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I Januar 1911 modtog Ilniversitetets Olclsagsamling fra Lensmanden i Nes
og ffitfurs Johan Tjorsvaag Melding om eb Funcl af Oldsager paa, Gaarden Austad
(Matr. Gaards-I{r. 102)2 i Nes llerred,, Flekkefjord (eller Nes og llittero) Prrestegjrelcl, Lister og Mandals Amt. Fund.et, som blev indsendt til Universitetets Oldsagsarnling, bestod, foruden af Vaaben fra Yikingetid, af 6 Guld.brakteater og en flad
Fingerring af Solv. Senere indkom ogsaa en Gulclring. I Begyndelsen af December
samme Aar foretog Konservator Helge Gjessing
en Und.ersogelsepaa X'indestedet. I{erom har han medd.elt folgencle i sin Inilberetning til Universitetets
Oldsagsamling:
>Gaar.den Avre Austad ligger paa en kolle 2 A" 3 km. ost for byen tr'lekkefjortl. i en dalsrenkning, som gaar i retningen s-v.
Oppu paa toppen ay denne
kolle ligger en del hauger, de fleste i bakkeheldet nord for Andreas Nielsens saard,<
1) Af cle falgende fndskrifter,
som er fremkomne e f t e r S o p h u s B u g g e ' s l ) a d , e r M a g n u s
Olsen Eneudgiver.
!) Dette Gaardnavn er skrevet Ouclstail 1594. 1600, Oustad 1619. 1668. L723. Dets gamle
Form
kan ikke med Sikkerhed bestemmes (*Aluisstadir eller * Audastadir eller Sammensretning med
et andet med Aud- begyndende Personnavn); se N o r s k e G a a r d n a v n e I X S . 2 1 2 , 3 2 0 .
Norges Inclskrilter med de eldre Runer.
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den sidst fundne guldring blev
(Matr. Gaarcls-Nr. 102, Brugs.Nr. 9). >Mens
optat ca 40 m. nord, for nrevnte gaard, blev brakteaterne, solvringen og vaabnene
funclet omtrent i samme avstand. i bakkeheldet i vest. Paa ingen av stederne Yar
der nu eller haclde d-er vreret spor efter nogen haug, og fundene var blit gjort vecl
at man spaclet og hakket op jorclen og renset tlen for sten. Vaabnene blev fundet
t)
ca Z m. nord for brakteaterne og solvringen og har intet med clette funcl ut gjore.
Oparbeid.ningen av jorden paa finclesteclet var forlrengst tilenclebragt og
alle sten fjernet, da jeg kom dit, saa det kunde ikke konstateres hvord.an brakteaterne var ned.lagt, om der oprindelig haclcle vreret en haug eller hustomt paa
steclet eller om de likefrem var blit gjemt bort mellem stenene. Efter find"erens
beretning synes det sidste mest rirnelig. IIan hadde gravet sten op med en spicls
hakke og d,erund.er va,r det ene gulclstykke efter det and.et kommet frem i lyset.
For at sske at brinqe storre
klarhet over forholdet blev fire av
oppe i bakken
uten nogetmen
gjennemgravet,
somhelst resultat. I)e var smaa

haugene

hoiere

og ubetydelige (diameter 4-5 meter), ujevne i formen og dertil
bare og helt ursrt. Fundet blev
nogen nmsten helt bortrustede jern'
smuler, litt jernslagg og en cl"el
kul, men ingen karakteristisk oldsaksform. Et ticlligere i 1873-74 indkommet funcl2)
viser clerimot yngre jernalcler, id.et der [bI. a.] blev funclet en hammer, et bor, en
spyctspicls av den tids former (Kristiania Olclsagsarnl. nr. 6622, 6623, 6789).
Om brakteaterne er at merke: Alle 6 brerer samme prreg, men er noget
mecl hensyn til storrelse og kant-ornering. Denne bestaar for de 4
mindstes vedkornmende av likebenede triangler med toppunkterne utad og incli et
ophoiet punkt. Paa de to stsrste dannes den av liggende tolinjed,e kors, som adskilles fra hverandre vecl en vertikal linje. I vinklerne mellem korsarmene er et

forskjellige

ophoiet punkt. paa alle skilles kant-orneringen fra det egentlige billecle ved en
ophoiet punktlinje. Stemplet viser venstre side av et firfotet dy" og derover et
menneskehode, som hvjler direkte paa dettes ryg. Hodets haar er ikke tod.elt, men
omboiet en gang bak i nakken, dog uten nogen utstikkende flig. Dyret har horn
og holder tungen ret utstrakt. Fra underkjreven og necl til forbenet gaar en dobbelt konturlinie, som kanske kan tydes som et skjeg. Laarene er prereformet.
Benene som kun sees paa forsid,en, er begge rettet fremover og viser saaledes
dyret gaaend.ei pasgang. Halen er kort og busket. Fra dets mule og op mot menneskehotlets haar g^ t en svak siksaklinje og mellem benene staar runerne I X.
Brakteaterne og solvringen som to forskjellige Fund.
[Man gjor vistnok rigtigt i at betragte
for Brakteaternes Datering eller for Opfatningen
Betytlning
Dette Sporgsmaal faar dog ingen
af tsrakteat-Funclets Karakter.]
til norske
Universitetets Oldsagsaml. nr. 6618-6623 samt 6789 (Aarsberetning for Foreningen
Olclsager 424
Fortidsmindesmerkers Bevaring 18?3 s. 79, 1874 s. 63 f.). Afbilclninger Norske
(Brynesten) og Aarsber. 1873 fig. 30 (Hammer).
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Skjont prreget paa alle 6 brahteater er det samme, er stemplingen
ikke like
heltlig paa alle. Srerlig er linjerne i dyrets forparti paa B av
dem blit urene, som
det synes, ved" overstempling. Ellers er at rnerke at en av brakteaterne
paa baksiden er blit lappet ved hjrelp av to paasmeltede tynde gulclplater. paa
en anden er
nedenfor hempen likesaa paaloddet en liten guldplate, men
d.enne er regelmressig
formet og dertil orneret med et triangel dannet av indtrykte
punkter.
Skulde de nyfunclne brakteater henfores til en av de grupper
B. Salin har
opstillet i sin avhandling om >de norcliska guldbrakteaterrra< (i
Antiquarisk Tidskrift ftir Sverige XIV) maatte det vrere til den >svensk-norska
afdelningen< (tabel
rX, jfr' s' 54 tr')' De bedste og mest karakteristiske av brakteaterne
som horer til
denne gruppe er fundne i Smaalenene, i Vermland, Dalsland
og yestergdgand,
mens man finder utlopere aY den i Lister og Man,ilals amt,
i l{ordre Trondhjems
amt, i siidermanland, Ostergcitland, sm6,land, Goiland oE
sk6,ne.u

Ifo l g e II'

Sc h e te l i g ' s
> A rkeol ogi ske ti dsbesternmel seru(i dette
varks
Bd' III) S' 56 er Austad-Brakteaten 1) orntrent fra samme
Tid sorn Aagedal.Brakteaten
(I{r' 11), d' v' s' fra Midten af 6te Aarh. Foru,ilen
til Aagedal-Brakteaten, som ligeIedes stammer fra Yest-Agder, slutter Austad-Brakteaten
sig i Tid nrcr til fndskriften (Nr. 17) paa Benstykket fra Odemotland (>fra Tiden
henimod Midten af
6te Aarh'<, Schetelig S. 40), som stammer fra det nrerliggende
Landskab Jrederen.
I)enne Nrerhed' baade i Tid og Stecl med odemotland-rndskriften
fortjener opmrerksomhed ved fndskriftens Tolkning.
Om Betydningen af de to Runer f
f,, som lases paa Austad-Brakteaten,
giver ingen af de ovrige urnordiske fndskrifter noget direkte
Vink. En Sammenligning af Austad-fndskriften med de andre Brakteat-Inclskrifter
farer ikke engang
til et sikkert Resultat med -frensyn til Sporgsm aalet, om
de to Runer skal lreses
fra b"sire mod venstre, t g, eller fra venstre mod hoire, g
t.
Men om der saaledes ingen silrre Holdepunkter gives
ved Indskriftens
Tolkning, vil det dog vrere nyttigt at klargjore forcig,
hvorvidt Runerne paa
Austad-Brakteaten frembyder overensstemmelser med
andre urnordiske Runeindskrifter, forst og fremst da med saadanne, som staar
naer baade med Hensyn
til Sted og til Tid. Det viser sig da, at Austad-rndskriften
uden Vanskelighed
find'er sin Plads indenfor en mindre Kreds af urnordiske
rndskrifter, hvortil ogsaa
de tidligere nrevnte rndskrifter
paa Aagedal- Brakteaten og odemotland-Benstykket }.arer.
Jeg sigter her til den Gruppe af magiske Runeindskrifter
fra Danmark og
Sydvest-Norge, i hvilke Runen f t spiller en betydelig
Rolle. Bla,ndt disse fortjener Indskriften paa Lindhoim-Benstykket (Skaane)
srerlig Opmrerksomhed.
1)

Skjont Brakteaten er funden i flere Eksemprarer, bruger jeg
tlog Entalsformen >Austad _r\akteaten<
derom, idet der ved denne Benrevnelse tages Hensyn
til clet for alle Austad-Brakteater
frelles
Preg.
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Paa den ene af Linclholm-Benstykkets Sider er ind.ridset en lnengeremagisk
Indskrift, bestaaende af Runer, som (naar bortsees fra de 3 sidste Runer alu, d. e.
Yrern, jfr. Bd. I S. 163 f.., 429) sikkert tst opfattes som tryllekraftige Tegn uden
egentlig sproglig Betydning. I)isse Runer er folgende: N a skrevet 8 Gange, Y R
(6n Gang hver)r) og f t skre vet 3
o g { n s k re v e b h v e r 3 Gange, * D X l t * bmu
Gange. Det er ikke tilfreldigt, at d.et, foruden .f n (hvorom se ned.enfor Anm. 3),
netop er Runerne a, n og t, som optrreder sammen i saa stort Antal. Runerne N og
N a hecl i urnordisk Tid *ansun, hvilket
t brererNavne, somtillige er Gudenavne:
svarer til olcln. ciss uAas, en af ,iEserne<, og t t havde et Navn, som svarede til
Man synes ogsaa at kunne pege paa Grunilen til, at Runen Y optrreder
som Tryllerune ved. siden af de hellige liuner F og f. Denne Runes Navn var i
[Irnordisk'*ctlgin m. >EIgu ; men Sproget havde ogsaa et and.et Ord *algin, fem.,
oldn. T0r.

,Ilelligdom,

Ymn<

(beslmgtet med gotisk alhs ,rTempel< og urnortl. alu), som har

efterladt sig Spor i norske Sted.snavne. Saaledes kunde Runen f lreses ikke blot
som *algin rElgu, men ogsaa som *alqin ,Helligdom, Ymrnu, og i clen sid.stnrevnte
Betydning kunde { vrere brugt sour Tryllerune 2).
Runerne F, Y og ?, som paa Lin,ilhokn-Benstylrket er skrevne flere Gange
sammen, er her anvendte med. forstrerket hellig Betydning. I den 3 Gange gjentagne Ty-Fiune f synes at ligge en 3 Gange gjentagen Nrevnelse af Guden Ty, og
hermed. kan samurenlignes et Sted. i Sigrdrifumd,l (Str. 6), hvor det siges, at man
ved Indridsningen af >Seierruner< (sigr'(tnat') skal )nrevne to Gange Tyu (nefna
tysuar Ty, hvor Talordet danner Allitteration med Gudenavnet). Ved den 8 Gange
gjentagne magiske N-Rune (som har tilsvarende i en islandsk kuennagaldur fra
langt senere Tid)a) har Runeristeren enten trenkt paa 6n enkelt Aas eller paa alle
-&serne und.er6t, snarest det sidste, eftersom en Nrevnelse af ,Ty . . . og (alle de
andre) -&sero i Lind.holm-Inclskriften

vilcle d.anne en mprkelig

Parallel til Grimnis-

mr{,I Str. 42:
U l Iar

hyl ,l ' i

hefr ok allra soda
huen' es tekr fyr"str" d, funa.
Yi skal nu gjennemgaa de ovrige - danske og sydvest-norske - Rnneinclskrifter, i hvilke Runen f med magisk Anvendelse forekommer. Forst kommer
vi da til den sjrellandske Brakteat-Indskrift Nr. 57 hos Stephens.
l)

Lresningen -nnn*bmu- (altsaa 3 n-Runer og en ubestemmelig Rune i Bruddet foran b, ikke, som
(Brev af ltls 1894 til Professor Fr.
man tidligere lreste, .nnbmu.; skyldes Sven Siiderberg
som velvillig har gjort mig bekjendt med dettes Indhold). Da jeg i Marts 1915
L6ffler,
i Original, kunde jeg helt slutte mig
havtle Anledning til at undersoge Lindholm-Indskriften

til Siitlerberg's Opfatning.
2) Jfr. Aarboger 1907 S.30tr.; Valby-amulettens runeind.skrift (Chr.a Vitl.-Selsk. Forhanctl. 190?.
No. 6) S. 7 f.; Hedenske kultrnincler i norske stedsnavne I (Vid.-Selsk. Skrifter. II. 1914. No. a)
s. 265 fl.
3) Arnason, islenzkar pjdbsirgur I S. 449 : r'isti eg fttr I esi dtla, I naudir ni,u. (I{er er ogsaa TaIe
om 9 Runer af _Navnet nau,6r, d. e. Nod, Tvang. Nlecl clisse 3 X 3 n.Runer kan sammenlignes
de 3 magiske n.Runer paa Lindhohn-Benstykket.)
(Trykt

7. Oktober 1916.)
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Denne Indskrift har et Eksempel paa den Eiendommelighed, at en
magisk
Rune helt eller delvis er skreven med flerdobbelte Rids. Det er nemlig
ikke nodvendigt i magisk Hensigt at gjentage hele Runen, saaledes sorn Tilfaelclet
er med
F, t, Y og t paa Lindholm-Benstykket; men ofte noiede man sig med at skrive en
Bunes Kviste med' saa mange Rids, som man onsked.eRunen gjentagen. E' saada'
R'une har nu Brakteaten Nr.5? tilsitlst efter den egentlige fndskrift:
h a ri u h a h a i ti k a fa raui sa gi bu auj a fr.
Dette har jeg (Aarboger 1905 S. 286, 1907 S. 33 ff,) tolket saaledes:
'J.g heder lfariuha, han som forstaar sig paa lJlykke(runer)
(oldn. au?,
*fdruisi, omtr. - enn bglui'si').
Jeg giver Lykke, (,t. *. jeg lader - ved tryllekraftige
Runer - Lykke blive tilclel)t.
aqia, skrevet med Runetegnet * (med horisontal Tvrerstreg) for j, har jeg
identificeret med auja paa Brakt. I{r. 67 fra Skodborg. Dette har Sophus B'gge
og Th. von Grienberger uafhrengig henfort til den Stamme, som danner lste Led
i got. arl:i-liuf ,Taku,

oS hvormed udenfor Germansk bl. a. lat. auEre og Onskeeller Tiltaleord,eb auA er beslmgtet. Med" den sidste Forsker oversretter jeg
auja paa
Skodborg-Brakteaten ved' ydgw, idet jug slutter mig til hans Formodning, at det
er et Substantiv i Akkus. Ental fntetkjon, styret af et udeladt Verbum. Efter den
sjrellandske Brakteat underforstaar jeg paa Skodborg-Brakteaten Verbet gibu ,(jeg)
giveru. Paa Skoilborg-Brakteaten er auja gjentaget 3 Gange, hver Gang med
TiI_
foielse af Manclsnavnet alawin i Vokativ.
En lignende Gientagelse af et tryllekraftigt Ord moder vi ogsaa paa Braht.
Nr. 57' nemlig i Indslrriftens sidste Rune, f med 3 Par parallele Kviste. Denne
Rune har uden Tvivl d"en samme Betydning som den 3 Gange gjentagne
f-Rune
paa Lindholm-Benstykket, d. v. s. en tredobbelt Nrevnelse af Gud"en Ty'*
Navn.
Den synes saaledes ligefrem at kunne tjene som Bevis for den Opfatning, at .Dobbeltridsning af en R,unes Trrek har svaret til en Gjentagelse af Runen og saaledes
har
fundet sted i magisk Hensigt for at oge Runernes Kraft"
Her bor vi freste os ved en eiendommelig Overensstemmelse mellern Brakt.
Nr. 57 og Austail'Brakteaten. Denne sidste brerer fndskriften
t X, d. v. s. de to
-Rtrner, hvis Navne i Urnordisk har havt Betydningerne henholdsvis ,Tyu
og ,Gaveu
(*qibu). Disse to Runer kan da ligefrern vrere at lmse sorn Gudenavnet
Cy i Forbindelse med et OrcI (gibu), hvitket efter sin Lyd,form enten kan vrere Substantivet
'Gaveu (olcln. g,igfl eller Verbet '(jeg) giver* (oldn. gef). De
samme to Ord gjen.
findes pa?" Brakt. Nr.57: gibu (auja)
Det
kan
da
synes,
som om Austadfr.
Brakteatens fndskrift direkte belyses ved Brakt. Nr. 5?. f saa Fald er
t g (Austad)
trenkt som Gudenavnet Ty og en strerkt forkortet Formel, som indeholder
Ordet
gibu, ,(jeg) giver<, mulig at udfylde med Yeiledning i gibu auja. Jeg
indrommer
imid'lertid, at min Tolkning af fnd"skriften paa Brakt. I{r. 5? ikke
er sikker (jfr.
ovenfor Anm. 1). Derfor opstiller jeg alternativt sorn en Mulighecl, at
Runerne t g
skal tolkes: ,Ty. Gaveu. I sidste Tilfretde bliver kanske g(ibu) snarest
at sammen1 Eller:

>Gave. Lykke<r. Jfr. i clet folgende.

Norges Indskri{ter med de eldre Runer.
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ligne med lapu i flere Brakteat-Indslrrifter (Nr. 19, 24, gg), d. e. oId,n. lpd, >fndbydelse<, ifolge Bugge (Arkiv VIII S. 20) at forstaa som ,Tegn paa Velvilje<,
"Kjarlighedsgave<.
Det kan efter d.enne tiltalende X'orklaring af Austad-Indskriften sJrnesoverflodigt at gaa videre i Omtalen af magiske fndskrifter, hvor Runen
f (med flere
paraliele Kviste) forekommer. Imidlertid er det vigtigt, at vi har klart for os d"en
geografiske X'ordeling af disse fndskrifter, og j.g vil derfor ikke undlade at omtale her de to Brakteat-fndskrifter Nr. 28 og 30 fra Overhornbrek ved Randers, Jylland, saa meget mere, som den sidste af disse rnulig indeholcler baade en magisk
fremhrevet f-Rune (mect dobbeltridsede Kviste) og ordet ,Gave< (skrevet gwu, af
Bugge, Aarboger 1905 S. 254 f. opfattet som g(i)wu, reldre *gibtt, rGaveu). Den anden
af Overhornbrek-fndskrifterne har foruden to saadanne f-Runer ogsaa to
N-Runer
med 3 Kviste. Derved. minder den om den slraanske Lindholm-fndskrift.
hvor
Grupper av magiske t- og N-Runer spiller en fremtrredende Rolle.
TiI den anden Side minder den jyske Brakteat.Indskrift Nr. 28 ogsaa strerkt
om Odemotland'Indskriften fra Jrederen, som 6n Gang har
f med to par parallele Kviste (Rune b 3) og 6n Gang f med 3 Par parallele Kviste (Rune b 16)
og
desuden N (Rune b 18) med 7 parallele Kviste. Derved danner denne Brakteat
et
Bindeled mellem skaane (Lindholm) og sydvest-r{orge.
Paa et andet Stedl) har jeg i Lindhohn-fndskriftens Nrevnelse af ,Ty og
(alle de andre) ,1Eser<fundet en Veiledning til at tolke Runerne b 16-1g
tia paa
Odemotland,-Benstykket. Mecl tia synes et nyt Afsnit at begynde, idet der foran
t
staar en liden lodret Streg oppe i Linjen, sandsynlig et Skilletegn. Efter min Formodning er tia, ligesom de magiske Runer paa Lindholm-Benstykket, tryllekraftige
Runer; de staar ud.enfor den egentlige Inclskrift og danner et Afsnit for sig.
(Foran gaar ffi >[han] skrev< lse Btl. I S. 254 f.l, og efter folger rdrnuu, som jeg
fAarboger 1907 S.40] har tolket r(a)d r(n)nuu, d. e. rad t"tcn6uraad.Runernelo) ti
er mulig at opfatte som de to fsrste Runer i Guden Ty', urnordiske Navn, og
den folgende N-Rune med, 7 Kviste synes, ligesom de 8 N-Runer i Lindholm-fndskriften, at angive en kraftig Anraabelse af ,lEserne.
Paa denne Tolkning af tryllekraftige Afsnit paa cle efter sit hele Udstyr
nmstaaend"e Benstykker fra Lindholm og Odemotland (nedskreven i Begynd.elserr
af 1906) har jug saa senere grundet min Opfatning af Runeindskriften paa en
Trrenagle, som Sommeren 1906 blev fremdragen af Gruset qnd"er lfrnes gamle
Stavkirke i Sogn. Denne fndskrift er slrreven med de yngre Runer og henfores
af Bugge til gde Aarh. Efterat Bugge 2) havde tolket fndskriftens forste Del
u'i''iumi,nsom u''dju-men,(ieg) vier for mig<, foreslog jeg (Aarsberetn. 1g0? S. 161 tr.)
at forstaa det derpaa folgende Afsnit tak, som omgives af Skitletegn, og hvis
Runetrrek (i magisk Hensigt) er ridsede dobbelt, paa folgend.e Maade: Runern e tnk
synes direkte at maatte sammenstilles med tia paa Od,emotlancl-Benstykket. f begge

1)
2)

Aarboger 1907 S. 39 f., jfr. Aarsberetning
varing 1907 S. t67 tr,
Aarsberetning 1907 S. 175fr.

for Foreuingen til norske Fortidsmindesmrerkers
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fndskrifter

er det lille af 3 hett eller delvis dobbeltridsede Runer ved en liden
Streg over Linjen skilt fra et foregaaende Yerbum (>skrev< Odemotland, ,vier for
mig" Urnes), som hvis Objekt tor und.erforstaaes >de folgend.e Trylleruner<. Fsrste
Rune er i begge de magiske Afsnit d.en samme, sandsynlig t, med he[ig Betyttning. Hvis nu ti rigtig er opfattet som de to fsrste Runer i Guden Ty's Navn,
ligger det overrnaade nrer at tolke ln som t(t+)a,r1. e. Tyr (jfu. mafr i Cod. reg. af
den reldre Edda Sicte 8 r L. 13 skrevet ] med overskrevet r). Efter fndholdet bliver
Overensstemmelsen mellem ti a og ta tt fuldstrendig, om man i k (Tegn for k eller
g) sager et Ord for >Gud.eru. Her vil man da allerfsrst trenke paa ol,iln. god
i
Altsaa tn k : Tyr ok god, d,. e. uTy og (alle de andre) Guderu; jfr. Ullar
. allra goda i den ovenfor anfwte strofe af Grimnism6,l.
Saa langt var jeg naaet ved min Behandling af disse fndskrifter i 1g0g.
Nu kommer Austad-Indskriften og fsier sig saa at sige af sig selv ind paa
sin
Plads, indholdsmressig ligesaavel som geografisk og kronologisk, i den
ovenfor
fremfsrte Kjrede af danske og syd.vest-norske magiske Runeindskrifter
paa lose
Gjenstande. Ved Urnes-Naglens fndskrift kan der synes at vrere banet
en yei for
at tolke tg paa Austad-Brakteaten som rTy og (alle de andre) Goderu.
Geogra_
fisk indordnes d'enne fndskrift, som stammer fra Vest-Agder, mellem
de danske
>Ty-Indskrifter< og den jrederske Od.emotland-fndskrift;
til nrer Nabo har den
Aagedal-lndskriften, hvis Runeforbindelse tiad (som ogsaa optrreder
paa en jysk
Brakteat, Stephens Nr. 79 : Nr. 10i) ikke synes at kunne
skilles fra tia paa
Od'emotland-Benstykket 1). Hvad dens kronologiske Stilling angaar, er
den vasentlig samtidig med >Ty-og-jtser-fndskrifterne< (Lindholm o. s. v.,
Aagedal?, Odemotland) og danner en etpar Aarhundreder reldre Modsvarighed til Nagle.Indskriften
Flertal.

fra Urnes i Sogn, Vest.l{orge.
Her er vi da naaet til

en anden l\tutighed for Austad,-fndskriftens Tolkning, som lader sig forsvare ligeoverfor den forst antydede: ,Ty.
Gaveu (eller: ,Ty.
Jeg giver -u).
Sikkert t'ar ieg ikke vrelge mellem disse to Tolkninger. Den forst
begrunclede har unegtelig det X'ortrin, at d"en bygger paa en Lresning
af de to
Runer, hvorefter disse faar den samme Lydvrerdi som den, d.eresNavne
i'd.eholrler.
Valget mellem disse to Tolkninger af den hele fndskrift er dog
af forholdsvis liden Betydning sammenlignet med d.et, hvori begge Tolkninger
stemmer
overens, og hvorved et virkeligt Resultat kan betragtes som in,ilvundet.
Hvord.an
man end tollrer den hele Indskrift, lat det ansees som evident, at Austad-fndskriften
skal fsies som et nyt Eksempel til den allerede lange Rrekke af danske
og sydvestnorske >Ty-Indskrifter<. Derigjennem finder vi en ny Bekrreftelse
af det Forhold,
at Danmark (Skaane, Aerne og Jylland) og - sekundrert - Sydvest-I{orge
i derr
reld're Jernalder har vrcret det egentlige Ty-Omraade: Sted.snavnenes
og Runeindskrifternes Yid"nesbyrd stemrner her paa en mmrkelig Maade overens.
Som baacle Axel Olrik og jeg paa Grundlag af Stedsnavne har fremholdt,
har Ty sorn offentlig dyrl<et Hovedgud i Danmark indtaget en lignende plads
som
Ull i Sverige og Norge2). Som en Udlober fra den danske Ty-Dyrkelse
er et
1 Jfr. Aarsberetning 1907 S. 169 Anm.
1.
2 Se Hedenske kultminder I S. 69, 196
f. og den der citerede Litteratur.
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rnind.re sydvest-norsk Ornraade at betragte, hvor man finder Stedsnavne sammensatte med Ty. Et sikkert saad.ant Sted.snavn har man i Tysnes paa Tysnesoen
(.1{jardartgg) i Sondhordland.

Mect de jreclerske og vest-egdske Runeinclskrifters
Yidnesbyrd' om, at Ty i Runemagien har indtaget en fremtradeode Plads intlenfor
det sydvest-norske Kystomraad.e, hvorover Yeien har gaaet fra Danmark til cte efter
al Sandsynlighecl sydfra indvandrede Horders Land 1),stemmer det srerdelesvel overens,
at man netop paa Yest-Agder

mod.er etpar Eksempler paa et Sted.srravn, som kan
fores tilbage paa en gammel -Eorm *Tysland, (eller *Tisland,, med sa,mme forhistoriske
Lytl,ucLvikling i Gudenavnet som inclenfor det nrerliggencle d.anske Omraacle). Disse
E k se mp l e r e r: T i s l a n d i L a u dal , Ti tl and i K vaas og Ti tl and
i X ' erte(forst nmvnte
i Kiltler fra c. 1590). Yistnok er det, som O. Rygh har fremholdt, formelt muligt at
forklare Tisland, Titland. af *I'e'itsland, sammensat med Maridsnavnet Te,itr. For
Bugges Uclledning af *Tysland (se Norske Gaardnavne IX S. 101, jfr. Zbl, ZBZ)taler
imidlertid. den Omstrentlighetl, at en saad.an Sammensreining af et Gudenavn med
land er ganske naturlig i denne Landsdel (Vest-Agder eller Lister og Mandals
Amt), hvor vi bl. a. find,er 3 Froysland og 2 P|rsland, med.ens det vilde vrere paafaldende, oD det sjeld.ne Mand.snavn Teitr skulcle forekomme hele A Gange
i
Sammensretning netop med. land.
1) Jfr. Slutningsafsnittet

i Behandlingen

af Floksanct-Inilskriften

(Nr. 6l);

