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32. Hammeren.
S. 377 Ir. 31. Lasningen pausq paa Gimss-Stenenmed Yenderune af u er
feilagtig. Isteden derfor skal lresespa,i,sq,se S. 392,,399.
S. 379 I/. 6 f. n. Ordene ,Jfr. tiade Aagetlal< stryges; se S. 551 tr.
S. 379 ff. Jeg lmser og tolker Hammeren-Inclskriften nu noget anderledes
end for.
Runetegnet oppe til hoire bestaar, som fsr bemrerket, af en Stuprune af u
oventil og en retvenclt u nedentil, begge forened"e paa samme Stav. Yresentlig
samme Runetegn forekommer i Od,emotland,-Inclskriften4 Gange (r. S. 545 t.).
Derfor kan Tegnet i lfammeren-trndskriften ikke lreses som skilt i to Dele, fsrst
som u i fndskriftens Begyndelse og siden som u i Inclskriftens Slutning. IncLslriften maa derimod lreses paa folgende Maade:
uulfpalfl,
'(Denne
Lasning er allerecle nrevnt S. 381 Anm. 2, men der metl urette
forkastet.)
Paa Opedal-Stenenforekommer to Gange et Tegn, som er d.annetaf Runen
u og en Stuprune af u, som det synes, mecl Betydning af langt u; se S. 559 f.
Forste Orcl i lfammeren-fndskriften frlf er forkortet Skrivemaade af et
Mandsnavn i Nominativ. Det er ikke let al ufglare, om dette har vreret ucltalt
wulfn eller om forste Tegn her gjengiver Udtalens lange u (jtr. bfr Oped.al,d. e.
btt). I clet folgende skal jeg begrunde den Mening, at Navnet skal udfytaes frlf(i),
og at dette gjengiver Udtalen UUi. Dette l{avn er Subjekt for cLetfolgende
Verbum.
Yerbet har j.g tidligere lrest fpa og forstaaet dette som lste Person oIdn. fdda ,(jeg) skrevu. Men d.et er ikke sikkert, at Runen ahorer mecl til Yerbalformen. fp kuntte v& e forkortet skrevet for fapi, 3dje Person; jfr. 3dje Person
fahd paa Aagedal-Brakteaten,hvor den udlydend,eYokal ikke er skreven. I Ade-
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er Sclje Person
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skrevet fpi

og her har Runen F ligesom i

tilspidset Sidestav.

Intlskriftens
oltln. At1r.

Yi

runoR wurte

tretlje Ord er atfe eller alfr. Dette er Dativ af Mandsnavnet
maa, da oversrette >skrev for Alvu.
Om Brugen af Dativ jf".
heldan kunimudiu paa Tjurkci-Brakteaten. Dog er Brugen af

Dativ her ikke fulclt analog, da den sidstnrevnte fndskrift findes paa et Smykke,
som har vreret en Persons Eiendom, medens llammeren-fndskriften
er indriclset paa
en Bergvmg.
Inclskriften

paa X'rerslev-Stenen i Sjrellanct (Wimmer II 321) er efter min
Formodning rneget reld.re encl den Tiat, til hvilken Wimmer henforer den, og indhugget af en ostsvensk Runerister.
Denne trndskrifts ned.erste Linje begyntler:
i'kisafai,. Dette aclskiller jeg nu saaledes: ik 'i,safa,i, og oversretter: ,Jeg skriver
for fse<.
I

Overensstemmelse hermed opfatter

jeg nu llammeren-Inclskriften

>Ulve

skrev for Alv< saaled.es,at den er en Minde-fndskrift,

som af Ulve er indriclset til
Sammenlign fnd"skriften med den kortere Rrekkes Runer
paa en Bergvreg vetl Ind,soen Framvaren.
Denne har llndset lrest saaledes: r'i,st :
a'i,nr'i'p'i': at : wstren; se S. 323. Jeg vover ikke at afgjare, om Alv har vreret begl'avet tret untler den Bergvreg, p&& hvilken Indskriften staar, eller er d.od.and"enMinde om den dode Alv.

sted"s.
J.g

antager, at det Mand,snavn, som lyd.er i Dativ alfe eller alfi er d"et
samme Ord som det old.n. Appellativ d,Ifr. Naar Dativen i fndskriften ender paa
N, sau synes d"enne Rune her at betegne en Mellemlyd. mellem e og,i, som mulig
endnu paa fnclskriftens Ticl var lang eller halvlang.
Det er eiendommeligt, at forste Rune i Hammeren-fndskriften,
som tillige
er fsrste Rune i Runeristerens l{avn,

er fremhrevet ved. at vrere skrevet til hoire
oYer de folgende Runer, saaledes at den ned.erste Del af forste Rune rrekker ned
til omtrent i Linje med de folgende Runers Toppe. J.g kjencler intet Eksempel
paa en lignende Skrivebrug.

Allerede S. 378 har jeg sammenstillet llammeren-fndskriften

metL Indskriften

paa Staven fra Konghell.

Den sidstnrevnte er med Oplysninger udgiven bl. a.
af Sten Boije i Bid.rag tili Gtjteborgs och Bohus ld,ns historia IX (1884) S. 27 f.,
Tegning paa 1-0,ilePlanche.
Konghell-fndskriften

fndskriften.

har fl.ere mrerkelige Overensstemmelser med. Hammeren-

I Konghell-Inclskriften

finder vi to Gange et Runetegn, som er dannet

af to u-Runer, af hvilke den ene er en Stuprune.

Dette er en betydningsfuld Over-

ensstemmelse med Hammeren-Ind.skriften

og beviser, at d.ennes Lresning skal begynde med frlf.
Jeg er tilboielig til i Konghel-fndskriften
at forklare Tegnet
som Betegnelse for langt tc. Hvis d.ette er rigtigt, taler det for, at forste Navn i
Ifammeren-fndskriften
har vreret ucltalt ulf-, ikke tuulfn.
Konghell-fndskriftens
/p
er 3dje Person.

Dette taler for, at man i llammeren-Inclskriften

6t Ortt fp (3dje Person), ikke fpa.

Jfr. fpi Odemotland.

skal ud.skille som
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De nrennte Overensstemmelser er ligeled-es delvis Overensstemmelser med.
Od.emotland-Indskriften.
X'remdeles kan mrerkes: Konghe[-fndskriften
er skreven
fra ]aafue mod venstre, hvilket i Indskrifter med den kortere Rrekkes Runer er
mindre sad"vanligt. Ifammeren-fn,ilskriften skal lreses fra hoire mod venstre, ligesaa
den ene Linje

a'f. Ademotland-Indskriften.

Konghefl-fndskriften
er foran og efter
ind.rammet af to lod.rette Stave, mellem hvilke der er to smaa Streger.
@demotland-Indskriftens Linjer er begge til hver Side indrammede af to lodrette Stave,
som dog her d.anner en Del af Ornamenterne.
Den Mand, som har indridset Adernotland-Indskriften, hed"er uha, hvilket
Navn betyder >Ifubror, Bjrergugle<. I{avnet paa den Mand", som har indridset Konghell-Indskriften,
har som andet Lea ffi,f . I fnclskriften er ellers kun Yokaltegn udelad.te (f. Eks. fP, d. e. fartfi, ikke Konsonanttegn. Derfor udfylder jeg nu ,r@ tit ffi,f7),
t^dlalt Ufi^ Dette Navn betyder >Ifubror, Bjrergugle<. Jfr. S. 241 og mrerk smlig
old.n. tt'fr >Bjnrgugle<, sy. %f, glsvensk uu'ir, olnt. fi,fo, i Yest-Telemarken stsnuae
>Bjrergugleu t).
Ifer

har vi en mrerkelig Overensstemmelse. J.g har i d.et foregaaende
en Rrekke Overensstemmelser i Skrifteiendommeligheder mellem Odemothnd-fndskriften,
som er fra omkring 650-675, og Konghel-fndskriften,
som ikke
synes at kunne ymre reldre end omkring 800. Men hertil kommer nu altsaa det,

paavist

at Runeristeren i begge Indskrifter har et Navn, som betyder >Hubror, Bjrergugle<.
Dette kan ik&e vrere en Tilfreldighetl.
Jeg tror,

det maa forklares saaledes, ut ffi1111,som har indridset Runerne
paa Konghell-Staven, er en ,tstting af den Slregt, til hvilken uha, som har
rid,set Odemotland-fndskriften,
bur }'att
Kunsten at ridse Runer :naaa vrlre bleven
ned.arvet i Slregten, oS Traditionen har bevaret mange Eiendommeligheder ved d,en
Maad,e, hvorpaa Inclskrifterne blev skrevne. Navnet uha maa i tlet historiske Sprogs
Tid, vrere blevet ombyttet med d"et ensbetydende 1ft.
End.nu staar det tilbage

at forlrlare Runerne 5-7 paa Konghell-Staven
forste Sammensretningsled i Mandens Navn.
Dette har
varet ktrk'Ufi. Det er vel egentlig et Agenavn eller et Opnavn.
X'orste Led forklarer jeg af oldn. kfi,kr >Penis<, som endnu bruges i Norge og Sverige. f Rod.e
Bog S. 382 30 forekommer i Genetiv Aslaks kuuhs, som forudsretter i Nominativ
Tilnavnet ktckr. Og dette Tilnavn er fra Kvilda s6kn, der ligesom Konghell, hvorfra vi kjender Navnet ktck-Uft, er i Bohuslen.
ttff+tt.

Jtg

ser nu heri

Ogsaa ellers har vi det Navn, som betyd.er >Ifubror<, fortil forcgel ved, et
Saaledes hariuha Brakt. Nr. 5?. k[rk-afi kan ligeledes sammenlignes
med de vesttelemarkske Appellativer heluu'i >gudsforgaaen Krabat< , ,id,cluui >vredlad,en Person<.
forste Led.

1) Lett. uhpis
,IJhu', uhlteht, uhpoht ,bozeichnet clas Geschrei von Eulen uncl Tauben; lallon
(von Kinclern)" (Ulmann, Lott. Wtb. eftor Borgmann's lfaanclskrift). Jeg kan ikko forstaa
lett, It ud.en ved at foruclsatte, at de nrevnto Orcl er Laaneord fra Svonsk. Dette stottes
dervod, at Bjrerguglen ikke i andro baltisk-slaviske Sprog betognes vecl et tilsvarenclo Orct.
Fick, Vergl. Wdrterbuch 3 II 526, 660 sammonstiller derimocl lett. ultpis med, kirkeslav. uypti
m. ,,Maage".
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Efter det foregaaende lreser jeg Konghell-fndskriften

saaledes:

ll mkfpkffi,tfr,f
t.l

Dette udfylder jeg og inddeler i ord" paa foLgendeMaade:

m(i,)kf(a)FU)
rtffirrffilgS.
D e tte o v e rs re tterj eg: ,Mi g skrev K uk-U veu.
Jeg har S. 378 sagt, at Konghell-Indskriften
er >temmelig gammel, kansk6
fra c. 900(.
J.g er nu tilboielig til at holde den for noget reIdre. Herfor
taler
for det forste det Tegn for langt ?r, sorn er dannet af to u-Runer. X'or
det andet
synes d'en nrere Overensstemmelse mellem lfammeren-fndskriften
og KonghellIntlskriften at fraraad"e at srette den sidstnrevnte lrengere ned i Tiden,
end"X'ormerne
for Runerne for 7n og k giar det nodvendigt.
J.g er derfor nu tilboieliE til at
srette Konghell-Indskriften
til omkr. 800.

J.g skal nu vende tilbage til Hammeren-fndskriften.
Yi har seet, at
den har flere markelige Overensstemmelsermed Konghell-Indskriften. f denne
er
kun Yokaltegn udeladte, ikke Konsonanttegn. I lfammeren-fndskriftens
fp er
ligeledes Yokaltegn udeladt. Derfor er jeg nu tilbsielig tit sna ere at udfyld.
frlf,
som er Nominativ af et Mandsnavn, tit frlf(i) end til frff1*;. Den Mand, som
har
indriclset lfammeren-fnd.skriften, synes altsaa at have baaret Navnet Utfi..
I{u er det at mrerke, at Bjmrguglen, som i Oldn. heder hfr, i Svensk
trfl,
berguf, i det syd"vestligeNorge stonuue,,stintu;(e),stEnuu(se Ross), den kaldes paa
overmaademange Steder i Norge bergulu eller ste,i,nulueller stunulu eller med
en
Navneform' som er opstaaet af en af hine (dog ogsaa bergul, stdnut\ se Aasen
og Ross.
Da nu lfammeren-fndskriften, som er skreven af frlt1i;, aabenbart er be_
slregtet med Konghell-fnd,skriften, som er skreyen af ffi,f1,), synes det hoist sandsynligt, at Hammeren-rndskriftens Navn frlr1i) ikke i Betydning slutter sig til Dyrenavnet uUlvu, men betyder >Stenulv,Bergulvu,d. e. >Bjrergugle<,IigesomKonghellIndskriftens Navn 6rf@\.
Hvis dette er rigtigt, maa vi videre slutte, at Hammeren-fndskriftens fndrid.ser frtqi; nu" hort til clen samme i Tial og Stett viclt udbredte Slregt af Runeristere som Konghel-fndskriftens ffiffq og flere urnordiske Indskrifters uha. Med
disse fndskrifter har lfammeren-Indskriften, som paayist, mange palreografiske
Overensstemmelser.
Ogsaa ved min nuYmrendeLresning .og Tollming af llammeren-fndskriften
er jeg tilboielig til at srette denne til riden omkring ?b0.
Om den Slregt, til hvilken de Mrend, som har ridset Konghel-fndskriften
og Hammeren-fndskriften har hsrt, skal tales mere i >Almindelige Bemrerkninger<.
1) I nyere Ticl har i Norge
vmret brugt et Manclsnavn (Jlae, Aasen opforer d.et som endnu brugr
i Yald'res og nEvnor' a!, clet i relclro Navnelistor foreko*-"r'pua
flero Stecler. Jfr. om
clette Navn Rygh,Gamle Personnavne S.271. I Oldtysk forekoimer st
Navn Wolfo,i ot
angelsaks. Stoclsnavn Wulfa. Et nortlisk Navn tllfr, kan paa forskjellige
Stecler have havt
forskjollig Oprinclolse og etymologisk Betydning.
(Trykt

23. Oktober

1908.)
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Den Maad.e, hvorpaa Hammeren-Indskriften
til hoire

oyer de

ovnge Runer

m.ed.ens cte 4 sid.ste Runer

93, oinb, stleU.

er anbragt,

og mecl de 4 forste Runer

vender

mod venstre,

henviser

med. fsrste Rune
vend.end.e mod hoire,

til

en Traclition

med

Ilensyn

til

slriften,

hvor der er skrevet i to Rrekker, hver paa sin Sid.e, d.en ene fra venstre

fndrid.sning

af Indskrifter

som den, d.er foreligger

i Ademotland.-fnd-

mod hzire og den and.en fta },ofue mod. venstre.
til

Denne smrlige Overensstemmelse med Odemotland.-Inclskriften i Moclsatning
taler for, ul d.en Runemester, som har indridset l{am-

Konghell-Indskriften

meren-fnd.shiften,

har

kommen fra Sverige.

seilet op fra
Ilerfor

0 d.emotland.-Ind.skriften.

det sycl.vestlige Norge og ikke over Land er
taler ogsaa Overensstemmelsen ved. X'ormen af p med

