
KYNDE
en begyndelse er ikke en slutning

24 sange i
den nordiske cirkel



[UR]

kynde
for den tid alle forlader
for det vejr som bringer længslerne frem
for skridtene som tages i gruset,

tung og snarlig dans



[THURS]

kynde
for hver en tanke, hvert et spind om nye dage,

nye måder
for at finde meder frem og skære vandet til glas
for at finde styrken til at sige farvel



[ANSUR]

kynde
for at vende 8, se den ny dag, året
for længslerne, i rem og sele, elastik
for dødens vej som den ser ud foroven



[REID]

kynde
for at tro, trods alt
for at samle dagen, give skyerne

og solnedgangen fri
for den tid som bruges på

at elske det uforståelige



[KAUNA]

kynde
for usikkerhed, “kommer alt som det skal?”
for værk, for smerte og jordløshed
for uforklarelighed, paradoxet, den største kasse



[GYFU]

kynde
for at ville
for den mor som vil være jomfru igen
for den blæst, som løjer af i et smil



[WYN]

kynde
for de rødder som forbliver
for at høste i det rette vejr
for den første frygt, den gamle sjæl,

som ser og ved



[HAGAL]

kynde
for, på regnvejrsdage, at holde ud, igen,

fast på nu
for løgnen, forbandelsen, hadet
for tilstrækkelighed, dét kommer,

der kommer, ét liv er højde nok



[NAUD]

kynde
for manden som vælger
for sot, og for sårbarhed
for den som vover,

som kløver med det gode værktøj



[ISAR]

kynde
for svanesang, solopgang, i dag ér det hele
for minderne, for ar og ve
for solens styrke, ni minutter i det tomme rum



[JARA]

kynde
for æbler, kynde for æbler altid
for at kunne le, at græde, være tavs
for gentagelsen, gentagelsen, at gentage, igen



[PEORD]

kynde
for forståelsen, indre forbundethed,

det aktive værd
for: “at leve som det føles”
for at være alene, dyrets ensomhed,

i flokken en løgn



[IHWAR]

kynde
for det første blad, den første tanke, rigtige tro
for mørket, mørke
for at brænde, dét brænder, det har brændt,

og samle ved



[ALGIR]

kynde
for at spørge, og få svar, varme
for den lange vej og tørst til tiden,

medbragt vand
for lukkede øjnes stille magi



[SÓL]

kynde
for at turde elske, og at vente ligeså
for ej at vente, ikke sætte komma, tøve
for årstidens sikre, er de sikre, kys



[TYR]

kynde
for dét levn, dén erindring, affald, affaldighed
for tabet af ild, af tid
for slangevej gennem blæsten,

gennem høsten, gennem gennem, igen



[BJARKAN]

kynde
for at holde fast
for sansernes bedrag og nydelsen derved
for himmelvælvets lim, en smag af lykke,

harpiks



IOR]

kynde
for træthed og elende, værge
for at holde fast, og fastere
for at skære, snit, slå og slås, og blods S



|MAN|

kynde
for at have spist den sidste friske frugt,

kun tørre tilbage
for at sejle, at ro langs landet
for at vise tænder, holde fast, bide



[LAGUR]

kynde
for at tro at vide
for at vide at intet vide
for støvlefedtets harskhed, musenes sult



[ING]

kynde
for opbrud, for død
for listen og for list
for retten til selv og sig og sin



[ODAL]

kynde
for at slække greber, slække
for naturens tanker og de ormstukne tænder
for den vågnen, som intet kender, intet ser



[DAEG]

kynde
for tåbelighed
for gevirer, gevirer, som forvirrer,

med takker på og alt på ét brædt
for farvel og farbar vej



[FÆ]

kynde
for igen
for igen, og atter
for pudsighed, egern for eksempel,

nytårsdag med nød



UTHARKEN

 Vildt kvæg/trang til manifestation, urkraft
Thurser (Jætter)/skabende, beskyttende kraft
Aserne (luften)/det kosmiske åndedrag, Ønd (chi)
Lynet, rejsen/rejsens begyndelse
Ilden/tankens klarhed=forædling
Gave/offer/forening af kræfter
Glæden, det ideelle/den 4-delte helhed, verdenshjørnerne
Hagl, det magiske, det menneskelige ubevidste
Det, man behøver/Skuld: fremtids og livstråds norne
Is, stagnation, hvile/det aktives nødvendige modpol
Høsten, lønnen for forarbejdet/året, tid, cyclus
Sten, bjerg/fri vilje vs. bundethed, Ørlog (karma)
Takstræet, Yggdrasil/død, metamorfose, evigt liv
Modstand/fylgjer (kraftdyr)/fødsel-død, forsvarskraft
Sol/guddommelig åndelig energi/rejse i det underbevidste
Himmelske kriger/mod/garant for orden i kaos
Bærende kvinde, tålmodighed, moder Jord, livets forløb
Hesterunen/kosmisk orden, regelbundethed, hellighed
Menneskene/mennesket endnu helt, indre polaritet
Vand, følelser, tilpasning/flow, trang til vækst
Overleveringerne , bunden, endnu ikke forløst kraft
Ejendom/den fysisk og intellektuelt overleverede velstand
Dagen/ufanderligt grundlag med konstant fornyelse
Tæmmet kvæg, ansvar, åndelig og fysisk velstand



Kynde1 © Kenneth Krabat 1994

Tilfældet ville det, at der blev 24 vers i digtet. At jeg 6
år efter tilblivelsen, i en begyndende udforskning af
runerne, midt i et tekst- og lydligt projekt omkring
UTHARKEN2, inspireres til at gribe min “alle veje fører
til Magtenbølle” og tælle versene i KYNDE, og ikke blot
finde overensstemmelse med antallet af UTHARKENs
runer, men tillige et kongenialt fundament for både
min begyndende interesse for de gamle bogstaver og
for det spirende projekt, det er vel også et tilfælde?

Noget siger mig, det ikke er. Men jeg ved ikke mere.
Ikke endnu.

Kenneth Krabat
10. december 1999

1
 Praktisk viden med sagspecifik, hverdagsligt indhold; subjektiv

videnskabelighed; mester/elev-udveksling; erkendelse: “det, der virker”.
2 

For tilhængere af FUTHARKEN (  først frem for til sidst): Tiden får
afgøre, om mit valg var det rigtigste; men nu føles det ihvertfald ligetil.


