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Jarlsberg og Larviks Amt.
36. Bjornerud.
Iti,teratur. O' Rygh i Aarsberetning fra Foren. til norske Forticlsmind.
Bevaring
for L895 S. 62 f.
Grund,laq for Behand,tingen. Underslgelse af Originalen.
Tegni,ng. Autotypi efter Photographi, iaget af photograph vrering.

Paa en Guldbracteat, som i 1895 erhvervedesaf Universitetets
Samling af
nord'iske Oldsager (Nr. 1?955),er 3 R,uner anbragte. Denne Gjenstand
opgivesat
vaarefunden paa Placlsen Birrnerud. i Sande Sogn og prrestegjald,
Iige voil
Gransen mod Skoger Sogn, c.IL/z Kilometers Vei fra Skoger
Jmrnbanestationved
Yeien, som fra denne fsrer i syclvestlig Retning; nermere oplysninger
savnes.

Bracteaten er 2,2 Cm. i Tvrermaal og veier 3,L Gr.
Hempen er borte,
men to af de under denne tillodded.e Korn er bevarede.
Prreget forestiller eb
monneskeligt Hoved over et firfod.det Dyr. Baade Menneskehoverlet
og Dyret er
vendt mod venstre. Foran Ansigtet er en Fugl, der er vendt
mod. haire. Af det
firfoddede Dyr er meget lidet at se, og dette kan ikke tydelig
adskilles fra Fremstillingen af Fuglen.... Uclenfor Figurerne sees inderst en ophoiet perlerad,
saa en
ophoiet Cirkellinje og endelig nmmest indenfor den Perlering,
der som vanlig er
lodclet til Bracteatens Rand, en Rad fordybecle, d"obbelte
spidse Vinkler.
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Mellem Ansigtet

og Fuglen

30.

EJ@RNERuD.

er fra hoire mod venstre anbragt Runerne

N14
d' e' alu. f-Rr-rnensKvist berorer N-Runens krumme Stav. paa
N-Runen dannes
den rette Stav af en Fuglefiguren tilhorende Conturlinje.
Denne Runes krumme
Stav vender mod hafue, medens de to foregaaende Runer
vende mod venstre.
I Forhold til de andre Rurrer bliver \-Runen altsaa en Venderune.
Med Runer findes alu ogsaa skrevet paa flere andre Bracteater.
som er
nmvnte S' 161 f.; jft. S. 267 f. Af disse er den, som har en
Fremstilling, der er
rrrermest beslagtet med Bjornerud.Bracteatens, Stephens
Nr. 68 fra OIst ved
R'and"ers,Jy1land". Her sees meget tydelig et menneskeligt Hovetl
over et hornet
Dyt, begge vendte mod venstre, og foran Ansigtet er en rnod
haire vendt Fugl.
Men alu er her, afvigend.e fra Forholdet paa Bracteaten fra Bjornerud,
anbragt
under Dyrets Forben. Stephens Nr. 68 har ogsaa en anden Inclskrift,
hag. Et
Par andre Bracteater med Indskriften alu (Stephens Nr. Ib fra Slangerup,
Sjrelland,
Nr' 88 fra Gotland" og Nr. 103 fra Darum, Jylland) har ligeledes
en tr remstilling,
scm viser et menneskeligt lfoved over en Dyrefigur.
Ogsaa paa a'dre Gjenstande
end Bracbeater findes atu skrevet med Runer, dels aiene dels sammen
med andre
Ord. Se herom S. 161 f., ZBZ. Jfr. os^saaS. 814 f.
Runerne alu er S. 163 f. tolkede som et Substantiv i fntetkjon
Ental (af
en consonantisk Sbamme cr'lult'-),der betyder ,,V&rn.",
,,en Gjenstand, som beskytter,,,
smrlig ,,en Gienstand, som giver magisk Beskyttelse mod ondo
Aander og andet
ondt"'
Efter d'enne folkning skulde aluh paa Kinnevecl-Stenen i
Vestergcjtland
vrere en fuldstrendigere Form (hvis h skulde vrere overfort, fra
andre Casusformer),
og Ordet skulde v&re besiregtet, mecl got. crllts
,,Tempel", angelsaks. eallt ,,Tempel,,
(i Navne aluch-), ealq'i,an ,,forsvare", gr. itrxrl og (Dativ)
,(af
&Lxi
stamme dtx_l
,,Styrke, Vrern".
M od d e n n e F o rk l a ri n g i n d v e n der v. Gri enberger
i Zertschr. f. de' tsche
Philologie XXXrI
S. 292 folgende: ,,Die grundbedeutung des germ . r.tlhsist aber
ohne zweifel nach altlitt. elkas ,,,hain" clie von
),za(rn. hug,, und die bedo'tung von
ags' ealg'ian ,,tct defend" beruht auf clem begriffe des zd,unens und
gestattet keinen
zwingenden riickschluss, dass dem
alhs
neben
der
gervohnlichen
€Term.
concreten
bedeutung ,,gehegtes grundstiick" auch die abstracte
,,schlltz,, zugekommen wii,re.,,
Han forklarer alu som Hunkjonsorcl (med samme Enilelse som
minu liubu paa
Opedal-Stenen) af en Stamme alo-, afledet af Yerbet a,lLL]1,oldn.
u.lcL,,nwre,,.Ordets
Betydning skal vmre:,,incrementum, gedeihen,,.
Men derved bliver, som v. Grienberger seh, fremhaver, tr'ormen
aluh paa
Kinneved-Stenen uforklaret.
Da oldn. crlcr,,ligesom lat. aler-e, betyder
,rn& re" ,
skulde man vente, at et deraf afled,et Hu.nkjonsord *alu, betydede
,,Nrering,,. Hverken
af denne Betydning eller af Betydningen
,,Trivsel,, vil man let kunne forklare
Ordets Brug paa Aarstad"-Stenen:

hiwigan
sar afu,
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hvorcfter i, en ved et bredt Mellemrum adskilt Linje folger clen Dscles Navn
i Glenetiv. Her er alu
. {S. 232) forklaret som Betegnelse for clet freilhellige
Minclesmarke.
Ileller ikke vilde Kinnevecl-stenens sin aluh passend.ekunne tolkes som,
,,denne (er) Naring (eller: Trivsel)".
'
I Vi kan clerfor ikke holcle v Grienbergers Forklaring for sanclsSrnlig.
Maask6 har det med got . alhs, ags.ealh sammenhorencLe
urnordiske aluh,
alu betegnet ,,et omhegnet, fredet, helligt Sted", men ogsaa ,renomhegnet, fredet,
hellig Gjenstand". Ordet *utIha, olclnord.ui, aE synqs ligeledes at have havt begge
disse Betyclninger og at have varet brugt ikke blot om et Tempel og et Gravsted,
men ogsa,&om en rorlig hellig Gjenstand, f. Ex. en Bracteat. Se. S. 25Lf.,264-66.
Om clen her behandlede Bracteat-Indskrifts Alder ved vi ikke at anfore
,
anclet end clet, som kan sluttes af Tiden for Guldbracteaterne overhoved. og af
andre Gjenstande, som har fndskriften alu. Jfr. navntig S. 46, IGGf., ZB|f., samt
s. 169, 187, 204.
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