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38. I{ordgaarden.
Literatur. O. Rygh i Aarsberetning fra Foren. til norske Fortidsmind. Bevariug
for 1898 S. 94-97 (serlig S. 96). - I[. Scheteligi ,,Aarsberetning,,for 1900 S. 62.
P a a Ga a rd e n N o rd gaal l en
(Matr. Gaards-N r. 4L), S el j ord
S ogn og
Prastegjald, Telemarken,
blev der Sommeren 1898 i en storllaug gjort et rigt
Gravfund fra den tidligere Del af Mellemjmrnalderen. To af de Gjenstande, som
fandtes i denne rlaug, synes at vrere forsynede med Runeindskrift.
Af tlenne llaugs Gravgod,s, som fandtes und.er den naturlige Jord.flade,
dakket med et Lag af Sten, og som tydelig viser, at Graven har varet en Skeletgrav' bot falgende Gjenstande fremhreves: Stykker af et broncebeslaaet Traspand
(som NO. 381 eller 382); et Glasbreger uden Fod og Smaastykker af et
tykt
Glaskar af gjennemsigtigt Glas mecL gult Skjar; Stykker af 6 Lerurner, af hvilke
6n urtepotteformetl

en vrevskyttelformet Sten af graa Kvartsit (Beltesten); Stykker
af en Saks; to Spyclspidser, den ene med Modhager, den anden fireegget (som
NO.
209); Stykker a] en Skjoldbule af Formen NO.221. Yidere bor nrevnes:
Stykker
af et i Skeden nedlagt tveegget Svrerd, hvis Sked.e sees at have vaeret af Trm,
indvenclig kladt med Skind., som har vendt Ilaarene indad; nogle Stykker af
5o6,,
der sandsynlig har tilhort en Svarddopsko af samure Type som NO. 19?. Endelig
to firkantede Smykkeplader af Solv, paa hvilke enkelte Runer synes ar v&re
anbragte.

Disse to Smykkeplader, der ligesom de ovrige Oldsager fra l{ordgaarden
tilhsrer Universitetets Samling af nordiske Oldsager i Christiania (Nr. 1g27g),
har
formodentlig

oprindelig

vreret anbragte paa Svrerdskeden som Mundingsbeslag;
d.er er paa Bagsiden Spor til, at de har vreret frestede ti1 denne ved Lodning.
De
er af forskjellig Storrelse, idet Maalene henholdsvis er b,Z X 8,8 Cm. og 4,b X
8,6
Cm. Begge Plader er nu brudte i flere Stykker, men intet mangler.
Tykkelsen
er 2 Mm.r men da Ornamenterne er i stukt Relief, bliver den meget ringere paa
de mest fordybede Steder. For Ornamenterne henvises til ovenstaaende Afbildninger (som med.deles efter Aarsberetn. for 1898 S. 96 Fig. 10 a og b). De starkest
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ophoiede Dele har overalt varet
indlagte med Niello.

38.

NoRDGJLARDEN.

paa Trekanterne
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Punkt i centrum; medens Besten
ar overfladen har varet grat,
uforgyrdt sorv.
Grundmotivet i dette Beslags ornamenter
er, som det vil sees,rlagekorset.
Angaaende cle Runer, som synes
at vare indridsede paa disseplader,
hidsatte vi folgende efter o. Rygh
(i otdsagsamlingens catalog): paa
den storre
Plades Bagside (indre Side)
,,er der ganske trrt og, som det synes,
uden
Sammenhang ridset enkelte Runetegn, foruden
endel filfaldige streger hist
og her. ogsaa
paa det andet stykkes Bagside
er der endel lig:rende streger,
hvoraf
dog maaske
ingeu tor opfattes som noget
bestemt Runetegn.,,
Paa de to solvplader fra Nordgaarden
kan ingen Rune med sikkerhed
lases' Det lader sig derfor ikke
afgiatre,om der her foreligger
rndskrifter med
sproglig Mening' eller om disse
Runer, som har vmret anbragte
paa den indre
(mocl selve svardskeden vendende)
side af Beslagstykkerne, har
vmret Tegn ud.en
sproglig Betydning' vi indskranker
os til ut optrru de her urevnte,
med Buner
forsynede Gjenstande fra Nordgaarden
blandt rndskrifter med de
reldre
Runer,
men vover ikke at give nogen
Lresning af Runero., rig;ro*
oi
heller
ikke ser os
istand til at meddele nogen
Tegning af disse meget utydelige
rndskrifter.

