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1868
,,Paa Nedre Hov er der nogle hundrede alen nord.enfor husene og
ved nord.astre side af vejen (den gamle postvej) en forhojning, som kaldes TrettenS. 135 ff.):

lykken, fordi der, som det hedor, engang skal have ligget 13 gravhauger; i 1868
var der kun 6 tilbage, alle rund,e og paa en nrer urorte; ved den udgravning,
som jug lod foretage, viste det sig, at de var uden gravkammer." ,,Paa flaclen
nogle hundrede alen i nordvest for husene ved syd.vestre side af vejen og omtrent
ligeoverfor den ovennmvnte Trettenlykken laa ? rund.e hauger, der samtidig blev
udgravne og heller ikke fremviste spor af gravkammer."
I en af de sitl.stnavnte Hauger (Nr. 7 hos Nicolaysen) var det, at det med
Runeind,skrift forsynede Brudstykke af en Kam blev fundet. Denne llaug, som
laa c. 4 AIen sydvest for den gamle Postvei, var c. 3 AIen hat, 26 Alen i Tvarmaal og bestod mest af Sten, hvoraf de"'storste laa i Bundens Miclte; imellem og
und.er disse blev truffet Benstykker, samt, folgende Oldsager, som indlemmed.es i
Universitotets Samling af nordiske Oldsager (Nr. 4450-60):
1. Brudstykker
Oldsager Nr. 361.

af to stmkt

bugede Lerurner, nmmest af tr'orm som Norske

Tild.els strerkt skadede af lld.

2. En halvmaaneformet Kam af Jmrn, afbitdet Aarboger 1880 S. 105 Fig.
24 og NO. 160
3. Et Knivblad, af Jrern mecl stprkt

bsiet Ryg, afb. Aarb. 1880 S. 101

Fig. 16 og NO. 146.
4. En Nogle af Jrern, afb. Aarb. 1880 S. 101 Fig. 18 og NO. 101.
5. En Nogle af Jrern (lig NO. 162).
6. To Naa1e (Haarnaale?) af Jrern, af hvilke den ene er afbildet NO. 2?4;
d.en anden er rneget lig denne.
7. En Mrengde Stykker flade Bes1ag af Jmrn, tl"er ser ucl til at have tilhsrt et Skrin.
8. Et

Redskab af Jrern, bestaaende af et smalt, fladt, nedentil tilspidset
Jrernstykke, oventil forsynet med en bevmgelig Ring og med en Springfjrer.
9. Et Redskab af Jmrn af enestaaende Form, danneb ved. Omboining af
en tynd Jmrnplade.
10. En liden, i begge Ender afbrudt rund Stav af Ben, prydet mecl Linjezirater (1ig NO. 277).
11. Et
Ben,

lid.et Brudstykke

af Haandtaget af en halvmaaneformet Kam af
og Punkter (Nr. +459). Rester af en

metl Zirater af Streger, Halvcirkler

Runeindskrift

opdagedes i 1897.

De opregned.e Oldsager tyd.e paa, at Graven har vmret en Kvindegrav.
6 Gravhauger fra den reldre Jarnald.er, som Nicolaysen i 1868 udgravede paa Gaard.en Hov, gjor ved sit ensartod.e Gravud.styr Indtryk af at v&re
De

vasontlig
Grund

samtidige.

De vise sig alle iydelig

ticlen.

og maa paa
af den Periode inden deu
benmvnes Mosefund.stiden eller Folkevanclrings-

af Oldsagerne henfores til

aldre Jrernalder, som almindelig
Denne Periode

den forste Del

sretter O. Rygh

Sophus Mtiller; c. 200-400

at vrere Brandgrave

Montelius).

til

c. 300-500

e. Chr. (3dje-5te

Aarh.
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viser ved. sin Form, at

det ikke kan tilhore en senere Tid end Mosefundstiden. Efter O. Rygh (Norske
Oldsager II, S. 61 under Nr. 146) har nemlig Kammen oprindelig varet halvmaaneformet og havt vresentlig samme Form som NO. 159. De halvmaaneformedo
Kamme tilhsre Mosefundstiden og den forudgaaende Periode, den romerske Tid.
Sammenligningen af Kamstykket med fuldstmndig bevarede Kammo af
samme Form viser, at d.er af hint er slaaet bort noget over Halvdelen. Intet af
den oprinclelige Kant er bevaret. Dog synes det af Brudstykkets Form at fremgdd, ai; kun ganske j lidet mangler langs d.en buede Overkant, Stykket er nu c.
3,4 Cm. langt ved Runernes Toppe paa Side br) og c.2,6 Cm. bredt ved Tvrerbrutld.et. Overfladen er, i Sprdeleshed paa Side D, opfyldt af smaa, fine Revner,
der sand,synlig er fremkomne ved Indvirkning af lld", ligesom ogsaa en dyb Sprrekke
fra Stykkets nedre Delz) (hvor Trenderne har vreret anbragte) skjarer sig nasten
helt ind, til dettes Midte.

Sicle a.

1897 opdagedes det under Arbeide i Oldsagsamlingen, at, der paa
Ogsaa ellers kjendes i
Kamstykket har vreret anbragt Runer.
af
begge Sid.er
Saaled.eser der i Vimose fund.et en Kam af
Norden Kamme med Runeindskrift.
I April

vmsentlig samme Form som den her behandled,e, hvilken har en Indskrift med de
mld"re Runer, d.er indeholder et Mandsnavn i Nominativ (Tegning hos Stephens,
Run. Mon. I 305).
Paa Side b paa Kammen

fra Hov

sees 4 Runer tydelig indridsede, om

hvis Lresning der trods de mange Revner i Kammen, med hvilke Runetrmkkene
paa flere Steder er faldt sammen, ikke kan herske den mindste Tvivl.
Kant

Paa Side a lnar der sikkert vreret anbragt Runer langs Kamstykkets buede
Disse Runer, der synes at vmre grund.ero

med Toppene vend.te indover.

ridsede og med et mind.re skarpt Instrument end Runerne paa Side b, er dog nu
omtrent fuldstrendig udviskede. Der sees sikre Spor til Runestave i de 6-? ind-

1)
2)

Vecl Bogstaverne a og b betegno vi Kammens
er paa Tegningerne
Af llensyn til Indskriften

bo Sicler; se Tegningerno.
Kammen vendt op og necl.

-:"--rF'MfqF

r
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byrcles omtrent parallele Streger, der ved. sin markere Bund skille sig ud fra de
mange tilfaldige Streger, der har en lysere Farve. Heri har man nogen Hjmlp
ved Bestemmelsen

d,er er ridset,

af, hvad

og hvad

der er tilfreldigt

og be-

tydningslost.
TiI venstre paa Side a (til
concentriske
sammen.

llalvcirkler)

De synes begge

hoire for den yderste

sees to parallele

af d,o to ornamentale

Stave, der er anbragte

at, have naaet ned til Ornamentlinjerne

meget nrer
trncler IIaIv-

ingen af dem uafbrud.t kan folges lmngere end til en Forbindelsesstreg mellem dem, som skraaner opacl mod hoire. Kun Staven til hoire frem-

cirklerne,

skjont

Den nrevnte Fortrred.er tydelig i sin nederste Del (nrermest Ornamentlinjerne).
bindelsesstreg er meget lysere og dybere end Staveno. Af samme Karakter som
denne og veil sin lyse Bund forskjeltig fra de to Sbave er ogsaa en Skraastreg,
fra venstre Stav lidt nedenfor Toppen og strakker sig nedover mod.
hoire et godt Stykke forbi hoire Stav. Hvorvidt der gjennem Stavenes Toppe
gaar en meil denne Skraastreg parallel Streg, hvortil der i strerk Belysning synes
ab vare Spor, kan ikke sikkert afgjores. De to parallele Stave med den skraa
der udgaar

Forbindelsesstreg kunde, hvis

clenne sid,ste ikke

var tilfmldig,

opfattes som en

H-Rune af usmdvanlig smal Form. Da Stavene er anbragbe mgget nmr hinand-en,
kunde man dog ogsaa antage, at 'en enkelt Hovedstav her var rid.set dobbelt.
Det er saaledes mange Muligheder, som kan komme i Betragtning ved Lresningen
af clisse Tegn.
TiI hoire for de to ovennmvnte Runestave sees paa Afbildningen et Tegn,
d.er kan opfattes som en [-Rune, der ikke naar saa hoit op som foregaaende lLunetegn. Krumstaven har den samme marke Bund som Hoveclstaven. Fra det Sted,
hvor hoire Stav begynder at krumme sig opad. mod venstre, gaar en mork Stribe,
der er parallel med venstre Stav, opover til i Iloide med dennes Top. Den kund.e
maask6 vrere at opfatte som en Fortsmttelse af hoire Stav. Der kan saaledes
v@reroen Mulighed. for, at der her skal lmses P1 m.
Herpaa folger en tyd"elig ridset Stav, hvis Top naar op til den ovenfor
omtalte dybe Sprmkke. Fra denne Stavs Top gaar nedad. mod venstre en Streg,
som er dybere og tydeligere end- Hovedstaven. Dens Bund er lysere end Stavens
Buncl, hvorfor den maask6 kun'd"eansees for en Fortsrettelse af d.en betydningslose,
noget krumme Streg ovenfor Sprrekken.
Efter clenne Stav sees sikkert 6n Runestav (maask6 to).

Tit Kviste

er

der ikke sikre Spor.
Efter hvad vi hor har bemmrket om Runerne paa Side lu, vove vi ikke
al udtale os om Lmsningen af Ind.skriften paa d.enne Side. Dog forekommer det
os sandsynligt, at Runerne skulde Imses fra venstre mod hoire.
fndskrift
Karakter

Det lader sig ikke afgjare, om Runerne paa Sid"e a tilhorer 6n og samme
som Runerne paa Sid,e b. Paa Grund af Runetrrekkenes forskjelligo
i de to Indskrifter

er dette mindre

sandsynligt.

I d,enne Forbindelse

fortjener det ogsaa at nmvnes, at med.ens Runerne paa Side b er anbragte langs
efter den Del af Kammens Haandtag, som er nmrmest Trend"erne, saaletLes at
Toppene vende indover mod disse, er Indskriften

paa Side a indridset langs Kam-

J-
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stykkets buede Band med Runernes
Toppe vendte indover skraat imod
randernes
Retning.
vi gaa derpaa over fl rndskriften
paa side b, som skal lmses fra
venstre
stavene paa Rune r, 3 0s
4, hvis ,Hoide er a. 1 cm.,
rude ridr
;:3 #;;".
Rune 1 il e' venstre stav
er nu nedentil noget kortere
end hsiro.
Bunen er temmelig smal i
Forhold til Hoiden og har en
horizontar
ret
tr orbindelsesstregmellem de to
stave. om Runeformen se i
det folgende.

Side b.

Til venstre for e-Runen kan der
ikke have vreret nogen
Rune. For det
forste er Afstanden fta e-Runens
Top til Kanten omtrent dobbelt
saa stor som
Afstand.enmellem de enkelte Runer,
og uodvirlere taler Kammens
Halvmaaneform
imod, at der kunde have vreret
Runer indridsede foran Rune
r.
RuneZ<k
Rune 3 F u' ,verste Kvist er betyderig
rangere end nederste.
Ned"erste
Del af l{ovedstaven er paa Grund
af flere R"oo., i Ku*rrr.n
mindre
tydelig;
men
Staven karr dog sikkert folges i
hele sin Lrengde.
Rune 4 D( d' Nederst til 'enstre
naar Forbindelsesstregenikke
helt incl
til Hovedstaven' overst til venstre
skjare staven og den skraa
Forbind.elsesstreg
hinanden' De to Forbindelsesstreger
kan ikke folges i hele sin
Lmngde, idet d"e
delvis falde sanmen med Revner
i Kammen"
Efter Rune 4 er der i Linje med
Runernes Basis hert ude
ved Bruddet
sikkert spor tit det nederste af en
stav. Der seesher en tyderig
ridset
vertical
Iiden Streg, der paa Midten er
afbrudt ved en fin Revne.
Straks
ovenfor denne
streg er Brudkanten et ganske kort
stykke noget renere end elers"
Af den Form, som Kammen oprindelig
har havt, tar man slutte,
at der
paa side b efter Bune 4 kan have
vreret Plads til mindst 6_.T
Runestave.
De to forste Runer, som ikke ved
skilletegn eller ved stsrre
Mellemrum
er adskilte fra 3dje Rune, danner
et Ord for slg < ek
ll
se
'iug";
om dette ord
s. ?-10, zz4, B4G,Bbz; jfu.ik s. 220.
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ILune 3-4 F X ad- d,annersikkert Begyndelsen af et Personnavn i Nominativ. Dette kunde muligens udfyldes til et Mandsnavn ad[a] (Nominativ af en
Stamme *adan-\, Mecl denneUdfyldning stemmer d,et overens,at der af 5te Rune
nedentil er bevaret en kort, vertical Streg. Hvis her har vreret skrevet et Navn
ad[a], har vi deri sand.synligsamme Navn som d.et, der er bevaret i tlet norske
Gaard.navn 'i, Adwstad,homRod.e Bog S. 426, nu Aastad,, Matr. Gaards-Nr. 143 i
'{Jllensaker. Se O. Rygh i Norske GaardnavneII 323 og Personnavnei norske StedsAdce-(med aa)sammenholdtmed den nuv&rende Udtale
navne S. 1. Skrivemaad.en
synes at vise, at, a t forste Stavelse har vmret lang. Samme Navn er vel glsvensk
Adhi (,,Ade, borgmii,starei Soderk6ping, S[".] Rfiks-Archivetsl P[ergamentsbref
1351-1400] n. 785 (1367). Namnet ing6,r mojligen i ortnamn, sfl,danasom Ad,helef,
nu Adelof, s. Sm., Styffe Skfandinavien under Unionstiden] 175, Ad,hastadha,,k.
Arestad i Eds s. Sm." ock Ad,atompta,fu. Altomta i Tensta s. IIppl.", de b6,da
sista i SRP. Forkortning af namn p6, Adh-." Lundgren). Gldansk Adre (15de
Aarh.) hos O. Nielsen er vel sammeNavn som det her nrevntesvenske. Fcjrstemann
har et old.tysk Mand,snavnArIo, hoitysk Ato (og etKvindenavn Ada, Ata). Enkelte
Gange er skrevet Aato (og Aata). Jfr. Manilsnavnet Ada hos Searle,Onomasticon
AngIo-Saxonicum.
Dette Personnavnkund.e se ud som et Kortnavn (KjreIenavn), men om
dets Oprindelse vove vi intet sikkert at afgjare. Det staar vel neppe i Aflydsforhold til det tyske Heltesagns Kvindenavn Uote.
Jfr. end.eligBemmrkningen om lLunerne ad i Frohov-Indskriften S. 49 Anm. 5.

En

anden Formodning

om det Personnavn, som paa Hov-Kammen har

begyndt med ad-, vrekkes ved Indskriften paa en Spmnde fra Vimose, af hvilken
-Wimmer,
Runenschrift S. 14?.
Afbilttning find,es hos
Wimmer

laser fndskriften

saaledes:
laasauwiqa
nsetepee.

Ilan
inschrift

bemmrker:

(vielleicht

mit

wahrscheinlichsten drinkt es mir, dass die ganze
,A*
ausnahme von wi4a, das ein name sein kcinnte, ent-

sprochend dem altnord. Vi,ngx)runen ohne wirkliche sprachliche bedeutung enthei,lt."
Det forekommer os mind.re sandsynligt, at d.enne Vimose-Indskrift ikke
skulde havo sproglig Betydning. For, at den indeholder virkelige Ord, taler 1) den
Omsiandighed, at den ikke indeholder Bogstavforbindelser, som ei kan udtales.
2) Det at den ene Linje ender paa -iqa. Thi vi har i de med den lrengere
Rakkes

Runer skrevne Indskrifter

mange Exempler paa Personnavne med den

samme Endelse: rauniqa Stabu, se foregaaende Indskrift S.416 ff.; ranqal hariqa,
harqa; Gen. prawiqan; o. s. v. Denne Omstrendighedtaler ogsaa imod at sammenligne oldn. V'ing'i,, der heller ikke vid,es at have varet brugt i Norclen som Navn,
thi dette tsr ikke sluttes deraf, at det forekommer i Sagnet om Gjukungerne.
(Trykt

18. December

1902.)

F
I
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Vi foreslaar at lase Vimose-rndskriften inddeli
i ord saaledes:
aadagasulaa sa uwiqa
r det farste ord finde vi et Mandsnavn
i Nominativ af en stamme paa
-an' udtalt med langt a i
farcte stavelse og i tredje stavelse med"
an eller nasalt
a foran s' Fordoblingen af Runen
a i forste og sidste Stavelse af Navnet
er
snarest rent graphisk og anvendt for at fremhreve
Navnets Begyndelse og sl'tning og det forste Yokaltegn i hver af
de to Linjer. sammerilign hermed
Fordoblingen af s-Runen i Navnet ssigadun
paa Guldmedaljonen fra svarteborg.l)
r aada-gasulaa finde vi et sammensat Mandsnavn.
gasulaa, d. e. *gansula,
er et Appellativ, der er dannet ligesom
got. maqula ,,lid.en Gut,,. f Gotisk
og
Gammeltysk findes flere hundred Navne,
der er afledede ved det samme Deminutivsuffix' se Forstemann2 r 989-91.
ogsaa i urnordiske rndskrifter forekommer
ellers saadanne Navne: wiwira og flere
I se s. rbz, r7r, zzz, z7r. gasutaa,
*gansula, er efter
vor Formodning dannet af en til oldin. gds,
angelsaks. gas,tysk
gans f' ,,Gaas" svarende Hankjonsstamme.
At en Hankjonsstamme mecl samme
Betydning som det ved suffixet -si afleclede
oldn. gass,iLoguog har vreret brugt,
tsr for det forste sluttes deraf, at oldindisk
har hqsd.-smasc. ved side n af hqsa
fem" og at gr' xiv baade er rlankjsnsord
og Hunkjonsord. For det a'det (hvacl
her har mere at betyde) er {rdet endnu ifolge
Rietz i de mest garnmeldags svenske
Dialekter rrankjonsord'
s. 187 b opforer han qas masc. fra Gotland
og oas, plur.
gc[srir, masc' ,,Gaas" fra Alfda]en, medens
l{oleen, ordlista s. ?0 opforer Alfdalsordet som Hunkionsord.
Med Hensyn iil skrivemaaclen g?s-,
hvori Nmselyden
ikke er betegnet, jfr. asugisalas Kragehul,
asugas Myklebostacl A (S. z26).
Fuglenavnets oprindelige stamme er gans-.
Naar vi her har *.ga(n)su_[a,
da er dette saaledes at forklare. r
Gotisk er flere consonantiske stammer
gaaet
over i tz'stammernes Boining:
tunfius, f'otus. Den samme overgang
viser sig i
Nordisk' f' Ex' i r2rn, biqrn og enkelte
andre ord. paa samme Maade er det
da
ab forklare, at der af stamm en guq'ts'
masc. ved rndflydelse fra zr-stammerne
er
dannet et Deminutiv ga(tt)sula. Derved
var Trangen til at undgaa en Form
$gansla med
tre Consonanter sammen me,lvirkende.
Forste Sammensatningslecl i aada_gasulaa
er acla_. Vi formode heri en til
oldn' edr fem' ,,Edderfugl" svarende rlankjonsform,
som har betegnet Edderfuglr{annen' redr fem' forholder sig efter
vor tr'ormodning til acla- vasentlig som
oldn. mery fem. iil m&rr masc., ytgr til
urf'r, gyttr Lir gqttt o. s. v. Rietz gB?
b
opforer &d fem' ,,honan af ejdergisen:
Anas mollissima,, fra yesterbotten, Sodermanland' Finland; ad' fem. Gotland (acta
f. sddermanl.). Disse Former er enten
af
stammer paa 6 eller, ligesom glnorsk
Gen. sg. ma?"ar fem., at forklare af stammer
paa -4 fifr. maaske oldin d. at6- ved Siden
af ato_,en Vandfugl).
Herefter synes Navnet aadagasulaa, *Ad,aganstila
etymologisk at betydo
,,Edderfugl-Gjresling,,.
1) Forcloblingen
af a.Runen betegner neppe Yokalens
Lrengde. Thi uwiqa, som ligeledes er
Nominativ af en -az_Stamme, er skrevet
med 6n a-Rune, og a i Endelsen synes
her at
vrere kort; se S. 65 f. Desuden synes
sa, som er skrevet med en eneste a-Rune,
at havs
langt a; se i clet folgende.
Norges

Indskrifter

mect de eldre

Runer.

54

3r,

NEDRE

Hov.

426

KRIS.I'I.q.NS

AMT.

Edderfuglen ruger ogsaa ved Ostersoens Kyster, saa at den og dens Dun
fra gammel Tid af maatte vare kjondt af Folkene om disse Kyster.
Det her forklarede Navn har fra Betydnin€Iens Side mange Sidestykker
blandt de gamle Germaners Navne. Gamle norske Personnavno er G(r,si.og Gassi;
jfr. O. Rygh, Personnavne i Stedsnavne S. 80. Graff (IV 220) opforer Gansalin,
som Mandsnavn. Det hos Tacitus (Ann. II 88) forekommonde Navn paa en
chattisk Fyrste Gandestrius(?)forklares som,,Gasse"l jfr. Much,Zeilschr. f. deutsches
XXXV
365 f. Fuglenavne af Hankjon brugtes overhoved ofte som
Alterthum
Mandsnavne.
Det kan ikke vmre betankeligt, at Afledningsendelson (-Ia\ er fsiet til et
sammensat Ord; jfr. Dannelser som old.n. Arnnoredl,i,n,gar,ags. l,VonrAil,i,ngog lign.
Vi finde det mindre sandsynligt, at aada skulde vrere det egentlige Navn og gasutaa
Mandens Tilnavn, thi da forklares Fordoblingen af a i gasulaa ikke saa let.
I sa finde vi Artikelen, got. sa, angelsaks. se. Denne har S. Bugge fundlot
i Lindholm-Indskriften
i Formen sA, hvor

ek erilan sa wilagan hateka. Ligesaa i Fonnaas-Indskriften
Skrivemaaden med A synes at angivo Vokalens Lmngd.e;

se S. 64 f.
I Vimose-Indskriften staar sa foran et Substantiv, ligesom got. sa og ags.
se. Saaledes f. Ex. go1. fohannis sa clnu,p,jrl,tds
,,Johannes Dobere1,,, sa anilastaua
,,Modstanderentt; ags. Quul se cyrL'inr1,se steorrcr,.
I uwiqa se vi et Substantiv, som angiver, af hvis fft vedkommende Mand.
Vi oversatte det ,,Tfwa's (etler: Uha's) ri0tling".
Stammeordet findes i det
Navn to, et o, som etymologisk betyder ,,Ifubror, Bjrergugle,,. Samme
Navn findes i Odemotland-Indskriften som uha, Dativ uhn og sandsynlig i Aagedalfndskriften, hvor uhf synes at vrere en Forvanskning af uha. Efterledet i Navnet
hariuha paa Bracteaten Stephens Nr. 57 er samme Ord. Svenske fndskrifter
er.

oldhoityske

med den kortere Rrekkes Runer har Navnene
Olclnorsk r?lr. Se herom S. I97, 247.

A[, og Ufo.

Bjrerguglen

heder i

I Consonantforholdet mellem uha paa den eno Side og uwiqa paa den
anden har vi det samme Forholcl som f. Ex. me1lem got. scr.ih,u;art
,at so,, og
augelsaks. sAuon' ,,de saa" l mellem got. ciltr.un,,,Vancl" og fJcac/,itt-ctu,ia,
o. s. v.
Det er neppe tilfaldigt, at baade't'Ad,agcntsuluog den Mand, hvis ,lptling
han er, har et Fuglenavn som Navnl).
Efter Navnet aadagasulaa paa Vimose-Sprenden bliver det usikkert, om
Navnet paa Hov-Kammen skal udfyldes til ad[a] eller til et lrengere Navn. Men
1) Den ovonfor meclclelte Tolkning af Indskriften paa
Vimose-Sprenden var nedskreven,
inclen vi lreste O. Bremers Bem:erkningor om d.enne Inilskrift i Ethnographie d.er germanischen Strimme (Pauls Grundriss 2 III S. 836) og tr{odbem:erkningernodertil af Wimmer
i SoncleqfyllanclsRunomindosm:erkor S. 32 1t'.og af' G. Schiitto i Zeitschr. f. deutsches
Alterium XLV S. 16. Bremer fincler i Indskriften falgencio Oril: Aadag asulaas Auwiqa.
Vi er med Bromer (mod. Wimmor) onigo i, at fndshriften indeholcler vir.kelige Ord og
blanclt clisse et Navr,, som eud.er paa Afleclningsendelsan -'inga. Bremer hold.er Indskriften
for vestgermansk, srerlig ,,anglo-f'risisk", og finder clett,e gocltgjorb ved Navnoformerne
Aadag, med' ua af au, og Auwiqa, ikke Auj-. Ilerimod ucltalor lVimmer sig moil Styrke,
hvori vi give ham fuld Ret. Vi holde det i saa llenseends lbr tilstrrckkeligt at henvise
til den ovonfor mocklelte Tolkning.
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ogsaa en Navneform adia] kunde, ligesom aadagasulaa,
vare
fuglens Navn.

NEDRE

HOV.

afledet af Edder-

Den Grav paa Gaarden Nedre Hov, hvori Kammen
er funden, syn6s, som
i deb foregaaende sagt, at have varet en Kvindegrav.
Derfor har vel ogsaa
Kammen varet brugt af en Kvinde. Men den
Person, som med Runer har inclritlset sit eget Navn paa Kammen (,,Jeg Ad-,,), har
neppe vreret en Kvinde. Det
paa Kammen indridsede Navn synes snarest at
vrere Navnet paa den Mand, som
har arbeidet Kamluen. Dette stottes derved., at
en i Lincoln i England funden
Kam (Stephens, Run. Mon. r 223) har en dansk
rndskrift med de yngre Runer,
som navner den Mand, der har gjort Kammen.
Det lader sig ikke bestemme, om Navnet
ad- har staaet uden Verbum
saaledes som det efter ek folgende Navn i Yalsfjord-rndskriften,
eller o* wuoout
har varet Subject for et tilfsiet Verbum. Hvis
et Yerbum har varet tilfoiet, har
vel dette enten betytlet ,,gjorde,, eller
,,skrev,,.
Gaarden Hou, hvor Kammen er funden, maa efter
sit Navn have varet en
gammel Gaard', hvor der- har vmret et Srede
for den hedenske Gudsdyrkelse.
I det foregaaende er allerede sagt, at Kammon og
det Fund, hvortil den horer,
er fra d'en aldre Mosefundstid.
r Forbindelse hermed bor det fremhaves,
at
Formen for e' som her findes, ogsaa forekommer
i Dopsko-rndskriften fra Torsbjarg Mose og i rndskriften paa Diademet fra
Straarup.
Om andre rndskrifter,
i hvilke denne Runeform forekommer, se S. 801.

Det lacler sig ikke bestemme,om rndskriften paa
Kammen er indridset i
Narheden af det sted, hvor Kammen er fund.en, elrer
i en langt clerfra liggende
nordisk Bygd.

