråtor emelang. ph.P.p.
Frei. frånder. Fofnis bedur Drakaſång. Faber.

2. n. u, Ur. lUr er verſta veder.

3. p . d.Thor.

Thor, Thuls,klætta, ibui. Thuſfar gåttar hafwamåftD.ds.

bodt på bårgen.
Tzh.Tsh . Tch.

4. # . o . Os. (Leker osi vidi: åmún har ftridt of bruſande vatn 2. 0. 8. O.

Reidr Snudug for: haſtig reſa. Jors Erfidi , håſta R.er.ur.

5. R. r ;Reidr.

arbete. Heita ſprånga.&c.

6. V. k.Kön . Kồn ikote verſte: bdid i fotet werſt.
c.ge.ga.

k.q

h.Hagl

Hag!.Kalda korn; falt forn. knappadrita: ſamman-h.gh.ch.k.

drifne ſuðknapper. verſta knappar.

8. Tin . Naud

Naud vaſambleg verk :dungr koftr: beſvärligt verk.

tungt tilfälle, enda tilfälle.

9. 1. i.Is. isbesar beredelt trebao bone bart' unnar dexia

Is bra bredaſt. Is ar borkr, åns bart. unnar dekia:
i. j .

joiti a. Ar. (Argunnargamman: godtår år folfens glädieof gam:2.a.ā.8.x.:

11.ḥ, S. Sun. huel Bell.Detffinandehiulet ſom alt vermer,lif gifver.

Sun ſkya ſkiældr: ſkinandi rodull, guil, hverfandi
S. f. s.

12. 1. t, Tyr . | Tyr einhendr as: Tyr enhånd Gud. Tridi Affin .
D. t.

13. B. b.Biarr. (Biarks bromrfrodaft

: biðrketelningar åro frodigaſte. B. P.

14. f. J.Laugr| Lauger landa belte: vatnet årjordenes bålte.

Lauger Hainra forran: vatnet fås på klipporna.

L .

15.4.mMadr. Mader moldar auke:Männiſkan årmolbens förðfelfe. M.m .

Aur or bendum boge, aur madur Ding ſoker, ſkåks

16.i.auAur.
tan afen bånd boge. De rike hafva altidrättegång.

0.e. ei.

NB. Uti denförſtalinienfer man har råkningen til 16 , ty i ſtållet fårandra

mårken brukade våre Förfäder ſina Runor uti råfnande; ok ſom detta hos den

varit et urgammalt bruk, rå funde Salige Profeſſor Werelias med fogpåſtå ,

man ide kunde åndra denna ordningen ; eller föregifva, dem ågt någonannan.

andra raden ſer man deras Skapnab, hwilken ibland finnes litet annorlunda, Tom

råttnå fall viſas . tredje raben hmad bokftafdeſvaraimor; dernåft derasnam

på Gotifa ; redan deras gamla Gdrifta minnesnani
n
; of fift buru en Rin

ſvarar imot flere bofftäfver.
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17. f. al. Arlaugr. NB. Deße tre ihopſatte Bot

18.X.
mm.Tvimadr.lftäfver, drofor

råtningen ,of

19. 0.dd, Belgthor.
Igyllentalet ſtull på

Runftafven

tillagde; men kunnaide kallas enkla Bokſtåfver als

lenaſt , emedan de af tvenne Stafver ihopſatte åro.

Såſom + af + off.Den andra nämligen x af tvenne

y det'ena up nedvändt. ~ af tvenne b ; hvilken bok

ſtaf Ulphila oförändrad behållit. + 4. e bléfvo i ſenare

tider tillagde; áfven deſtungne. Ari andan aforden .

S. 3.

Detta är den på Runſtenerna måſt

brukliga ſlapnaden , eljeft finner man dår

odfa Vände Runor, of Stuprunor , på

detta ſättet.

2 2 3.4 Š 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16

YaNUasy 74 * HIIN + Lin Y Y

£ f. u. U. d.o.r. r . & . g. h .11. is a. s . t. b.pol. l. m . m . e, e .

Det är ſvårt at fåga, hvilken ſtapnad , ſom át

den ålſta : Salige Herr Profeſſor Verelius håller

vål den almannaſteför den förſta ; men utan at før:

ringa enfå Berdmlig mans lofvärda namn, tror jag

helt vifty at wande Runotnay' of Theiffätåt

ſom våre Förfäder brukat ifrån höger åt vänſter, år

Det allra diſta : ok at jämvålStuprumorna drv ur

gamla. Men här må hvaren tro ſom hanInſters

mine ſtál ftola hårefter på fit ruinviſaVig.

,11476.13

I 1

1
3
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S. 3.

Runorna äroaf en ganſka vis INäſtare,

ſomdofhaft Hebreiſka Alphabetet at råts

ta ſig efter, upfundne.

Uphofsmannens viſbet ſes flarligen af Runor:

nas naturliga, vackra , of natta , ſtapnad. En Staf

år grunden til allaſammans, hvadan de kallas

Stafvar, of Botſtåfver . Alt ſom man fåtter

etKnå, eller Korb, pådenna Stafven til, få fårhan

mårkelſen til. Om HälſingeRun
orna hafva nu de

lårde markt, at fidiva Stafvenuti dem år utelems

nad of Knået behållit. At mäſtaren råttat fig

efter Hebreiſta Botſtåfverna, ftal afderas lika taps

nad , halt oť antal , (når man tar bort de Dubla uti

Hebreiſtan , of uteſluter o ok ei uti Runſtan, hvil

tet ſenareår afSegol, - men det förra af * ) aldeles

blifwa klart, otjutan tvifvelsmål, för den ſom its

te med flit vil tvifla.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 15.12. 13. 14. 15. 16.

9.S.p. 6. 7. y.D.S.M. 19

$ Segol.

1.2. id. . *. 1. n . t. 1.1. V. AV. A. T. * .. thi

Jag ſer ogerna , at man förtryck stuu icke åri

ſtånd låta tryctaldeHebreiſkaBokſtåfverefter ſinål

ſta ot enfaldigaſte ſtapnad , ſom finnes uti debäſta

ot alfta bandſtrifter. Dodfan detta fes efteråt på

fit rum .

Man

.etie.Sege*אבנרהוזילמנפרתו



Manmärker nu förut,atRunomáſtaren habealbes

les ſatt ſig före hafva enStafok et Korßmedutihvar

en Bokſtaf: men hvarföre, ſkalpå fit rumunderſökas .

Alef ſtod mera upreſt i åldre tider , ſom ok fins

uti gamla handſkrifter, ok ſålunda juſt likt vårRuna

*, faſt dennas mäſtare gjort båggé tverſtreken til ety

får vigheten ſkull. - D År litet inbögt på bågge åndar.

# år aldeles 1.7 p oto icke olika: ok emeban o utſades

med etblåſande, ſer man hviþnu gäller Tch ,nu Ths,

nu ds. Uti * ) okn finnes jämnt tre råtta linier; of

af denna grunden kan man igenfå orſaken , at* gåls

lec nu h, nu gh, eller ch, emedan det onſamt ſvarar

imot både n of n . Det gamlavau, ok vårvänderus

na ur , eller v , kunna knapt ſkiljas åt.. Afvenſå Sain

of Sun, 11. Utaf et utſtreckt jod år T , eller is. På

Lamed of Laugr är ingen ſkilnad. Uti Memof Ma.

dur, s of y ſer manen råt linea up of ned, of en

linea lik en half cirkel. Nun 37 of Naud Frógia ſtrax

fin ſlågt; tverſtreket år litet flyttat. Phæh , 57 ofFæ

Vwbafva ide ſå olika ſkapnað, ſom namn. Refch

ár við hufvudet litet nedbøgt,ok åter utbragittilReid

X ,DetgamlaTau,år ganſka liktTyr 17ok#år et

Vau ſom fådt två tverſtrek för en prick , hvilken

Måftaren ide ville hafva ;utanalleſtadesen Staf

ok et forß , of et tver ſtrek var på 7. "Aur van

ei, eller e föreſtäller aldeles et Sægol up ned, med li

neer , of ſtafven , ſom altið ſkulle vara med, utmärkt.

Sålunda kan hvar en ovåldig ögonſkenligen fin

2,11 )na ,
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na , at våre Bokſtafver åro efter Hebreiſfan inråtta

de,
emedan ſkapnað, antal ok bemärkelſe aldeles in:

träffa með hvarandra (*). Vilnågor påfta vederſpelet,

få viſar han dermed , lig icke kenna eller veta Hebrei

ska Språkets åldet , of beſkaffenhet, både uti fine

bokſtafver, ord oftal, m.m. Men vil åter en annan

påſtå,at våreStafver icke äro inrättade efterHebreia

ſkan , utan antingen afen Sinrif Götblottupfunds

ne , eller af-Latinſka, eller Grekiſta,Bokſtåfverna

tagne: Såwil jag erhindra en sådan min deloman

I ) Latinernafingo ſina Botſtåfver ok ſkrifkonſt af

Pelasgoterna, (a) 2)Deße voro Soter of Hyperboret

ifrån Svearife utgångne; ( b) 3 ) de førſte , ſom ſatte

fignedutiGrekland voro Pelasgoter( Fálasgoter)(c)

4 ) intet Alphabet fan framviſas hvarken uti Europa,

Aſia eller Afrika, få lift Hebreiſta , ſomvårt Rune

Alphabet. Förſöke ho , ſom lyſter , han ſkal finna

långt mindreoverens ſtämmelſe. En ſådan kunde

omogeligen blifva af en händelſe. 5 ) Fålasgóterna

fallades verföreAlorDe Gudeligeemedandeale

lená ibland refernahade förvarat Bofftafe

verna , ſom brufades före den ſtora floden : (d )

år Grekernas egit vitnesbörd, faſt ån de kallade Fås

lgsgöternaBarbarer.6 )Odin dengite led frånGomer,

låt

( * )Undantagne Stafvent of Korßet/ fom altid ſkulle vara med .

Plin . H.N. 1.6. C. 56. &c.

orig . Celt. Diod.S. B. 2.47. Solin . P. Herodot.

( c ) Herodot. L. 2. so. Clem .A. ap. Morhof. Strabo Lib. 7 ,

Magiſter Hervegs diſp. de arima. ( d ) Euſth . Iliad . B. 358.

.
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låtmed Gyllene Botſtåfver ſtrifva Komuna.

ga Lagen uti en kopparſtod i Urſata tema

pet , ( e) 7 ) At Thores Drottning Opis:ifort

härifrån tvenne MeßingsEaformen Bokſtäfver

riſtade, til Grekland, före Moſis tio. ( f) 8 ) at

Grekernafielfve tilftå ſig fått Bokſtafverna , icke af

Phenicierna, utan af. de Rfverborna Alina

gar. (g )

S. 4.

af detta vårt Nuna a, b , c, d, Hafs

va ſåledes Grefer ſit förſta a , b , co

ſom of beſtod af deſamma 16 Boffåfver :

of Tyrrhener , eller Etruſcer , jämydi fina

16 Bofftafver.

OmGrekerna vitnar Plinius, (h) Plutarty, Oy

Ireneus, of M. Victorin. (k) Harpocration , (I)Zes

zes, (m)of Ariſtotiles, (n ) atdehadeiförſtone

B alles

( c )Mir Svenſka Hiſtoria. yid. Företal til min Edda.Platoin

Critia &c.

( t) Plato inAxiocho, Herodot Diod. S. & c. Satunba hade

man ide haft lång tid, at glömma bort de gamla Hebreiſka,

ofdittanyapå .Hebreerna haft bofſtäfver före Molis tid , of

ånda ifrånbegynnelſen, år viſtuti min HebreiſkaStafbof.

). Diod. {, L.3.56...

h Hift. Nat. Lib. 7. c. 56.

(i) Symp. L. 9.38.

(K) Hos Scalig. tit Euſeb . Crofi. 120. At. T.1.6.835:

(1) Hos Scalig l. c .

(m ) Hift. Chil. S. 352. & c. (n ) Sos Plin . 1. C.

1
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allenaft 16 Bofftafver; jámvåt före Sadmi

tid ; men ſedan lade Epicharmus til z, 4 .

Simonides upfannHof -2.Cadmushadeups

fylt detta antalet med 0 , 0 , X. hvilka inalles

góra 24 bokſtafver,

Når man nu ſer, at de 16 gamle Grekernas

Bokſtåfver , voro de ſamme, ſom våre 16. Runor,

få lårer man icke begåra flere ſkål til deofvannämn

de, uti denna ſaken . Drag allenaſt afdeßa 8, i les

nare tider tillagda , få år ſaken klar. Eljeft hafver

Plinius på nysnämnde rum upråknat dem i följande

ordning, där han fåger, at Ariſtotiles räknademer,ån

de andre , of fick på 18 , på detta ſättet

J. 2. 3. 4. so 6. 7. 8. 9. 10. 113. 13. 14.15. 16. 17.18 .

A. B. F. A. É . Z. I. K. 1. M. N. O. II . P. E.T. T. 0.

Når man tar hår ifrån Epicharmiz, ot Sabmi o, få

blifwa 16 igen.

TyrrhenernasBokſtafverhafver en Witter

Hiſtor.Profeſſor uti Florenz N.T. Gorius nunyli

gen låtit kommai dagsljuſet, of ſer man uti hans

adla Bok ; at deßevarit allenaſt 16 til antalet , af

ſamma bemärkelſe okſkapnað, ſom våra.

K. 49.) LLA)(M.m .)( .̂) (4. f. r.) (9. D. b.b.)

( Z. 3.) ( v: V.) a ) ( 6.0.0 .) ( # ) (*. 8.8.0 . ( + )

Des

1

2 3

6 ... 6 7 8 8 8

I210 10 10 II II 13 13 13
16

14 IS IS 15 15



I

DOC

Derasbetydelſe år denna:A, E, I, K , L, M , N , P, R,

S, T ,V, Th. X, Ph. Ch. efter deras egen ordning.

Såſommantalt om Fålasgoternas Språk,ot

Bofftåfver ,vil man jámvál införa dem , hvilka ſe

dan blefvp afde Latiner antagne, of voro i ålſta ti

der åfven 16 allenaſt, nämligen A. B. D. EF. H. I,

K. L.M.N, O.R. S, T. V.Sedan tillades de dubla ,

Z , X ,af Ts,ok Cs.eller Gs.ſamt Y. ok åter C, G , P, G ,

Ofå blefLatinſta Alphabetet fåbant,ſom man nu fer

det. Nu vil man ſtälla deßa 5 A, B, C, D , hos hpar

andra ok viſa deras likhet.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 !! 12 13 14 15 16

Run.ap.vb.I.R.Pd.Mittel ++.19.1.Bajfortettii

Grek. II. V.O.O.R.pr.ķN I. A. S.T.B.Ar.Mu- € +

Tyrrh._F. V.0. P. K.KH.L.A. 4.T.81L.M HER

Fálasg.F. V.b :O.R . G. K.N.L.A.S.T.B.L. M.E14

Latin . F. V.D.O.R.G. K.N.I.A.S. T. B.L. M.E.,

NB. Den , ſom icke med flit vil tvifla , lårer hår

finna en ſtörre likhet,ån någonſin kunnat ſte afen bån

delſe. Når hår til lágges det, fom ofvantil årpåmine,

at Fålasgdterna voro ifrån Skandden uta

gångne, ſamt N. Franciſci Gorii vitnesbord,

at Tyrrhener, of Fålasgoter voro ifrån et, of

fammafädernesland;jämvålStrabonis ,Stale

dianti, Clementis Al.Theophanis, ok Plutharchi,at

de offå voro Göter,ifrån Svearife fomne

ſå är faken afgjord , of orſaken funnen , hvi de haft

B 2 få
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of Saave;(Dgys),den het Afe cinalos
) com

få lika bofftäfver. Detvilmanocfamárka,at1444 ef

terChriſti födelſe harman uti Elgubio funnit tven

ne urgainla taflor med Fålasgotiſta Bokſtäfver,of

Språk utgrafnerdem Hogo. Bourgdetins uttydt.

Elleft har nyß Berömde Profeſſor N. Gorius

okfåbeßaBokſtäſver uti fit förträffeliga Muſeo

Etruſco. Innan jag går vidare, viljag til bevis om

våra Runotinföra några gamla Runſtenar,emedan

de åro deſäkraſte , ok näſtan de endaſte, tibabócker,

fom hafva ifrån ålderdomens fråto bevarat både

vårt Språk, of våra Bokſtafver .

Fiuckeby Sten i Arintuna Sokn i Upland.

INFRATORIYAPAR. Riutt. ut+ pitht: tVTIR .

with hitti INPIR . AVIN . ht: 411• tri hiY .

the VART . UTABPI #RI: **: PRIVATY . ** . TIR .

* .AtoIN •Detår. Thur ( Thør) Konung( SA

turn ) reftedenna ſten efter forier fina; Jovir

utefor omkring ;ſtyrde håren vid Gretiſka

hafvet, når han var död.

Baraldstorps Sten i Enſvara Sofn , uti V.Gotland.

* httl. hiltosis Itche unto hit. *+Rb+.

PAPP TREYST.AFRD. TAPR . 1. MUTR. Mr. ::

Altrn Det år. Tute fatte ften ( denna efter

11 Irge,fon ſin ; en hård god Drafe

( Hiels
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) o C 13

(Hielte), ſom vart döder i Vefterhafv
et på

Bifing. ( Siófrig).

Kiålſtads Sten i Häggeby Sokn ;

4T + Rotar . *l*RAREAR.riin Rintihtilto

btht: #1: PAPAR VURN:hny. Athtr: htt.T. PIP

tbl . Pab• '# 14ABI: htra. Det år. Starfer of

Hiordvarder låto reſa ften denna efter fas

der fin Geira : ſom veſter ſatt i Thingitania:

Gud hielpe Sjálen !

Sviin Sten i Bälinge Sofn i Uplano:

Det år; Biarnulfr låt göra 111 4114848

márfet åt Thilid .: 11110 -TE:1986Y 48114

Orbu Sten..

41N . ++4144.98.14514.141.JİNNY 491 sttavuIA

Detår. VigmundofAlfirid bdggo mårfet åt

ſig lefvande.

Häräro allaRunok, ſom kunna våndas ,ſtref:

ſkrifva; ok detta ſättet,hafva Tyrrhener, eller Hetru

fcer , behållit', fom ofvantil år vift.

Golfitab Sten uti Senftab Sofn .

Det år. Ragvid of Ings 11.4147.471.5418+

B 3
rider

1
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Nian : Riftohtit : IPT :Vrbnr : hit. Rotthtr • p

tpisho anith . YIBAR. hit.IVATPR RIKTI . chHn8

rider låto rifta ften eftec Sytoder fin Nuna;

Ingolfer riftade Runerna.

Om Runſtenernas ålder bordehår väl något

talas: Men om Gud fåbehagar , ſkal detta på fit

rum utföras til pricka ; ok den fafen underſökas , oin

deåro fóre, eller efter, Chriſti Födelſe, alraförſt up

reſte.

S. 5.

Sålunda dgergamla Runa, a,b, c, d,

i) den formon atdetkom närmare dfverens

med Hebreiſtan, ån andra, 2) var omedel

bart inråttat efter Hebreiſtan, 3) år en

moder åt de difta ok fórnámſta a, b, c, de

uti Europa, 4 ) af dem alla nåttaft of låta

taft både at ſkrifva , lära of minnas.

Uphofsman har viſat et måſtarſtycke för min

net, ſå vål, ſom hand ok ogon uti Runornas riſtan:

dc. Hvad kan vara lättare at ſkrifva, eller dragaán

en råt Linca , eller en Staf up of ned , hvilket

år grunden til alla våraRunor. Nårmanlärt ſkrif;

va,eller rita en liten Råt Linea få var hela ſkrifs

konften máſt utlård, of i minnet fattadt, et litet Ene,

undantagit. Ah! jag ſtannar hår uti fórunbran ! jag

fin



Doc 15

finner hår en Viſhet , ſom öfvergårmånniſkovishet!

Tilſtårderfóremed vorönad,at den HögſtaVisheten;

Det Sielfſtandiga ordet, Som år en vakande

Staf öfver Sit Ord , har nplyſt of ſtyrt vår

Stamfader uti Stafvens brukande, i a , b, c, d .

Jag ſäger intet , ſom ide htar en fan le of finna med

ſina egna ögon.

S. 6 .

Såſom Stafven uti Runorna utinar

fer en Sådan Stor vishet, ſom ſagt år; ſå

förtienar det ännu en nårinare eftertankar

of erhindran , hvarföre Náſtaren båtre

utvalt en Staf, ån en liggande Linea , eme

dan den offå kunnat paßa ,of gifva ſamma

låtthet at låra, of minnas.

1 ) Stafven år ändå bekvämare, ån en lig:

gande linea at ſkrifva ok rimmas ; 2)månge reſor

lättare at minnas, i ſynnerhet för enfaldigt folk,

ſom ſvårligen kan fatta , hvað linea år; men alt for

bål, hvad en Staf ár, 3) viſas of påminnes hårs

med hvarpå ali maniſtlig vishet ftoder ſig of Lis

ter , (nititur ), nämliga på Bofftafven , hvar:

med aùa vetenſkaper kunde frålſas ifrån undergång,

ok glómſta. Ot den männiſta , ſom kunde Lita

på
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på denna Stafven. Han hade of nydelen til at

vishet. 4 ) Ville Mäftaren härmed viſa, at fåſom en

gammalman, hvars kroppbegynner luta, Liter,el

ler Stöder ſig på Stafven , of dymedelft får fås

ſom nya krafter ok nytt lif, där han eljeſt ſtulle ftos

ta ſig, of fanſte göra et önfeliget fal , altſå den

fom Liter, eller Stöder ſig på denna Stafven,

ban vaktar fig , ban ſtyrker fina krafter , han faller

ide, han blir genom denna Stafven odödelig.

5) Emedan han ville på Stafven innefatta des:

ſa Stafvar, til en Almanake, eller alla månars

Afe, ( Afe ihopfogning på Gotiſtan ) eller råttare,

Armanafe, års of månars fogning, hvilket år

efter Bøndernas uttal. ( ty at ordet finnes uti Ära

biſkan , beviſer icke mer atdet år Arabiſkt, ån ſom

nus år til urſprungLatin.)

6) 41 + N + Stava betyder Dom , Domare,

Domare Åmbete, Domare Staf, Johannes8 :16.

Matth. 5:25. Ulphilæ öfverſättning. Utįforna tider

bar altidvarit brukligit at fåbane Hoga Ámbetsmån

ſkulle båra Stafvar i handen, hvadanman finner ide

Gamla Lagar deßa orden: Konungen ſkal honom

( Lagmannen , Domaren ofBiſkopen)Staf, eller

Dom i hand ſåtta. Sålunda påminnes ; man

med

1
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den kan man komma

til heders Ambete, med Den kan man le Bag of Rátt.

7) At dymedelſt upmuntra alla ſinaefterkom

mande at få ofta defågo ,ellertänkte, påStafven,up

lyfta ſina tankar til Himlen , emeban Stafven ſtår

ända upåt. Okbor Šet grant märkas, at uti hvara

enda Bofftaf ſtår denna Stafven, ſom är grun

Den uti hvaren , ända up åtHiminelen;ok fåbant

finnes i intet ſpråk mera. Så år ok det icke mindre

tänkvärdigt, at alla ſkilje ftref aro við ófre andan

på Stafven , eller åtminſtone midt på, en undan

tagen; hvarmed Mäftaren låtit ſe, fig varamåſt ans

gelägen om at uplyfta deras ſinnen til Honom

Som är den
Sjelfſtandiga Stafveni Hår

vore långt flera orſaker at üpråkna; men jag vil forft

underſöka om uphofsmannen ; emedan man redan

kommit på den tankan ; at han varit en beſynnerlig

af Gudi uplyft Mäſtare.

Runorna äro upfundne, ide af någon

Hedning, utan af en
Gudagtig, of afGuds

Heliga
uppenbarade ord Högtuplift, of

vis Guds man, fom dod nödvändigt håru .

ti Landet gjort detta ſit dyra
Nåſtarſtvics

$

fe ;
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1

fe; of lefvatvid pak på vertdenes år 20001

ſamt tvifvels utan varit Gomer.

alt Gomer , of Altenaz varit våre Stamfåber ,

år viſat uti företalet til min Edda , ſamtvid förſta

Drotten utimin Svea Rifes Hiſtoria. Di, at han

varitden ſanna Låran tilgifven , ok árftſammaPál

fignelſe af ſin Fader Japhet, ſom denneaf ſin Fader

Noach , gifverbåde Noachs Prophetia , ok Moſis

berättelſe, kraftiga ſtål at tro . Chams barnas af

fall omtalar Moſe med klara ord: men vederſpelet

gifver hanvið handenom Gomer. Ok ſom mantilførez

ne beviſt, at våra Runor hafva före Kadmi tid födt

af ſig de Grekiſka , ok jämvål de Tyrrheniſka , Boka

ſtåfver; of Cadmus lefde på verldenes år 2500 ,

Tyrrhenerna jảmwalhade redan2400 fina enjkilda

Bokſtafver , (Muſeum Etruſcum ):ſamt,atvid denna

tiden förde Opis uthärifrånde namnkunniga koppar

taflor til Delden , med Bokſtafver riſtade; ſå blif

ver ingen annor öfrig af våre Stamfäder, ån Go

mer , ſom deras upfinnelſe billigare fan tilläggas Tn

athans Son Aftenaz ſtådt faſt vid ſammaRåtta

Gudstjenſt , ſom Fadren , år vål viſt uti Hiſtorien;

men buru jag ſkalkunna taga denna hedrenfrån Fas

dren , of lemna den ſammaåt någon af hans efters".

kommande, ſer jag icke; emedan Gomer , ſom långe

umgåts medNoach, Japheth , Sem/ Arpharað,

hade bäſta tilfället blifva om ſådantunderrättad. Ders

före



r

Före, i anſeende til den vishet, ſom utt Runorna lys

fer ,ok i anſeende til den granlaga omvårdnap Gud

harom Talof Tungomål m.m. få ſlutar jagåter

på ſamma ſätt: en af Guds ord låró man , utan alt

tvifvel Gomer , har upfunnit Runorna.

S. 8 .

atRunomaf
faren bådefånt,odhduice

fat;denStora mim,ofSjelfftån
digaGudett,

gör hela RunaAtphabete
tmig viß omtatorid

Herren låtedetvara långt bage ifrån mig; of

andra , at tro , betman afnågotaimat,anallenaft

deu Hel. Skrift, kunde veta, låra eller beviſa , Trones

hemligheter,fåſomomden Hel. Trenighet om å

terløsnings verket, of dylikt:bort ſådant! Det vore

högſtadåragtighet at tro, of högſta ogudagtighetat

förſvara. 'HERrans Hel. ordär det ena, okendaſter

ſom lårer oß detta. Of denſom viker derifrån , of

vil fólja andra regler , ok råtteſnoren , han piker of

ifrån dennåd okbarmhertighet/ ſottrPaulusonſtar

Efver alla dem , ſom efter denna regel vandra,Gal. 6 : 16.

han tråder of under den førbarinelſel ſom ſamme e

poſtel utropar , når han fåger: Om ok vi/ eller en

ångel afhimmelen /preoikade annorlunda Bvangelium

Gan vare fårbandad Gal.,1-81.5. Derföretilſtårn
of

måſte jagnödvändig
t

tilſtå , okbekänna, dettaBara

en evig , of oryggeligſanning, at HERrang Hel.

orb endaſt of allenartfan lära06 attenna uo of

a 50 vår



vår Frålfare JEfum Chriſtum . Men af Runa AL

phabetet vil jag allenaſt beviſa ,at Runomáſtaren

jámvål af Guds ord vetat deßa höga hemligheter ,

ofathan uti fit Runa Alphabetlemnatklara prof

derpå.

Mån icke det år mera , ån mårkverdigt , at til

Grundför helafin byggning togRunomáſtaren den

Bokſtafven , ſom begynner detdyra namnetJehovah,

DEJehoſchua,eller JEfus?(o ). Jaghar juviſatſat ftaf

ven årgrunden til alla Bokſtäfver , ok når dennaſtaf

ftår enkel, utan rågon hopfättning få betyder han

Is ellerI (P)hvarföre ideb. c. d. eller f? Jag finner

ingen

( 0 ) Det dyra namnet Jeſus år ihopfatt afmany of your youfas

ligbet, góra faligiſe i nådetil en ballafignådeligen til eht.

39.Aidetta åri fanning,beviſar Paulus Ebr.4.8.når han kadaryos

qua, fom på Hebreiſka heter ymeting , logros. Diat Tehoſhua

år af Sehovah, viſa mig andra fifa ord, råſom Jehoſaphat,Jes

bojada , gehojatim m. m . Sålunda förekommer detta ordet ,

$ faft fom alment, förſta gången Stapelſe B.44. når det ta's

mudas om Abelo offrande, of beter 71n you . genom tros

na på den ideea Yehoſhua offcade Abel Gudiet tndnerne

ligit offer . Heb. 11.4. Och fördenſtull Tag Herren tackeliga til

Honom . Janſeende til detta urſprung af detta dyraNamnet,

säger Paulus medſtörſta fog Philip.2.9. ban bac gifvicsos

11.nom of namn ſom öfver al namn år. m. m.

py ge eller Es betydet påOdtiſka,of Tyrrhenſka, den eneHoga

ANU fle , hoadan detta ordet tillades Gud , ſå at han på G :tiſfa, of

Burrhenſka, Ballades, As, Es, 38 : det år:den ene Hogſte. Uti

fortſpelet ſer man, at det ena , ſom är högre ån både sung, of

andra ,vallas Es: det de ,set ena höglia son at någragamle

ment denna Stafven betyba io glacies, år et felſteg. Dock minld.

fare förlåtmig, at jagutiet rá heligt åmne talar om en rå fondig
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ingenannanorſak,ån den jag ſagt ,nämligen ,emedan

han begynner deßa dyra namn. Ty Runomáftaren

ville hårmed lära , ok på mina.oß 1) at åfven ſom

dennáſtafvenJo på ſit fått skapat hela alphabetiſka

ſamhället; altſå hafver den Alrabogfte Guben , den

hårlige okförfärligeJehovah , på et ſig anſtändigt

fått ftapat all ting. 2) Såſom ſtafvenIs på fit vis

uppehåller hela fit inrättade ſammanhang; altſå up.

pehåller den EneHogſte alt ; fomhanſkapathafver.

3 )Såſom ſtafven 18 årpåetnaturligitfått alleſtå

des närvarande, uti RunoAlphabetet, ok hvarRu

noſkrift var ſkrifven ; få år den Ene Hogſte på et of

vernaturligit,okGudomligit ſått alteftadesnärvaran

dehosde ftapade tingen . 4 ) Såſom J8 årpåfit ſätt

bel enkel of enfaldig, utan den alraminſta ihopfog

ning , ok ihopſättning ; få år HERren vår Gud en

ande , ſomide beſtår af några delar , utan år i hög

fta måtton En ; okenEnfallig varelſe. 5 )Såſom ſtaf

ven Is aldrig föråndras , uti hvad bokſtat hanföre

kommer , antingen Vänderuna ,Stupruna, eller rått

Runa ; altfå år of blifver den Aldrahogſtealtid oför

ånderlig , ofoombytelig. 6)Såſom ftafven 38 nod

vändigt måſte varit förr til, ån någor annor ſtaf

kundefå ſinſkapnað af Runorna ; altſå år en nod

vändig ſanning , at den Hogſte Guden , ſom gjort

all ting , har varit förr , án något det minfta frapat

vart,

gerning, fom , tri vårr ! år näſtan alom beiant: bruket år ondt

of ſyndigt, men betydelſen på Es riktig

5
3
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vart , Derföre af evighet. 7 ) Såſom ftafven Is har

den bögſta bogo, ban få fan; (9) Såår HERren vår

Guð den alrahögſta of Majeſtätiſta varelſen . 8 )

Såſom allabofftafver de lita på Jø , lå litaallas-

gon tilHERran,ok hangifverdem mat iſinom tid,

of viborafåttaaŭ tro, oflitpå Honom . 9 ) Såſom38

ſtår juft miðt uti Alphabetet, afven ſom Konungen

vid Mora ſtenar ſatt midt uti ringen , ok på hvaren

Domplats fattdommarenmidt ibland fina toffinan,

fom fåtto på ſidorna ; få år HErren vår Gud, vår

Konung, vårDomare,midt ibland oß , ok ſkal på yt

terſta dagen dóma alla männiſkor: hvilket ordet ſtaf

of ſtafva , ſom betyder dom m :m. jámvål erhindrar.

10 )SåſomIsår en rått ſtaf,men icke en krokug, alt

fåårHErren enRåttfärdigGud, ofintet vrångt år

uti Honomi

Sålundakanman finna , atRunomáſtarenvas

rit mycketangelägen om , lära ſina efterkommande det

förſta Budet i Lagen , ſom ſå lyder: Jag årBERE

tendin Gudm. m . det år : Jagte en evig / fjelfſtandig ,

offrånderlig/ alleſtades närvarande, ok i högſta måtton

Majeftatill varelſe ; ſom dig okalt frapat/ uppehåller oE

fralfar, derföre betrakta / äifta of voida ingen ting Pa

Foro mig ; OFLIT på ingen ting/ fåſom påmig.

S. 9 .

Runomáſtaren har femnat, uti fitt

Al

( 9 ) DI den fan aldrig bli högre, ån når den ſtår rått up , ra

ſnart den lutar , så är den högſta högden förlorad.
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alphabet, en hårligpåminnelſe, atGud år

En uti väſende, of Treuti Perſonerna, of at

den förſtaPerſonen år, of kallas en Fader.

Det förtjenar ganſka vål at mårkas , hu

ru ſom Runomáſtaren i faſtan han råttade ſig ef

ter Hebreiſka Bokſtäfverna, dock haft ſina egna beſyns

nerliga afſigter. Såſomuti en hel annan ordning: i

Stafvens brukande, ſamt korßmårket , við hvarens

bokſtaf,J8 undantagen. DenförſtaBofftaf,ſom fos

rekommer utidetta hóga, ok ådla , máſtarſtycket, ſtål

ler ſtrax för mina ögon,a) Js det ena högſta , b) Et

Tretal'uti denna Štafvens ſkapnað.Hade Máſta

ren tagit r , eller * , eller , eller n , eller , eller ,

eller f, ſå hade Tretalet utienhetenicke kunnat ſtållas

får ogonen . Ok detta håller jag får orſaken ; hvarfd

te v Fa ſtår fråmſt bland Runorna. Hår til kommer

det,at jag nu får låſa juft i rad VAP + R Fader, P **

(r) Son , ith Jeſus:T et riktigt forßinárke . at!

enalt för märkvärdig ordning ! en ordning fül af

Himmelſka ſanningar! Jag tror aldrig, of kan aldrig

tro , detnågon vil ſåga , eller påſtå ,denna ordning

vara jedd af en båndelje.Se meca häromvið 10,11 ,S.

S. 10 .

(r) Bin betyder uti Edba bl. 14 , 15 barn ,fon ; hvaðan fyſker:

na &nnu afva fit Bind , of jåmsål på många ſtållen of Landss

orter uti Svearifekallasbarn Bin. Vilnågoninvända, athår

får Hagel men ide 38, rå foaras ,' at 38 år jemvål med uti

Hagel; of f $ , Ar, eller Eir fundeice fomma hit för åndra ors

Cater fful :KHN betyderoffă på : of G: Konung, Preſt m. m.

3
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Utaf ordningen med Runorna ſer man

ſålunda klarligen , at Näftaren ide alienart

varit om den då tilkommande veridenes

Frålfare aldeles våt underrättad , utan of

at han vetat redan HansdyranamnJeſus.

Jag kan icke utan förundran ſe, at Mäſtaren

utvalt en ſådan ordning , at han fick juſt deßa tre

Bokſtåfver ith efter hvarandra , ſåat jag nu juſt us

ti detta endaſte Alphabetet får läſa detta vår Frål:

ſares välſignade Nain. Nu är våct minnas Bok

ſtäfvernas en kilta namn ; ty máſt alle ,ſom gå före

ſtafven Js , deras namn gifva tilkänna elände , nod

ok vedermoda: men de ſom efterkomma ; glädie , ok

fathet. Ganga märkvärdigt! Guds altſtyrande

hand har icke förgåfves ſtyrt Mäſtaren til denna ord

ningen. Nej! ändamål måtte hår vara; ok kan nå

gor viſa.etvigtigare , ſå låter jag min fatts ſtrax fal

la. Men imedlertid kan jag icke tvifla når ogon, ok

förnuft, få nåra ,ok hårligt medGuds Hel. ord tref

fa in. Stafvernas namn áro deßa i ſin råtta orðning.

fa y å godelar rikedomar orakaſång, vårftafång. ñ

Úr , vdeſta vader.pThus, bergtrou' werfteKreatur.

*Os åmun värſte ſtrøm . RReidr håſta ſprånga/
våts

fta reſa . Bon /b $ld våefta sår. hagl, varſta Enaps

par. i Daud nod . vårſta til falle i Is Ar folkets

beſpydo /' of beſtårm .+ Ar. Folkets gladie of gamman.

nSun Sol , det ' ffinande hjulet / ſom al ring vårs

mer /



mer/ lifgifver ,ok glader. 1 Tyebogſtafulkomlighe,

Cridiaslin ellerden tredie af de Gudomlige(s).8 Biark)

deß telningar frodigaft . r Langr/Ranſelje bad/ rvette

bab. wMadur. meniſtan real blifvatil jord . ni Audi

En cit man går gerna på tinget. Deße två ſena

re ſtafverna: allena kunna aldeles ofvertygaoßom

Mäſtarens djupſinniga läroſatſer, við hvar Bolftaf.

laroſat

con

(s)Nårman återbegynner på t of låſer uti ordning, får man thi

Kärlek. Mårt grant, baru det Dyra JESU Namn, of fárlet,

dro ihop fogade med hverandra !viljandedermed låra oß , at

JESus, of Kårlefin, icke kunna ffiljas åt: de droit. Sas'ui

hafva ſtörſta fog meddinHuliga. Johanne(ága:JESUS

år kärleken! Itht .Det år ; 1thphototht. utbetyder

Alra Högſta fårlef. Om jag återbegynner på A o l'fer tilbaka

så får jag Ain En; til påminnelſe , at det år En enba Frålſare

JÉSUS. Mårknu mer: I becoder uti: A ellerAr Begrnnela

Fe fomſes uti Edda 1. Dåmiſagan: Arvaralda, der ar BK

grnnelſen var på tiden . S eller Sun,berpbér både Sol )

/ Tapper yngling , En Sven. Ville man

derfdre rammanfoga ata deßa meningar , ſom på lått, ok otpuns

git, viſa fig juſt uti Medelpunkten uti vårtRunaAlphabet, rå

blir det; JEſus , et med den Tredie år, Stelfva

den AfraHögſta kärleken ; var i begynnelſen: en

Sol, en Son, en Hielte,ården endaſte JEſus.

fro, hvad dig lufter, Benågne Låſare,iag tror aldrig, at deta

tā ſiedt af en Tump , of håndelſe .. Dock fåger jag icke , at

man hår af, åfven ſom af den Heliga Skrift , kan tåra Trones

Hemligheter. Af nej ! Måſtaren har af Gudsord lårt fåbant;

men lemnatdjupſinniga påminnelſer uti Alphabetetderom . När

man befinner , at åfven somHebreiſke Alphabétet begonnes af

3x Fader , ſå begynnes of Runa Alphabetet på VADIR

Fader, Han föder en Son m . m . få tårer man åx

mer blifva divertygad både derom , at mdflaren fdigt Hebreis

ffan, pe at Han mentnågot beſynnerligit med fin ordning.
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Ty hår vänder han up nerpåMabur når han vil

gifva en jordiſt ſinnad männiſka ſin lega , viſande

dermed, at en ſådan år en upnervåndmånniſta, eme

dan den tagit ſina tankar ifrån det ofvantil år , of få

ſtat dem vid jorden . Okemedan en ſådanglömmer ſin

dödlighet, dåhan få Literof fördjupar fig uti dets

ta jordiſta; fåpåminnerMäſtaren honom förut,at

männiſkan ſtal blifva til, jord , 4 til m, Madur

til Aur.

Sift bør man hår márka , at orſaken til 9 tas

lets hogagtning, ofhelighet, hos våra förfäder , kan

icke båttre viſas , án af det man talt om RunoAlphas

betet, hvareſt man ſer, at StafvenIsbetyder 9.

Hvart 9:ende år hólovåre förfäder ſit ſtora Förſo

nings offer, uti9 dagar, då g kreatur, af 9ſlag

blefvo offrade, ſåſom 9 orar, 9 häſtar,niomånni

flori 9 hundar m . m :

S. 11,

INäfta
ren

har vetat, ide allenaft, at

vertden
es

Frålfar
e

ſkulle lida , of dd, før

vertden
es

ſynder, utan of , at han ſkulle på

et for lida. ( t)

Jagbegynneråter på ſtafven 1 38 oferhindrarbe

många Kors den fådt öfver ſig. Uti Frålfarens egit

byra

( t) At Korßet of Rorſtefnet varit långt före Chriſti födelſe bes

fant,of uti en beſynnerligHigagtning hos våra förfäder, fan

med mång faſta ftål beviſas. i) De Hedriſka lappar hafva
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dyra Namn ithan finnes korſet 4 gånger , ty kors

Ten voromånga flag , ſom fes aftaflan , der Alpha

D 2 bec

Korkmärket på fina Lapp rummor. 2)Uti finaoffer måla de

med blod på bröſtet på ſin afgud et forß . Scheff.Lapp. c. 10.61.

112. 3) Når de vilja veta de ſjukas tilftånd , of om de ſkola fas

ra til Himla , eller Sels , rå ſpela de med et korß af ben. Dlaus

Magnus.4 ) På ſtörre delen af våra Runo ſtenar finnes et

20X33, of en , eller tvenne Ormar ,ſå grafne, at BORI

Ort ſtår ofverhufvudet på Ormen, ſom ſyns gapa of vilja

Stingauti nedre & ndan på BOX2SEC: men tofs of vara

Halfdodad. Svilket ganſka vål erhindrar ftriden emellan kvinnos

nes Såd ,or Helvetes ormen : hvilken ſtrid på JEfu dyra

BOXS blef fulfomnad ,då orinens bufvud bleftrobadi

men kvinnones Såd ſtungen uci ſin báli Skap: B. 3. 15 .

Atförtiga någrahundradeandra Runſtenar,meb KORÓ .

Ort, of Ormerna riftade, vil lagallenaſt tvenne infóra, ſom

ingen ,utan at vånda upned på all Piſtoriſt ſanning,kan fåga

wara upratte efter Chriſti Födelſe. De ſtå uti Valentuna

Sofn, Båtdekta hage, við Afva vifen , uti Upland , of af tre

atnars högd ofvan jorð , med en ſtenlagd rad imelan dem bågs

ge,at ihopbinda låſningen, emedandenene Stenens ſkrift futimes

ningen hänger ihop med den andras, of lyder rålunda.

RHIVAIYN VIRIDI : Ptht. ThiRI : PNPIA. IVR +

Rihan: htIH . plulo tinth. Aplik . Yirito

fr . 11. Pittitrtott VAMR. IV. utl. På

don andra. np: +RPIN nr: YNI PERIH HR

biruth.ntni lv.. VIRPI. YHlohli NIRb .btle

morn: untiate I Prid . PIR . In : hnittshi +7 .

Milk. VABAR . Det år: Ragdemun giorde jordhögen , men

Thor (Sathorn ) of Thufon , Igra, upreſtedeka ſtenar ,åſvar

D99, Hin Store Atin , ( Odin ) eller Åttefadreny Bitalandets

Dis. Gunnar uthågg ſtenen . (på den andra) of Herkul, of

Odia , de gjorde detta Järntefn ; mei Unne San inhogg det

wartet, ſomärmeraat vördalØndetUlfsronergjorde

ofter Geir ſin Fader, of det Deße Soerner gjorde åt ſin Fas

!
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betenäroupråknade. Hvad kan bättre föreſtådavår

korßfáſta Frålfare, med utſtrekte armar hängande, ån

Mas

1

der. På ſit rum ftal talab, ta om denna Runſtens älder , ſom

andras. Hår mårfer man, a ) athan år upſattofvan ugg Hin

Stora Atin , ſom varit en etamfader uti Giatitland, eller

Svearife, derfdre nddvändigt före Chriſti födelſe. b ) at Hans

Sonbetat Thor, hvilten upfatt denna ſten: of ſi! hår har man

den förſte Konunga Stågten uti Swearife, nåmligen atin hin

Store, eller förſter ſom of Fallas Dig: Hans fon Thor

ſom of fallas Thur , Thurras, m. n . Thors ſon var guvir

hvilket ſes af den förſta anförde Kunſten , of afven alla Grefers

vitnesbörd, rom res uti min Svenſka Hiſtoria. Jovirs Runs

ften utviſar of, ar Thor lefvat långre, an Hans ſon Jovir ,

hvilket jamoal en del Greker berätta. c) alla namn af dem ,ſom

upſatt Sten, åro de diſta hieltars namn, raſom Thyphon , ka:

daman . eller Rhadamantos , Arfil, eller Herkul, Gdia , Dis

Germanorum Conditor, eller Hermännernas Stamfader, ſåger

Julius Ceſar, huilfa bodde førſt på Skandden ,vitnar Plin .Sos

lin . Pom. Derföre år ſtenen upſatt fðre Chriſti F. emedan a) gas

genGåttalandets Stamfader lefvat,eller kunnat lefva,efter Chriſti

Födelſe, b ) ingen namnkunnigmanen gång vid detnamn omtas

ias , c) ej heller deras namn finnes , ſom upſatt Stenarna ; men

tvertom a) 2000 år före Chriſti Födelſelefdeen OgoinMis

Haatbini eller Odin hin förſte, rom oftallasUgg , utidet Heda

niſka Sfaldetrådet Grimmismaiom Nordens förſta Stams

fåder , dår så fåges: Achin etnu beiti; Ugguret adan bet.

Det år : Klu beter jag Utbin , eller Ochiny men tilförne

bet jagUgg/ eller Ogg. 6) Edda talar ju uttryckeligen om

Ddin , Atin eller Ugg , of ſkiljer honom med klara ord ifrån Ds

din den ſenare, rom inkom 100 år före Chriſti tid , viſande flart,

at Atin , eller den råtta Odin , ok ügg, lefvat långt före dens

na ſenare Ddin ; of at den förras ſon hetat Thor, eller Thur.

c) Alle deras namn , ſompå ſtenarna omtalas, finnes utigamla

Hiſtorier , ſkrefne fore Chriſti tid , of beråtras lefvat tillika på

atib. Det börman offåmårka , at faſt Thor eller Thur, hår

idefallas Uggs fon , å dr dock ſafen fiar deraf ,at han upſatt

Runoſten efter honom , ſom altid gjordes af barnen: Sedan ins

tygaandra Hiſtorier , at Thor var Athins ſon. d ) på denneans
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Madur y. HvarmedMåſtaren velat låra , at han

fkulle vara , ide allenaft Is , Gud, utan of War

D 3 dur

draStenenfår det , at på honom haver Unne inbuggit et

beſynnerligit mårke, ſom var af Högre vord

ning, ån det Ulfs ſöner gjorde efter ſin Fader:

Detföre fan man icke med detta market förſtå Runaſtriften , ty

den var intet något beſynnerligit mårke , ſå vida deningrofspå

allaRunſtenar;jåmválpå Ulfs Bautaſten. Utan hårmed förſtås

det beſynnerligamärket,ſomfinnes på dennaandra ſtenen, men

ide på den förſta , nämligen et riktigt BORSO. Se denna

Dggs ſten efterſt iboken .Salige Peringſkiold, of andre, hålla

detta för Thores Hammarmårke, menhuru det lifnar Hammar,

må hvar endóma. Deßutan vil jag erhindra,atDåmiſagan,

om Thors Hammar, år en Dämiſága: Det år : Hon har en

ſanfärdig berättelſe til grund; men år ſedan på Hedniſtt Skals

de fått beſkrifven , of afgudar tillagd. Saken hånger ſå ihop:

Shor , rom fielf icke varit någon Hedning, hade lårt, ofunders

viſt dem , at en Frålfare ſkulle komma , of med fit SORSO

neverſtå diefvulens rife. Detta tykte de paßadeſig båttre med

en hammar, hvarföre de fade, atHan medſin Saminar fuls

le nedſlå alla Bergtrou , Ximtufar ofopffft. Df den åran

Thor tilladeen annan, den tilade dehonom , åfven ſom når Pau.

lusPredikade om verdenesfrålfare for dem i loſtra, få trodde

Deße, at Paulus var en Gud, ok ben ſamma Frålſaren

Våre Hedniſfe förfäder brutade offå lägga ſmå KÖxos, af

gern , Roppar eller Silfver, ſom finnes afritade uti 2. 2. Áti.

bl.541. uti de oddas krukor 6 ) Át de Partervoro Gdter,år bevift

uti Företalettil min Edda,okderasKonung Volgåſius, bar et åfs

sen fåbant BOROJ på ſin Konungsliga hufvudprodnad, ſom

Patinus afgamlamynt beviſat, of infort uti Svetonio, bl.212. 7)

Den underbara I ſis Caflauti Egypten framviſar alra förſt Ds

firis , eller Thor,ſom de Egypter Honom idmodi falla , med en

otas uti den ene handen ,ofQÖRSS utiden andra, eller

högra ,hvilket år rå mycket mer at verdera , ſom ingen fan en

gång ſåga , at detta varit gjort efter Chrifti födelſe ; vitnar

Pignorius uti fin Menſa Iriaca , derefthon får afritar. 8)

Pimnar Svetonius, at Domitianus hade en gång itlåt lig go

;
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dur en männiſka. Hade icke en ſådan vigtig orſat

varit under , ſå hade vål Madur fådt en annan ſtap

nad. Jag vil of fråga,hvarföreMäſtaren elieſt ſkulle

ſå mycket bruka forsutiſit Alphabet,om banicke haft

en beſynnerlig afſigt med dettafit korßmerke ? * har

kunnat långt vigaregdras, om man fåt lemna forßet.

Mennu ſtåller det migſtrarför ögonen 1 J8,en Gud,

of+ etKroß ihopfogade med hvar andra. Tagbort

1 JS

R8 Pråſteflåder , hoarefter et mynt blef Magit, på hoi fet Dos

mitianus ſitter på et Step, hafvande månan bak ryggen, ot et

ſtorc BORSSibanden. 9 ) VitnarSvida vid ordet saiges,

at nårSerapides, eller Thors, tcmpel uti Egypten blef får fört

af de Chriſtna,i Theodofii tid ,få funnos der DieroglypbiſtaNB.

Botftffver,ſom bade,NB.Borßm &rfen ,hvilketde,ſom förſtodo

dig på Hieroglophiſka Bokſtafver, uttydde, atNB.QORISET

ntmartte et tiltoinmande nytt lif. Men ſom jag tagit de

før grund, at måftaren haft denna, of annan ſin kundſkap i ans

delig måtto, af Guds uppenbarade oro , vil jag of re til, om

Dår talas om något QOROS. At Judiſka förſamlingen vid

ada fina offer haft Korßmårket iagt, år beviſt af Vitringa, of

andra, ſom kunna fes : men jag vil allenaft följande erhindra a )

SielftagenGudstjenſt behagar ideHERren, Matth. 15: 9.hvar:

fôre Abel aldrig kunnatoffra et behageligit offer , om han ide

baft befalning ;aldrig kunnat tro , on han içke haft 18fte at trs

på ;derfåre medan hans offer behagade HERranom Sf:B.4.

4 Tå hade han nödvändigt af Guð tårt ſättetat offra.b ) Ders

före emeðan fädane lamm , rom ftudeoffcasi de hàng:

des på en Stående STAŚı eller çaõpe, et QOR381

på detta ſättet atframbenenblefoo utſtråtee, ok fåſtades

vid tvertråct med sitar , bröſtet opnades , då de tilre:

des , m.m. (Vittringa D61. S. L. 2. 13,
5. 7.), rå ſer man dår

en hårlig, of klar förebildom JELU BOX3. De fromma Pas

triarkerna, mån ide de både af Sud fått veta, hvad retta bes

mode, of lårt ſina barn det ramma ? intetdera tan utan fynd

askas, e merä сm forset við 16
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| JB, Gud, ſå årKorßet allená ,tag bort+ Korßet,

få år i 18,Guð,allena igen. Men vi ſkolom ännu

finna fleremårkverdigheter hithörande. Detår redan

ſagt, at Runorna kašas Stafvar. Namnetårurgam

malt,hvilket márfes ide allenaſt afandra ſpråk,ſom

det behållit, ſåſom Tyſkanm . m . utan of afSkalda

uti Hliodsgrein,om Stafvasättning, Botſtafa

bernas råtta fåttning.

S. 12.

Sjelfva namnet Staf, eller Stavr,

har ide mindre hårliga påminnelſer omverl

denes Frålfare , ån Stafvernas ſkapnad, of

ordning.

Uti et ſåmårkvärdigt ord förtjener at veta ori

dets urſprung , of råtta bemärkelje. Stamordet år.

Sta ht+ ſtå , hvadan ftare, ftamen , ſtadium , fta

tuerem.m.Hos Latiner ,ofsaw ,isaperjag ſtår, hos Gres

ker. Når jag påminner mig , hvadhvar bókſtaf bes

tyder enſkilt få blir mitt begrep klarare om detta

ordet. heller S plågar upbdja ordet til ſin högſta

hogo / fåsom vika ſvita, pinkai ſvinka, ond / fynd /

grifval Prifva, rada; ſtråda m . m . Dock detta ſenas

te ordet har ånnu mer at innebära ; ty 1 gifver ån

nu tilfänna ett upſtigande tilandanſellergránſen påett

ting; ſåſom giếtfac, giort factum ,perfectum eſt, bør

audi, box auditum eft, of oräkneliga andra efterdós

men .
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1

nien . I följe afſådant;borSt, når de ſtå tilſam

man , gifva við handen, at falken eller gerningen de up

ſtigen til ſin fulkomligaftel ot ſtörſta higd. Man vil nu

ſetil, om detta håller profpet. TRO credere, confi

bere, risevadmen SRÖSTÀ wimpopopew, ſummafiducia

aliquo niti, ihghta måttortropå en fulfonligen

tropå en . Menännu klarareprof,uti alla våraup

højelſe ord, Superlativis , ſom lycktas påST, ſåſom

ve vårre våcft / båt båttre båſt / ſtor ft &rre ftorji ) lång

Idngre långft / KortakortarePortajt/ hårda idrdare ldes

Daft / tåra lärare kåraſt/ ok tuſende andra, ſomman ics

ke hinneruprákna. + eller ar har en ganſkamårkvår

dig bemärkelſe 1) betyder + en enhet i et enkelt ting/

etindividuum : raſom Å bro broa, en brol broen m . m .

håraf tieni tit ett; th den eneSögſte: i följe håraf

2) vatni ſom år en ſtamtrå , ett element, en begynnele

ſe til annat , ok ſålunda 3 ) grunden hvarpå något fts,

der ſig til fin begynnelſe,beſtandighet, Åganderått) m . m .

når derföre St få efter ſig a ,blir det ſta,hvilketpå

Detta ſättet gifvertilfanna det tilſtåndet,hvarutinågot

år ifin fullkomligaſte h&gol på en faſt grund/ orörligt

blifvaude.STUDettmedviſa gránſor omkring/der

mankan ſtål blifvalok fig uppehåda. STUB et groft

Amane/bvarmed man kan ſtål ſtipes fcipio . Sraf ett

fintAmne/hvarmedmankan ſig appehålla ,lituus på

Latin . STAVellerSTUDX dfveu et å innne/ bvarned

man kan uphojas: håraf år det Grekiſta ordet sauces,

ſom de fårde tilſtå egenteligen betyda ſtipitem , ſamt

crucem ,ettKORSS. Joban. 17. Kas Basa w.7or saupor

quy OEKLſus bar fit kort :når vi nu beſinnom , at

uti

1

.

1
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S. 13

uti hvar bokſtaf ,i vårt : Alphabet har Mäſtaren

lemnat caupor ellerStafven , ofetForßmácke, ſåkan man

fima) athan tyksvaritafſammafinne,ſomPaulus,

når han fåger . Jagh &le inig ide føre, atjag något vio

lite utanIllumChriftumokbonom Forbraftan.

På Staucin Is grundar Kunomåſtarenhelavisdo

men ; of,på sauporInoe grundarGuds andeall männis

fians andeliga visdom .m.m.NB. * , ſom är förſta bot

ſtafven utinamnet Chriſtus, viſarmigſtraxJs, of et

kore.

Den Stafven Is har of på Chriſtii

STAYPN eller forß, varit máſt fybelſatt at

vitna omvår dyra Frálfare.

Den öfverſkrift, ſom Pilatus jtref, okhångberſver

hufvudet på vår Frålſerman , på korbet , var et fans

färdigt vitne , faſt af,en Hedning gifvit, at Han

dr den fanne JEſus af Naſaret, Juders

nas Konung. Man fer Guds Alsmågtiga hand

hår underligen Drifva ſitt verk fram , mot all helvetes

rote. Ofverſkriften var ſkrifven på Hebreiſka , Greki

ſta, ofLatin .EfterMattheum lybdehan ſa cap :27:37

$ 100 65 o Basiscus TWY Ixdaw . Marci 15: 26. o Barineus Tev Ida

dawr, Luc. 23: 38. 8700 esivo Barineus Twv Iddawww. Joh. 19: 19 .

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΪΩΝ.

Man kunde vål tycka af Evangeliſternas olika

berättelſe,paraoviſt, hvilken af deßafpra fal hållas

E
for

7
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för Pilati. Dod , ſom den Helige Joh .magta oms

ſtåndeligen , hela 5verßar igenom , trifver om denna

öfverſkriften ,ſå måſteman ,i kraft af TheologiaHers

menevtica, blifba vib Johannis, hvars innehåll de

andre offå uttryda. OtſomEvangeliſternauttryde

ligen vitna, at hon varittrifvenpå Hebreiſta , Gres

fiſta, of Latin ,rå Har Hon nödvändigt haft ſig på

fóljandefått.

. : '

Grehiſka.

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

Latinſka. JESUS NAZARÆUS REXJUDEORUM .

Hår mårker man a), at den Stafven J8 begyns

ner öfverſkriften uti alla3 Språken ;ty den Alcahogs

fta hade hår ſitt förnämſta , ok Högſta, göromål. b)

Jsi ſom finnes håraldeles ſådan , ſom utivårtRus

na a , b , c, d, fórekommer uti denna ofverſkriften ſiu

gånger, ſom ſvarar emotde ſiu Chriſti ord på korss

fet. c) Bi ſom gick för b ,pdf, förekommer har en ens

da gång: deß bemärkelſe år ; et amne hvarúti hvar.

vid jag kanmig uppehålla ethemviſt ;ok fi! hår år vårt

endaſteSalighets hemviſt
. DennaRunaharof oförs

åndrat kommit på JEſu dyra korb.)) Den tredie, ſom

i fin Götiſta Skapnað hårviſar ſig, år R , ty vib

Chriſtitið , ok fordom , ſtrefs hon hos Grefer, Latis

ner , of Göter lika: Hennes betydelſe år et haſtigt.

utflytande et utgående, hon förekommer inales5

gånger ; of fám voro Jeſu djupaſte Sår , ur hvil

ta
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fa vår Salighet utflutit. Deße tre Runorfinnasfås

funda igen uti dennaOfverſkriften , aldeles fädane,ſom

våre Förfäder dem förut brukat ut2500 år. Ganita

märkvärdigt! Når man nu tager deße tre Bokſtåfver

tilſammans, ſom våreTheologi góra utiDeut: 6:48

ſå får man detta mårkeliga ordetFRI;hvarmed vi

påminnoms, at,faftvårvälſignadefrålſermanhang

enförbannelſe på torßet, varhan dodFRI, EL 53.

of gjorde oß FRI. SERren gifve oß fin nåd at

blifva uti denna Friheten , ſom vår JEfus ſå dyrt i

genkopt bafver!

14. S.

Rumorna igenfinnes alleſammans uti

denna Ofverſkriften ; men ſådant låter ſig

ide göra med något Alphabeth mer, uti hes

la veriden .

Detta år ide litet at förundra ſig öfver! detta

ſtyrkericke ringa alt det, ſom man hårtils ſagt om

Runorna! detta enſamt vore en omſtändighet, ſom

kunde fåtta Runorna uti Högſätet framför allaans

dra Bokſtåfver. Det vore en ſtor
fynd at tro , nå

yon ting utidennadyra handelen ſtedtaf en ſlump,

of håndelſe. Ak nei !Guds altftyrande hand måtteju

hår i ſynnerhet hålla uti Styret, ofſtyra både det

ena , of det andra, ſå at det ſvarade emot Sans

vilja. Jaghartilførene beviſt, atbåde Grekiſta,ot

Latinta ,Bofftafverna äroibel Runor , faftſomit

E 2
ge
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ge, Vánde Runor, eller Stuprunor; på hvilket ſätt

uti sfverſkriften fins allenaſt tvenneſlags bokſtåfver,

nåmligen Hebreiſka , ok Runſka. DeHebreiſka vos

ro uti ſielfva Paradiſet , ok altſå med en beſynnerlig

vishet upfundne; men Runorna blefvo efter floden

upfundne; ok kan man nu ſå myeket mera , of klara

re finna derashöga egenſkaper, ſom GudsAnde hår

fåtter dem uti likavårdemed Hebreiſka Bokſtäfver

na: ja , om jag få får fåga , lemnar dem företräde;

emedan hela Runo Alphabetetfinnes uti denna of

verſkrift , men icke något Alphabet mer uti verlden.

Detta ſtämmer alt för vål inmed det , ſom ſagt ár,

at hvar en Runa år en Predikant;få til ſågande,om

Gud, ok i ſynnerhet omvår välſignade korßfäſta

Frålſerman. " HERren beſegle denna Läran, om

Eju, of Honom forpfáſtan, uti våra hiertan

of Siklar altið !

Villenågor ſåga , at hår vinna Runorna intet,

ty Språket år Hebreiſta , Grekiſka , ok Latin ; ſå låt

oß litet tala om Språket. Det förſta år Ren Hebrei

ita , Guds Språkmed Profeterna , ok ſit egendoms

Folk
. Uti den Grekiſtaäro alla orden , ordet Broilets ,

undantagit, offa Hebreiſta ; afven få uti den Latin

Ita, Refundantagit. Basilcis, ſom enſamt år Grekiſta,

årgammal gob Gotiſka , ok hafva de gamla Greker

fått,ſå vål ordetBaourissfom ſelfva Bastnéns, eller

Kungerna, affina Stamfäder,Göterna. At Longo

bar
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barderna voro Svenſfar, tviflaringenpå, for litet

tittat uti Hiſtorien : uti deras Lagar 1: 2 . T: 39. S. 3,

ſtår: om våra Bafer ide hålla denna Lag,

ſtola de miſta både lón tjenſt of den höga

aran de hafva. Lyd , of Leyd, betyder folf uiti

• våra gamla Hiſtorier rof Lagav ; hvareft detta ordet

oråkneliga gånger förekommer. De ſom Baſe,

Biſe , eller viſe, betyder en Styreman ,

få ſer man ,huru nátt detta paßar ſig , nåmligen

Barineus, Folkets Styjteman. Det Latinitaordet,

Rer, år af ſammaurſprung, ſom de fornaLatiners

Konungarí ok alle de ålſta Latiner,nämligen ifrån

Svearife.Uti min Edda bl. 20 ſtår det : Giordu

blid Regin , det år: de blideKungernagiordé.

Uti Ulph .Matth. 19. 18. RIPN +Ith, Kung en.

Rex unus. v. 23. He PER + b +; RIVIL Gården

Kungens. Hit hörer Rega , regere. m. f. Alt dega

ſa kallas GrekiſkautiBibeln , är aldeles rått, ty de

voro få i anſeende til bruket; men i anſeende til Ur:

ſprunget , ſom ickehörbtditat underſökas, vorode

bäggeGotiſta. Men nuviljomvi komma närmare

til vår välſignade Frålſareskorß , atpå det nogafte

beſe ,ok genomláfa , Ofverſkriften , än en gång.Men

Gud

1.1 .

3
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Gud låte oß få låſa Henne, ok få ſe på JEſu dira

Korſ, at vi måtte få ſmakafrukten deraf uti tiden,

of evigheten !!! Efter både Grekiſka , of Latinſta

Bofftäfverne åro unor, ( ſe frammantil S3, of 4)

få låt oß ſkrifva deßebåggemedvåra oförändradeRus

nor, dodt hvar på ſit Språk.

Den Gretiffa Ófverftriften medKunor.

.

Ithnh. **• AthiRtlth . **• Bthitiphon * t . Inøtlth.

Den Latinſka ofrerſkriften medKunor,

Ithin të ithtranhö Rirno In PhiRAY .

Ofverſkriften med Gretiſta Bokftåtver.

9.10 . 2.
12. 3. 4 .

7. 18. 11.1.6.14 . 4. 95. 16 . 4.

ΙΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ .

-10 ,

1ΗΣΟΥΣ ΝΑΖΑΡΕΟΥΣ PEX ΙΟΥΔΕΩΡΟΥΜ..

hårfelas uti det ålſta Grekiſta Alphabetet r , K, 17.

Sedan , 0, X, *.uti Latinta Alphabetet, om man

ſtrifver båggemed deß Bokſtafver , fattas C ,F , G ,

K , P, Q.

Men hår äroalle 16 Runorna. Ville någor pås

ſtå ,at Bthirip bór ſtrifvas Bthirinn , ſå vil jag ets

hinóra, atde gamle ſtrefvo nu Gifa ,nu Giva. m. f.

Utaf Tyrrhenernas 16 blifva okfå 3 ute, nåm

ligen Deras K , Sh, ofPh. Sålunda kan intetAl

phabet fullkommeligen finnas uti denna Ofõerjkrif:

ten , mer änvårt Runo Alphabeth, hvilket år ganſka

mårks
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märkvärdigt , of fan enſamt öfvertyga oß omden

beſynnerliga förſon, of omvårdnab,Guðhaftom våra

enfalliga Runor. De voro of de alrå tjenligas

fte Bokftäfver at bruka på detta JELU ETAYÚS, eller

Kork, emedan hvaren Runa beſtår af en Stave ,

saupw , eller Stav: ok deßutan , Já undantagen , bas

de hvaren et Korßmårke , tilpåminnelſeom den

Korgfäfta Gud,ofmanniſta. Nårtoffå grant,

at denna öfver trift begynnes pal , Gud,of Ints

taspåY Mabur , mánniſta; Ty bár var enfan

Gud , of en ſan månniſta.

S. 15 .

at tillägga SNáſtaren en ſådan flar futs

ſtap, om verldenes Frålſare,redan uti gam

ia Teftamentet, år med Guds ord aldeles

enligit.

Man har tilførene erhindrat ,det hvarkenMás

ftaren , eller något annor , utom Guds uppenbaras

be ord, fan vetă daßa hemligheter. Vår Stamfader

har lärt ſådant af deHeliga Patriarkerna ,ok Få

berna,Noad),Japheth , Sem , Arpharad, éber,Pes

leg,ok ſådane,ſom alle lefde vid förſtingringen.Ofat

deuti gamla Teſtamente hade af Gud en uti klarhet

förundrans vård kundſtap ,ſtal afeftergåendeblifva

tlart. Efaias ban lárde, of Prebitade, at verldenes

}

Frå
l
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Sralfare ſkulle 1 )komma af Ifai Rotul ( 2 ) fóbas af

en Jungfru. 7.C. 3)vara uti en Perſon enSanGud,

okenSanmånniſta; 9.6.4) af ringa Föråldrar ups

Föbas. 53. c. 5 ) góra de blinda ſeende haſta gåen

der dofva hörande , Speteljka rena, reſa up dedo

dajok Previka Evangelium før de fattiga : 35 .6 ) pås

tagaſig en tjenarestepelſefor ſing folks mißgerning

24.C. 7 ) Utiethögſt foragteligit tilſtånd fuligo

ra föroß Guds Lag, borttaga nepſten , 53.c. 8) blif:

pa jäminerligen flagen , ſargad, pind ofplågad

förvåramißgerningar, 9)tiga ſom etlamm ,10 )

föravåra kunder medſig neber uti Grafven , 11).gif

va rikedomar uti ſin uphögelſe. 9. 0. 12) ráfnað is

bland ogerningsman , 13) bedia for sfvertrådare.

14 ) på ſammatid tulle mångePredikare utgå ,ot

prebifa godt for Zion , of om deß mum , ok fåga :fi!

hårkommerdin Gud!C. 52. Med långt flera omſtan

digheter , ſom Eſaias upráknar. David omtalar

deßa , ok jämvål andra, ſåſom 1 ) at Frålſaren uti ſvåg

da barndomen ſkulle af mördare efterſättas y 2) om

fider Hang lemmar utſtreckas, på at hans ben måt

te ſtiljas åt ( u) 3) beſkulle beſpotta Honom . 4 ) byta

Sans

(u) At hår gifves tilfånna Forßfåſtande, fan nu ingen neka. Dlat

de gamle fåuttydde detta rum, ſkall af följandeblifva klart. Jus

derna fåga ſielfva efter ſina förfäder , ſom lefde långt före Chris

Ni födelſe, uti Galfut P. i1. F. 56, Col.2.m. m . Når Gud

ſkapade verlden höll han med meſia et rådantRåd, fågande:

mánniſkorna, hvars ſonder ftanna hos dig, Тkola lågga på dig et

ganſka ſvårtof,ia bringa dig til viden , ofjåmmerligen plåga

dis;ia för derasſynder ſkal din tunga lådavid din gom Pl. 22:16.

1
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Hans kläder , of faſta lott på Hans kiortel ,5 ) ſkul

të Ban ropa uti fit libande: Min Gud! Min Gud

hoi

Derfdre år du nogo med detta vilforet ? Máfias ſvarade: D

Seridenes HERre!ſkal denna plågan vara uti många år? Fas

dren rade: Hela din lifstid ! en vecka ( Dan: 9: 27.) hafver jag

beſlutit dfver dig. Men om detta bekymrar dig , ſå ſkal jag frap

gdra ända med männiſkorna. Maſias ſoarabe: D verldenes

Domare ! med hjertans gtädje, of frogd,påtager jagmig betra,

ok med detta förord , et icke en af Iſrael ſkal fårgås. Df at

icke allenaſt demåge blifva Talige, Toin lefva utimin tib , utan al

lei rom lefvat fåre min tid , of ſkola lefva efter min tid : med

detta förordpåtager jag mig altſådant. An mer hafva de gams

le berättat: uti den veckan , når Davids Son tommer, ſkola

De'framföra tunga saūpes, Stave,eller Stocar, QOXSS ,

of pålägga honom , of dermed uphöga honom , dåhan ſkull ropa

ſå, at hans roſt al höras up til Himmelen : Gud! m . Ir .of om

denna ſtunden hafver David talatPl. 22: 16.detta de. Hår ſerman

gudernas mårfeliga uttydningar , of predifningar, om mås

Tia , får ånhan kommen var. Hvad Kopparormen betybde, sar

ide dem, ſom trodde, obekant; ty eljeſt hade intet hulpit dem ,

om de icte trodi på honom,ſom ſkulle på Korse rindertrams

pa ormſens bufvud. Någre lårde påſtå vål, at forffáſtande

var hosGuderne et fråmmande ſtraff
. Jag bryr mig of ice,dens

na gången, om denna tviſten ;men vil likvål detta af Guds helis

ga ord bevifá , at redan vid Moris tid , ja of får, bar det varit

brutliget uppå Trå uphöga tildoben dömda månniſkor , hos

Juberna, Deut: 21 : 22, 23. Gen: 40:19.Hamans galge, fom

omtalas Eſers 7: 0 ; 15. var ingalunda lif ett H, eller TI,efter

Portens kvica gißning, utan fadashan, ſom andra fåbane, jy,

of Haman yuz by 5pupbögd på trå, hvilket betefnar et

Korf. Dr. Font de uti gamla Teftamente yg by,omby

Hångande på trå , vors afinålningar til Chriſtum , rom

offå uti Galat. 3: 13. fallas xpejcjeevor ezifulace, Hån.

gande på trå ; ok jämvål fopparormen var en afmålning til Fråls

ſarens uphögande på forget, Fafer man, at 1) imellan afmålning

gen , of bet afmålade måtte, wara lifbet, 2 ) at Guo utiGamk
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hvi hafverdu öfvergifvit mig Pr. 22. 1. 6 ) begåra

drida uti fin ſtora nød, men få åttika , 7 ) varaJ

fraels JEſus Pf. 14. 7. m.m. Jacob Sf. 49. talar

1 ) omtiden når Han ſkulle komma, 2) Han ſkulle

taga ſina Apoſtlar af Naphthali Slägt, 3) Vara

nyi ; JEſusm . m .Adam okEvade trodde, D) atMå

fias i en Perſon ſkullevara enSanGud, ofen San

männiſka, (x) 2)Blifvafödd af en kvinno,utan mans

tilhjelp ; 3 ) nedſlå diefvulens gerningar, 4) uti denna

ftrið liða en gruflig pina i ſin månniſkliga natur,Sk.

3. 15. 5) med tronabora omfattas , ofågas,6)va

rayont eller vivin JEſus. Sk. 4 : 4. Om Henoch

heter det Sk.5: Ok NoachutiSf.6 : 9.D: me garan

Det år: Han ſkidade ſig at rett leda andra

til

Teſtamente, icke på ett sätt , utan många . föreſtalt ,atverldenes

Frålfare ſkulle på et Borß lida , of dd ; of ſålunda 3 ) varit godt

tilfälle får vår Stamfader at låra det ramma, om Borbet. Til

Nut vil jag det erhindra om Korßmårtethos våra Hednjſka

Förfäder ,at jámvålnår de druco finaGudars ſkålar ,rå fig:

nade de dem , det år: De giorde öfver hornet den Gudens

mårke, hvars ſtål de druco, ſom res klarligen hos Sturlofon

2.1. bl. 145. Huru Ddins, of Freis ſtål ſignades, kan jag nu

ide råga. Men det år viſt at når Thors ſtålſkulle fignas, ri

gjordes et Borßmårte Sfver Hornet,ſom tydeligen fåges på

- nämnda rum , hvilket tallades Chors Gammarmårte,aframs

ma orſak , ſom tilførene nåmnd år.

( * ) Tp meningenafEvå utfaga, närhon fådde Rain , var icte,

at hon trodde,Rainvara máfias , utan , athon genom trona

Ågde Honon , fom i en Perſon år 77 nm ex enSan måns

nika , of den Sjelfſtandiga Guden . Så kallademore ſin Son

Cliefer , min Bud ot bielp : ide, at han trodde honom vara

fin Gud, utan, tif en påminnelſe om det ſamma.

1
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til HERranom : builfet nödvändigt måtte ſte

genom Guds ords rena lärande ; uti hvilket hiertat,

nämligen Läran om Jeſu lidande , icke funde vara

borta . More gifver of et hårligtvitnesbord om

Japhet,atHanvarit uti Noachs ålderdomvålfigs

nad för ſin ſtora Gudsfrugtan ; famt det afven; at

Gomer behåller fit förſta Rum , gifver mig anledning

til upmärkſamhet; at förtiga , det han år den förſta

månniſka, efter flodenfood ,ſom omtalas.Atſåmycket

båttre finna, huru våre Förfäder haft tilfälle blifva ſå

vål uti deHimmelſta ſanningar underrättade, vil man

göra följande jämnförelſe imellan Japhets , ſamt Gos

mers , barn ; of Sems, ſamt Acpharads , barn .

Noach blef 900 år gammal, dog på verld. år 980.

Japhet. Sem , Lefde 600 år , dog 2156 .

Gomer. Arpharad , lefde 408 , dog 2096 .

Aſkenaz. Sala lefde 433, dog 2125 .

Bure. Eber lefde 464 , dog 2i86.

Bore 2246. Peleg , við hans födelſe deldes jorden .

Odin 2320. Regu.

Thor Saturn 2380. Sarug.

Juvir, Berik 2400. Nahor.

Dardan 2450 , Kungi Troade. Thara.

Erikthon K : iTr.2500. Abraham , 2124

F
NB:2

1
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NB. Denna Tafla gifver , uti vår älſta Hiſtoria,

ļius , dår eljeft aldrig något lius , eller vißhet, vore

at förvänta . Når man nu tageri agt, det alle Gres

ker , of andre gamle, vitna om våra Förfäder , atder

framförannat folk,varit ganſka långlifvade, ſå låreç

ingenſäga , det vara förmycketråfnaſextio år påen

led vid denna tiden . Det vorefåfängt ändraga nå:

gra , emeðan allemed en mun inſtämma. Ja,åtſfit

lige såga uttryckeligen , at de lefvat 600 år. Så:

lunda bör icke det villa mig , at Hebreernas Stame

fåder, uti denna Tafta , finnas icke varit ſå långlifvade;

ty hvarken Guds ord, eller verldſliga Hiſtorien, til

lägger Hebreerna ſå mångadagar ,ſomvåra Stams

fåder tilläggas. Håraf drarman följande klara , ok

ſäkra , ſlut: 1)Gomer, Aftenaz, okBure, våre Stam

fäder, lefde några Hundradeår ihop , ok tilika med ,

Noady, Japhet, Sem , Arpharad, Sala , Eber , of

Peleg;habe berfórebäſt
a tilfälle blifva,uti den Himmel

ſta Sanningen ,underviſte. 2) Bore, Odin ,ofThor,

hafva offå lefvat öfver 150 år ihop , ok tillika med

famma Patriarker. Ok ſom Odin , ok Thor, foro vi

da om verlden, ſom på fit rum ſkal viſas ,ok utſprid

de ſamma Gubadyrkan, ſom de fått af fina Fäder ;

of det jämvål årotroligit, at de tvårt imotNoachs

prophetia om Japhets barn , ſkulle utſpridt afgite

beri uti verlden : Så måſte man, i anſeendepå alt

ſådant, tilſtå, at de bådehaft ganſkagodt tilfälle las

ra ſådana Himmelffa Sanningar, of, at de i ſielf

vaverket lärt dem . S. 15.
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S. 16 .

De gamle stypter , ſom lefde före Nos

fis tid, bade redan af vira SvioGóter lart

ſkrifkonſten, ok undfått fina Bofftafver.

Hår torde någor påſtå , at jag detta ſäger af

en blind kärlek til mitt Fådernesland : men Benågne

Låſare, dóm icke ſå mycket om min kärlek; ſom mera

om mina ſkål, dem jag nuför dig vil framſtåla.Med

ſanningslikagißningar vil jag icke det ringeſta hafva

at ſtaffa; utan med de ålſta ,ofbåſta, Hiſtorieć jtal

ſafen afgöras. Diodorus Siculus, ſom genomfor

uti Egypten alla gamla Egypters handlingar,hörde

ada lårda uti detta landet , ok efter ſådant ſamman

ſkref Egyptiſka Hiſtorien , 100 år före Chriſti Födel:

fe , ſäger uttrydeligen , at Herman , eller Merkur,

upfant Bofftárverna hos de Egypter, 1 B : 15. (y)

Plas

(y ) Denna Herman, eller Merkur, hade flera namn uti åldre ti.

der,hvadanfonimitat Bokſtåfvernas upfinnelſe tyks tillåggas

mera ån en Sans råtta namin var Thur, Echor, eller Thor.

Men emedan han var en ſtor Herman , eller frigsman , blef han

af Grefer fallad Hermes , of Herman , det år frigsman , som

ordet Herman, of Hermen , icke ën,utan flere gånger finnes iYngs

linga Sagan , of Edda. Atle , eller den åole , blef ban, afven

ſom andra Konungar, fallad. Derfåre vitnar Plinius, at Atlas

tallas hos Ethioperna Syris , eller Thur. Se min Svenſka

Hiſtoria om Thor. Bofftafverna fallas på Odtiſka Mårfe , ics

fe på en , utan många Runſtenar. Hvaraf Thor fick det nam :

netMerkur hos Lariner, emnedon Han lårde dem Merken. Hos

de Baftrianer ,ſom efter. Trogi Pompeji, Juſtini, Jornandis,

of fleras, vitnesbörd , voro fomne ifrån Sverife, Palas dens

ne Thor, Zoroafter , Sforoaſter , det år efter Götiffan: Thor

3
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Platouti ſin Phed: bl. 274, fåger : Jag h & rde/uns

Ser mit viftande uti Egypten , vid ſtadenCancratin

(Ngufettin Nekenſtad ) atder variten vis man ſes

dan raknad bland Guderna, vid namn Theuth ; denne

har förft upfunnit Råknekånſten / Landmdreri of ſtiera

nekonſten /Tårning/ of Taflſpel/ FamtBOKSTUS:

VEXXA. vid denna tiden regerade Thamur, (m år

ins

as eller Gud. Hos deSifaner fallas han Tharas, hos Aſtorier

Thurras, alt et ; Thor Gud. uti Italien (årde han dem

Sa (reco, ſatum , ſerere , ſå SA,) of blef derföre fallad Sae

Turn, of Saturnus. ' Alf Greker Fallas han Chron , XPO ,

NOE , uti hvilket namnman åfven igenfinner Tchern, eller

chron , Det dr Thore. Tro hvad dig inſter , minLårare, det

år nog , at hela Hiſtorien år på min ſida: jag hinner icke hår

anföra alla rum . Jsman , Dimand , Dhomandyas, det år :

Guds mannen, blefhan med fog tallad för ſina vackra lårdos

mar om Gud. Herfulle, Herens Sulle , eller anförare; Bacs

fus, den mågtige anfdraren ; Dionyſus , eller Thior 9s ; afvens

odl. Emedan hans namn både ſkrefs, of falades, Chaur, of

Shauros på Grefiſfa, betydde en Tur, tiur , ſå hafva Greter

of Egypterna hår af fått ſina difter , at Thor blef förvånd

til en Tur, Tiur, då han fördeEuropa,eller hela frigsmagten ur

Europa , ned påCreta. DF ſom ofre, eller tiur, heter hos Egyps

terna Apis , of Serapis , ramt Buſiris, ſå bør man veta , at

Deßa namn åro en enda Konung; hvilket man af gamle Gres

ters, of Egypters, klara ord kunde beviſa , men ſe ſelf efter , om

du tvifiar, B. L. hos Diod. S.Herod. of andra. Nu vil

man följande oryggeliga Hiſtoriſka Fanningar erhindra.

1 ) Thor , ſom of fallas Saturn, Chron , Herman, Ats

las m. m. var född , of Konung uti Svearite, ſamt Göters

Stamfader. Sturlefons Edda. Sanfuniathon hosEuſeb. Pr.

ED. C. 9: 10. Herod. l. 5. 6. 128. Diod Siculus L. 2. c. 47.

B. 3. 6. 56. ofmånga andre. 2 ) Hårifrån gick han utmed en

vildig hår, of genom for hela Europa , Afia, of Africa: Plato

in Critia , Ephorus hos Strabo 7. B : Herobot. 4. B. 6.100,

101. m. m. Diod. p. 3. B. 57. C. 1 B. 6. c. ſamt många ans

dre, ſom man icke hinner upråfna: ja , de alra ålfta , of båſta

Hiſtorier, inſtämma med enmun uti denna Ton .

1

1

1
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inkommit faſom uti rumpo ,rupi, olp , olympus , ok

tuſendfåbane), eller ChauriThori ok boddeutiden för:

tråffeligaStaden , ſom Grekerna kalla det Egyptiſka

Thebe 1 (eljeſtDiorpolis ,Diospolis , Thorbole, ſåſom

faptus ,uçeptup, honos , honor , of 600 andre,) hvareft

Olymandyas Syrkas. Til dennaKung Eom Theuth

RESUVIDLE OE viſtehonom fina konſter , ok ſide

at de bordeutſpridas ibland l£ gyprerna.( z) Joh. Fr.

Buddeus uti fin Hiſtoria Ecclef. V. T. bl. 343 talar

ſå hår om : ibland de verldſliga viſa , ſom lefvatvið

Abrahams tid , år Merkur " den fårnåmſta , hvil

ken EgypternakallaChont, of Alexandrini Thot,

Grekerng HERMAN , ſom Euſeb. vitnar. Denne,

faſt ån han varit en männiſka , har dock varit den

förſta, ſom ( efter förſtingringen ) lärt dem Skriffon

ſten , of kommit til en förtråffelig høgd uti alla ve

tenſkaper , ſå at hans höga vishet, ok djupa inſigt u

ti åtſkilliga faker, of konſter, fórvårfvade honom det

Hedersnamnet HERMAN Trismegiſtos, eller den

alra förnämſte Magiſtern ,ok Mäſtarn, aro Lactan

tii ord Div. inft : 1. B. c. 6. alt detta Buddeus. Si

cero fåger de N. D.3 B.bl. 117.Merkur, ſom The

neateå dyrka , hvilfen tog lifvet af Argus, of derfó

re for NB. ifrån Grekeland NB. til Egypten ; han

har gifvit EgypternaLag, of Bofftafver. Denna

kalla

( 2 ) At Plato går Thamur, Diman, of Sheuth , ſom var alt en ,

tilåtſkilliga,år ickeunderliget, ofbdr ickeirra någon. Deras

gerningar dfvertygaog aldeles , at det varit en enda perſon , ſom

af följande jämvåt ſtal märkas.

1
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Sala de Egypter Thot, okmed detta Hans namn

allade deden förſta månaden uti året hos ſig: åroSi

Ceros mer ån märkvärdiga orð (a ). Den gamle Gres

ken Elianus vitnar offår at Herman upfant Bok

ſtafverna. Men et makalöſt vitnesbord i denna fafen

gifver den gamleSankuniathon ,(b )ſågande; ( c)Efter

Miſor, uti Egypten , fom Taaut, ſom upfant de

alra förſta Botſtåfver. Honom fallaEgyp.

ters

(a ) Den förſta månaben hos Egypterna fallades ice Thot, utan

Thorin , of Thoriof, ſom ſes hos Uſſerium de Maced : et Áſiano:

Amo ſolarep. 40. of rom Cicerovitnar, at månaden af Mer's

kurs namn Thot fått ſitt namn , ſå ſer man , at et litet fei år ins

tommit uti Ciceros böfer, i det der ſtår Thot för Thor. Thos

riof, Thorsmånað , hvad fan båtre paßa fig. Se nu, at Athos

th98,Menas Son, år ingen annor, dn Ár Thor , Nannens

fon , hvilket den Lårde Marsham jämvåt tilſtått, Can. Chron.

ſal. 1. 6:35. Se nu, kuru vål det fommer dfverend , at Sanfus

niaton , gdr nu Saturn , nu Thor ; til den förſta fung uti Es

gypten ; men Herodotus tillåggerdetta Athothis, 2. B.55,407 .

andre , Ebamur, eller gsmandr. alt en .

( b ) Denne harlefvat vid Joſue tid, of intil Gideons , hvilken han

vid deß andra namnJerobabel, eller Jerombabel, omtalar, ſås

gande, ſig af denna, faſom af en då lefvande, Jovas Preſt,lårt

mnden vishet. Videnågor invånda, det vara oviſt , om denne

Sankuniaton : Så vil jag ſvara : man kan icke blifva vifare om

någon bok, ån Sankuniaton , emedan han andrages fåſom ale

deles orvifvelagtig af Svida 960 år efter Chriſtum , afEuſes

bius 340 år efterCh ., af Porphyrius 270,af Atheneus 160 ,

af Philo Byblius 100år efter nysnämnde Salighet , of ingen

af aða defa gamla Greker nämna den ringaſte mißtanka omhos

nom. Undervår vårda Siftor: Profeßor,i LundSvenBring,

år denna ſakentil nogie afgiord , uti en Diſp.de Sankuniatone

af Samuel Hof 1745.

( c) Sos Euſ. Prep . Ev. c. 10 ,
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terna, Thor , men Alerandrini , Thooth ,

of Grekerna, Herman (d). Ok afvenſom man

bort af Cicero , of Plato , at Theut, eller Thor,

kom

(d) Jag vil indraga Euſebii egna ord: Áno Msoup, Tegúros és

εύρεσε την των πρώτων οικείων γραφήν, όν Αιγύπτοι μέν ΘΩΩ »,

( Φ + R) , Αλεξανδρεις ,δε ΘΩre, Ελληνες δε ΕΡΜΗΝ, Εκάλεσα».

Åro makaldra ord, ſom med gul, of filfver, icke kunnaverderas.

Se nu, at Theut, Choyth, Herman,Merkur, of Thor,åren,of

ſamma Perſon , efter denna gamla Sankuniatons pitnesbörd.

Svilket år ſåmycket mer at verdera, ſom denne Sank:lefvat fós

re Homerus, Heſiodus, of Orpheus, ſamt rålunda före alla

Grekiſka Poeter, eller Sfalder, of varit en ganika färd man ,

ſom af följande ſkal res, der Euſeb. rå råger: Pr: Ev. lh . 23.

Philo hafver indelt Sankuniatons hela verk uti fem Boteror,

uti Företalet tit Förſta Bofe“, talar han få omHonom : San

kuniaton var en ganſka lård nian , of flitig Hdfoarðfare, of ås

ſtundade veta alt ifrån ſin förſta början. Derföre hafver

han med mycken flit , of eftertanka , ranſakat

Taauts, eller Thors , Sfrifter: emedan han

vål viſte, at Thor var den förſta ibland alla

månniſkor , foin upfant Bokſtåfver , ok begyn

de ſkrifva Böker. Begynde förbentul ifrånden:

na , ſom Egypterna falla Thor, of honom har

han lagt tilgrund för hela ſin Hiſtoria. Så

vål Sankuniaton, ſom andre tyces gdra Sacurn, of Thor,

til tvenne hion ; men de vederläggaſig lielive ,of viſa klart, at

det varit en enda perſon , ſom af fóljande ſkal beviſas . 1) Sa:

turn, var den förſta kunguti hela Egypten Diodorus S.1.

B. 13. c. Eufeb. Præp: Eu. m . f. Äfven varThor den förſta

Kung uti hela Egypten :Sauf. hos Euſeb. bl 36. 2) Af deras

ſamma namn ; TvSaturnblef Thor fallad, dåhan lårde dem

uti Italien atSa (Så), ſåaf Saturn, år Så Thorn. XPONO

år ofſä сt med Teori Tchorn , eller får båttre kiud , Cchronos,
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1

kom ifrån Norrlanden til Egypten , of lårde dem

Bokſtåfverna , uti förſta Konungens tid , (ſom rar

han ſielf ): få vitnar Sankuniaton , at Saturn , els

ler Chorn , kom ifrån Norrlanden til Egypten, ok

hade med ſig en vid namn JS, ſom med ſin broder

Knå, ſedan kallad Phoenix , upfant alra förſt Bok

ſtåfverna. ( e)

Xpóvos , Saturnus, afven ſomn xalleu ex Iraw, Etávor ,

cerno, crevi, uti hvilka man ſer, vocaln råttas nu före, nu efter,

ſin Conſonant . 3 ) af Herodoti vitnes bord , s B. 128. c. ai

Herman ,eller Theut, var Göternas Stamfader ; of 4 B. 90.

c. at Saturn, of Hans Son Jovir, eller Herkul, var Göter:

nas Stamfader. 4) Deraf athos Herod. s. B. 128 c. vitnas,

at Göterna dyrka måſt Herman , eller Theut, af alla Gudar,

of ruſt det ſamma vitnas om Saturns dyrkan, Se Macrob. 1 B.

10. c. m. m. Huru Thor han hålls af våra förfäder h8gre , ån

andra Sudar, år allom befant, of behdfver icke beviſas. s ) at

Saturn , eller Atle, kallas, of berömmas derføre, at han up:

funnit a) Bofſtåfverna , b ) Stiernekonſten, c) Vin plantering,

d) Åkerbruk, m. m. of juſt famma gerningar , of flocken tilſkrifs

vas Herman, som år anmårkt utiSchuberti Hiſt. Philof. bl.

242, m. m. hvarföre denne Lårde man fåger bl. 10. 14. antingen

Ethioperna undfått fina Bofſtafverafandra; eller fielfva ups

funnit dem ; rå år det åndå viſt, ok klart , at deras Atlas, eller

Thor , år en , of den ſamma, Tom Herman , eller Thor , hos de

Egypter. 6 ) af deras hårkomſt; ty Atlas, eller Saturn, var

Kung hos be Atlingar ,of Hyperborer ; men gick utmed en vål,

digfrigshår, Diod.S.2 B.37. 6. 3B.59,60, 61.c. m .of

for åfverhela verlden . m. m . ja han var Bores Sonaſon, Kuns

gens på Atland: Plato in Tim. jämnförd med Diod. S. 5. B.

66. c. 3 B.56.C. of Herman,eller Merkur, Theuth, var Bos

res fonaſon. Diod.S. S. B.72. jämfördmed macrob. Sas

turnal. i B.10. c. ſamt Virgilius 8 Án. 0.138. m . f.

( e) Jag vil införa Euſebiiegnaord: Eau dé o xpóros eis Noty

Χώραν, άπασαντηνΑιγύπτον έδωχε τω Ταύτω, όπως βασίλειον

αυτώ γένηται. αν εισ ην Σίριση των τριών γραμμάτων ευρετης ,α

δελφος, Χνά, τα πρώτα μετακομιασθεντος Φοίνικος. Πεί δεττα πιάrt,

1
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Seda
n
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At de hade ſådane Bokſtåfver, årSviða,ofvan

til indragen, et ojáfagtigt vitne. Loeſcher in decauſ.

G 2 Lins

vårdiga ſpråfet ſer man , a) atSa Thurn, eller Thorn, kom ifrån

Norden , til Egypten , okvar icke född uti detta landet : b ) at

Han upråttadealrafdrft Konungarifet uti Egypten : c) at den

förſta Konungen het Taart, eller Thor. d ) Atuti Thors följe var

en Borſtåfvernasupfinnare, vid namn Flis; NB. Denna år

ingen annan, ån vår Runa 98, ſom år grunden til alla våra

Runor,ofgiſver dem alla ſin kapnad , (reden 7 S.) of kan få.

lunda på Skaldeſäit Fallas Bolſtåfvernas upfinnare. Diften

om Ilis, eller Jo, lårer hår finnaigen ſin råtta uprinnelſe.Man

bór of mårfa det gamla ordſpråfet, Pro fide , Afinum venes

rari : det år : vorba den onda i ſtadet för Sud : Taga lögn for

ſanning. Schev . Mychol: bl: 38. Se, detta gamla ordſpråket

buru mågta det ſtyrker min utrydning , at gs betyderGud, men

icke is , glacies . e) gris broder var Kna, ſom redan fallas

Foinir. Det år klart, atKna, eller Fainir hadeſammaurſprung

ſom des Broder , hvilken med Thor fom ifrån Norden. Låt of

då ſe efter , hvad Kina betyder. Mån icke detta år mera , ån

märkvärdigt, at denna omtalas uti Edda , of 18 dåmiſasan

der få ſtår: KNA eller Gna, fåndes af Frigg til åtſkils

liga rum , med årende. Hon äger den helt ſom rámrer ses

nom både luft , of låga. af Anas namn, rågas det Snåfa,

ſom högt far. Sålunda ſer man, at med Anaförſtås intet ans
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Lingve Heb. 224 , 225 , deráſt han uprafnar Egyps

ternas. Hieroglyphiſka Bokſtåfver, viſar, at deras

Ch, ſom aldelesſvarar imot vårt* , var etriktigt

korßmärke, faſt det ſtod ſom et Latinjft X. Äfven ſå

deras Thau , ſtrefs på detta ſättet; 7. T. Î . hvilka

hafvaſamma märkenuti Runſkan. Uti det Ethiopi

ſta Alphabetet ſer man,ſamma Bokſtåfver med ſams

ma ſtapnad, nämligen likt et kork;tyderasSh ſkrefs

ſålunda +, eller of 5 ,men deras Thau ſålunda ti

aldeles er rått korß. Når man nu ſer , atSh, utiGo

tiſta , Egyptiſka / of Ethiopiſka , alphabetet , har

et riktigt korßmärke; ſå lårer man a ) Te , at det är en

oryggelig ſanning , ſom man talt om deßa Ahphabe

ters hårkomſt, b ) at detta , ſom man erhindrat om

de

nat ån ljuſet , hvilfet far genom både luft of låga. Liuſet fallas

eljeft på G &tiſka FIN ,Fain, Fin, lyſande, hvadan Sigg Odins

Fader FadersFader Finr, det år, Den lyſande, fallas utien

annan Handſkrift Biartur, det år : den Inſande, (Se Diſput.

de Genealog. Regum Svioniæ .) FAINIK Fainir, eller Foinir,

betyder på detta ſättet: den ſom åger lius , antingen detta då hos

rer til froppen, eller fiålen. Uti den ſenare handelſenbetyder det

Lårdomy of Visbet , hvilka ganſka vål kunna fågas hafva

98, eller Bofftafven ,tilBroder. Af det nåmnda Fain, är det

Grekiſka pásvá lyſa, Latinſka Feneftra , eller ljufets indrag. m.

m. De ſom Thors efterkommande jámvål rådde dfver Palæſtina,

vid Jacobs tid , ofen del af dem fallade ſig af ria Vishers, of

Bokvets idfande, Phoenicer , eller de Viſe ,ſå ſermannudets

sa ordets urſprung , of bemärkelſe, efter de ålſta Skrifter,náms

ligen Edda , of Sankuniaton. Til ſlut vil jag mårka , at en lård

man , hvars namn jag ſkorar, fagt uttryckeligen , det Philo Boe

blius tillagt Sanfuniaton Bofftafvernas upfinnelſe, hvilket doc

år tvert imot både Philos, ofSankuniatons, ord , ſom nyligen

dro indragne.
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de gamlas kundſkap , om Meſia , Hans namn, of

lidande på et Korpm . m. blir jämvål en Solflar

ſanning , emedan Sh årförſta Bokſtafven uti Shri

ftus. Jag kan icke utan förundran laja de orden ,ſom

tilfòrne åro indragne, at de gamle Egypter ſade;

Korpet betyder et nytt tilfommande lif:

famt Eddas: ord at Thor, med ſitt Kork, ſtulle

nedſlå all Helvetes hår. Uti hedendomen blef

detta , ſom ſagt år , tillagtThor, of illa uttyt; men

har dock fin uprinnelſe afen Himmelſt fanning, at

en ſkulle komma, ſom ſelf ſkulle vara lifvet,

of, med ſitt Kork,nedſlå al helvetes her. Det

var ſålunda icke underliget, at påden urgamla Iris

Tafla ftodo alla Bilder, med Stafven J8uti

Handen ; of fem Bilder med et Korku

tihögra handen: hvilken tafla var, afven ſom vår

Runſtaf, öfver hela året. Åndteligen vil jag det på:

minna, at intet ſpråk har tienligare ord at beſkrifva

korß med , ån ſom Hebreiſtan . Ty på Grekiſka be

ter det ETAYPOE, egenteligen en Stavr, Staf, eller

Påle, ſom fåſtades uti jorden , of merendelsvar et

riktigt korß. På Latin heter det Cruxraf Götiſka ors

der Kruß Kroß , hvilket vi nu ſåga Rorß , af fros

fa , medan det föreſtäller et kroßat ting: men på Hes

Skapnaden
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ſtåller juſt et Korß för ögonen, dels ok et trå, ſom

quy egenteligen betyder ; påminnande oß dermer , bet

förbudna ry trået. Ty nårEvatogåplet afdetta

Kundſkapens' trå, ſådrog honGudsförbannelſe, of

ver ſig , ok hela verlden . Derföremåſte vår välſig

nade Frålſerman ftiga på et paytrà,ck blifva en focs

bannelſe för våra ſkull
. Men nu om annat.

Såſom man kommit at tala om Hedningernas

afgudar, ok afguderi; ſå vil man hår infðra de ålſta,

of trovärdigaſte, Hiſtoriersvitnesbörd ,om denamn

kunnigaſtefolks afgudar,öfver hela verlden : då kan

jke, man kan finna på ſlutet en ſanning , ſom hårtil

varit för hela efterverldengómd uti et tioft morfer,

men kan ide, utan ſtor ſafnas, umbåras.

S. 17 .

De förſta Konungar uti Svearife ,

nämligen, Bore, Odin,Thor, ok Jovir,ſom

giort ſtora uttog öfver hela veriden, åro ef

ter ſin död räknade för Gudar, ofdyrkade

öfver hela Europa, Aſia, of Afrifa: men

ſielfve hafva de ide varit beðningar, utan

ganſka Gudfrugtige, Råttfärdige, Viſe ,

of Nilde emot ſina underſåtare.

Detta ſkal af alla folks Hiſtorierblifva klart ,

dem jag bår, efter hvarandra , vil af de álfta Gres

ker ,
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ker , ok dylika , infóra : men förut litet om namnen

erhindra. a ) B utſades af Greker ſom et V , ſomres

af Davids namn, ſom uti Nya Teſtamentet på Gres

kiſka altid ſkrefs AABIA, men ſades åndå David. Of

oråkneliga flera. b ) ++ An betyder uti Götiſkan

Kung,ſom ſes af ordet piopan , biupan , uti Her

vorar Saga, of UlphilæN.T , hvilket ord årihop

ſatt af Diod , eller Diud, Folk , of An Kung. Afdes :

ſa två anmärkningar ſer man , at a) Bore hos en

Grek blir ganſka lätt TOPE, okOTPE,b) medAn ef

ter OYPAN ,det år KungBore. Detta BlandadeGres

kerna med ſitt OTPEA, Himmel.Odin kallades offå

Sun, (ſom betyder både Tapper Ynglingof Solen )

Neken , ok Nokan på Gótiſka , (f) men på Latin het

han Neptun , (g ) Mars , (h) ſamt Kolur, ( i) På

Grekiſka het han Okean, (k) áfven Poßeidon(1)

Thors namn har man oſvantii upråknat, at han kat

lades uti Italien Thar, ok Thor .. SåThornſ uti

Crekeland Chorn , eller Chron , Dor, Hermar, el

ler Merkur , uti Egypten Theut, Thaaut, ſamtThor

m . m. uti Ethiopien Dyr, ok Thaut, ſamt Atlas . U

ti Aſſyrien , Chaldeen , m . m . Zoroaſter, uti China

Dion Iſos , eller DiorIs,ThorAs,Thor Is , det är

Thor

( f)Se Eddai. Demiſ. ( 5) AfNef Herre på Stepp, of Tun vatn.

( h ) AfMarpå Gotiſkahaf, en ſlått plats, der Krigsruſtningarſke;

Mar betyder offå manpå Götiſka. (i) Af Koile et inválft ting,

fåſom Skep, Himmel. (k) Uti Platos Timeus m. m. af Nofan,

når det förſta N år bortlagt. ( 1) Af Bare Styreman, of Tun,

A

V

eller Don batn .
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ThorGud. Om Jovir mårkerman,athan kallas Ju

piter; ( m ) ZETZ, ok wios; (n ) Dionyſos, det år :

Thioriſon.

Sviogóternas berättelſe , om ſina Hedniſta

Gudar.

u vilman höra de gamla Hiſtorier. Sturleßon

(o ) talar få om Göternasafgudar: Utaf ſina

förtråffeliga konfter blef Odin högt agtad ,rå at man

trodde på honom , ofoffrabe Honom , of Hans Só

ner, fallande dem ſina Gudar (p). Uti Edda ( 9 ) ta

lar Siggodin om ſin Stamfader, Odin hin förſta ,

ſålunda : Bure , ſom lefde vid fielfva ſkapel

ſen , (r) föddeBore, eller Voran , ſom var fader åt

Odin , Vile , ok Ve, ofdet tro vi, at denna Odin,

of Hans bröder , ſtyra hela verlden ; ok nu år ſagt

om Herran , ſom vi vetom högſtvara (s). Vidare

fåger Siggodin , (t) ifrån denna Odin år vår ſlågt;

of år dettaalt GubaSlågt. Derföre tallas Ddin

Alfader; ty. han år Alla gudars fader. Uti 12 De

mir:

(m) Dfverfader. (n) { cūs af Guð rnb , Pink. Dios, af

Dior,Thor, åfven ſompcltuo ,Maptup.

( 0 ) Uti ſin Şeims Kringla,Yng, Sag. 7.c. ( p ) Detta ferman ,

på anfördå rum klarligen fågas om Odin den ſenare. Men at de

dyrkar en Odin tilfgrene,viſar Sturlefon uti nämnda Bof,når

han fåger: Då begynde man å nyo tro på Odin. (9) 4 Dämis

ſagan . ( r) Efter Ebdans berättelſe; of faſt detta ice dr fant,

ſå ſer man dock , at han varit bland de alra förſta efter floden .

( s) Ho ſer icke hår, at åran år tagen ifrån den Högſta Guden ,

of tillagd männiſkor. ( t) Uti 6 Dimis.
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miſ: ſäger åter Siggodim til Gylfve: Solf åro de

högſta Kungerna , af Guda ſågt, of dem ſkal man

tro på ; nämligen i Odin , eller Sun ;2 Thor, et

ler Åtle: 3 Baldur, eller Apollo : 4 Niorð , eller

Boreas: 5 Frei: 6 Tyr: 7Brage: 8 Heimballer: 9 .

Hauder : 10 Vidar: 11. Ale , eller Vale: 12. Fors

ſeti. Vidare, uti ſamma Dámifaga,upråknas fyra

tijo of tre Odinsnamn, ſamt tilläggas , at orſas

ken, til deßa många namn, år den, NB.atſåmånge

åro tungomål, uti verlden ; of alt folk ville

kalla honom på ſit ſpråk, ok på det ſamma tilbedia

honom . Många namn har han ok fått NB. ute,på

fina reſor, i frămmande land ,hvilkaåro inkomneus

ti gamla Hiſtorier : dro Enéas mårkvärdiga ord.

Om Thor, eller Atle, talarden 13 Dámiſ: ſålunda:

Thor år den förnämſta af Olſerna , atberätta Hans

dater år icke bagen tilråckelig. Uti den 23, 24, Dås

miſ. ſer man Thors åtſkilliga uttog , nu til fios , nu

til lands , til ymſom länder. Der berättas okſå om

Magne eller Juvir , Juppiter ,, Thors ſon , huru

hanuträttat ſtörre ting, ån alle hans förfäder. Uti

den 18 Dámiſagan ſerman, hurujámvål deßa förſta

Kungernas gemåler farit ut, til åtſkilliga foif, efter,

eller med, fina mán. Uti den 15 Dám . ſerman , hus

ru en Jouna hade, uti ſin vård, några Gulläplen ,

ſom Guderna ſkulle åtautaf, ok blifva odödelige. Ut

ti den ſamme Dämiſ.fåges,at Brageår Skaldernas

Stamfader, of valtalighetensuphofsman. Utiden

şi 8On.
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8 Dám ., at tiden , då Odin of Hans ſon , Thor, lef

de , kallades Gulåldren ; famt, at deße uprättat

Domſtolar, Lag , ok rått , m. m . Detta , ok mycket

annat, år de ålſta Sviogotiſka Hiſtoriers vitnesbörd ,

om forna verldenes Afgudar. nu viljom vi gå til de

álfta Grefers Hiſtorier (u).

De Hyperborers berättelſe, om ſina Hedniſka

Gudar.

Eße bodde, fåger Hecateus, en gammal Grek, på

et nás , anda norrut i ſtora hafvet, midt imot

Gallien , (v )närmaſt intil noreſtiernan (w). Debafva

fitt

1

1

1

(u) At GÅternas, uti Svearife, Samhålde årdet ålſta, efter flos

den, år beviſt uti Företalet til min Sturlefons Edda. Hår vil

man detallenaſtmårta, atSviogoterna, på Stands, kalades of:

ſå NB. Hyperborer,NB. ſom ſes hos Adamus Bremenſis, uti ſin

bok om Svearife,Norrige,of Danmark. Der hanfåger: Norvegen

går intilde Ripheiſka bergen, s Svearifes gransåſtan, ofnorðan

NB.intil de Ripheiſka bergen. EsDe fombo uti SvearikeFallas

NB. Hyperborer afde Latinſka ſkrifvare,of dro mágtaberómde .

(v ) Gallien fallades vid Julii Cefaris , of Diodori Siculi, tid ,

Ciſalpina, of TransAlpina , of låg derföre på båda ſider on

Alpesbergen. Når manderföre går , efter deße Diodori S.of

Decatei flaraord23.37. c , åndano
rråt;fårman intet annatnås ,

inSvearife. JutiusSolimus Polyhiſtor,fåger ſålundauti ſinGeos

graphia: Det vore etfåfångt ſkvaller, omde Hoperborerſom få

mycket omtalas, of berdmmas, omman lete på et išft ryfte alles

wa: men emedan NB. alle de ålſta , ofbåſta , Hiſtos

rier kommaöfverens,uti berättelſen omdem ,få

år fåfångtfrugta någon oſanning. DeßeHig

perborec bo , efter alla gamlas vitnesbörð ,

1

.
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fitt namn af Boreas. Boreaſes efterkommnandeftiga ,

hosdem , man efter man på Thronen. De äro of

högſta Preſter , of ſköta Templet , ſom år Helgat åt

Apollo , hvars moder bår varfödd. Deße Hyperbos

rer hafva ſitt egit beſynnerliga ſpråk; otifrånurgam

la tiderhafva de plågat ennära vånſkap medde #

thenienſer. Hår ifrån reſte fordom Abaris (x) til

Grekeland , at förnya den urgamla vänſkapen , of

NB.Slågtſtapen, med deDeler. Detta Hecateus.På

detta deHyperborers nåshade varit Dianas råtta,

of förſta hemviſt, of hårifrån hade hon kommit til

de Greker', Diod. S. 4. B.52. hår viſtades Gudeca

nas moder, Sibylla , tiltifa med Apollo: Diod. S.3.

3.59. c. hon ſomblef hafvandeaf Attin c. 58. ſom of

kallades Marſy 28, Guden Mars, famt Apollo.

Hon , ſom födde Saturn , eller Atlas, c.60.ok 57.

ok lefde hår hos de Hyperborer tillika med ſinman

Mars, eller Áttin , of Apollo. c.59. Ffrån deßaHya

perborer hade Grekerna fått fin förnäinſta lárvom

H 2 vits

norðaſt uti Europa vid de Ripheiſka bergen.

Detta han . Hartil vil jag endaſt lågga Theophanis vitness

börd, at Skyterna fallades , på ſit eget ſpråk,

Gotar , ok bodde alraförſt uti de opera

borers land ; hvilket mårfeliga rum Kongl. Ses

frereraren 8. Stiernman mig meddelt. Om de Yfverborer, kuns

de långt flera andragas; men detta år nog, uti en fotflar faf.

( W ) Debutan vitna ade gamle Greker, at de Hyperborer bodde vio

Ripheiſka bergen , vid norra ändan af den bebodde jorden . Dam .

Plin . m . m .

(x ) 800 år före Chriſti födelſe: mårk! han var ingen fift, utan en

männiſfa.

.
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vitnar Plato in Ariocho 3 T. bl. 371. Härifrån tom .

mo Opis of Hekaerga, eller Sathurn ; ſäger Plato

pånämnda rum . DengamleHerodotus talar ganſka

märkeligen omdeßaHyperborer, uti ſin 4 Bok 101.

6. hvilket man hår vil införa. Dfvan Eſterna bo,

rimen Herman ), Griper, of Hyperboret, intil

nordiſka hafvet. Sedan fåger han : Hyperborer

Hermán , Éſter , Göter , of Kimrar;talandes om

dem , ſåſom et folk, delt i ſmå flockar. Uti 102 c. ſås

ger Han : På andra ſidan Tanais , uti Aſia , år ics

te något Skytaland: derföre icke heller de Hypers

borers. 103 c. fåger Han : de, ſom bo på Delden ,

berätta ganſta mycket om Hyperborerna; farom , at

Arkil, ofOpis ( y ) foro ifrån deHyperbos

rer til Delon , of at dedå voro i fólie NB. NB.

med fielfva Guderna , fom förſkaffat dem ans

dra hederstienſter. På ſamma tid , faſtnågot ſenare,

kommookfåHyperoche, of Laodices , ifrån deHypers

borer til Grekeland. Deße, nu nämnde ,fördeenHeb

gedom , eller tvenne Meßings taflor , derpå mycken

vishet ftoð ſkrifven, med ſig ifrån deHyperborer til

rekeland. Efter döden äro deße , Opis ok Arkil ,

dyrkade af Grekerna. Sålunda har helgedomen kom

mit

(y ) Arkit omtalas på D998 Runſten, frammantil införd , of Opis

varThors, eller SaThurns, Drottning; Chon kalades eljeft af

Ošterna Ápia , fåger Herod. 319.c ] Dggs ſten år upſatt af

Thur, eller Thor , of Arfil, of Cyphon ; hvilket alt med hvart

Annat vål inſtammer,
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mit åt Soderlanden NB , alt detta Herodotus.

Afdeßa álfta Grekers vitnesbord,om Hyperboretna,

har man följande klara fanningar: 1) de, ſom Gre

kernadyrkade förGudar , bade varit månniſtor, 2 )

deße hade lärt Grekerna deras fårnámſta vishet. 3)

Opis , Arkil, Sathurn , Jovir , of flere ,voro fom

ne ifrån deYfverbornas, eller Hyperborers,naß, ſom

låg norðaſt uti Europa , ofbeboddes af de Göter ,

Hermån , ok Griper. 4 ) AtSvearite ſålunda varit

för bebodt, án Grekeland; of ſålunda icke ſtått uns

der vaten .

Atlingernas berättelſer , om fina Hedniſta

Gudar.

M Atlands belägenhet talar Plato ,uti fin Sri

tia, mágta omſtändeligen , ſå at intet land, uti

forna tider, blifvit ſå vål beſtrifvit , fom Atland, uns

dantagande de, ſom utiBibeln omtalas. Uti Företa

let til min Edda år denna ſaken omtald ; men ån mer

uti Rudbecks Atland. Derföre vil man endaſt nåmna

några ſkål allenaft , ſom beviſa , hvar Atland varit

belägit. De, ſom ſeglade ifrån Grekeland til Atland,

eller Atlinga Nås , foro 1) ut ur Medelhaſvet, ges

nom det Spanſta Sundet ,mångadagsréſor uti ſto

ra bafvet, (2) 2 ) forbi ngeland ,fám dagsreſor , (a)

3) Detta Atland låg 1000000 ſteg, eller 20 grader ,

H 3 ifrån

(7 ) Ariſtotiles pæi Chaum . ( a ) Plutarch. de facie Lun. bl. 941.
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ifrån Spanita Sundet , of fallas de Incefaligas oi

jar , (b) 4 ) det låg norrveſt uti vertden , (c) 5) So

len ſyntes dår uti trettio dygn, på en tima allenaſt,

gå under jorden , ( d) 6 )viðAtland var en ſtor inſió ,

fom kallades egenteligen Botn; var ickemindre , an

Mæotis ( e). 7) Var Atlandet Nås utſtråkt i langs

den ifrån Norr til ſödern , högre norr åt; midt up

på var hufvudſtaden ; där dyrkades Thor, eller Åtz

le, ( f). Solklara kännetekn, hvarAtland år beläget;

dem hvarken afund, högfärd , eller okunnighet , kan

vrida ifrån Svearike." Dm Atlingernas Konungar

har man afdemſjelfva, hos Diod. S. 3 B. 56. C.

följande berättelfe. Deſkrytaicke litet deraf at Gu

derna åro hos dem födde. Deras förſta Kung het

Voran , eller BoreKung, ſom, för ſin högavishet,

blef,efter ſin död, för enGud erkänd. Hans ſon var

Necken , of dennas ſon ( Plato in Tim .) Sathurn , els

ler Atlas, Konung efter fadren , efterfdigd afſin ſon

Jovir , hvilke reſte genom al verlden með ſin Krigse

hår , of för ſin ſtora magt , råttviſa, ok fromhet,

blefvo, efter ſin død, tilbudne. Eljeſt tala näſtan alle

gamle Hiſtorier om Atle , huru han bodde vid nor

ra vånde punkten : m. m .

Athes

(b ) Plutarch . i fin Sertorio bl. 571. Detta , så vel ſom de förs

ra träffar aldeles in med Svearife endaſt of algajt. (c) Dios

dorusS. 3 B. 57. c. ganſka klara omſtändigheter , ſom aldrig

kunna vridas til Tartariet , eller Paleſtina , eller något annat.

( d ) Plutard, uti nämnda Bof, de F. L.Horn. Odylp. 4 : V. 48 .

e) Platos Tim . bl. 24. Plutarch de facie Le

plat. H. 1. Max. Tyrius,

1

1



) 0 63

1

Athenienſers of Grekers berättelſe, om ſina

Hedniſka Gudar.

M Athenienſerna talar Herodotus ſålunda. 8

B. 107.c.Enliten del afFålasGöterna, ſom

innehade hela Grekeland , åro Athenienſerna, hvilke

kallades fordom Sranai, men af Secrops, Secropi

des, ok när Erik blef deras Kung, kallade de ſig Athe

nienſer (g ). ok uti 1. B. 9. c. låger Herodotus: det

Attiſka folket, ſom åro FålasGöter:- Grekerna voro

derfore, uti begynnelſen ,ſå få tilantalet,emedande har

deafſondrat ſig ifrån Fålasgóterna. Detta han. Apol

lodorus 3 B.bl. 236 , talar ſålunda: uti, eller före,Les

crops tis var alraförſt beſlutit at den , ſom ville ,

ſkulle fara ut,of intaga ſtåder , ok land , ſamt vins

naſtor heder. Då kom Neckenalraförſt til Attica , --

of dfverſtrömmade hela det Landet, ſåſom en flod (h).

Herodotus 2 Boken 48 , c. deförſta af alla Greter

voro Athenienſerna , hvilka af Fålasgoterna hade

lärt dyrka Merkur , eller Thor, m. f. men de kallade

dem NB. Gudar derfore, at de hade ſtålt alla länder,

ok regering, uti en vacker ordning. Of af FålasGo

ternahafva NB .Grekerna undfått namnen på Gu

derna. Detta Herodotus. Macrobius 1. t. 20. bl.

461. talar ſå i denna ſaken : Philocorus bekänner,at

Se

( g) Tilførne har man beviſt, at Fålasgoterna voroifrån Svearife.

( h) Plato rager uti ſin Timeo , athan komifrån Arland,med ſina

Atlingar; men Socrates, fom lefde före Plato , fåger , atNecken

fonifrån Göternas land ,med fina Odter.Dehafvabågse rått.
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Secrops var den förſta, i Grekeland, ſom dyrkade

Saturn , of Opis : ok år denna Gudstjenft ifrån

frammande land inkommen . Med otaliga flere rum

kunde man beviſadenna ſaken ; men det är nog hó

ra de fórnámſta. Dockſom de Grekiſka Skaldernaſå

underligen vridit, okvrångt, det ena hit, det andra dit;

få vil man, om dem , detta erhindra.NB.NB. Ač

gðra ſig, of ſitt folk, ſtora , brukade de ofta

annorlunda berätta det, ſom de undfått, af

fråmmande viſa , ja ! ibland ſkämde deoffå

Bort det ſamma. Dels at ſynas framkoma

med något nytt , dels okſå at ddlja ſin okun .

nighet; emedan de ofta ide förſtodo, hvad de

berättade : åro Tatiani orð, uti deß Tal, bl. 1 13 .

hvilka bóra ganſka vålmårkas, emedan de tjenatil en

god uplyſning, då de gamle Grekiſke Skalder , of

dylife; tala imot hela verldenes enhelliga berättelſe.

Tilſlut märker man , atde Athenienſer dyrkadei ſyns

nerhet, Sathurn , Opis, Jovir , ok dennas dotter

Minerva. (1)

Cretenſernas berättelſe,om ſina Hedniſta

Gudar (k ).

Sre:

( i) Om hon icke råttare kallas Sathurns dotter, re Sanfuniaton.

( k ) Om be Cretenſer vilman mårka , a ) at deras egna hårdaſkrifs

vare sro väl ganſta gamle , men komma ide den ena öfverens

1
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) or

Reta ligger uti medelhafvet, miðt för Arkipela

gus, eller Grekiſka hafvet. De alcaförſta invå

nare , ſommanvet något omtala, voro de FålasGð

ter, ellerIdeer of Daktyler, (1)hvartil läggas de Do

rer , hvilkas anförare varTEUTam , hvilken hade

hitfört dem ifrån Olympus (in ). Sretenſernas

I beda

med den andra , om Cretenſernas ålfta hafber; aro Diobori

S. ord s B. 81.c Han upråknar dår Epimenides Theolos

gus, Doſiadas, Saſicrates, of Laoſtenidas, hvilfa han fåger

lig omſom fåigt.Hår af årOctflart ſom dagen, at når en af

deße fåger, atKolur,Necken, Sathorn, Jovir , m. f. voroföds

depåCreta; ſă åro de andre, med ſinaberåttelſer, tvert imot. 2)

Sean ingen , utan at viſa ſin obetänkſamhet , ſåga , at Necken ,

Saturn, of Govir, kommit ifrån denna lilla d, med ſinamåga

tiga håraç , med hvilka de fufvat hela verlden . Det år omoges

ligit. 3) Är detmot hela verldens enhåliga berättelſer, om Sas

thurns, m . m . Hemviſt, of förſta Konunga Rife. 4) Árdenna

falſfa berättelſen , af ſamma káda , ſom Tatianus viſar om de

Grefcr. ) År icfe underligit, at de Cretenſer tilågna ſig ſådant;

emedan våre Konungar hade, under ſin Hernnd , of vifing, uti

medelhafvet, ſitt egenteliga fåte på Creta , of giorde der ſamma

inrättningar , ſom de hade uppå ſit Atland. 6 ) DenngD var, i

diſta tiden,deld uti HUNDARF, vitnar, Pom . m . Julius ,

Sol.Pol. m. f.dfven ſomSvearite varit indelt uti Hundari.7 )

Def inbyggare tallades okſå Svether , Svear, of den , Svetés

ja , eller Svead, vitnar Etym . Magnum , við ordetsønxčia,

Ganſka märkvärdigt. Man tør hår finna ordet Svea, of Svear,

vara af de atraålſta vära Stamfåders namn.

( 1) Diodorus. S.; B. 81. c. ſamt 64. c.

( m ) Diod. S.5. V. 81. C. man ſer på nåmuda rum, 1 ) at Dorer

fått ſitt namn af ſin Stamfader Thor. 2) at deras anförare hes

tat heut, hvilket var Thors namn , ſom ofvantil år beviſt
. 3)

fåger Diodorus S. S. B. 64. C., at någre gamle, of ibland

bem den berömlige Ephorus, berätta, at deßa Cretenſernas

Stamfäder , de FilasGdter , ſom kallas Thorer, of Daftuler,
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1

bedniſka Gudar voro Voran , Neden , Sac

thurn , Jovir, Nerkur , hvilke varit Konunc

gar, ok, med ganſka ſtora krigshårar, unders

lagt ſig näſtan hela veriden , of blefvo derfos

re, efter ſin dod, for Gudarräknade(n ). Des

ſe tillåggas Bokſtåfvernas upfinnelſe; Faſt

ån någre påſtå , at Phoenicerna lärt dem afDeSy

rer ; men deCretenſerſvara ſå hårpå: Phoenicerna,

ok Kadmus , kunna ingalunda kalias Bókſtafvernas

upfinnare: utan deße bafva allenaſt litet NB .

ändrat ſlapnaden NB. ok ſom de flåſte redan

brukade ſamma ſtapnad , få hafva deßa Bokſtäfvers

nas namn tagit til (o).

Trojanernas berättelſe, om ſina Hedniſta

gudar.

Sta:

Gdeer , voro ifrån fierran land komne til Creta : men hadebodt

atrafórſt við gba berg , ide detſom varpå Creta ,utan a) det,

vid hvilket Cojanernas Stamfåder bodde, under Sathurns res

gering. re omde Troianer på ſit rum . b) På detta ſbaberg

kunde man, om ſomaren, le Solenhelanatten , Diod.S.Pom .

m . b) uti detta gda berg voro många koppar, ok járn grufvor.

Diod. S. 5. B.64.C. d ) ifrån detta gba berg, runno is ftos

ra floder : m: m. hår ſer man klart, hvar Joa berg år at finna,

NB. Nympus åraf Dip, berg, med et inſatt m , fom altid bety ,

der, mycet, Stort : Derföre betyder Olympus et ſtort berg,

ſom vål paſar ſig med goa berg. Sålundaår tifa mydet, ans

tingen de rågas kommit från Olympus, eller detſtora gda berg.

(n ) Diod. Siculus s ,B.68.6970.6 ( 0 )Diod. S.5 B. 74
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Taden of Landſkapet Troja voro uti Phrygis

en , i mindre Aſien, in við Helleſponten , gent

imot Tracien , ſom lågnäſt intil Helleſponten , påEU

ropeiſka Sidan. Phrygernas, eller Trojanernas ,

Förfäder voro komne ofver Helleſponten , utur Euros

pa , dår de kallades Thracer. Anföraren , ſom förde

dem öfver het Dardan , Jovirs ſon , of Saturns

Suneſon (p ). Denne Dardan fördeoffå in uti Aſien

Gudalaran , of Gudadyrkan ( 9). Af de Trojaner

erkändes Neptun , Sathurn , Jovir , m. f. for gus

dar, of berättade de enhålligtom dem , at de varit

männiſkor , men ganſka mágtige, rättviſe, of milde,

m. m.

Skyternas berättelſe om ſina Hedniſta

gudar.

SeKythiens gräns öſtan tilvar Tanais , på Sós

der Svartahafvet , ok ModenDanubius, ſom

dock låg uti Skythien , våſtantil Germannaland

Norðan til Ishafvet (r ). Skyterna kallades på ſit

I 2 egit

(p ) Strabo 7 V. Euſt. Herodotus7. B. 73. C. Diodorus S. si

B. 48. c. uti Företalet til min Edda år denna ſaken afgiord bl.

27. hvareſt med Strabos klara ord år beviſat , at Thracer of

Gåtar voro et of ſammafolk. De ſom Trojanerna vitna fielfva

ſig vara Thracer, ſå hafva de dermed beviſt ſig vara Gdter.

(9) Diodorus S. ; B. 49. c.

(1) Denna Skytsiens afmåtning år tagen af de ålſta Grefer , rås

ſom Herodotus 4. B. 1136. m .m .Thucydides de bello P. Ephos

rus, Scylar, Xenophon of andra dylika. Uti renare tider blefvo

deße grånſer Andrade, men nu talar man om deålſta tiderna.
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egit ſpråk Götar , vitna de gamle Grekerna Theo

phanes , Syncellus , of Etymologon Magnum(5)

dk voro ifrån Svearifeutgångne, (t) Skyterna dyr

kade deßa endaſt, Mars , Herkuller , Jovič, Thora ,

eller Jorden , Apollo , Venadis , Neptunus (u ). De

berätta ok, at Jovir , of Herkuler, eller Thor, år

deras Stamfader , ſom NB. fört dem dit uti landet

við Boriſtenis (x ). Deße Skyther hafva ſegrat of

ver hela Europa , Afrika , of Áſia (y).

Thracernas berättelſe, om ſina Hedniſta

afgudar ( Z ).

Hracia hade oftan tilSvartahafvet of Helles

ſponten , ſunnan til Grekelands Haf, of Ma

cedonien , våſtan til ſamma gráns , ſom Myſien ,

norðan til floden Iſter, ellerDonau. Deß inbyggare

tallades Drafar , det år: grymma krigsman , ſom

ingen kunde nappas med. Voro til hårkomſten G:

of dyrkade alramåſtHERMAN, eller Thor,

ſomdeberåttavaritderasKonung,ok Stam

fa

ter ,

( s ) Uti Företalet til Edda är detta offa med åtſkilligas vitnesbörd

beviſt, ſom fan res, om , så behagar. ( t) Ár åfven beviſt uti

ndmnda Företal. ( u ) Åro Herodotiord4B. 107. 6 .

( x ) Herodot.4 B. 100. C. Diod. S. m. f.

dy) Herodotus 20 c. guftinus , Gornandes, of flera, ſom fung

na res uti F. Edd. (2 ) Dm Chracerna kan låſas , om ſå behas

gas, famima , til É . der man beviſt,atde voroGöter.

1
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fader , ( a några andra Konungar dyrka de offa

famt debutan Mars , Thoriſon of Diana.

Gallernas, eller felternas, berättelſe, om

fina Hedniſta gudar. (b)

Allerna dyrka Merkur eller Thor , måſt af alla

gudar ok honom ſåga deokſå upfunnit allas

handa konſter ( c). Äfvendyrka de Apollo, Mars ,Jo

vir , okMinerva. Deße Galler berätta , at deras

förſta Stamfader varit Dis ( d). De, ſom föreſtodo

offret hos Gallerna , eller Selterna, kallades Drui

des, (e) men deras Skalder kallades Brager , eller

Barder ( f). Deße Galler åro af en hårkomſt med de

Latiner, of Germaner, (82 ok vórða dejámvál Hers

kulle for fin Stamfader h .

Germanernas berättelſe, om ſina Hedniſka

gudar.

Ermánnernas , eller HErmännernas , förſta

hemviſt var på Skando, við Sevo fiáll , ſom

I 3 går

(a ) Åro Herodoti ord s B. 128. C. (b ) AtGaller , of Selter

poro Göter, år beviſt uti ofvannämndaFöretat; of debutan hafs

ver en Lárd Fransman, Monſieur de Peloutier , uti ſin ddia

bol om Celternas , of Gatlernas, urſprung, beviſt, at Galler,

of Celter voro et med Superborer , eller Skyther, det år Göter .

( c) Åro Gulii Ceſars ord de belo Gallico 6. B. 17.c. ( d ) S

hår ſamma ord ,ſom ſtår på Dogs , eller Athing Runſten . 6 B.

56. c. (e) Sehar våra Drottar,ſom föreſtodo offret. ( f) Eds

da om Brage. (8) DiodS.S B. 25. 6. Budd. Hiſt.Ecclef.

bl.344.Detta bör grantmårtas omdeßa folkens hårkomſ.

( b ) Diod Sos B.24. f .

13. oksårbade jamvál Sets
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1

går norrutiJshafvet (i). De dyrka i ſynnerhet Teu

tates , ſom of kallas Tuito , Tuijko , ok Merkur deras

gud ,ſomſkal vara född afjorden ,okhonom til åraſiun

ga de viſor ( k). Dernáſtdyrka de okfá Herkulle,Mars,

Jovir, of Flis , ſamt (1)Erda, eller Jorden (m).

Phrygernas berättelſe, om fina afgudar.

Eße haſvaſamma urſprung, ſom Trojanerna, of

áfvenſamma gudar. Det vilman dock tillåg

ga , at de påſtå , detSibylla, eller Gudernas moder,

med ſin man Attin , eller Marſyas , det år: Guden

Mars, varit hos deras ſtamfader född,utiMannens

tid. Diod. S.Z.B.58 C. Se mer om Trojaner.

Latinernas berättelſe, om ſina Hedniſka

afgudar ( n ).

berätta med en mun at Saturn kom, is

från främmande land, ſidleds , til Italien , hvars

omOvidius fiunger. 1 Faſtorum ,där han införer Jas

At
in
er
na

num

(i) Detta vitnar Pliniusmed klara ord, uti $. N. Pomp. m .

de ſitu D. Julius SolinusPolihiſtor, Cornelius Tacitus: s

m.F. ſom åroupråknade uti det ofta nämnda Företalet.

( k ) Aro CorneliiTaciti ord, de morib. Germ. c .2 uti Teutates ſer

man ſamma Thors namn, ſom Plato honom gifver, nämligen

Theut As, eller Theut Gud, Thuito, det ſamma ſom Theut.

(1) Schuberts Hiſt. Philof. bl. 272. ( m ) Cornelius Tacit. de

Morib. Germ . c40. (n ) Om de alra ålſta Latiner talar Jus

ftinus , of Trogus Pompejus ſålunda B.B. 1. c. De alrafore

fta inbyggare uti Stalien fallar man Urfäder , hvilfas Konung

var Saturn , (Så Thorn ,) enganſta Råttfärdig Regent. af
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mum talande (o). De Latiner dyrfadeförnämligaſt

Sathurn , Jović, Neptun, Herkulle, Merkur, Apol

lo , m . f. Minerva, Juno , Venus , m.f.

Tyrrhenernas, eller deHetruſkers,berättelſe,

om ſina Hedniſta gudar ( p )

Eße hade aldeles ſamma afgudar,ſom deLatiner.

De Maurers, of Getulers, uti Africa , ber

rättelſe, om ſina afgudar ( q ).

Des .

Honom fallades landet Saturnia , eller Thaurina: hvilket ſena .

re ord aldeles utviſar Thors , eller Thaurs, namn,of kan fins

nas hos mångagamla, ſom ſes uti Eom . Beroſ. et A1. An. V. bl.

118, 119, 120 .

( 0 ) Det ſfepetrutnar ej, det gomes i vårt minne,

På hvilket Sa Thorn kom i Ebuſka floden in :

Sen hela veriden fedt, hur han lårt ſegrar vinna;

Så togs han hår imot , af mig med vanligt fin.

Til vårdnad of bevis , at Gud hit ville fågla

Ett myntmed Shepp, of folf , låt efterverlden prägla.

Boadan Sathorn kom til Italien , viſar Diodorus Sicut: 3. B.

57. c: når han med uttryckeliga ord råger , at Sathurn var fom .

men ifrån Atland, med med ſin ſidflotta , til Sicilien , dådan til

Stalien. Denandra inflytningſkedde under Evander, ifrån Ars

Fadien , eller Argautien , det år: de gamla Gauters land . To

at Arfaderna voroFålasGöter , år af Hiſtorien en oſtridig ſan .

ning; of om Fålas Gdternas urſprung dr många gånger talt

tilforene. Den tredie inflyttning uti Italien ſkeddeunderAeneas

anförande, hvilken kom ifrån Trojamed de Trojaner. Defas

urſprung har man tilførene offå upſöft.

( p ) Franciſkus Gorius, nu varande Siſtorie Profeßor uti Flos

rents, har uti fin Bol, Muſeo Hetruſcs falad, beviſt, at Eyro

thener,ofFálasGöter hadeet urſprung, voro ifrån Thracien

fomne, reom Shracien.

( 9) Om deßas urſprung säger Ifidorus, d . D. de Maurer of Ge
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SEße dyrka i ſynerhet Atlas , ſom på deras ſpråk

Se fallas Dyris , eller Thur , Thor, fåger Plis

nius (r) of Mar: Tyrius.

Ethiopers of Lybers berättelſe, om ſina afs

gudar.

Thioperna påſtå , at de äro de förſta , of det

ålſta folket, ibland månniſkor , födde af jorden.

Diod. S. 3 B. 2. c. (s) Deras afgudaråro Nep

tun , Sathurn ,( Ammon ) Jovir , Dioniſon , det år:

Thoriſon; Minerva m.f.

Egyp

Euler åro fomne ifrån Svearite. Hvarförę de offa falas Geo

tuler, af Geter , eller Göter : ſamt maurer, af Svenſka ordet

Maur fid. Denna ſlågtſkapen veta de fielfve vmtala. Dettahan.

Dionyſius Alexandrinus,ati ſin Geographia , fåger: Getuler, of

Ethioper , åro af Herkulle hitförde ifråndeHyperborers nås.

Det ſamma vitnar Priſcianus, in Pereg Geogr.

( ) H. N. a. B. 2. c. ofaf de Latiner, Atlaus, eller Italus, of

litet vrångt ſå blir det Latius, dådan Latiner Annot:ad Beror:

et al. 61. 108.

( s) Det fan vål vara ſant , emeban man ſer uti Edda, at Thaces

moder het gord ; of ren fallades Chores gemål Thora , det blef

offå våndt til Corra , terra , bet Sorra, Skapelſe B. 1. 11. 12 .

D. Meni Sfidcrus, Dionyſius Aler. of Priſcianus, råga ut.

tryckligen , at Ethioperna åro komne under Herkulers anföran ,

de ifrån de Hyperborers land , of åro deßas affida. Det år

offà mogeligit, at den mågtiga Thor kommit dit, of tagit divers

våldet på vål dfver dem ,ſom andra. Detta blir aldeles klart,

når man fdljande Sfversågar. 1) faga en del af Ethioperna, at

de dyrka vål Meptun , Sathorn , Jovir, of Herkules , ſamt

Badus; men berättadårjemteomſtandeligen, atdeße icke voro

hos dem födde , utan fierran ifrån komne, dock förr uti Ethios

pien , år annorhåbs, dprkade. Diod. S 3 B.it, 2) andre

1
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i

Egypternas berättelſe,om ſina afgudar.

Gypten ſå vål, ſom den ofriga Afrika, hade ſina

förſta inbyggare af Chamsefterkommande, of

bansfon Mizraim , hvaraf det kallades Chamsland,

ok Mizraim . Pp. 105. 23 ſäger: då kom Iſrael nes

uti Mišraim , ( Egypten) ofJacob blef en fråmling

åter at Ammon, Baci Fader regerade uti Lybien: men ſedan på

Creta , of bade Rhea , Vores dotter, til gemål. Men blefafSa

thorn öfvervunnen , of beröfvad både Rife of Drotning. Diod.

3. B. 68, c. 3 ) At hår hölls ſlaget imellan Titaner, Sathorn ,

of Dionyſos, Ámonsſon. Diod. S. på n. r. 4 ) Denna Dionyſos,

det år Thors ron , vårdade Sathurn , of Rhea , får fina Förs

åldrar, Diod. S.3. V.72, 73. C. 4) Sedan reſte denna Dio.

nyfog eller Thioriſon , til . Egypten ; 1. V. 20. 3 B. 23. hår

tillågges honom ramma gerningar, ſom Jovir , hvarföre man

rer ,at det är en of ſamma Perſon, hvilket of Diod. S. med

klara ord bctygar när han fåger: Thioriſon, of Oſiris åro en of

ſamma Perſon: 4 , B.1, c. Ok uti förſtaBokens 13 c. råger han:

Sathurn födde Oſiris, rom eljeſt falas Jovir. Sedan for den

naThoriſon genom hela veriden , of kom tilbaka til Creta , års

Diodori ord på n. r. Af alt detta har man följande klara ſannins

gar. a) Ammon, of Sathurn voro en; b ) deße de Ethiopers,of

Lybyers, afgudar voro de famne, ſom uti Grefeland , Egyps

ten , Italien ,påAtland , of Yfverborarsnås, dyrfades : c)ges

nom den ofvannämnde inflyttningen dit komne. Detta får icke lis

tet bevis af den tårda Angelåndarens Aflahartys Ogygia , els

ler Bok om Brittaniens förſta inbyggare : hvilken ådla Bof,

ſom fnapt hår uti Rifet ftår at finna , Kongl. Secreteraren von

Stiernmanmig behagat meddela . Hår uti bevijas , a) , at de ål.

ſta invånare, på Angland , voro fomne ifrån Skythia , b ) voro

et Folk med Thracer, c) et med de Getuler , of Maurer utiA

frica. d) uti ſågtſkap med de Egypter. Ja ! denna ådla bof tas

lar uttryckeligen om et uttog ifrån Skands, eller Svearife, til

Brittannien , uti de förſta tiderna : faſt Aflaherty icke viſte , at

Skythiſka inflyttningen, ofSkandiſka inflyttningen, påÅngeland,

varen of den ſamma, emedan Skyter åro et med Göter.
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uti Chams land. Hår år icke ſtörre ſkilnad på Miz

raim , ok Shams land , ån på Iſrael , of Jacob. Åf

venſå förekomma bägge deßenamnen Pf. 106. (t)

Menåfven ſom detta af Guds Heliga ord är helt

vißt (u ), ſå år ok det af ſamma Himmelſka ſanning

klart , atShamsbarn ſkulle af Japhets barn blifva

under kufvade: ( x) Egypterna, ſäger Diod:S : berats

ta ,lig dyrka tvenne ſlags gudar, nämligen deHim

melſta , ſåſom Solen , okMånan; ſamt de jordiſka ,

eller ſina afledne konungar, ſåſom Solen ,eller Sun,

Hans ſon Thor, eller Shron,dennas ſon Dionyſos,

eller

( t) Sdraf tør man finna ſig , at det icke altid låter mißtånlt båns

leda ortars, of lands namn af perſoners. Ån i dag fallas

hufvudſtaden uti Egypten Kairo, af de Turfiſka ģiſtorier ,Mes

jer , of deß invånare Meſir.. Afven ſom Plutarchus fallar E ,

gypten Chemia, Chams land.

( u ) Skapelſe B. 10. 13. 14.

( x ) Sf. B. 9. 25 , 27. Hilfet med bela veridſliga Hiſtorien

ganſka vålinträffar. en Sankuniaton vitnar , at efter Miſor ,

eller Miſraim ,fom Chor ifrån Norden tit Egnnten , of blef

dår den förſta Konung; áfyenrå Plato, of andre. Diodorus S.

uti fin förfta Bof 13. C. dår han fåger. Den alræfðrſta Kung us

ti Egypten hade ſamma namn , foni det ſtora Himmelſka ljuſet,

of tallades Solen. vår fårita kung Odin , falades Sun,hvile

tet betyder både Sol , ot Sven ; hvadan goh. Magnus har

fin Sven. Men at denna icke varit Konung uti Egypten, ſes ders

af at alla falla Thor den förſta. Suns ſon var Sathorn, ſom

fedan blef Konung uti Egypten , of födde govir. Denna Sas

thorn , ſom offà, & fven ſom ſonen , falas Dficis, bygde den ſtos

ra StabenDiorpolis, eller Thorbole: meniførſtonekallade han

den efter ſin fader Solſtad ,eller Heliopolis. Uti 1 P. 15. 6.

toks vålDiod. S. fåga, at Jovir bogt denna ſtaden ; men des

berlågger det fielf uti16 , C. 50, c . jämnförda med Platos Phed.

of Sankuniaton, tilförne indragne, hvifa viſa, at Thor uti

Staden Thorbole, eller Diospolis , regerat.

3
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eller Thoriſon, Jovir , Herkuller , Juno , m.m.Men

Oſiris, Olymandias,
Menas, Buſiris , Backus,

m.m . voro heders namn allenaſt.

Phoenicernas
berättelſe, om ſina afgudar.

Eße kallades tilfårne Syrer ,men alrafdrft Gas

naneer , af ſin Stamfader Shanaan , Shams

ſon. Sedan blefvo de af Egyptiſka Monarkerna ,

Thor, ok hans ſon , Thoriſon under oket lagde, så

de fingo högre tankar om ſig , ån de hade uti ſin fri

het. Ty Deſa fråmmande Konungars viſa Regering

vardem få angenam ,at en del lade bort ſina förra namn,

of kallade ſignu Phoenicer, ellerdePISE.(y) Den

namnkunnige Thoriſon bygde uti Phoenicien den ſto

ra , of mycket Berömda , Staden Skytopolis, Go

tebole, eller Göteborg , ( 2) fexhundrade ſtadier våg

ifrån Salem, eller Jeruſalem . Denna ſtad beſatte

han med Göter, hvilka bl.fvo hårboende altid fram

gent. Dennaſtað omtolasutiandra Macchabeernas

12. 6. 29,meddeßa ord . Derefter drogo (a) de sådan

imot de Skyters ſtad , den der ligger ferhundrade,

ſtadier våg ifrånJeruſalem . 30. v. Men efter Juder

na ſom når deSkyter boddei gofvo dem vitnesbörd,

huru de dem all vänſkap i den ſvåra tiden beviſt hade,

höllo de- ſig ok vanliga med dem : 31 , v. of tackade

K 2
dem

(y) Se bl. 52. uti anmärkningen. ( 2) Som Diodorus Sic.med

klara orb pitar 1. B. a s 3. B.s . (a) Machabeus,ofHans

hår.
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1

dem derföre , of bådo, at de okſå hårefter villevara

dem gunſtige; ok drogo få tilbaka. - (b) De Phoes

nicer årkände för gudar , Pur , eller Bure; Bores

os, eller Bore, Uran ; Hans ſon Chron , Sathurn ,

eller Atlas, Taaut eller Thor. Rhea ,Aſtarthe, el

ler Aſtaroth , Dagon, Ilus, Betylus: Diane. Thors:

ſon Jupiter; Belus ; Apollo; Nécken ; Typhon; Plus

to ,m: m. dem de berätta varit männiſkor; men emes

dan

1

1

(b) Nirman påminner ſig Theophanis, Syncelli,of andras vits

nesbdrð , tilförne indragit , at SkyternaFallaspå fit ſpråk Gde

ter , ſå ſer man , denna Stad heta på deras ſpråk, ſom honom

anlagt, Götebole. Man of icke detta viſar ſolklart, hvad landss

man Bacchus, eller Dionyſos , det år , Thoriſon , han var ,

emedan han hår kallar fin ſtað Gdtebote. Många andra ſtäder

fingo ofrå vid ſammatilfälle ſittnamn af Göterna, ſåſom Gaths

ſa , eller Gada , af Gaute, Göte , Goſuæ 11 : 22, Apoſt. I. 8.

26. Gath, Joſuæ11. 22. 1 Sam. 17. 4. Aſchthoth, eller Schys

thopolis : of Gotſen , på nimnda rum . Det førtjenar mårfas ;

at når Joſua ſlog de andra folken, få ſkonades Gatſa, Gath

of Aſchthotly, Joſ. n. r. uti Gath var Advis , eller Agith so

nung i Davids tid, til hvilken David under ſin ,flyst , tog fin

tilflygt,offictafnåmndeKonung en ſtad,vid namn 2373 hvilket orð

man ſtrax ſer , icke vara Hebreiſka: utan G3tiſka : ÞIPTIP

Thifiag : det år: Domſtad: Thinglag;1Sam . 27.e. m . Gang

ſka märkvärdigt år of det, at DavidsLifdravanter voro ok kala

lades Crethi, ( eller Crethenſer, fåger Avenarius uti ſin Lexico .

H. reframmantil om de Crethenſer.) ſamt Plethi, eller Pelaggi,

of råfnas ibland de Gauther , 2 Sam . 15. 18. Deße beroms

mas för en beſynnerlig trohet mot David på n. r. då han flydde

för ſin ſon Abfalon. Bil ſlut bör det otra márkas , atman låſer ,

bet vinplantering år upfunnen uti denna ſtaden Gauth , elec

Gath; of af alla Greker , Egypter , of andra tilläggas detta

Bacchus, eller Thoriſon. For denna orſaken blef han , ſåſom

en fårſkiló Gud , dyrkad, of Grefrrna diktade nu det enn, nu

Det andra om honom,
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dan de upfunnit hvad ,ſomnyttigt varutimänniſkliga

lefnadeni, biefvo de efter döden dyrkade ok tilbudne ( c).

Affyriers
, Babyloniers

, of Schaldeers
berät

telſe, om ſina afgudar ( d ).

dem räknas följande för deras ålſtaKonun

gar: nämligen i) Bore, eller Porus . 2 ) Ne

K 3 chus

( c ) Úro Sankuniatons ord hos Euſebius Pr. Ev. c . 9. Jag har

tilförne erhindrat, enviß man hafva ſkrifvir,at Sankuniaton up

fant alrafðrſt Bofſtåfverna; Men det år både emot Sankunias

tons egna, of hans efterföljares, vitnesbörd. Utan hadede Phoes

nicer ſina Bofftåſver ifrån Thor, ok Thoriſon .

( d ) Uti en vidare bemårkelſe innefattar det ordet Aſſyrien de båg,

ge renare , of fått både ſit namn, of invånare af Sems fon Ass

ſur. Når månnikorna vile, uti detta landet, bygga dethöga Tors

net , få förändrade HERien deras Tungomål, ok der af fick

rumet det namnet Babel, of Babylon. Af Abrahams brorſon

Chared, blefvo en delafdem Casdim, Chardeer, eller Chaldes

er, kallade. AfGuds Heliga ord år klart, at Nimrod , Chams

fonaſon , varit den förſta hofdinge uti Babel: men atöfvervåls

det ſkulle blifva hos hans efterkommande, var tvert imot Nos

achs Prophetia. Derföre gåra de obetänkſamt,' rom , både imot

verldſliga Hiſtorien,of Guds ord , ſiga atKonungarna uti Bas

bel , of Aſſyrien , varit af Nimrods efterkommande. Tvert om

vitnar Juſtinus 2 B. 3. Ock före honom ,Trogus Pompejus, at

Gdrerna, ſom voro komne ifrånSvearife, efter Jornandis, Cons

rads a. L.of andras vitnesbörd,regeratöfver hela Affyrien ,en

ganſka lång tid före Minus , hvilken lefde vid paß på verldes

nes år 3000, ſom res hos Herodotus B.33.c. Afdet koſtelis

ga fragment, eller Sagubrott, af Diod . S, ſom Euſebius 06

lemnat 2. B.Pr.Ev. ſer man klarligen , a) at Thor, eller Sas

turn of hans ſon, Jovir, reſt ifrån Egypten til Babylon, ok ån

vidare. b ) At deße åro de famme, ſom regerat på Árlinga nås.

Hvilka två ſtyckon beſturfas af alt, det man ſagt, of alt , ſoin

man fåga vil, om hedningarnas gudar. För dfrigt-åruti Aſſya
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1

1

chubes , eller Necuder, Necken , ſamt Belus eller A

pollo Hyperboreus, of Zames, eller den helige. Chro

nikon Alerandrinum vitnar, at han okſå kallas Mars

eller .Hari( e) ſom betyder det ſamma, ſom Bal

ber eller våldig. 3) Thurras, eller Thor As, ſamt

Chronos , of Zoroaſter, Sathurn kallader (f). 4 )Jo

vič , Thoriſon , eller efier deras berättelſe , Chrons

ſon ; alt et. Deße dyrkade de Aſſyrier för ſina Gudar,

ok åndå flere; ( g)

De

1

1

1

riffa Hiſtorier ännu ſtörre oviſhet, om de iiſta tider , an man

fan råga:men ändå år af de álftas enhålliga dfvcrensſtämmelſe

viſt, at följande árkánnas får de ålſta Konungar uti Aſſyrien ,

rom hår anförde åro.

Θ ) Orben(οδα τα άτινα Άρει ανέςησαν πρώτην στήλην δι Ασσύρια

και ως θεον προσεκύνεν αυτόν, και έως τη νυν καλέσει περσις

Βααλ θεών, ο εσί μεθερμηνευόμενον Αρες πολέμων θεος .

( f) Denne föra någre efter Ninum , cf Minnas; men tvert imot

de ålfta Hiſtorier, ſom kan ſes hos Juſtinus ofDiodorus, dår

de tala om Affyriers Konungar. Thurras, eller Thor As berdm.

mes få uti Äfyrien , ſom annerſtådes för en ſtor Herman , eller

frigsman, ſom kan ſes af Thallus hos Theophilus, til Autolys

cus 3. B. 61. 138. Det beråttas ofrå om honem , uti de Aſſyris

ers Hiſtorier at han varitHerre jämvil dfver de nordiſka orters

ne , ſom ganſka vål intråffar.

( 9) Diodorus S. 2. B. 30. c. fåger rå hår om : Chalbeerna, ſom

dro de ålſta ibland Babylonierna , råfna NB. tolf gudar, of

nåmna efter dem de NB.12månader i året ;m. m . ſamtHimmel

ſka kroppar, ſåſom 1 ) Saturn , Thor. 2 ) Sol, Sun,3) Jovir,

m .m. hår af fer man ,at denförſte månaden ſkulle hafva nama

af Thors namn, åfven ſom uti Egypten , ofSvearife. 1
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De Phrygers, Arimånners, INeoners, Baks

trianers , of Parthers, berättelſe,

om ſina afgudar ( h ).

M Phryger har man til fórne talat. Ok ſom Ar

menier voro deras barn i ſå år of klart omdes

ras gudar. Det vil man endaſt márka , at al ſin

verldſliga vishet hade de ifrån en Zoroaſter, ſom ok

kallas Er, Erik , (i) men hans fader kallades okſå

Guſtafus ( k ). okvar ingen annorån den förſtaOdin.

De Meoner hafva ſamma berättelſe, ſom Phryger

na ,ofvantıl införd. De Baktrianer veta ingen åldre

at tala om , ån Zoroaſter, Thor Asy hvilken varit

deras ålſta Konung ,ok blifvit jamvål efter döden förgud

råknad. Partherna dyrkade offå Thor i högſta måtton,

Perſernas berättelſe, om ſina hedniſta gudar.

Ti ålſta tiderna hade deßa en ganſka ren Låra om

Gud , ſå länge de blefvo við Zoroaſtris lärdo:

mar

(h) Herodotus viſar defas hårkomſt flarligen , of Någtſkap med

hvarandra, når han fåger : 7. B: 178. c. ſålunda: Sålänge

Phyrngerna bodde uti Europa, nåra vidMarcedonien , fallades

de Bryger, men når de kommo in uti Aſien , kallade de ſig Phry:

ger , de Arimånner ( Armenier) åro en utflytning af Phrygerna.

Lyderna kalndes tilfdrene Meoner. Detta han . Claudianus m .

f. vitnar, at Meoner, of Phryger åro et folk i anſeende til de :

tas urſprung itrån Europeiſka Gdterna. Om Waftrianer of Par

ther fåger Juſtinus,Trogus Pom . Diod. S. of Jornandes, m.

f. at de voro åfven Göternasafkomne.

(i) Plato 10 B. de R. val. m . 1. B. 8. c. Macrob. 1 B.S.

Sup.1. C. (k ) Hvilket namn de vridit nu til Hoſtanis, nu til

Hydaſpis, nu til Hoſtafpis, Arnob cont G. 1 B.
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1

mar.Menomſider förföll
ſådant, okman troddehår

tvenne Guðar, en god , of en ond. Dock hafva déal

tid högt vorbat ſin Zoro Aſter, eller Thor As, ſom

Tårtdem ſå mycken vishet. (k)
1

1

Indianernas, of Chineſernas,berättelſe, om

fina forna gudar (1 ).

Eras Lårda berätta , atalralängſt tilbaka , uti

ålſta tiderna, kom Thoriſon ifrån NB. De väſtra

verldenes delar, hitreſande med en våldig krigshår :

då folket, ſom bodde hár , ofdår uti byar, gofuo fig

under honom , ok han intog hela detta landet,ok up

råttade hår Konunga rike, lårde dem få fäd, plante

ra vingårdar, bygde ſtåder, gafdem Lag ok rått, ſamt

blef långt efter döden dyrkad. Detta Diodorus Sic.

Deschineſers ålſta Theologia kallas VedaokVedam ,

hvil

(k) Der år lätt at beviſa, det denna Zoro After år ramma man,

ſom de Baktrianers, Chaldeers , of Arimáns, Zoro After,els

ler Thor Ar. Jag vilallenaſt erhindra , at Göterna före Nini

tid , herſkat dfver både Aſſyrien, of Perſien , ati mer än et tuſeno

år, vitnar Trog: Pomp. Juſtinus, Jornandes, m. f. UnderS.

Cheol: Doctorn uti Upſala Olof Celſius , år uti en Diſp.

beviſtden ſlågtſkap, ſom år imellan Sviogdtiſkan,ofPerfiſkan ,

hviléet nog vitnarom deßa folfens forna ſkyldſkap. NB. Af Thors

namn Dor28 Guſtafſon är det hedersnaninet, hos Perſernas

Konungar,'Darios, Hyſtaſpides, ofHydítaſpis,ſamtChorés, af

Dor. Xerres, RPIT

(1) gndien , fåger Diod: S. 3. D. 35. C. , går uti 8ſter intil ſtora

hafvet; uti norr intil Skythien , der Sarerna bo, uti veſter til

Indus flod. Derföre innefattade deßa Indiens granfor både

Ching of ſtora Mogols rife:
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Aras

hvilket icke ärmera ſkilt ifrånEdda , ån Podin ifrån

Oddin , of Odin : alt et. (m )

2

(m) Derasforna vishet år offå et med de forna Altlingarg. Litet

bil inanhårendaſt nåmna: Sam , of Samm , uti Uštiſfan bcs

tyder denalrahögſta, okoföränderliga . DKåfven få hafva de Chis

nefer kallat Gudnámi. Xam ,of Xam Ti. Tuti Gstiſfan betyder

högta fullkomlighet, m.m.of Ti hos Chineſer betyder den högs

ſta Konung, m. m . Uti ſkrifvande brukade Chineſerna en rått lis

nea , eller ſtref , hvittet var grunden til alla deras bofſtåfver ,

åfven ſom den råtta lineen , der ſtafven 98, hos våraförfäder

år grunden til alla Botiláfverna : Skilpaden , imellan deras ok

vår linen , ár benne: våre förfäder brukade en ſtående,' perpens

diculari; men Chineſerna, en liggande, på detta fåttet

Denna betydde hos deni fulloinlig : dfven ſom Is uti Sštis

ſtan betydde det ena Aurahögſta, eller fullkomlig. Når dent

linea (frifs ſålunda , betyder hon ofullkomlig . Mar

fan ſålunda finna, atnår Chineſerna låto denſtående Stafven,

ſom var grundentil alla Bofſtåfver, faladfverånda, på det de

icke ſkulle blifva fina Låromnáſtare life ; få fod of ganſka mycket af

deras råtta vishetdfverånda. Af denna linea góra denu alla ſing

Bokſtåfver , forðkande henne nu på det ena, nu på det anbra

fåttet. Elieftſkal, efterderasnu fôrtiden egen berättelſe, Fohi

varit den förſte viſe hos dem , ſom gifvit dem Lag of Rått , ups

råttat Deras Rife , m.m.of bår det grant mårkas , at ſamma

gerningar, ſom en del af Chineſerna upriktigt befanna, tilfons

na Jovir Choriſon,hvilken kom ifrån deveſtea veridenes Belar;

de rammatilläggas of Fohi, af andra Chineſer , som håldre vila

ja (kryta af egna. Samnia tid tilläggas dem bågge, nämligen

2000år före Chriſti födelſe. (Schaub. Hz. Philos. bl. 3.) for

'hi förordnade, at de ſkulle fora en Drake uti ſin Stób: of hus

ru mycket den Svenſke , of Egyptiſke, Thor of govir vårdecat

detta, fan ſes deraf, at Thor på ſin Runſtaf, ſom han altid bar

ihanden ,låt riſta tvenne Drakar, hvilket år dennamnkunnige

Merkursſtarven. Denföreſatte fortheten förbjuder mig vara

vidlyftigare; derföre går jag til annat.

Utaf ſpråket kunde man framviſa ganſka många orð , blótiSvio.

gdtiſka, om tiden of rummet medgåfvo. Deras viſe Fallades

Bragmanner eller Brachmanner , hvilket ord förekommer uti
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Arabernas, ſom fallas Deber , berättelſe.

SJEße åro goda gåſtgifvare; men icke imot alla ,

utan allenaft imotde Boeotier , of Pelopones

fer , (n) før en urgammal ſlågtſtap med deßa; i det

Herkule har gjort en utflyttning dådan , ok hit ( o ).

Pancheernas berättelſe, om ſina afgudar.

Se bo efter Evehmeri, of Diodori Siculi, bes

råttelſe , på en o midt imot Arabien , of haf

va uti fina Chrõnikor följandeberättelſer i dennaſa

ten. Den förſta Kung, de veta omtala , år Voran ,

eller Rung Bore , hans barn Saturn , Pan, Rhea ,

Ceres. Sathurn blef Kung efter Fadren , offödde

Jovir , ſom trådde decnåſt til riket. Så ſnart denna

imottagit tronan , reſtehanuti främmande land, of

kom NĚ. til Babylon ; derifråntil NB. den Panchas

ja : men ſedan härifrån genom Syrien , of Qilicien,

of NB. mång andraLa
nd åro Evehmeri, ok Diod.

S. egna ord , uti Excerp: af6 B.dertillåggasoks

få, athan uti en ſtod, i deras tempel, ſkrifvit fin Fas

bers bedrifter; of ſålunda brukatboffiáfver (*).

Sdus

Edba 15 Dámiſagan, bår ſå får : af Brage drden , ſom dfs

vergår andra uti váltalighet of ſtaldekonſt , fallad Bragmaður,

+1 eder Bragman. Ett fag afderas viſaFalades Germaner, eller

Hermaner , efter Thors namn Herman, emedan denna var ups

bofsmannen til deras boftiga konfter. De förnämſta viſe af deba

fallades Samanei, of Splobii, det år: de högſta of högloflige:

(a ) Bågge deße voro Fdlasgoter. (0 ) Aro Diodori Siculi ord

3.3.456 (* ) Defebetånna ſighelfdetor Oster, D.S.5.33.4 .

1
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Sáuhet: dens inbyggare, deras bokſtafver,

of annat.

Enija beſtrifver
Diodorus Sic. uti 2.B.55. C.

með följande omſtändigheter. 1) ifrån Arabis

en til denna á kundeman ſegla på fyra månader. ( p)

2) var hon 5000 ſtadier lång: hvilket Tal Plato ,

brukar om Svearike, of ſvarar aldeles imotSveas

rikes längd , 10 grader. 3) voro deß invånaregode

Gåſtgifvare. 4) Vid paß 4 alnar långe. 5) kunde al

drig någor handkrafſas med dem , eller taga afdem ,

det deen gång fått i nåfven , ſåhårdnåfvade voro de.

6) hafva de en vacker kropp , ſtågg , ognebryn , huf

vudhår, m. m. 7 ) Kunna de icke allenaſt tala vår

med ſin tunga , utan ok uttrycka allahanda andra

liud. 8) bo de uti en medelmåttig våderlek, hvarken

för het , eller för fall , ( q ). 9 ) åro de indelte úti vißa

Hundari. 10) når de blifva fór gamle, afhanda

de fig ſielfva lifvet. 11) De dyrka Voran , Solen ,

Saturn , Jovir, m . m. 12) Deåro allabofliga kons

kter tilgifne; men iſynnerhetſtiernekonſten . 13) De

hafva 16 Bokſtåfver, ſom dock göra fullt för 28.

Ada deßa omſtändigheter komma ibäſta måtton of

verens med Švearike. Dk faſt några ſynas , af de

följande, vara derimot, ſå går det intet til ſaken.

( p) Detta träffar vål in medSvearife, men idegerna med något

annat land , hvarken uti Afia , Africa , eller Europa.

( Detta fan til ingen annansådan & låmpas, án Svearite.
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1

De Siciliers berättelſe, om ſina afgudar.

Eße hade ſamma afgudar,ſom deLatiner: hvars

.

före man vil allenaſt forteligen márka , at når

Thor reſteifrån Atland, (ſomman fedt på ſit rum ) ſå

kom han hit med ſin ſio magt, ok bygde hår en ſtad,

ſom han kallade , efter fit namn , Tharentuna , Tho

testuna, eller ftad ( r). Härifrån reſte han til Itali

en , ſom man fedt , hvareft honom til åminnelſe en

ften fins riſtat med denna inſkrifning: DeumDe

arum SvediaDori; Gubernas of Gudinnernas fa

der, Svearifes Thor, ( s) efter den Lårda Rudbecks

öfverſättning: men ide rått; utan bör öfverſättas :

Gudernašok gudinnernas hemviſt år Sveas

rife, där Thor år högſta Herren.

Brittannernas, of Safernas , berättelſe,

om fina afgudar.

Eßas Stamfader har man tilførene omtalt, ok

af deras egna ord beviſt, at de kommit ifrån

Svearike. De hadeſålunda ſamma gudstienft, ſom

Göter , Germaner,ok Selter; hvadan de hafva mycs

Het at tala om ſina Druider, eller Drottar,m.m.(t)

Uti

(1) Detta vitnar Bolsius in Antiquit. Sicil. bl. 192. hvilken of vis

ſar, at man denna fhor til åminnelſe flagit et mynt , hvarpå

Thor ſtod medet Leijon ,boge , ok klubba,ramt fit namn imele

lan benen, ok på den enaſidan denna ſkrift Char As, det år: Thor

218. ( s) Som res hos Fanus Gruterus bl. 2. of Atl. 2.1. bl. 710 .

( 0) Det vilman ofſă erhindra , at den ofvantil berðmde Allaherty,

3

1
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Uti fämte åldren efter Chriſti helga Födelſe blefvo Sas

ferna, et Götiſkt folk, efter deras egen berättelſe,

inkallade tillikamed Angler, hvilke bodde den tiden

uti Holſten of Veſtphaln .Når deßasanförareHens

giſt blef, af Konungen i Ángeland, Bortiger , fra

gad, hvilka gudar han dyrkade , gafhan detta ſvar:

Vi dyrkom vårá urfader Wars, Saturn

Merkur of Venus får gudar , of kallom

Mars ( u ) på vårt egit ſpråk Vodin , ok af

Dans namn fallom vi den fierde dagen i

vefan, Vodins daij ; men Venus fallas på

vårt ſpråk Frea , ( Freija ) ofaf Hennes namn

fallas den Riette dagen Fredaij: áro koſteliga

23 ord,

uti fin ådla bok om Britanniens förſta invånare , m.m. andras

ger dår Plutharchi ord om Ogygia , viljande låmpa dem til dine

gelano , men ſom han ſer , at det icke låter ſig göra, ſå fåger

han : Ångeland tallar jag Ogygia, NB. ide derföre at det er i

fielfva vertet Ogygia: utanNB. medan denna d&r ifrån ur.

åldriga cider bebodd , ja före Mofis tid ; of Ogygia bety ;

der det,ſom ganſka gamınalt år. DF Com Angeland , Irs

land, of Sforland, ligga uti famma hegd meden del af Sucas

rife, rå år det klart, at de bäggehaft et ödemed vatnets fallans

de. Har derføreÅngeland, föreMoſis tid, varit tort , of kunnat.

bebos, rå har of Svearife kunnat bebos ; derfåre ſtod det icke

under vatten.

( u ) uti defamårkvärdiga orden , fom Matthias Veſtmonaft: i ſin

Bok, om Angelands inbyggares hårkomſt, får några hundrade

år ſedan å daga lagt, år et litet fet inkommit, i det här får

Merkur för Mars.Mendettagår ickenågon ändring uri buf

vud fafen .
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ord , ſom påintet ſått kunna vridas ,utan viſa klar

ligen , at Mars, Sathurnus , of Venus , hos de

Latiner, årode ſammei ſom Odin , Thor, ofFrei

ja , hos de Svenſka ,ja deßas Stamfáder (y). O

ſom bettaklara , ok sjáfagtiga, vitnesmåletårå da

ga lagt af en Konung , ſå anſtår mig icke at ſökafles

ra bevis uti ſammaſak; utan jag ſlutar detta ſtica

ket ,omhela verldenes afgudar , meddenna onſtan :

HERREN VANGUD vålfigne, of bes

vare oß, at ide vi , eller våre efterkommans

de , må hafva andra gudar för Honom!

Amen !!!

Såſom vi nufedt, huru många uttog våre Förs

fåder giort öfver hela verlden ; ſå vil man litettảnka

på mogeligheten , huru de funnat göra ſådant. Man

mårfer

I) Omde få ſnart kunnatförokq8til en tilrác

kelig myckenhet. Uti min Svenſta Statskunſtap har

jag beviſt ,at våre förfäder kommohitin 170 år ef

ter Syndafloden , 100 månniſfor. De ſom denna in

flyttning faller på verldenes år 1800 , men de förſta

uttogen på veridenesår 2000 , 2100 , 2300024001

fåferman, at mellan denförſta inflyttning, okförſta

utflyttning varit 200 år. Våre förfäders fruktſamhet

berättas altid fåſom beſynnerlig af de gamla : i ans

feenk

( x ) Ty'at Sapernavoro Odter , år en oftridig ſatts , folklar af

gania Grefers, ofAngelsmdus, egit vitnesbörd.

1
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ſeende hvartil man kan med fog ſåga , dem åfvenfå

mycket förökt ſig på 215 år,ſom Iſraels barn utie:

gyptenpå215år (y).Deße gingo dådan ſex hundrade

tuſend tappre krigsman; derfdre kunde vårt Atland .

vid Abrahams tið,til detalraminfta, utruſta enkrigs

hår af två hundrade tuſend , efter den tidens ſätt at

gå ut. Denna krigshår kunde varatilrådelig tilalla

de årdfringar, man nämnt, hvilket ingen lårer nefa.

2) Vilman detta erhindra, at aldrig våre förfás

derkunnat göra ſådanaerófringar, om det icke varit

af Gud ſå beſtårt , hvilketån mer beſtyrkesaf Nos

achs Profetia om Japhets barn , at de ſkulle unders

tufva Shams barnſom bobbe uti Afrikaof Afiaz).

Så

( y) At Ffraels barn bodde allenaſt 215 år , uti Egypten , men de

430 ,vitnar a ) Paulus når han fåger, Gal. 3: 17. 430 år of

ter löftet (om glady, ol Mesſia,ſom ſkulle födas af dens

nas efterkommande)var Lagen gifven .b) Deraf, atKahat,

Levis ſon, komınit ned med gacob uti Egypten Sk. 46:11.

of Kahars fon sar Amram , fom föddeMoreofAron ; vafer

man, efter Biblens rdte at råtnaår mot leder, at hår icefun.

na blifva 430 år. Debutan har detta talet 430 fommit deraf

at man ide rått förſtåttHebreiſfan, uti Erobi 12. 40. Der det

heter efter grund terter :men vandringstiden för Iſraels

barn irombodde uti Egypten , var 430 år. Vår inråfnas

Abrahams, grachs , of Jacobs , vandringstid fom fan ſes af

Eb. 11. 9 .

( 2 ) År Chams barn bodde uti Chanaan , of Arabien , behöfver ide

beviſas, åfvenſå , atde bodde uti Babel,vitnar Guds Ande

om Nimrod. Härifrån var lått at kommatil China for Chams

barn , dit de otra fommit,fom hdcftammade af Chanaans ſon

Sini, fader för deSinenſer , ſom omtalas uti Eraie : : 16. ok

fåges.dår bo við Sftra iordenes & nda; hviltet aldeles inträffar

med deChineſer, elles Sinenſer. Derfdreborde Japhets barn .
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Sålunda har Gud , ſom ville det ena , nämligendet

taJaphets barnas utflyttande, okſå velat det andraj

nämligen deras nödvändigaförökande.

3 ) Kunde 100 man den tiden uträtta mer , ån

1000 denna tiden.

4) Åro de nordiſka folken , af naturen många

reſor mera ſtarklemmade ; of hårdhåndta , án de ſo:

berlândita.

5 )År mycket naturliget at flytta ifrån etmagert

land til et fett : men onaturligt flytta ifrån de feta

landen til de magra. I anſeende hvarpå jag tror

helt viſt, at , omicke de nordiſka orterna fått ſina in

vånare för, ån de frugtſamme landen blifvitupbru

kade, ok fórfin omnighet, högtvärderade of älſkade;

få hadede ånnu legat ode. hvilket grant bór mårfas,

få vål ſom Guds befalning (a ). Sedan man gjort

deßa erhindringar, få gör man , i anſeende til alt fó

regående , följandenödvändiga ſlut.

1) Deßeafgudar, Voran , Mars, SaTurn ,

ok Jovir,åro öfver hela verlden dyrfade.

2 ) Boran , Mars , SaTurn of Jovir , haf

va varit månniſkor.

3) De ſamme hafva varit Konungar uti Sve:

arike.

4) Gått ut sådan med våldiga krigshårar,;

of

komma hit, efter Noads Prophetia ,ofunderfufvade Chines

ſer, Dennerått tiltomofrå Japhets förſtfödde fon Gomer, roin

ſagt år.

( a ) Se min Stats Hiftoria. Om jordenes delning.

1
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of regrat sfver hela veriden , efter Noachs Prophes

tia , ok ſålunda var berättelſen om dem kommen til

andra folk.

5) Jåmvål lärt alla andra , Ebreerna undan

tagne , fina Bokſtäfver.

6 Varit uti de himmelſta ſanningar högtuply .

ſte.

7) Sielfve icke varit afgudadyrkare; utan långt

efter fin dødtilbudne ( b ). Vilnågor göra hår imotnås

gon invändning, ſå ſvarar jag:

1 ) Det år omogeligit , at hela verlden ſkulle

ſtämma öfverens uti eñ of ſammaoſanning , at des

ſe varit månniſkor, Konungar , ifrån de Hyperbo

rers. Nås, m : m .

2 ) Om någonſin man ſkal tro Hiſtorien , ſå

måtte man tro henne då, när hon ſtöder ſig på alla

folks lika berättelſe , ok famtida räkning .

3) Kan ingen , utan atróga fin okunnighet uți

Hiſtorien om deLårda , (c) ſåga , at deßa berättelſer

grunda ſig på Grekiſka Skalder , eller Poeter. En

ſådan vil jag fråga , når man begynte förſt ſkrifva

verb på Grekiſta; ok(mida dikter . Det han icke det:

ta ; få år han en ofullkomlig domare omHiſtorien li

ålſta tider. hvarföre jag åter, i anſeende til alt före

gående, gór följande ſlut.

M.1.1. ? 10:14:11) E

(b) Det kanju icke hindra Påviſkakyrkan tilbedia den heliga
Paula

lum m . f. at han variten ganſka högt uploft Guds man .

( c ) Hiſtoria literaria.
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1) Efter hela verldenes enhålliga öfverensſtäm

melſe , år Konunga riket för uprättat uti Svearife ,

an uti Grekeland , Italien , Egypten, Ethiopien

Troja , Indien , ofChina.

2 ) Ät ſäga , det Göternas , eller Skyternas ,

ålſta ſamhåldevarit norr om Caſpiſka hafvet, uti A :

ſien , år tvert imot, icke några, utan alla Hiſtorier.

3) at flytta be Hyperborer utur Europa , åt

Tartariet, år afven ſå omogligt, ſom föra dem åt

SChanaans land : bägge ſattſerna äro tvert imot all

Hiſtoriſt ſanning.

4 ) Åt drilla den ſanfärdiga berättelſen , ſom

Plato gifvit om Atland , eller Svearife, under föres

vändningdet vara oviſt, om Platodiktat ſitAtland,

eller om det varit uti Tartariet, eller Paleſtina; el

ler om det drunknat i ſyndafloden , kan ſägas ; men

aldrig beviſas.

5) Tvert om år det en ſolflar ſanning, at At

land , of Svearike år et of det ſamma. Sålunda

blir ſlutet af alt , at åfven ſom den ſatſen , at Sveas

rike fordom ſtådt under vatn , full lås a) af Guds

orb , b ) af naturen fielf , ſom de får mißbruka , c) af

deras egna ſtridande utlåtelſer , exempel om Söder.

ſluß , Ágnefit, Sigtuna, Köpenhamn, hvilke alle, ef

terdennaſatſen , við ſine anlagningarſkulle ſtådt uns

ber 15, til 30, m . m .alnars vatn ; altſå ſtöter det of

imot all Hiſtoriſk ſanning , at Svearike icke fått

fina invånare i för ån við 400 år före Schriſti tid:

of
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ot förſta Envalds Konungar 150 efter ſammaSaligs

bets byrð. Men mera om detta på at annat ftaile,

ok en annan tid : nu vil man komma tilbaka , dit vi

ſtannade.

S. 17.

Den nysnämnda Sibylla / Attins ges

mal , bar lemnat et härligt vitne om verides

nes , då tilfommande,
Frálfare; vetat fága

bans namn, JESUS
CHRISTUS ,

ok, at han ſkulle på et KORSS lida; of

ſålunda juſt lårt det , ſom vårt Runa 4,6p

gde påminner
(d).

Om Sibyla, ok deß boker,hafva de lärde mye

ket tråtat: någre nekat , andre jakat , at bon varit

M 2

L

(d) Tilférne år beviſt, atde utí gamla Reſtamente viſte vår dyra

Frålſares namn JÉSUS : nu vil man ofſabeviſa ,at de viſte

FlarligenHansnamn CHRISTUS . Den Samaritaniſka

kvinnans ſvar til vår vålfignade Fr:år mårkeliget uti detta målet.

Hon talade vid Frålſaren ;men vifte icfe annat, ån hon talade

med en blott männiſka . Hennes trovar denna: Jag vet, fåger

hon Joh. 4: 25 , at Mesſias ſkal komma, ſom kallas NB.

CHRISTUS Ángelen ſadetil Daniel,9:25, intil den før:

ftan Chriſtum åro fiutijo pekor. Uti Hebreiſfan ſtår hår trup

hvilket får en ører aldrig annorlunda kunde uttydas, ån Chriſtos.

David brukar okſå ſamma ord om Frålſaren ;of kan man oms,

geligen ſåga, atde uplyſte före Davids tid icke Rulle vetat ot

ſamma. Når Adam of Evaviſte, of trodde,
at Frålſåren 1 u .

le blifva uti en Perſon En San Sud, of enSanmänniſka , så

viſte de of, at han ſkulleblifva Chriſtus, eller den Smerde.



92 : ) (

til, lemnat bøker , talt om Frälſaren , of fådantme

ra. Men man vil denna ſaken på följande ſätt afgós

ra . 1) At en Sibylla varit , ok lemnat efter ſig nå

gra diupſinniga ſkrifter , viſa degamle Latiner, of

Greker m . f.ſom lefvat fôre Chriſti tid ,ok ſådantin

tyga (e). Deße åro, VirgiliusMaro ,dodde på Chris

ſti 15 år ; Sicero 80årföre Chriſtum ; M. Terentis

us Varro 60 , Ennius 200 , Phocylides 382, Pys

thagoras 485, Theognis 750 , Hefiodus 800,HOS

merus 1000 , år före Chriſti Födelſe , ja Orpheus

1250. Ok ſom alle deßa tala om Sibyllas härliga

lårðomar , ok böker, få kan väl ingen neka ', atSi

bylla varit, oflemnat böker efter fig.

2)Omdet varit en ,eller flera Sibyller,åro de

Lårde åfvenſå denſe. Varro uprafnar tio Sibyller ,

nämligen i Perſika ;2Lybiſta ; 3 Delphiſka; 4 Cim

meriſta; 5 Erythreiſta; 6 Samiſta; 7Cumaniſte(t);

8 Hele

( e) Denna ſaken år af Johan Chriſtian Nehring, uti ſinlårda

bok , Sibylliniſcher Propheceyung kallad , til nigieafgiord .

(1)Som fom med nije böker til Tarquinus Priſcus, Konungen

utiRom138 år fåre Chriſti födelſe, ok begåradeaf honom får

de ſammaniotuſend Daler Silfvermynt. Men då konungen ups

tog detta føpet medforagt, okbegabbade hennes galenſkap ,bráns

dehon up tre bófer utiHans åſyn , of tilbod Konungen de dfs

riga för ſamma fdp. Han hjólt benne nu mera får urſinnig; men

då hon åter upbrint tre , ok tilbudit honom de Sfriga tre får

nämnda fóp, fant Konungen fig, ok gaf henne den begårda ſums

man . Deße Sibylliſka böker förvarades uti Rom ſom en Helges

dom . ( Detta omtala Plinius , Dionyſius , Solinus , Gellius

Servius. m :) Dionplius Halicannaſſeus m .f. nefar,at detta

var någor Sibylla , utanathonſamlat Sibylas68ker,uti

hvilta ot något inkommit af hedendomen : Debe trenne boker
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8 Helleſpontiſta ; 9 Phrygiſta ; 10 Tiburtiniſka,Sis

bylla. Man lårer lått finna ſig ; at åfven ſom Varro

afen Jovir giort ganſka många; altſå har han af en

Sibyla giort 10. emedan flere folk tilágnade ſig hen

nes hemviſt. Men hvad gør det til ſaken , at ſiu , eller

tio, ſtåder tråta om Homero ? Elianus ſäger , at det

varit fyra Sibyller. Men Plinius vitnar, at man

uti Rom vårdade allenaſt tre : oktre omtalarallenaſt

Solinus. Ok åfven , ſom den kvinnan blef kallad Si

bylla , ſom bar Sibyllas bøker til Tarquinius , ſå

lárer of de andra fått af en enda ſina namn.

3) Hvareſt denna Sibylla varit, blir tredie frå

gan. Jag håller fører at om följandeomſtändigheter

tagas iagt, ſå finnas ſtray Sibyllas råtta hemviſt,

of Fådernesland.

a ) Den råtta Sibylla var dår hema,ſom de

ålſta Hiſtorier fága , hånne varit ( 8 ). NB. Sibylla

kals

temnades uti tvenne Romares vårð , rom voro afde fårnåmſta

Slågter ; hvilket varade uti Konungernas
tid. Men ſedan förs

öftes detta antal förſt til 12 ren til 16. Deßas åmbete var 1) at

hålla denna Helgedomen helig. 2) At veta, når någon almån ndd

fôreſtode de Romare; då ſlå up defa bðfer, of råka råd. 33

Upráca detta Rådet. 4 ) Verkftålat. Eſterdômen hårpå finnas

hos de gamla hafdatenare
idcet, utan många. Ånteligen 400

år efter Chriſti H. födelſe blefvo deßa Sibylas böter upbrån.

de, af de Chriſtna Keiſare, emedan deruti fans något,ſom ſmas

fade afguderi. Dock blef det ſtycket ſkont, ſom handlade om

Frålſaren. (Se mera uti Joh:Chriſtian Nehrings bokomSis

bylla ). Men de båſta Sibylas bófer förvarades uti Grekeland.

(g ) Seframmantil om de Hyperborer ,høareſt man ſer, at At

tins Drottning hetat Sibnda , hvilfen fallas gudernas moder,

of vishetens kårmiſtariang. Detår förundran vårt, hurubé

M 3
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las afGrekerna gudarnasmober
(Diod .S.ſetilføre

ne omde Hyperborer ,) ok uti Edda kallasAittin,
al

la Gudars fader, derføre var hans Drottning alla des

ras moder, Edda 12 Demiſaga. NB.) Phrygerna dyr:

kai ſynnerhet Sibylla, ſäger Diodorus S.3 B 556.

uti Edda talas om huru dePhryger blifvit af Frygg

kallade m. m. Samma ſpådom om verldenes ånda ,

ſom Sibylla hafver finnas uti Edda 26 Dämiſagan,

åfven på vers . Hennes namnfinnas offå uti Edda ,

der hon kallas Sif , of Sibyu.

8) Sibylla med ſinvisdom var derifrån kommen

til Grekerna , ſom de fådt annan dylik kunſkap. (Se

frammantil om de Hyperborer, Atlingar of Egypter

m. m.)

Sibyllas hårkomſt bör hånföras til det land ,

ſom af ſina uråldriga handlingar of minnes mårfen

kan framviſa ſamma läroſatſer , ſom hon lemnat. ( h )

Sedan man detta erhindrat , vil jag hår införa Si

bylas egna ord , ſom de af Euſebius við 306 efter

Chriſti H. födelſe, ſamtafAuguſtinus , åro införde

på Grekiſta of Latin , of lyda ſålunda på Grekiſta.

idpass

ålſta Grefar, of Sviogoter, rå nåra med hvarandra inſtam :

ma . Såſom at Attins , eller Odins, gemål fågas uti Edda 12

Dämiſ. veta tilfonmande ting, emedan Afader , eller Gud , ups

penbarar henne det. Dk omSibyla, Attins gemål, berätta Gres

Ferna, athon ſagt förut mycket ,ſom ſke ſkulle. ( Dionyſius Halis

carnaffeus. m.f.) varit vål om rådant underrättad. m . m .

(h) Dåblir ſafen utan alt tvifvel, at hon bör föras til Svearife els

Ter vårt Atland , emedan vårt gamla Runa Alphabeth , inne:

håller ſamma hårliga lårdomar om Gud of Frålfaren , fom Sis

byla innenåller. Hår med inſtama våra Runditenar: of Ruuſtafar.

1
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δράσει 'χθών κρίσεως σημείον ότ' έσαι.

Ηξει δ ' έρανόθεν βασιλεύς αιώσινο μέλλων

Σάρκα παρων κρίναι πάσσαν , και κόσμου απαντα ,

όψονται δε θεον μέροπες πιστοί και άπιςοι.

ήψισον και των αγίων επί τέρμα χρόνοια

Σαρκοφόρον. ψυχας δε ανθρώπωνεπί βήματικρινεϊ .

Χέρσος ότ' αν ποτέ κόσμοόλο , και άκανθαι γένητα .

Pψωσί τ' είδωλα βρωτοί , και πλάτον άπαντα ,

ίχνευωνρηξει τε πύλας είρετης αήδα ..

Σαρξ τότε πασσα νεκρών ες ελευθέριον φας ήξει.

Τους άγίες ανόμασε το πυρ αγώσιν ελέγξε .

Ο σπόσα τιςπράξας ελαθεν, τότε πδευτα λαλέσει .

Στηθεα γαρ ζοφόεντα θεος Φωσήρσιν αν οίξει.

Θρήνος: δεεκ πάντων έσαι, και βρύγμG οδόντων,

Σκλέψει σέλας ήελία, άςρων τε Χορείαι.

ουρανόν ειλέιξει μήνης δε τε φέγγος όλείται,

ήψώσει δε φάραγγας, όλεϊ δε υψώματα βουνών

ήψοςδε ούκ έτι λύγρον ανθρώποισι φανέται,

σα τερη πεδίοις έσαι, και πασσα θαλασσα.

ουκ εις πλέν ύξει, γή γας Φρυχθείσα κεραυνώ.

Συν πήγαις ποταμοί καχλάζοντες λέιψεσι,

Σαλπιγξ δε ουρανόθεν φωνών πολυθρηνον αφήσει.

Ωρύεσα μύσοσ μέλλον καιπύματα κόσμε,

Ταρταροεν δεΧάος τότε δείξει γαια χανεσα ,

Η ξεσι δε επί βήμα θες βασιλήεςάπαντες.

Ρεύσει δε ουρανόθο ποταμός πυρος ηδεγεθείε .

Forden iſvet ok i ſtorm / år tekn /atdommen å nåra:

En utafKimmelenbog nedſtiger at alla regera .

Somuti Kåttalt kott itald mma, ja verldenes ander.

(OEallemånniffo barn Gudſtåda fen) aller i fändur:

Uti lit ikladakåt blandhelgon , å himmela fate

Sídlarhanafooma ffall med råtten ;enide förgata,

Kretſen af helavårort 7 dånäſtan itrnemåkvälljas

Rikedom iafgudar, ej me kopas å ſidlera säljas.

Inkomma xtauhans roſt utijordenes innere portar ,

Samt

*
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Samt alla dodas katt upvåda på ſin rum of ortar.

Tåfå de heligeſåubet orljus; obelige låga.

Uptakt blir tå t $rut, hvadman tort hemliga våga;

Saint uti bröſtet dolt,oki tronen hem iga hviſka/

Grufvanhårhåres å ſkrånija grufveli candera gnilla

Ute bli folenes lius ok ſtjernór morke ne'falla /

Då målts himmelen all of månans ſtrimor år alla.

Sedan Daler i hsgo, men hogdera nederår ſtiga.

Sedan finnes ei mer, för detman måſte nuniga.

Sedan å dalar ok alp7 juſt ét med flytiga böljer /

Ock aliſammans ſig itti ljungane låga då odljer.

Nårromkalor / Ok ada dehäftigafloder uphöra.

FRamgifver Simla baſunenetgruppeligedonivår Sra.

ÅLSkadelaſter å fynd med ſidan börja begråtas.

Af! ok i jordenesmund et gruflige mörkeruplåtas.

Rådde dåframkomaför Gudsdomſtolkungar okharrar,

Eld utiſvafvelå fir &m ſen bäftigt tándes ,& darrar. (i)

Hos

( i) At deße verſar ickedrodiktade af några Chriſtna uti förſta

Förſamlingens tid, drCicero et ojdfagrigt vitne, når han

fåger , ( 2 Ø. de Divinatione bl. 256 editioneElſeviriana): Det

dr oinogeliget hålla den för urſinnig , ſom kan i ſanning

faga något förur. ibyllas verß taga vi noga agt uppå,

dem bon figes urſinnig baſoelemnač. villas tolt nyligen

bar efteren los berdetelſe, ( forn Rådet dömt det at heta ) foro

tunnat en boper oſanning : at nämligen den ſaminar Tom

uri fielfva verket bállas för Bonung , bór of talas

Bonung om vi annars viliom blifva ſalige. Men om detta

ſtår uti Sibyllas böder, ſom tollen fåger på hvad mans

niſkai ol tid ſkaldetta lämpas. De åro ganſka

morte. « . Men ide éro de giorde af någon urſinnig ty

der ſtider fram mera konſt , ån uppenbarelſe . i ſynnerhet

detſom NB. tallas Áxposicis, ( Det år: verſar hvilfas förſta

bokſtåfver , tagne tilſammans, utgöra en hel mening). Då man

omſider fårafde förſta bólſtafver uti verſernanågon mes

ning, hvilketman martt uci några afEnnit verß .cu fas

dant fordras et agtſamt finner men ide urſinnigbet. Ju3



97TO (

Hos Euſebius finnes okſå detta ordetETAYPOE,

eller Korß. Dk är ingen tvift, at icke det år afven

N
ups

fiones uti Sibyllas verß radane at af forfta Bolftafvers

na uti verſerna blifver en bel mening , hvilken råder la

långt rom bela ſtydet ( Carmen ). Detta kan vil en ſkrifvas

re göra , men ſannerligen måſte han hålla tanterna tils

ſammans; of ingalunda vara galen .' Emedanſådant fins

nes utiSillylla ,ſå år rådligaff, ſomvåre förfader gjort

hålla bånne bemlig , ot vålförvarad/ of aldrig låta någon

lara uti bånne utomRådets tilſtånd: ty deße böker bora

gålla at ſtilla of lufva Religioner , men ide upvåda nås

gon ny , (råſom nu vår på vågen ) derföre viljom vi nu bands

la med dem , ſom agta deße böker , at de belce uctyda dem

þur de viljai an at de ſkola framföra något om en Bo

nung , ſom kommaſkal, hvilfen både Gudar of inänniſkoc

bevare oß ifrån ! alt detta Cicerc. Euſebius, in Orat. ad

Sancto. Coetum vite Conſtantini gmp. addita , obr. Nehr. lås

ger , at han láſit Ciceros egen öfverſättning på Latin af deßa Sis

bylas serß. Hvilfen öfverſättning nu år med många flera boker

fórfommen. Dionyſius Halicarnaſſeus , ſom jämvåi lefde føre

Chriſti Födelſe, vitnar, at Terentius Varro talt omdefa Sis

bylas acroſtichides. Deſålunda kan manomogeligen fåsa, dem

para diftade efter Chriſti födelſe. Ty Ciceros ord åro magta

Flara, at 1) uti Sibyllas bófer var acroſtichis, eller en hel mes

ning , af de förſta bokſtåfverna, i några verf ſammantagne, of

rack denna meningen ſå långt, ſom ſielſva ämnet, eller materier

ſtråckte fig. 2) Atdenna handlade om en tilkommande Konung ,

ſom man borde åkalla, om man ville blifva falig . 3 ) At denna

Sibyllas lärdom var vida vågnar ſkild ifrån deRomares beds

niſkaLåra.Detvilman okſå tillågga , at Joſephus , ſom lefde

fort efter Chriſti tid of ice fielf var Chriſten , han beropar ſig

på Sibyllas ſkrifter, ſåſom de alradiſta , uti i B.sc. Antiq.

Jud. důr han fåger : men onr detta Babels torn , of Språkets

förändring , talar Sibylla med följande ord: Då alle månni.

jkor hade ec ol ramma tungomal , hafva de brgt et gano

ſka högt torn , likſom ville de derpå ſtiga up uri bimelen .

men Oud låt komma et ſtormvdder, of neðſtötte tornet,

ok gafbvar fit fpråk, boadan det lomi at den fainma ſtas
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upriktigt af Sibyllas böker. Eljeft hafva Alugufti

nus, Civit. Dei 7 B. 18 c. of före honom , Lactan

tius, följande afSibyllas Spådom .' Guds fon (Fal

omſider toma uti de otrognas hander: ok de fola med

oreina händer gifva Gud Eindpuftar , okmed ſinorena

munſkola de utipotta ſitt förgift. Men han tal våns

da ſin rygg tildem , rom honom nå ; ok dåhan blir

kindpuftad( ral hantiga /rå atmandåide mårker/ ho

Ordet år, eller hvadan han kommit) at han måtala

førde förderfvade/ ok hanſkal båra en térnekrona. De

ſkola gifva honom gallatil mat of tikatil dryck: fås

dant bord ſtolade uti fin grymbet bereda. Ty di galne

fole känner idedinGud! Du begabbar honomuti dit

köthiga ſinne. s .Tådet uti kyrkan ſkal remna , opet

tioke mørker vara utitre timarmidt på dagen. Då (fal

han dd; men likrom rofva en ſemnuti tre dagar. Ses

danupſtaj ifrån deodda )ok up tigaifrånde fördömda,

framkoma i liufet blifva den f& rſta rom viſar dem , hvils

te kallade Aro ) början af upſtåndeljen.

S. 18.

den blef tallad Babylon. Äro förtråffeliga ord , ſom gåra

oß om Sibyla ganſka vål underrättade. Di ſom aldrig någorfan

fåga , detta vara af Chriſtna updiftat, vil man deraf håmta

fdljandeklara ofnödvändigaſlut. 1 ) Sibygas berättelſer råfnas

des vid Chriſti tid för de alra ålſta,of trovärdigaſte. 2) Dåvar

ideden ringaſte miſtanka, at hon var diftad. 3 ) Hennes beräte

telſer komma utihögſtamåttondiverens med den Heliga Skrift.

4 ) Arofanfärdiga . s) Athon förvarat ganſka vål Patriarternas

Gårdomar. 6 ) Ar förtråffeligen flar, of gifver noga tilfånna

omſtändigheterna. 7 ) Warit ganſka vålom Gudunderrättad.

8 ) DKhårt jämvåt ganſka tydeliga förklaringar dfver Guds verf

ok gerningar .Sålundahafva de icke den ringaſte grundat påſtå,

ſom gåraSibylla til en den orena andens tolk, of dylikt. Jag

fonar deras namn, of tror , meliora edoctos reſipiſcere. Se

merà ons Sibyla bl. - g.

.

1
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afdenna Sibyllas Lárdom bar Vire

gilius tagit de omſtändigheter , bvarmed

han talar, om den då tilfommande fråls

ſaren (k ).

Så talar Virgilius uti ſin fierde Edog:

I Lørdoms gudinnor ! nu viljom vi ſiunga om något

liter høgre.

Det tienar ſig ide uti alla Amteit ta'a om låga buſlar

of mortentra ;

Når man talar omen Romerit Borgmáſtare/ Tå kan

det paga ſig tala om ſfogar ok dylikt:

Men nu tilfiundai det ytterſta tidahvarfver, hvarom

Sibylla talar i ſina verß ().

N 2 Viu

(k ) uti denna Ecloga begynner han ſtåmmaſtrången
ganſka högt of

fåger. NB. Tu vil man ſiunga om något bögre. Defa ſina

verſar fallar Virgilius Erloger, eller utvalda ſtyckon , emedan

han uti dem ville handla om något beſynnerligit. Uti den förſta bes

rommer han ganſka mycket Reiſar Auguſtus fallande honom en

Gud , fom aldrig bør giðmas , m . m . uti den andra beſkrifver

han Polionis ſon Alexander , fallande honom Alexis of fåger,

! at han kunde 08 af färlek för denna vackra ynglingen. · Uri den

tredie beromer Virg: ſin hedniſka Jovir , of Landshöfdingen

Polio ihögſtamåtton. Derpå kommer han til den fierde, dåhan

fåger. VTu vil man ſiunga om något bögre. Hår måſte man

ſtanna med förundran , of fråga: hvað högre funde Virgilius

ſiunga om , ån om Romerſka Keiſaren , Romerſka landsholdin

gar of Prinfar, ja om de Romares Gudar. Skulle något hos

gre tagas til , rå måſte det nödvändigt vara den SannaGuden.

Sakenår ftar , ok blir oſtridig , når man ſer, at ban hår råger:

Chara Deum foboles Coelo dimititur alto. m. m .

(1) Såſom Sibylla icke fan rått förſtås utom vårt Runa alphas

beth, rå fan of Virgilius icke rått förſtås utan af Sibyla. HOR
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Tu ſkal på nytt et ſtort Tidahvarf begynnas (m ).

Nu kommer en Jungfru tilbaka en Jungfru ; nu kommer

Thores regering tilbaka (n).

Du ſkal på et ffver naturligitTatto)et barn nedkom ,

ma ifrån den höga Kimmelen (p ).

Mendu EyſtaLiysgudinna ( 9) var fitrar tilrede når den ,

DA

delar tiden uti sifa åldrar ; of hennes tionde ålder infaller vid

Abrahams tid , eller på verldenes 2000 år, på hvilket fått

bon råfnat 200 år på hvar ålder. uti denna tionde

åldren fåtter Sibylla SaTurn, of berättar, áfven ſom de åle

ſte hiſtorier , at han varit en jordiſk Konung. De ſom hon ide

går högre än tiltio, råmåſte nödvändigt begonnas på nytt dets

ta talet med 200 år på hvar ålder , då man ſtannar med den

andra tijonde ålderen på veridenes 4000 år, då åter et nytt tidas

hvarf ffude begynnas. (Tiden , ſom Sibylla hårtilegger Sas

Turn har manframmantil beviſt af de diſta Grekiſka Hiſto,

rier.) De ſom Sibyla fagt förut, at påden andra ti.

onde åldren ſkulle Guds ſon födagaf en Jungfru, forkfåſtas,

dd, ofupſtå, m .m.rå kunde Virgilius med råtta ſåga:Nu tils

ſtundar det ytterſta Sibylas tida hvarf.

( m ) Se hår huru märkeligen Virgilius talar; at forſtå , ſom man

nyß ragt: ty han lefde við Chriſtitid, of dog på Frålſarens is år .

( n ) Með Jungfruen , ſom ſkulle fomma Jungfru tilbaka , år klart

hvem Skalden menar , námligen Frålſarens moder; ty at hon

fkulle vara efter födelſen Jungfru bade Sibylaof ſagt förut.

Tbores regering , eller Saturnia Regna1 år et Hebniſft

talefåte, ſom Virgilius inblandar : Ty når de Hednijfá Stals

der ville tala om fullkomlighetenes tilſtånd uti Paradiſet,ſă fals

lade de detta , Saturnes Regerings tid . Når man ſålunda

lågger bort deHedniſka orden , men behåller den ſkönamenins

gen lyder det ſålunda: når Jungfrunhar födt, ſå ſkalåter,

ſtallas den förſta medſkapade lydfalígbeten.

CO ) Nova progenies kan uti denna mieningen ide anaorlunda dfs

perfåttas.

(P ) Hår lårer hvaren finna ſig , hvad Sfalden menar .

( 9) Lucina fadesaf hedningar hielpa alla barnafdderffor, hennes

broder rades Apollo vara , við hvilkens födelſe hon varit Joks

degumma.
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na pilten rodes ; ty med honom ändas alraforft den hårs

da tiden : okdå tomer en gyllene tid igen: (r)

Då tal din Sun (Sol eller ven )åter regera (s ).

Ök dumin kåra polio / tank på! juſt då du år Borgina

ftare ,ffal'denna tidens prydnad hånda (t).

Of deſtoramånader begynnadå gåin(u ).

Ja! DåDu årböfðinge/ tal det stel atalla våra fynder

ſom något ſpår gits till

Skola då förlåtas/ of hela verlden pral fiaiſas ifrån fin

eviga fara ( x ).

Ban (y ) ſkal blitva delagtig af Guds egit lif.

Surffar ok furſtinnor om hvarandra ſkalhan rel of de

honom .

Ok han ſkal uti frid regera jordenesErets medſin faders

kraft ok vishet.

Du ſpada Son ! jorden har alt for ringa gåfvor åt dig.

Mendå dubegynner le/ ftal bon gifva fram ſina båſta

frukter.

Gefterna ſola då vara glade de få komma hem at mißl.

kas ok få liſa.

4 3

fr) Se det bl. 24 årtalat, of huru nåt det paßar ſig hår med, at alt

elånde ſkulle uphöra vid JEſu ankomſt.

(s)ApolloårSolensnamn bosStalderna; ÁfvenſomOdinels

ler Apolofalladesaf våra förfäder Sun, ſombetyder bådeSol

of Son , of Sven , eller en tapper yngling. Uti Edda, 8 Dås

mifagan, ſer man , at Odin lefde uti gull åldrens begynnelſe,då

ånnu intet ondt var inkommit genom NB. kvinnan: Derföre år

meningen hos Sfalden : då ſkal den råtta Solen regera , of den

förra gyllene tiden återbringas.

Håraf taga någraſkål at vilja viſa, detPoeten hår talar om

Polio , of hans ſon :men med deras tilſtånd , ſå kan man klars

ligen viſa vederſpelet. Orden åro flara of behöfva ingen uttydning.

fu) Hvar en ſtor månadbeſtod af 16 of et halft år vid paß.

( x ) Åro ganſka flara ord.

( y) Hade Skaiden talat om Pollio , få bade han ide ſatt Ile håre

utan TH .
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Då ſkola de ide frugta leijon ok biðrn.

Vid din vagga ſtaioffras dig kranſar.

Då fiola förgifriga ormar ok grås få en Anda ( z).

Vårdu nukomuter til dina manliga år/

Du kare/ ck & iffelige Guds Son of den högſtas affsdal

Så angrip ditt f & rundransvárda ſtora ämbete.

Se Du har til at hela veriden vil raſa sfverånda ok

gå under: ja både Simniei ok jord.

Men re ok til ! huruall ting frågdar fig Sfver det tilſtuna

dande tidalwarfvet.

Ah bERre Gud gifve at jag måtte lefva få långe! ok

hade ſå mycketvåt i mig ſom beb8fges til at fors

Eunna dinabedrifter !

Då ſkulle ide Mifter Arfvel den Draken / ſpela méſtare

förmig uti verf.

Ja om Skaiden Lin ville taga både farogmor med ſig/

ſå ſkulle han ändå duka under.

Ja, låt Urfve taga ſielfva Freija,ok låt Lia taga fielfva

Odin (a ) .

Om Pan, jom 8fvergid
alla utifång! Eomme fram of

ville tafla med mig /

Så ſkullePan ſielf få tilſtå ,om hela Arcadienvilledema

of imeilan , at jag funge bättre.

rien du lilla Son,begyn nu at'le åt din moder:

Mooren har ju gått utivåntan tijo månader.

Ah begyn du ! TỶ föråldrerna de baiva ide med glädie

firat din födelſefaft .

Bud behagade ide! athår ſkulle gåras etpragtigt barns

8l / eller tilredas vagga ,ok fång.

Detta Virgilius. Ganſka mårkvärdigt hafver

Skalden talat uti denna Edoga. Of år det fynd vri

da hans klara , of tydeliga ord , tvert imot hans

mes

í
1

( z) Se Elaie II c . ( a) Poeſiens måſtare.
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mening, til Pollio. Flera mårkvärdigheter åro åndå

uti ſamma Edloga , dem man lemnar hvaren at ges

nomláſahos máſtaren fielf. Det bør ok icke førgåtas

at Virgilius tilſtår fielf ſig hår efterfølgt Sibyllas

ſkrifter . Ty i korthet at fåga , ſå varSibylla vid Vir:

gilii tid oimotſägelig. Nu vilman komma tilbaka til

Sibyllas, márkeliga tal om verltenesFrålſare, hvil

ket finnes uti den gde boken , 15 S. ok lyda ſålunda.

Nan ſkal myket vánta efter det tidahvarf

vet , då det ftora LJUSET,CHS , IS ,

of evighetenes Fader, den oſtapade, blifver

predikad of bevitnad. Åro förundrans vårda

ord , når man jämförer dem med det, ſom tilförne ,

bl. 20,okanmärkningen (p ), bl. 21,22. m . m .talt

år om fielfva JS. Man ſer nu at IS förekommer

nods

(b) manharnämnt, atnågre, imot all ſanning, påſtå, det Sis

byllas bøker , ſom nu finnas dfrige, åro diftade. Men jag vil

fråga; når åro de updiktade? mig ſvaras: uti förſta förſam ,

lingens tid år detta ſkedti pia fraude: med et litet ſoet ot

bedrägeri , ſom hade etgodt åndamål.Jagſvarar: detta

fågas pia ignorantia , eller emedan deße Lårdeinan ide

göra ſig den modan i blifva underrättadeom Sibyllai rå

fördómma de henne oſłyldigan . Clemens Alerandrinus lefde

uti andra åldren efter Chriſti födelſe, han indrager alleſtades Sis

bolla imot hedningarna, ſåſom en oftridig bol, imot hvilken ins

tet toifi då var nåmnt. Joſephus , fom lefde foratioår efter vår

Frålfare, går åfvenſå. Ciceros , ofVirgili vitnesbörð hafvom

vi hårt. Apoftlen Paulus ſade uti ſin predikan til Grekerna : Ta.

ger för eder @ibrllas boter, of ſer bennes vitnesbördı

om Gudi hans magt ; of de ting ſom ſke ſkola ,vitnar Cles

mens Alexandrinus.Strom : 6 B.Infumma: bådeföre,of efter



104 ) o C

nödvändigt uti ſamma bemärkelſe , ſom uti vårt Rus

no Alphabeth, of betyder den Ena Atrandgfta.

Manſer afalt ſådant, a ) at vårt Runo Alphabeth,

ok Sibylla , innehålla enahanda om Gud , of Frál

faren , b) atSibyúadelte tiden uti hvißa hvarf dod

noga utråknade. c) Samma namn innehålas på båg

ge ſtållen , nåmligen JESUS CHRISTUS

GUDS SON, KUNG of PREST, EN

SOL, m . Derföre måtte uti vårt tidatal, eller på

vårRUNSTAF gifvas ſamma tida hvarf. Man vil

nu ſe til, hvaren måtro ſom han lyſter ( c). Det vil

man

Chriſti Födelſe, har ingen bok den heliga Skrift undantagen,vas

rit ſå högt agtad, of ingens vitnesbord hålit får ſå fanfärdigt,

hos bådeHedningar of Chriſtna , fom Sibyllas bófer of vitness

bård. Men ſå oſtridigt ſom Sibyllas vitsord varuti Clementis As

lexandrini tid ; ſå mycet förlorade hon ſin Credit , når Drigis

nes , ( qui ubi bene, nemomelius , ubi male , nemo pejus.) fick

handla med henne. Han flickade in ſin galenſkap , atde fårddmde

ſkola frålſas, of derföre blef Sibylla ogillad af hedningen Cels

ſus, ſom diſputerademed den förra : ſom fes hos Orig . Contra

Celſum: hvilken lifvål tilſtod hennes ålder.

( c ) Förſt vil man uttyda några namn hithdrande af våra Runor.

fallades får rikedomi gull of penningar i famt Frei/ ele

fer frodei det år frid , Tallbee , rikedom , gull ot egodes

lar . Frei of Thor var en of ſamma man. Đborbetodde en

FrålfareI ( rom Edda ickepå et utan många ſtållen vitnar ) Kos

nung , en diupfinnig man , of har fit urſprung af Hebreiſka

ordet ni nin , 77 , 7in , ſom betyder förordna Ezech. 20:

6. Rcgera, ftyra , anförais Mofis B : 1: 33. Frålls offor ,

loßai Pp. 103 : 20. Pſ. 146 7. urforſka diupfinniga ſater 1

Pred. 1: 13.7: 12. Ordning: Lag of Råct 1 Chron. 17.

17. Srei hade en kvarn , fåger Edda, på boillen ban kunde mar

la fa mydet Guli han ville ; hårmed beteknas den förſta fåll:

beten , åfven ſom Saturnia regna hos Greker of Latiner
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man offå erhindra , ſom ofvantilår
omtalt,at Siz

byla, ok våra förfäder
indelte tiden uti ſtora tidas

hvarf,ok har jag påmint,
atderáknade

200 årpå bvar

ålder ; of detta kallades hos dem det ſtora tidahvarfs

vet. Det andra ſlaget kalades hos demdetmindre ti

dahvarfvet , of beſtod af19 år allenaſt
. Tilbåggedes

fas betefnande hadedeinga andramårfen ån ſinaRu

nor , ftalde uti ſin Alphabetiſkaordning , hvaraf de

jämvålhade den tankan ;at fe någorlunda , hvad på

hvar tið hånda ſkulle. Man vil nu förſt föreſtälla

det ſtora tidahvarfvet medfina
markvärdigheter , bes

tefnade med Runorna, öfverſt på Runſtafven , uti

Gyllentalet.

S : 18.

Om Runſtafven .

De ſtora Tidahvarfven , uti hvilket hvar Må

nadbeſtod af 16 år, at hår måtte uteſlutas , Vib , ,

of de 16 dfriga Runorna , användas til deßa 16

Månaders betefnande: ON , D, o, ſkulle allenaſt

iden8 ”

f falades Ari edler Aetin ! Ar betyder gladie ol gammarı

men 2letin , en ſtor Åttefader , ( ſe bl. 27.) af ordet a bes

gynnelſeluphof; Dådan att, Fader i Atrin en ſtor åtte.

Fader. Runan ť, fi betyder offå et Teknimen egenteligen

et Korßmácke det våre förfäder kalade Digni of Tign.

Men detta beras Dign , eller Tign, fades icke om ringa ting,

utanom dem, ſom voro afnågon beſpigerligdignite , vårdighet

Ett ſådant falades Dign , eller Signuin NB, emedan det var

i ſynnerhet Dignum . Signa hos våra förfäder, var göra fork

dfver en , ofdermed bevara honom för attonder fe bl:42,Ses

dan berpder Tåndaa fulbordan , le bl.31 uti anmårkningen.
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igenkomma uti den andra tijonde åldrens ſlut, eller

på verldenes 4000 år.

1. p. 200. Fret, få , det år: frio ! Saubet, Xikedom /

Lydſalighet; adam (tapad,Gud & Beldte uti Saus

hetens titſtåndl ágde hela jordenes rikedom ,Famt

den högſta frið, ſom gifvas tan. Denna ålder kals

las uti Edda ,au freis / au Thores / gyllene tid ;

dtven af Greliſta of Latinſta Stalder , Saturnia

Zegna: Saturnia aureaetas. Når månniſtan

fou utt ſynd , ſå vifte ſtrar Gud henne en ſtörre Ris

Fedom af nád of frid / genom Löftet om FRID .

FOXSCUNJESUS CHRISTUS , Som

ſtude återſtälla den förlorade Sriden of Saúheten .

Gedan lefde Guds Förſamling uti Frid / tils 128 ,

då Kain ſlog thtal fin broder , inen blet af Gud förs

drefven , då Forſamlingen åter hade frið til Kains

barn bude bygt tåderpå verldenes år250,

2. n.400Urverſte vader, Ugg /enfocifredeligman. Juſt

vid dennatiden föddes Kains ſonarons fon Machus

jael / det år: Utplånader Gud.Hvileetvederſtogo

geliga namn nog viſar , at Ratns barn nu var

rit F & rftrådeliga mån, ofſynesſom denne mia.

chujael varit nåmnd itroß mot Sems Sonaſout

Kenan / ſom kallade juſtvidfamma tid ſin Son

Mahalaleel; Det år: En Upoftel of Gudsbárhold .

at Buds Förſamling mydet lidit denna tiden , vitnar

Enosnårhan kallar ſin Son Kenan , det år: Blago.

fang. Om denna förſta of andra åldren talar Dämis

fagan uti Edda , fom ſager,at en UGG Nog ihiål

FREI, okrälundaAndades denförfta gylene

tiden .

3. B. 600.Thor/ Konung / frålfare / en pis ok diups

finnigman. 621 föddesDenviſe ok diupſinnige Drots

tep Henoch , fomn ganſka klarligen , preditat om

Peri.
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Derldenes frallfarel of Konung. Henoch blef oke

ſå en klar afmålning til Chriſti himelsfärd i det han

for lefvande til Himla.

800. Os Atrio ftrom : Odin / etturgammal; den

álfte/ den namnkunnigaſte.
Methurdalah, den als

ita mánniſtapåjorden var nyf tilfórne food. Nu

begynde de namnkunnigą
hedningarnas ondſta

ftrömma ſom en ſtrid ( trom / på Jorden . uri Sl.

6:4. tallasde Hieltar , ok namnkunnige man uti

hela verlden ; (efter Hebr.)

S. R. 1000. Keiðr,beſvarligtarbete/vedermoda. Juſt nu

1056 ;fade Lamed): Denne ſtal troſta oß uti dents

na vår högſtavedermoda , SE. 5:28. Tý Xeferna

Raſade ny mydet.

6. p . 1200. Kaun / 'b $id / verfte får. På Runſtafven bet

gynner denna Runan frållarens namn Kriſtus

PRINTAH. Nu var Noad kommen til ſin manliga

ålder : ot ſom han kallas Råttfärdighetenes Predia

tant, 2 Pet: 3: 4. ſamtSt.B. 9, 0. at Hanledde

andra til HERren , få år rafen élar , at uti detta tie

dahvarfvetdr preditat a) ommänniſtaus andeliga

Sår ok etterbølder/ b ) om Chriſti får or førtjenſt.

SI. 6: 3 ,

7. to 1400 Sagl/hårdaſte/kalaſte ſnø /korn . Den bokſtafs

venbegynner defå Frålſarens namn Chriſtus. ut detta

T. $ . Tade Gud : mig ångrar / at jag giort måns

niſlöna. Dockfick Noach befalning predita in mer

om veridenes frålfare

8. fi 1600. Haud nod. Nu 1656 fou den ſtora 78deni

udmligen Syndafloden.

9. to 1800. Is den enealra h &gſta. Nu bevifte Şerrer

nued tvenne beſvanerliga gcruingar, at han är den

ne alrahögſta / a) då ðan låt utdela et ſtadigt.

varande arf, nämligen hela jorden St, 10:23. 5. m .

32; 8, Ap. 18: 29, ibland männiſkobarn ; b ) då han

2 med
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med Bagel of ſtorm nedſtøtte Babels Torn ; un .

dantagande det nederſta , ſamt f& rbiftrade deras

tungomål, og fårſkingrade den didanut i al

land. St. 10. Joreph . 2 B.

1o.t. 2000. Ur, glddie, of gamman.AttinenStor Attes

fader.Vid denna tiden , nämligen 2008 föddes den

ſtora Hebreernas Útefader Abraham , det år: 0177 IX

Myctenhetens Fader. Vid denna tiden afſomnade

Ogg in NiklaNerin uti Biatitland / Götaland, els

ler Svearite, ſe bl: 27 , 28. Denna tiden lefde den

namnkunnigé Thor) ſom blef en Attin , eller Stamp

fader a) for Sutoaštiſta tonungar;b) för Egyptiſta toe

nungar , ) för Trojaniſta , d ) för Latinſta, c) for

Aſiattia , uti Babnion , of China. m . m. vid denna

tiden infol en beſyunerlig är grådie ok gaminan /

ja denmártvårtigaste , ſom man vet omtala . Nu

iog Sara af gladie, drver fin Gladie fon fraco.

Nu fick Abraham deiglddie fulla Löftet / at uti

Kansrad ſkulle alla pagrer påJorden blifvavals

lignade. Utt Svearite varude dnnu den gyllene

Thors regering : ja , denua tiden refte Thor Ering

hela verider / ok giorde aliom godt !Diod. S.3.

B. 58. c. in. m. Detta är den förſta Thores , eller

Freis frid , uti Worden .

11. 4. 2200, Sun / en Son ; en Sven e'ler üdling:

Sol. De márteligaſte ſöneri ronináminas ,omtals

uti detta Tidahvarfvet. nämligru a) Ábrahamis

Son Jfach, food utitekhögſtaåderdom. 6 ) ſachs

Foner Jacob of Eſau. ) Jacobs 12 Såner eller

Patriarker. Den mártvárdigaſte Udling elle Sven,

fom jorden någonſin burit , lefde nu, nämligenjas

cob , ſoin 2245 ſpelte mdftareför Erau. 2265 kampas

de med Gud of mánniſkor offick öfverhanden

St. 32: 30 , of blef derföre af Gud fielt Adladi ot

tallad Iſrael, Guds Surfte. Uti detta ftora året

up•
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uptom vea namnet , of Göterna begondé nu käls

la ſig efter (mStamfarer Attins andra namnSUN ,

eller Sven Svennar / lebl. 65 utt anmärtningen.

Defie foro denna tiden oforr bela perlden.

12. p. 2400. Korfmåtke; beſynnerliget Tekn; fullbore

dan : anda ou gtorde Sudde beſynnerliga Teknen

uit Egypti land, nåinligen 2513. Nu blef Påſta

lambet , ſomunder fit tilredandeof ſtekande, gång,

despå ett korß / förſta gången offrat. Nu& ndades

Trált omen , nu gjorde Guð de ſtora teknen uti ot .

nen , uti Jordans flod m.m.nufuubordadesLdt

tet om Chanaans land.

13. B. 2600.BiarkeTelningar frodigaſte) B ,lundens f &o

gring. Nunågra år tilbaka , firade Judiſta Förſama

lingen ſin förſta Jubel Faſt derföre at de bekommit ct

ganſta frodige okfrugtjamtBoffalle, i Chanaans

Land , hvarsSågring h &gt priſas.

14.T.,2800. Laugr; Vatn , Lag. Laugr hamraforran

(re bl.4.) nu gingo de ſtora bedrofoelſens vatn of

ver Iſraels barn , under de Philifteers , of Ammo.

acero, hårda tráldom . Denna tiden 2820 var Troja

omknúeſtad, färom afKaffens böljer. Denna tiden

uptom det nainnkunniganamnet Latinus.

15.4 .:3000.Madar ,man. På denna tiden lerde deftoto

fta månpå jorden ; náinligen David enman ef

ter Guds finne. Salomoden vifafte ok rikaſte man

uti veriden. Joſavbat, ſem hade en Million hieltar

til vakt. £ lias ,den förſta Propheten for lefvans

de til Himla , Elſa. Den heoniſta Stalden Homes

rus , ſtörſt at ala Poeter.

16.ch: 3200. Stup maður. Xur , gull, ler , jord. Uppå

detta fora året får manle Roia (Nån ſtupa. Ty

3283 Asp Iſraels Bonung okXikeSfveranda ,

Da de 10 Sligter bortfördes af Salmanofer. 3398

fi& p JudaKonung ok Xite omkull för Nebutada

nefar.

.
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neſar: Nu fåg denne Konung det ſtora belåtet af

gull / of ler m . m .rom ſtøp omkull. Nebutadneſat

FSU of fielf omkull re Daniels, 1. 2. 3. M.m . Men

tilförne babe Seuacherib , 3294, blefvit af en Hers

rans ángel ſagen ,då 185000 man ſt&po.32571&p

Sardanapalus ot det AfryciftaRitet omkuli for de

Meder.

17. 1. 3400. Arlaugr. glddteo forg / ny lag; hy Attin.

Nu greto Iſraelo barn uti Babylon ;men 3468 gifs

ver Coresdemlöſa ; dådeupratta å nyo lit Rite.

nu uprattad Fornioter å nyo. Svlogotiſta Nitet ,of

blef en ny Artin eller Stamfader. Ófvenlă Saala

thiel , ot Sorobabelh08 Juderia :Nulefoe den förs

fta Viſe uti Grekeland , ThalesMilefius ; ren Zes

nophanes Colophonius;Anarimander ,Pittacus

of Unarimenes /tätt efterhvarandra ; hvilte på nytt

kommo Thors Vishet på gång , dock någotförändrad.

18. *• 3600. Cvimaður. 3648 föddes den ſtora Tvimadura

rin Alerander Magnus , ſom ville vara både männis

niſta ot Gud : blef otra regervinnarebåde öfver Gres

teland of Aſien . Men blefjamvál ſnarten ſtupmas

dur. uti detta hvarfvervar hos Juderna Tvimaður,

eller Rofdingar,ſom tilita voroOfverſte Preſter.(d )

3800, Belgçhor ,det år : Kungen of frelſaren uti

moderlifvet. Denna Runanghvarf rácter intil 4000

året , påhvilêet verldenes fralfare var aflad/ ob

låg uti ſin moders lif ( e ).

1. No

( a ) Jag vilen , för alla gånger , påminna ; at Runan ſvarar i

mot200 år, ſom ibland, något förr , ibland något renare fulls

bordas .

( e) Jag har tilfdrnebl:110 erhindrat, at Rinna? s betyder Rungi

Frålfare. Jag rirande of Eddas vitnesb8rd . Nu vil jag af

ſamma Edda detta erhindra, at om Thor hade våreHedniſka

Förfäder en rábantro, a ) at han varAlfabers forfeðde fon,

13 Dámiſas . 6 ) athan varallsmågtig , of funde alting utrdts
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1. p . 4000. Frei, Se, m . re bl. hår igenkommer den förs

fta fridep ofSallheten , nu viſar ſig den andra A.

tam , ſom er fadrenshårligbets Sken of hans

verendes råtta belare / Sebreer. 1: 2. nu födasFrid

f &rften JESUS CHRISTUS . Nu regerade

urt & veariteFrei, eller frode / den fridgode. Nu

hade hela verlden frid.

Magnus ab integro ſeclor nafcitur ordo

Jam rediit virgo, redeunt, Saturnia Regna. Virgil:

2. ng

ta , faſt anhonomſtundom förekommit de ſaker , ſom hanmed

ſtörſta moda, of lifsfarautredde ſig ur , 22,23, 24 , m . Das

miſ. c) athan ſkulle med ſin hammar, ſom altid målades aldes

les lif et dorp, nedſlå alla Troll m. 21 Dámif. at han var

allas frålfare 7 of falladesderføreVer eifiari 21, Dämiſ.

e ) at han ſkulle fåtta ſit lif i vad at frålſa andra ; ja fågga fin

hand i munnen på helfvetes ut[sen for andras ſkul. (tv Thor of

Tyrvoro :en ofdenſamme, nårde råknasför gudar) 17Dámiſ.

mårfgrant, dår nåmnes ideThor, utan Cor . f) Skulle Thor

wedſlå Jormungard , eller Synden , Lokes , eller diefoulens ,afo

föda 24 Demif.)Skulle han gripa Lofe, ellerden onda ſielf

of binda honom ,til ytterſta dagen . 25 Dåm . UtiSkaldſkapars

mal, of Thors Kening talas på :Chor tan ot tallas aiifaders

o Žordenes on. Trones Fader, Sela Jordenes bevas

rare. Miolners1 {rebl. 27. Korſets ), of Brattenes ågare ot

ftyrare. . Budabofoets förſvarare, Jäctars of Trolls

baneman. m. m. Atvåra bedniſka förfäder trodde, of ſade dete

ta om ſin afgud Thor, år en beklagelig fanning; men at detta

viſar klart, bem hafva ågt en ganſka flar funſlap uti början,

om den då tilkommande frålſareni tårer ingen nefa. San of

detta tiena tvert imot bedningars otro. At Bag betyder lved ,

moderlif, år allom bekant. Det førtienar of märkas, at

når alla Runor, år Chriſti 10o2 , efter Konungens befalning afo

lades , år dock Runan Thor behålen oförändrad. Ga den

namnkunnige Ulphilas har icke tort åndra hors, of Belgs

Thors, fapnad, faft han ſkapade om alla de andra hvilket klart
i

viſar den bågagtningdehade får ſin Thoruti fit hedniſka mörker.

NB. Men at tro of fågå det de uti fin hedendom kunde blifua

falige, år en førſmådele imot Gud , hans ord , m. m .



Ž. no 3200. NB. ſalom den förſta friden of Sallheten

de lébriftit200 ,tdtevarade hinge, førånGudsFörſamlingfict

fina förſtcadeliga fiendar, altſå gick på Chriſti 64

år den förſta ffrecedeliga f &cfoljeljen diver de

Chriſtna ; 94 den 2 :dra ; 107 den 3:die ; 166 den 4 :dc;

201 den site ; 245 den 6zte ; 249 den 7:00; 257 den

8 :0e; 272 Den 9:00. 304 den so:de. NB. de, rom vos

ro före det 200 året voro mydet mindre; men de, roin

gingo efter poro förſtrådeliga iBogſta inåtton . Uti

Svearite hade nu et focſtrådteligetminniſto offrande

tagit til.

3. b . 4400. Siutijo år tilfårne fefde den facite Chriſtna

BeifareConſtantinus Magunk. Dåbóle det

Nicetſtamötet påhvilket de djupfinnigaſte frågorom

Frålſarenunderſktes ok beſvarades .Eljeft harden .

na tiden månge Gotiſta Thorer eller Rungar viſat

fig. Ty Pharamuud anlade 427. det frankiſta .Ao

dolf det Spanſta 412. Thidrit det Jtatteuſa 493.

Gundig det Burgundiſta 414. Geiſerté det Vandalis

fta uti África 427. Hengiſt det AngloSariſta på Åne

geland 457. Alfin det Longobardiſta 556.

4 : *. 4600. Vid denna tiden ftrömade Ingel yaradas

IStr Chr. 600 .
Tyrannt til ånda , of Ritet förföll til en an .

nan Götiſt Slågt. 553 förföll Oſtgöta RitetutiItas

lien i de Longobarders händer. 534 gick det Bure

gundiſte Ritet til enda. 534det Vandaliſte utt A.

frica.Nu begynner det tidahvarfvet uti hvilket de

hedniſte Konungar, Ifvar Vidfamne, Harald Hile

detand , Sigurd Ring , Often Jüråda , of Ragnar

Lodbrok , namnkunnigeSieltar uti bela verlden ,

bafra limmat utiblodſtrómar.

5. R : 4800. Denna tiden var
uti naftan hela Europa en

A Chr. 800.
ftor vedermdda för de fora trigen , ſom Cas

rolus Magnus förde, nigra uti 30 år. Men en tröſt

vifte ſig of denna tiden , ide liten för den Chriſtna

tpr:
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tyrkans utvidgande; faft Påfvens vålde hade grufo

veligen tagit til.

6. v. 5000. AXiſti får blefvo nu rått tånde afmångom .

1000.NB. SeSoleitteln ,deråft ſtår VRON RNS TU .

Ty denna tiden blef KRISTUS för mångom pres

ditad , of deh Evangelium af mång folt imottager.

1) Olof StdtKonungutiSveartke blefnu med hela ſit

Rike KRISTER. 2) Hungarernas anförareGeis

ſa , med enmydenhet af ſina 990. 3 ) Porta Furſten

Mieciſlaus med ordkneliga Polacker, 964.4 ) Ryherna

med ſin StorfurſteValdemar Chriſtnas 980. 5 ) Nors

månneriia utiGallien , med ſin hertig Rolf912. 0 ) De

Danftemed ſina Konungar Harald , of Sven , 960.

7) Norrige, med KungBarald Hårfagre , 860 .

7. * 5200. Dra Chriſtna Läran tager til på alla ſtällen.

7. fa 5400. urt detta TtDahvarfvet inföll den grufveliga

1400. naden , rom omtalas utiÚppenbarelſe Botens

16K. viddenna tiden blef Conſtantinopel af Turker.

na tagit ifråndeChriſtna. Vid denna tiden , nåinli.

geu 1415, blef Johan Huſſupbränd för den råtta Lda

ran. Guds Förſamlingvarnu ſtadd uti en ſvår barns,

nod , Uppenbarelſens, 12: ty draken vaktade på

bånde; at opſluta det barn , of når han det icke

tunde , ſputadeharútur fin mun vatn raſom en

Arom , nå det han ſulle fördrånka hånne(f). In

Summa; bår intdu en ſtor nod for uds Cyrta of

förſamling , öfver hela verlden.

Svearite har aldrig varit ſtad i radanndd ſom nu ,

of Herren låte det aldrig tomma: tandelig måtto vat

det Dructet af den Babyloniſta ſtötans vin , eller

dødeliga förgift ; i verldſlig måtto ſudade det nu uns

Hei . Der Magnus Smet6 ogudagtighet; Alberts orätts

P
viſa ,

* Se huru denna tiden år til den förra, då | Klaud förekom

vib Syndafloden .
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viſa , Margaretastunga, ok arghet , Eritt vård 1884

het , Chriſtopher Bartelungs hårda tid, of Chri.

ſtterns 11:8 tyranni.

.g. 105600. Den ene Aurah & gſta beviſte denna tiden, at

1600. han år folks betyod, ok beſkårm . Ty ut

Detta Tidahvarfvetblef a) det audeliga Babylon af

Gudb Anda omtulkaſtat , rå at detnederſta allenaſt

blef kvart. Nu affolio, Tyffland, Svearite, Norris

ge , Danmark, tfrån den Påviſta faviffan . b ) Så

lunda låt Herren denna tiden utdela ett oförgånges

ligt arf ibland månniſtobarn. 6) Svearite lärdenu

rátt fånna honom , loin dr en vatande Staf afver

fitt ord. Det fick denna tiden lita på TreGUDS

STAFVUX ellerKonungar, med Guſtafs namn,

rom altid varit förentmed Šveariter högſtaSålhet.

Jo . 405800.Ar glddie otgamman :Attin , en ſtorStam

- 1800. fader:Har två gånger tilfórne förskommit,med

beſynnerliget prot af rådant. Svea hade det föré, af

Himlen , uti denna 18:De åldren , efter Chrifti fidels

re , at väntaennu Stor Attin /eller Stamfader/

följa efter GUDS STAFVAX: ot rom vi ſenu,

Qudi lof! En ſådan Furſte , med våra ögon; Si dus

ſtom vi: HERren vålligneDenſammalokdethögts

Alffeliga Gemal, ſamt vår Dyra Yadé Pant,

Prins GUSTUS!!!Amen.

NB. Når man jdinförer det , ſom berättas sid

hvarRuna , med hånnes bemärkelſe , ſamtjämfös

rer tidahvarfven före , ot efter, Chriſti Födelſe med

hvarandra , lårer man ſtanna i förundran , at detta

få träffar in . Man lårer otra finna , at ſom hvarten

Unglar , cüler männiſkor kunna veta tiltommande

ting , of ſom ej heller något fter af en ſlumpof håna

delſe, ſå inåſte den nödvändigt varit högt uplyft, ſom

igråttat Nunſtafven , of Nunorna.

Derfore, fom Gyllentalet finnas på Runkafren

åter
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ater uti en annan ordning, få viljom vi prófva 0 :3

ramma, på ſamma ſätt.

1. 9. 200. Thores. Sada regering. Saturnia Reges

förſta ſülheten .

2. Ho 600. Den tora noden Guds Förſamlingråtatytt

3. ti 600. De iordiframåmiſtor tiltogo aumodet.

4. R. 800. Viddennatiden begynde De namatunutgeRes

felim , eller Xerar at grafera.

5. B. 1000.Nuföddesden frodigaſte.Trlaing jorden bur

rit , eller båra får, nämligen Roach.

6. n . 1200. Deana tiden 'voro de førſpredetiga Heſap dae

nu värre.

7. do 14.00. Ett hundradeårhårefterföddes de tre ſtora

Attiner ) Japbet, Sem /ofCham .

8. * . 1600. Vid denna tiven viſte ſig en Tvimador,Nos

ach, rom lefde både uti den förra , of andia perfden .

9. ** 1800:Nu blef Babels Torn med ſtorin of Bag!

nedftdtt.

IO. Y. 2000. Nu lefde den ſtora Wadurio ) Abraham ,

Attin , of Thor.

11. fi 2200. Nu f&rftljdes Jacob af Erau . Joſeph uties

gypten : Efau en namnkunnig Jägare m . m.

12. t. 2400. Ru infata de ſtora tetrienutt Egypten of

denen x.NuForßfäftasPaſtakambetsauåndas

trdſdomen, nu fuúbordas löftetoni Chanaans land.

13.p. 2600. Nu viſa ſig deinånge fralfare uti fall.

Othniel:Eliud , Debora , Gideon m. f.

14.1• 2800: Hår ſer man den Atarka Simfon hafva om :

tul fina fiendars faften . m . den Gudi FaraSao

muel.

15. Ti 3000. Hår ſer man en nu Stamfader David , en

ny Xiks Lag, af Sainuel gifven om Saul.

16. p. 3200. Kaun bald , Verfta får. Nu preditade Eſas

ins , of ſade: ifrån fotabiellet alt up tilhidßande

intet annat än får ſvalnad of eterbolderitem

P 2 CURI
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CHRISTUS AtNagen för våra & fvertradel

fer7 of Targad för våra mißgerningar.

17.T: 3409. Lauger:CyriLag , at Babyloniſta fängelſet

ſtulle ſlutas. Fornioters Lag utt Svearite.

18. §. 3600. Vid denna tiden lefde Thorden andra , en

mágtig monart ati Svearite. Alexander, en ſtoros

mung/ fegrade nu vida .

19. 1. 3800. De JudiſtaMacchabeet viſte ſig nu vara

7. Svennar. Råttfärdighetenes Sol går up litet hår.

efter.

20.0 * 4000,Hår igentommer Thored (dua regering,Sas

turnia regna. frålfaren i moderlifvet.

Jam redit et virgo , redeunt Saturnia regna :

Magnus ab integró reclor: naſcitur ordo . Virgilius.

Sveacite dle under ſin andra Freil eller Thoc

den Tredie.

I. *• 200. Nu paftar den ſtora ndden / eller , de 10 Chrifte

098 förföljelfer

2. th. 400. Denna tiden blef mången'y til at eller mås

:ifte ftupa ) då de grufliga Göternas blodbad Addade

att Europa.

3. R. 600.Ingtel Jūrådas ſvåra f &rehafvande m , m.

4. Bo 800. CarolusMagnus. BaraldHudetano, Sigurd

Ring, Ragnar Lodbrot. frodigatte Telningar.

5. N 1000. Vid denna tiden lefdeuti Svearite de Foce

ffrådeliga Sidkungerna , Biörn Jernſida , Refil,

Erit , Emund.

6. 1200. Nyden gladie ok gamman öfver den antags

na Chriſtna laran.

7. *. 1400. Ust Sveariteviſte ſig nu en Tvimaður;nam

ligenden Danſte, of tblandden inbeinſte regeringen.

uit Forſamlingen graßerade draken ok vildiuret.

8. * 1600. Nu hade det andeligaBabylon fallit af Guds

predeo form ofbagi.Det byggmäſtare talade

icte

2

1
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ide långre et Språk. *Rihtan Chriſtus blefnu

tånd , of anammad. * Abhttp eller GUDS ,

STAF regerade nu utiSvedritetil allas frågo.

9.4. 1800.En mærkelig Madur. En radan behöfvom

vi ice leta efter. Zy uti detta tidahvarfvet hafva de

ſtora Karlar,ellerMånnervarit ihela veridenbes

kante,ofaf GudsFörſamling högt diſtade. Mårtes

liga Mån ot Furſtar ågerofännu, Gudi lof! vårt

Sveartte , Dein HERren vålſigne!

Se nu með förundran , huru detta Runata

let ſå rått ok nått, på bägge fåtten ſvarar imot tidas

hvarfven. Huru den förſta of andra Sållheten ; den

förſta ok andra Förſamlingens förſta förföljelſer: dent

Förſta , of andra ſtora nöden : det förſta of andra

Babelsfall: med ſammabokſtåfver finnas utmärkte.

Detta fåtter még utiförundran:Mennu vilman kom

matil Solcirkelen ,ſom beſtår af29 år , ok år på Runs

ſtafven utmärkt med deßa ſiu bokſtåfver PAÞ#RP *•

Men deß orðning uti Solcirkeln dfverſt på Kunſtaf

ven år denna.

Solcirkeln .

* r P р

PRÐÞP PRWAY *REBO *PRENP *Pupp.

Hurudenna ſkal brukas, hørertil et annatrum ;

härvil man märkademeningar,der förekomma.Den

na Solcirkel begynnes medv, of* ,bågge förſta :

bokſtäfverna uti det ordet KRISTUS. Solcirceln

var nije når Chriſtus föddes ; fi der under ſtår

P 3 KRSTU ,

*
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KRSTU,FREI.Detår:KRISTI Frid ,of ateres

falita Fadhet. Det bör mårkas ,at afven ſom IS

uti vårt Alphabethviſar ſiguti mijonde rumet, ſå haf

ver den StoraTS , ſom Sibylla omtalat , viſatſig

uppå Solcirkelens nijonde år, då ſom betyder

Kung ok frålfare, var ſöndags bokſtaf tillika med

Doin eller Apollo ; juft ſom Virgilius fade.

Jam redit et Virgo rebeunt Saturnia Regna -Re.

nat Apollo.

På Chriſti dóds år varSolcirkeln 15 , då åter

Thór var ſöndags bokſtaf.Dår får jag nulaſa

* R * KROTSU. Det år : de hafva KORS

FÅSTAT. Ty detvi nu ſåga Korß / ſade våre För

fåder Kroß / of Kroßa: midt sfver detta Kroßu ſtår

Pe ſom betyder Sår ok ſvullnad / påminnandes oß

den KORŠFÅSTAJESU SÜR .Sedan fin

mer iag uti denna Sirkel*SH. PREDY GROUF,

eller Grafhvaröfver enKonung of Úterloſare ſigvi

far. Der efter ſtår: * SH . PE GUD AF UP: Det:

ta må hvaren uttyda , ſom han finner ſig. Nu vil

jom vi befe Gyllentalets Runor. Deåtode ſamme,

ſom man tilførne vifte utmårka jämvål de ſtora tida

hvarfven , of aro 19til antalet, emeban Gyllenta :

let beſtåraf 19 år. Sådane 19 åriga tibahvarf hade

förflutit210 of 10 år imellan ſtapelſen ok Chriſti

födelſe.NårChriſtus låg utiModerlifvet,ſåvartGyl

ientalet 19.9.men nårhan föddes ſåvar Gyllentaletét,

der:
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derföre y Wymdikel
deß goda bemärkelſe

år många

gånger nämnt.
Hår lårer man blifva öfvertygad

, at

den ſom upfantRuno
ſtafven , viſte Chriſti aflelſes of

födelſes
år. Når Chriſtus

begynte
ſit dyra Åmbete

,ſå

förekom
det beſynnerliga

| Korßm &tke i hvilket of in

fød på hans tolfte år. På Chriſti
dodsår varGyl

lentalet
15 , men m &rkelig man, ſom fallit omkull

. Tils

lämpningen är icke ſvår.

Sedan alt detta år påmint , få påminner jag

ånengång,at fråmſt uti Sibyllas verßſtår:JES

SUS CHRISTUS GUDS SONFRÅL:

SARE KORSS . Se nu of lås alla deßaorden

uti vårtRuna Alphabeth , ok påvår Runſtaf ; ſamt

månge andre omſtandigheter. Ville någor af fadant

påſtå at han år upfunnen efter Chriſti fødelſe, eme

dan han talar om JEfu Chriſto m.m. ſåſvarar jag:

med ſamma råttmåman påſtå , at han ärupfunnen

efter GUSTAFden Förſtas tid, emedan han vitnar

om detandeligaBabylonsfall vid den tiden. Ja, at

Han ide varit upfunnen för ån i fiol ; emeban han

viſar, at å nno enStamfaderſkulle upkomma 1743

utiSvearite. Deß ſpådom må ingen annorlunda anſe,

ånſom ſagtår, en beſynnerligGudsuppenbarelſe,ty

hvarken ånglar, eller månniſkor , kunna ſäga om til .

komande ting, om ickeGuð uppenbarar dem det.An

tingennu Thor, eller Atle ,ſom upfantRunſtafveny

lärt ſådantaf någon Profetbland Patriarkerna, ek

lerhämtat detta utideras ſtora Samkvåm , eller

fielf
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fielf haft Guddomligauppenbarelſer; lemnar jag dår

hån. Men detta år viſt , at han varit den fanna

Låran tilgifven , ſomafeftergående vitnesbordſkall

blifva klart , ſamt deßutan en förtråffelig djupſinnig

ok vis mani juſt ſådan ſom Hans namn betyder , ſe

bl: 95. Nuvilman derföre höra åtſkilligas vitnes

bördomvår Thor.

DengamlaGrefens, Jamblichi, vitnesbörd

om Thor.

Denne Lårde mannen , ſom ſielf agbe Thors

bøker lemnade uti Egypten , fåger ſålunda :

Skulle du förſöka ogmed någon benig Phis

loſophiſt fråga ; få ſkolom vi ſtrax utreda

den åt dig, of detta efter Thors urgamla

ftodar , hvilfa Plato, of fore honom, Py.

thagoras hafva låſit rom braffaclar, of dec .

afſmidt ihop fin Philoſophi ( g ). Of åter:

De Ullmänna grundfapningar hafverThor ,uti en bok

af tiugetuſend blad / ( efter Selevci vitnesbord / eller efs

ter manechos; uppå 36525 blad)i fullkomligen uttyöt

of beviſt.

Den

1( 8) 1. B. 2. c. De minſt. Egop. hans egne ard Inba: Qurócollow

δ' έτι προβάλλεις ερώτημα , διακρινέμεν σου και τέτοκατα ΕΡΜΟΥ

(ſe bladet 49.) nanaia's sýnas, as thatwyydy opóstor **

πυθαγορας διαγνoντες , φιλοσοφιας συνέςησαν.
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Dengamlašclemens

Alerandrini
vitnesbörd

om Thor.

Denne lefde icke långtefter Chriſti Födelſe, ok be:

rommer ganſka mycket Thors ſkrifter ; men6 B.

Strom : ſäger han ſålunda : Syratijo ok wå utaf

Thors B & ker dró aldeles oumgångelige/ok högſt ned

Vandige.Sedanberättar denne gamle Grek, hvarom

Thor ſkrifvit boker , nåmligenuti Medicina, Aſtro

nomia , Theologia ofPhiloſophia. NB. Thor kunde

nog hafvatidtil at lära ſådant, ty ban lefde vid paß

600 år, ſe bl. 431 44 .

Athanafius Kircherus , om Thor.

Den förträfflige viſe mannen Tſerkur) rom Egype

ternataulaThot/ ok Thor, dfven ſom den förſta más

naden i året ,Sanſågnedguainelfe detmydnaafgudes

ri (uti Egyptenokannorft4des ); ok rom han hade gan .

ffavål lace Salighets Laran af Semi Japhetof

depas barn , med hvilka han lefoe; ſamt varefter Alle

randrinita Chronikans vitnesbörd / ganſka diupfinnig,

of enlycklig påfinnare , bögſt ſfidelig til at ldra Trones

hemligheret ;' ſa inrättade han etnytt fått til at foreſtals

la , Läran omdenkna SannaGuden, om Änglaro

dieflar. Otſom han uti fit ſnilleloff &rftånddivergid

alla andra / jä uptånkte han hartil ſådane ämnen ſom

dageligenfulle brukas / ol derföre fa mycket lånbarare:

Kien lielfva konſten uptákte han allenaſt , før Preſter/

ok de Viſa /ſamtPrinferna; f &r enfalligefolkblef*hono.

begripelig i berfårelåt han imot au tidens fiato ina

grafva fàbantuti bargiok ſtenar. Sphing. Myft. De

Mum .20. 3. c. Gymnaſ. Hierogl. d .12. C. 3.

Elias
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Elianus, ſom lefde på Chriſti år 1301

om Thor.

Egypterna de firyta ide litet afThot gller Thori ok

At ban lart dem advishet. 14 B. 34. C.

Philo Byblius, a Ch. 100. om Thor.

Thor, Tom Grekerna Fala herman var den viſaſte

mannunder roll of f& rftaſom uptant bokjåfver of bes

gynte ſkrifva b & ker. Euſeb. Pr. Ev. bl. 23.

Diodorus Siculus 100 år före $t. om

Thor.

Thor eller Berman / hålls uti högſta dra, ty han

inrättadealt/ ſom tiente tilatgóra männiſkolefiaden fall

han upfant bokſtafverna / inratrade Muſiken ,Guds.

tienften ) Läkarekonſten / Stierntekonſten ,Kiknekon's

Aten ; medmera. I B. 2 c.

Platos, of Ciceros, vitnesbörd,om Thor,

Kan ſes bl. 46 , 47. 48.

Herodotus soo år föreSchriſtum ,om Thor.

Thracerna/ eller Drakerna v & tba Thorhögre,ån ans

bra / of bonom arkanna devara fin Stamfader. 5

B. 128. c. at Thracer voro Göter , år beviſt utimit

Företal til Edda , bl. 27. Homeri ok Heſiodi tal om

om Merkur , år icke vårdt anföras.

Salt
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Sankuniaton , 1300 år före Chriftum , om

Thor.

Lefter Kiſor) ( Mizraim ) uti Egypten /kom Thor)

fom upfant altafdrl boffdfver.Euſeb.Præ. Ev.c. 10,

Endas vitsord om Shor.

Thor dr den fårnámſta af Arerna ingen kan ber

råtta alia hans dråpligagerningar. 13 Dâmiſagan .

NB.Såſom man nu fedt, at Thor lårt Egyp.

terna au deras vishet, við verldenes år2000 ; få vil

man ännu andraga något ſtörre vitnesbörd ; 0 : 0

Thores vishet.

Stephanusvitnar om denna be Egypters vishet;

med deßa ord : Apoſt: 7. 22. Ormore var underviſt of

lård , uti NB. all de Égypters Vishet m. m of blef en

magtigman både utiorðokgerningar. 23. Oknår han

blef 40 årgammal gid han utat beje finaBrdder. Ilras

els barn .(h). Uti 2 Mofis boks 7: 11. ſer man Phas

rao haft viſa , Machaſchphim , Svartkonſtige , of

Tullkarlar.Icke underligit; emedan Sielfva Hofvet

nu affallit ifrån den ſanna Guden, Så atdenna Pbas

rao ſade : ho ár Jehovah ; Svars roft jag håra

ftuile ? Men tvert om, den Pharao , eller Freil

ſom imottog Joſeph , dýrkade den fanna Guden

Skap. 41:39. 40, emedan ånnu den ſanna Láran ic

ke var förfallen.

22 Sås

(h) και επαδέυθη Μωσης εν πάση σοφία Αιγύπτον. Βεβα orbet

Ilaon copia bóra grant mårkas : de viſa , at icke en del allenaſt

afvisheten forerat, uti Egypten , utan ganſka många Vetens

ftaper.

!



124
@

L
a

Såſomman nämnt, at Thors fader betatGUD

STAF, (1) ſå vil man allenáſtet rum om honom in

föra.Slemens Alexandrinus uti 6 B. Strom. fåger.

KárPaulusPredikade för deGreter, rade han: Tager før

eder deGrekiira boker / PerSibyllas vitnesbord om Gud

m.m.LåſerNB. GUDSTĀJS (k )ſkrifter, okſerdår hu.

en klarligen han beſfrifvit Fedtfaren. Jeſum Chriftum :

haru Kungerna fola fátta ſig up imot honom ;bus

cu han lida ſkulle/ ofvara Tolig;når han torna Tolle.

m.m. At få ſå mycketklarare begrepom dennaGUD

STAF, SIBYLLA , ołTHOR , viljom vi hår

införa deras Slagt Linea .

Bore; bl. 43. Kungpå Altland eller be Superborers

Nás:DiodS. 2. B. 47. 3 B. 58.

Dgg, ſom kallades Attin , of GUDSTAF. Sibyl

la, eller Freia Attins Gemål.

Thor, kalades eljeſt Atlas , Erik , Merkur, Hers

man. G.Opis, eljeftRhea of SifelerSibyl

la kadad .

Thoriſon , eller Jovir.

Dardan , 2440. við denna Tiden upkom afguberiet,

at dyrka Thor) Thoriſon , m .m.omhvilkets

tiltagande, of införande i Norden , ſkal talas

vid ſlutet af Edda, efter lofven .

Erikſon Kung uti Troja. Om

(i) Plato , of andre, fåga vål, at GUSTAF varit Thors Fars

fader , men denna ſkilnað ár liten .

(k ) Han ſkruſver vålHydaſpis, of Hydſtafpis: men ſe Runoalphas

betet om * .* .no fåſtilnaden förſvungen .
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Om Shores Bøker of Theologie.

Sedan man ofvantil beviſt, atThor uti Sveas

rike, Thor uti Egypten , ThoroAſter utiChaldeen,

Bactra , ok Perſien , ſamt Fohi uti Shina , år en

okſamma man , ſå vore mycket tala om Thores

Skrifter; men man måſte lering bet. Dock vil jag

dettaerhindra, at ſom Egyptenharlemningar af fin

Thors (frifter, Chaldeenafſin thoro Afters , Shi

na af fin Fohis , ſamt Svearife några omkapade

berättelſer efter ſin Thor uti Edda ; men oförändras

de utiRunoAlphabetet, of påRunftafuen , raår a )

ganſka godt tilfälle at ſamlaet HeltSyſtem ,elleren

ſtorBok, ſom uti en riktig ordning föreſtålte Thors,

ok våra Förfäders Tro , vid Abrahams tib : b) vore

ganſka lått af finna ,hvaðutideßadeßa vore förfals

ftateller ei, når en ſådan jämnförelſe giordes: c) Läns

be detta til Guds nådes lof, of pris , ihögſtamåt

ton,man ſkulle då finna , at hela verlden långtefs

ter forſkingringen hört klarligen Herrans kaliande

nåd, of Predikan om , denpå tükommande , JE:

SU CHRISTO.m.m .

Jag vil göra ett litet förſök , andremå fullbor:

da det ſamma.

Artikeln om Gud.

Thoro After ſäger: Gudår et ljus, de

Q afors
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förgångelig, evig, ofödd, en ande, hogſt olik

alt annat , et urſprung til alt godt , tager

ide mucor, år i högſta måtton god , ihögſta

måtton vis, Lagars, Billighetens og Rått

viſans Fader, ſomaldrig lårt af någon an

nan ; men fånner fielf fullkomligen både det

ſynliga of oſynliga, ſom alt ſkapat, ſtyrer

of uppehåller ( 1)

Thoruti Egypten, om Gud.

För ån det minſta blefgiort, var den Es

NE SANNE GUDEN, den Alrahógſter

ſom år oföränderlig, vida ſtild ifrån mates

tien, en ren ande, beſtår af ſig ſielf, har ſtar

pat alting m. m . ( m )

Chineſernas ålſta Sro om Gud.

Den ene Atrahögſta varelſen år aldeles

ſkild ifrån materien , har ſkapat hela veriden,

of uppehåller den ſammar. åger oåndeliga

full

© Denna Thores ådla lemning harEuſeb. in Pr. Ev. I B, lifta

c.oß förvarat; den finnes of uti Schub, Hiſt. Philof. bl. 49.

( m ) Samb. of Damaſcius.
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fulfomligheter , of kan mid ingen ofullkom

lighet behaftas ( n ).

Góternas Sro om Guð

Kan fes bl- 21:22.

Uti Gudigifves et Tretat ( o ).

Uti det Gudomliga väſendet gifves Tre

perſoner Faören , Sonen , of den Tredie (p ).

1. pic

(n) Couplet hos Schub. på n. r.

O Dettafinnes medflara ord uti Thoro Afters temningar; of

hafvade Lårde varitrådde før at medgifva , det hårmed men .

tes Sreenigheten. Menhvad fara detſkulle hafva medſig,at

Thoro Aſter varit omGudvåt underrättad, år förmig obegrip ,

liget. Jag vil införa Thoro Aſters egne ord : Teiresésite.

τρική μόνας , και δύο γεννά, δυάς γαρ παρατώδε κάθηται mm . m.

Det år : Fáðrens Enhet foder Tvenne; to afhånne utgårvå ans

dra. Schub.bl. 25. Egypterna trodde okſå , at uti Guds ena

våſendegafs en Tre£ nt gbet . Schub.bl. 225. Uticoba fine

ner man många vitnen om detta Tretalet , faſt dét Bár lámpas

til afgubar åfven ſom hos de ſenare Egypter. Tre vovo dei

foinſkapade himmel ol jord , fer manuti 4 08- 5 Dämiſas

gan. Men ſe våra Runor, bl. 23.

( D) Sebl. 23. DettavarShor våt underrättad om,or gådant

har han tårt andra. Man ſer uti det ny6 andragna ſpråket, at

der talas om fadren fom Föder ; hvareft man finner klartigen

den 58:ſta perſonen. Den andra uti Gudomen kallar Thoro

Afternors, hvilket ord mycket bekymrat de lårba. Dei hafva

fedt, at man icke fan annorlunda , án tvert imot Thorés tlas

ra ord, utt da detta Nous genom Sinnei ty Thor jager 90

Herß: Å gap Noos néger, m. m. Soad Noüs ſäger. Men lås

det tilbaka nå får man der Sviogótiſka ordet Sun , hvilket vi
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Hár vore ännu mycket om denna Artikeln at ins

braga afThors boker: men man måſte lemnat:ok ſu

tadenna lilla bok med följande oryggeliga ſanningar.

1) Uti gamla Teftamentet hade Gud

klarligen uppenbaratomden då tilfomman

de Frålfarens Namn JESUS CHRJ

! SIUS,

nu fåga on. Grekerna hafva våndt bak fram på många orð.

af Gotifar. Defutan vitnar Diodorus Sic. m . f. at A [ONT

zos betyder Alos , eller Jovirs SUNT / eller Son 3 B.

73 C. hoaraf man klart må ſe, at NOTE uti Thors andragne

rum betņderBurgon. Se nuburu våt Thor talar, når han

figer: Πάντα γάρ εξετέλεσσε ο πατήρ, και κάπαρέδωκε. 11.m.

Det år: Fadren har giort all ting , ok gifvit Sonen . Ges

nom många afſkrifningar åthåndt , atman giort noſe til Não

emedan det togs för Noog Noūs finne, så tänkte man Nous vara

et fel. Den tredie Perſonen falas af Thor Aúvamast Noord '

Det de: En trafe fom åger förſtånd ot vilja ; of rages

Ak matp's xqIytas, det år: utgå Af Sadren. Se Schub: bl.

24, 25, 26. Däreft han inſårt många verß , ſom dro hosgamle

Grefer ſamlade,af Zoro Afters lemningar.Såſom : Detvå ſom de

to fodoc at Sadreni dro altid hos fadren / of genom dem

bat ban gioct allting. Scub. bl.24. Proclus Theol.Plat.

& B. 23. c. Sadren ftyret genom Nous ( SUN Sonen )

alleing. Gåmför det ſom fades bl. 23 , 24 , 25, 20. hvar Thor

lått detta år mångagånger påmint: det vil jag allenaſt tillågs

ga, at man bør icke vrånga denna fanfárdiga Thors tåra om

Čud ,fakt någre Hans hedniſka efterföljare oridit detta nu hit,

nu dit. uti Edda talas om de TRL, Som ſkapade all ting,

boarekben Tredie fallas VE,Det år:denHELGGE. Der

namnes offå HAR , JAFNAR , OFTRJDJE . Jag rås

geč nu , ſom många gånger tilförne: Hedningerna miſbrukade

detta på fina afgudar; men det viſar mig dock en lemning af

deras Tro.
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STUS ; at Han ſkulle vara en San Gud

of en Sann mánniſta m . m . på et Kore li

da ; dd, of upſtå på fredie dagen, m. m . ſamt

tiden , når han komma ſkulle. (Sf.B. 49.)

2) FóreNoſis tid var denna Salighets

Låra kunnig, of klarligen föreſtåid ibland

våra förfäder, bår uti Svearife.

3) Wed Thors många reſor Sfver hela

veriden år ſamma Salighets Låra utſpridd

ibland alt folf , både uti Europa , Aſia of

Afrika , ſamtøjarna utihafvet ( 9 ).

4 ) Thor år Runſtafvens uphofóman ,

of han har kårt alt folk , de Hebreer undan

tagne , fina Runor, eller Bofftåfver.

5) Våra enfalliga 16 Runor hyra uti

fin Skapnad, ordning, antal, allmänna

of enſkilta namn et ſtörre fonftide, ån nic

got annat Alphabeth kan uttryda.

6 ) Derfore I ådle Sviogóter, lårer

förſt

( 9) Det ſtår våt at Thor, of Thoriſon lårde folfet dyrla Budar,

men går intet til ſaken ; en Hiftoricus fade, ſom han trodde.

Når de tala om Noe flod , faga Hedningarna : Saturnus

talde med Xirutrys: men derfdre var ide Noah en afgudas

derfare.

ra
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förft at Eanna edert egit, innan 3 ſtammen

imafert på det fråminande; Annu hyfer

vårt Atland , en GRUND , METAL:

LER,SNJLLEN,
BOKSTÄFVER,

of SPRAK, fom , om de få litet mera ane,

funnamed enad band hielpa vårt Nanna

heim til eu otrolig fåthet, of anſeende: Hvils

fetGud förlåne!

Nen Du Altrahögfte, of Hogſtbefutne

GUD, Fader,Sonſof HelgeAnde,Som år

all VishetsKålla, of all Hugſvatelſes Gud,

låt alla mina ord lända til Dins Namns

Lof Pris , Heder ,of Ára! Ja, Dig vare

Lof, of Pris, of Nagt, of Starfhet

ifrån nu of i evighet !

HALLELUJAH!!!

B દd\
gtkoad જ
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