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31. Tanem,
Lileratur. Uirykt.
Brev fra Provst J. Il. Darre daterot1? Dec. 1810 (se under
Nr. 30). - O, Rygh i Catalog over det norsl<eUriversitets Samling af norclisJreOlclsager,
veil Nr. 3613.
Tryktl).
Kliiwer Norske Mindesm. (1828) S. 4b f. lForkladng afF. l{aglusen),
102 1.; Tegning Nr'.29b. - Kraft Beslrriv. 1V (1892) S. 690. _ Liliegren Run-IJrk.
(1833) Nr. 206(j. * F, trIagntseni Kgl. clanskeViil. Selsh.phil. og hist. Afh. \'I (1841)
S. 499 og Tab. VII I'ig. 4. - Nicolaysen Norske tr'ornlevn.(18tj4-1866) S. 589, 8A0. _
O. Rygh i Den norske ll,igstidende Nr. 199 Sde Dec. 186i, ,,Oversigt over. clen Tilvext
o. s. v." Nr. 14. - StephensRunic lIon. Vot. I-II
(1866-1868) S. 19b, 269 f. (mecl
Kliiwers Tegnilg og med selvstendig Tegning eftel AftryL), g48, XXVI, LIV. Vol. III
(1884) S. 40, 118, 427. - S. Bugge i Tjdskr. f. phil. og pzect.VIII (1868-69) S. 166._
Stephens i Aarboger 1867 S. 218 f. - Wimmer i Aarl,rdger.1968 S. 6g. - O. Ii,ygh i
Aarbdger 1869 S. 169. - K. Rygh i Det J<gl.r. Vjd.-Selsk. Skrifter (18?9), Trondl,.jem,
S. 93 f. - Burg Runeniuschriften(188b) S. '188. Wimmer Runenschrift (188?) S.
149, 199 f. (S. 170_ selvstanclig Tegning efter Aftryk), 304. _ Stephens The Runes
( 1 8 9 4 )S . 7 3 N r . 3 1 1 .
Grunrllag for Behnnd'lingen Kl'wers Tegning samt undersdgelse af origi'aren
og af Papiraftryk.
Tegninger. S. 36? meddeles Kliiiver.s Tegning, S, 868 Tegningen hos Siephens,
laant af Oldskriftselskabet i Kjdtenhavn; S. 369 Autotypi al pirotogr.aphi af ct papir_
aftryk, hvis Traek af Udgivereu er udfyllte med Blyant.

Om Fundet af denne Runesten skriver Kliiwer (1g23):
,,Klabo. paa
'oden
Gaarden Vest-Tanomfindes ved
af et hoit Bjerg adskillige Kampehouge,
Tvendo af disso lod Eieror: af Gaardeuophasto1gl3 og fandi i den eue, som var
14 a 16 Alen i Diameter, et Spyd og en Metal-Urne, i del ostre Eucle deraf, og

r) Eer forbigaaos flerc minclro vigtigo flcnvisningor,
sorn or nrcvDtc veil Nr, 30.
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omtrent i Midten, en halvanden Alens lang og ujzevr Graasteu, hvorpaa var ind'
- Udi den anden Hotg, som var noget
huggot, som Tegningenviser (Nr' 29b).
mindre, fandtos en muret Grav, hvori var endeel Aske og brmndte Beeu"'
De to Gravhauger omtalos allerede i Danes Rrev af 18101) saaledes:
Nordenfor Tanen en isoleretKlippe (Bjergknoll), der mocl Syd har el umsten
Ved hver Eude af denue er Gravhaug, i indbyrdes
Iigedanuei Skraaning V -0.

.rit-41

l ' ' i $
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ru
Sommer' Deu havds
Afstantl c. 600 Skridt. Den osiligo helt udgravet i afvigte
at det iudro her
megen Lighed med den paa Bratsberg, dog metl deu lorskjel,
uur-bu"ut*udBergsten,debydremedKuppelstet,cirkelruudt'detheleTvermaal
Spyd' der bevates
30 A1. Untler to fladagtige Stene fandtes en Urne og et lidei
1) Det folgende eftor ?rof

O. Ilyghs Gjongivelso'
(TrYht 3 Octoheu1399
)
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5" Diam" lignende
Urnen var i Buudeu af stobi Jerl'
hos Bardo Arentsen Tanelo
6"' tveeggot' afoval
e" r"':'gi'op'irrout;g':] t'"i
en liden Grycle. Spvdei
:liu:t
Rand paa boggo Sider
orfdt; en lemmelig ophoiei
Daunelse, paa Midten 1rl:"
ot ttou*"

at den sees at vzero af samme
anden Haug er saavidt *nde'-sogt'
blev staudset ved
Dun' fuldsteudige Udgravning
Boskaffenhed som den f''rsi"
til Sommerel'
Ilostarbeidet, men agtes fortsat
DonherafDarresidstupvnteGravharrgma&valoderr,hvoriRunestouorr
sidon blsv funden'
I S o m m e r e n 1 3 6 4 t ' a n d i P r o f . o . - R y g h d e r r r r e s i e ni e Klabu
r r d n u p a Sogu
a G a a og
rdorr
39' udialt TanemmelL)
eaurdsNr'
(Mut''
Vostre Tanem
af Gaardens
Aar ligget som Trin udeufor en
d';;;;g"
havde
Den
Przestegjeld
udslettede'
opad-'saa at Runerno nu er.halvt
Udbygninger med Indskrifteu
i universitetets
chrisliania og blev indlemmet
I Mai 1g65 Lo- stuouo'tit
Prof' O' Rygh
SOfg Den er af Lerglimrnerskifor'
Oldsamling, hvor den f'"t N'
uregelHelle, der dan'er on noget
tJ"otiiloggen
beskrivor den saaredos: ,,uo
paa
Iljorne
et
staa i
2t" t""a og 6" tyk' Rulerne
massig Firkant, c' 39" tan'g'
er uu meget grundo og
si" \'"iu
Bredsiden mellsm to p*utt"lJiitt;"''
mod Indskriften opad
i a" tiatt" Decennier liggel
nSlenerr'
udslettede'
tildels
Tauem
Vestre
Gaardon
paa
Fjos
,o- nr"t"io udenfor.-et

Rmkkes
som 6r skrovne med den l:engere
Ogsaa enkelte andre Indskrifter'
til Wimmer R'uueuHerom kan
nu**"tioj"'
af
omgivne
et
\envises
Runet,
349 f'
i Arkir' { nord' Filol XIII
g"t"";J"i"ger
-1""
til
og
schrift 169 f'
Runeindskrifter'
find-esikke ved de aldste
*u--utt":ut

Nolgos Indskriftor

meil ilo sklr6

Bun'i
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at laso {ra venstre'
Runetno paa Tanem-stenen er
eo"uru'hosKliiwersikker.t|{m,ogdermedstemmoderru]ovuede
ovorens'
Spor
Kvist synes at have begyndt
Runo 2 har sikkert velet F a' Overste
Top. Siaven er noget over Midten lidt
gansko 1iclt nedonfor den re{te Stavs
udbtget mod norro.
en meget fin nedad skraanendeSireg
Rune 3 er hos Kliirver $ n' Nu sees
:redeufor dennes Midto' men den gaar ikke
til hoiro for den lodrette Stav nogot
rlelue Skraastreg har vuoretfortsat opad
helt ird til den lodrette Stav llvolvicli
en Afskalling tvivlsomt lalfaid har den
til venstre for Staven, er paa Grund af
til venstre for Staven som til hoire for
ikko paa langt nar strakt sig saa vidi
at maatto vare uuoiagtig' Det synes meget
d"nnJ. Kliito"r" Tegling synes her
da don er saa fil og da den til hoire
uvist, om Skraastrogenhar nogen Betyduing'
Den korte Skraaslreg' som paa Stephens's
nlL ikko naar ind til den lodrette Siav'
Midte og som ikke el ider.rtisk med SkraaTegning krydser Staven over dennes
Stephens
en betyduingslos Afshallilg
strigen paa J{lt wers Tegling, er sikkerl
de nu
ofter
mig
Det sidsto forekommer
laser Runon som n' Wimmer som i'
levnode Trak sandsYnligst'
dermed stemme de nu lsvnode
Rune 4 er paa Kliiwers Teguiug R r' og
mon derimocl tale Tr:ekkeno Runen ]rar
Trpk overels. Stephens t:eser ll is'
ueppe vmret I w.
I|rrueserhosKliirvorogondnrretiydeligtIl.Rrruerrkarrikl<e]rave
v8rot, F a.
paavisosi deu la:lgero Iiokkes
Runo 6 har en Form, som ellers ikko kan
er fuldstanclig paa Kliiwors Teglirg'
skrift. Den bestaar af on lodrot Stav, som
uu or forsvundel' Paa hver
men hvoraf den Del, som har vzeret under Kvistene'
som naar Rammeliujel oventil i nogeD
Sirlo af Staven er ovontil sn kantet Kvist,
(p' der
er Form' som ligner Q eller
Afstand fra Lidtstaven. Runeu ]:ar altsaa
Iipkkes R'uner brugos som Tegu
i duo.tu og svonsko Indskrifter mod deu liortere
'I'horsen (Den Sondorvissiugskeliunosten' Kjob' 1839' S 23)
for m. Naar P' G.
paa en norsk Ruresten' saa har hau
,igu., ut (P m en enkelt Gang forekommer
1) Men Runou paa Tanem-stenen kau sikkerlig
vitnok tankt paa Tanem-Stonen
med f{ m, dels fordi Lmsningen
ikke lases som m, dels fordi Indskriften begynder
Det ligger
gjore Intlskri{tel uforklarlig
af Runo 5 som m vilde, som det synes'
R'une 5 for ligebetydende med don
derfor nar at autage med Stephens og Wimmer
De {orsto 5 Runer skuldo altsaa vare mairlR eller manrln
lrengere
"deri Il,unerakkes Y.
et Mandsnavn2) manrln or fra
maatto vi mod Wimmer se Nominativ af
og
jeg kundo ikke forklars et saadant Navn'
Trmkkenes Side miudre sandsyrligt, og

I
!)

gkulilo eftors6
herom llan sagile' at han
Jog spurgte ?rof. Thorson ongang mundtlig
Sagen, mon jeg ffk senero intet SvRr'
tidligero t@Dkto' mon
ikko ion Lresning maiwan, lvorpaa wimmor .
}i"tia",
i.;ii"""
af *Mangislan Qfr'
rnanisln
paa
tidligero
ienktc
Jig
sort lran selv senere har opgio"t
is'
som
4
Rune
leso
at
"g oldt;'sk ,4lorrgis)'men vi tir ikkc Ret til
;;;i;

r
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eu forkortet Skrivemaade afet
thi jeg vilde uare Betankelighed vetl deri at soge
Na'tn * Mann-erilan.
'Wimmsr
mairln
siger (Ru:renschr.S' 1?0): ,,die inschrift tscheiui] X F lR I Y
verkilrzte
bin'
geueigt
meiston
wiodergegobenwsrden zu miissen, worin ich am
manresnamons zu sehen"' I
eines
,"U"ulioo"g (wie auf dor Etelhener spange)
*Murila fotkoftet skrevet mrla
Men i mairln
Etelhem-Indskriften or Navnet
Skrivemaade' da ai er
kunde man neppe soge nogen dormed ensartet forkortet
skrovet i forsts Stavelso i Tanem-Indskrifton'
deri sogo on yngre
Hvis mairln var den retts Lmsomaade,maatto man vel
samme Suffix som f Ex'
}'orm af et Navn *.[4arilar, danuot af urnord mariR ved
tr'orst fordi der ellers
oldl.. fuIavi,Il. Men dette forokommer mig ikke sandsynligt.
vzerebibeholdt i Ucltalon
ikke er Spor af et saadant Navn' Dernast fordi i maatto
udeladt i Skrifi' er ikke
foruo l, bg at ot i Udtalen bibeholdi i skulde vare
rimeligt, da Navnets Begyndelse or skrevet mair''
Den navnte La:sning af
Et Navn mairtn vilde derfor varo uforklarligt
har denne Irorm'
Runo 6 som n er hellor ikke sikker, da n aldrig ellers
IlosGoternolbrekommerN$vlet'Meri|o'paaEielhem.sprcndenmrla(Norg'
*Merila' Dette Navn ma'atte i
Inrlskr. I 148 ffl), der i urnord. Form skuldo hede
*Marlo
historisk Oldnorsk, hvis det der brugLes,hedo
skal lpses
Herefter tor man kansk6 fornode, ai R'uno 6 paa Tanem-Stenel
*Mt:lrila'
saa at vi her har Navnet mairle, yngre Eotm al
MedHensynti]RrrnensTormkanMsenelevereblevettilg']igesomF
i den yngre Rekkes Skrift er blovet iil <P' Y'
enteu R'uueristerens
Navnet mairle paa Tanem-Stenensynes ai maatte v:ere
har v:orel aubragt Jfr'
Navn eller Navnet paa den Dode, i hvis Grav Stenen
bl. a. Norg. Indskr' I 361 f.
af den
At i-Omlyd har gjort sig gjreldende vecl kori a rnod Slutniugen
afgestumn Stentolta'
Tid, da mau skrev med den l:engoreR'akkes liuner, fremgaar
f'' l9S Irormen gestumn
elifi Aagedal og flore Formerl se Norg lndskr' I 106
i't'Mctrile' er i Tanemforudsmtte gestnat gaslia. Den Formodniug, at a, son findes
bori mellem r og l'
Indskriften omlydt ved Iudflydelse af det i, som her er I'aldi
at dei af 'i omlydte
har altsaa god Analogi Det synes heller ikhe paafaldende'
a er beteguetved ai1).
mwsE Krogsta
mairle med .e for aldre 'a stottes vecl dnude Bjorketolp'
jeg (Nolg lldsl<r' I0h) rigtig'
(Norg. Indskr. I 128 f.)og ved qsrbse Folnaas, hvis
har forklaret dette som Ingisarbishe.
Tanom-Indskriftenharendnuet?deTegrrl:ergsttilhoire'hvilketpaa
ikke er fuldst:tndigere
Kliiwers Tegning, hvor dets Torm er mirdre rigtig giengivei,
detle'Ilegl slial opfattos'
end nu. W'immer (Iitnenschrift S 169 f') tlol sikkert, at
I 152)' enten som
ligesom det 11te Tegn paa Etelhem-Sparden (so Norg lndskr'
')

cf l:ort a ofto vcrl ol
I Indskrifter mocl doD kortero R*kkes Rtner botegrres i'Omlvd
rrri' f' Il* ldnd&
ikke
slarirlcn
ri)
(i'Ornlydou
af
for
a
skrivos
Oe i islandske Hnar.clskrifter
miiri - lantlanrcri (Gislason, Urn frLruparta, S. !6).
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en Forbinclolsesstrognollom Rammestregorneellor som et Skilletegn ved Enden af
Indskriften.
Jeg holder dette for meget uvistl). Uagtet de 6 forsto Runer paa Kliireors
Tid var fuldstandig bevarodo, synes det muligt, at ?do Togu allerode dongaug
havde tabt ondel ved Afskalling. Efter Sporene paa S|enon tror jeg snarest' at
Tegnot har v:eret (ikke N u som Stephous leeser,men) R r, uagiot Rune 4 or
anderledos formet. Jeg tror ofter Togn 7 enduu at skimte Spor af et Par Bunestavo. Isaafald maa ot Ord have begyndt med Rune 7 r.
Men jeg fremhaver til Slutning, at Opfatningen af Tegn 7 paa TanemStenen syues mig alclelesusikker.
Hvis jeg har Ret i paa Tanom-Stenen at laso mairle, maa Indskrifton
vare forholclsvis seu. Dotte fromgaar af 1) Omlydsvokalen ai; 2) Mangelen af
i mellsm r og l; 3) Yokalon e i Nominativ af en -z-Stamme' Efier disse Eiendommelighecler synos Indskrifteu ikko at kunno veorealdro end c. 650, men vol
at kunne vare noget seneto. Formen af Runo 6, som jeg har last e, synos ondog
at viso, at Indskriften ikke er reldro end forste Ilalvdel af Sde Aarhuudrod'
'Wimmor
Runeuschr. S, 304 satter derimod Tanem-Indskriften til c' 500600, snarest ntsrmere sidstnavnte Aarstal.
1) At Tognet blot skulde vere eII Torbinilelsosstrog rnellom Ranrmcstlcliljrne,
rimoligt, thi dorved vildo Kvister ollcr Stav€n til hoiro ikke lbrklares'
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ikkr:

