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L7. Ademotland.
5.247.
uha. Om denne Inclskrift og om Navnet uha skal tales mere i
>Almindelige Bemrukninger<.
Den i Anm. 3 naevnte Fonn ufaa (Runverser 161)
maa stryges som feilagtig lrest. Beslregtet med. uha er uwiqa paa Yimose-Spmnclen;
s e S . 426.
S, 247 [.

15.

Isteclenfor Uft Ins Afi,

Paa anden Maade er h i uha forklaret S. 426.
S. 247 I). 28. frohila findes paa Brakteat Nr. 99 fra Darum,
S. 247 f.

Jylland.

(Stephens, Run. Mon. M6).
Eberoa'inus,,Euerwonus,, Eu,ru,inus hos Searle, Onomast. Anglo-

S. 249 It. 4.
Sax. S. 229.
S. 249 ff.

jeg nu i mange HenDe to forste Ordlreser og tolker jeg ligesom for: uha

Ad.emotland-Indskriften

seender anderledes end for.
urte ,IIha gjorcleu.

lreser og tolker

Tredje Ord har jeg fsr lrest (e)burinu og tolket som et Kvinclenavn i NoMen Lresningen af Rune a 9 som r synes mig
minativ, opstaaet af *Ebur-w'inu.
nu meget betrenkelig.
Vresentlig samme Tegn forekomrner som b 8, hvor jeg har
Fremd,eles som b 19, hvor jeg har laest det som r.
Yenderunen b 21, hvor jeg har lrest pi.

lrest d.et som b.

Men clet at lrese vresentlig samme Tegn paa tre forskjellige

Enclelig som
Maader bliver

saa meget mere betmnkeligt, fordi vi i Ind"skriften har den saed,vanligeForm af b
som a 7, den sred.vanlige Form af r som a 5 og d.e sreclvanlige Former af p og i
i Forbindelsen Fi a 17-18.
Yi synes altsaa at maatte slutte, al, a 9, b 8, b 19 og b 2l hverken er r
eller b eller pi.
Opgaven bliver da at find"e en Betytlning for dette Tegn, som
kan passe paa alle 4 Steder.
En Yeiledning

til

at find.e denne Betydning har vi i Tegnets Form.

kan vare d.annet af en u-Rune, hvis Krumstav
Norges Intlskrifter

med de reldre liuner.

gaar ud. fm

Det

den rette Stav vecl
69
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tlen
hvis Krumstav rigelectes g^at ud fra
d.ennesMid.te, og af en stuprune af u,
gjengiver tlerfor Tegnet vect fr'
rette Stav ved. dennes Miclte. Jeg
AtdenneGjengivelseelrigtig,stottesd.ervecl,atviiHammeren-Indskriften
er
Noget forskjellige Tegn, som ligeledes
har samme Tegn (Binderune af uu).
og
stuprune af u, find.ervi i Konghell-rnd'skriften
Bind.eruner af en retvendt u og en
Tegn i
til denne)' Men med'enscle her omtalte
i opeilal-Ind.skriften (se Rettelser
opeclal
og
og i rncrskrifterne fra Konghell
rndskriften paa Hammeren-Bergveggen
folgende), formoder jeg' at fi i Oatmotlanclgjengiver Lyclen langt or- (se I a.t
b 8-9
Det'te finder jtg navnlig stottet vecl
Inclskriften gjengiver Lyden 1'u.
Orc[ som det'
soge at vise, at clette er tlet samme
ilii. Thi jeg skal i det folgend.e
Navn er
en beslregtet Runerister mecl samme
d,er paa Brakteat 79 stephens af
skrevet wui.
Efterdetforegaaend.elreserj.galtsaanulnclskriftenstrecljeordsom
(e)buGinu, udtalt Ebueu'i'nu'
af
ikke nogen fulclstrentlig Foranclring
Denne forandrecleLeesning medfsrer
for et Kvindenavn i Nominativ, opstaaet
Torkningen. Jeg hold.er nemli g EUu*i,nu
*Ebut-uin*, ,o* jeg tidligere lagcle til Grund' ved Lmsningen
af den samrne Form
uo"'nuou'

fta *Ebur-uonu tir Ebuwr'nw lour
af mig nu antagne Lydovergang
Navn
F6tf, er i sin oprinderse samme
Analogi i andre nordiske ord. Mand,snavnet
s o m P ' r u t f r o g e r o p s t a a e t a f * P ( l r t u u l f a . J f r . N o r e e n , A r k*a'rwu'mr''
i v f . n . F . v*arbumaz;
IS.303tr.
eI synonymt med u'rmr' af
som
a,'u,n'Lt")
old.n.
forklarer
Noreen
*narwumaz; haust af *harwwst' *harbusta' Jfr' ogsaa
na,u,nxr>trang, knap< af
Bunverser 231'
Noreen, Altschwed' Gramm' S' 248;
verbet >eier<' men jeg afslutter nu
Ligesom for fincler ieg i a 13-14 ai
(se S' 195)
vi ogsaa,paa Aageclal-Brakteaten
4de ord med a l-4. Formen ai har
vise' at
t.). Jeg skal i det folgentle soge at
og paa, Brakteat Nr. ?9 (se s. 264
og
Runerister som oclemotlancl-rnclskriften
Aagecral_Brakteatenhid.rorer fra samme
Kunstner af samme slregt'
at Bralcteat Nr. ?9 hidrsrer fra en
Par Verslinjer:
De 4 forste ord kan d'anne et regelret
uha urte

ebufrinuai
,II. gjord'e,E' eier<'
ittet jeg har antaget K for en
Jeg har tidligere lrest a 13-16 som afrd,
og
ji. Mine Betrenkelighed.erved. d'enneLresning
Bind.erune, der skuld.e betegne
f. d. phitol. XXX s. 3?g ucltarer sig imocl,
To'rning, som ogsaa Gering i Zeitschr.
at tare br. a. den omstrenclighed,at R'unen
er nu srCIrreend.for. Derimod. synes
jat.upaa0demotland.IndskriftensTitlmaahavehavtNavnetar(a)oghavebetegnet
e n a - L y d . T r e m d . e l e s , a t e n l i g n e n d ' e R ' u n e f o r m m e i l B e t y c l n i n g e n jclen
ielle
rsikkeer
givne
Endelig taler imod'
paavist'
-id
er
ikke
heller
enklitisk
paavist og at et
omstrenclighed:Baade Begyndelsenog slutr_,resningog Tolkning maask6 folgende
at kunne inclclelesi allittererend'e rytmiske
ningen af bdemotland.-rnclskriftensynes
yerstinjer). Ligesaa synes flere andre uclforrigere
Afsnit (d,ogikke arle egenilige
Runer at bestaa af allittererende rytmiske
rnd,skrifter med den lrengere Reekkes

i
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rytmiske
denne Indd.eling af Otlemotland.-Indskriften i allittererende
Mictte, naar man lreser aijid'
Afsnit racler sig neppe gjennernfore for rndskriftens
Lresning
Alt cl,et anfwte lecler til at soge en anden
q. Tegnet kan d'a mulig opJeg foreslaar nu at lrese Tegnet a 15 Y.t som
har vistnok andensteds ikke ganske
fattes som en Bind.erune af i og q. Runen q
beslregted'eFormer, i hvilke vecl
den samme Form, men clog i flere Indskrifter nrer
begynd-er til venstre, med'ens
Skrift fra venstre mod. ]nofue Runens sverste Stav
som svinger ned" mod ]O;sfue'
den nederste stav oventil begynder med en Krumstav'
Magnus olsen ligefrem
Eller ogsaa kan a L5 efter Torslag af stud. philol'
brugt for Stavelsen r,ng eler
vmre en Form af 3o.onenInrl, enten her som ofte
M' olsen aner at lrese dobbelt'
snarere med Betyd.ning af Q, saaled.esat i i ai
for q Tegnet $, der ibland't den
fsyet som Ststte for at forsta a a l5 som Runen
Ilan ser i dette Tegn for i
lrengere Rrekkes Runer paa Rijk-stenen betegner i.
Inq og som cla paa R'6k-stenen
en x,orm af clen Rune, som paa angelsaksisk hed-er
begynd'er'
er brugt som Tegn for clen Yokal, hvormed- Runenavnet
6-16 som:
a
Yi skulcte altsaa i Otlemotlancl.-IncLskriften lrese

Afsnit.

Men

e b uuui nu ai i qd
som forkortet Skrivemaad'e
Jeg foreslaar nu at tolke det efter iq folgencle d
ordformen skulde vel fulclstrenclig have vreret
i Nominativ.
af orclet fopDatter<
Med llensyn til ilen
*dohtar (ifr. swestar Opedal) eller sdohtan'
skrevet enten
,Datteru i Nominativ kan sammenlignes dn
forkorted,e Skrivemaacte d af Orclet
for >Datter< (se s' 109 f' og her
paa By-Stenen, hvilket jeg har tolket som ordet
Herved er tillige at meerke, at Byforan under Retterser og Tilfoielser s. b30 f.).
Fremd'eles
rndskriften viser flere antlre Lighed.er med odemotlancl-rndskriften.
>Brod.er< paa Gimso-stenen (S' 396);
kan sammenlignes b for l{ominativ af Ordet
med. den kortere Rrekkes
nl,r for Akkusativ af orctet uMocleru paa skafsaa-stenen
fra Brattahlid'
Runer ; d, for dittir i den sene grCInlantlske Inclskrift
da maa det foregaaende
I{vis Tolkningen af d a 16 som >Datter< er rigtig,
Faderens (neppe Moderens) Navn i Genet'iv'
iq v&re en forkortet skrivemaade af
i Oclemotland-rncLskriften synes ikke
At antage en saad.an forkortet skrivemaacle
har forkortet skrivemaade; saaledes
for clristigt, da denne rndskrift ogsaa ellers
r{re*nest rigger clet at uclfylcl,e i4 til iq(wan). Men
flere stetler i and.en Linje.
jf"' Aarstacl i Rettelser
ogsaa, andre uctfylcl,ninger er mulige, f. Eks. iq(winan),
saaledes:
i
S. b3g. Jeg tolker altsaa nu de nrevnte Orcl Odemotlantl.-rnctskriften
-('
>Ebuvinu, Yngves(?)Datter, eier
hsrer, ved en mellemAt Appositionen er aclskilt fra det l{avn, hvortil den
i det gamle sprog' Yi har saalecles
kommend.e verbalform, er ganske almincleligt
i rnclskriften patu oclderneset Eksempel herpaa i opectat-rndskriften, ligeledes
S t enen s Sma l s i i l e m e d " d e n k o rte re R rekkesR ,uner.
er ikke paafaldende, thi
At Runen q er bevaret i Odemotlancl-Indskriften,
bevaret i den gotlandske Martebo.en sreregne Rune for q synes endnu at, vrere
800'
Indskrift' som sanclsynlig er fra omkring Aar
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og forstaar clet som
lmser jeg som fsv pinuu
L7-21)
(a
a
i
ord
si,,ste

Linje'
AkkusativiEntall{ankjon>d'enneu.Dettebatettilctet-*:Tl'l';"#'.lT'T
rorsti anden
ossomstaar
>>eier<
t-rffij'r;"T;T ,}lffffi.i..

o*rorai

objekt medBetycLforstaaet som furd.standigt
b t_zue har jeg tidligere
da maa tages
g."o.a er dog den Betrenkelighed''at orclet
ning >hellige Gjenstanclu.
rntetkjonsord (jfr' s' 266
af pinuu, med,ensordn. uo er
Grund
paa
'rankjonsord
som
forste Sammensretningsle6
man d"t"fo" forbind'e ue som
og Anm. 1). Mulig skal
i Akkus'
jeg nu et substantiv for uTanc[<
f<-,rmoder
dette
r
tuupa.
merr b 3_7
Gjenstand'enfra odemot>ind.viet T anc[<. Rigtignok er
betyde
cra
skuld.e
ue-tuupa
Men baadeDr' Brunchorst
oplyst, af Ben' itte af Tand'
Iand, som Prof. Guldberg har
af Benstykket, at dette
mener efter fornyet rlnclersogerse
scheterig
Konservator
og
Dr' Brunchorst fincler
betegnet som en uTanclu.
af Runeristeren god.t kan trenkes
Lighecl mecl en vild"saerlig pur Gruna af stykkets
trenkeligt
meget
utttrykket
i*u synes tilsigtet' er dog
som vistnok er gvag og
svinetand. >Denne lighecl'

umiskjenclelig,naarmanforstergjortopmerksompaa'den<'
o m s k r i v e m a a c l e n t u u p a , d . . e . * t w n p a , i f r . s . zfra
n g .tc-stammernes
F o r m e n s l u t t eBoining
rsignrertil
er da her
ordet
irrnp*.
'en gotiske Akkusativform
forholtler ginn- BjiirkeBoining' Paa samme Maade
a-stammernes
til
over
gaaet
Jfr. ogsaaansag Gievedal,
ginu- K"ageholSpydskaftet.
torp sig til gino. Stentofta,
som Akkusativ' at Ordet
hvis d'en"igiig er forklaret
oi*t",
*ansug.
tuupa
Formen
af
Gammeldansk og flere
rlankjonsord Hglsom i Gotisk'
for uTand"ui rlrnor6isk var
and're tt;l?;
8-9 uui'
Besrun{else reeser
cren i det foregaaencle givne
,]"r"-*:t
eT en beslagtet R,unerister
i det folgende S€, at det
ikke bi, som for. Vi skal
>den hellige
har skrevet wui mecl Betydning
steph.
N".J3
Brakteat
paa,
IIha, som
v&re det samme
i odemotland.-rncrskriftenvistnok
Gjenstand,<. Derfor *uu fri
Substantiv.
b 1 0 - 1 1 u h h o l c l e r j u g n u f o r a t v r e r e f o r k o r t e t S k rj"g
ivem
c l e fsubjekt
oruh(a).
nua asom
i fpi. uh(a) tager
Iigesom
betegoi,
ikke
her
vokalen a er
er, som jeg nu tror, tillige
har forirerd.igetBenstykket,
sorn
uha,
>skrev<.
for fpi
hele Ind'skrift'
den, som har skrevet den
D e t , s o m l J h a , e f t e r h v a d h a n s e l v s i g e r ' s kst'aar
r e v ' sforan
o g e ruh(a)'
j t g i c saa
l e o maa
rcl'som
uui >den hellige Gjenstand-u
nu
Naar
fpi.
som
(cret'
forgerefter
paa 'en neilige Gjenstand- skrev uha
Mening:
forgencle
vi her soge
samme
hvis tiu:o:tr,
Nu har vi paa Aagedar-Brakteaten,
:"_
:Y-=il_,:t
Derfor
paa ,ilet (nemlig smykket)<'
>skrev
it
an
fahd
uha, ucttrykket
S o g e j . g i 0 d e m o t l a n d . - r n d . s k r i f t e n n u t l e t s a m m e"K)
F o r h o l c l sJeg
o r . c lantager,
a n ) p a a (at uui
saalecles..
fiiuhn
8-12
b
udfylder
Jeg
F'
!i]^ (a)n f(ah)pi saaledes:
(a)n og jeg forkrr"., Gi uh(a)
efterfolgencle
det
af
styret
er
""* s k r e v U h a < '
> P a a t l e n h e l l i g e Gj e n s t a n t l
d.a begge Kasus
n, er r)ativ elrer Akkusativ,
Man kan vrere i Tri;;
Akkusativ kan anfsres
se s. 200. Til TorcIeI for
her synes syntaktisk tilstedelige,
fra d'en sammeRunerndskrift vistnok hidrorer
Aagedal_Brakt.rt.o,irris
an it paa

folger)'
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mester.

Tillige d"et, at Brakteaten Nr. 79, der hidrorer fra en Runerister Uha af
samme Slmgt, har som Akkusativ wui.
Den

Omstrendighed, at CId.emotland-Ind.skriften som forste Sammensretningsled har ue-, taler dog imod Opfatningen af ,ili .orn Akkusativ 1).
Odemotland-fndskriftens Slutning lreser og tolker jeg nu ganske anderlecl.es
end fsr.
Tidligere har jeg lrest b 16-24 saaledes: tiardpinuu.
(Mod den heraf fremsatte Tolkning har Gering, Zeitschr. f. deutsche Philol. XXX S. B?g,
udtalt sig.)
Men efter min Begrundelse i det foregaaende l<an b 19 ikke lreses som
r.
men maa lreses *o- il.
I b 16-17 ti soger ieg nu Yokativ af Guden Tys Navn.
fundet dette, sogte jeg i d"e folgende Runer en rmperativ.

Efterat jeg havde

b 20 lmste jeg tidtigere d, men M. Olsen har fundet Lresningen e og henvist til Formen af e som Rune 9 af de tyclelig indridsede Tegn i fndskriften
B
fra Tsrviken (se S. 285). Ymsentlig samme Tegn forekommer paa Brakt.
Nr. 24
(fra Fyn), hvis fndskrift ikke er tolket.
'

Jug lreser clerfor nu Ad"emotland b 76-20 tiafre og soger i afre en fmperativ i 2den Person Entalz).
Det Yerbum, hvoraf vi her synes at have en fmperativ, kan efter X'ormen
Yiel'ebeslregtet med"det forste Led i got. arui-l,iu,t't
rTak<. Jfr. f. Eks. yerbalstarnmen
got. wnntai- >Lrr.;r'ke
paa( ved Siden af den gerrnanske Nominalstarnme rnuni_, >Lyst<;
Iat. ptttt"Et"eved Siden af Acljektivstammen putt'i-. X'ick (Ygl.Wib. 4 IIZ
og Stokes,
Ilrkeltischer Sprachschatz S. 23) sammenstiller got. aw,i- i aw,itiup bl. a. med gall
. aui-,
som skal betyd"e >hold, freundlich<, og med vedisk riui- ,hengiven, gunstig<.
I
fnclislr betyder Yerbet ctu-, Prns. duat'i >begunstiger, beskytter<. Efter dette
synes
det ikke altfor dristigt at' antage, at den i vor Indskrift forelrommende
verbalstamme auE- betyder >vrere gunstig stemt<.
1) Som alierecle i Teksten
sagt, fin{er jcg det paa Gruncl af llankjonsformon pinuu mindre
sanclsynligt, at ue skulcle vrere Akkusativ og fuldstrencligt Objek[.
Jeg holder clot derfor
for minclro sandsynligt, at vi skultle forbind.e til et sammensat oril
tuupa-rfri ,,hellig Gjenstancl af Tand".
') Jeg har forst trenkt paa,
at atie kunde vare opst aaeLaf *ltctbo. At Imperativ af Vorbet
,,have" i Urnordisk har hedL *ltaba, er utvivlsomt baade paa Gruncl af got. habai og paa
Grnnd af oldnorsko fmporativformer som uni, uaki,o. s. v. I ti"fi" maatte da /z
vrero falclt
bort mellem to Yokaler, forcli Imperativen ,,hav" i Udtalen vecl det formelmressigo
Udtryk
sluttecle sig nrer til Vokativen af Gudenavnet. For Uclfald. af hjfr.
ssigaduR paa S-.,arteborg-Meclaljonen for *sigihadun. I tlet historisko Sprog fincles ,ioog"
Eksempler herpaa,
som oldn, frjdls af *frdhals.
at fi, i tiafie skulde vrere skrevet for et oprind.eligt b, vilde ilerirnod.
vare paafalclende,
om vi entl i Aageclal-fnd"skriften,
santlsynlig er skreven af samme Manil, i lifi (se i
:o_*
det folgoncle) har f for det oprinileiige b. Muo- Oilemotland-Indskriften
har bevaret b i
ebufiinu. Det er forst i Inclskrifter mecl den kortere Brekkes Runer fra
Miildelakleren,
at' man fi.ncler skrsvet f. Eks. staue : oldn. stafi og lign. Og selv om man
ved. Formon
afie antager, at svag logisk Betoning har virket mod, er ciette ikke tiistrakkeligt
til at
retfrercliggjore Forklaringen af aGe sotn *haba.
Jeg forstoct afire, cleng;angda jeg opfattetle det som *haba, som
,,hav (eller: tag) i din
Beskyttelsott og sammenlignecle dermed. Anvendelsen af Verbet
,,have,, i Olilnorsk veil
Forbandelser, f. I-ks, hufi, pik altan troil, se Fritzner undor hafa b),
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auna i Brakteabfnclskriften
fincler jeg nu Lzifflers ToIkIler
Nr. 57: hariuha haitika i fauauisa : gibu auna.
ning af d.e to sidste Orcl som ,Bedsteforreld"renes Gave< liclet sanclsynlig. Inclskriften begynder: >Ilrer-Uha heder jeg, den faavise<. Det herefter folgentle gibu
er vel ligesom haitika Prresens Inclik. lste Pers. Ental (hvilket ogsaa Professor
Beslmgtet hermed

Torp antager).

kan maask6 vrere Ordet

Det eftenjeg

giveru folgende OrcI auna er d.a vel et Substantiv
Hvis At[givero og betegner Brakteaten.
fonjeg

i Akkusativ, sorn er Objekt
jektivstammen aw'i,-i got. ar,u,il'iuplnar betegnet ,god-u eller lign., saa kan auna have
betyclet ,gotl Eiendelu, ,Klenod,ieu. Mind"re sand.synligt er det vel, at auna betytler
>Tegn paa Gunstu, ,Yenskabstegn< eller lignende. Saaledes betegnes en Braksom lapu, hvilket jug har forklaret som ,Tegn paa Yelvilje<. Jfr. om auna mere i ,Alminclelige Bemrerkninger<.
Runen e i afie har Tvrerstreg baacle oventil og ned.entil. Derfor synes
Den d.erpaa falgende Rune er Yend.erune
det rimeligt, at Runen skal lreses A.

teat i andre Indskrifter

af fr.

Jeg lreser d,erfor Inclskriftens sidste Ortl .o* efrnru.
Heri ser jeg en forkortet Skrivemaade af e(bu)fi(i)nuu.

Dette forstaar jeg

og som styret af Yerbet aGe )Yrer gunstig
modo. Det er ikke paafalclende, at Navnet Ebuvinu her er skrevet forkortet, da
Saaled.esuha and.en Gang skrevet
det allerede har vreret skrevet fw i fnclskriften.
uh-, se S. 548. Naar Eierind,ens Navn til Slutning er skrevet mecl to u'er, saa er
som Dativ

af Kvind.enavnet Ebuvinu

vel d.ette snarest kun en grafisk Eiend.ommelighecl, som fremhrever den sid.steYokal,
Man kan sarnmenligne Ford.oblingen af
og har neppe nogen sproglig Betydning.
a paa Sprenden fra Yimose (se S. 425).
Ind,skriftens Ortl efter ai d.anner ikke Yers; men mulig er ogsaa, her allittererend.e Lett tilstecle (hvilket ctog er meget usikkert). Isaafaldl:
iqfwan?] dfohtan]

pinuuue-tuupa.
fii urr[a]
[a]n ffah]pi
ti aGe

(e)tuulfrrtilnuu
mecl iq[wan?].
ue synes at d,anne Allitteration
[u]n er strerkt betonet og
kan derfor brere Allitterationen.
Jeg forrnod.er rr, at den hele Inclskrift skal forstaaes saaled.es: >Uha
g j o r d e , E b u v i n u I n g f v a ? ] ' sD a t t e r e i e r d e n n e i n d v i e d " e T a n d . P a a d e n
indviede Gjenstand. skrev Uha: Ty! vrer Ebuvinu gunstig!<
Hvis tiaiire rigtig er lrest og tolket som >Ty! vrer gunstig -u, da forklarer
ttette os, hvorfor Gjenstanden er betegnet som r"-, fri ,hellig Gjenstantl<.
formoclet en tiltlels forvansket
Jeg har S. 246 i Odemotland-Indskriften
Kopi af en tabt Original, men dog S. 259 f. erklreret det for muligt, at vi i den
Nu ser j.g ikke fuld. Grund til at tvivle oD, at clet er den
har en Original.
originale fnclskrift, som er os bevaret. Thi de eiend,ommelige Runeformer a 9,
b 8, b 19 og b 2I, som tid"Iigere syntes mig feilagtige, har nu vist sig at vare et
af en retvendt u-Rune og en Stuprune af u dannet Tegn, som er nreT beslregtet
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med Runetegn, som findes i andre rndskrifter,
der titdels er indridsede af Runemestre af samme slagt som uha. Disse
beslregtederndskrifter har ogsaa venderuner ligesom ad'emotrand-rndskriften.
At denne har enkelte Runeformer,
som
ellers ikke kan paavises, som b 4, kan
ikke berettige os til at holde rndskriften
for en Kopi.

Min tr'orklaring af tiafre i Odemotland-fndskriften
fsrer

med Nsdvendighed

Brakt eate n.

til

en forandret Opfatning

som ,Ty! vrer gunstig<
af flere Ord puu AuEedal_

Dennes Runerister hecler IIha ligesom
Runeristeren paa Benstykket
fra
odemotland'
Begge bruger for 'eier( samme Form
ai. Begge bruger det samme
Yerbum for >skrev< i Prreteritum:
fpi odemoiland, fahd Aagedal.
r ordet fahd
har Runen h en sjreldnere tr'orm med
Tvarstregen skraanende fra den
ene stavs
Top til den and'en stavs Basis, hvilken
Form ogsaa forekomm er i ad.emo'and_
fndskriften.
Umiddelbart efter Ordet for >skrev<
falger ti(afre) Odemofland,
ti(adeelifi) Aageclal.
r{er
samme ord'

er det da umiddelbart indlysende, at
ti i begge rndskrifter er 6t og
Folgelig er min tidligere Tolkning
ur tiua" som et verbum i prre-

:n'TrT:*::'r:;u.o'"r*od

maari Aagedarvrerevokativ ar Gudenavner
rv lige-

Efterat jeg havde fund'et dette, fandt Magnus
olsen en yderligere Bestyrkelse herfor paa Brakteaten Nr. 79 fra
Nmsbj*"g, Jylland (: Stephens 101
fra
Darum)' Paa denne har jeg tidligere lrest
ai >eieru,den samme -F,ormsom i rnd_
skrifterne fra odemotland og Aagedal. x'remdeles
wui >den hellige Gjenstandu,
det samme substantiv, som i ad.emouand-rndskrifterr
er skrevet fri.
r{u rreser
M' olsen evident rigtig de B sidste Runer
t' hoire sammen som uha.
Runeristeren har altsaa her samme l{avn som
Runeristeren i rndskrifterne fra
odemotland og Aagedal' og at d"et er en
Mand af samme slregt og skole,
bestyrkes
derved'' at h her har vresentlig den samme
tr'orm med meget skraa Tvrerstreg
udgaaende fra den rette stavs Top som
i ademotrand-rndskrifteni Navnet
uha og
paa Aagedal-Brakteateni Ordet fahd.
Til venstre for de nrevnte3 Runer paa
Brakt. Nr. ?9 har M. olsen lrest
fra
hsire mod venstre tiad med a som venderune.
(Hoit oppe mellem
d
og
af
I
det
folgende orcl ririn har jeg paa originalen
troet at se en prik.)
Det er da umidd'elbart indlysende, at
tiad her er sammeord som tiad paa
Aagedal-Brakteaten,hvis rnd'skrift hidrorer
fra en Runerister med samme
Navn.
r det efter ti paa begge Brakteater folgende
ad formoder jeg et Epitheton
til ti' om dette Epithetons oprindelse
og Betydning er jeg tvivlsom.
Mulig er
tiad opstaaetaf ti *had;
ifr.ssigadun af *sig'ihad,un. r *rrai har vi mulig
et Actjektiv i vokativ af en stamme
had,a-- Dette er da beslregtet
med substantivstammen hapu-, hadu- (i traduraikanog
ssigadun),Kamp, Krigo. tiad vfl da
betyde
>krigerskeTy !< rntet Epitheton kan
pur*u
bedre til Krigsguden end et Adjektiv,
1o
som betyder >krigersku,>kampdygtigueller >kjrempendeu.
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SaaOgsaa ellers findes en a-Stamme ved. Siden af en beslregtet a-Stamme.
ved siclen af
Iedes har Goti sk ctgl,saioyq6g (jfr. agala pa Kragehut-spydstagen)
dcrntpu->Dod-u har vi
aglus 6;;oxoiog. yed Sid.en af den gotiske Substantivstamrne
,d-od<.
i Nordisk og Yestgermansk Actjektivstammen daudaI Gotisk er, soln bekjendt, en fra l{ominativen forskjellig Form af Yokativ
Denne
Adjektiverne).
i Ental bevaret i Substantivbainingen (derimod ikke ved
F. Eks.
falder i Gotisk overalt sammen med Formen for Akkusativ.
vokativform
i det indoeurogod,a skalk Luc. Lg, 17. Men da Akkusativformen i Ental endte
paa stamend-te
Sprog
-?n)
clette
med-ens Yokativformen i
preiske Frellessprog paa,
-e),, saa synes Formen for Yokativ i
mens udlydende vokal (vecl o-stammerne paa
AkkusativEntal i det germanske TreIlessprog at maatte have vreret forskjellig fra
Og clette samme synes at maatte gjreIde det urnorcliske Runesprog, hvis
formen.
I Urnorclisk maa man vente Vokativdette overhovecl har bevaret Yokativformer.
er faldt bort,
former, i hvilke stammens Yokal, som oprindelig stocl i lldlycl
den tid'Iigere var
med.ens Stammens End.evokal i Akkusativ Ental er bevaret, forcli
3. Person Ental:
drekket af -m i llctlyclen. Jfr. den urnordiske Form for Prreter.
Pers. Ental paa, -e.
warnit Istaby; i det indoeur. FreIlessprog endte Perfekt. 3.
Om
Efter dette synes ti og (rr)ad efter sin Form at kunne vrere Yokativer.
Indskrifter, er
sreregen Form for Yokativ i Ental ellers forekommer i urnord.iske
Iler
Jeg har formodet Yokativformer i gisa ioq paa Yimose-Hovelen.
usikkert.
*Ian*Iaogsaa
eller
eller
kun4e d.a io4 enten vrere Patronymicum til et Navn
*jung, af Adjektivet foruungu 1)'
vrere isted.enfor
et
Ilvis tiad er vokativ, d.a kund.e vi her have bevaret en Vokatinforrn af
ikke er Tilfrelclet i Gotisk'
Det synes mig mindre rimeligt, at vi i tiad skuld.e have Yokativ af et Substantiv *hadan mecl Betydning >Kjremper, Kriger< eller lign'
Om Yokativen ti skal tales mere i clet folgende'
Hvis tiad rigtig er forklaret som >krigerske Tylu, saa kan i cle folgencle
>AIveRuner paa Aagedal-Brakteaten eelifi ikke lrengere sCIgeselifi med Betydning
dette
kvinde< 2). Ilerimod taler ogsaa i mellern I og f, thi paa Grund af falh kan

Adjektiv,

hvilket

Et OrcI for >Alvekvinde< skulcle man ogsaa, have
i neppe vrye SvarabhaktiYokal.
ventet skrevet med a, ikke e, i forste Stavelse'
Brakteaten Nr. 79 synes at vise, at tiad paa Aageclal-Brakteaten ikke staar
i syntaktisk Forbinclelse mecl eelifi.
>Liv,,, &f relclre
lifi kunde efter sin X'orm vrere Dativ af Substantivet for
*tobe. Men en saad.an Dativ sYnes her syntaktisk uanvendelig i Sammenhrengen3)'

1)

2)

')

jeg nu for feilagtig' At
Min Formoclning, at ini Torviken B skulde vrero Vokativ, holcler
alawin skulde, saagjentagno
3
Gange
tlet
i
Nr.
6?)
(Stephens
vi paa Skoclborg-Braktoaten
"Alawinia, holder jeg nu for
leiles sorn S. 24g antyclot, have en Vokativ af et Manclsnavn
onder, at talo'
usandsynligl. tlerimod synes Runerne jalawid, hv_ormeclclenne fnclskrift
som kuncls
(jfr.
Oilemotlancl),
tiariie
Imporativ
en
at,
sage
Imocl at, dole ti ade elifi og i ade
Nr'
79'
Brakt'
paa
a.
tiad
bI.
taler
styre elifi ,,Alvokvinclen",
Bobyclning ,beJeg holder d.et for usandsynligt, at, ad skultls vrere en Imporativ metl
lifi'
Dativon
styre
skulcle
som
skjaerm" ell lign.,
(TrYkt ?. Oktober1903.)

R,trTTELSER.
17. @DEMOTLT.ND.

Jeg forstaar derfor tifi paa Brakteaten som Prresens
Konjunktiv Bdje pers.
Ental
ordn' ffi'
Dette ord maa da hore til et under Anraabelse
af Ty ucltalt
godt onske for smykkets Eiermand, ligesom
et saadant er skrevet paa Benstykket
fra bdemotland.
Altsaa synes Brakteatens Eiermand at maatte
trenkes som subjekt for lifi.
Men d'a d'ennesNavn, som er nrevnt i rndskriftens
Begyndelse, er adskilt fra lifi
forst ved. RunemesterensNavn (uha), som
er Subjekt for ifalh og fahd, og ved
Yokativerne tiad, saa venter man) at der til
lifi udtrykkelig er sat et subjekt, som
angiver, at Eiermanden er ment.
Dette subjekt finder jes i ee, hvilket jeg opfatter
som rldtryk for udtalens
e' ogsaa i ad'emotland-rndskriften, som hidr srer
fra samme Runerister, er yokalfordobling anvendt.
Efter Sammenhrengensynes ee, d. e. Z, at
maatte betyde >han< og at
maatte henvise til den i rnd.skriftens Begyndelse
skrevne Betegnelse for Eiermandenapiln rikipin.
Dette synes ogsaa formelt at kunne begrundes.
rndskriften har i Betydning 'd'et< x'ormen it, som henviser tit Betegnelsen
for Smykket, som er skrevet
i det foregaaende' Yi tar d"erfor vente, at
rndskriftens sprog for Nominativ Ental
I{ankjon ,han< har en X,orm af samme
Stamme som it eller beslregtet med
dette.
TiL got' 'ita >d'et<,nht. es, Aagedal-Brakteatens
it svarer i Betydning angelsaks' h'it' Denne ags. Form har faaet sit
h fra Pronominalstammen h,i- rdurrrr.u,
medens den ved sin Betydning ]hsrer t' den
germ. stamme a- >den, hanu.
r{u hedebhanu
i Angelsaksisk ha errer he. Ligesom
ags. h,it i Betydning
svarer til Aagedal-Brakteatens it, saaledes
vil man finde en i Betydning til ags.
hE svarend'e Form *e paa Aagedal-Brakteaten
let forklarlig.
og en saadan Form
finder jeg i ee, som virkerig staar skrevet
paa Brakteaten.
Herved' er d'et ikke nodvendigt at undersoge,
hvorledes denne Form er opstaaet' Jtg vil ikke afgjarc, eryr
€€: d. e. z, skal forklares paa folgende Maade,
somProfessorTorp har antydet: Enl{ominativ-Form
uden Nominativsmuke Eskulde
i tonlos stilling vrere blevet til v, og
siden skulde d.enne Form overfart til
betonet
stilling Yrere bleven forlrenget til e. Jeg
har derimod trenkt mig Muligheden
af
en enstavelses lkform e?1).
Paa Aagedal-Brakteaten afdeler jeg herefter
de sidste ord saaled.es: fahd
t i' ad ee lif i a n i t' D e tte to l k e r j e g saal edes:
,(uha) skrev:
,K ri gerske
Ty!
han ( d. u. E i e rm a n d e n ) l e v e !u p a a d e t
(d. e. S mykket)< .
ti synes at vrere Yokativ af stamm en *Towa-.
Gudens Navn heder i otdnorsk Tgr, i Angelsaksisk Tiw Tig, i oldhoity
sk z,io. r vore rndskrifters yokativform
ti er w f'aLdt bort, uden at nogen zu-omlyd
er betegnet. ogsaa i Dansk tirsd,ag
mangler eu-Omlyd.

Det fortjener her at mrerkes,at denne Guds
Nayn ogsaa ellers forekommer
hos Germanerne i Anraabelser. f en gammel
Slagsang fra Byen
Ifawick

i North_

1) Jog Lor i
ee ikke soge et' Adverbium-mecl Botydningen
*eiw'i;
,altid*, af on-d"rud.en
tostavelses Grunclform
thi en saad'an Gruntlform vilcle vrer" iiaut
sanhsynlig,
------.t
-^-b' vb
og \
vontor vi her,
som ovenfor sagt, et Subjokt for lifi.
Norges fndsl<rifter

med d.e eldre

lluner.
Z0

t9. rtotivrc

r Srnann.
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umberland heder-det:
Teeryebu: y, Teer
,r__go:n
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_(aarboger for nord. otdkynd.
r n.r. xrx s.z+ot
i,Tt il:?;-iltHl"?.*tkiArr.iv
]*ilarer:,rir hjarp
os!

ffi#H

r det tyske Klageraab'
ved hvilket *u1 skriger
om r{jalp, mht. e*ter,,
zetter,

zio inieho,des
skulde
edt.svare
ri,

*,m:#'i::";,
il|qH*:l
Ar
uha,somhar

":r^r;^;:;:;1,*..o*

skrever
rndskri*

",^,1'rlf iu:.f,H:'u
den Uha, der har
skrevet fndskriften
puu
n"uf,,teatenN". 29,
af Ty, stottes ved
har vreret en Dyrker
den t_Rune med B
Skraastreger til hver
lrengst t' hoire paa
Side,
som er skreven
Brakteat Nr. b?,
hvis i"ur*rrt
Mrend af Navnet
hid;er
fra hariuha. Disse
uha var, som
ieg i det forgende skal sog.e
lisk slregt' Det
at godtgj ore,af era_
e" "uto"ligt, rt'i?rtr?*.".nFolk ;;;
dyrkede Krigsguden.

erjegkommen
r'enrorskjerig

on3,*'tT":##ffi::i%if##"'i;*,

enrorkningar andrerndskriter
blive*uaa.iu,i$?*'ffir,#r#_"__;::_:.u

Excurs.
S. 264 f. Om wui paa
Brakteat Nr. 79 Steph.
Benstykket, samt
og om uui paa Ad,emoflandom den gotiske
fndskrift

talt mere i >Almind.elige
Bemarkninger<.

paa Ringen fra Pietroassa,
vil blive

