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BroY fra Overlrerer K. Lossius til Prof, O. Rygh, dateret
Literatur. Utrykt.
2? Juli 189?; meil et Gnidebillede af Indskriften. - Brov fra K' Lossius til S. Btggo'
Bemarkninger om Indskriften af Prof' O' B'ygh
clnteret Trondhjem 26 Aug. 189?. samt Tegnirg ued Bemailninger af S. Bugge, nedskrevne paa Stedet 26de Juli 1808'
Papirattryk tagne samtidig af O. B,ygh. Alt i Rulearkivet i Kristiania.
K. Lossius ,,Arkeologiske Undersdgelseri 1897tr S' 4 f., i Det kgl'
Trykt.
norske Viilenskabers Selskabs Skrifter 1897, Trondhjem (med Tegnirrg).
Grund'lag for Belnnd'lingen. Underslgelser af Originalen i tr'orbindelsemed Plof'
O. Rygh og Overlarer K. Rygh; Gnidebilleder og Papiraftryk samt de uuder ,,Literattrr'"
navnte Modilelelser.
S. 374 neddeles Indskriften i halv Storrelge i Autotypi efter PhotoIegning.
graphi af et Papiraftryk, hvis Trek er udfyldte med Blyant af Udgiverou.

Denne Indskrift, som her skal bohandles,or indridset paa en svagt skraanende
48 Cm, bred og omtrent ligo hoi Tlade i en Fjeldveeg paa Opsiden af Veien langs
StrandonmellemHanmerons Meioriog Visot, ca. 100Alen ost for Grinden mellem
do Eiendommo,som tilhsrs I{ammeren (Matr. Gaards-Nr.120) og Viset (Gaards'
Nr. 119),paa don forstnavnts Gaards Grund, i SolbergSogn,Beitstadens Pgd',
8-9 Km. NV. for Stonkjar' Stedet vendor mod SSO. Indskriften fndes 1,83 M'
fra Veien og staar litlt over Mandshoido, saa at man nelop kan rzekke op i deu
med Ilaantlon. Veion, som ikko er moget gammol, gaar her lige ved Fjordbredden
(ca. 2 M. ovor Fjaren).
Indskrifton blev opdaget
opmarksom paa nogle Streger i
narmoro undorsogt i Juli 189? af
philol. Th. Potersen i Foreniug,
Overlaner K, Rygh og S. Bugge,

Sommeron 189? af Kaptein Herdal, som blev
Fjelclot' idoi han kjorto forbi' Den blov forst
Overleror K. Lossius, Kaptein Herdal og Stud'
og dorpaa 26de Juli 1898 af Prof' O' Rygh'
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Bergot er af temmelig blod Skifer, hvori der er mange smaleKvartsgange.
Runerakken lober nogeuluude horizoutalt fra V. iil O. og er 22 Cm. lang
mellem de ydersie Spidseraf Kvistenei beggenlder. Iituerne er ihke ildhuggede,
rneu ifolge Prof. O. Rygh sandsynligskaarnemed et skarpt Kvartsstykkol ved
tr'orsog frembragbesmed et saadaut stykke let ganske lignende Triek audensteds
paa Berget.

RLrnetr:ekkereel smale (af 3 m's Bredde) og ikke megetdybe; de danne
rene, i Bunden glatte Furer.
lndskriften bestaar af ? lluner i samme Riekke samt af 6l Iiune oppe
over deu Rune, som er l:engst ti1 hoire i R:ekkeu. .Allo Ruuer er Nydelige,undtageu
er Skraastreg nede paa Runen Ler.rgsttil verstre (se i det iolgeude)
De ? forstnpvnte Rtuestaves lloide sliifier fra 8,2 Cm (Staven ydelsl til
venslre) til 6 Cm. (Siaver yderst tit hoire). Jeg ta:ller Iitnerue i det folgende
fra venstre til hoire.
Iinne 1 er en lodret Stav, fra hvis Top der gaar el skraa Streg ned nod
veustre. Til hoilo Side af den lodrct'te Stit.v sees nedentil err Slrraastreg. Derr
begynder 1,2 Cm, iil hoire for Staven, et godi Siykkc nedeufol deirnesl{idte, og
gaar nedad mod r.elstre henimod t'len'lodretto Stavs Basis. Denrte Skraastregcr'
svagereend ellers Rulekvisteue i Iudskriften og llvulig i siu nedro Del, ualurest
ved den lodrette Stav cr den uiydelig. Ih'orvidt deu uedertil laal hell ild til
den lodlette Slav lidi or.elfor deunesBasis, cr ikke Eariskesikkeri.
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Dsnns Skraastreg har Overlaror Lossius og de, der sammsn mod ham
undersogto Indskriften, antagot for ridset, og de har lasi Rune 1 som N. prcf.
O. Rygh opfattede derimod Rune 1 som I. Ifan havde, for han saa Indskriften
og cla han kun kjendto den af Lossius's Tegning, daunet sig den Mening, at der
or en tilsigiot Parallelisme mellem K I til hoire og de to lluner lEngst til venstre,
af hvilke han laste Rune 1 som 1 1). Efter at have seet Indskriften erklaredo han,
at Skraastregonnede ti1 hoire ikke er ridset.
Uagtet Skraastregen paa hoire Side af forste Runes lodrette Stav er, som
toran navnt, noget svagers end Indskriftens ovrigo Streger og uagiot den nedoutil
or meget utydelig, kunde jeg ikko so andoi end at Skraastregonvar ridset, navnlig
syntes dotto mig iydeligt ved clens ovre De12). Jeg er derfor efter Trpkkeno
tilboielig til at lass Runo 1 som t.
Her gjengivosRuneni fuld Siorrelss
i Autotypi efter Photographi af et Papiraftryk, hvis Trak ikke er blevne paa
kunstig Maade fremhavede.
At min Laesningstemmer vel ovorens med andre Eisndommeligheder ved
Indskriften, skal jeg i det-folgende soge
at vise.
Runo 1 gaar meget l:engere ned
end de folgende Runer, under hvilke
Fjeldvaggen buger sig ud.
Rune 2, som er vendt mod velstle,
afviger fra den smdvaulige Form af f
derved, at Kvistene er meget krumme.
Kvisten l:engst til venstre gaar hoiere op
end den indro Kvist og hoiero op end
Staven,
Rune 3 er {, d. e, efter min Mening I vendt mod ysnstre.
Rune 4 er { a. Kvistene er lidi
krumme. Oversto Kvist gaar ud fra den
lodretto Stav langt nedonfor dennes Top.
Rune 5 er'l F med kantet Sidestav, som danner en Trekant.
Ruue 6 K f af smdvanlig Form, vendt mod hoire. Kvistene har en gansko
anden Form end paa Runo 2.
Rune 7 |. I vendt mod hoiro.
At dor skulde v@rc tilsigtot on Pamllolismo mellom Runo l-2 og ll,ure 6_? foretommor
mig usanilsynligt allorode af den Grund, at Iiune 2 or ga,nskJ anilorloiles formot enil
Ruue 6, og det aabenbart mod ViIo.
Skraastrogons Utydelighod. i clens noilro Dsl er vistnok tillcls bevirhei vod noele botvalniogsloso horizontale Stribor, som hor er i li€ldct.
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Oppe til hoiro paa skraa over Rune ? er intlridset et Tegn, som ligner en
latinsk K, men med krumme Sidestregor, som ikks slutto sig samnen. Dette Tegn
sr 9 Cm. hoit. Der or en Afstand af 2,8 Cm' mellem Basis af dstte Tegns Stav
og Toppen af Staven paa Rune ?, hvilken Top rager lidt hoiere op' En Prik
eller lidsn Grube mellem llovodstavsns og Sidestavens Basis i Tegnet oppe til
hoire syntes baade Prof. Iiygh og mig tilfaldig'
Oppe over Rune 1 sees en Streg' sorn begynder 3,3 Cm fra Toppeu af
Runo 1 og gaar opad svagt skraanondemod hsire Denne Skraastreg' som or mere
uren end de andro Rids, botegnes af Lossius som ,,muligens naturlig" og antoges
af O. Bygh for botydningslos. Ogsaa jeg ffnder dette sandsynligst' Nogle smaa
Fordybninger eiler Prikker i Narhoden af denne skraastreg er vist ikke tilsigiede.
I Narhoden af Lidskrifien er der flsro andro tr'ordybninger og Rifter, som
Iigoledos maa anseesfor betytlningslose'

Det gjaldor nu forst at bestomme, om Indskriften er skreven med den
kortsre eller med den langere Rrekkes Runerl om der er fra tlen kristrre Middelalder eller om clen er fra don hedonske Tid'
Ilunefolmerne synes mig at vise, al llammerer-Indskriften ikke' som Prof'
O. Rygh mento, kan vare fra Middelalderen.
Rune 5 har sn aldeles iydelig og sikker Torm, nomlig I med Sidestav, som
dannor en Trokant. Denno Runeform er ikke brugelig i do med clenkortere Rmkkos
Runsr skrevne norske Indskrifter, som regelmassig har p mecl afrundet Sidestavl)'
I ilen mod don kortore Rakkes Ruler skrevno Indskrift paa Forsa-Il'ingon
i Ilelsingland findes vistuok en lignonde Form af p-Ruuon ved siden af afvigende
Former. Men hervotl er at marke dels, at Formen der tildels or bestemt ved det,
at Runerno er intlslaaode i en Jarnringl dels, at Forsa-Ringens R'uneformer i
maugo Henseeuder afvige fra de Runer, som brugtes i Norge i ilen kristne Middelakler. Dorimotl er f, dsn Form af p, der stemmer overens meil den, som ffndes
paa trJeldot veil llammoren, sadvanlig i Indskrifior, som er skrevne i Norgo og
p-Runen
andenstealsmeil den lmngere liskkes lluner. Vasenblig sammetr'orm af
som i Hammeren-Indskriften ffndes saalodesi Indskrifierne fra Belland, Roistad,
Aageilal (her sanilsynlig 2 Gauge), By (1 Gang; Runen er anden Gang paa donuo
Sten lidt afvigondo); Otlemotland (3 Gango)z).
Afskrifter af on Inilskdft, som faldtes uoder Predikestolen i Noslauds Kirko i Tolsmarkoo,
har p meit kantoi Sidostav; men disso Afskrifter kan vare unoiagtige
I onkoLto andro Indskdftor, som er skrevne moil clen kortero n'ekkos Iiuncr, slmos FRunentild.elsatv@rckanto!,mendogikko,somhorillammoron-Indskrifton'Saaledee
ifoleo en Afskrift paa oD Kl.iaasten fra Borg i VuerdaloD
F"eideles findes F mod kantot SidostaY i Danmark i Indskriftorne fra Straarup, Torsbjerg (paa on Dopsko)' laa floro Sracteator, f Er' Nr' 59 hos stophons; jfr' Buno 3 paa
Valby-Amulotton.
"ned
kantet Sidostav i Sverigo i Indskrifterno fra trrfinga, Skarkind' Endelig i IoilF
ekriftor mod ilen lengere Reekkes nuner fra England; paa Bmctoat Nr' 8 fra llannovor'
Pao,alen storro Nordondorf- Spende; paa Sp:endon fra Charnay
oqsaa i enkelte meget gamle optegnelsor metl aloDkorterc Iieekkes Runor finiles unilertialen
<lsni-oForm af F Runen; saaledosi Al-reccdariuuNordm'
(Trykt 16Octobst1899
)
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Ruuefornen I bevisor altsaa efter min Moning, at Indskriften paa Fjeldet
veil Hammeren ikke er fra den kristne Middelaldor, men er aldro.
Ilsrfor taler ogsaa Rune 4. Yistnok kan man ikke efter narvaorsnde
Inclskrift paa Forhaand bostemno, hvorvidt 6ss- eller *ansun-Rttner paa Runoristerens Tid normalt havde Kvistene vendte mod hoire oller venstre, da Rune B
er v€ndt nod venstre, Ilune 5 mod hoire. Men Runo 4 har lidt krummede Kviste,
hvilkot ikke forokommer ved 6ss-Runeni norske lndskrifter fra Middelalderen. Det
samms er derimoil Tilfaldet vod 6ss-Runeni Iudskriften med don lanEere Rakkes
Ruuer fra Kinneved i Vestergcitland (Stephens ITI, 21).
Jeg tror dorfor, at Iudskrifton ved Ilammeror er aldre end norske Indskrifter med den sadvanlige Form af deu kortero Rakkes Runeskrift,
Detto stemmer fuldstaudig overens med Lasuingen af Rune 1 som t, der
efter Trakkene synes mig den rette. Hvis Buno 1 er {,, maa Indskriften vmre
skrevsn med den langore RzokkesRuner oller vare en Overgangsindskrift fra den
narmest folgondo Tid.
Ga,:rskeden sanme Foru., som Runo 2 har, v6d jeg ellors ikko at havo seet.
En saadan enestaaendeRuneform er mindrs paafaldendo i en Indskrift fra den
forhistoriske Tid end i en Indskrift fra den kristne Middelalder. Dosuden er at
marke, at bl. a. Gimso-Indskriften, som er en Overgangsindskrift fra tidlig i 9de
Aarh., har Runen / 4od krummo Kviste.
Endelig taler Bmgen af Vonderunerl) ved Sideu af Runer, som er vendto
nod hoire, vistnok ikke afgjarende, men dog snarest for, at fndskriften er en
Ovorgangsindskrift eller en Indskrift fra Slutningen af den Tid, da man brugte deu
langoro Rakkes Runsr. Thi notop i flero af de aldsio Iudskrifter med den kortere
Eakkes Runer forekommo Venderuuer.
Gimso-Indskriften or skreven med den kortere RaokkesRunor, mon kan
kaldes en Overgangs-fndskrift, da don har enkelte Runeformer, som sadvanlig
kun 6.ndes i Indskrifter med den langere RaekkesRuner. Den maa lpses fra
venstro mod hoiro, nen har dog flero orkolte Runer, som er vendte mod venstre.
Saaledesbl. a. i Ordet aft I for I og to Gange a-Runen med Krumstaven vendt
m.od venstrs (forsto u i lwnstu og u i pausg).
Skee-Stenenfra Bohuslen, hvis Indskrift jeg opfatter som en Overgangshdskrift og henforer til anden Halvdel af 8de Aarh., har paa to Sider Indskrift
som skal lases fra venstre, paa 6n Sido Indskrift som skal lases fra hoire, og paa den
fjarde Sicle3 Linjer hvis Forhold til hverandre paa Sienen jeg her ikke skal angive:

rft$N$

t.r+NrFlF
IF
(Bunen langst til hoire i anilen Linje er tvivlsom og skal maaskd stryges).
Detto laser jog:
unin faipi ft inun,
1) On Vondoruner jfr, Liljegron

Bun-Lii,ra

Noress Indskrilter m6d de sldrs Rft€r.

S. 30.
48
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Af Indskrifier mod tlen korters Rakkes Runor, som vod Siden af gammeldags Eiendommoligheder har veudoruner, kan fremdeles exompelvis nsevnes €Il
Iudskrift fra Caithness i Skotland; Indskriften paa Flatdal-Stenen, Telemarkenl on
eftor min Mening meget gammel Indskrift paa et Trmstykke fra Sorengen, Oslo
Vi har ingon Grund til paa tr'orhaand at antage Indskrifton paa Fjeldet
veil flammersn for neningslost Rabbell men naar vi skal soge at lase og tolke
don, moder os straks don Vanskelighod, at Indskrifton ikke kan varo ligofremt og
fuldsteendigt Uiltryk for en sproglig Moning. Detto se vi bl a' af Rune 5-7
hvail enten vi lmse disso fra venstre pfl eller fra hoiro lfp'
At Runeristereu ved forskjelligo Afvigelser fra ligefrem Skrivemaatle har
villot vanskeliggjore Forstaaelsen af Indskriften, maa sluttes baade af den navnte
Sammenstilling af Rune 5-? og deraf, at noglo Runor er vondte mod hoire, andro
mod verstre; fromdeles cleraf, at Tognet over Rune ? ikke er nogen saclvanlig
enkolt Bune. Den Tolkning, som jeg i det foigende giver, er ikke msro ond en
Formodning.
En Noglo til Lasning og Tolkning finder jeg i R' 4,5, 6 Jeg tror, at vi
tor laessdisss fra hoire, uagtet Ii. 5, 6 er vendte mod hoile. Et ensariet Forhold
har vi ved wnia paa Skee-steuon; se ovsnfor S. 3?? Jeg lasor Runo 4, 5,6 som
fFa. Det liggor nmr at tolke detto som en forkortet Skrivenaado af en til oldn
svarende Form. Thi matr venter retop et Ord af deuno
fdda ,,(jeg) skrev"
Betydning her, hrlis Indskriften overhoved har nogen sproglig Mening Og den
namte Tolkning stottes dorved, at vi andensteds ffnder en tilsvarende forkortet
Skrivemaade. T Odemotland-Indskriften betydor fpi, som jeg har udfyldt f(ahi)pi
eller f(ai)pi, d. s. s. oldn. fddi' (Norg' Indskr. I 255).
Her kan ogsaa navnss den hos Stephens liun' Mon I 208-23 udgivno
Indskrift paa en Trastav {ra Kongholl.

\ H\A\|t\t5rry\,t
Dsnne Stav er ifolge Rigsantikvar IIans Hildebrand, hvis Kopi af Indskrifton her vedfoies, en Ton (slanda).
Dennes Indskrift er i ethvort Faid bleven feilagtig tolket af Stephens'
Jog formoder, at det er on Indskrift med den kortere Rrekkes R'unet, men
temmelig gammol, kansk6 fra c 900. De to indbyrdes oYerolNstemmendeTogn
langsi til venstre og til hoire, som bestaar af to lodrette Stave, mollom hvilke der
er to korte Skraastroger, holder jog for Ornamenter, som angiver fndskriftens
Begyudelse og Slutning. Da alle Indskriftens Runor er vendte mod venstre, skal
den vistnok lases fra hoire, ligesom jeg lmser Hammeren-Indskrifton fra hoirs'
Begge Inclskrifter har forkortet Skrivemaade.
De 4 forste Runor i Koughell-Indskriften er mklp, hvilket jeg tolkor ln(c)ft
Det
fla)p(l ,nig skrov". Ogsaa i Etethem-Indskriften er ,,mig" skrevet mk.
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Dette stotter
er paa Konghell-staven altsaa Indskrifton, som er ment ved ,mig"
min Tolkning af Hammoren-Indskriften.
Slutningen af Konghell-Indskriften kal jeg ikke sikkert lase eller tolke;
man maa cleri soge et Navu i Nominativ, Subjeki for /(a)l(d)' Der synes at vrero
skrevet: A*k*/, mon 2den og 4de Rune i dette Navn har en Forrn, som ellers ikke
kjenrles. Det synes at v:ere Binderuner. Tor man gjeette paa hA"IAtf og forstaa
detto som et Mandsnavn Gqngulfta)?
Jog gaar nu tilbage til llaumeren-Indskriften'
Jeg slutter af Lasningen {pa, at Indskriften skal for de Runers Yedkommonde, som staat i samme Rakko, lases fra hoire nod vonstte' fpa krmver
jeg mig forst til
et Navn i Nominativ som Subject. For at fnde dette vender
Tegnet over Rakken til hsire.
Dette Tegn, som ikke i Form stenmer ovorensmed nogen enkelt sadvanlig
er
Ilune, synes at vare tlannet ved Forening af to u-Runer, hvis Krunstavo
og
adskilte fra hinandenl nedorst I u i sin regelrette Stilliug, overst N vondt op
skrevot
har
neil, Jeg skal i clot folgende soge at vise, hvorfor ll'uneristeren
fognet saaletles.
Af det forogaaonde slutter jeg, at vi i Indskriften, som skal lases fra
saa
hoire, maa bogy'ntle med Tegnet over Runo ?: u og dorefter laso R'une 7 og
6, 5, 4, o. s. v. Vi faar altsaa: ulfpa. Dette leeserjeg som ulf(f)pa og forstaar
det son 74r f,itda,,jo[ Ulv skrev".
Runs 6 f skal laesesto Gange, forst som f i fsrste Ord og dorpaa som
Begynilolsesbogstavi andet Ord. Jeg antager ikko, at Nominativsmmrket n var
Men' jeg formoder,
faldt ud i Udtalori me em do to fer (itu.'ttlfgi Lok 39 folhlfr'gi)
at Mangelen af n er at forklare af den forkortede skrivemaade, saa at Runsristeren
sidste
udelod n, forili det af Sammenhangen let kunde udfyldos Tor denne
maatte
Opfatning taier Konghell-Indskriften, i hvilkeu man til Slutning synes at
--n
tii.
tzenks Nominativsmarket
For den forkortede Skrivemaado jfr' ogsaa tualraubua paa Rok-Stenen
a L. 3, hvilkei synos at maatte forstaaos son lua('eua'lltaubaa' Paa Brckke-Stonen
n{r for
i Jyllancl, som gjennemgaaonde har forkortet Skrivemaade, er skrevet
i Nr'
lalr:;
rnufur,r. I Runverser Nr. 15? (Neriko) er skrevet ual"' tu\: lor uar[':
158 (Ostergotl.) manz mist: uni[)ik: for mana: mistr: unipikr:
og ved Valget af lorste
fpa viser baatle vod Brugen af detto Verbum
er slarest
Psrson hsn til sn Tid, som ligger bagonfor den kristne Middelalder' Det
Se om dette
at udfylde enter f(ai)Pa eller f(a)pa og er opstaaet af faihido
Vorbum Norg. Indskr. I. S' 82-85, 197' 25+ l'' 360, 362'
a'
Et o opstaaet af a i Stavelse, som ikko har Hovedtono, forekommer bl'
allerede i runan Istaby Jfr' tiade Aagedal (Norg lndskr' I, 199)'
Da Tormen af Ruue 5 og flere andre Eiendommeligheder i Flamuerenmen
Indskriften har vist os, at den ikke kan v:ere fra den kristue Midclelalder
jeg i
maa v&ro aldre, stemmer det hermod vel overens, at vi i Indskriften, som
norske
det foregaaendohar antagot, har Runen 1 Om denne R'unes Brug i andre
ellers
frndes
Don
og fremmed.eIndskrifter so Norg. Indskr. I S. 111 f, 11?-148
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i flero sone Indskrifter med den leengereRmkkes Runer. Saaleclespaa By-Stenen,
som jog har henfort til Midien af ?de Aarh.; paa Krogsta-Stener i Upland fra
omtrent samme Tid (I 128-130); paa den lille danske Valby-Ston (I 130-132),
hvis Inclskrift snarest er fra 8de Aarh., og paa Qvarntorp-Steuen i OstergotJ.,hvis
Indskrift, som jeg satter til anden Halvdel af llte Aarh., efterligner bl. a sene
Indskrifter med don lrcngero Rakkes Runer.
Runen t er et Vokaltogn, som synes at havo betegnot snart en i-Vokal,
*an)
snart en e-Yokal, nemlig deu Vokal, hvormed Runens Navn (Nizoaa,*t'kaa,
begyndte. f Hammoren-Indskriften gjengivor jeg t ved r
Runo 4 laser jeg ligesom Runs 6 dobbelt, forst som Enderuno i fpa,
derpaa som forsto Rulre i folgonde Ord. Vi faar altsaa: alft.
Mon endnu er der 6t Tegn i lldskriften, som jog ikke fuldsteendighar giort
Rede for, nemlig Tegnet over Rune 7. Jeg har last den u-Runo, der danner
Tegnets nedre Del, som Indskrift'ens forste Bogstav u. Men Tegnet bestaar af
to u-Iluner, af hvilke den overste u-Rune er vendt op og nod. Denne sidste synos
ikko at kunne komme til Anvendelse uden som Indskriftens sidsto Bogstav' Jug
lasor dorfor efter fp, d. e. f(a)F(a), folgende liuner, son jeg i Gjengivelsouvender
mod hoire: Ff PIN alfru. Indskrifton kan da opfaitos som en Ring, hvis to
Ender slutte sig sammon i Tegnet over Iiune ?.
Dormed, at sidste u-Rune i Hammeren-Indskriften er voudt op og ned, kan
sammeulignes, at Runen h sidst i Odemotland-Indskriftens R'akke a er vendt op
og nod, efter miu Tormodning for at antyde, at Indskriften fortsattes i Rakke b,
hvis ll,uner er vendte op og ned i tr'orhold til a (Norg. Indskr. I 258). Jfr. ogsaa
den Maatle, hvorpaa Buneu N er anbragt for sig paa Fonnaas-Spmnden(I 6?).
Mark tilligo den u-Rune i Torvikou B, som er vendt op og ned (I 287, 29+).
F I P.l t\ laser jeg alfru. Her forekommor I endnu i Betyduingen a, ikke,
som regelret i den kortere Rrekkes Skrift, i Betyduing af nasalt g. Ligesaa
har N bovaret den aldre Betydning paa Vatn-Stenen (i Ordet faiu); fromdeles paa
Upsala-Oksen (Norg. Indskr. T 1?7); paa Skee-Stenen(i Otdeiufuip;), og undertiden
endnu seuere.
Ogsaa denne Brug af 6ss-Runen stotter den Moniug, at llammeren-Indskriften er aldre end den kristno Middelalder.
't
affru tolker jeg som oldn. Elfi, Dat. sg. af Kvindenavnet Elfr. Detle
forekommor oftere som andet Led af sammensattoKvindenavno: Pbrelfr o' s- tt'
(Norg. Iudskr. I 198). Det usammensatte Kvindenavn Elfr hat O. Rygh meil
Sandsynlighedformodet i Gaardnavne;se Norsko Gaardnavnopaa de i Regisieret
under -Efr anforte Steder. Usammensattebeslagtetle Persolnavne er ags. fllf m.,
oldtysk ,4lbi, Albo m., Albe {
elifi paa Aagedal-Bracteaten er ofter min Tolkning G 198 f.) samme Ortl
i Accus., men brugt som Appellativ i Betydning ,,A1vekvinde".
Dativendelsen -iu i alfiu svarer til oldn' -i', got. -jai. Narmest staar den
'iu (i sunti.u, minnia, di'ubitr'og fl.). At u er bevaret i Udlydon enduu
- oht. Eudelse
i on saa sen Indskrift som den paa Fjeldet ved Hammeren, synes ikke noget
paafaldonde, da vi paa Vatn-stenen har fundot lste Ps. Indic. faiu ,,jeg skriver"'
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f i alfiu or opstaa€t af tonentlo b; jfr. mht. elDel). Ensartet er / i elifi
Aagedal og i alaifu By (I 198). Jfr. Norg. Indskr. I 131. Da i-Omlyden allerode
or udtrykt i elifi paa Aagedal-Bracteaton, er dot sandsynligt, at a i alfru ikke
blev udtalt som rent d: rnen som en af a ved Indflydelse af clet folgondo r opstaaet
a-Vokal, for hvilken man ikke havde noget eget Tegn.

Den hele Lrilskrift laser jeg altsaa:

r\fflFFP.|N
ulfDalfru,
d,. e, AIfn f-ada(ellet: fail,a)AIfru,,Ulv

skrov (dissoRuner) for Elv"'

En lignendo Brug af Dativ ffndes paa Tjurko-Bracteaten: wunte runoR ' .
(Eller er kunimudiu
heldan kunimudiu ,,Eeld gjordo Runorne for Kunimund"
her Dativ af et Kvindonavn med Stamme paa -iD-,ligesom alfru?).
Af tle ? Runer,.-som i llammeren-Indskriften or i samme Rakke, er alle
de, som hore til Manilens Navn, vendte mod hoiro, uagtet de skal lases fra hoire;
aIIe Buner, som hoxo til Kvintlens Navn, vendto mod venstre. Dette er vistnok
gjort motl Hensigt.
Vi maa nu slutto, at a-Runen normalt havde Kvistons til hoire: N.
I hvail Forholil Iluneristeren Ulv har staaot til den Kviude Elv (Dai alfru)'
for hvem han sigor sig at havo skrevet Runerne, kan ikke sikkert bestemmes'
Snarest kommer nan til at tanke paa, at det har varot en Pige han elskede,
hvis Navn han saaledesha,r villot hadre. Hau kan da med Flid have sammenslynget sidste Runs i heniles Navn med forste Rune i sit eget.
Tiilsmarker i Skriften, som visor -lElde' er Brugen af Runen {,; Runeformen
f ; sandsynlig 6ss-Runen med lidt krummo Kviste; mulig p med krummo Kviste.
Fremdeles h som a-Buno.
Sproglige Tidsmanker, som viser ..lElde,er Brugen af \erbet fii'. tr'remileles
tlen Omsteendighed,at llu.neristeren taler i forste Person. Tremfor alt Dativformou
paa -iu, hvis min Lasning og Tolkning af alfru er rigtig.
Sproglige Tidsmarker, som viser, at Indskriften ikko er aldre end fra den
sidste Ticl, da man brugto don langero RaekkesRuner, er ulf uilen ar i Fremlyden2).

Dot er fristonilo at opfatte P i Ff P+l\ som opstaaetderved,at Kvisteno paa f er
blovne krummede ved Eftotlignio!'"f a, og at forstaa Rdno)r som Togn for dot tonenilo
b i Modsetoing iil f i ulf neil ikke krummodoKvieto, oomTegn for det tonlosef; jfr. tysk
t ofJfi Moilseining itl ehe og t Zl paa Kambo-Stononi Mods@tningtil oiolDn Mon deano
Tolkuing or uilou anrlen Stotte vel dristig.
s) Jog ffndor ilot af flele Grundo utilraadeligt at l@soIndskriftens Begyndelsosomuulf, d. o.
Wulf-, og dels Slutning som alfr, d. e, Daiiv af Mandsnavnet 1r2.
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Fremderes a (ikko o) i fpa; fi alfru (dersom
tredjo Rune i Navnet ikke
. -ska.l imses som Spiranien b). Kansk6
tor ogsaa a., i St";i.t tbrkortedo Form
ulf,
(ikke ulfan) og fpa (ikke faihi- eller
fatri_) her anfores.
Yidaesbyrd om yngre Skriftbrug er p (ikle
d) i fba og { med overste
Kvist la,ngt nedenfor don lodretto Stavs
Too,
Efter alle Tidsmanker henforor jeg llammeren_Indskriften
til Tiden omkring
Aar 750. Den er, hvis dette or rigtigt, fra
en Tidsarder, io roitt"o vi har
meget
faa Indskrifter bovaredo. Don eneste lldskrift,
,o- ;"g oou", ut henfore til andon
Ealvdel af 8de Aarhundred, er den paa
Skee_stenen fri Bohus_l_.,en.
-"o*"o
Nord for Sondre Trondhjemu.
hidtil ikke nuu"r*
Indskrift,
:"
hvori clen laengore Bunerakkes Skrift-A-,
og det forhistorirki Roou.p.og ffncles
i sin
aldste nu kjendte Form.

