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22. Opedal.
S. 301 I/. 28 ff.
Formen af e-Runen med ret Forbind.elsesstreg oventil
forekommer ogsaa paa Kammen fra Neclre Hov; se S. 423.
S. 303 L/.25.
til Navneformen

birgqgu med i-Omlyct i forste Stavelse staar i Modsretning
Bergio fra Norclen hos Jord.anes (Mommsen's llclg. S. 59 8).

S. 304 tr. 31 ff.
swestar med Runen R er oprincleligere Form end. dn
(metl L), tl. e. >Datter<, p&& By-Stenen.
S. 304 f. og 305 Anm. 1. gibu Brakt. Nr. 57 er snarere Prresens Inttik.
lste Person >jeg giveru.
S. 305 Ir. 6. Hunkjonsord paa -zr i Nominativ har vi ogsaa i Navnet ebuGinu

Odemotland; jfr. welu Belgu S. 46?.
S. 305 L/. 28. liubu. Jfr. Mand,snavnet Leu,b'ius i en romersk Ind.skrift fra

Worms fra forste Aarh. af vor Tidsregning.
blatt der Westd. Zeitschr. April 1901 S. 88.
S. 306.

wage, Dativ.

Med Hensyn til

Se v. Grienberger i Korrespond.enzdette Navn mrerkes, at j.g

ikke

fra andre germanske Sprog har kunnet paavise en tilsvarend,e l{avneform, men kun
en rz-Stamme, oldtysk Wago. X'remdeles kan mrerkes, at d"en gamle k-Rune ikke
forekommer

ptutu Opettal-Stenen.

betegner )( tillige Udtalens k.Jeg har sogt at vise, at X ogsaa i enkelte norske fnclskrifter mulig kan betegne
Udtalens k; se Rettelser til Stenstad" og Aarstad S. 536, 540.
Paa Rijk-Stenen

Efter dette kan man spCIrge, om f, ikke ogsaa paa Opedal-Stenen kan bek. Yi vild"e da her kunne lrese wake, af en Nominativ *Wakan
Man kunde formode, at dette Navn svared,e til oldtysk Wachu,s CocI. llauresham.
tegne lldtalens
(8de Aarh.).

Eller ogsaa kunde man ville forklare det af et Fuglenavn: norsk dial.
afr,k,i s(n)joad,k >et Slags FaIk<, se Aasen; dansk musudg >buteo<; glsvensk musaadker >milvus<. Jfr. olcln. ualy og hangi,uulr blanclt fu,gla he'i,t'i,SnE. ecl. AM. II
489; Akkus. plur. uaka Gislason,Praver S. 383 11; dog nysvensk urd,k >falco buteou.
Blandt Runemesternavne har vi flere andre Fuglenavne: uha; harabanaR; sandsynlig
aadagasulaa, og flere.
Ifvis Lresningen wake paa Oped.al-Stenen var rigtig,
tale for, at Ind.skriften var yngre, end. jeg tidligere troed,e.

vilde d"enne Lresning
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Men for Ticlen vover jeg ikke at holcle Lresningen wake for mere end en
usikker, ja entlog usand.synlig X'ormod.ning.
S. 307 ff. Andet og tredje Ord har jug i d"enne Uclgave lrest bo ro (eller
bou rou). Men den Maad,e, hvorpaa jeg har sogt at forklare det efter b og efter r
som en X'orand.ring af I o-Runen eller som opstaaet af en
Forbindelse af Runerne o og u, er lidet sand.synlig. Palreografisk ligger en and.en

forekomrnend.e Tegn
Forklaring

Det synes at kunne vrere en Binderune af en ret-

af Tegnet nrermere.

vendt u-Rune og en Stuprune af u, saaled,es at disse har den rette Stav tilfreIles.
Jeg formoder herefter nu, at der skal lreses bJi r[i.
Rigtigheden
Staven.

af denne Lresning stottes navnlig ved Indskriftbn

Paa Konghell-Staven

paa Konghell-

i det folgend.e.

Se om denne Rettelser til Hammeren-Ind.skriften

har vi to Gange et Tegn for langt ?r, som er dannet

af en retvenclt u-Rune og en Stuprune

Det sidste af disse to ligner ikke

af u.

liclet Tegnet paa Oped.al-Stenen d,erved, at de to u-Runers Krumstave krydser hinand.en.

Men d.et afviger

derved, ab d.e to

u-Runers Krumstave

ikke

gaar ud

fra den rette Stavs Top og Basis.
har et Tegn for Iangt

Ogsaa llammeren-fndskriften

en retvendt u-Rune og en Stuprune af u.

u,, som er dannet

af

Begge Krumstave gaar her ud. omtrent

fra Midten af den rette Stav og krydser hinanden ikke.
Samme Tegn
motland.-fndskriften,
Ifertil

kan

forekommer fire Gange i Adeefter min Formod.ning som Betegnelse fot tu.
som i llammeren-Indskriften

endnu foies, at en Stuprune

af u oftere forekommer i for-

holdsvis sene Ind,skrifter med d.en lrengere Rrekkes Runer.

Saaledes i Torviken B

(S. 287), Ad,emotland (S. 258), sandsynlig i den yngre Yalsfjord-Inclskrift
Sammenlign

motlancl-Inclskriften

har to

(S. 351 f.).

Ligelecles kan d,et nrevnes, at Odeu-Runer ved" Sid.en af hinanden ved Gjengivelse af

ogsaa Belgu-Ind,skriften

S. 467.

samme Stavelses Yokal.
Jeg formod.er, at det af to u-Runer d.annede Tegn paa Opeclal-Stenen lige-

som i Konghell-Intlskriften
0u ru.

betegner

langt

u,

Saa at bfr

rili

har vreret ud.talt

t -

bili katt ligetil vrere : old,n. Imperativ bto >bo! lig! hvillu
X'or rfi, udtalt r"d, kan den Tolkning bibeholdes, som jeg tidligere antog
ved Lresningen ro (eller rou). rfr, udtaht rw, er da enten Instrumentalis af et til
oldn. rb f. svarend,e Substantiv
svarend.e Acljektiv.

eller Nominativ

f begge Tilfrelde er rfr,

i Ental Hunkjon

af et tiL oldn. r|r
udtaLt ril. opstaaet af *rduir,.

I Oldnorsk synes langt u oftete at vrere opstaaet af langt o ved Omlycl. af
et folgende w, mulig tillige
u,

ved. omlyd.end.e Inilflydelse

OLdn. skbr d,anner Nominativ

neppe tilfreclsstillencle

forklaret.

Flertal

skhar.

J.g formoder,

af et efter w falgende kort

Denne Vokalovergang
at den skal forklares

er hiattit

pau falgende

Maad,e: skbr er, som sees af cle tilsvarend,e gotiske og old.hoityske Former, opstaaet
af. *skdhaz. sktr,arkan vrere opstaaet af forhistorisk *skow1n; thi efter Sievers's Regel
kan

germ. h skifte med, w.

frelde, saaled.es som Prof.

Denne Forlclaring
Torp

nrevner for

af skttar stottes i nrervrerende Til*ig,

d,erved, at

synes at vrere beslregtet med got. skeoujan, oldn. skeua.

Mulig

sk6r, got. skAhs
er clog Yokaf,en u
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i de oldn. Flertalsformer
*skowoma.

uf sk(tr lydret

kun

opstaaede i Dativ X'lertal af relclre

Paa s&mme Maade er langt ta opstaaet af langt o ved. ea-Omlyd i flere
and.re Ord.. Til old,n. poet. n6r ,Skib( svarer svenske Dialekters no >Yand,kumme
eller Yand"trug, sorn er dannet ved, Ildhuling

af et helt Trrestykkeu, ogsaa norske
(isrer sstnorske) Dialekters ??o. Dette Ord horer aabenbart sammen med Lat. nau,is,
gr. aaig; den forgermanske Stamrne har altsaa vreret o",ndLl-. Men nu heder det
nordiske no i endnu flere norske Dialekter nu,, i Buskerud nL{u; se Aasen og Ross.
Det synes altsaa nod.vend.igt at antage, at nw, er opstaaet af en Stammeform, som
har begyndt med *ndou-.
Paa samme Maad.e synes langt zt, opstaaet i folgend.e Ord: Paa Gotland. ra
>Jernspaan,
som hrenger fast ved Eggen, f. Eks. paa en Kniv, efter strerk Slibf.
ning<; i svensk Rigssprog rttegq; i norske Dialekter (Romerike, Smaalenene) ra(r,)
men i flere svenske og norske Dialekter ro (lukket o); d.erimocl i Mandals Fogd. r"ru
og and,ensted"si det syd.lige Norge run, Se Rietz, Aasen og Ross.
Oldn. fl{td f ., nynorsk /lu >fladt Skjrer, som ved Ftodtid overskylles af Soenu
forklares af X'alk og Torp, Etym. Ordbog af en indogerm. Grund.f orrr' *ytltttd, elLer
*ytti,t|.. Men da Oldnorsk bruger
/l(tn i Betydning af >skylle over( om Soen og ikke
ellers har Rodformen fl'fr-i samme Betydning, saa er det maask6 rimeligere, al fl(,td
er opstaaet af en urnordisk Grundform *fldwadu,,
S. 309 L/. 22 ff.
Yerbalform

Ogsaa i AdemoUand,-fndskriften er en Apposition ved en
hvortil d,en horer; se Rettelser til Odemotlancl

ad.skilt fra d,et l{avn,

s. 547.
MecI bfr

,hvil

i Ro< sammenlign ogsaa lldtrykket

harpq : kup ru : p,in
paa Stenen fra Asfrerg i Rand,ers Amt (efter Wimmer fra forste X'jerd.eclel af 11te
Aarh.), hvilket Wimmer (TI 235 ff.) tolker )saare god vrere din Rou.
S. 310.
Tid.

rfr,

I-,resningen bfD .[i

." vigtig for Bestemmelsen af Opedal-Stenens

Thi clet Tegn, som findes i disse to Ord for langt zc, finder ikke Tilknytning

ud,en i forholtlsvis

sene fndskrifter.

Numest

beslregtet er, som allerecle sagt,

Tegnet for langt u pa,a Konghell-Staven, hvis Indskrift

er med den kortere Rrekkes

Runer og fra omkring Aar 800.

Beslregtet er ogsaa Tegnet for langt u i }Jamsom vel er fra omkring Miclten af 8d.e Aarhundred-. Et i Form
Tegn overensstemmend.e Runetegn bruges i Od.emotmed lfammeren-Indskriftens
meren-Indskriften,

land.-Indskriften, som vel er fra 650, som Tegn foy u.
Ogsaa Sprogfor*utt .fr, opstaaet af *rdwu, gjor clet sandsynligt, at OpedalIntlskriften er meget yngre, end jeg fra forst af troede.
I d.enne Forbindelse kan ogsaa nrevnes Skrivemaad-en birgqgu med g efter
rt. Paa lignend.e Maade er paa den gotland,ske Martebo-Sten fra 775-800 skrevet
k, som betegner g, efter 4.
Efter clette er jeg nu tilbsielig til at srette Opetlal-Indskriften til Tiden
mellem 600 og 650.
I fndskriften

er der flere lldtryk,

som nu faar ny Betyd.ning.

Attjektivet

liubu afviger fra d.e regte nordiske fnd,skrifters Udtryk, men stemmer overens med.
Ucltrykket i romerske Indskrifter.
( Irykt ?. Oktobcr 1903.)
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Utttrykket buu ruu >hvil i Ro !< i Tiltale tit den Dade afviger ligeledes
gammelnordiske fnclskrifters Udtryk, men stemmer mere oyerensmecl Utltrylket
tinske Intlshifter.
Hermed. er at sarnmenstille llcttrykket pau Tawik-Stenen B, som er funden
i en Gravhaug, hvor vel ogsaa Opectal-Stenenhar havt sin Plads. Runerne
begge fndslrifter skaarne, ikke indhuggecle. Ucltrykket i Torvik-Indslaiften
bestemt at vrere en Efterligning af kristelige Gravshifters lltltryk.
Sven Sdderberg har i et Brev af 6. November 1900 sluttet sig nrermere
min forste Tolhring af OpetLal-fnd.shiften end til min anden. Han opfatter
9 og Tegn.ll som et Skillet.gr, der er brugt som X'orkortningstegn. Han
d.ermecl et Skillet.g*, der har Form som fl, i en latinsk fndskrift i
Ilan lreser Tegn 8 paa OpecLal-Stenensom Binderune
i Udine, Italien.
p : *baF. Han hold.er OpetLal-Indskriften for en af de allerreldste Runeind. Dette stotter han vetl Formen af e, d.er er den samme som i lnctshiften
Dopskoen fra Torsbjrerg Mose. Torsbjrerg-Fundet smtter han af arkmologiske
til anclen Halvdel af 5te Aarh. Han bemarker, at Montelius efter hans
gjennemgaaenclehar gjort Sagerne for gamle og at Ryghs Opfatning var
Til disse'Siid.erbergsOpfatninger af Opeclal-Inclskriftenkan jeg.nu ikke
mrg.

