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En betydningslos Stribe begynder vecl Stenens Fod og skjmrer Ind'
skrifbens nedre Rad, indtil den store Rune p. Denne Stribe ligger ikke overalt i
lreses forst.

.samme Linje.
Runerne har oprindelig

i det

hele vistnok vpret dybt indhuggede,
og endnu trrede flere Runer i nederste
Rad tydelig frem. Men undersoger man
Runerne i det enkelte, saa fremkommer
cler overmaade mange Tvivlsmaal, og
man ser, at mange Runer har lidt
Overhoved er
meget i Tidens Lab.
Runerne i overste Racl utydeligere end
c1ei nederste. Lrengst til hoire er der i
forste (nederste) Rad nedentil slaaet lidt
af Runerne 4, 3,2 fra Enden. I overste
Rad er der oventil slaaet noget af
Runerne til hoire, navnlig de tre sidste.
har virket endel,
Ogsaa Forvitring
men ujrevnt.
Runerne

-/'

i

nederste Rad

er

hoiere end de i ove_rsteog har vreret
omhyggeligere indhuggede. Rune 2 i
er 12 Cm. hai1' Rune
ikke fuldt 7 Cm. Lidt
Rad
t
averste
2
over Runerne i overste Rad er der en
nederste Rad

Rammestreg, som kan sees til Rune 17
i denne Rad.
De

aldre

Tegninger

af Ind-

skriften, som er tagne, for Stenen kom
til Bergen, er ubrugbare.
Gimso-Indskriften har jeg unmange Gange til forskjelligo
paa Originalen, dels Paa
dels
Tider
Derhos
og Aftryk.
Gibsafstobninger

dersogt

har jeg havt god Hjmlp af en Tegning
med Bemrerkninger af L Undset og af
'en Tegning af Runerne i nederste Rad
med Bemarkninger af Prof. O. Rygh,
af ham om
samt af Bemprkninger
enkelte Runer i overste Rad.
Gimso-Indskriften har hidtil ikke vreret tolket. Den Lasning og Tolkning,
som Stephens III 338 har meddelt og som efter hans Sigende grunder sig paa
mere end 14 Dages Arbeide, er saa feilagtig, at man har vanskeligt for i den at
kjende den virkelige
Norges Inclshrifter

Indskrift

metl cle eeldre Buner.

igjen.

Den burde aldrig

have vmret offentlig'
49
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gjortr), og til den tager jeg i det folgende intet Hensyn. Dog maa d.et indrommes?
at Indskriften er meget vanskelig at Irese og tolke. Dette har for en DeI sin
Grund i Runernes Utydelighed.
Men det grunder sig efter min Mening for en
stor Del

tillige

paa d.en Omstandighed, at Skriftbrugen,

Runernes Former

og

Botydning

samt Sprogformerne og Udtryksmaaden i Gimso-Indskriften i mange
Ilenseender afviger fra, hvad vi finder i norske Indskrifter baade fra den reldste
kristne Tid og fra den senere Middelalder.
Naar man forste Gang faar se Indskriften, trader i nederste Rad straks
det punkterede p stort og tydeligt frem.
Dette Runetegn bruges i norske Iudskrifter fra 13de og L4de Aarhundred som Tegn for p, Man vil derfor g^a til
Undorsogelse af Indskriften med den forudfattede Mening, at den er fra 13de eller

N r. 1.
14de Aarhundred. Men allerede det efter den nmvnte Rune folgende Ord viser,
at dette ikke kan vrere saa. En Undersogelse af den hele Indskrift og en atsidig
Overveislse af alle dens Eiendommeligheder maa gjare det tit en utvivlsom Kjendsgjuning,

at den er langt mldre. Der er vistnok meget i den, som efter en grundig
Undersogelse fremdeles bliver uvist og underkastet Tvivl.
Men jug nrerer ingen
Tvivl

oru, at Gimsa-fndskriften er aldre end Norges Runeindskrifter
fra kristelig
Tid. Ja jeg tror, at den, skjont i sin Helhed skreven med den kortere Rmkkes
Runer, dog med Hensyn til eukelte Runeformer maa betegnes sono en Overgangsindskrift

mellem den reldre og yngre Runermkkes rndskrifter.

1) Ileirrzel har i Anzeiger 12 S. 4b gjengivet denno Afskrift.
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TiI Forklaring af d.e her meddelte Gjengivelser af Indskriften efter Papiraftryk
bemerkes fglgende. Runerne i neilerste Rad betegner jeg ved
,rd,,i Runerne til hgire
i lverste Rad veil ,btt; Runerne til venstre i lverste Rad vsd ..c( . Tegning
Nr. 1
begynder til venstre nedentil med
Rune a 11), oventil med to prikker
og Rune c 1. Den ender til hdire
nedentil i a L4 (Runen r), oventil med
c 14 (s), saa at man til h4jre d.erfor
endnu ser Kvisten af c lb (t).
Tegning Nr. Z begynder til
venstre nedentil i p a{ Binderunen a
11, oventil med c 11 (Binderunen
ak), Den ender til hlire nerlentil i
a 18 (Binderunen, ut), oventil efter
c 20 (i.).
Tegning Nr. g begynder til
venstre nedentil med Venderunen
a L7 (t, der har Formen af en
l-Rune), saa at man til venstre for
den ser noget af yderste Kvist af
a L6 (f). Oventil begynder Teguing
l{r. 3 mecl c IT (4.
Tit hgtue
encler den nedentil og oventil med
Nr. 2.
fndskriftens Slutning. Det vil heraf
sees, at Tegning Nr. I har lidt af Indskriften tilfrelles med
Nr. 2, og Nr. 2 ligesaa
rned.Nr. 3.

* r'l

\
I

Nr. 3.

J"g gjennemgaar herefter de enkelte
Rad, som jeg kald.er ,,a,,.
t) Runernes

Tal henviso

til

Gjennemgaaelsen

Runer

i clet folgencle

og begynder

med nederste

t?.
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a t har sikkert vmret I n. Staven er ovenfor Kvisten overhoved. meget
svag og kan narmest ovenfor Kvisten ikke overalt sikkert folges. Staven kryd"ses
straks ueclenfor Kvistens Spidse af en nogenlund.e horizontal betydningslos Streg
eller Revne (omtalt ovenfor S. 385, L. 1fi.), som fortspttes langt baade til venstre
og til hoire.
a 2ll

w. Runen er usredvanlig smal iForhold

til sin Hoide; Krumstaven

skraaner neclentil mindre mod hoire, end det ellers er sredvanligt.
a 3 har efter min Mening sikkert vreret f k. Kvisten synes mig utvivlsom,
uagtet den er bleven noget utytlelig ved en Afskalling under den.
a 4 har efter min Mening sikkert vreret | 'i. Staven rrekker ligesaa hoit
op som paa a 3 og har noget under Mid.ten krummet sig lidt mod venstre. Lidt
under Toppen er Staven bleven utydelig ved en Afskalling, som strrekker sig fra
a 3. En neclad mod hoire skraanende Streg eller Rift, som krydser Staven lidt
under Toppen, holtler jeg for betydningslos.
Til hoire for a 4 er to Prikker, den overste lige saa hoit oppe som Toppen
af a 5; den ned.erste mellem de to Kviste paa a 5, lidt nrermere de,n nederste.
som ind"eholdet 4 4 med Kviste
til venstre. Ved overste Kvist er der paa hoire Side af Staven tilfreldig Afskalling. Ned.erste Kvist, som er lrengere ned.e end sredvanlig i and.re Ind,skrifter,
sJrnesat vare lidt krum. Til venstre for Staven er der ved. denne Kvist Afskalling.
a 5 er efter min Mening

en Binderune,

er der paa hoire Side af Staven en
aflang Ud.bugning. Denne synes mig paa Grund, af sine glatte Onarids og sin
Hvis denne lldbugning ikke
rene Bund at vrere ridset og ikke at vrere tilfmldig.
er tilfmld.ig, maa Runen vrere en Bind,erune. Jeg tror, at d.enne Udbugning snarest
er Prikken paa 1 sr og jeg laser a 5 helst som Binderune af f t qs. Lidet sand'Omtrent

midt

imellem

de to Kviste

synligt forekommer d.et mig, at vi her skulde have en Binderune af q og h.
herom i rlet folgende.

Jfu.

Tvarstregen er kort og skraaner svagt nedad
a 6 er i sin Form tydelig l.
motl hoirel). Bunen ligner en Form, som s har i den kortere Runerrekkes Skrift.
Men at Bunen paa Gimso-Stenen ikke kan vare s, som Nicolaysen i Norske FornS. 690 mener, godtgjores navnlig ved d.en samme Runes Forekomst med.
uvasentlig afvigende Form som c 2 og c 6. Jeg skal i det folgende godtgjore,

levn.

at, Runen her betegner a, og er en Form af rir-Runen.
Til hoire for a 6 lidt under ,:[ens Top er tler en Prik.
B, d. e. b med to krumme Sidestave og med en Prik
intlenfor hver af dissez). Denne Runeform forekommer i norske sene Middelalders'
a 7 er tydelig

1)

2)

En runclagbig For<Iybning, som or paa Staven navnlig ved dennes vensbre Sicie et Stykke
under Runens Tvrerstreg, er vel foranletliget, vecl en botyclningslos horizontal Stribe,
som forbinder d.enne Bune mecl tlen folgencle, og er vel ikke mont som den ned.erste af
to Prikker.
En Afskalling, som fra ned.erste Punkt skraaner opover til Runons reite Stav, har vistnok
ikke sproglig Betyclning, Iigesaa litlet som den horizontale Streg, der straks nedenfor
denne og i Forbinclelse mecl d.en strekker sig til foregaaencle Rune.
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Indskrifter (fra 13de og 14de Aarh.) med Betydnin g af p. Men Gimso-fndskriften
er efter hele sin Karakter adskillige Aarhundreder aldre end de norske fndskrifter,
hvori en Rune af denne Form for gt kan paavises. J"g holcler Prikkerne
her for
Skilletegn. Da det folgende Ord, som vi skal se, er ra,ispa,maa Skilletegnet
i saa
Fald lases efter b. At Prikkerne alligevel er sat til venstre for Krumstavene
af
b, kan sammenlignesmed det, at fndskriften, som vi skal se, oftere bruger
Runekviste og krumme Runestave, som vende mocl venstre, medens de regelret
skulde
vend.emod hsire. Jfr. ogsaa Skilletegnet mellem c 10 og c 11.
a 8 er en Binderune af R r og I a. Krumstavene paa r synes at
gaa ind
til den lodrette Stav liali under Midten. Kvisten af a er ganske lidt
krummet.
En fndhuling under den lodrette Stav synes at vrere betydningslos.
Da denne
R'une vel sikkert er Begyndelsesruneni Ordet ra,ispa,lmser jeg den som
ra (ikke
som ar, hvilket efter Runeformen var muligt).
a I I i'. Er svagere oventil end nedentil. Stavens sverste Del boier
sig
lidt mocl venstre.
a 10 t s. Runen gaar ikke fuldt saa langt ned som til de omstaaende
R'uners Midte. Den lodrette llalvstav udvider sig nedentil i en dybere
ridset prik.
Til hoire for a 10 ovenfor dennes nederste Ende er cLeren utydelig prik
eller fndhuling' som vel er betydningslos og som ikke synes at
staa i Forbindelse
mecl folgende Rune)
a 11 erBinderune af p Fog4a; jeglreser denpa. Kvisten af a er krummet.
Den Del af den lodrette Stav, som er over Krumstaven, er syag.
Kvisten af a
gaar ud fra den lodrette Stav ligesaa langt ned.esom nederste
Krumstav af p.
Til hoire for a 11 er der to Prikker; den sverste i Linje med
Runens
Top, den nederste med dens Basis.
a L2 er en ret Stav, som paa Midten krydses af en kort, ikke
skarpt
begranset Tvrerstreg, der skraaner en Smule nedad mod venstre.
Denne Tvarstreg synes at vare lidt langere til venstre for den loclrette Stav
end til hsire.
En runilagtig Udbugning paa hsire Side af den lodrette Stav
noget nedenfor
Tvarstregen sJnlesmig betydningslos. Mellem Tvrerstregen og denne
Udbugning
er Staven meget svag og grund. J"g lreser Bunen som h, ikke som
o; jfr. i
det folgende.
Nrer til hsire for den nederste Del af a L2 er der en lodret, temmelig dytr
Streg, hvis Basie er i Linje med de omstaaendeRunestavesBasis. Den
naar op
til et Stykke nedenfor Udbugningen paa a 12, og overst oppe krummer
den sig
kansk6 lidt mod venstre. Iloiere oppe og, som d.et synes, liclt adskilt fra
denne
Streg, strakker sig en svag og mulig betyclningslos,nogenlunde lodret
fncLhuling
op til omtrent i Linje med Midten af de omstaaencleRuner. I{er
har aldrig
varet en fuldstandig Stav, saa hoi som de omstaaendeRunestave. Den
nrevnte
Streg kan neppe opfattes som et Skilletegn, thi Skilletegn af natagtig
samme
Form bruges ikke paa Gimss-Stenen. J.g vover heller ikke her
at lrese I z.
Stregen har samme Form som
!a- eller da-Runen i flere fndskrifter af RokTypen mecl Betydning n. J"g lassr her en egen Rune a 18 og holder denno
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snarest for 6n @r). Men Runen maa, hvis dette er rigtigt, betegne 6, ikke r, og
jeg gjengiver den ved. r. Jfr. i det folgencle.
a L4 er ft r. Ogsaa hor gaar, ligesom paa a 8, Krumstavene ind til clen
loclrette Stav paa Miclteu. Dog er Forbind.elsesstregenved Runens Midte mollem
d.en lodrette Stav og Sidestavene ikke saa dyb som de andre Streger af Runen.
En Indhuling und,er hoire Stav af r, lidt til venstre, synos at vrere betyduingslos.
Efter a, 14 er der to Prikker; den overste, som er svag, til hoire for
Micl,tenaf den @vreKrumstreg af Q; clen nederste ikke langt under Kvisten af
folgencle Bune, skraat til venstre for Spidsen af Kvisten.
a 15 er ,l a. Kvisten, som ved" Afskalling er bleven licLt ubydelig, synes
at have varet nogenlunde horizontal og temmelig kort.
a L6 ( f . Beggo Kviste er krumme, isrer clen yderste. Den lodrette Stav
er ned.erstnede dybere og bredore.
a L7 har Formen af I l, men Tolkningen vil vise, at den er ment som
Venderune for J t.
Til hoire for a 1? er d,er, kun litlet hsiere end Stavens Basis, en cLybog
tydelig Prik. Hoiere oppo kan ikke iagttages nogen sikker Prik; men cler er
en utydelig Indhuling tat under Kvisten paa a 17.
De til hoire fotgende to Stave tallor j"g som en eneste Bune, a 18.
Denne, som har en ellers ikke paaviselig Form, opfatter jeg som Binderune at u
og t. Kvisten paa 1 f er oventil foiet til Krumstaven af u. Fra d,et Sted, hvor
Kvisten af I slutter sig til Krumstaven af w, synes der at gaa opover en kort
lu-Runons Hoveilstav, cler i det folgende
Streg, som er lodret og parallel med
boskrives. Krumstavon er et Sbykke nodenfor Midten utyd,elig og danner et lidet
Sbykke ovenfor Basis en prikformet Udbugning. Den lodrette, venstre,Stav af w er
oventil ikke foronet med Bunens Krumstav, men adskilt fra denne ved et langt
Mellemrum. Fra den lodrette Stavs Top gaar skraat ned- mod venstre en ganske
kort Streg. Auilen t+-IUunei Ordeb kwnstu i c har heller ikke llunens loclrette
Stav forenet med dens Krumstav. Jeg laser a 18 som ut.
Til hoire for Basis af hoiro Stav af a 18 er der en liden rundagtig Indhuling eller Prik, og langere nede en noget storre Prik et godt Stykke und.er
Basis. Det er tvivlsomt, om disse Prikker har sproglig Betydning; men clette
synes dog rimeligt.
a 19 er t s. Toppen af Runen rakker ikke saa hoit op som d.eomstaaende
Runer, men er et Stykko under Spidsen af Kvisten paa folgonde Bune. Nedentil
udvider Runen sig til en rund Prik.
a 20 er 1 t. Kvisten er lidt'krum. Der er vist ingen Forbinclelse mellem
a 1 9 o g a 20 tilsigtet, uagtet tler er svage Indhulinger mellem nederste Endo af
Kvisten paa t og Toppen af s.
a 2l er Bind.erune af ,l a og F p. Kvisten af a gaar ud fra clen lodretto
Stav lidt lavere eucl sverste Krumstreg af 1. Hin Kvist skraaner starkt og er
netlentil liclt krum. Om Binderuuen skal lmses som. ap eller som pa, maa Tolkningen vise. Se herom i d.et folgende"

t
/

l

I}

NORDL.d,NDS

AMT,

39r

33,

GrMSo

Til hoire for a 2L er to Prikker; den overste i Linje med Runons Top,
den neclerstemed dens Basis.
a 22 snarest I n. Kvisten gaar ud fra den lodrette Stav usmdvanlig hoit
oppe og er i sin nederste Del en Smule krummet. Runen er neppe p; der er
kun nogle betydningslose Indhulinger under Kvisten.
a 23 | 'i. Paa hafue Side er der stark Afskalling; men Runen kan her
ikke have havt nogen Kvist, cla den staar for nmr ved den folgende Runestav ti1,
at clette skulcle kunne antages.
a" 24 er paa Midten til hoire ved stmrk Afskalling bleven meget utydelig.
Den maa have varet enten I n eller F F. Den ligner nu mero l.; men clen
sYre Band af Afskallingen er nu skarpere og strrekker sig i en Spids langere
mod. hsire end den oprindelige Siclestav. J"g laser Runen hellere som p, baade
fordi jeg tror at skimte tlet nederste af Krumstaven paap, og af sproglige Grunde.
Til hoire for a 24 er to Prikker; den overste lidt lavere end navnte Runes
Top, den nederste i Linje med dens Basis.
a 25 | n. Kvisten er meget lrengere nede end paa a 22 og er ikke krum.
a 26 I a. Kvisten er lidt krum. Den er paa Tegningen mindre tydelig.
Derimod fremtrader paa d.enneden tilfreldige Streg, der fra Stavens Top skraaner
nedad mod hoire, altfor tydelig.
a 27 ( f. Begge Kviste er lidt krumme.
a 28 bestaar aY en nogenlunde lod.ret Stav, som i sin ovre Del krummer
sig nedad lidt mocl venstre. Nedentil er der slaaet bort et lidet Stykke af Runen.
Jeg tror, at Runen snarere har varet f mecl smaa Kviste end | ,i, thi jeg tror
nedentil at' kunne skimte, at Runen her har vreret trekloftet. Sikkert er dette
dog ikke. Om a 28, hvis Runen rigtig er lmst som f eller la-Ilunen, betegner a
eller a, det maa Tolkningen afgsare. Se herom i det folgende.
a 29 t s. Runestavenudvider sig lidt i sin nedre Ende.
Efter Linjen (Raden) a skal, som jeg tror, Runestavene langst tit hoire i
overste Linje lases. Disse Runestave er adskilte fra Runerne langere til venstre i
sverste Linje ved et tomt Rum, ALtzCm. bredt, hvori der aldrig har vreret skrevet
noget. Jug betegner Runerne langst til hoire i sverste Linje ved ,b,,. Ingen
af d.isseRunestave er fuldstmndig oventil.
Langst til venstre i b er en oventil ufuldstrendig, nasten loclret Stav.
Anden Stav har noderst nede en liden Krumning mod hoire. Denne
Krumstav er bleven utydelig ved en betydningslos Rift eller Stribe, som krydser
den i dens svre Del. Jeg formotLer,at forste og anden Stav tilsammen har dannet
en a-Rune l\; men sikkert er dette ikke.
Tredje Stav i b er en lod.ret Stav, som til hsire synes at have havt en
nasten horizontal Kvist paa Midten. Denne Kvist er ved en tilfaldig Tvarstribe
bleven utydelig. Jeg laser her I zl.
TiI hsire for tred.je Stav i b er cler i Linje med dens Basis en langagtig
Prik). Til hoire for denne har jeg ikke fundet Spor af nogen Rune. En Indhuling
r) -Hoiere oppe kan have varet, en anclen, nu vecl Afskalling

forsvund.en Prik.
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paa tvers? oppe til haire for Prikken, sJrnes sikkert at vrere en betydningslos
Afskalling.
OgsaaConservatorSchetelig erklarer, at han holder det for usand.synligt,
at der ovenfor b 2 bar vpret ff.ereRunerl).
Ilerefter Imser j"g fra venstre mod hoire d.e Runer i overste Linje, som
begynde yderst til venstro, og betegner dem ved ,,c".
Langst til venstre i Linje c over a 1 er der to Prikker. En Ind.huling
over disse og i Linje med, Toppen af c 1 er sandsynlig betydningslos.
c ! er p p. Krumstaven synes at gaa ud" fra d.en rette Stav lige neclenfor
Toppen.
c 2, som er temmelig utydelig, synes mig dog sikkert at vare 11a. Under
Tvarstregen, som skraarrer lid,t opacl mod. hoire, er d.er en anilen, snarest betyclningslos, fvrerstreg. Overste (venstre)DeI af den lodrette Stav fortsattes nedenfor
Tvarstregen tildels i en svag og sikkerlig betydningslos lodret Streg.
c 3 (*" Tegningen) er en Stav, som nederst nede udvid,er sig. I sin
sverste DeI er den lidt krummet fra hsire nedad mod venstre. Runen synes at
burde lases som | ,i og ikke som den mod venstre vendte Krumstav af u (uden
Tilfoietse af den lodrette Sbav). Den kan ikke lreses som f.
c 4 er I s. I{alvstaven oniler nedentil ikke i en Prik.
c 6 4 q. Begge Kviste er lidt krumme. Den nederste, som er meget
Imngere end den overste, begynd,erlangt nede paa d.enlodrette Stav, og Kvistens
Encle strakker sig tige til Runernes Basis.
Til hoire for Basis af c 5 er d'er en rundagtig Prik.
c 6 \ a. Overste (venstre) Del af den loclrette Stav er kortere end den
nederste,som neilersbudvicler sig. Tvmrstregen, som er lidt utydelig, men sikker,
skraaner lidt opad mod hoire.
c 7 l.l h. Tvrerstregen skraaner tidt nedad mod venstre. Paa venstre
lodrette Stav er der nederst ned.e en Ud.bugning til hoire og paa hoire lodrette
Stav lidt ovenfor Basis en Udbugning til venstre. Disse Udbugninger er vist
betydningslose.
c 8 er nu meget utyclelig. Jeg holder Runen for en Binderune af p F og
4 q. Overste Kvist a{ ) er isrer meget utydelig og usikker. Men nederste Kvist
gaar ud"fra den rette Stav langt neile (Iigesom ved c 5), hvor clen ned.ersteKrumstreg af p stoder til Staven, og strakker sig lige til Runernes Basis. Derved., a,b
d.enne Kvist er saa langt neile, forudsmtter ilen en Kvist ovenfor. Jeg laser
o 8 som p4.
TiI haire for c 8 er .der to smaa og ikke meget tyclelig fremtradende
Prikker; clen nederste i Linje med. Runerrles Basis, den averste tmt ovenfor.
c I er ligeledes meget utyclel.ig. Jeg holder den sikkert for en Binclerune,

r) Er. Schetelig bsmarker, at don nuvarenile Topflacle sanclsynlig er tlon oprintlelige; clen
er L2 Cm. hoi og neclerst 14 Cm. brecl. Paa denne Flacle er dor nu ikke Spor af Runer, og
Hr. Schetelig fincler clet sanclsynligt, at tler her altlrig har vreret lluner, Iigesom ogsaa jeg
i min Tolkning har foruclsaL, at, cler her ikke har veret Runer.
(Trykt
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hvis Bestanddel til venstre er ,l a. Dens Bestanddel til hoire synes mig at vare
I n (ikke I og heller ikke p). Jeg lreser c 9 som a,n.
Til hoire nedenfor Enden af Kvisten paa c 9 synes der at vare en Prik
eller Indhuling, men den er snarest tilfmldig. Under denne Prik lidt langere til
venstre er d.er en and,enliden Prik, som er i Linie med Basis af c g, og en tred,je
Prik er tpt under den and.en.
c 10 er sikkert F P. Jtg tror ikke, at den til venstro har nogen Kvist.
Hvor Krumstaven oventil stoder til llovedstaven, er denne udbuget til venstre.
Til hoire for c 10 i Linje med Runens Basis, men narmere ved c 11 er
der en Prik. En rund Indhuling til venstre for denne Prik og lidt lavere er
snarest betydningslos. En anden Prik hoiere oppe til hoire for c 10 er i Linie
med Krumstavens Begynclelse. Skilletegnet lmser jeg efter d.et a, som indeholdes
i folgende Bune. Jfr. det, som ovenfor er sagt om det Skilletegn, der skal lases
efter a 7 (b).
c 11 holder j"g for en Binderune af ) n og f k. Jeg lreser d.en ak.
Kvisten af a er paa Grund af Afskalting minclre tydelig adskilt fra c 10. Sidestaven paa k strakker sig ikke fuldt saa hoit op som Hoved.staven. Kvisten til
venstre begynder lidt lrengere nede end- den til hsire. Runens Stav er nedentil
krummet lidt mod. venstre.
c 12 er et u med Krumstaven vendt mod venstre. Den lodrette Stav
synes ikke at slutte h1h til Krumstaven, hvis overste Del er ovenover den lodrette Stav.
c 13 laser jug som ??. Af den sredvanligen-Rune har den Form, som
her er brugt, kun beholdt Kviston og en fra denne opad.mod venstre skraanende
Streg, medens Staven, og srerlig den Del af Staven, som ellers er under Kvisten,
fulclstandig mangler. Baad.eovenfor og ned.enforden venstre DeI af denne Kvist,
som danner n, er der en horizontal fndhuling; d.en overste lidt ovenfor Toppen af
c L2, den ned.erstelidt ovenfor Basis af c L2. Begge Indhulinger er mulig betydningslose. (Eller skal to Prikker lresesefter kt+n?)
c 14 t s. Halvstaven, som er smal, ud.vider sig nedentil nrestenikke.
c 15 t eller snarere 1t. Kvisten til venstre synes sikker; mulig gaar
der ogsaa ned til hoire er Skraastreg {ra Stavens Top. Den nederste Det af
Staven er tydelig; men den overste Del af Staven har lidt meget ved Afskalling.
Denne Rune og de folgenclestrmkke sig lictt hoiere op end de foregaaende.
c 16 lt zr. Den rette Stav slutter fikke til den krumme, men er ved et
stort Mellemrum skilt fra d.enne.
Efter c 16 u, Irdt haiere encl Runens Midte, er der en utydelig Prik.
c 17 | s. Lige under Halvstaven, men, som deb synes, adskilt fra denne
er der en rundagtig Indhuling (det nederste Interpunctionstegn?).
c18{1.
c L9 I a. Staven har en stmrk Boining nedad mod hoire, tat hen til
folgencle Rune.
c 20 | i'. -Eilunen,4rt ikke strakker sig saa langt necl som den fore'
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gaaend.e,er fra Midten iud.til lid,t ovenfor Basis flydt sammenmed den foregaaende
Rune paa Grund af en Afskalling.
c Zl I n. Kvisten er temmelig kortl den er ikke fortsat lmngere for ikke
at stode ned mod Kvisten af folgende Rune
c22.la.
Til hoire for c 22 er to Prikker; den overste tret ovenfor, den nederste
tmt nedenfor folgend.eRunes Kvist.
c 23 synes temrnelig sikkert at vmre Binderune af 'l a og F F; hvis dette
er rigtigt, maa den lreses iA Af Hovedstaven er cler ovenfor Krumstaven kun
liclet at so. Den formentlige Kvist er d,og ikke fuldt sikker.
TiI hoire for c 23 er der en llalvstav, som staar paa samme Basis som de
omstaaendeBuner og naar op til i Linje med. nedersteDel af Krumstaven paa c 23.
Straks ovenfor tLenne llalvstav, men, som det synes, skilt fra den ved. et lid.et
Mellemrum og ridset' en Smule lrengere til hsire er en anden Halvstav' som nu
naar lidt hsiere op encl de omstaaendeRuners Toppe. Det synes rimeligt, at
disse to Halvstave tilsaromen d,anne 6n uheldig Rune @ 2$ | i'. J"g vover her
ikke at lrese 1' a (ya-Bunen)og s. Jft. u a 13.
c 25 | s. Ilalvstaven udvicler sig nedentil i en Prik. En liden Ind,huling
langt nede under Runen, til venstre, er mulig ikke tilsigtet. En endnu mind're
Indhuling lidt hoiere oppe er vel betyd'ningslos.
c 26 I a. Meget a! Staven over Kvisten er slaaet bort. Uncler Kvisten
gjor Staven en liden Boining skraat ned mod hoire.

Herefter gjengiver jeg med latinske Rogstaver den hele Indskrift, som jeg
forelobig har lmst den, uden endnu overalt at have begrund.etmin Lasning. Ilver
Binderune talles kun som 6n Bune. De to Bogstaver, ved hvilke en Binderune
gjengives, forbincler jeg oventil ved. en Krumstreg, Iigesaa Runen a 7 (b) med de
folgende Prikker, som paa Stenen er anbragte inde i Runen. De utyd.eligsteRuner
e r h e r u n t l e r p r i k k e d eS. a a l e d eas5 ; a 1 3 ; a 2 4 ; a 2 8 ; b L - 2 ; c 3 ; c 8 ; c 9 ;
c 23; c 24. Vect a 2L, a 24, a 28, hvor man efter Trrekkene kan holde flere forskjellige Lasninger for mulige, har jeg sat den ene und,er den anden.
a.
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Jeg fors oger herefter Tolkningen af d.isseRuner.
a L-4 l.Nf l: nuk'i: er vel sikkert, et Mandsnavni Nominativ, og, som vi
skal se, Navnet paa den, som har reist Mindestenen.
Samme Mand,snavnfindes sandsynlig paa svenskeRunestene. Lilj. RunDybeck
Urk. 774 : Dybeck fol. 277 (i Vestmanland.slAn) har Accus. nukat\
nuk'i).
(fol. 105 Uptand) har Accus. nuka (Lilj. ?19 lmser her vel med urette
Lector M. Lundgren har god.hedsfuldtmeddelt mig folgende Sted, paa
hvitket Navnet ellers kan paavises i Sverige: Abernas NokkusoraDipl. Sv. V 239
(1344). Fromdeles i folgende Stedsnavn: Nokkaby, ru l{ockeby, Upland, DipI.
Sv. ny Serie I75 o. D., I{ukkaby II 781.
Herefter synes nuki paa Gimss-Stenen snarest at have vreret udtalt l{okk'i,
(eller l{okke\.
Det er neppe sandsynligt, at dette Navn er forskjelligt fra de gammelnorske
Navne ltqkl{ai, (: old.hoitysk }{ahho) og }{okku'i,r (I{ukker). Se om d,isseOplysningerne hos O. Rygh, Gamle Personnavnei norske SteclsnavneS. 186 f.2). Jfr.
oldisl. sskki, : sokku'i ,,Fiende". Hvis Mandsnavnet Nokk'i er forskjelligt fra
Nqkku,i.,vover jeg ikke at afgiare, hvorfra Nokki, har sin Oprindelse.
a 5-7 lreser jeg snarest som Qsa'b:, uagtet j"g ikke kan paavise noget
and.etExempel paa, at den korte s-Rune er forenet med en anclen Rune til en
Bind,erune3). Ilvis Lmsningen er rigtig, maa esa forstaaes som Genetiv af et
Mandsnavn. Dette Mand.snavnforekommer i reldreTid oftere i Sverige, bl. a. i Upland
og Ostergotlancl;se Dieterich, Runen-Sprach-schatzS. 249 og Lundgren. Mandsnavnet Ase(: oldtysk Anso)er ogsaagammeldansk, se O. Nielsen. Derimod har
t1ette Navn ikke vreret sredvanligt i Norge. I Landnrimab6k efter Hauksb6k S. 233
(C. 56) (F. J6nssons Udg.) omtales en As'i herstr, sandsynlig fra Flallingdal, og
S. 3636(C. 83) forekommer ogsaa Navnet ,4-s,l. Sturlub6k har dog her paa begge
Stecler AIi (5. 1461e,S. 15?1e). Uddraget af 61. Tryggv. Saga har Navneformen
,{sz(S. 2696)4).
Prikken til hoire for den overste Del af a (a 6) holder jeg snarest for
Skilletegn.
Skrivemaad.enqsa med,nasalt a t farcte Stavelse er regelret i aldre Indskrifter. Det er at mmrke, at Navnet i Genetiv her, hvis Lasningen er rigtig,
har a i Endelsen, hvilket a er det smdvanlige i Casus obliqui af Hankjonsstammer
paa -n i historisk Nordisk. Om den Tid, fra hvilken man forst finder et ikke
nasaleret a i disse Former, se Arkiv f. n. F. XV[I, 7 f. Skrivemaaclen qsa mecl
ikke nasalt a i Endelsen stemmer overens med Formerne pa og staina Accus. Plur.
1) Men Stephens Run. Mon. I 240 laser hor efter Bure: at X irlauka,
,i I node Bog S. 277 fta Toten Nokkarud,, d"or efter Rygh mulig er samme Gaarcl sorr- Nikke'
ruil, O. Toten Gaards-Nr. 4?. I Rscle Bog S. 378 anfores j Nokka rud,'i wder Berofjardarclals Kirke i Raanrike.
s) Tidligere forsogte jeg Lresningen [ha'b:; men d.enne holcler jeg nu af folgentle Grunde
for origtig: 1I Prikk:n paa a 5 afvigor i sin Form bestemt fra Tvrerstregen paa h i a 12.
2) Imorl Lmsningon fi,o'Ut taler Prikken tilhoire for clen sverste DeI af a 6. 3) En Lmsning fi,a'b.' synos ikke at give nogen brugbar Mening.
11 Gaaritn avnet Asarud or ikke bevisendo for Manclsnavnet Asi; so O. Bygh, Gamlo PersonrravD€r S. 14 f. og Norske Gaardnavne I, S. 323.
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Jeg forsoger herefter Tolkningen af disse Runer.
a L-4 l'Nf l: nuki,: er vel sikkert et Mandsnavni Nominativ, og, som vi
skal se, Navnet paa den, som har reist Mindestenen.
Samme Mandsnavn findes sandsynlig paa svenskeRunestene. Lilj. RunUrk. 774 : Dybeck fol. 277 (i Vestmanlands lan) har Accus. nukat). Dybeck
(fol. 105 Upland) har Accus. rruka (Lilj. ?19 lreser her vel med urette nuk'i,).
Lector M. Lundgren har godhedsfuldtmeddelt mig folgende Sted, paa
hvilket Navnet ellers kan paavises i Sverige: Abernus NokkresozDipl. Sv. V 239
(1344). Fremdeles i folgende Stedsnavn: Itlokkaby ro Nockeby, Upland, DipI.
Sv. ny Serie I75 o. n., I{ukkaby II 781.
Herefter synes nuk'i, paa Gimss-Stenen snarest at have vreret udtalt l{oklti,
(eller l{okke\.
Det er neppe sandsynligt, at dette Navn er forskjelligt fra de gammelnorske
Navne trlqkka'i,(: oldhoitysk l{ahho) og l{okkuir (}{rekker). Se om disse Oplysningerne hos O. Rygh, Gamle Personnavnei norske StedsnavneS. 186 f.2). Jfr.
oldisl. sskk'i : sokku'i ,,Fiende". Ifvis Mandsnavnet l{okk'i er forskjelligt fra
I{qkku'i.,vover jeg ikke at afgjare, hvorfra Nokki har sin oprindelse.
a 5_ 7 lreser jeg snarest som Qsa'b:, uagtet jug ikke kan paavise noget
anclet Exempel paa, at den korte s-Rune er forenet med en antlen Rune til en
Binclerune3). Ilvis !resningen er rigtig, maa fto forstaaes som Genetiv af et
Mandsnavn. Dette Mand.snavnforekommer i reldreTid oftere i Sverige, bl. a. i Upland
og Ostergbtland; se Dieterich, Runen-Sprach-SchatzS. 249 oglund.gren. Mandsnavnet ke (- oldtysk Anso) er ogsaagammeldansk, se O. Nielsen. Derimod har
d.ette Navn ikke varet saclvanligt i Norge. I Landnd,mab6kefter llauksb6k S. 233
(C. 56) (F. J6nssons Udg.) omtales en As'i hers'ir, sandsynlig fra Hallingdal, og
S. 3636(C. 83) forekommer ogsaa Navnet ,4s'i. Sturlub6k har dog her paa begge
Steder Ali (5. 1461e,S. 1571e). Ud,draget af 61. Tryggv. Saga har Navneformen
Jsa (S. 2696)4).
Prikken til hoire for den overste Del af a (a 6) holder jeg snarest for
Skilletegn.
Skrivemaaden esa qed. nasalt a i farste Stavelse er regelret i reldre Indskrifter. Det er at marke, at Navnet i Genetiv her, hvis Lpsningen er rigtig,
har a i Enclelsen,hvilket a er det sredvanligei Casus obtiqui af Hankjonsstammer
p^ -n i historisk Nordisk. Om den Tid, fra hvilken man forst finder et ikke
nasaleret a i disse Former, se Arkiv f. n. F. XV[I, ? f. Skrivemaad-enqsa mecl
ikke nasalt a i Endelsen stemmo overens med Formerne pn og staina Accus. Plur.
1) Men Stophens Run. Mon. I 240 leser her efter Bure: at x irlauka.
2) I Rocle Bog S. 277 fta Toten Nolckarud, dor efter Rygh mulig er samme Gaarcl solonNikkerud, A. Tot,en Gaards-Nr. 47. I Rocle Bog S. 378 anfores j Nokka rud,'i ,tnder Berofjardarclals Kirke i Raanrike.
3) Titlligere forsogte jeg Lresningen
[ha'b:; men denne holcler jeg nu af folgencle Grunilo
for urigtig: 1) Prikk:n paa a 5 afviger i sin Form bestemt fra Tvrerstregen paa h i a 12.
2) Imojl Lresningon qka'b: taler Prikken tilhoire for ilen sverste Del af a 6. 3) En lrmsning qha'b: synos ikke at givo nogen brugbar Mening.
a) Gaartlnavnet Asa,rud er ikke bevisencle for Manilsnavnet Asi; se O. Rygh, Gamle PersonrrB,vrlorS. 14 f. og Norske Gaarclnavne I, S. 323.
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i Linje c, i hvilke Former et n ligeledes
er fatttt bort efter a. Derimod har
nafuswn (a zb-b 2) bevaret n i Endersenl
se i det folgende.
a 7 b: holder jeg, hvis qsa er rigtig lrest
og tyd.et, for en graphisk Forkortning af brup'ir, Nomin. ,,Broder".
ogsaa ellers forkortes de ofte forekommende slregtskabsordaf og til i Runeskrift.
se Norg. rndskr. r 10g f. saaledes
betegner dn i slutningen af en Linje i den
med aldre Runer skrevne rndskrift
paa By-stenen fra Sigdal
,,Datter" i Accus. Af rndskrifter med yngre Runer
kan anfores: bru Dyb. fol. 26r for brupur;
d i den seno rnd.skrift fr" B;";trhl{;
paa Gronland for d6tt'ir; mr paa skafsaa-stenen
i avre Telemarken efter en
Formodning af O. Rygh : m6dur.
nuk'i, den Mand, som har reist Stenen, betegner
sig altsaa selv, hvis den
givne Lresning og Tolkning or rigtig, som
,,Aases Broder,,. om Grunden til,
at dette slagtskabsforhord anfores, skal jeg
i clet forgende tale.
Herefter folger a 8-11 R? t.
f4, i,lspir nutt", som har vmret udtalt
rre,ispn,
er Prret. 1 ps. sg. Ind. ,,reiste,,.
Prreteritum af dette verbum, der saa
ofte forekommer i de med den
kortere Rakkes Runer skrevne rndskrifter,
skrives i norske rndskrifter sreclvanlig
(som altid i norske og islandske rlaand,skrifter)
med I efter s. Dog ogsaa i den
aldste rndskrift paa Alstad-stenenpaa Toten
person). Granevolclmed p (rai,spi3d.je
stenen paa lrad'eland har 3. Pers. Flertal risptn.
r svenske rndskrifter er derimod
Formen med sy' sredvanrig,fl }Jx. ra,isfu,Runverser
66 og 16b (sodermanl.). ;il;;
i Danmark, i' Ex. ,orrp, paa stenalt-stenen
og den store Gunderup-stenl). r
skrivemaadenra'ispamed p har vi altsaaet vidnesbyrd
om Gimso-rndskriftens-,lplde.
Herom vidner ogsaaBrugen af fsrste Person
(ikke tredje). At den Mand,
som har indridset en rndskrift eller reist
et Mindesmrerke,taler i forste person,
er det sred'vanligei rnd"skrifter med den lrengere
RrekkesRuner. Det forekommer
efter min Tolkning endnu ikke alene paa
vatn-stenen og paa Fjeldet ved rlammeren' samt paa Skee-Stenenfra Bohuslen,
men ogsaa paa clen hedenskeKii,rnbosten i sodermanland, som har rndskrift
med vasentlig samme Form af den
kortere Brekkes Runer som Rok-stenen.
Jfr. Norg. rndskr. r zz f., 362, Bg1.
Gimso-rnclskriften er kansk6 overhoved den
aldste nord.iskerndskrift, hvori
Orclet ,,reise', hidtil er fundet.
a L2-14 snaresthnr: adtart,h6,r,,,her,, d.
e. paa dette sted.
Anden R'une er efter min Formodning snarest
en Form af Runen da eller
-wimmer
(Runenschrift s. 244-49) har paavist,
!a'
at den Rune, hvis sredvanlige
Navn er ilr, kan betegne en e-Lyd. saaledes
ikke blot den korte e-Lyd,i ord
sompegn,eft'ir o. s. v., men ogsaa den range
e-Lyd i f\taga og t6t. Denne Brug af
R'unen som Tegn for eo e'rryd,findes *r og
til i svenske og danske rndskrifter
fra slutningen af 10de og fra 11te Aarh.
oftest findes Bunen saaledesbrugr paa
Stene i Vestergcitland.
1) skulde de i svenske
Runeindskriftsr forekommende Former arisa
(:raisa), aristi (:raisti)
og lign' vero fremkalclte ved en skrivomaade
af orclet, som paa Gimso-stenen, med
en
Bintlerune for re, cler kuncle (me' ikke
skulde) f*r",
som ar?
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J"g har i Norg. Inclskr. I 134 f. formodet, at den nmvnte Brug af Bunen
er al, forklare d.eraf, at dens Navn ikke blot har havt Formen fa, men ogsaa
engang Formen da.
Den Form, som Runen a 13 her har, er vaserrtlig den samme som Runen
{a }rar i svenske Indskrifter af Rsk-Stens-Typen, men i disse med Betydning af a.
Se min forste Af handling om Rok-stenen S. 1091).
Efter Formen af Runen a 13 finder jeg det mindre sandsynligt, at cler
skal lases h'i,r, udtalb hLr.
Ad.verbiet ,her" findes i lignende Forbindelse i flere svenske Ind.skrifter
med den kortere Bmkkes Runer. F. Ex. pia karipu tar pi,kstapRunverser 29,
Uplancl, d. e. gardu hi,ar pi,ngstad; pa'i,a situ st'i,n sun'in purki,t'i,ls auk fulku h'i,ar
Runverser L4l Sodermanl.
a lb-t?
4Yl: med sitlste lLune som Venderune, d. e. 4( 1z aft: Prreposandsynlig udtalt ffift. Denne Form findes i Norge ellers kun i
sition,,eftor",
Indskrifter fra Jaderen, hvis Typ* er beslagtet mecl Rak-Stenens. Fremdeles
paa Man i Indskri{ter af samme Typu. I Sverige paa Rak-Stenen og i flere med
den beslagtede Indskrifter. I Danmark i flere af de mldste Intlskrifter med den
kortere Rakkes Runer. Se min forste Tolkning af Rok-Stenens Inclskrift S. 5 f.,
IL6 f., t24. Denne Form aft vidner om Gimso-Inclskriftens ,lElde.
a 18-21 ligger det, som tlet synes, narmest at lase liltrl4irw:t:sttp:
Jug tankte forst paa heri at s@geden Dsd.esNavn. Men denne Opfatning kan
jeg af vregtige Grunde ikke fastholdez).
J"g har senere tmnkt paa den Mulighed., at Binclerunen a 2L skulcle
oploses fr Hgesom a 11, saa at a 18-21 blev at lase itt$a, uagtet Runeforbinclelsen tstp kunde synes at tale imod denne Lmsning. Hvis Lasningen var
rigtig, maatte dette utstpa vel opfattes som oldn. cndsta,aata A.cc. sg. m. ,,d.en
ypperste ", Adjectiv til clet folgende Substantiv. For Skrivemaad.enkunde
sammenlignes r'i,sptwpaa Granevold-Stenen: oldn. re'istu og ristpi paa llii,llestadStenen II i Skaane, hvor tlen reIdre og den yngre Betegnelse for Lyden er
sat vecl Siden af hinanclen. Mark tillige sp i svenske Indskrifter for st: sfun,
hepi,nfasp(Runversor S. 164). Disse Exempler er vistnok ikke ganske analoge,
men hervecl kuntle clen formodede uheldige Skrivemaade utstpa blive nogenlunde
forklarlig.
Superlativen i bestemt Form vilde da her staa foran det Substantiv, hvortil

1) I Norge betegner Runeformen L i Mictdelalderen rogelret Vokalen y. Kun i nogle faa af
de alclste Inclskriftor meal clen kortere Rrekkes Runer har L Betytlningen af n: I
Ovorgangs-Inclskriften paa Tveito-Stenen i Vestfjorclclalen, Telomarken, og paa ValbyStenon fra Tjolling i Larviks Fogcleri. Paa Bjorneby-Stenen fra Smaalenone, hvis Indskrift
er beslaglbet med. Rak-Typen, har a vesentlig samme Form som -Ea 13 i hnr paa GimsoStonen.
2) Evis ,i.*tii var Navn, maatto vel et saad.ant Navn lyde *tltstadn eller *Odd,stadn, msn til
'af dem har tilstrakkelig Analogi i anclre Navne
intet af clisse Navne or cler Spor og intet
, (kan neppe f. Ex. ststtes vecl cle olcltyske Navno Deostet, Liestet).

-Tr-----------

39.

GrMSo.

398

NORDL',NDS

A.MT.

den attributivt horte. Dette forekommer ofte i Yers: uata unad S6larli6d 7I;
bast'i,but'i,Fi;unverser42 (Upland)r).
Om Lasningen utstpa og om d.en deraf givne Forklaring narer jeg dog nu
stmrk Tvivl. fmod den taler ikke blot den forudsatte Skrivemaade med sfp, men
ogsaa clo to Prikker efter ut. Jug er derfor nu tilboielig til at holde ut:stap for
det rette, og jeg skal i det folgende forsoge en Tolkning af dette.
a 22-24 laser j"g l. I F : n'i,F,:z),udtalt n'id. Lf n'i,dr (reIcLreStamme ni,pja-)
eller opadgaaendeLinje). Dette Ord,ni,fin
,,Slmgtniog" (ofte i ret neclaclgaaende
forekommer, som det synes, paa Rok-Stenen e. L. I- 2 i Betydning ,,-. 1Etling,,.
Men navnlig maa fremhaves, at Ord.et er brugt i l{6vamd,l 72 i en Forbindelse,
som markelig svarer til den, hvori det findes paa Gimso-Stenen:
sj aldun bautarste'i,n
at"
stand,abrautu nrer,
netna re'is'in'idr at nid.
Paa begge Steder er Tale om at reise (rei,sa)Mindesten efter (aft Gimso-Stenen,
at }Jhvam.) .o Slregtning (ni,A).
Jeg har allerede i det foregaaend-esagt, at det, som d.et synes, ligger
rrarmest at lresea L8-21 som ut:stap: Det synes mig sandsynligt, at dette ut:stap:
er den rette Lresning og skal forklares saaledes, at vi her antage et sammensat
tttstad-nid. Stadr kan betegne ,,fast Opholdssted". Derfor synes et sammonsat
tttstadrmed.Betydning ,,fastOpholclsstedude", ,,fast Opholdssted.
i fremmed.Land,,
naturligt, uagtet jeg ikke'han paavised.enneSammensretning. Jfr. for Betydningen
(rtb&dog lignende.
af fi,t i d,enneSammensretningom et Forhold paa Stedet tctbe'i,t,
aft utstap-nip vilde herefter betyde ,,efter min Slagtning, som havde frestet Bo
udenfor Hjemmet (i fremmed Land)". Jeg vilde heri se et poetisk Udtryk.
I clet folgende skal j.S soge at vise, at Gimso-fndskriften har mange
sarlige Overeusstemmelsermed svenske Indskrifter. Det synes clerfor muligt, at
Stenen er reist og Indskriften ridset af err svensk Mand til Mincle om en svensk
Francle, som er dod i Ilaalogaland. Ilerved vilde da utstap-n'ip,,Slagtning, som
havde fastet Bo i fremmed Land" fincle sin Forklaring. aft: ut: stap : n'ip skald,e
altsaa v&re at forstaa saaledes:,,efter (rnin) S)regtning, som havcle fastet Bo ude,,.
Paa Stenen er ,,min" ikke uiltrykt ved dette, som jeg tror, poetiske Udtryk.
Ligesaa er i d.en med d"en langere Rmkkes lLuner skrevne Indskrift (Side a) paa
Tuno-Stenen,,min" ikke udtrykt; se Norg. Indskr. I2L. Ogsaa der synes Udtrykket at vare poetisk. Der forekommer i flere andre Indskrifter Exempel paa, at
,,sin" ved et Slagtskabsorclikke er ucltrykt; se Norg. Ind,skr. I110.
Iiunerne a 25 til og mecl b 2 har jeg til forskjellige Ticler opfattet paa
to vasentlig forskjellige Maader.
Jeg lreste tidligere nafnsun.og opfattede tlette som forkortet Skrivemaade
for naf(a)8s1tr71,
hvilket jeg forstod. som Nafar su,n ,,Sannen Navar". Men d.enne
Lasning og Tolkning har jeg nu forladt, uavnlig paa Grund, af det forste Ord i c.
1) I Prosa kun i visse faste Udtryk, f. Ex. d
fyrsta lagi.
2) Trmkkene tillaclsr efter min Mening ikke her at lrese pi,n og at forstaa clette som pegn. En
fJssgning nin vtlde ingen Mening give.
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Dette Ord. skal jeg forst behantlle, inden jeg fremsatter den Lresning og Tolkning
af a 25-b 2, som jeg nu holder for den rette.
Efter de to Runer i b sees en Prik og har der sandsynligvmet to Prikker.
Ilerved synes at vare antydet, at fndskriften ikke er afsluttet med det Ord, som
ender paa,-un.
Herefter gaar jeg over til en Tolkning af c 1-5, d. e. forste Ord i den
Del af fndskriften, som er til venstre i sverste Linje.
Foran c 1 er der to Prikker. Herved antydes sandsynlig, at c clanner en
Fortsattelse, og at fndskriften ikke begynder med c 1. Inclskriften i sin lfelhed
hverken begyncler eller afsluttes med Prikker.
c 1-5 :Fhlt). pai,sq.er, hvis Lmsningener rigtig, Acc. sg. f. ,,denne,,,
sandsynlig udtalt pressq(thi paa Grund af de omstaaendeOrd kan det ikke v&re
Acc. pl. m.).
MecI llensyn til Skrivemaaden med ai, (adtalt n\ i forste Stavelse jf".
sidste Ord paa Gimso-Stenen pai,sa,Accus. pl. m., hvis denne Lasning er rigtig.
Fremdeles Accus: sg. f. ha'i,l'ipai,si,Lilj. 1091 (Ostergotl.), d. e. hatti, pressi,Acc.
pl. n. kuml pai,si,Lilj. 912 (Sodermanl.).
Med llensyn tiI q i Ortl.etsSlutning kan sammenlignesAccus. sg. m.
funtq
Lilj. 18? (Upland), s'i,sqRunverser 161 (Gotland), i hvilket Ord 4 ikke er sikkert.
Men i Accus. Ental Ilunkjon skulde man vente -a i Endelsen, ikke -e, da a i oldn.
pessa maa forklares ligesom -a, i Adjectivboiningen (g6da). Er derfor -4 i pa,i,sq
paa Gimso-Stenen oveyfort fra Accus. Ental Hankjon?
J"g vover ikke at holde nederste Kvist paa a 5 for betydningslos og ar
lase paisa.
pai'sq,,d.enne", som maa vare Object for ra,ispo,synes med Nodvendighed
at forudsatte et Substantiv i llunkjon Ental, hvortil det kan hore. Et saadant
Substantiv synes paa Grund af det folgende ,,og saa desuden disse meget kjendelige Stene" at maatte betycle ,,Gravhaug" ell. lign. Et saadant Substantiv folger,
som sagt, ikke efter pa,i,sq.
I{eller ikke tor man tanke paa, at der umiddelbart efter Bunerne un. i b
skulde vmre faldt bort flere lluner, som havde incleholdt et saadant Substantiv.
At der i fndskriften fra forst af skulcle have manglet et Substantiv i llunkjon Ental, som maatte und.erforstaaesog hvortil pa,i,sa,skulde hore, kan ikke
antages. Vi tvinges derfor nresten med Nodvenclighed til at s@geet saadant
Substantiv i Hunkjon Ental, hvortil pa,isq,kan hore, i et af cle Ord, som gaa
forud for pa'isq. Jug. kan ikke finde dette Ord i den Runegruppe, som staar mellem
nuk'i' og rn'ispa. J"g er derfor bleven uvilkaarlig clreven til at soge dette Substantiv i Runerne a 25-b 2, som maa lases umiddelbart foran Foi*q. Ogsaa
Sammenligningen med det Udtryk, hvormed Indskrifteu ender, sta,ina: paisa ,,disse
Stene", taler afgjorende for, at deb Substantiv, hvortil det demonstrative Pronomen
Faitq horer, gaar umiddelbart foran dette. I Henholcl hertil har jeg maattet opgive den her foran navnte Lasning og Tolkning nafa sun ,rSonnenNavar,,, og
jeg vover nu folgende Forklaring.
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J"g formoder rtrr at' Runen a 28 (Runen ya eller da) skal
lpses som -u,
ligesom a 13, der lige)ed'es synes at vmre Runen
37neller 6n, men af en sjreId.nere
'bliver
Form'
a 25-b
2
da at lase nafnsun. Dette trenker j.g mig udtalt
nd'-uesun (eller -son), Heri s@gerjeg et Substantiv i Accus.
Hunkjon Ental med
Betydning ,,Opholdssted for den dsde Mand", d. e.
Gravhaug. tr'orste Led er da
ndr ndod' Mand, Lig".
Andet Led er uesLcnjAccus. til uesa, d.en aldre Form
af
Hunkjonsordet o]cln. 1)er(11,,Ophold, Opholdsstecl", glsvensk
l)@ra,,uaraL). Dette
sammensatte Substantiv nafnsun stottes kansk6 ved Gotisk.
I{er har vi Verbet
ga'naw'i'stran ,,begrave", som forudsretter *naw,i,str
,,Grav,,. Dette horer til nars
: nord' nd"r, Stamme naw'i-. Af flere Sprogforskere
(se f. Ex. Brugmann Grundriss z
I 863) er *naw'istr forklaret som opstaaet ved Haplologi af *naw,i-w,istt".
Jfr. Forbinclelsen af oldn. nd'r med Yerbet uesa i Alvissm. 2: uartu
(reldre uast)6 ,6tt
med nd,? Men -str i *nawistr kan ogsaa forklares anderledes.
Endelsen -un i nafnsun er oprindeligere end den historisk-nordiske -zr
eller
-o' Samme Endelse har jeg paavist
i inun, Accus. af et Kvindenavn, paa Skeestenen fra Bohuslen, hvis Inctskrift jeg smtter til Tiden
mellom 775 og g00; se
Arkiv f' n' F' XVIII
S. ? f. Modsmtningen mel]em nafnsun med bevaret rz
paa
den ene Side og paa clen anden Side
og
i
det
folgende
sta,ina med bort fatdt n
4sa
i Udlyd forklarer jeg deraf, at farste Stavelse i -f nsun
er kort, i qsa og sta,inct
derimocl lang. Jeg vover ikke med Sikkerhed at afglare,
om -un i nafnsun har
vmret udtalt som Vokalen u f Consonanten n eller som
det nasale ,.
Med Skrivemaaden naftsun (mect
f for Lyden o) kan sammenlignes, at
Lyden u i flere svenske Runeindskrifter fra 11te Aarh.
af betegnes ved / i Indlyd

og derefter ogsaa i x'remlyd, f. Ex. fitaxfapum Lirj. 11g :
Dyb. for. r z1r, d". e.
hui'ta-ud,dum;
fan Lir|. Lzzz : Runverser Nr. 10g, cl. e. ua,n;finfifi,r Lilj. 1g?0, d.
e' FLnrtu'ider' Jfr. Runverser S. 246, Anm. 2. Skrivemaaden
nafnsun med f
beviser, at man i dette ord ucltalto u, ikke Halvvok alen w.
Med rlensyn til den formodede Brug af Runen
la eller r4asom Tegn for
den korte e'Lyd i nafnsun kan henvises til Bemarkningerne
til a LB i hurz).
Ucltrykket *nd"-uesun,,Opholdsstedfor den dode Mand,,
bliver da at opfatte som et poetisk og sanclsynligfra en aldre Tid bevaret
Udtryk for ,,Gravhaug,,.
Efter Y' Nielsens foran (S. 384) anfarte Medclelelso var
rler tidligere ligo ved
Runestenen en llaug, vistnok en Gravhaug.
Yerbet i'fndskriften er ra'ispa,,reiste". Dettes smclvanlige
Object i Runeindskrifter er ,,donne Sten". Saaledes er ogsaa her i fndskriften
Verbets sidste
Object ,,disse Stene". Men hvis Gravhaugerr her er betegnet
som ,,ophold.ssted,
for clen dode Mand.", tsr vi antage, at dette Ord, *nd,-uurun,
her er sat som forste
Object for Yerbet ,,reiste", ligesom re'isa kan have b&d,ir,
bftstad,h{rs og lign.
til Object.
1)

2)

Ligheclon mellem nafEsu,n,clen clode Mands opholdssted,
Gravhaugu og cret tyske Nobis i
_Urltryk for llelvecle er visselig tilfreklig.
I orclet nafasun er Runen .,L iut" sikker. rlvis aler skulcle
lreses nafisun, vilcle vi alligevol
kunne bibeholcle Forklaringen *nd,aesun.
(Trykt
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I Runeind.skrifter folger spdvanlig efter Yerbet nreiste" ,,satte(' ell. lign.
umidd.elbart Objectet, som indeholder en Betegnelse for Stenen eller Mindesmarket. I Gimso-fndskriften er Objectet adskilt fra det forudgaaendera,ispaved
de mellemkommeude Ord hnr aft utstap-nip. Denne mind,re sredvanligeOrdstilling
er her foranlediget clerved, at Objectet i den poetiske Fremstilling dannes af et
udforligt Udtryk, som iudeholder mange Ord. Exempelvis anforer jeg her nogle
andre Incl.skrifter med. clen kortere Rmkkes Runer, i hvilke Objectet ikke folger
umiddelbart efter Yerbet: Bunverser Nr. 40, 109, 138, 143.
Som jeg alleredo i det, foregaaendehar anfafi,, er d,et den Omstrend"ighed,
at Paisq krmver et Substantiv i Accus. Hunkjon Ental, hvortil det kan hore, der
synes med Nodvendighed at fore til Opfatningen af nafnsun som Substantiv i
Hunkjou Ental. Ved denne Forklaring slippe vi ogsaa flere Betmnkelighederved
Forklaringen,,Sonnen Navaf', af hvilke hver for sig havtle lid.en Vagt, men som
sammenlagte ikke veiede saa licletl).
Naar vi forstaa naf nsun pa'i,sqsom ,,d.enne Gravhaug(, tla bliver nwk'i,:
qsn'b:raispa:hnr:aft:ut:stap:n'i,p: rJ"g Nokke, Aases Broder, reiste her efter
Slregtning, som havcle frestet Bo ude" at forstaa saaledes,at Brod.erenAase netop
er den dode Slagtning, til Mintle om hvem Gravhaugen er opfort og Stenene
reiste. I den gamle Digtning bruges n'i,dr ogsaaom en Broder.
Efter paisq,folger paa Gimso-Stenenc 6-T hA ah, hvilket jeg forklarer
som en Conjunction ,rog". Til venstre for a i ah er der, som far sagt, ved
Runens Basis, en tutrdugtig Prik; ah er tlerimotl ikke ved et storre Mellemrum
adskilt fra det foregaaendeOrd, men fi i ah staar meget nmr ved dettes Slutningsrune.
Samme Form ah fovekommer efter min Tolkning i Linje 2 paa FyrungaStenen (c. 700) fra Vestergotland, se Arkiv XIII 334 f., 344, XY 146. (Anderlecles
Brate, Arkiv XIV 337f.) FmllesgermanskI er i historisk Nordisk regelret faldt bort
i Fremlyd, og saaled,eser ah opstaaet af jah, hvilken Form forekommer paa
Kragehul-Spydskaftet og (skrevet iah) paa Yarnum-Stenen, samt i gotisk jah,
Dog ia ,og" 2 Gange endnu i den seno Martebo-Indskrift med aldre Runer fra
Gotlandl for Bevarelsen af j i denne Indskrift jfr. Liden i Arkiv III 235tr.
Jeg fincler det rimeligt, at Ordet ah ,,og" er overfort til Gimso-Indskriften
fra aldre Indskrifter, og at auk allerede paa den Tid., da Gimso-Stenenblev reist,
paa Scandinavienstr'astlandvar et smdvanligt Ord for ,,ogtt. Dog vise flere sproglige Kjendsgjarninger, at Spiranten h efter Vokal fand,tesi Norsk (og overhovecl
i Noidisk) endnu paa Gimso-IndskriftensTid.
I Ormulum findes pohh: oldn. F6, og denne Form godtgjor, al h, hortes
i Udlyd i dette Ord, saaledessom d.et udtaltes i Dansk paa den Tid, cla clet blev
optaget i Engelsk. I Udlyd og Indlyd find.esh i flere med den lrengero Rakkes
ILuner eller med en Overgangsform skrevne Inclskrifter, som synes ab vare lidt
1) Yecl Forklaringen nafn :
Nafar,, Mangelen af anclet q, og n (ikke r) i Enclelsen. Fremcleles Maogelen af Skilletegn fbran s. Enclelig synos clet paafaldendo, at Runeristeren
skulde have anbragt Runen s sialstilinjen
a og ikke fsrst, i Linjen b, uaar d,on begynclte
Otdel sun.
Norges Indskrifter med.ale altlre Buner.
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yngre end Fyrunga-fndskriften.

Saaletles ah d. e. oldn. d neier" paa Upsala-Oksen
(Norg. Indskr. T L77); falahak paa Bjorketorp-Stenen. I Iudlyd foran t er h end.nu
bevaret paa Alstad-Stenen, Toten (som har fndskrift med den kortere Rmkkes Buner),
i Ordet aht'i, : old.n. d,tti ,,eied.e".
c 8 F 7 t F q ' A d v e rb i u ffi , :
o\dn, pd, ,,du, derpaa,' s aa$. V okal tegnet
her Udtalens lange nasale ri. Denne Vokal forklares deraf, at Orclets

gjengiver

oprindeligere Form har varet pan, saaledes som det lyder i Gotisk. Ogsaa i de
danske R'uneindskrifter paa clen store Aarhus-Sten (II) og paa Hedeby-Stenen er
Ordet skrevet 14, samt, som d.et synes, paa en Sten fra Nerike (Runverser 15?).
Endnu udtales d& i Elfdalen i Dalarne med Nasalvokal.
c a ll' : an: tanker jug mig udtalt @nn. Jug tolker det :
o\dn. enn
Dette Ortl, hvori e (n) synes opstaaet af a ved. ,r)-Omlyd,skrives i gammel,,endnu".
svenske og gammeldanske llaandskrifter
ofte En. Oldnord.. en ,,menu skrives i
Runeindskrifter

ikke alene in, men ogsaa an (Sjarup-Stenen i Skaane). ah Fq: a,n :
altsaa ,og d.erpaa endnu", ,rog saa desudentt.

c 10-22 p Fft\f 11N: r 14ll.4 : pfrkunstu: sta,ina: Her er fa : oldn.
pd" Artikelen i Acc. pl. m. , d e ". Denne Ord.form, som svarer til got. pans, maa
engang have vmret udtalt med nasalt a, og paa Gimso-stenen er Aclverbief pq
skrevet med nasalt rL, ligesom vi finde detto i pa'isq. Naar alligevel Pronomenet pa er skrevet med"det ikke nasale a,, forklarer jeg dette af dets tonlose
proklitiske Stilling, i hvilken Ordets Vokal i Udtalen har tabt den nasale Udtale.
fndskriften har i det folgende staina (af urgerm. *sta,inans),ikke *sta,i,nq.
kunstu, sandsynlig udtalt kynnstu (eller kynnsto), Superlativ i Accus. plur.
masc. i clen bestemte Form af Adjectivet kudr, kunnr, som sadvanlig betyder
,,bekjend.t". Den Superlativform *kynnsfr, som jeg her antager, er dannet ligesom
pynnstr af pudr, punnr. Den ellers forekommend.eSuperlativform er kunnastr. Men
der er flere Exempler paa, at et Adjectiv har Superlativ baad.epaa -str, saavidt
muligt, med 'i-Omlyd (reldre Stamme ,ista-) og paa -astr: dgTtstrog d,j[rytastr,sdstr
og srelastr, ri,kstr og ri,kastr, se'instr og se,i,nastrog flere.
Gimso-Stenens kunstu er vel det reldste nu bevarede Exempel paa en
Form af Adjectivernes bestemteFlertalsboining i Nordisk.
sta'ina: blev saaledesforst lrest af Prof. O. Rygh, Acc. pl.m.nStene*.
Sidste Ord er pa'isa (oi ikke fuldstrendig sikkert). Gjengiver sandsynlig
Udtalen pnssa. Jfr. i det foregaaendepaisq Accus. sg. f.
pn kunstu sta'inapa'isabetyder ordret ,,disse Stene de kjendeligste,,,
cl. e. disse saa kjendelige Stene, som trade tydeligere frem for Synet end alle
andre Stene i Narheden.
Adjectivet kunnr, kudr er her fra Betydningen ,kjendt" gaaet over til at
botegne ,,kjendelig"; jfr. sjd;(rita) kunnl,iga ,,se (skrive) tydelig,, og e,in-kunn,,sarligt
Marke".
Et lignencle Epitheton tillregges i andre versificeredefndskrifter en Minclesten: stqin stqtn alkqtn (d. e. alkrendr) Bjorneby-Stenen, Degernes, Smaaleneno,
hvis Skrift er nar beslregtet metl Rok-Stenens; reispu pre,in sua,i,nannftin s,i,nn
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lanur lrumbl kenni,ligt Bunvorser 109 (Smaaland); karman?Lu,rn
fiet I an lmerlle kunn
Bunverser 126 (Gotland).
Exempler paa Brugen at sd,,sf,t,pat som Artikel foran Adjectivets bestemto
Form findes i olclnorskeOrclbsger, hos Vigfusson S. 516 b, Fritzner under sd 3) S.
154b-lbb a, Egilsson 677 b. Om Svensk se Rydqvist II S. 501 f. Denne Sprogb*g fintles allerede i ki,ti,Ispi,s nwrwna, paa Egaa-stenen i JyIIand fra Begyndelsen
af 1lte Aarh. Se lMimmer De danske Runemindesmrerker II 220. Den forekommer paa Skarn-Stenen f i Jylland fra omkr. Aar 1000 fWimmer II 175).
Samme Sprogbrug gjenfi.ndesi Gotisk og Vestgermansk.
I fndskriften siger nuki, tI Slutning, at han har reist pa kunstw stai,na
paisa (disse kjendelige Stene). Endnu staar der tret ved det Sted, hvor Runestenen
tidligere laa, en Sten uden Buner, som er lidt hoiere end hin; se her foran S. 3841).
f svenske Runeinilskrifter med. den kortere Rakkes Buner sigesdet oftere,
at flere Stene har varet reiste, og i nogle fndskrifter siges det, at 6n Mancl har
reist flere Stene til Mincle om 6n og samme Person. Saaledesi Lilj. 875: Ayar
lod gjore begge Mindesmerker efter sin Son Ingulv. Lilj. 991: Folkvicl reiste
alle disse Sbene efter sin Son llidin. Jfr. Liljegren Bun-Liira 118, StephensBun.
Mon. IfI 41.
Efter clet foregaaende skulde Gimso-stenens Indskrift snarest lases paa
-folgende Maacle!
muk'i,:esa' tt Fai,tfn: hnr : aft: Ct: st6fi: ni,p: naf Esunl:l
: pni,sq. ahfq : tn : pfrkunstw : sta,i,na: pa,isa
Dette skulde da tankes ucltalt omtrent paa folgend,eMaade:
Nokki, Asa brbdir roeispah*r
eft tctstad-nid
md,uesunpnssq,
ah pai enn pd, kynnstu
stni,na pnssa.
Meningen heraf kunde gjengives saaledes:
,Jug Nokke, Aases Brod.er, reiste her efter Slagtning, som
h a v d e f a s t e t B o u d e , d e t t e O p h o l d . s s t e df o r c l e n d s d e M a n d , o g s a e
d e s u c l e ud i s s e m e g e t k j e u d e l i g e S t e u e . "

Gimso-fndskriften begyncler, som allerede i det foregaaende sagt, med
necterste Rad (eller Linje), hvis Ru.ner gjennemgaaende er hoiere end Runerne
i overste Bact. Ogsaa i andre Ruueindskrifter forekommer d.et, at overste Linje
skal lases efter ilen Linje med Buner, som er indridset under hin. Jfr. Runverser
S. 166. Saaledes f. Ex. paa Stangeland-stenen i Stavanger Amt, hvis Indskrift
er beslegtet med Rok-Typen. En Bunesten fra Klep, Jaderen, hvis Indskrift
t1 Gimso-Stonen navnes ogsaa af O. Bygh, Faste Fornlevninger i Tromso Stift, Tromso 1901,
S. 100; her opgives den andon Sten uclen Runer at varo f.54 M. hai.
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begynder med puri,r : harpat": sunr;, har to rette Rader, af hvilke den nederste
skal lases forst. Exempelvis kan fremdeles navnes, at Frerslev-Stenen i Sjalland.
(Wimmer II 321)har en fndskrift paa tre Linjer, af hvilke man forst skal lase
den
mellemste,derpaa den nederste og tilsidst den overste.
Runerne wn (b), som skal lases umiddelbart efter nedersteRad, er skrevne
for sig selv langst til hoire i overste Rad. Derefter skal man lase trLunerne
til
venstre i overste Rad (c). Med denne Anordning kan sammenlignesAnordningen
paa den slesvigske Vedelspang-StenI ('Wimmer I 51). Iler begynder
In4skriften paa Forsiden i Linjen til venstre, som lober olrer Toppen oj dr"i",
om
paa Kanten til det dermed forbundne Ord paun (Wimmer S. bb). Iler er
altsaa
Farun skrevet for sig ligesom Runerne un paa Gimso-Stenen. Jfr. ogsaaAnbringelseu af Ordene sunan og kuna paa Sander-irissing-stenen I (-Wimmer
I ?4).
Gimso-Intlskriften har regelret to Prikker som Skilletegn efter hvert
Ord.
Ligesaa efter ut, som er forste Led i d.et sammensatte Ofi, utstap. Efter
b kan nu
kun sees 6n Prik, men d.erkan have varet to. Foran c 1 er der to Prikker.
(Efter
kunshc,som or Adjectiv til folgende Orcl, er to usikre Prikker.) Efter qsa,
efterpaisq
og mulig efter aft er der kun 6n Prik. Om Anbringelsen af Skilletegnet
ved b
(" 7) og efter Ordet pa sa foran.
- Det er i fndskriften ofte vanskeligt
at adskille tilfreldige Indhulinger fra
Prikker, der skal opfatteq som Skilletegn.
Gimso-fndskriften or, naar vi se bort fra to Runeformer, som i
det fslgende skal fremhpves, skreven med d.en kortere Rrekkes Runer,
og dens Sprog
staar, naar vi se bort fra nogle Enkeltheder, som j"g ligeled.esi clet
folgencle
skal fremhave, nrermere ved den historiske Tids Sprogform (den
ved Herl"endommens Slutning gjrelclendeSprogform) end ved Sprogformen
i de med den
langere Rrekkes Runer skrevne fndskrifter. Dette godtgjores for
Skriftens vedkommende bl. a. ved. folgenclei den forekommendeRuneformer:
y k, I og r s,
m,
I
'l a, I D (mect en Tvarstreg paa Mid.ten),
t,
endelig
den
usikre korte Halvstav
1
(a 13), som synes at betegne d, i hnr.
Fremdeles ved falgende Lydbetegnelse: n i hnr og i naf nsun(?).
f for
Lyden u i naf nswn. 6ss-Runen{ med Betydning af q, det nasale a.
paisq
a,i,i
og
paisa som Tegn for Lyden re.
Om de enkelte Runer markes folgende:
De rette Stave skraane ofte nedad lidt mod venstre og vicle sig
i sin
nederste Ende ofte ucl.
( f har baade som a lG og a 27 krumme Kviste.
[\ zaer som a 2 usmdvanlig smal i Forhold til Hoiclen. Krumstaven hoier
sig netlentil lidet ud til hoire, og den stsrste Del af den er nasten lodret.
r a 1g
slutter Toppen af den rette Stav, fra hvilken der
€faar en ganske kort Skraastreg
netl til venstre, ikke sammen med Krumstaven. Ogsaa i c 16
er Toppen af den
rette Stav ved et bredt Mellemrum skilt fra Krumstaven.
Som c lZ er Runen
vendt mod venstre; heller ikke her synes den krumme Stav at vmre
helt sammenfsiet'med den rette Stav.
p / mecl afrundet, ofte temmelig stor Sidestav.
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{ 4 med Kvistene mod venstre. Den sverste udgaar fra den lodrette Stav
langt ned.enfor dennes Top og er paa c 5 krum. Nederste Kvist sidder meget
langt nede og er krum.
Q r. Sidestavenesynes ved en kort Forbinclelsesstregat vrcre forbundne
mecl den rette Stav paa Midten.
Y k. Kvisten er meget hoit oppe.
Om h se i det folgenrle.
I n. Kvisten er snatt litlt hsiere oppe, snart anbragt lrengere nede. Som
c 13 bestaar zl (der her folger efter en ret Stav) kun af Kvisteu, fra hvilken
cler skraaner opad mod venstre en Streg; Buneristeren har her slet ikke givet
Ilunen Stav.
I i. Om c 3 og e 24 se i d.et foregaaende.
,l a. Kvisten er ofte tidt krum. Om en vasentlig afvigonde Form af a
se i det folgende.
t s. Halvstaven ender nedentil tildels i en Prik, tildels ikke.
1 t. Kvisten er i a 20 lidt krum. Som a 17 har Runen Kvisten vend.t
mocl hsire: f.
S b har som a 7 meget store Krumstave.
I synes mecl Betyclning n at, forekomme sor[ a 28 med meget smaaKviste.
Runen er dog her ikke sikker. Som a.13 har denne Rune ligeledes Betyduingen
t, men Formen af en oventil liclt krummet llalvstav, d.er staar paa samme Basis
som de omstaaendeRuner. - Men heller ikke denne Runo er sikker.
Indskriften har folgende Binderuner: qs a 5. r0, i ra'i,sfia. pa i ra'i,spa.
wt og afi i utstap. Fq. an. ak i pa : kunstu. fia i pa'i,sa. Yed ingen af disse Binderuner finder jeg noget Mrerke ved. Runens Form, som angiver, hvilken af de to
Runer der skal lresesforst. Ved Binderunen for ak c 11, som staar til hsire {or
to Prikker, maa a lases foran Skilletegnet.
Gimso-Indskriften er skreven fra venstre mocl hoire. Alligevel er flere
Runer og Runekviste, som ved denno Skrivemaacle regelret skulcle vende mod.
hoire, her vendte mod venstre, og omvendt. Med and.re Orcl: her er i flere Tilfalde skrevet Yend.eruner. Disseskal jeg her opregne:
a L7 | skal ikke lases 7, men l; det er altsaa Yend.erunefor {.
tr'orstu
eikunstwic.
Som Venderune bar vistnok ogsaa betragtes den her brugte Form af q 4
i Go, pa'i'sqog fA (i ctet forstnpvnte og tlet sidstnmvnte Ord i en Binderune). Thi
af Runeskriftens llistorie maa sluttes, at d.enneRune (6ss, *ansua) paa GimsoInclskriftens Tid og med Betydning q regelret havde Kvistene til hoire.
Endelig staar det vistnok i Forbindelse med. den her forekommendeBrug
af Yenderuner, at Ordadskillelseefter b : (a 7) er betegnet ved to Prikker, som er
sat ikke til hoire for B, men inde i g, til venstre for denne Runes Krumstave.
Af de navnte Binderuner er Formen 4 lidet paafaldencle. Allerede paa
Yarnum-stenen har 6ss-RunenKvistene til venstre i en Binderune for ah, uagtet
Runen paa denne Sten regelret har Kvistene til hoire. OS i senero Former af
den kortere Rakkes Runeskrift, faar 6ss-Runenregelret Kvistene til venstre.
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Ogsaaellers findes Venderunor indsprrengto (navnlig mellem Buner, som er
skrevne fra venstre mod hoire) netop i gamle og gammeldagsfndskrifter
med den
kortero Rrekkes Runer:
/ med Kvistene mod venstre i Qvarntorp-Inclskriften, som efterligner mldre
Skriftformer.
u 'ngang (i en Binclerune) med Krumstaven mod venstre (men 6ngaug med
Krumstaven mod hoire) i en fnclskrift fua Caithness. I denne er ogsaa l-Runen
skrevet med Kvisten mod venstre.
run er i en gammel Inclskrift paa Tra fra Ssrengenvecl Christiania skrevot
med en Binderune af r, som har Krumstaven til venstre, og af u, samt med ,l
(Yenderune for l.).
Paa X'latclal-Stenen(der ogsaa ved. en gammel afvigende Form af a-Bunen
har et Beroringspunkt mecl Gimss-fndskriften) er f i okmote,rreist og stoe,i,n
betegnet
ved en Venderune af vasentlig samme Form som f i aft paa Gimso-Stenen.LigeIeiles er paa Flatclal-Stenen I i li,kr betegnet veil Yenderune. Se Tegningen hos
'Wimmer,
Dobefonten i Akirkeby Kirke S. b4.
Markeligst i Gimss-Indskriftens Skriftform er to Ruueformer, som den har
tilfalles med den lrengere Rrekkes Skrift.
h hat i hnr i nederste Racl Formen af en ret Stav med en Tvarstreg paa
Midten. Men soni ?de Rune i overste Rad forekommer l.l h. Formen meil to
Iodrette Stave er den regelrette i Indskrifter meil den lrengere Rrekkes Runer,
men er tillige bevaret i nogle af de aldste fndskrifter med den kortere Rakkes
Buner: paa Sbenenefra Kallerup, Snold.elev,Ifelnms i Danmark, Kirkebo paa
Faraerne (Wimmer trUunonschriftS. 203f., 3LZ). Paa Grunil af d.enneRuneform
er d.et sandsynligt, at Gimso-rnd.skriftener aldre end Aar 900.
a hat paa Gimso-Stenonregelret Formen 1 (5 Gange i nederste Ra4 og
5 Gange i overste Rad). Men i beggo Rrder har n, hvor d.en forst forekommer,
en oprinileligere Form h (dog smalero i Forhold tit l{oiclen end clen her trykte
Form), nemlig som Rune 6 (i qsa)i nedorste Rail og som Runo 2 og G i overste
Rad (i pai,sqah).
Donne Form af d,r-R'unenstaar meget nmr ved, den Form af sammo Rune
14, som med Betydningen e forekommer paa Istaby-stenon (c. O?b-200) og med
clen oprintleligere Bobyd"ningj paa Kragehul-Spydskaftet. Ymsentlig sammeRuneform (dog meget bredere) forekoamer i Overgangsinilskriftenfra Skee i Bohuslon,
som jeg satter til Ticlen om 7?5-800.
Deraf, at a i begge Rader forst betegnesved 4, siden ved ,1, slutter jeg,
ab Runeristeren selv har havt Bevidsthecl orr at I er den ald.re, mere monu.
mentale Form, medens 'l er en doraf opstaaebcursiv Form. Paa lignende Maade
€r paa Dynna-Stenen t f.arst betegnet ved f, siden ved. {, og a forsb veil f, siclen
ved'1. Ogsaafra floro andre Ind.skrifter kunde Analogier anfores.
Naar vi paa Gimso'sbenen fi.nile baade 4 og 1 som Tegn for o, synes
d-eraf snarest at maatte sluttes, at Runeformen 4 ikke overalt i Norden gjennem
t er opstaaetaf Runeformen f, men at { tilclels umiddelbart er opstaaebaf Formen I med Betyduing af a. Og naar vi paa Gimso-stenen finde baade J,l og eu
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Stav med en kort Tvarstreg Fa*-{idten som Tegn for h, saaer det en rimelig
Slutuing, at sidstnavnte Form tildels er umiddelbart opstaaet af
H og ikke ov"rult
narmest af #.
-tlllers er der i norske Indskrifter mecl den kortere Rakkes Runer
\,-p:ygr'"t
Former af cir-Bunen, som afvige fra den sredvanligeog synes at vrere
beslagtede med ,l paa Gimso-Stenen. Den fndskrift paa en Stav fra Vinje Kirke,
som indeholder Stropher i dr6ttkurett, har regelret 'l for a, men i Begyndelsen,
i
begge Stavelser af. Navnet haluarpr, 3 for a. Flatdal-Indskriften har ligeledes
regelret 'l for a, men' dog i sal nsjmltt J for a (der her neppe er at opfatte som
en
Form af 6ss-Runen).
Ogsaa vecl et Par Sprogformer slutter Gimss-fndskriften sig narmest
til
clen langere Bunerakkes fndskrifter. Ordet ah er nemlig hidtil ikke paavist
i det
historiske Sprog, hverken i Indskrifter med den kortere Rmkkes Runer
eller i
Litteraturen. Men den findes foruden her paa Gimso-Stenen ogsaa paa
FymngaStenen, som har Indskrift mecl den lmngere Rrekkes Runer (fra c. ?00).
Da Ordet ah stemmer overens med Sproget i fndskrifter fra Tiden
fsr
Vikingetiden, og cla dette Ortl paa Gimso-Stenener skrevet med to Runer,
som
har Former, der nrermest tilhore den langere Rekkes Runeskrift, saa
synesOrdet
ah paa Gimsa-Stenen ikke at vmre optaget fra Samtid.enslevende Talesprog,
men
at vare overfort, saaledessonad.et her er skrevet, fra plclre Mindesmrerker.
Ordformen naf nsun (Accus. i Ental Hunkjon) stemmer ved sin Endelse-un
overens med 'i,nu't1,
i Overgangsindskriften fra Skee i Bohuslen og ved sit -n
med"
igiqon (Genetiv i Ental llunkjon) i Stenstad-Indskriften,som er skreven
med den
lrengere Rakkes Runer. Den gotlandske Martebo-Sten med en
sen Form af de
urnord.iskeRuner har Prreter. 3. pers. Ftert. paa -pun.
Gimso'fndskriftens Skriftform har enkelte Ligheder med en
vidt udbredt
Runeskrifttype, hvis mest kjendte Reprasentant er Rok-fndskriften.
h har i Ordet hnr paa Gimso-StenenFormen af en lodret
Stav, som paa
Midten krydses af en til venstre nedad skraanendekort Streg.
SammeForm, kun
med en kort horizontal Streg, | findes i flere fndskrifter af
Rok-Typen (Typen
med' Kortkvistruner). Se min fsrste Afhandling om Rok-fndskriften
S. 102 f.
Runen n e 13 i kunstu mangler den rette Stav, ligesom n blandt
HelsingeRunerne, der er udgaaedefra en Form af Rok-Typen.
Paa Slregtskab mecl Rok-Stens-Typen tyder det ogsaa, at
en saa gammel
sten som Gimso-stenen har 1r, ikke t; l. n, ikke
$; ,l o, ikke t (dos vecr siden
af 'l ogsss h)i t eller t s, ikke h. ogsaa kan i denne Forbindelse
gjeotages, ab
Gimso-rndskriften har to Runeformer, som ellers forekommer i
den lrengere Rakkes
Skrift' Rok-Stenen har efter sin Hoveclindskrift ogsaa fndskrift
med d.enlangere
Rakkes Skrift, og fngelstad-Indskriften har en Rune af den
lrengere Rrekke.
Formen aft fotekommer ogsaa paa Rok-Stenen, foruden i flere
fndskrifter
af en beslmgtet Type.
Gimsa-fndskriften har den Eiendommelighed,at han, som
har reist Minclesmarket, taler i fsrste Person, tilfalles ikke blot med
Indskrifter med den langere
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Bakkes Runer, men ogsaa med Kti,rnbo-rndskriften, som horer
til samme Type
som Rsk-Inclskriften.
Gimso-rndskriften begynder med folgend.e Ord i prosaisk Form
: Nokki
br6d'i'r
reispa hdr, men den fortsmttes efter min Opfatning
Asa
med to par
Verslinjer:
nft tttstad-nid
nd,-uesunpressq
ah bq; nnn pd, kynnstu
stre'i,nnpnssa,
Der er paa svenske Runesteue mange Exemplor paa, at 6n
og samme
rndskrift dels er i prosaisk Form og dels indeholder Verslinjer;
se Runverser. I
svenske Runeindskrifter har vi ogsaa, ligesom paa Gimso-Stenen,
Exempler paa,
at Prosa skifter med Vers i 6n og samme Sretning; so f. Ex. Runverser
Nr. L4
og Nr. 138.
Det er at mrerke, at i fsrste Yerslinje paa Gimso-Stenenm i
an4et Sammensretningsledaf. fi,tstnd-n'iddannsr Allitterationen. Tredje Verslinje
har a/z som
Optakt; jfr. Brate, Runverser S. 38?, Sievers,Altgermanische Metrik
S. 66.
I fiercle Verslinje tlanner p i Fremlyden af anden betonede Stavelse
Allitterationen. Exempler paa en tilsvarende Anbringelse af Allitterationen
i verslinjor
forekommer i svonskeruuneindskrifter; se Brate, Runvorser
s. BZ4.
Udtrykket nd,-uesunog sandsynlig tttstad-nid viser ligeledes,
at cler her
maa antages Vers. Gimso-Stenenog clensInclskrift har mange Beroringspunkter navnlig
mecl
svenske Forhold. og svenske Runeindskriftor, bl. a., som fsr sagt,
med, svenske
Runeinclskrifter, hvis Skrift er beslagtet med Rok-stenens.
Mecl Ilensyn til Runeformerne fremgaar detto af det, som i d.et
foregaaende
€r bemarket om Runerne h i hnr, n i hzr(?) og n i kunstw, Formen
af n i qsa,
Pai'sq og d'h stemmer narmest overens med Formen aI a paa Istaby-Stenen fra
Bleking, som har rnd.skrift med den langore Rrekkes Runer.
At der paa Gimso-Sbenenaf h og a finiles Former, som nprmest
hore
hjemme i den langere Rpkkes Skrift, ved Siden af. den
kortere Rakkes Runeformer, kan sammenlignesmeil Brugen af to forskjellige Skriftformer
paa Rak-Stenen.
I Ordene hnr og naf nsun forekommor maask6
lr-Runen som Beteguelso
for en e-Lyd. Dette findos ofte i svonske Inilskrifter, men
er hidtil ikke paavist
i norske.
I nnfnsun betegner Runen t Lydeu u (i Indlyd). Denne
Skrivemaade
forekommer i Sverige oftoro fra l1te Aarh. aI, men har i Norge
kun Analogi i
meget senere Tider: f as : firPulhs, d. e. ud,rsu'irdulegs,i Bauland-Indskriften
i Telemarken, som er iudridset den Blte Juli 182b.
Formerne pai,sq og paisa har narmore Tilknytning til svenske
encl til
norske Former.
Xtormena,h ,rog* et hidtil kun funclet paa Fyrunga-sbenen
i vesterg0tlanil,
son har fndskrift mecl den langere Rmkkes Runer.
(Tryht 6. December 1908.)
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har oftere varet brugt i Sverige, men sjalden
eller alclrig i
ogsaa Navneformen nulti, (I{okkQ synes at have
vpret mere sveusk end
norsk og findes i gamle svenske Runeindskrifter skreven
paa samme Maacle.
Den poetiske Betegnelse af Stenene som pd, kynnstu,,de
meget kjendelige,,
har Analogi i flere svenske rndskrifters Yers, samt i
Yers paa en Sten fra Bjarneby
i Degernes' Men dennes rndskrift er meget nar
besiregtet med Rok-Stenens Typ,
og er derfor sandsynlig overfoft fra Sverige til det
norske Landskab, som ligger
ikke meget langt fra clen svenske Grrense.
Norge'

Adverbiet ,,her,, er i Forbindelser, som svare til
den, hvori det fincles
paa Gimso-Stenen, hidtil ikke fundet i norske
Runeindskrifter, men oftere i
svenske.
Gimss-rndskriften begyncler med Prosa, men fortsrettes
i samme Satning
med Verslinjer' Denne Blanding af Prosa og
Vers har mange sidestykker i
svenske Mindeind'skrifter. Den norske rndskrift fra
Dynna, Hadeland, begyndor
med Prosa, men afsluttes med en Sretning i vers.
Deri Mand, som har reist Mindesmmrket, taler
paa Gimso-steneni forste
Person' Dette findes ikke paa nogen reist norsk
Mind.esten,som har rndskrift
uclelukkendemed den kortere Rakkes Runer, men
gjenfindes paa Kii,rnbo-Stenen
i Sciclermanland.
ogsaa den Omstmndighed,at Gimso-Stenen, hvis
rndskrift snarest synes at
vare fra lste Halvdel af gde Aarh.,'har vreret reist
som Mind.estenover en dod
Mancl i fri Luft, fortjener her at fremhaves.
J"g har i d.et foregaaende (Norg.
rnclskr' r 339) anfstt'wimmers
Udtalelse, at der i Norge i det lange Tidsrum
fra omkring 625 iil langt ned i clen kristne Tid
ikke kjendes en enesteRunesren,
som er reist p a a Graven, hvoraf han slutter, at
man allerede i ?de Aarh. i Norge
nasten ganske ophorte med at reise Runesten
paa Graven, og at denne Skik i
8de og 9cle Aarh' blev fuldstrendig ubrugelig.
Denne Mening er ogsaatiltraadt af
Finnur J6nsson i hans Litteraturhistorie (rI
S. 247), hvor han betegner -Wimmers
Resultat som overordentlig vigtigt.
Jeg har med' Ilensyn hertil i det foregaaendehenvist
til falgendo norske
Mind'estene,som er forsynede med Runeindskrift
og som har vreret reiste i fri
Luft paa eller ved en Gravhaug: Runestenen
B fra Myklebostad i Vistdalen
Sogn i Romsdalen,som jeg har sat til Tiden mellom
6?b og z0o. For det andet
Gimso-Stenen,som jeg smtter til forste Halvdel
af gde Aarh. For det tredje en
sten fra Bjatneby i I)egernes Annex til Rakkestad
i smaalenene,som jeg henfarer til riden omkring g00. Endelig har jeg
kortelig henvist til to reiste Bunestone fra Bohuslen.
Jeg har heraf sluttet, at i anden l{alvdel af 7de,
samt i 8de og gde Aarh.
at reise Runesteu i fri Luft paa eller ved"
don Dodes Grav har vreret
lidet brugt i Norge, men ikke aldeles fortrrengr.
Skikken

-Wimmers
Nu tror jeg imidlertid at kunne narrne mig
more til
opfatning.
Thi da Bjorneby-stenen har en Indskrift, som
med rrensyn til Runeformer,sprogformer og Lydbetegnelse,samt i sin hele Eiendommelighed
er n&r beslagtet med"
svonske rndskrifter af Rok-lntlskriftens Typu,
saa synes denne Indskrift at vise
Norges

IndskriJter

med d.e eld.re Buner.
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Paavirkning fra et narliggende svensk Landskab. Derfor kan ogsaa den
Omstandighed, at den med en Runeindskrift forsynede Bjorneby-Sten har
varet reist i fri
Luft, skyldes svensk fndflydelse
Og naar vi nu i Gimss-Indskriften
finde en lang Rrekke af Beroringspunkter med svenske fndskrifter, saa kan den Omstrendigheil,
at Runestenen i
Gimso har vreret reist i fri Luft, ligeledes henvise til svensk, ikke
norsk, Skik.
I Forbiudelse hermed, fremhaever jeg endnu den Forklaring af utstap-n@,
som jeg i det foregaaende har foreslaaet. Efter denne skulde Indskriften
udsige:
, , Nok k e, A ase s Bro d e r, re i s te h e r e fte r S l regtni ng, som havde bosat si g ude
(i fre mmed L and), dette Opholdssted for den dode Mand og
saa desuden
disse meget kjendelige Stene.,,
Efter alt det, som i det foregaaende er fremfort, formoder jeg,
at GimsoStenen, skjont den har vreret reist paa norsk Grund, har vreret sat
af en svensk
Maud iil Minde om hans Broder, som havde bosat sig udenfor Hjemmet.
J"g
vover ikke at bestemme, fra hvilket Landskab den svenske Mand
har vreret, mon
holder clet do65 for sandsynligst, at han har vpre t fta Mellem-Sverige.
Yi kan ikke vide, hvorledes, ad hvilken Vei eller paa Grund
af hvilke
Forhold disse to svenske Mand er komne til Haalogaland. Men det
fortjener at
n&Ynes' at der i den hedenske Tid ogsaa ellers er Spor til Forbindelser
mellem
Haalogalancl og Metlem-SVerige. Jug skal her ikke gaa narmere
ind paa dette
Forhold, men kun i Korthed nmvne folgende.
Ynglinga Saga fortmller om fiendtlige Sammenstod og fredelige
Forbindelser mellem haaloygske og svenske Konger.
Saaledes send.te Upsala-Kongen
Adils en Hest som Foraring til Kong Godgest i Haalogalantl (yngl.
s. Cap. 33 U.,

C"p. 29 F. J.).

Det er af flere Grunde vanskeligt at bestemme, fra hvilken
Tid Gimso
Stenen og dens fndskrift er. tr'or d.et forste har Sporgsmaalet, om
Stenen er
reist og fndskriften ridset af en norsk eller (som jeg snarere tror)
at en svensk
Mand, nogen Forbinclelse med Sporgsmaalet om Mindesmrerkets Tid.
Men navnlig
er Tidsbestemmelsen vauskelig, fordi Runemesteren vistnok i Runeformer,
Sprogformer og Anvendelse af Ord titdels har efterlignet fndskrifter, som
har varet fra
en meget reldre Tid. end hans egen.
Saaledes kan det paa Gimso-Stenen forekommend,e Ord ah
,,og,, ellers i
denne Form ikke paavises uden paa Fyrunga-Stenen fra Yestergcitland,
som jeg
har henfort til 6?5-?00.
Runeformen 4 findes paa Gimss-Stenen brugt med.
Betydning af a 3 Gange vecl Siclen af den yngre Form ,l i
samme Betydning.
Hin Form af a-Runen findes ellers paa Istaby-Stenen fra Bleking,
hvis Skriftform
synes at henvise til and.en Halvdel af ?de Aarh.
TiI den anden Sicle kan d.et navnes, at
f paa Gimso-Stenen i nafnsun
synes at betegne Lyden a, hvilken Lydbetegnelse jeg ellers ikke
kan paavise
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for end i svenske rndskrifter fra 1lte Aarh.
Fremdeles, at Runen 6a eller
{n i
hna og i nafnsun (i hvilke ord Runen dog ikke
er sikker) betegner Lyden e,
hvilken Lyclbetegnelse jeg elers ikke kan paavise
for end i svenske og danske
Inclskrifter fra Slutningen af 10de Aarh.
For Bestemmelsenaf Gimso-stenens Titt kan ogsaa
fremhmves Brugen af
6ss-Runensom Tegn for det nasale a og folgencle
sprogformer: qsa med det
nasale a i fotste' men ikke i anden stavelse; ra,ispa
mecl p; aft, sandsynligudtalt
nft; naf^Sun, d. e. nd,-uesunmed s og med
n bovaret i Endelsen _un; paisq,
Adverbiet pq med' det nasale a; kunstu, udtalt kynnstu,i
Modsatning til de' ellers
forekommend'e superlativform kwnnastr. Endelig
Brugen af de poetiske orct
tt'tsta6-nidog nd,'ueswn,samt det, at' clen Mand,
som har reist stenen, taler i
forste Person.
Naar jeg sammeufatter alle Tictsmarker, tror jeg
at maatte henfore GimssStenen til gde Aarhundred. Snarest er jeg tilboielig
ti1 at smtte den til Tiden
omkring 825.
Ilvis det er rigtigt, at Gimso-stenen er reist
af en Mand fra Mellemsverige, giver den os et vidnesbyrd, som slutter
sig til mange andre, om at nogot
Kjenclskab til de forhistoriske Mindesmmrkers skrift
og Sprog holdt sig langere i
Sverige end i de andre nordiske Lande.
Derved, at Gimso-stenens Skrift har ikke faa
Bersringspunkter med"RokTypens Skrift, synes vi i hint Mindesmarke
at maatte erkjende fndflydelse fra en
Bevagelse, der kan betragtes som et af
de forste Spor til den strsmning, der
farte en eiendommelig Form af den kortere
Rakkes skrift fra Gotlands og ostergotlands rlaYne til de skotske og irske
Farvande og derfra igien til Jaderens
Strand.. Jfr. herom Honen-Runerne S. 201).
tl Efterslcrift'
vi beklagot o,t clich6en til regning Nr. 3 af
Gimso-rnclskriften (s. Bg7) har,
ved' i lrengere Tid at henligge ubenyttet,
uit nJgen skacle nederst til hoire (mellem
Rune
a 28 og a 29), saa at nogle sorto Pritter her
er"f.emkomne, uden at clog Runotrakkene
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De navnteRuner(a 28 og a 2e) seestyd.etig-paa
r"joiog.,

