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18. Selvig.
(Bd. I S 266-.268. II S. 664.)

Folgencle Bemrerkninger af Bugge er oprindetig nedskrevne for at udgjore
et Afsnit (',Brakteat 46<) i hans Afhandiing i Aarboger 1905. De blev imidlertid
lagte til Sicle for at indgaa i disse TiIIreg til Selvig-Brakteaten, hvis fndskrift efter
Bugge bestaar af samme Navn som det, han laser paa Brakt. 4G:
,Brakteaten [Nr. a6l har oppe til venstre mellem to Rammelinjer en Ind:skrift, som feilagtig er gjengivet hos Stephens. Den incleholder
3 Runer og skal
lreses fra venstre mod hoire. R, 1 synes at vaeret t. Venstre Skraastreg gaar ikke
saa langt ned. som hos Stephens) rrlen er meget lrengere end. hsire Shraastreg.
R. 2 ser ucl omtrent som k-Runen i den kortere Raekkes Skrift tz. Jeg gjengiver
ved A; jfr. til Brakt. 55 fAarb sger 1905 S, 199 f.]. B. 3 lreser jeg som
It u. IIos Stephens er der for stort Mellemrum mellem Hovedstav og Bistav. J"g
lreser altsaa tnu.
rlen h#

Denne lrresning ststtes derved., at en norsk Brakteat fra Selvig, Byfylke,
(Norg. Ind.skr. Nr. 18, S. 266 ff., jfr. S. 554) har foran Menneskehove,iletde 3 Runer
T F N tau, skrevne fra hoire mod venstre.

De to fndskrifter

betyden(fe,
uagtetre har hve*lilrT.:i:emuer
roze.;

synes at vrere lige.

2+r

RETTELSER.

r8.

sELvtG.

*talt'Lr"xtailt'u:oldn' td f' 'er' Taao'
Efter Foruren kan tau vrere for reldre
hvor en Kriger fra
Dette orcl forekommer som Tilnavn i'Braavalla-Digtningen,
usanclsynligt, at Ilunkjonsordet T' d'hat
Telemarken heder Ht'(tald,r td,. Det er ikke
paa' en Kvinde for at betegne hende som
vreret brugt som Tilnavn og som Navn
Tommer'id,en,.Hvis ordet paa Brakt. 46
Iiden. Jfr. nht. Dcitrmr,infrog Eventyrnavnet
maa det betegne Brakteatens Eierinde'
og selvig.Brakteaten er Kvindenavn,
Tolkning som en usikker Mulighed'
Dog vil jeg udtrykkelig betegne d'enne
med Brakt' 38' og Runerne paa tle to
Brakt. 46 er i Frernstilling nrer beslregtet
Sted og paa samme Maade' Ligeledes
Brakteatel er anbragte vresentlig paa samme
til hoire' Det er derfor muligt' at Inder d.er Lighedler i Runetrrekkene, smrlig
af rnclskriften paa Brakt' 38' Jfr'
skriften paa Brakt. 46 kan vrere forvansket
35, 36 og 39 fhvorom se Aarboger
ogsaa Fremstilling og Runer paa Brakteaterne
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har
af selvig-Brakteaten, som anclre Forskere
Formodning'
Bd' I S' 267 f' ucltalte
givet, tager clels sit, udgangspunkt i Bugge's
De Bidrag

til Belysning

attFNtaueropstaaetved.EfterligningafFrNa|u,delsknytterdetilclen
Bd.Ils.SS4udkastedeTanke,atetrcetbortfaldtforantr.
1918, (sverrska landsmf,I xx'
E. Linderholm, Nordisk magi I, Stockholm
omtalt alu og omformninger deraf paa
Irefte 141) S. 70 bemrerker, efter at have
ha ordet fl' den norska selvigbrakteaten'
forskjellige Brakteater: ,vidare torde vi
Ristaren
betydancle aru. Detta iir vd,l ock riktigt.
vars f F h av Bugge tolkas sfrLsom
lfr'ta
att
f-runan fflr
viirkan genom
har, si,vitt j*g fijrst6,r, stjkt ijha den magiska
tilt T. Men denna run& var guden
bnnu en bistav, varigenour d,en ftjrvandlats
Tyrs tecken n.
Anzeigen 1906 Nr' 2 s' 757
Th. von Grienberger, Gottingische gelehrte
ael dsteopfatni ng: ' D i e R unen
(jf r . s m s t . 1908 N r.5 S .4 0 7 ) u d ta l e r s i g m od B ugge' s
scheint, d,ieselben als blosse Entstelsincl aber so klar und sicher, d.ass es schwer
ein sachwort mit d'er Flexion von
Iung anzusehen, ich meine daher, dass dieselben
*td'u in *td'-uu'
'Man kann zweisiibiges
afu, f ,,pu, oder einen Namen enthalten<.
Entsprechung zu goL. tEtuu, stf'
rekonstruiere' und darin entweder die urnord"ische
,ttir{ta,orclou,oderzumahd..FrauennamenZarcad'esCaI.Merseb.Jul.find'en.
hvor ogsaa
smst' S' 139 om tawo paa Brakt' 27'
[Her henvises til Bemrerkningerne
hist' Fris' anfores'l wtire d'aswort
clet olcttyske Mand,snavn zatuttni Meichelbeck
an ahd' g'i'zar+ua'st'f' 'das Gelingenn
ein Sachwort, so kijnnte man insbesbnd.ere
denken' Demnach wiirde man
,oro ,*u . zaruAn >gliicken, gelingelr' zlr'teil werd'eno
des Giiickesu
*tnwfi, als insbrumentalen Dativ, wie ,mit dem Wunsche des Gelingens'
bonam fortunamo erkld'ren d'ilrfeno'
i 3dje udgave af Grammatiken)
Noreen (som ikke medtog selvig Brakteaten
'tau
({ tauu? vgt' ah'd"gt'zawa'
foreslaar i Attisl. Gramm.4, 1923, S. 386 ligeledes:

odepin

mndcl. tourue geriit? za got'tawian herstellen)"
fra typologiske Forhold selvig'
schetelig (Bd. III S. 55 t.) bestemmer ud
Brakteatens Tid til anden Ilalvdel af 5te Aarh'
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meil cle aldre
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