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43. Belgu i Jarlsberg og Larviks Amt.
Indskrift af tvivlsom ,iflgthed.
Gaard.eier Chr. \Menn ersd. i Christiania, som eier en liden Old,sagsamling,
gav i 1889 O. Rygh og mig Meddelelse om 3 Stene i hans Samling. De skal alle
efter hans forste Opgivende have vreret funtlne i Jorclen paa Gaarden Belgu
(Matr. Gaards-Nr. 133) i Sandeherred

Prastegjrelcl, Jarlsberg og Larviks Amt,
paa Yestsid.en af Sanclefjorden, i Yaaren 18881).
Den ene (I{r. 1) var en rundagtig Sten af den Art, som gaar und.er Navn
af Slyngesten.
fndskrift

Den bar Tallene 1"7 og 19 (d. e. Aarstallet 1?19). Men denne nye
var, som jeg troede at se, skreven over reldre Tegn, af hvilke jeg troed.e

at oine /.
Nrer ved d.et Sted., hvor denne Sten blev fund.en, skulde de to andre vmre
fundne sarnmen ikke langt fra Husebygningerne, hvor d.er var en liden X'orhoining.
Den ene af disse Stene (Ilr. 2), som paany er bleven und.ersogt i Slutningen
af l-902, er en brugt Brynestenz). Den er af firkantet Tvrersnit, c. 14 Cm. Iang,
c. 2L/z-3 Cm. bred" og c. lL/z-ZL/z Cm. tyk. Paa den ene brede X'lad.e er anbragt
Indskrifter. - F.gg. Tvrerflader og de to smale Flacler er glatte og viser Spor af
Brug.
Omtrent i Midten af Tvrerfladen til lnsfue for fndskriften
(Tvrerflad.en i
Stenens smaleste Encte) er der en inclhulet Stribe, vel til en Snor, hvori Brynestenen har vreret baaren.
Paa d.en Flad"e, som er forsynet med fnd,skrifter, er til venstre over en horiskrevet forst 1 foran en vertikal Streg, som oventil begynder lidt

zontul Linje

1) I Mocle i Videnskabs-selskabet i Christiania
clen 1. November l88g har jeg givet en Med,tlolelso om disse Stene; jfr. Forhand.l. i-Vitl.-Selsk.,s Mscler i lggg S.42.
2) Autotypi af Stenen i naturlig
Stsrrelse med.clelesefter Fotografi, tagot af Fotograf yaring.
Norgee

Inclskritter

metl do aldre

Runer.
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nedenfor l-Tallets

Top

og

gaa:r ned til

TILL.EG.

Stenens Kant.

Derpaa

falget 7, saa en

Streg, der naesten naar ned til den horizontale Linje, endelig Tallene 91.
Fra den horizontale Linjes Endepunkt til hoire gaar en liden nresten vertikal Streg
Det hele er skrevet med. ganske
opad. Sandsynlig er Aarstallet 1791 ment.

vertikal

mod,erne Trrek.
Til hoire for Tallene er skrevet Bogstaver, sorn det synes, 7 i Tallet,
hvilke ialfald de 4, som er lrengst til hoire, skal lreses fra h'sfue mod. venstre.

af

Runens
lnsfue er Runen t h af den kortere Rrekkes Skrift.
Nedentil naa baad.e Midtstaven og Korsarmene helt
Kors er usredvanlig stort.
ned. til Stenens Kant; oventil naa Korsarmene ikke fuldt saa hoit op som MidtLrengst til

staven.
Anclen Bogstav fralnsfue er en ft-Rune, hvis Sid.estav bestaar af rette Streger,
som oventil d.anner en skarp Yinkel; Sidestaven gaar paa Mid.ten ind. til den lodrette Stav.

Tredje Bogstav fra l:rifue er en [-Rune, hvis Siclestav er en ret Streg, som
fra den lodr'ette Stavs Top skraanel ned.ad-mod venstre.
Fjercle Bogstav er Runen I i.
TiI venstre for Rune .4 lidt over den rette Stavs Miclte er der en langagtig
Paa Grund af d.ens urene Bund er det usikkert, om d.enne er
vertikal Afskalling.
rid.set eller ikke.

Hvis den har vreret rid.set, har

den vel vreret ment

som et

Skilletegn.
Rune l-+

gaar alle ned til Stenens Kant.

Den folgend,e Bogstav eller Bogstavforbindq.lse har ikke nogen rigtig RuneDen bestaar af en lod,ret Stav, d,er oventil begynd.er ikke lid.et lavere end.
form.
Rune l--4 og gaar necl til Stenens Kant. Denne Stav skjues omtrent paa Mid-ten
af en noget buet Tvrerstreg, som skraaner ganske lid.t ned mod venstre. Fra d,enne
Tvrerstregs hoire End,epunkt gaar en lod,ret Stav opacl ikke lid.el' hsiere end Toppene
Fra denne loclrette Stavs Top strrekker sig mod hoire en nogenlund-e
Omkring d.en
Linje, som rra;a,r et god.t Stykke til hoire for Rune 4.

af Rune l-.4.
horizontal

horizontale Linjes End.epunkt er der Afskallinger.
Hvorlecles den her beskrevne Bogstavforbinclelse i sin Ifelhecl har vreret
ment. kan efter d.ens Form ikke sikkert bestemmes. Den Del deraf, som er ned"e
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til venstre, synes efter sin x'orm at have vreret ment som Runen
$ n eller som en
Yenderune af den kortere Rrekkes Rune a. Jeg betegner denne Del
i det folgend.e
som Rune 5.
Til venstre for Rune 5 falger en Bogstav, der efter sin
Form enten er
ment som den latinske Bogstav If eller sorn den lrengere Rakkes
Rune h. Denne
begynder oventil i Linje med den foran omtalte lodrette Stav,
som er til venstre
for R'une 4, og gaar ned omtrent saa langt som d"enne lodrette
Stav. Bogstavens
Tvarstreg skraaner ganske lidet nedad mod venstre.
Professor O. Rygh holclt med rette d,enne Stens fndskrifter
mistrenkelige. Jeg skal hertil bemrerke folgende
Aarstallet 1791 er selvfolgelig fra Nutiden.
.
fndskrifter meget mistrenkelige.

for i hsiGrad

Derved bliver ogsaa de and.re

Af disse rndskrifter omtaler jeg i tlet folgende de Bogstaver,
der i det
foregaaende er betegnede som Rune 1-5, adskilt fra den Bogstav,
som er nrermest
Aarstallet, og fra det Tegn, som er i Linje med denne Bogstav
og som berorer
Tvrerstregen paa Rune b. Disse to Tegn betegner jeg som
Bogstav a og p.
Jeg holder disse sidste for moderne. Jeg formoder, at de skal
lresesomvendt
mod" Aarstallet, saa at Toppen paa disse Bogstaver vender
i modsat Retning af
Tallenes. Bogstav a, som er nrermest Tallene, er vistnok ment
som den latinske
Bogstav II. Bogstav p, som er fjrernere fra Tallene, er mulig,
uagtet den er vendt
mod venstre, ment som den latinske Bogstav L.
om det formentlige H L betyder >Trans Larsenu eller noget
lignende, skal
jeg lade vrere usagt.
Stenens Runeformer ser heller ikke gamle ud.
Navnlig gjreIder dette
Rune 1 iz med d.e usredvanlig lange Korsarme og Rune
Z med en Sidestav, som
oventil danner en skarp Yinkel og paa Midten gaar ind.
til den rette Stav. En
Runeindskrift paa en Sten paa Subo i Aamotsdal i Telemarken
fra Zden Halvdel
af 18de Aarh. har vasenilig samme Form af lt,
Paa den anden Side er d"er flere Vanskeligheder, som jeg
ikke kan fjrerne,
ved den Antagelse, at den her omhandlede Runeindskrift
fra Belgu skulde vrere
indridset i 19cle eller 18de Aarh. af en Mand, som ikke kjendte
nogen anden gammel
fndskrift end de, som vi ellers kjender.
De 4 forste Runer synes at kunne lreses hrtc,i,. Dette
er en rigtig Skriftform af Mandsnavnet Hr6'i, saaledes som dette Navn
lod i l{orge indtil omkring
Aar 1000' (Senere faldt h ir'er bort.) Om dette l{avns
Brug i Norge se O. Rygh,
Gamle Personnavne i norske Sted,snavne S. 207. Det
findes bl. a. i Stedsnarrnet
Rostad' Gaards-Nr. L7 i Yaale, Jarlsberg tr'ogd.eri (a
Roastad,hom 146I); altsaa ikke
meget langt fra den Bygd, hvor"den her omhandlede Brynesten
er funden. Dette
taler for rndholdets ,lDgthetl.
Paa Kirkebo-Stenen fra x'rerserne er Mandsnavner
Hr6i, skrevet i Akkus. hruq (h med, to Stave).
Rune 5 synes, hvis man lmser den som Yenderune
af a,, at kunne vrere
oldn' d' >eieru'
Runen I a forckommer i mange nordiske rnclskrifter skreven
som
Yenderune.
Den hele Runeind.skrift, Rune 1-5, kunde da vrere
ment som
hru'i a 'Role eier (denne Gjenstand)<. Til d.enne Tolkrring
vilde Opfatningen af

?"
I
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den langagtige Afskalling efter Rune 4 som et Skilletegn passe godt. Mange lose
Gjenstand.e, som er fund,ne i Nord,en, har en Indskrift, som lyder: lf. nf. d m'ik
,,N. N. eier mig<. Eller ogsaa, er Objektet ucltrykt ved et Substantiv, som betegner
Gjenstanden. Det, at Objektet for Yerb et d,,Behegnelsen for Gjenstand.en, her ikke
har ma,nge Analogierl).
Jeg kan ikke forstaa, hvorled,es d,enne Brynestens Runeindskrift med nogen
Rimelighed. kan forud,srettes at vrere lavet paa X'rihaand. i L9cle eller L8d'e Aarh.
Efter det foregaaende er jeg mest tilboielig til at holcle Inclskriften for en i nyere
er ucltrykt,

Ticl. (kansk6 snarest i 1791) udfort Kopi af en nu tabt gammel Indskrift, der mulig
ligeledes har vreret anbragt paa en Brynesten. Hvis dette er rigtigt, har den tabte
Original sandsynlig vreret fra gcle eller 10de Aarh.
Foran r er h bibeholdt i Norsk end-nu paa Alstacl-Stenen, der har Inclskrift
med d.en kortere Rrekkes Runer, vel fra Slutningen af 10cle Aarh'
Paa Belgu-Stenen (I{r. 2) synes, som for sagt, at forekomme et langagtigt
Et Skilletegn af lignencle Form forekommer bl. a. oftere i d,anske og
Skilletegn.
svenske Incl,skrifter fra 9d.eog l"0cleAarh., f. Eks. paa d.e d.anske Stene fra Glavenclrup og Tryggevrelde, som er fra omkring 900. Se herom Rijk-stenen (1878) S. 111,
123; Wimmer, Runenschrift S. 168.
Paa Grund af d.enne Brynestens Fremkomst s&mmen med" den folgende
Bunesten, er d.ens Incl"skrift behand.let her, uagtet tlen ikke indeholcler nogen Rune
af clen lrengere Raekke.

Den treclje Sten fra Belgu (r\-r. 3), som ligelecles paany er bleven undersogt
Den er en af Naturen tili Slutningen af 1902, er allerede omtalt S. 159 Anm.
d.annet Rullesten af Gronstenz). Dens Lrengd.e er c. 9 Cm. og storste Breclde og
Tykkelse henhold"svis c. 4Llz og c. 3 Cm. Paa d.en ene Langsitle har Stenen en
Inctskrift,

som skal lreses fra bsfue mod. venstre.

Der er i Runernes Fordybninger

1) Naar hrui, er skrevet mecl hoiere Runer end.a, er d.ette vol skeel for at fremhmve Navnet.
,i Ovenstaaenile Tegning meclclelesi Autotypi efter Fotografi i naturlig Storrelse, tagot af
Fotograf Vmring.
(Trykt

2. Juni

1903.)
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Spor ilf, at Stenen har ligget i Jord.en.
skriften ikke var gammel og regte.

O. Rygh

havde Mistanke or,

at Ind.-

Ogsaa ved d,enne Ind,skrift synes Mistanke at vrere vel begrundet ikke blot
derved-, at d,enne Sten er kommen frem sammen med to andre Stene, hvis Tegn
Thi flere af fndskriftens Runer har ialfald nu i
tildels sikkert er fra nyere Tid.
sine Former noget usikkert og ubestemmeligt, hvilket kund.e vaekke Formodning
om, at d.e var indridsede af en Mand, d.er ikke var vant til at skrive ,ilisse Runer
og ikke forband.t nogen sproglig Mening med det, som han skrev. Og uagtet 6n
som navnlig er eiend.ommelig for den lrengere Rrekkes Skrift (h) temtrader frem, saa afviger dog flere af de andre Tegn fra de ellers
tyd.elig
melig
forekommend,e Tormer af den lrengere Raekkes Runer og fra ,ile ellers kjendte gamle

Rlneform,

Runeformer overhoved".
Men ved denne Indskrift

synes det end.nu mindre sandsynligt end ved, den

i d"et foregaaende behancllede, at den ud.en noget gammelt Forbillede skulde vrere
Det skal forelobig ikke afgjores, om vi enten her har en
indrid,set i nyere Tid.
regte (men dog maask6 i ny Ti,fl tildels forvansket) Indskrift fra henimod den
seneste Tid, da den lrengere Raekkes Runer brugtes, eller om d.en er en Kopi fra
nyere Tid (kansk6 fra 18de Aarh.) efter en Indskrift, som har vaeret fra Midten
af 8de Aarh.
Som talend.e for, at Indskriften enten (i sin oprind.elige X'orm) er mgte eller
har et regte Forbilled.e, fremhmver jeg navnlig de 3 sidste Runer.
3dje Rune fra Slutningen synes tyclelig at vrere en Bind,erune. Dens forste
eller Zden Ilalvdel

Bestanddel er H h. Tvrerstregen skraaner ned mod venstre. Bind"erunens anden
Bestandd.el synes at vrere en Form af oss-Runen (hvis Stav dannes af h-Runens
venstre Stav) med to meget korte Kviste, sorn er vend.te mod venstre, af hvilke
den overste gaar ud fra den rette Stavs Top. Den ned.erste, som skraaner strerkere
ned.ad.end den averste, gaar ud. fra den rette Stav saa langt ned"e, aL den naar
saagod.tsom helt ned. til Runernes Basis. Disse Kviste synes sikre; navnlig er
ned.erste Kvist klar og bestemt. Med denne Form af l,ss-Runen kan sammenlignes
S. 1 ff.), hvor
Formen af sidste oss-Rune paa Flistad.-stenen (Arkiv f. n. F. XYII
Kvist.
fra
sverste
fjarnet
nede
og
vid.t
langt
meget
ligeled.es ned,erste Kvist er
Nrestsid.ste Rune er l, hvis Kvist yd.erst ude har en Knrek ned"ad..
Sid.ste Rune er sandsynlig i.

Paa Mid"ten er en Udbugning

til

venstre,

som vistnok er hugget; men denne lldbugning synes at vrere betydningsLos ligesom
en lignende Uclbugning til venstre paa Miclten af venstre Stav paa den fsr omtalte
h-Rune.
Imellem

nrestsidste og sid.ste Rune

er der noget stsrre Mellernrum end

mellem d.e ovrige Runer.
Ind,skriften

ender altsaa *ect Gti.

Dette kan vrere lmll'i, Dativ af hallr

At d.er ikke er skrevet hale, er hvad" man kunde vente i en Inclskrift
fra Slutningen af d"en Tid., da den lrengere Rrekkes Runer brugtes.
Denne Indskriftens Slutning taler i lrrli Grad for d.ens ,1Egthed, thi vi har
>Stenu.

en X'orm af Ord.et hall,r >Sten< i Inclskriften paa Upsala-Oksen, som er fra Slutningen af den TicI, da den lrengere Rrekkes Runer brugtes. Jug har paa UpsalaNorges Indskrilter

med de aeldre Runer.

59
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ogsaa i Stenstacl-Ind'skriften
Oksen lrest: hali(?)nPn ah isarn. Ordet forekommel
ved Tose i smaalenene; se
sten
og i en Inttskrift med de yngre Runer paa en

s. r77 f.

regte eller at have
Naar saaled'es Slutningen af Ind'skriften synes at veere
os til at und.ersoge nmrmere Ind'et regte Forbillede, berettiger og forpligter d'ette
skriftens owige Runer.
en aflang vertikal AfLrengst til hsire foran Midten af fsrste Rune er d.er
Denne synes enten at vrere
skalling, som er meget smalere end, Runetrrekkene.
betydningslos eller et Indledningstegn'
fra Stavens
Fsrste Rune bestaar af en ret Stav. Oventil og:, som d"et synes,
naa incl til
at
synes
spids
Top skraaner der nedad. mod. venstre en Kvist, hvis
fra
Under d.enne Kvist og ikke aclskilt hverken fra denne eller
anden Rune.
Denne
end. Hovedstaven'
Hovedstaven er d.er en Afskalling, d.er er mind,re dyb
Den er nedentil
Kvisten'
Afskalling naar ikke fulctt sa& Iangt til venstre som
straks til venstre for farste
temmelig bestemt begrrenset og er bredest og d"ybest
vel muligt, at fsrste Rune
stav og smalner af mod venstre. Det synes d,erfor
en mod venstre afspid-set
oprincrelig har vreret en w-Rune, hvis sidestav har dannet
forekommer
Dette er vistnok ikke sikkert; men efter d.e levnecle Spor
Trekant.
det mig ikke sanclsynligt, at her skal lreses 1 | eller P{ m.
bestemme'
And.en Rune er meget utydetig og lader sig neppe med. sikkerhed'
er
Bestandilel
x e' Fra
Jeg har opfattet Rune 2 som en Binderune, hvis hoire
ret Kvist' som synes at
hoire rette stavs Top skraaner d-er ned. mod- venstre en
Meget usikker er den streg, som fra venstre stavs
r1aa,hen til venstre stav.
hen til den fra haire
Top skraaner ned mod" hoire rnellem de to lodrette Stave
Den Kvist, som skraaner ned,ad-fra hsire stav, er
stav ned.acl skraanend.e Kvist.
med den
mindre tydelig i den Del, som er til venstre for Kryclsningspunktet
anden Kvist'
mod venstre en
Fra Toppen af venstre Stav paa Rune 2 skraaner ned.adeiendommelige Kvist,
nogenlunde ret Kvist, som synes at vmre den for Runen I
paa' nrestsid'ste Rune'
uagtet d.en i sin Form ikke stemmer overens med Kvisten
Rune 2 synes herefter at skulle lreses som Bind.erunen 6i.
opad
Rune 3 bestaaryaf en ret Stav. Omtrent fra dennes Midte skraaner
lidt ovenfor Toppen
mod hoire en Kvist ind,til et godt Stykke til venstre for og
af Staven paa Rune 3
af venstre Stav paa Rune 2. TiI hsire for den ned.erste Del
bestemt beog ikke tyclelig adskilt fra denne er der en rund,agtig og nogenlunde
Dennes svre Del gaar inct til den rette Stav noget ned'enfor
grrenset Afskalling.
nrevnte Afskalling
Kvisten og bestemt actskilt fra denne. Rune 3 har, n&ar d'en
intl til d.en rette
tages med,, Lighed med en Stuprune af r, hvis Siclestave ga"ar
Men d-et synes
Stav og hvis owe (her d.a ornvendte) Sidestav d,anner en Runding.
at tale den rund"e
mig ikke rimeligt, at Rune 3 skal lreses som r. Herimod- synes
Fremdeles d.en vistnok enestaaend'e Form af r,
Afskallings hele Eienclommelighed.
jeg ser' vilde
som cla maatte antages. Endetig clet, at en Lresning r her, saavidt
give en meningslss Ordform.
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Vend'eMeget snarere kunde man v&re tilboielig til at lrese Rune 3 som en
synes betrenkelig. Bortrune af den kortere Rrekkes k. Men ogsaa d.enne Lasning
skulde man ikke ved
seet fra, at Ind.skriften ellers ikke har nogen Yend-erune,
og
h vente d'enne sene
e
Siden af de af mig her antagne Former af Runerne W,
sproglig forklare d-en
x'orm af Runen k. Desud.en vilde jeg her heller ikke kunne
ved. Lresningen k fremkomne Ord'form'
Jeg vover d"erfor en and'en Lresning'
med
I sene Ind.skrifter med. den lrengere Rrekkes Runer og i de reld.ste
indimellem de
den kortere Rrekkes Runer forekommer ikke sjrelden en stuprune
srerlig forekommer en stuprune af u, som
paa sredvanlig Maade skrevne Runer.
med- den lrengere R'rekkes Runer:
det synes, i folgende sene norske Indskrifter
yngre Yalsfjord'-Indskrift'
Odemotland, se S. 258; Torviken B, se S. 28?; mulig i d'en
hvor en retvendt u-Rune og en Stupse S. 3b1; endelig i Hammeren-Indskriften,
til Hammeren i d'et
rune af u er forened.e paa s&mme stav, se s. 380 og Tillreg
af stuprune af
ogsaa ud.enfor Norge kund.e Eksempler paa, Anvendelse
folgende.
af. u ademotstuprunen
srerlig
u paavises. Jeg rreser derfor Rune 3 som u. Jfr.
land a 2l
Det hele skulde da blive: weluhali'
(Iwis Nominativ x'lertal er
*6tu kan vrere den reld.re Form af oldn. uEI
-u
kan sammenlignes birgqgu,
u6lar) >Kunst, Kneb, svigu. Med llensyn til Endelsen
endnu re'idrt"og
minu, fiubu paa Opedal-Stenen; laFu i flere Brakteat-rndskrifter;
se s. 304 f.; jfr. Arkiv
soulu i den kortere Runerrekke i et Leidener-Haanclskrift,
146, 148.
Ord.et oldn. 16I forckommer

f. n. F. XY

som forste

Sammensretningsled" i weladeude

(Bjdrketorp) og wel[a]duds (Stentofta)'
i Ental af et til oldn"
I ha|i, ud.talt llall,i, Ser jug, Som foran sagt, Dativ
*halle.
Paa stilvesborg-stenen (fra
hallr >sten< svarend.e ord, isteclenfor eelclre
Rune af den lrengere R'rekke' foreomkring Mid.ten af 8de Aarh.)' som har 6n
od.emoiland"-rncrskriften med den lrengere Rrekkes
kommer rwti aft rerdre wurte.
*f a'ih'iite (s. 254 f.); Fyrunga-Indskriften har susi af
Runer har fpi : oldn. fddi, af
som er
*su-sE (Arkiv XIII
3+ , 35?). Den sene gotlandske Martebo-Ind'skrift,
at have Dativformen albi'
skreven med den laengere Rrekkes Runer, synes
synes Dativen hali : oldn'
Naar man lreser Belgu-Ind.skriften welu hali,
etn B'igsb. 47.
Jfr. sat l+u'i,st'i,
Dativ.
rtarl,i at maatte forstaaes som en rokativisk
304 tr')
paa samme Maade forstaar'I.. J6:nsson (Aarboger f' n' Olctk' 1895 S'
so:rr_England'i' raud brandct' i
Dativen i ra,i,p strqntu, paa Rdk-stenen og i lldtryk
og mecl
(Der skal neppe lreses hali i, med i lrest to Gange
den norrone Digtning.
i af *'i'rt som PostPosition.)^
som: >Irnd erf undighecl
Ind.skriften welu hali skulde herefter forstaaes
(er)i Stenen<.
af u modbevises ikke d.erved.,
Den givne Lresning af Rune 3 som Stuprune
nedenfor stavens Top, med'ensRunen
at siclest&ven paa u-Runen da begynd,er rangt
Dette Forholcl har
fra stavens Top'
I i denne Inclskrift har Kvisten begynd.ende
(b Linje 2) skrevet' med" en
Analogi and"ensteds. saaledes er fltttna paa Rdk-stenen
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l-Rune, som har Kvisten udgaaende fra Stavens Top, med,ensSid.estavenpaa tr-Runen
her gaar ucl fra den rette Stav langt ned,enfor Toppen.
I welu hali >Und.erfunclighecL(er) i Stenenu ma& Yerbet
Dette har i korte

Ildtryk

mange Analogier.

))er( trenkes til.

F. Eks. betri, e'in krd.kn i, lr,endi en

tucpr 6 skbg'i,og lign., se Detter-Heinzel, Sremund"ar Edd,a II S. 61.
Udtrykket >Und,erfundighed (er) i Stenen( maa vel betegne, at man har
ment, at Stenen paa Grund. af sin Eiend.ommelighed. havcle en tryllekraftig skadelig
Yirkning.
welu ,Und,erfundighedu synes her at betegne mystisk Trold.dom, som
virker ford.rervelig. Paa lignende Maad,e synes weledeude paa Bjiirketorp-stenen at
betegne ,Dod., som rammer et Menneske ved, mystisk Troldd.om<.
Om Stene, som man tillagde vid.underlig Yirkning, jfr. S. 132 og f. Sks.
Maurer, Isld,ndische Yolkssagen S. 184.
Den paa Stenen formoded,e X'brm af e, hvor d.en ene af Skraastregerne er
forlrenget helt ned til

den anden Stav, forekommer i flere senere fndskrifter

med

den lrengere Rrekkes Runer; f. Eks. paa By-Stenen og i Yeblungsnes-Inclskriften
(S. 113 f ., 320 f.; jfr. S. 289).
Bunen for w har i flere sene Indskrifter
skarpvinklet

med den lrengere Rrekkes Runer

Form.

I{aar Kvisten paa nrestsidste Rune (l) yderst ude har en Knrek ned.ad",saa
er d.ette analogt med Formen af ned.erste Kvist paa 6ss-Runen i Myklebostad-Indskriften B; se S. 330 f.
Om Rune u som Stuprune
gyncler saa langt

er talt i clet foregaaend.e.

At

Sid.estaven be-

nedenfor Toppen, har Analogi i flere, navnlig med. den kortere
skrevne, Ind.skrifter.

Bmkkes Kortkvist-Runer
I Inclskriften

er to Gange brugt en Binclerune, ligesom Bind.eruner ikke er

sjreld.ne i andre sene fnd.skrifter med. den lmngere Rrekkes Runer.
Yokalen a er her betegnet vecl 6ss-Runen.

Ogsaa i flere and.re sene Ind"skrifter med den lrengere Rrekkes Runer er 6ss-Runen endnu brugt som den eneste
Betegnelse for Yokalen a. Saaled.espaa Upsala-Oksen og paa, Martebo-Stenen.
End"elsen -i i hali, ikke -e, henviser til den senere Del af den Tid", i hvilken
Derimod. er Sprogformen welu reId.re end
Ogsaa den lokativiske Betydning af Dativen

clen lrengere Rrekkes Runer blev brugte.
den historiske nordiske Sprogform.

hali uden Praposition synes at tyde paa ,10lde.
Efter denne Gjennemgaaelse maa jeg gjentage, at d,et synes mig noget nmr
utmnkeligt, at fndskriften skulde vrere helt uregte, d.et vil sige, at den skulde vrere
lavet i nyere Tid (i 18cle eller 19cle Aa;rh.) af en Mand,
gamle Runeindskrifter
muligt,
Kopi

end de almindelig kjentlte.

at den her behandlede
af en nu tabt

Original,

fnd.skrift

som ikke

kjentLte and.re

Deriurod. forekommer

det mig

er en forvansket og i nyere Tid. udfsrt

som har vaeret fra Midten

eller 2den Halvdel af

8d.e Aarh.
Jeg tor dog paa Gruncl af fndskriftens

Eiend,ommeligheder i d.et hele og paa

Grund af alle Omstrendigheder ved Stenens Forekomst ikke negte Mutighecl.en af,
at den her behandlecle Stens fnclskrift

oprindelig

har vmret en regte fndskrift

fra

it
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Mitlten

eller 2tlen Halvdel

af 8de Aarh.,

43.

men saaledes al denne fndskrift

BELGU.

i nyere

Tid (i 18de Aarh. ?) er bleven forvansket.
Det bor her fremh&ves.
Belgu ucltrykkelig

at det om den her behandletLe lille Runesten fra

er sagt, afr, man i ny Ticl har kraclset med skarpt Instrument

i

dens Runetrrek for aL, gjore clisse dybere.

Efter

en senere Opgave

Nr. 3 v&re firnclen paa Belgu,
andre Gaard.e i Sandeherred.

fta

Eieren

(Februar

1894) skultle alene Stenen

cle to and.re Stene (Nr. 1 og Nr. 2) derimocl paa
Det

blev tillige

dengang opgivet,

at Stenen Nr. 3

var fund.en i den centrale DeI af en Gravhaug.
Den Omstrenclighed, at Stenen Nr. t har Aarstallet

1"719 og Nr. 2, som

det synes, 1791, hentyder mulig paa, at der i derure DeI af Sa,ncleherred i Slutningen af 18cle Aarh. boede en Mand., som interesserede sig for og samlede paa
Oldsager

