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MED DE ALDRE RIII{ER.
UDGIVNE

FOR

I

DET NORSKE HISTORISKE KILNNSKRIX'TFOI{D
VED

SOPHUS BUGGE.

r.

,

CHRISTIANIA.

A. W. BROGGERSBOGTRYKKERI.
_ 1903.
1891

T i 114 g. ff.
47. Farsund i Lister og Mandals Amt.
Arendts Papirer i Nationalmuseet i Kjobenhavn (Kopi
Utrykt,'
Literatur.
af Indskriften fra >Jul. 1805(), hvoraf Afskrifter i Runearkivet veil I. Unclset, samt af
SkriS. Bugge i Runearkivet i en intlbunclen Bog med Titel KBH. C Side 22, 23.
velse fra Sogneprrest Abel, d.ateret Va,nclsoe Prrestegaarcl den 9 November 1810' i
SkriNationalmuseets Arkiv i Kjobenhavn (Afskrift af S. Bugge, KBEI. C Sicle 1).
Kristiania).
i
(i
1812
Runearkivet
Februar
clen
21
Vanse
tlateret
Abel,
velse fra
Kopi af en
Brev fra I. M. Osmundsen til S. Bugge, clateret Farsuncl 21 Juli 1863.
af S.
Haandskrevne
Optegnelser
I.
M.
Osmund.sen.
ved.
Tegning af Runeinclskriften
>Norske
Tegning
Runeintlskrifter(.
Bog
inclbunden
i
en
Bugge fra Sommeren 1865
Optegnelser af Magnus Olsen fra Som'
af Runeinclskriften fra 1865 af S. Bugge
AIt i Runearkivet i Kristiania'
meren 1903.
Kraft, Beskriv. III (1826) S. 565, 2d.en Uclg. III (1838) S. 372.
Trykt.
Finn Magnusen i KgI. Danske
Liljegren, Run-Urkunder (1833) S. 244 Nr. 2038.
N. Nicolaysen, Norske Fornlevninger
Vict.-Setsk.hist. og phit. Afh. VI (1811) S. 201.
(1962-1866) s. 284. - Stephens,The Runes (1894) S. 59, Nr. I27.
Grwnd,Iag for Behandlingen, Unclersogelseaf -Originalen vecl S. Bugge i 1865
og Magnus Olsen i 1903.
Tegni,nger, Autotypi af Runestenen efter tr'otografi, taget af Fotograf Ragnv.
pettersen, Farsuncl (S. 5S?). - S. 587 er mectdelt Arenclts Tegning efter Kopi i RuneAutotypi af Indskriften i 1/e Storrelse efter et Papiraftryk,
arkivet i Kristiania. paa hvilket Runetrmkkene er udfyldte mecl Blyant af M. Olsen (S. 588)'

Den fndskrift, som her skal behantlles, fincles inclhugget i en Sten paa
den saakaldteVard.ebakke lige vectFa"soLd By.
Stenen ligger ved Stien, som fra Farsuncl fsrer gjennem den nye Planteskog op paa Yardebakken, omtrent paa det Stecl, hvor den egentlige Opstigning er
tilende og hvor man har naaet selve Hoiden. Den er i tlet Stengjrerd.e, som nu
attskiller Planteskogen fra Havnegangen oppe paa Yardebakken.
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Det er en aldeles ujrevn Stenblok af Granit, ifolge Amanuensis P. Schei
>Ilypersthengranit, en Yarietet af lroved,bergarten Aclamellit, der findes i et stort
Felt v. f. X'arsund mellem Lyngd.alsfjord og Fed,efjord<. Den Sideflade po,a,
t
hvilken rndskriften er anbragt, (som vender mod yest, bort fra Planteskogen) er
c. 2,L0 M, bred,

Stenens Hoid"e er c. 2,50 M.
Ind.skriften gaa nedenfra opad, saaled.es aN
Runen f (se i det folgende) er averst. Indskriften begynder c. 55 Cm. fra Jorden.
Paa d.en her efter Autotypi meddelte Tegning af Stenen sees ikke fndskriften, men
d.ens Placls er kjendelig ved" den ved Indskriftens Rensning fremkomne hvide Plet,
som sees paa Tegningen og ind,enfor hvilken fndskriften befinder sig.
Runerne er c. 15 cm. hsie. Runerrekkens r-,rengde er 24 cm.
Osmundsen bemrerker om Runerne: >Paa det Sted paa Stenen, hvor de
findes, synes d.enne iforveien al vrere ligesom noget jevnet og ene paa dette Sted
af Stenen er den begroet med" en egen Art finere Mos.<
De mldste Meddelelser om fnd.skriften findes blandtArendts Papirer i NationalHan har taget folgende Tegning af Indskriften:

museet i Kjobenhavn.

)1{
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Denne Tegning er forsynet med folgende Bemukning:
,JuI. 180b. Runeved .t'arsund.u Blandt >Aftrykte Paaskrifter tagne af Gjenstandene selv tit noieste Efterligning<
i Arendts Papirer fincles som Nr. 10
Mrerket paa Berget

>X'arsund's Trold-Runemrerke<.

Derhos find.es blandt >Monumens Runiques de la
>Farsund. Granite. religieux< (hvor det sidste Orcl angiver fndholclet af fndskriften).
Norvdge< opfort:

Sogneprrest Abel i Yanse skriver i en Red,egjorelse ,Om Oldsager i vand,soe Prrestegjeld< 21 Febr. I8l2 folgen,ile om Farsund-Indskriften: >Den Bctie Skrift
findes indhuggen i en Sten paa Yardebakken ved. Fahrsund, nemlig y/*.
vect
d.enne Sten findes ellers intet mrerkvaerdigt.u
fndskriften blev i Sommeren 1865 und,ersogt af mig og i Sommeren 1908
af Cand. mag. Magnus Olsen. Han tog Papiraftryk af fndskriften og fik taget
x'otografi af den sten, i hvilken Runerne er indridsede.

Naar denne fndskrift ikke ticlligere har vreret udgivet i nmrvmrendevmrk,
er Grunden d.en, ^t j.g ikke voved.e'at d"nl,age,at clen indeholder en for 6en
lrengere Runerrekke eiendommelig Runeform, forend fndskriften var bleven omhyggelig undersogt paany.
Magnus olsen bemrerker, at rnclskriften viste sig at vrere noget beskadiget,
idet man i de senere Aar havd-e hakket i den for at befri d.en for Mose. I{an tror
dog ikke, at Indskriften paa noget vresentligt Punkt er odelagt.
omkring overste Del af forste Tegn (fra hoire) er endel hakket bort af
Stenens oprindelige overflade.
Dog er alle de Streger af Rune 1, som i det folgende anfores, fulclt tyclelige og kan folges i hele sin Langde.
Rune 1 bestaar af en loclret Stav. Fra dennes Top skraaner ned.ad mod_
hoire en ret Kvist.
Til den venstre Side af Staven slutter sig en Vinkel, hvis Toppunkt bersrer den rette Stav ved d,ennesMidte. Yinkelens ovre Ben naar ikke paa
langt nrer saa hoit op sorn Runernes Toppe, og dens nedre Ben ikke saa langt
ned som Runernes Basis.

r:p
i

TILL-EG.

589

II.

4'1. F^a.RsuND.

Denne Form af Runen, som M. Olsen i 1903 har antaget, stemmer overens
med den .X'orm, som jeg i 1865 har aftegnet, og rnecl d-en, som fincles paa Abels
Afskrifter fra 1810 og 1812. Denne Form tar ansees for siklcert at vrere den rette.
Arendts herfra afvigende Tegning viser vistnok paa venstre Side af Staven
ovenfor Yinkelens oyre Ben en ret Streg) som er kortere end dette Ben og parallel
clermecl og som gaat incl til Staven. Men M. Olsen bemterker: ,Til denne CIvre
Skraastreg til venstre kunde jeg nu ikke opclage mindste Spor. Der var hakket i
Stenen netop paa det Stetl, hvor denne Streg skulde have staaet. Men da ellers
ingen af de sikre Runetrml< er blevne beskadigede ved den nmvnte Hakning, turde
at en virkelig inclridset Streg, om d.er her havd.e vreret en

m&n vel formode,

saadan, end,nu vild.e have efterlaclt sig tyclelige Spor.<
Rune 2 (fra hoire). Om clette Tegn bemrerker M. Olsen, at det >var heldigvis fuldstrendig uskadt. Det synes kun at bestaa af en loclret Stav ud,en nogen
Kvist til venstre<.
Hermed, stemmer min Tegning i d,et vresentlige overens, idet den viser en
Til venstre for Staven har jeg svagt antydet Striber i
lod,ret Stav ud"en Kvist.
Stenens Overflade, som jeg ikke holdt for en Kvist. Runen synes derfor at maatte
lreses som I i.
Derimod" er and.et Tegn fra hoire paa Arendts

Tegning en ret Stav, fra

cler til venstre ovenfor Midten skraaner necl en ret Streg. Abel har som
and.et Tegn en Stav, fra hvilken der lidt ovenfor Miclten skraaner opad. en ret

hvilken
Streg.

Rune 3 er ifolge alle Tegninger

sikkert

den rnod venstre vendte Rune f

med. nresten rette Kviste.
Osmundsens Tegning stemmer i aIIe Punl<ter oyerens mecl S. Bugges og
IL

Olsens Tegninger.

Naar Arendt

betegner Indskriften

som et Troldrunemrerke og dens Ind.-

hold. som >religieux<, synes d"et at vrere hans Mening,

at fnd.skriften har magisk

Betydning.
Det er vel den usredvanlige Binderune til
fndskriften

k.sire og den Omstrenclighed, at

ikke indeholder noget tycleligt eller fulclt ud" skrevet Ord., som har fort
Men jeg
skulde have magisk Betydning.

Arendt til den Opfatning, et Indskriften

find,er intet Bevis for denne Opfatnings Rigtighetl.
at Indskriften

skulde have magisk Betydning;

Runernes X'orm taler ikke for,

thi Runen lrengst til venstre er en

sredvanlig f-Rune, og den mi,ilterste er en smdvanlig i-Rune.
ag: Tolkning

af Farsuncl-Indskriften, er Finn

Magnuserr.

Men hans Forsog er

G

r
r
i
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saa urimeligt,

at det nu kun har Yrertl derved, at det tydetig viser, hvor langt Nutidens Runetolkning har fjrernet sig fra Finn Magnusenl).
Dernrest har Stephens

efter Arenclts Afskrift sogt at lrese og tolke Farsuncl-fndskriften.
Stephens siger: >The old runes. The rune-mark on the hi1:
TACI{ E (: faud. made me)u.
Dette Forsog er et stort Fremskridt.
Stephens har, som j.g tror, rigtig
forstaaet Betydningen af sidste Rune f. Han har tillige seet, at fsrste Rune,
som
er en Binderune, indeholder som sidste Bestanddel Runen k af den lrengere Rrekke.
Men Stephens's Lresning kan, saaled.es som j.g i det folgend.e skal soge at vise,
ikke i det hele yrere rigtig.
Jeg skal her voye at fremsrette nogle nye usikre Formod.ninger om fndskriftens Betydning.
Runen lrengst til venstre f er vend.t mod venstre. Derfor er det sandsynligt, saaled.essom ogsaa Stephens har ment, at den hele fndskrift skal lreses fra
},'sire mod venstre. f er altsaa rndskriftens sidste Rune.
And-en Rune fra venstre eller Inclskriftens nrestsiilste Rune er ifolge Osmundsens, Magnus Olsens og min Afskrift I i.
fndskriftens

forste Rune er en Bind.erune.

Denne Binderune inclehold.er
venstre ifolge Abels, Osmund,sens, Magnus Olsens og min Tegning alene en
Yinkel, hvis Toppunkt bersrer den lodrette Stav. Denne Yinkel er vistnok, saaIetles som allerede Stephens har antaget, den i den lrengere Runerrekke brugelige
til

X'orm af Runen k. Ligesaa berorer Toppunktet af k-Runens Yinkel en ret Stav i
anden Linje af Reistad.-Indskriften (S. 218). Dette finder der Sted i Ordet ik ,j.gu
og Runen k er der vend"t mod hoire. Binderunen i Farsund-fndskriften indeholder
Irengst til hoire, altsaa vistnok som forste Bestanddel, en lodret Stav, fra hvis Top
der skraaner ned mod hoire en ret Kvist.
Hvis forste Bestanddel af Binderunen
er retventl.t og ikke en Yend.erune, maa d.en med. Stephens lreses som t.
Den hele fnclskrift bliver da at gjengive ' iRif.
fmod denne lmsning af fsrste Bestand.del i Binderunen som t kan ind.vend.es folgende:
And"en Bestanddel af Binderunen tilhsrer efter den nrevnte
Lresning den lrengere Runerrekke. Men i d.en lrengere Runerrekke har Runen t
regelret Kvist til begge Sider.
Denne fndvend,ing er dog ikke afgjorende. For det forste kan til X'orsvar
Lresningen som t anfores folgende: X'listad-stenen har i en Binderune for G
Runen t sat paa Hovedet med kun 6n Kvist, sorn er vendt mod fndskriftens Begyndelse, med,ens den and.ensteds har en tr'orm af t med to Kviste (Arkiv f. n. F.
for

xYrrr s. 14).
X'or det andet kan til Ststte for Lresningen som t anfores, at Riik-Stenen
bland"t den lrengere Rrekkes Runer for n har en X'orm med Kvist kun til den ene
Sid.e, medens n i den lrengere Rrekkes Skrift regelret har Kvist til begge Sider af
1) Ilan leser:
,,af Olaf c: borb mecl Olaf ! Olaf forgaae (pereat)! - Utlen Tvivl et ondt Onske,
sanclsynligst saaletlos anbragt af en heclensk Troldmand over on af de tvendo Konger af
cletto Navn (Otaf Trygvesan eller Olaf den Hellige), som forst inrlforte Kristendomroen
i Norge."
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den lodrette Stav.
Denne Rcik_Stenens
Form for n er anarog
Form for t i Farsund._fndskriften.
med den forudsatte
Det synes altsaa murigt,
at tr arsund_rndskriften
skar lreses:iRif.
Men og'saaen anden
i**oi"g e" molig. tr'orste
kan lresessom venderune
Bestanddel af Binderunen
af f. nuo here rndskrift
bliver
da: iRir.
Til stotte for denne sidste
Lasning kan fremhreves,
ofte foreko
at venderuner overhoved

jTH:T"#.*j""&T:T*:::".:ruilff
rndskrif
r,"T;";::?"-j_:
;:TJ:

der vare en sarlig
Grund til at vende Kvisten
uf I tA hsireistedenfor
til venstre.

3:""rH'"*: #J.":lT.;*.u;;1lh.t;;""""*"*1, rordi
Runen
rork her
lases fil}tjjtffi.

altsaa' ialfald forelobig,
usikkert, o,o

tr'arsund-rndskriften
skar

Til hvilken af disse
Lresninger vi end holdsl
os, saa er det baadei
og i det andet rilfalde
det ene
klart' at rndskriftens
skriv.-u,ua.
skriften (som man maa
er forkortet, hvis rndformode) overhovel
,,o*urr-*oglig Betydning.
Jeg. gaar nu over til
1-r"
fndskriftens Tolkning.
Sidste Rune f synes
med Rimelighed
..uu AU
at l(unne
kunne tolkes vresentlig
som Stephens har tolkui
saaledes,
d.rr.
Flere Runeindskrifter
baade med de reldre
og rned de yngre Runer
med >skrevu eller ,skriveru,
ender
som er udtrykt ved
* Fo"rn af det verbum,
i oldnorsk heder
som
fd" i Prreteritum fd'da. Denne
verbalform er enten i
Ental eller i 3dje Person
person
lste
Ental' saaledes findes
folgende Former i srutningen
Buneindskrifter: faihido
af
Einang og verterand.
raiu iat., (rt;;;;".
rfelnres' faafi'(?) tr'lemlose'
"illn."r.
tr'lere urrd"e Eksemprer
faFi
kunde nrevnes. Fremderes
mrerke,at en saadan Verbalform
er
at
med Betydningen ,skrevu
i flere fndskrifter er skrevet
forkortet' fFi ad'emotrand;
fp r{ammr"u.r, fp Konghell.
r disserndskrifter er
Yerbets stammestavelse
altsaa
kun udtrykt ved den ene
Rune f. Jfr. Arkiv f. n.
Det ligger derfor nrer
F.
vrrr
s. 12.
at formode, at Farsund-rndskriftens
f betyder >skrivero
"k::X:T';n"";;;;;-;""

entr'orm,
somhar svarer
r' ordn

;:"'*::\";-J3"

rlvis dette er rigtigt'
saa rnaa de forudgaaende
Runer efter al sandsynlighed indeholde et Mandt'iuo"
i Nominativ, som har
vreret
Runeristerens Navn.
Dette ststtes derved' at
flere Runeindskrifter,
som er skrevnepaa fast
ind'eholder en Angivelse
trjerd,
af' hvem der har skrevet
Runerne, saaredesat
enten bestaar af Runemesterens
rndskriften
Navn i r{ominativ arene,
eiler af dette med
foranstillet Pronomen 'jtgu,
et
eller (ved rndskrifter
med
den
kortere RrekkesRuner)
af Narrnet med. Tilfsielse
af ,ridsede d.isseRuner<.
fndskriften paa Vatn_Stenen,
som har havt sin Plads inde
i en Graonu,rg:,bestaar
alene af Runeristerens
Navn
af det

l,il;,l'ffiff-

I{vis

derefterfolgendeY."bo*
faiu (sidsreRune'<ke sikker)

altsaa i Farsund_fndskriften

ffi: :: HllTl:'**"*-*;"il.

de Runer, som staar
foran f, har inde_

haveendrpaa.i Detharausaa
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Hvis clette er rigtigt,

u.

falger heraf, at Farsund-Inclskriften

de reldste norske Runeindskrifter.
delsen -a.

Thi i clisse har Nominativ

enten lnsrer tit

de yngste Indskrifter

enten af iR etter af iR og at den indeholder en X'orm af Runen k, som er eiend.ommelig for d"en lrengere Rrekkes Runeskrift.
Vi har altsaa her i en af d.e seneste Indskrifter med d"en lrengere Rrekkes
Runer et Mandsnavn i Nominativ paa -i af en Stamme paa -n. Dette Mandsnavn
maa lreses enten tki eller lki.
Ellers har vi i forholdsvis sene fndskrifter med d"en lrengere Rrekkes Runer
af Stammer pa,a -?xundertidenNominativer
p^a -e eller -zl. Saalecles mwsE Krogsta;
maask6 mairle Tanem; maask6 wne Torviken B; ini Torviken B. Se S. 527 og S. 556.
Hvis Farsund.-fndskriftens Mandsnavn skal lreses tki, maa det vistnok, saaledes som Magnus Olsen har formotlet, vrere en forkortet Skrivemaad,e for *taki og
af.

som det danske Tage, reIdre Take,, som kan paavises fra 12.
Dette Navn synes efter X'ormen at inffie til Yerbet

Se O. Nielsen.

taka, tage.
Hvis

d,erimod Farsund.-fndskriftens

Mandsnavn skal lreses lki. bliver Udfylclningen og Tolkningen tvivlsommere.
Maask6 skal lki udfyldes til *laki, hvilket da maa tmnkes udtalt tagi. Yi
vil da her have samme Navn sorn ctet velkjendte nordiske Navn Lug,i, der i Danmark kan paavises fta 12. Aarhundred af ; -oht. Laglo i g. Aarh.
Samme Navn
finder Searle (Onomast. A.nglo-Saxon.) i det engelske Stedsnavn Laqanford,.
Yi har Analogi for, at den gamle Rune for k i en sen X'orm af den lrengere
Rrekkes Runeskrift har varet brugt til at betegne Lyden g. Dette er Tilfreltlet i
d,en gotlandske Martebo-Ind.skrift, som er skreven med den lrengere Rmkkes Runer
fra hsire mod venstre, sandsynlig omkring Aar ?50. Ifer er det gamle k-Tegn, en
mod venstre vend"t Yinkel, som det synes, to Gange brugt for at betegne Lytten g;
dog er Yinkelen den ene G'ang lukket vecl en lodret Stav. Derimod. er i Martebofndskriften Lyden k betegnet ved. en senere Runeform.
Hvis Farsund"-fnd.skriftens Mand.snavn skal lreses tki, saa kunde man ttog
ogsaa trenke paa en Ud.fyldning af d.ette til *alki. Dette Mand.snann *alki vilde
vrere det samme som det oldsaksiske Alako, hvilket X'rirstemann anfoyey fra 10.
Aarhundred..
Dette Navn ind.eholder den sarrune Afledningsendelse som f. Eks.
det oldnorske Navn iki eller Kvindenavnet aluko i X'orde-fndskriften.
Oldsaks.
Al'ako er vel oprindelig en Kjaeleform af et med Ala- sammensat Mand.srravn.

#
(Trykt

.

11. Marte 1904)
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'

'riil.
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l

I

med den

de reldste Indskrifter
med den kortere Rrekkes
Thi senere brugtes Yerbeb f d,ikke i norske eller d,anske Runeind.skrifter.
At I'arsund-Indskriften
er en af de yngste Indskrifter med d"en lrengere
Rrekkes Runer, synes mecl Sandsynlighect at maatte sluttes af forste Rune.
Thi
jeg har i clet foregaaende sogt at vise, at forste Rune skal leeses som Binderune

vmre samme Navn

I

J

Skrivemaade for en

Runer.

Aarhundred

I

j

Paa den and.en Sid.e viser f, hvis dette er en forkortet
Form af oldn. fd', at fndskriften
lmngere Rrekkes Runer eller til

ikke kan hore til
af n-Stammer En-
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Med Farsun'cl-rndskriften

synes en slesvigsk rndskrift beslregtet, og
d.enne
nogen Yeiledning til x'arsund-rndskriftens Lresning,
ligesom den
selv bliver forstaaeligere, naar man s&mmenstiller
den med x,arsund-fndskriften.
>En rund' Sand'sten i Form som en ikke
gjennemboret Mollesten, I, I0,, i
Tvarmaar og 2L/a" Lyk, der blev funden i en
Mose ved overso, syd forx'lensborg,
har paa den ene brede Side TeEnet<
giver

os mulig

Tegning findes hos Thorsen, Runemind,esmarkerne
i Slesvig S. 2g3 og hos
sond'erjyllands Runemindesmrerker (1g01) s. bg.
wimmers Tegning gjengives her.
wimmer,

wimmer

nrevner dette Mind.esmrerke blandt Runemindesmrerker,
om hvilke
siger, at >det er ikke muligt at bestemme
disse Mindesmrerkers Tid eller
Tegnenes Bety'ilning,< men han opforer det
dog under overskriften: ,De yngste
vidnesbyrd om Kjendskab til Runeskriften
i sonderjyrland.<
han

Grund.

Til at henfsre Binderunen fra overso til
en saa ung Tid ser jeg ikke fuld

Thorsen find'er her en Binderune for k I
lt, hvilket wimmer
holder for
muligt, men ingenlunde for sikkert.
Bind'erunen fra overso synes at have
en umiskjendelig Lighed med den
Binderune, som begynder x'arsund-rndskriften.
r begge gaar fra Toppen af en
lodret stav ned til hsfue en skraastreg.
Denne naar i begge rndskrifter ned.
ikke
fuldt i Linje med den lodrette stavs Midte.
r x'arsund-rndskriften bersres den
lodrette Stav til venstre af den lrengere
Rrekkes k_Rune. I Overso_fndskriften
har
den lodrette stav til venstre den Kvist, som
er eiendommelig for den yngre Rrekkes
hRune'
Disse overensstemmelser kan efter mit skjan
neppe vrere tilfrel4ige, uagtet
Farsund'-rndskriften intet har, som svarer
til Korset ne,ilentil paa oversa-rndskriftens
rette Stav,
'
Jeg formod'er, at de nrevnte overensstemmelser
grunder sig paa historisk
Sammenhreng.
Oversa-rndskriften maa da vrere yngre end x'arsund-rndskriften,
da hin har
den kortere Rrekkes /i:-Rune, medens d.enne
har den lrengere Rrekkes k-Rune.
Men
paa Grund af d'e navnte overensstemmelser
tsr der neppe srettes meget stor Tidsforskjel mellem dem'
Farsund-rndskriften rnaa) som allerede
begrundet, vmre en
af de yngste rndskrifter med den lrengere
Rrekkes Runer, altsaa vistnok fra Tiden
mellem 750-800; neppe synderlig yngre.
Hvis n;paoverss-rndskriften ikke er mang.e
slregtled yngre, saa taler d'ette for, at den
rette stav med et Kors paa her ikke
skal lreses som D, men som 4. Yi faar
da for overso-rndskriften snarest enten
Lresningen lak eLrer alk. r en dansk rndskrift
fra 9. Aarhundred tar vi nemlig
neppe antage en Form af Runen I med
Kvist kun til den ene side. Desuden tor
man ikke antage en x'orm af f-Runen med"
6n Kvist i en rndskrift, som har tp for a.
Norges
Ind.skrifter

med de aldre

Runer.
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Hvis

dette er rigtigt,
vel snarere lreses lkif.

tor Farsuncl-fndskriften

II.

neppe lreses tkif, men maa

Hvis

der, som jeg formoder, er X'orbindelse mellem Farsund.-Indskriftens
Mandsnavn lki og Overso-fndskriften, som j.g har lrest enten
lak eller atk, saa
indeholder denne sidste ligelecles et Mandsnavn.
Oversa-fndskriften synes at stotte den i det foregaaende fremsatte
Formodning, at den Yokal, som ikke i Skrift er udtrykt i forste
Stavelse af Farsundfndskriftens lki, har vreret a.
Paa den anden Side synes X'arsund-Indskriften at vise, at Overso-Indskriften
ikke horer til de yngste Runeindskrifter i Slesvig. x'remdeles, at
Overso-rnd"skriften
indeholder et Mand.sna\rn og at dette har endt paa -,i, som ikke
er udtrykt ved en
egen Rune.
Ligeledes er et 'i i et Ord"s Slutning ikke ud.trykt ved nogen
Rlne i
risp paa Stenene fra Grensten og Mejlby i Jylland, : r,is!,i.
Runeristeren kunde
saa meget snarere undlade at udtrykke 'd ved, en egen Rune,
fordi I d kunde siges
at vrere indeholdt i fndskriftens lodrette Stav.
Jtg har end"nu ikke tru{fet nogen Afgjorelse mellem to af
d"e Lresninger,
som i det foregaaende har vreret foreslaaet for det i Farsund-Indskriften
og i
Overso-rndskriften forekomrnende Mandsnavn. Enten *laki, udtalt
r,,ag,i,eller *atki.
Jeg finder den forste af disse Lresninger sandsynligst, fordi vi
derved faar et MandsnaYn' som ellers er paavist i Norden, og fordi en betonet Yokal
i Indskrifter med"
de yngre Runer oftere lades ubetegnet, hvor den forekommer
i et Ord mellem to
Konsonanter, end i et Ords X'remlyd.
En saerlig Grund til at udelade vokalen a
i Navnet Lagi, kunde for Runeristeren tigge deri, at Runen
l, hvormed Navnet
Lag'i i Skrift skal begynde, hed *laguR, som senere kunde skrives *lalrun.
End'nu skal jeg titfoie nogle Ord om Mandsnaynets Endelse -i.
Da X'arsund-fnclskriften har den lrengere Runerrekkes X,orm
af Runen k,
forekommer d'et mig sandsynligt, at Runeristeren ogsaa har kjend,t
den lrengere
Runerrekkes sreregne Rune for e (der f. Xlks. forekommer i Martebo-Indskriften,
som har d'en gamle k-Rune med Betydning
kan udtrykke Lyden e.

af g), og at i derfor i rndskriften

ikke

Naar nu Mandsnavnet lki, d. e. Lag,i, her har Hndelsen -i, ikke -e,
saa tor
dette maask6 forklares deraf, at Konsonanten k, ud"talt som palatalt g,
gaar foran
Endelsens Yokal.
Ogerso-rndskriften

er j.g

tilboielig

til at henfore til forste lfalvdel eller
paa Grund. af den sandsynlige historiske Sammenhmng
med X'arsund-fndskriften, som jug sretter til Tiden mellem ?b0
og g00. Dermed
stemmer det ogsaa overens, at Overss-Indskriften ifolge min Tolkning
har t for a.
Den i Overso-fndskriften nrevnte tak(i) holder jeg for en Runerister,
som
har vreret i Slregt med Farsund-rndskriftens lki og som kan have
vreret d.ennesSsn.
Slregten synes at have vreret d ansk, ikke norsk, da Navnet
Lag,i var mere
dansk end norsk 1).
Mid"ten af 9' Aarhundred

1) Navnet bruges i Norge nu i sggn'
Raabyggelaget og vardres. r Norge forekommer d.ot
tidligst i clen syclostlige Del af Landlet, forste Gang nrevnt i Folro
14Jt(Dipl. Norv. y).
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En Forbindelse, som den jeg ved de to her behand.lede Runeindskrifter
har
antaget mellem d.et sydvestlige Norge og Slesvig i anden Iralvdel
at g. og i 9.
Aarhundred, stemmer vel med det, som historiske Kilder lruer
os om -F,orholdene
i forste l{alvdel af 9. Aarhundred.
Til Slutning

fremhrever j.g, at den her givne Tolkning af x'arsund-rndkun er et usikkert Forsog.
Irvis dette tr'orsog er rigtigt, da indeholder
X'arsund-fndskriften en Form af k-Runen, som kun er kjenttt
fra den lrengere
Runerakkes Skrift'
J.g vover d.erfor ikke at srette rndskriften lrengere ned i Tiden
end. til omkring Aar 800.
Paa den anden Side sJrnes den heller ikke at kunne vrere synderlig
reldre
end 750, hvis k-Runen her betegner Udtalens g.
ogsaa derved, at det her forekommende Mandsnavn end.er paa -i,
viser rnd._
skriften sig at vrere en af de yngste Initskrifter med ,ilen lrengere
Rrekkes Buner.
Den d.anner i sproglig Ilenseende et Overgangsled.
skriften

End-elig synes X'arsund-fnd,skriften ved. den her anvend.te forkortede
Skrivemaad'e og ved den Binderune, som her er brugt, at henvise til Slutningen
af den
?id, i hyilken den langere ftrokkes Runer brugtes.
Det sidste Ord i -Farsuncl-fndskriften er kun tretegnet ved Begyndelsesbogstaven i Ord-et. En tilsvarende forkortet Skrivemaade forekommer
i Slutningen
af By-fnd.skriften.

I X'arsund-fndskriftens forste Ord er Ordets fsrste Yokal ikke udtrykt
i
skrift.
Ligesaa har od.emotlancl-rndskriftenfpi : okdn.
En
lignend.e forfd,d,i.
kortet Skrivemaad,esynes at forekomme paa x.onnaas-Sprenden.
Ogsaa andre fndskrifter med den lrengere Rrekkes Runer end, X'arsund-fndskriften anvender den X'orbindelse af flere Runer paa 6n Stav, som vi kalder
Binderune. Men i ingen anden Ind"skrift med den lrengere Rrekkes Runer har
vi Eksempel
paa den eiendommelige Skrivemaade, som her er anvendt, at to Runer,
som ud.trykker Konsonanter, der i et Ords Udtale er adskilte ved en Vokal, i
fndskriften
er forened.e i en Binderune, idet Yokalen ikke er udtrykt i Skrift.
J.g har sogt at gjore det sandsynligt, at Farsun,iL_fndskriftens Runerister
har vreret dansk og at en ,iEtling af ham i 9. Aarhund"red har
baaret samme Navn
og har skrevet dette paa lignende Maade i en fndskrift,
som er funden paa, en
Sten i Slesvig.
F.gg. fndskrifter har efter min Tolkning ingen anden Betydning end d.en,
at Runer'lsteren har villet vise sin Kunst ved den eiendommelige
Maade, paa hvilken
han har skrevet sit lrlavn.
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