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2. Fredrikstad.
S' 45' Jeg har tidligere antaget, at denne Brakteat er en
Kopi, i hvis
rnd'skrift Brakteatens Forfrerdiger ikke har lagt nogen sproglig
Mening, men at
den er en Efterligning af en nu tabt Original, som sand.synlig
har indeholdt et
ubestemmeligt Mandsnavn i Nominativ paa _n.
Det synes mig nu muligt (omend meget usikkert), at Indskriften
paa det
bevared'eEksemplar kan vrere Original, og det synes mig nu
ikke utilstedeligt i
Brakteatens rndskrift at sage et fra venstre mod hoire skrevet
Mandsnayn pa,a -R.
Forste Rune til venstre kunde efter Formen vrere den
f. Eks. i Odemotland'-rndskriften forekommend.ex'orm for h. Men jeg antager
R'nen snarere for
et efter en lodret Rammestreg folgende, mod venstre vend,t
u. Anden Rune er
vistnok ikke g, men d, som har venstre Stav tilfrelles med Rune
1. Rune B og
Rune 4 lreser jeg begge snarest som u_Runer,d,er er vend"te
mod venstre (og ikke
som to h-Runer). Rune b er sikkert og tyclelig y n.
rnd'skriften synes altsaa at kunne lreses[d'urr.
Dette synes at vrere et
sammensatMandsnavn, hvis forste Lett er ud_, udtalt ud,d,_. Dette
synes foran
Yokal at v&re opstaaet af *(Id,d,a-,d.. e. den i Personnarrnealmindelige
Stamme
oldn' Odd-, oht. Ort-, frellesgerm. *(Izd,a-. Ilvor ticllig ed, i
Nordisk er blevet
assimileret til ild', mangler vi Midler til sikkert at bestemrne.
Andet Lett i Mandsnavnetpaa x'redrikstatt-Brakteatenkuncle mulig
gjengive
Udtalen *ttua (tostavelses): nynorsk tlial. ?rr m. >Bjrergugle<i
det sydvesgige
I{orge; se Ross. Dette nynorske zrr synes efter sin Form ikke at
kunne vrere opstaaet af olcln. tt,fr, men synes at forud,srette et oldn. hr (Stamme [t-).
Dette kan
have vreret en Sideform tit tfr, ligesom Olcthoitysk har two
ved Sid.enaf ilfo.
Det nynorske ur forekommer i overfort Betyclning som andet Led
af flere Sammensretninger og skifter da dialektisk med -uu og -uu,i; f. Eks. helur >en gudsforgaaen
Krabat<, men ogsaa helu,uog heluu,i.
Brakteatens -uuR kunde da mulig vrere Nominativ af en zr-Stamme.
Om
det beslregtedeMand'snarrnuha se S. 247 og i d,et folgende und.erRettelser
til In6.skrifterne fra Otlemotlan,t og llammeren.
Men det er kansk6 sandsynligere,at Brakteatens uduun gjengiver
lldtalen
*Ud,d,-&a.Herfor taler folgende.
Andet Lect i Navnet har ifalge den her fore-
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uha i odemotlancl-rntlskriften,
slaaecre Torlrning sa,mme Betycrning som Navnet
Bemrerkninger<soge at paanemlig ullubror, Bjrergugleu. Jeg skal i >Almintlelige
Runemestre gjennem flere slregtlecl.
vise, at 6.ette Navn kan folges som Navn paa
Jeg skal ogsaa,soge
Titctels forekommer det som and,et LecI i en sammensretning.
j0tling_af samme slregt paa Konghell-staven har samme
at paavise, at en yngre
Ufi'. Skrifteientlommelighecler
Navn i den forand"redeForm Grf, r^ndsynlig rtdta,k
fremtrred'er i rntlned.arves hos d.enne slregt, saa at flere Eiencrommerighecter
fra odemotlancl i slutskrifter til forskjellige Ticler. Nu har vi i uhas rntlskrift
stavelses vokal. Derfor
ningen af begge Linjer uu som Gjengivelse af en eneste
kan have vreret baaret af
trenker jeg mig, at Fredrikstacl-Brakteatens Navn uduun
(Brakt. I{r. 57 Steph')' uduun
en Runemester af samme Slregt som uha og hariuha
*(Jd,d,tr^.
Da er stammens utllyctende Yokal
har da kansk6 snarest vreret ucltalt
-a
i Aageclal-rnclskriften, der
fatclt bort foran Nominativsmrerket ligesom sand.synlig
er skreven af den samme IIha som Odemotlancl-Inclskriften'
kan
Som en Lighecl mellem disse rncl.skrifter og Freclrikstacl-rnclskriften
har ogsaarnclskrifterne
end,nu n&ynes, at ligesom d.ennehar 3 vend,eruner, saale,il"es
ctet foregaaende er rigtigt'
fra Aageclal og odemotlancl flere Yenderuner. rrvis
mlclre encl slutningen af TcIe
synes Freclrikstad-Indskriften neppe at kdnne vrere
Aarh.1)
kun betragtet'
Dog vil jeg have d,enneTollming af Freclrikstad-Brakteaten
som et usikkert Forsog'
102 Tabel YI x'reclrikB. Salin (Antiqvarisk Tidskrift XIY 2) opforer S.
af d.en danske Type af
stad_Brakteatensom d.et eneste i Norge fundne Eksemprat
har Tremstillingen Menneskeden d.ansk-gotlanclskeAfcteling af Brakteater, som
denne Afcl'eling s. 49hoved over et firfsddet Dyr. Han beskriver og bestemmer
Afcteling er funclne paa
b1. De fleste Eksemprarer af den d,anskeType af d.enne
Fyn og Sjrellancl.

