
Severské runové symboly 

Runy a symboly energií či dějů mohou být provázány a uvedeny do chodu silou vůle. Říká se 
jim buď galdramindr – znamení převzatá z dějů vyskytujících se v přírodě, či galdrastafir – 
symboly k svázání přírodních či stvořených energií, sil či dějů. Mnoho příkladů se nalézá na 
runových kamenech, zbraních a nástrojích a ve starých knihách. Nejčastěji používané jsou 
uvedeny níže. Když se spojí runy, podstata a živost run splyne do nové formy energie, která 
může být buď pozitivní, či negativní. Musí se dávat velký pozor  při jakémkoliv spojování 
run, protože dvě podobně 'pozitivní' runy mohou společně působit negativně a energie takto 
uvedená do chodu, bude k svému zastavení vyžadovat projev vůle. Spojení několika run dále 
komplikuje vzájemné působení. Tohle také platí, když se runy po sobě zpívají či píšou a 
spojují se buď v krajních osnovách nebo na předmětech.                  

  

geboauja - 'štěstí dávající' provázané runy gebo a ansuz. 

  

trifot – trojnohá dynamická spojená runa, která může provázat jakékoliv tři runy, nesouměrná 
točivá síla v neustálém pohybu – nejčastěji se objevuje jako laguz 

  

 fylfot – čtyřnohá spojená runa, která se otáčí buď ve směru slunce (Sol) či proti, stabilní 
gyroskopická síla, jež je vyrovnaná a pevná.  



 
 solarhvel – 'sluneční kolo' – značí provázání čtyř hlavních směrů energií světa 
v náručí Sola (slunce), či jeho energetické říše. Je to rozvitá forma energie runy 
raidho.  
 

 

ættirhringr – 'kruh směrů'- značí přímou energii samotných aettirů v devíti světech. 

  
ættirhvel – 'kolo směrů' - značí prostory aettirů, či větry směrů v kompetenci Sola. 

  
ægishalmir – 'přilba děsu' - sloučení nejsilnějších dynamických sil z aettirů do formy štítu a 
jejich svázání. Jsou–li tyto síly svázány do statické formy, mohou se použít jako jednotná síla 
k ochromení, zastavení či zmrazení pohybu před ní probíhajícím.  
  

 
ægishalmir – sloučení nejsilnějších dynamických sil čtyř hlavních směrů a jejich svázání. 
  



 
solarskjöldr – 'sluneční štít'- stylizovaná forma fylfotu svázaného do slunečního kola. 
  

 
mjöllnir – 'úder hromu' - symbol Mjollniru, nejmocnější úderná síla devíti světů. 
  

 
mjöllnir – Mjollnir v zjednodušené formě. 
  

 
spirála – cyklický, sezónní, či opakující se pohyb, buď zeslabující či sílící, směřující buď ven 
ve směru Sola, či proti pohybu Sola, turning either outward with Sol or against Sol's motion, 
značí buď pohyb směrek ke skuldua opakování procesu, či směrem k urthru, k rozkladu a 
ukončení procesu. Spirála může také znamenat úrovně orlogu v daném rámci času. 
  

 
valknotr – 'houf zabitých' - znak jakýchkoliv devíti energetických polí spojených buď 
v otevřených, rozšířených či uzavřených sestavách. Nejčastěji těchto devět znamená devět 
světů, ale také mohou značit aspekty duše či různých přírodních projevů.  


