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RUNE SIDEN
FuÞarkgw·hnijépzs·tbemlÑdo

Armanen Runer
Det runesystem, som har spillet den største rolle for moderne runemagi
og esoterisk forståelse af runer i det 20’end århundrede, er, uanset om
man kan lide det eller ej, et konstrueret system, der har meget lidt at
gøre med vore forfædres brug af runer.
Dette systems åndelige stamfader var den
tyske rune-esoteriker med den selvopfundne
adelstitel, Guido von List (1848 - 1919). Selv
om det i dag stort set ikke anvendes i sin
oprindelige form, kan man dog finde brudstykker af det hos mange senere rune-magikere. Fks. er den ikke helt ukendte Stephen
Flowers alias Edred Thorsson oprindelig
inspireret af v. Lists såkaldte Armanenruner.
Guido List var østriger af fødsel og færdedes
de sidste årtier af 1800 tallet i national-romantiske kredse, præget af tidens stortyske
germanersværmeri. En anden og mindst lige
så væsentlig kilde til hans verdensopfattelse,
var den i samtiden ligeledes populære åndelige retning teosofien. Det var en retning, der
blev grundlagt af en russisk adelsdame, Helena P. Blavatski, ud fra den formodning, at alle
religioner i verden grundlæggende er det
samme, men med forskellig tradition. Teosofien er derfor blevet til i en synkretisme
(religionsblanderi) mellem hovedsageligt
kristendom, hinduistisk mystik, atlantismyten
og vestlig spiritisme.
Teosofien har også inspireret mange andre, fra Rudolf Steiner til New Age. Det paradoksale er, at mange af disse nok vil blive
forskrækket over at opdage, at Guido List har
”arvet” sine raceteorier fra Helena P. Blavatski. Teosofien taler nemlig om, at menneskehedens evolution går gennem syv rodracer.
Disse rodracer inddeles igen i underracer,
delracer osv. Den dominerende race er for
tiden (og var på Blavatskis tid) den 5. eller
ariske race (selvom den ikke udgør et flertal).
Hinduerne tilhører fks. 5. rodraces 1. underrace.
Man skal dog være opmærksom på, at teosoffernes betydning af ordet evolution ikke
skal forstås i en darwinistisk forstand, men
som trin på en åndelig udvikling. Biologien
er her betinget af det åndelige stade. Menneskeheden udvikler sig i følge teosofferne ved
at inkarnere (genfødes) i skiftende legemer i
forskellige perioder og underracer. Under-

racerne repræsenterer udelukkende forskellige faser af en bevidsthedsudvikling, som alle
mennesker, i følge teosofien, skal igennem.
Gennem teosofien udviklede List et racesystem, hvori arierne er den højst udviklede race.
Han så den 5. rodrace som grundlægger af
alle højkulturer og som højdepunktet i menneskehedens åndelige udvikling. Ud fra denne
raceteori grundlagde List en åndelig retning,
han kaldte Ariosofi. En særlig rolle i ariosofien spiller kampen mellem lys-menneskerne
og månefolket. Lysmenneskene er de lysøjede
og blonde racerene ariere. Det dunkle månefolk er, i Lists opfattelse, de mørklødede mennesker der er opstået ved en ”unaturlig” raceblanding mellem de højtstående ariere og
laverestående racer.
List videreførte ligeledes Teosofiens ukritiske
religionsblanderi. Han mente at alle religioners esoteriske kerne i grunden var den samme
monoteistiske religion, hvor de forskellige
Guder kun repræsenterer forskellige særegenskaber af den samme ene, unævnelige
Gud. Denne esoteriske kerne, kaldet ”Wihinei” eller ”Armanisme”, er, ifølge List,
forbeholdt det indviede præsteskab, som han
kalder armanere. I virkeligheden et konstrueret ord, sammensat af Arier og Germaner. Disse lærte armanere var i følge List
ario-germanernes åndelige ledere, dommere
og fyrster. I kraft af deres okkulte kræfter og
esoteriske indsigt, herskede de med prøjsisk
disciplin over de gamle ario-germanere i en
fjern og udefinerbar indoeuropæisk fortid.
Disse ario-germaneres ydre polyteistiske religion, af List kaldet ”Wuotanisme” (senere
benævnt ”Odinisme”), bestod kun for at til
fredsstille de uoplyste og åndeligt ikke helt
så udviklede lægmænd blandt dem.
List så ”Wuotanismen” som instrument til at
opdrage og forædle germanerne til den åndeligt overlegne ”ædelrace,” der efter hans
opfat-telse er målet med den menneskelige
evolution. I den ariosofiske samfundsorden
har adelen den særlige opgave at forestå denne

opdragelse. Adel er i ariosofisk tankegang et
tegn på særlig høj racerenhed. Kun ariere har
i følge ariosofien ret til frihed og borgerlige
rettigheder. De laverestående racer må affinde
sig med tjenende funktioner som daglejere og
slaver uden stemme- og ejendomsret. I lighed
med teosofien er troen på reinkarnation en del
af ariosofien. Hvor i samfundsorden man
bliver født, er en følge af de handlinger, man
har foretaget og det åndelige stade, man har
nået i sit forrige liv.
Det er en reinkarnationslære, der adskiller sig
kraftigt fra den hinduistiske/buddhistiske ved,
at det i ariosofien ikke drejer sig om at bryde
genfødslens hjul, men at opnå en højere
udvikling. Denne højere udvikling kan man
nå ved at fordybe sig i runernes okkulte esoteriske betydning.
I 1902 gennemgik List en øjen-operation for
stær, og måtte bære bind for øjnene i 11 måneder. I denne periode af virtuel blindhed påstod
han, at han blev oplyst, fik skænket runernes
hemmeligheder. Derefter undergik List's
okkulte vision en større og afgørende syntese,
der i 1908 resulterede i udgivelsen af hans
bestseller ”Das Geheimnis der Runen”. Samme år stiftedes et Guido-von-List-Gesellschaft til støtte for hans arbejde og endelig i
1911 den esoteriske ”Hoher Armane-Orden”
– broderskabet af ario-germanernes åndelige
ledere, dommere og fyrster.
I sin vision mente List at have set en række
på 18 runer, som han fik at vide, var den ariske
races ældste oprindelige skrift. Det er 2 tegn
flere end den yngre futhark og 6 tegn mindre
end den fælles germanske runerække. Selve
tegnene er stort set identiske med den yngre
futhark. Her har List bare medtaget to varianter af runen Ar og tilføjet en hagekors-lignende variant af runen Gifu fra den fællesgermanske futhark. Tilfældigvis er antallet af
runer i Guido Lists runerække det samme som
antallet af tryllesange der efterfølger Odins
runesang i Havamål. Selv om det ikke umiddelbart fremgår, at disse tryllesange skulle
handle om runer, satte List hver af sine runer
i forbindelse med en af disse 18 tryllesange.
Det er dog ikke umiddelbart til at se, at List
skulle havde uddraget runernes esoteriske
betydning af disse tryllesange. For nogle
runers vedkommende, kan man finde den i
fks det angelsaxiske runedigt, men for langt
de flestes vedkommende er det noget, der står
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for Lists egen regning. Ligeledes er også
navnene på armanenrunerne noget, List selv
har fundet på. Muligvis for at man skulle
kunne drage etymologiske paralleller, der
understøtter hans teorier og passe til den af
ham postulerede esoteriske betydning.
Endelig mente List, at omvendte runer havde
en dæmonisk virkning. Altså en negativ virkning modsat den positive virkning, når den
vendte rigtigt.
Efter 2. verdenskrig svandt interessen for Lists
esoteriske religion og for hans runerække.
Den blev dog genoptaget i 1967, da Guido
von List selskabet blev genskabt af en mand
ved navn Adolf Schleifert. Den samme
Schleifert genskabte i 1976 Armanen Orden i
Tyskland, som fremdeles eksisterer. Indtil
midten af 90’erne dominerede den det
hedenske miljø i Tyskland gennem et netværk
af satelitgrupper, hvor af det største hedder
Arbeitsgemeinchaft Naturreligiöser Stammen-verbünde Europas, - eller kort ANSE. En
anden og langt mere højreekstremistisk del,
er Artgemeinshaft, der ledes af naziadvokaten
Jürgen Rieger.
Dette ændrede sig dog, da en blandet gruppe
af hekse, druider og asatro, med gruppen ”die
Rabelclan” i spidsen, startede det såkaldte
”ariosofi-projekt,” hvis mål det var, at afsløre
og oplyse uvidende hedninge om armanenmiljøets blakkede fortid. Ikke mindst takket
være dette projekt, fører de ariosofiske grupper nu en hensygnende tilværelse.
Alligevel har Guido List og hans efterfølgere
formået at sprede sine tanker i store dele af
den nyhedenske bevægelse. Det på trods af,
at hans runeesoterik og racistiske ideologi
intet har at gøre med med vore forfædres religion. Nogen forsvarer sig dog med, at Armanenruner har den fordel, at det er udviklet i
en moderne teknologisk og urbaniseret verden
meget lig vores nutid. At den har et fuldstændigt set af kundskab og teknikker samt
at det er udviklet specifikt til magisk og esoterisk brug. Fint nok, men hvad har det at gøre
med Asatro?
Når man færdes i Asatromiljøet, kan man
derfor bruge denne artikel til at afgøre, hvem
der i virkeligheden bare følger den listige
Guidos arv.

F

-

Fa

Armanenruner
A
-

Lists Runerække begynder med runen som han
kalder FA. Han kalder den bemærkelsesværdigt
nok ikke Fe, som den hedder i de gamle runedigte fra middelalderen. For List betyder den da
heller ikke rigdom, men ”Den Oprindelige Ild”.
Positiv: begyndelse, åndens skaberkraft, faderen og skaberen. Negativ: tilbagefald, destruktion, fortabelse

U

-

Ur

Runen UR har han ladet beholde sit navn, medens
Lists indhold ikke kan genfindes i nogen af de
gamle runedigte. For List betyder den opstandelse.
Positiv: oprindelig årsag, roden til alle materielle
og kosmiske fænomener, transcendens, kontakt
med afdøde, modergudprincippet. Negativ:
ustabilitet, sygdom, uvidenhed.

D

-

Dorn

Runen DORN er et navn, List har opdigtet, men
ligner den vi normalt kalder urs. List forbinder
den tydeligvis med Tor og mener, at den står for
Torden og lynild. Positiv: Vilje til handling, at
sætte sig et mål, kraft til at blive. Negativ:
Dæmonisk indflydelse, skade, bedrag, forsvinding.

O

-

Os

Runen OS mener List betyder mund, tale, prædiken. Positiv: åndskraft gennem tale, diskussion,
oratoriske evner, ideen om det der er givet og det
der udvikler sig. Negativ: uheld, arbejdets svigten,
dårlig omtale, misbrug af viden.

R

-

Rit

Runen RIT mener List betyder ritual, oprindelig
lov, korrekthed, sirlighed. Positiv: retfærdighed,
orden, dommer, frelse, religiøsitet, rituel praksis.
Negativ: uretfærdighed, lovløshed, vold, sort
magi.

K

-

Ka

Runen KA er også opfundet af List, men ligner
Kaun. Lists betydning af den er dog anderledes.
Han kalder den verdenstræet. Positiv: Kunst, duelighed, det kvindelige princip til balancering af
retfærdighed, forplantning. Negativ: nægtet forplantning, uretfærdighed, forfald, uformåen.

H

-

Hagal

Runen HAGAL mener List betyder orden, begyndelse, sæd. Positiv: evig forandring, omsorgs- og
vedligeholdelsesprincippet, højere selv, gud i os.
Negativ: dårlig lykke, ubeskyttet, dårligt vejr, hagl
og ild.

N

-

Nod

Runen NOD er også opfundet af List, men ligner
Naud, skæbnens nødvendighed, karma. Positiv:
det uundgåelige, karmisk lov, ændring sin skæbne,
akspet af skæbne, årsag-virkning. Negativ: ingen
forandring, dårlig skæbne pga. oprør mod karmisk
forudbestemthed, fortabelse, ultimativ benægtelse.

I

Et ariosofisk symbol i jugendstil

-

Is

Runen IS mener List betyder jeg, ego. Man kan
ane det tyske ”ich.” Positiv: aktivitet, personlig
magt, magisk kraft, enighed i universet, varighed,
handling i kosmos. Negativ: passivitet, manglende
vilje, at blive domineret.

Ar

Runen AR betyder i følge List adel og lederskab.
Det er tydeligt, at han her henviser til Armanerne
som den særligt racerene adel. Positiv: Det
skønne og lig solen, dyd, ære, lys, guddommelig
ånd. Negativ: Grim, steril, laster, ondskab, skam.

S

-

Sig

Runen SIG er igen et navn, han selv har fundet
på, selv om han giver den mening efter dens
oldnordiske navn - Solens kraft. Man må huske
på, at når List taler om sol og lys, er det lyst hår
og blå øjne, han mener. I Lists navn aner man
det tyske ”Sieg” som forvrængning at det angelsaxiske ”sigel”. Særlig når han også tager sejr
med som det esoteriske betydning. Positiv: sejr,
opnå mål, frelse ved lys, Lys-menneskene inspiration, ånd. Negativ: ødelæggende lys, lyn,
håbløs kamp, nederlag, blokeret sjælekraft.

T

-

Tyr

Runen TYR mener List betyder solens genfødsel.
Positiv: Begyndelse, skabelse, kraft, visdom,
genfødsel i lyset, sjælens liv. Negativ: Dårlig
begyndelse, falsk viden, død.

B

-

Bar

Runen BAR er også opfundet af List, men ligner
den rune som ellers hedder birk. Den mener List
betyder fødsel. Positiv: beskyttelse, fødselshjælp,
livets mening. Negativ: handicappede børn,
spontan abort, den tabte søn.

L

-

Laf

Runen LAF er også opfundet af List, men ligner
den rune, som eller hedder Lögr eller Lagu. List
mener, den står for den oprindelige lov, skæbne.
Positiv: Livets prøvelse, erfaring, vand, relationer.Negativ: falde for fristelse, bedraget af en ven,
tomhed.

M

-

Man

Runen MAN betyder ifølge List menneske. Det
gør det også på oldnordisk. Positiv: Ånd,
sandhed, mandlige princip. Negativ: dæmonisk
spiritualitet, venstreorienteret, sort magi.

Y

-

Yr

Runen YR mener List betyder bue - regnbue.
Positiv: kvindelig princip, kaos hvoraf kosmos
opstår, begær, sensualitet, passion, perfektion.
Negativ: perversion, uhæmmet lyst, mislykkelse
som konsekvens af forkerte handlinger.

E

-

Eh

Runen EH er en lidt mærkelig rune, List har sat
ind. List giver den et udseende, som er den en
variant af Ar, men betydningen er formodentlig
ikke. Han mener, den betyder dualitet. Positiv:
Bryllup, partnerskab, til døden os skiller, forening med sin tvillingesjæl. Negativ: forkert sammensætning, ulykkelig kærlighed, kan ikke finde
sit ego pga. dårlig karma.

G

-

Gibor

Runen GIBOR er en hagekorslignende variant
af runen Gifu fra den fællesgermanske futhark.
Der fra har han sikkert også betydningen Livets
gave. Positiv: opfyldelse, giver, gave, helligt
bryllup, ét med sin tvillingesjæl, beskyttelse mod
ondskab. Negativ: uopfyldelse, forgæves søgen,
gudløshed.
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