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1. DET LITTERÆRE NIVÅ – KVAD:

Husdyr er lykke, 
men ille foran Guds dom
fortjener hudstryk.

Okse er storhornet,
livsfarlig og modig dyr, 
raser kampvillig.

Torn er skarp smerte, 
og hvilen derpå et onde. 
Rett mot grenseløs.

Munn er ordkilde, 
i visdom foran viten, 
og fryd foran håp.

Ritt er bra sete, 
der høytsatte reiser langt, 
i styrke uten strev.

Fakkel er livlig,
og flammer vennlig og lyst, 
blant hederlige.

Gave i krig er ran,
der råd imot dyd er fall. 
Fredløs er hjemløs.

Vennskap er ei sant, 
med mindre sorg foran fryd
er fullt betalt.

Hagl er hvite korn, 
som virvler fra himmelen, 
og blir til vann.

Nød er knust hjerte,
så illgjerning må få syn
i eget indre. 

Is er kall og klar,
frostgulv av glitrende glass, 
vakker å beskue. 

Hage er grokraft, 
som gir jordisk overflod 
til menn foran nød. 

Barlind er trekjempe, 
med dype røtter i hjemegn, 
og ildens vokter. 

Brikke er grønnskolling, 
som lærer latter blant menn, 
i ølskjenket hall. 

Elggress er sumpstrå,
som gir rasende ild i blod
og sverdskrammer. 

Sol er sjøfarende, 
på havhest over fiskebad
i håp om sikker havn. 

Tir er bitte lite lys, 
som viser reisende vei. 
Det sviker aldri. 

Bjørk er vingeknopp, 
som sprer duftende blader 
opp i himmelen. 

Gamp er eldrevenn, 
og alltid hjelpsom på ferd, 
i hestehovs glans. 

Mann er ættekjær, 
men svikefullt jordisk kjøtt
står ille foran Gud. 

Sjø er opprørt hav, 
ombord tøylesløs havhest
i rasende bølger. 

Ing vokser i øst, 
og sår frø i jord og vann, 
i nybrott land. 

Dag er Guds sang, 
og signing er mannen kjær
i Skaperens lys. 

Odel er velstand, 
når rett foran sømmelig 
er avling fordelt. 

Eik er ildfôr, 
og trofast over fuglebad
er sjødyktig skip. 

Ask er ildvenn, 
som står høyt og rakt opp, 
i kamp mot mange. 

Ku er bra våpen, 
og krigerens stolthet
i valkyrieritt. 

Jord er sengevenn, 
for kalle kropper i løvfall, 
når venner går bort. 

Plante er jordfisk, 
som søker fôr på tørt land
og trives i vann. 

Kjele er første
markering, i solurets
landoppmåling. 

Stjerne er andre
markering, i solurets
landoppmåling.

Spyd er retning
for tyngde, i solurets
landoppmåling. 

Dyrekrets er håndskrift 
og rundt bord, i årsringens
landoppmåling. 

Sten er eplefrø, 
der Avalons kongerike
spirer på ny.



2. TROPOLOGISK NIVÅ - KENNINGER:
symbol betydning

formering

husdyr formering i kjøtt, livets begynnelse 

okse beskyttelse av drektighet

torn egenskap av fødsel

munn begynnelse av åndedrett, felles for alt liv

oppdragelse

ritt legemlig utvikling av varmblodig pattedyr gjennom lek

fakkel oppdragelse ved begrensning, opplysning, avsløring av feil

gave utveksling innom fellesskap

venn uselvisk tilpasning til fellesskap

modning

hagl kjønnslig tiltrekning i ungdom

nød forsinket belønning, ved å avholde ungdom fra formering 

is egenskap av sorg i ungdom 

hage egenskap av helbredelse i ungdom 

utdanning

barlind ungdom blir godkjent av lærer

brikke ungdom under utdanning 

elggress svenneprøve, som faglært arbeider

sol frieri og ekteskap 

lovgivende

Tir (gud) opprettelse av våpenhvile på ætteting

bjørk bekreftelse av våpenhvile ved å bringe kvinner og barn

gamp våpenhvile blir fri forsamling i folkesammenkomst

mann mann som rettesnor, bestemmer område for tjod

dømmende

sjø fare ved tøylesløs forsamling i fellesskap

Ing (gud) planting av rett tankefrø i fellesskap 

dag utvikling av allmenn forstand i fellesskap 

odel felling av dom i fellesskap 

utøvende

eik+ask åndelig/verdslig makt (druide/konge)

ku håndhevelse av lov og orden 

jord ånd eller kjøtt i fangenskap 

plante oppreisning i frelse, oppstandelse 

tidsmåling 

kjele+stjerne leirbål i utmark; himmelsk omdreiningspunkt

spyd himmelsk tidsmåling inn i jordisk område (solur) 

dyrekrets himmelsk tidsmåling inn i jordisk område (årsring) 

sten avslutning på livsforløp, ny begynnelse, sjelevandring



3. ALLEGORISK NIVÅ - GUDESAGN:
ÅRETS RING

sommer høst vinter vår

formering husdyr okse torn munn

oppdragelse ritt fakkel gave venn

modning hagl nød is hage

utdanning barlind brikke elggress sol

lovgivende Tir (guddom) bjørk gamp mann

dømmende sjø Ing (guddom) dag odel

utøvende eik+ask ku jord plante

tidsmåling kjele+stjerne spyd dyrekrets sten

4. ANAGOGISK NIVÅ – VISDOM:



5. SKAPELSEN FORKLART I RUNENES ORDBILDER:

MESOPOTAMISK 
KOSMOLOGI

Elohim [Eldre], som vandrelys i himmelen,
i sitt bilde, den syvende delen, 

han på jordkulen tegner
et kart av stjerner, 

og kaller sitt fotspor Eden.

Jahve [År], som årets ring, er klokkeklang, 
i lyden av årstiders fellessang, 

og som solverv snur
i jevndøgnsur, 

han setter øyet i kildevang.

Adonai [Odin], som talsmann for årets ring, 
henger på asken for klaring, 

idet han faller i høst
i gåten forløst, 

såret av tyngdespyds emning.

Himmel, som laget av stjernebilder, 
er klodens dreiende minner, 

i fortellerens kveder, 
som overlever

idet stjernebilder ei blekner.

Hav, som sjøfarers farvann kartlagt, 
under og over himmelens prakt, 

er kledd i klodens blått
og klede svart, 

i dypets utenomjordiske drakt.


