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For et Referat i rAftenpostencs Morgennumer 19. Sept. 1908 har Foredragsholderen intet Ansvar (jfr. Bergens Museums Aarbog 1909 Nr. 7 S. 84 f.).

Om clette Gaardnavn, sorn udtales FlB'kksancl og er skrevet a l,-lgkesanr|e
Bjiirgynjar kalfskinn
(c. 1360)64b, Tlokesandir Dipl. Norv. XII 166, 7427,kan henvisestil Norske Gaard.navne
XI S. B68.
(Trykt

9. December 1916.)
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Indskriften af Assistent ved BergensMuseurn
horcllancl. X'srst i 1908 opdagecles
Froken M. Abel ved Untlersogelsenaf Indholdet af en lJrne mecl brrentlte Ben.
i
Om det hele -Eundfra Flsksand"kan henvisestit H. Schetelig's Red.egjorelse
clette Yrerks Bat.III S. 28-33. Det fremgaar af Oldsagerne,at Graven paa X'lsksand.har vruet en Kvind.es Grav. De bretle Bennaale er her et sikkert Kjendemrerke,ligesom det alticl har vist sig, at >Kjotknivene( horer til KvinctensIldstyr.

Skjont selve det med Runer beskrevne Benredskab fra Floksantl ikke er
bevaret i sin Helhed, er dog til alt Held den hele fndskrift saagodtsomfuldstmndig, iclet kun Toppene mangler af to Runer (R. 4 og R. 5), hvis oprincleligeFormer
med Sikkerheclkan bestemmes.Inclskriften skal lresesfra hoire mod venstre. Den
er smukt og tyclelig inclridset,og dens Lmsning er overalt sikker. Sidste Rune er
riclset langt svagere end de ovrige Runer, med 6b enkelt Rids, medens det vecl
flere af cle andre Runer (f. Eks. ved. svre Del av Staven paa R. 6 og ved. nrcstsverste Kvist paa R. 9) tytlelig kan sees, at Kniven har vreret fofi mere end.6n
Gang oYer samme Streg.
Runestaveneer ikke ganske parallele indbyrcles og er af ujrevn Storrelse,
itlet cle 3 eller 4 forste Runer er noget minclre encl de folgencle. Runernes Tloicle
vekslermellem 3,5 Mm. (R. 2) og 5,5 Mm, (R. 9 og R. 10). Hele Indskriftens Lrengdeer
ca.22Mm.

Benredskabet har vrcret med paa Ligbaalet og er paa Grund af Heden
sprunget i flere Stykker, Det lille Stykke, som er forsynet med Hul, er nu strerkt
boiet, saaled.es at de d,er inclridsed.e Runetoppe, hvis Afstancl er bleven noget
forrykket, ikke passer ganske sammen med Runestavene paa Stykket netlenfor.
Men intet mangler mellem de to Stykker, og ved. Ildfsrelsen af Tegningen er intet
Ilensyn taget til clet forstnrevnte lille Stykkes nuvrerende, uoprinclelige Skilrkelse.
Inclskriftens enkelte ll,uner, laste fra hsire, er, naar d.e vend.es om:
R. 1 |. l. Kvisten
clerste Ornamentlinje.

gaar ud fra Stavens Top der, hvor d"enne bersrer ne-

B. Z. I i. Runen er ikke ganske parallel med foregaaend"e Stav.

R . 3g n .
R. 4 har sikkert vmret F a, hvis nedre Kvist er fuldstrend"ig bevaret, men
hvis Top og oYre Kvist nu mangler.
R. 5 | l. Ovre Del af Staven og af Kvisten mangler.
R. 6 F u. bvre Kvist er lidt over 7f2 Mm. lrengere end nederste. Staven
viser oventil to forskjellige Ricls (se Tegningen).
R. 7 h u. Bistaven naar ikke saa langt necl som Hovedstaven. Skjont et
Brucl folger Bistaven, er clenne dog fulclstrentlig bevaret.

R. g <k.
Norges Indskrifter

mecl de reldre Runer.
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R. I er Binderune af F a og ,l n.
R. 10 er skreven med sv&ge Rids. Staven er liatt buet paa Midten og
slrraaner opad mod venstre. De to indbyrdes parallele Kviste naar ikke helt op
til Staven. I{eilerste Kvist n&ar ikke helt necl til Runens Basis.
Siclste Rune kan paa Gruncl af den ganske korte Kvist ved Stavens Midte
ikke godt opfattes som en >Stuprune( af ( f. En saadan Rune venter vi heller
ikke at finrle i en fndskrift fra 4de Aarh. (ifolge Schetelig's Datering). R. 10 kan
da kun lreses som N a, skjont det er noget paafaldende, at sverste Kvist gaar ud
fra Staven et langt Stykke nedenfor Stavens Top. Dog optrreder F (6" Gang, i en
Binderune for ah) vecl Siden af N allerecle i clen ikke meget yngre Indskrift paa
Varnum-Stenen.

Anclre Eksempler paa N i Inclskrifter med de reldre Runer findes
anforte af Wirnmer, Runenschrift S. 198; jfr. ogsaa irss-Runens X'ormer i FlistailIndskriften, som er udgiven af S. Bugge, Arkiv f. norcl. filol. XVIII S. 1 ff. Yed R. 10
i Flsksand-Indskriften synes, som vi skal se, ogsaa,Meningen at krreve Lresningen a.
Den hele Inclskrift

bliver altsaa, naar Runerne vendes om mod hoire og
naar Bind.erunen R. 9 oploses, at laesesaaledes:

fr$Fi^n.qt
l i n a l a u k a n a
Runeforbind"elsen laukan hjendes fra ikke mind.re end 3 andre urnordiske
Runeindskrifter, som alle forekommer paa Guldbrakteater (af indbyrdes forskjettigt
Prreg), fund.ne i det gamle I)anmark.
B ra k te a te n N r. 1 8 hos S tephensl ) (fra S krydstrupvestforH acl ersl ev, S l esv ig), paa hvilken bl. a. en staaende Mandsfigur rned oprakte Arme og foran denne et fir.
fod.det Dyr af Hjorteslregten er fremstillet, har rnellem Mand.ens ene Arm og Dyrets
RygRunerne f Nn A Y, d..e. laukaR,skrevne horisontalt fra venstre moclhsire; ogsaa foran
Dyrets lfah langs Brakteatens Rand findes Runer, nemlig det fra urnordiske fndskrifter velkjendte magiske Ord alu (skrevet i modsat Retning, fra hoire mod venstre).
Brakteat Nr. 19 (fra ukjendt Sted i Skaane), der som Fremstilling har
en springend.e nogen Figur, har langs Rand.en (fra venstre mod hoire) de 4 Orc[:
tapu lau(i* .fr[a* alu (f I h feilskrevet for F I ft). Her er laukan skrevet paa noiagtig samme Maacle som paa Brakt. Nr. 18.
Bral<teatNr.71 (ligeledesfra ukjenclt Sted"i Skaane), paa hvilken er fremstillet et firfoildet Dyr med et Menneskehoved. over, har langs Randeu (fra hoire
mod venstre), men adskilt fra hinand.en, de to fndskrifter I F n < F Y laukan og
n F f ta n u l u a l 2 ). P aa k-R unen vender V i nkel ens A abni ng nedad.
Orclet laukan paa de nrevnte 3 Brakteater er Grundformen til oldn. laukr m.
,>Lag,,all'iumu. Alle (Bugges), Wimmera), Noreenb), Th. v. Grienberger6)), som har

tF $ n f

1) Runic Monuments II S. 529 (hvor Brakteatens Findestecl feilagtig kaldes >Snydstrup<). Ogsaa
afbildet hos Wimmer, Sonclerjyllancls runemindesmrerker (Srcrtryk af >Haandbog i det nordslesvigske spsrgsmaals historie(), Kbh. 1901, S.23; i den franske Oversrcttelse >Manuel historique de la cluestion tlu Slesvig< (Kbh. 1906) S. 18.
2) Se om Lesningen af sidste Rune Bd. I S. 164.
3) A a r b o g e r 1 8 7 1 S . 1 9 9 f . ; N o r g . f n d s k r . I S . 1 6 3 A n m . 1 ; A a r b o g e r 1 9 0 6 S . 2 1 1
,326,
4) Sonclerj. runemincl. S. 26.
5) Altisl. u. altnorw. Gramm. s S. 341, Nr. 38.
6) G0ttingische gelehrte Anzeigen 1908 Nr. 6 S. 399.
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ud,talt sig om laukan, har heri seet et Mand.snavn i l{ominativ, nernlig Navnet
paa Brakteatens Eier eller Forfmrd"iger, og C. Sd,ve har virkelig paavist et saaclant
Navn paa Gotland", hvor en >By< i Lokrum Sogn hed.er Lau,ks og dens Eier Ls'ukul.
Bugge har ogsaa henvist til Tilnavnet laukr, som kjencles fra Flateyjarb6k II 576;l
og Konunga strgur 389.2e (: Fornm. s. IX 523, v. I, ltdr\L).
Imidlertid kunde forskjellige Forholcl vrere egnetle til at vaekke Tvivl orn
d.enne Opfatning af laukan.
AIIe de 3 Brakteater, paa hvilke dette Ord forekornmer, er forsyned.e med
Karakter. To af clem har Trylleordet alu, sonr
Indskrifter af udprreget magisk
skrevet fuld.t ucl, og paa den tredie
sandsynlig betycter >Vrern, Helligdo*u'),
(Nr. ?1) staar sictst i en af Inctskrifterne al, hvilket uden Tvivl

er forkortet (eller

forvansket) Skrivemaade for al(u)a).
Men fremcleles er at mrerke, at den Plante, hvis Navn eT sarnme Ord. som
laukan, i relclre og nyere Tid har vreret et meget anvendt Tryllemicldel, f. Eks. i
Sigrdrifumd,l 8 mod >m6nblanilen Mjod<. En Raekke anclre Eksempler paa Logens
tryllekraftige

Yirkning

vil blive anfart i clet folgende.

Baade paa Gruncl af tlet magiske Inclholcl i de Brakteat fndskrifter, hvori
laukan forekommer, og paa Grund af clen Tryllekraft, som man i Nord"en har tillagtLagen, har jeg allerede lrenge vreret opmrerksom paa clen Nlulighed, at laukan
Ord, d.er indesluttecle i
var s,t forstaa som et tryllekraftigt
sig den samme overnaturlige Kraft som den Plante, Ordet betegned"e. Denne
Mutighecl har nu Floksanct-Indskriften hrevet til Sanctsynlighed.
Som allerede fremhrevet, har det Benredskab, hvori Indskriften laukan a
Af denne Grund finder jeg ingen passende Meer intlridset, tilhort en Kvin,iLe.

paa de 3 Brakteater

I saa
ning i Floksand-Runerne, orn man opfatter laukan som et Mandsnavn.
Falcl maatte ogsaa det foregaaend.e Ortt R. 1-4 lina Yrere et M.anclsnavn i Nomi'
nativ (af en Stamme *L,i,nan-, som foreligger i gammelhoitysk Li'no og gl.svensk
Linia), mulig ogsaa som forste Led i flere Gaard.nayne fra clet syclostlige Norgeb));
men dette andet Mand.snavn vilde end yd.erligere sge Vanskeligheclerne. Ogsaa
Inclskriftens siclste Rune a vilde blive uforstaaelig, om der foran d'enne skulde
lmses to Mantlsnavne.
Det kan saaledes ikke vrere tvivlsomt, at laukan i Floksancl-Indskriften
ikke er et Mandsnavn, men Plantenavnet >tog<. Det forudgaaende Orcl lina rnaa
da opfattes paa lignende Maade, ikke som Mand,snavn, men som Appellativet old.n.
lin n. >Lin, Linklrecle<, got. le'i,nrLarred<, oht. Iln,,ags. Lin oH.aru, ilf en Stamme
urnord. Iina-.
vmre enten Nominativ eller Akkusativ Intetkjon Ental
eller den rene Stammeform anvendt sorn forste Led i en Sammensretning' Af den
lina kan formelt

t)
r)

3)
4)
5)

Om dette og ensartede Tilnavne kan henvises til F. Jonsson, Aarboger 1907 S.314.
Bugge, Norg.Indskr. I S. 160 tr., 429 f., II S. 5?1, hvem Wirnmer (anf. St. S. 26 f. folger). And'erS. 292 (og l{nreen anf. St.
leiles Th. v. Grienberger, Zeitschrift fiir deutsche Philologie XXXII
S. 336), Giitt. gel. Anz. 1906-S. 140, 1908 S. 406.

Bugge anf. st. I s. 164. Anderledesv. Grienberger,G6tt. gel. anz, 1908 S. 398.
Liljegren, Run-Urkunder Nr. 1066 (Malstail), 1067 fra Helsingland.
Se herom Henvisningernehos O. Rygh, Gamle Personnavnei norske StedsnaYneS' 176.
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folgende Belysning af fndskriftens fndhold vil det ure,il Si}<kerhed fremgaa, at lina
her maa vrel'e Nominativ, sideordnet med den folgencle Nominativ laukan. Metl
Ifensyn til Endelsen kan lina sarnrnenlignes mecl hlaiwa (Nom. fntetkjon Ental)
uGravu paa Bo-Stenen; jfr. ogsaa horna, : oldn. hor"tt Akk., paa Gulclhornet fra
Gallelius (Slesvig) og paa Strom-Brynet.
Naar vi opfatter laukan som Plantenavnet og iklre som et Manclsnavn.
kommer Intlskriften til at bestaa af de to Ord >Lin (og) Lbg,,, som begge henviser til Vrekstriget. Ogsaa i dette Forhold. finder jeg et Yidnesbyrcl orn, at Inclskriften er rigtig forstaaet.
Da laukan ellers kjencles fra 3 magiske Runeindskrifter, hvori alu, al(u)
forekommer, er det rimeligt, at laukan ogsaa paa Bengjenstanden fra Floksancl
sl<al trenkes at have indesluttet i sig en overnaturlig Kraft,

saa meget mere sorn

d.er efter laukan folger en a-Rune, der med Sanclsynligheil kan tolkes sorn Begynclelsesrunen i clet tryllekraftige Ord alu, som ellers aldrig mangler i de Runeindskrifter, der indeholder laukan. Nu er det at mmrke, at der sid.eord.netmed
dette Ord ul"gu
av Linplanten

staar en Betegnelse for en anden Plante (>Linu) eller for noget
som begyncler med samme Bogstav.
forarbeidet (>Linklreileu),

vi for det forste slutte, at ogsaa lina i ,ilenne magisl<e fndskrift har
vrcret ment som et Trylleord med" den samme overnaturlige Kraft, som Linplanten
eller Linklredet var i Besiddelse af. Og videre ligger d.et nrer at trenke sig, at de
Heraf tw

to allittererende Plantenavne har udgjort en fast Forbindelse i den gamle nordiske
Magi ellerl(ultus, saaledesat vi her kansketar vente at finde igjen ,Lin og Lag< enten disse Ord alene eller tiltige selve Planterne (eller noget af dem forarbeiilet) 1).
Gaar vi fra Floksancl-fndskriften, som af arkeeologiske Grunde henfsres til
4cle Aarh., 1000 Aar ned.over i Tiden, stoder vi ogsaa virkelig i en islandsk Optegnelse fra Slutningen af 14de Aarh. paa de to samme Ord >Lin og Logu i en,
som d.et synes, gammel fast Forbind.else.

'

I det omfangsrige Haandskrift Flateyjarb6k, som er skrevet af Islrend.iuger

i Tiden rnellern 1370-80, find.es som et eget Afsnit i Olav den helliges Saga overleveret den saakal,ilte Vglsa fd,ttr (Flat. I 331-335),
fo l g e n d e :

hvis fndhold

i Korthed er

Paa et ensomt Nes i det nordiige Norge, langt borte fra Bygd og Alfarvei,
leved,een Bond.e med sin Hustru og sine to Born, en Son og en Datter, samt en Trrel
og en Trrelkvinde. Det hrendte engang ucl paa Hosten, at Mandens Hest dode. Da
TrreIlen flaaed,e d.enne for at nyttiggjore

sig dens Kjod, slrar han af d.ens Phallos

og vilde slrenge den bort, men Bondesonnen sprang til og bar den incl i Stuen,
hvor Kvinderne var. Bondekonen tager den cla og ,torrer omhyggelig af den og
vikler den ind i en Linclug
og lmgger ornkring clen Log og andre Urter luefr
i,nnam i ei,num lind,tcki,ok bet'r hjd, Icruka ok qnnu,r grgs\, forat den ikke skal raadne,
Vqlsi, som
og har den i sin Kiste. Udover Hosten tager Konen llestephallos'en 1) Mulig skal der ogsaa paa Brakt. 31 (Fyn) lreseslin(a) mecl magisk Betyclning.
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653

TLSKSAND.

SCINDRE BERGENHUS

AMT.

den kaldtes -

op hver Kvald og dyrker den ved at tiltale den med bestemte Orcl
(tned ei'nhueriu,m formd,la honom t'il dyrkanar'), og titsidst tror hun paa den som sin
Gud og forleder sin Mand og sine Bsrn og det hele Hus til d.en samme Vild.
farelse. u Ok med fid,rtdans krapt'i uefr lLawl, su(t ok styr'lrttar", 6t hann ntd, stancla

St

hjd; h(t'sfreAju, ef hon ui,Il, og hver Aften bmrer hun den ind i Stuen og kvreder
forst selv en'Yise over den og lader derpaa Mand.en og de andre efter Tur fremsige en Yise, idet den gaar fra Haand til Haancl.
Derpaa fortrelles on, hvordan Kong OIav d.en hellige gjor en Encle paa
d'enne hedenske Styggedom, efterat han med to Led.sagere har bivaanet VolseCeremonierne: Konen kommer incl rnecl Volse, gaar frem foran Bond.en, river -Dugene af den ok setr d, knd bbnda ok ltuad ui,su:
Au,k'i,mt ertzc, lrqlsi, !
olr u,ppt um tekinn,
lin,i gudth',
en Iaukum stuclfu'.
Piggi, 'Maur.ril,f
fetta blut'i,
en, y'ft b(tndi, sjalfr,
ber pu at fbr Yglsa!
>Du er bleven kraftig,

Volse! og (nu) tagen op (af Kisten), uclstyret (sorn
clu er) med Lin og opstottet mecl Log. M- tage imod dette Offer, rnen d.u Bonde
selv, tag clu til dig Volse !<
X'ra Bonden gaar Yolse videre til Sonnen og Datteren, Trrellen og Tra,,Ikvinden, som alle kvreder Viser, der er karakteristiske for den enleeltesstorre eller
mindre Finfslelse. Sidst kommer Volse til Kongens to Ledsagere og til Kong
Olav selv, som slmnger den clyrkede Gjenstantt til Gaardshunden.
Som Kilde for Yglsa f6,ttr anfores )et gammelt Digt< (fornt kuudr,), rimeligvis det samme som det, hvoraf en Rrekke Strofer anfores. Dette Digt behover
c lo g i k k e a t h a v e v m e t m e g et rel dre end l 4i l e A arh. ffo[e Fi nnur
J6nsson
(Litteraturhistorie If, 1 S. 163) kan det >>ikkevrere reldre end d.et 13de aarh.s siclste
halvdel; derfor borger dets form og den efterklassiske smags retning, som deri
v is e r s i g h e l t i g j e n n e m < . O g s a a H eusl er og R ani sch (E ddi ca mi nora S . X C V ff.)
anser Yolse-Historien med dens Viser for meget sen (13de eller l4de Aarh.). uDoch
wd.ren<, bemrerker disse Forfattere i Tilslutning til en grundig liden Undersogelse
af Heusler om >Die Geschichte vom Vglsiu (i Zeitschrift des Vereins fiir die Volkskunde XIII, 1903, S. 24-39), >das eigenartige Motiv mit d.er Phallusverehrung, die
KehrreimzeiLe lliggi M. letta bl'eti,!)
., sowie die Wiirter Vqls,ir), u,insug, btnti,
als Erfindung dieser spd,ten Zeit undenkbar.(<
Den i Vglsa pri,ttr skildrecle Of f erritus

har, som Heusler2) har frernhmvet.
vresentlige Trrek tilfrelles med nyere nord.europmiske Folkeskikke, som utvivlsomt
t) Jfr. om Btymologien af Zoisa Hensler S. 84.
2) Fra lfeusler (S. 29) har jeg hentet de folgende
Eksempler undtagen clet fra Freroerne. - Jfr.
ogsaa Fritzner,
fNorsk] Ilistorisk Ticlsskrift IV (18?T) S. 207 t.: >Den Omhu, hvormetl Lap-
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er Udlobere af hedenske Hostkulter. Deb centrale i disse Skikke er, at uran omhyggelig afskjrerer og opbevarer det slagtede Husclyrs Genitalia (eller >Rumpestykket med Halenu) til nreste Host, hvorved marl ligesom lader Dyret fortsrette
ind i en ny Generation:
Naar et Husdyr

er blevet slagtet om llosten, skjreres Genitalia af og
srettes foran d.en Person, som har skaaret d.et sidste Straa eller trersket det sidste
Slag 1); eller Kjoctet bliver fortreret af alle de tilstedevrerend.e, men Genitalia ophrengt i tr'orstuen (uauf der Diele<)z). Af det ved Hsstfesten slagtecle Dyr opbevares enkelte Dele som > lfeiltiimer< ti] npste Hostfest (Dauphin6)B). uDen
'Widders
Schwanz des zum Dreschermahl zubereiteten
triigt man zum Herde, brd,t
ihn besonders und teilt ihn in soviele Stiicke, als junge Miidchen in der Gesellschaft sind; jeder von ihnen prrisentiert man ihr Sttick mit vielem Geliichter (in
der Normandie; Mannhardt a,.a. O. S. 186).(
Om det freroske Ord. dru.ru1,LtJl"
m. indeholder Jakob Jalrobsen's Ordsamling
>Frerask Anthologiu ved \r. U. Hammershaimb, II S.45 folgende Oplysning:
>Rumpestykke med halen pe af et kreatur. Ved bryllupsfester pe X'reroerne er clet

til

end.nu skik at lad.e en s6,dan >drunnur< med bA,nclbekransethale gi, rund.t und.er
m6,ltideb, for at enhver af gresterne kan rime noget d.erovero. Der henvises til
V. U. Hammershaimb's >-Folkelivsbillederui Bd. I S. 410, hvoraf vid.ere fremgaar,
at >drunnur< blev baaren frem af Overkokken, og at mAn und.er Bryllupsceremonierne i Kirken var rengstelig for at stode an mod Skik og Brug: uti t6, vistu
tey srer, at slikt var6 ikki ni6urlagt, men haft ir, lofti vi6 bor6i6 til stuttteika, td,
i6 drunnurin, pryddur vi6 litadurn bond.um, var framborin av htjvu6skokkinurn vi6
skemtingarimu til

gestirnar at yrkja

yvir;
eingin, sum drunnurin var settur
ein annan vi6 bor6i6, fyrr enn hann hev6i
Ioyst seg vi6 at siga okkurt, sum bar i rimu a).
fyri, kundi skj6ta hann fu6t,s&r til

1)
2)
$)
4)

perne toge vare paa den slagtede Oxerens Kjonsdele< (Friis, Lapp. n{ythol. S. 148 f. 1bB; G. v.
Dtiben, Om Lapplantl och Lapparna, Stockh. 1873, S. 283) >staar maaske i Forbindelse med
Gruntllaget for, hvacl der fortalles i Vtilsapf,ttr . , . saavelsorn mecl den nordiske priapdyrkelse
i clet hele tagetn.
Pantzer, Beitrag zur deutschen Mythologie rr S. 218, Nr. 401 ; I]avaria rlr 2, 969.
I{uhn, Mii,rkische Sagen S. 368.
Mannhartlt, Mythol. Forsch. S. 16.1.
Efterat Professor A. '1'orp havde udtalt tlen Folmotlning, ilt frurosk clrunnur fsheil. clt,ontt,
:Rumpestykke<l var et irsk Laanortl (clronn) lsaa ogsaa Jirkobsen, Ordb. S. 1221, sogte jeg hos
P r o f e s s o rC . N l a r s t r a n c l e r
og Kantlidat Alf Sommelf
elt niermere Oplysninger orn Ordets
Forekomst og Anvendelse i den reltlre irsks Litteratur og i moclerne irske Dialekter,
Marstrancler henviser forst til folgencle rnidtlelirske Eksempler paa Ordet dyonn:
Book of Leinster (12. Aarh.) 217 a 27: o clela co droind, (Akk. sg.) >fra Brystvorten til
ch'oniln.
Yellow Book of Lecain (14. Aarh) I77 a 32: ilronn-fttcln, d,ronil-lorl, Epitheta til en'Ijener
(faila >lang<, lont. )nogen, haarlos<).
Book of Ballymote (14. Aarh.) 291b 37: clroind,-gltearr (gerr >kort<). Ib. B8b a 8: (Oksen
F'ind.-bennach drmbes af Oksen Donil Cualnge og tleles af clenne i 7 DeIe) tuc a l6n co hith
Luein
a crid,i co Drtn Cront 7 a clroncl co Draing (v, l. Droinil, Droing) nAsail, Z a leas
co lt'Inis Glats ,td.en bragte dens /rjn (i gamte Glossarer sat .: fdeD >Sirte<, /es rHofte.) til Attl
Luain, dens Hjrerte til Dfin Crom og dens d,ronn til Drong Asail og dens lcs (>Hofteparti() til
Inis Glas.< Det er neppe tilfrelcligt, at ilronn her nrcvnes umiddelbart foran /es.
Det afleclerle Adjektiv dronnack (nyirsk dronnach) >pukkelrygget< forekommer:
Lebar Brecc (Pass. and Hom. 2788): robddus dronnaclt, 6 ruccad m( ,jeg var pukkelrygget fra
-Fodselen af <,
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Paa clisse Paralleler til Yolse-Fortrellingens Offerritus lmgger jeg d.en storste
Vregt, da de, som vi senere skal se, sretter os istand til at finde en indre Sammenhreng mellem d,enne Ritus og Floksancl-Indskriften.
Der melder sig nu flere Sporgsmaal, som clet ikke er muligt med Siklrerhed at afgjore i aIIe Enkeltheder. Et af disse kan vi imidlerticl ikke komme forbi
her, og netop vecl dette har vi, som det synes, Midler

til

al naa et Stykke paa

Yeien til clets Losning.

Det er Sporgsmaalet om, hvem ilet tlunkle guddommelige
Yresen (eller de gutldornmelige Yresener) er, hvis Navn er skrevet 'Mau,rnar"',hvor-

til viclere i vor Sammenheng maa slutte sig Sporgsmaalet orn en mulig fast For'Log<r.
bindelse mellem 'Maurn'i,r' og ,Lin og
Angaaende'Maurn'i,r', som i Offer modtager lleste-Phallos'en Vqlsi,, er to
forskjellige Meninger kommet tilorcle. Den ene, som haevclesaf Heusler (Zeitschr.
d. Ver. f. Yolksk. XfII)

gaar ud paa at opfatte ]/. som et lfankjonsord

i Ental,

altsaa som Navn paa en enkelt mancllig Guclclom. Den anden, som har faaet sin
'Wolf
udforligste Begrunclelse hos
von Unwerth (>Eine islandische Mahrbnsage(,
Lismore Lives of Saints 3862: claela clublr,a clronn-mdra )sorte Biller med store tlronna
(paa Ryggen)<.
Fra Blasket har Marstrander optegnet Orclet dronn i folgencle Former: Nom. sg. tlrutnn
(clen gamle Akk.), Gen. druimne, Pl. clranna og elraoinneaclta. Eks.: tti, droi,nn air >han er
pukkelrygget< ; td droinn air rno chois >jeg har en Hrevelse paa Foclen ( ; a.n, rlruinn is an h-uball (d, e. t'earball) >Dronn'en og Halen< (her det hoie Bagparti paa Koen).
Heraf irsk dronndg (mansk fu'onnug), Blasket clruinniog >Pukkel, hoieste Del af Rygpartiet
paa Dyr, Hofteparti<.
Skotsk dronn gjengives af Marstrander vecl: >Korsryg, Gump, Lrend, Hofteparti (paa Dyr)<.
Hertil Afleclningen dronnag.
Sommerfelt har altlrig hort Ordet under et lrengere Opholcl i Donegal, men bemrerker, at
det, at domme efter Dinneen's Mocl. Irish-English Dict. lclronn f. gen. druinne 'a hump on the
back, a bent state of the back'; td, ilronn ai,r '}:.e has his back bent (not necessarily permafolgencle Eksempel fra den reldre
Han tilfoier
nently)'], maa v&re almincleligt i Munster.
Litteratur:
d,ronnmhar >great-chineclc Acallamh na Sdnorach 453 (Ir. Texte IY, 1).
Marstrantler stotter den Antagelse, at fmrssk drunnur er laant fra frsk, baade ud fra det
irske Ords Form og ud fra d.ets Anvenilelse:
>Dronn er i irsk femin. f cle obl. kasus ombytter clet i singularis o med el; ordet maatte
folgelig i olcln. vise a; sml. lurkr av lorg, dat. luirg, lung av long, acc, d,at. luing, gen, luinge,u
Uncler ilronnuinnf. bar Highlanct Society Dictionary bl. a. folgende: >A rump, the Bartl's
portion of the mutton, on receiving of which any one is obligecl to compose a verse.(
En anonym - men i mange Henseentler aldeles fortrmffelig skotsk Ordbog, hvis 2rlet
Bind utlkom i 1902 {rA Gaelic Dictionary, publ. by E. Macdonald & Co., at the Gaelic
Press, Herne Bay), har under clronn bl. a. folgentle: rAt weclclings, the man to whom bhe dronn
'would come, was obliged to make a yerse, or q.n d,ubh,chapull
ftd,en sorte Hesto] would be on
him< (II 363). Der synes tydelig at vrere en direkte Sammenhreng mellem den fmroske og den skotske
Bryllupsskik; men hvor denne har sine Rod,der, om paa nordisk eller paa keltisk Grund,
er endnu ikke utlredet; selye Ortlet rJronn (fnr. drunmar) beviser intet afgjorende i denne
Henseende. Dette Sporgsmaal er imidlertid
af underordnet Betydning i vor Sammenhreng, Til Belysning af en Runeintlskrift
fra saa gammel Tid som 4de Aarh. maa det vrerc
berettiget at drage incl i Unclersogelsen Stof baade fra germansk og fra keltisk Omraade; ved.
Titlen omkring Kristi Fodsel tor man nemlig med ganske stor Tryghecl regne med et temmelig
ensartet nordvesteuropreisk (keltisk og germansk) Kulturomraade.
[I Anleclning af Sammenhmngen mellem Genitalia og Hale -- clet sidste maaske fra forst
af kun en Euphemisme eller et >Tabu<-Ord for Phallos (jfr. norsk suans i denne Betytlning
opgivet fra Arend.al og Kragers) - har Professor S. Eitrem
henvist til Geoponica (ed. Beckh,
Lips. 1895) 13,3 og 19, 5, 4, samt til Mannhardt, Mythol. Forsch. S. 191 Anm. 1 (>Der Rehschwanz geht herum<). Jfr. Eitrem's Skrift >Beitriige zur griechischen Religionsgeschichte. II.<]
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og som ogsaa hyld"es af Finnur Jonsson
wdrter und sachen II, 1911, S. 161-182)
sorn et Hunkjonsord i Flertal (mqrnh')'
(Lex. poet.), gaar ud. paa at opfatte M.
kvindelige Gudd'omme'
altsaa sorn Navn pa,a en hel Gruppe af
kunde det synes at veie noget' at
ved valget mellem clisse to opfatninger
kjendt fra den gamle Digtning' 'emlig i
et llunkjonsord. mQ?'nf. ellers er vel
35, v. unwerth s' 1?9 f')1)' Men til den
Betydningen uTrold.kvindeu (se Heusler s.
betone, at ,K u lt u s Yon Riesiunen oder
anden Side maa man med. Ireusler
bezeugt [ist]u - heller
fiir das norclische rleidentum nicht glaubhaft
Riesen
orn rnareagtige vresener (*tg,n er ifolge
ikke gjennern v. unwerth,s ucrvilrringer
har visse Beroringer med cle Afdsrles sjrule,
v. rJ. besleegtetmed oldn . lncna,f.), som
Fr'gtbarhecl ude p&a, Ma,rken og i'cle paa
tir hvem uran vender sig for at fremme
f. pl. staar saalecresfor rnig sorn ikke blot
Gaarden. opfatningen af ntgrni,r som
ubevist, men ogsaa som meget litlet sanclsynlig'
Opfatnings Vedlcommende'
A'clerledes er -b.orholdetfor cLenanclen
staa isoreret i clet gamre sprog.
Heuer ikke et Mqrni,r (Morni,r) n. vilcle
Hanpaft to stecrer i den norrone Litteratur et
Foruclen i vqrlsa f6ttr forekommer
:
l < j o n s o rd ' rn a ,u t' n i rr
(.uu-) blanclt
620 anfgres m(11c1,11'x.'.
1} I Sn. E (Fulur) I 56?, II 4??. 560.
p o e ti s k e B e n re v n e l s e rp a a Svrerd2)'
cligtede om Iiong Harald' Blaatand'
2\ I en Niilvise, som rslmnclingerne
skib'
bemregtiget sig et strand'et islanclsk
fordi d.en'es Forvalter Birger havde
hed,er clet (Ileimskr' I 316):
'mct'urnts'
Pd; sgtarn d m6
mordku"tl,nr Ha'ra'ldr sututan '
urlt'd fu

Vinda nr'Yrdi'r"

acLfrextt, i ham fara,
mot'unn\ep' niorn Il' 1"' blandt
4 7 1 . 5 5 5 . 6 1 5 : 1 n a n r 1 x 7 4 8r, n 6 r n 7 6 7 '
1) 1) Sn E. (Pul*r) I652,II
for rokst 'nornal'
i
omskrivning
2)
overensstemmelse tlermecl
Troldkvin.e-Renrevnelser, og i
og 3) i Omskrivning for Jretten
162)
ts
142'
A
II
(skjaltledigtning
i,takltar i et Vers i Sturl. s
('potest vero in ut'roque legi
6 (Sn. n. I aiOl : fadir mol'nct R' W'
trjazi, Skabi's I'acler, i Hausti.
n
t
o
n
t
a
r.(eller niornal. R.w. [T.?]).
I
3
1
a
)
:
E
.
fadir
i Hatrstl. 12 (Sn.
niorna,| fadir mornarT,, og
s' II 26 og II 85 (Sel'
Bisk'
Gilsssn fra l\Iidten oi t+Au Aarh''
4-b) Ogsaa i to Vers af Binar
rTrold'kvinde<
Betydning
vanlige
tages i ilen i skalcledigtningen
l<ollnvisur 14), bor ntorn helst
Morn' dels
Elvenavnet
clels som
(Gen.) u'"'"iopfattet
(se nedenfor). O) I Fdrsd*:.1 hu. morna,
v' Unwerth S' 179 f')'
*oot ,,rr', ,Troidkvindea (jfr'
har betegnet e[ mrlresoger at vise' at' mgrn i Selkolluvisut
Tit Nr. 5l W. v' Unwerth
af
Ntuligheclen
gotltgjore
at
til
naaet
kun siges at vrere
agtigt yeesen. Han kan imidlertict
trinclentle Bevis er iklie
noget
inclromme;
atsynes
ogsaa selv
en saadan opfatning, hvacl han
paa en Rekke vanskerighetrer'
{-remhrevccle Murighect stocler
Ieveret. og clen af v. unwerth
i 14de Aarh' hrcvvedkommenae
rslancls
for
rran
at
Navnrig forekommer det mig betrenkeligt,
Digtningens Myog
mellem cle forkelige mythiske Forestiilinger
tler Muligheden af Afvigerser
minde om Rimernes
at
bare
jeg
behover
regte folkelig
at'
thologi. Digtningen er p&a Islanrl
i ikke uclen tvingende Gruntle
-, og *uo g1r, sikkert tigtigt
'rede placls i Folkelivet
Folketroens'
fra
afvigende
Gracl
belydelig
yaesener har kunnet vrere i
antage, at dens mythiske
knuse' og
kan vmre dannei; til m'eria' at
ttu, n.tvnt for mig, at clette Ord
2) professor A. l'ori
d e n s a n m e E t ; , 6 o l o * , e r u a f h r e n g i g f * r e m s a t a f H j . F a l k , A l t r r o r i l ,at'
Wa
f f e n k u n>Das
t l e S .wort
S 6 . _ Jmgrnir
eg
erklrere:
Freusler til mecl Bestemthed
forstaar ikke, hvad t'er har t "u*i"i
sprachdie
nicht
also
bra'cht
Eigennamen<] gehiiren; es
muss zr1 d,er ersten Art [c: ,richt-igeo
'schweri' von Anfang an gehabt zu haben<'
liche Bedeutung
( T r y k t 1 2 . D e c e m b e1r 9 1 6 ' )
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en bergsa,Iar Birg'ir'
bqnd,um r@kr i landi,
$at sd, gld,) 6 iqldu,
6ri,kr fyr'i,r lilil.
hvori Yisen er overleveret, har K og F 'maurnis',
hvilket aabenbart er det rette i Modsretning til 'maurnit" J 1, en let forstaaelig
ubetydelig Forvanskning, og 'maurnar' i J6msvikinga saga AM. 291 4to, hvor en
almincleligere Orclform er intlsat istedenfor en sjeldnere. Det synes mig clerfor
Af

de Haanclskrifter,

ikke heldigt, med K. Gislason og F. J6nsson at laesed, m6 marna?" (Gen. af Elvenavnet Mrlrn\, d. e. >paa Bolgehesten, Skibet<, saa meget mere som d.enne ret
store ,lEndring kun lran stottes ved det i Snorra-Edda's pulur overleverede Hester.avn m6?".
Heller ikke fra Meningens Side er d.enne Rettelse tiltalende. Finnur J6ns1)
son forklarer l{iilvisen saaledes:
Fd,s mordkunnr" Haral,dr sparn su,nna,n d, *nmrnar m6 (, ham funa, fd, uar"d
Yinda myr"dir uafr eitt, en Birgir 6t"4kr, rekr bgndum bergsalar' (, land'i, fyrir 6 jgld,u
l6ki,; fat sd, gld,. >Da den kampbersmte Harald begav sig syd.fra paa skibet i en
hingsts skikkelse, blev vendernes banemand kun til voks, men den afmregtige Birger, hvem guderne forfolger

i landet, gilc foran i en hoppes skikkelse. Det har

folk seet.<
(in Gestalt
Med rette indvender Heusler (S.37) herimod: ,Aber clie Worte
fordern tloch wohl
eines Hengstes' nebst dem Inhalt der zweiten Halbstrophe
'begav
sig utl p6, skibet' (FJ.).
fiir d.as spern d, m6 mgrnis einen andern Sinn als . .
Die schimpfliche Handlung, die dem K6nig angedichtet rvird, soll er doch wohl
nicht auf dem gestrandeten Schiff begangen haben! Man ahnt, dass hintet tngrnis
mor eine in clen Zusammenhang passende Verbliimtheit steche. Aber welche, entzieht sich meiner Ratekunst. Daher wissen wir nicht, ob das Wort mgr"nir an
diesem zweiten Fundorte 'Schwert' bed,eutet oder irgend etwas andres.<
Jeg tror, man kan komme til en bestemtere Opfatning af, hvacl der stikker
i Kennin gen d, m6 mgrnis. Situationen er jo denne: Folk har seet Birger foran i
en Hoppes Skikkelse og Kongen efter i en Hingsts Skikkelse, oS det latterlige,
som her forener sig mecl clet afskyelige 2), €r, at Kongen blev uar ei,tt (blod som
Voks). Men cla maa vel den eneste naturlige Forklaring, som passer nsie ind i
Sammenhrengen, vrere den, at d.er i mbr mqrnis foreligger en Omskrivning for
Hoppens Bagtlel. Dette opnaar man ved at tillregge mQrnir Betyclningen >(Heste-)
Phallos< ; d.ennes 'Mo' eller Grund er llundyrets (Hoppens) Bagclel.
Naar Strofen opfattes paa denne Maade, kan sparn ikke ogsaa vrcre Prreher er cla et Verbum af almincleligere Indhold ucleladt,
ligesom t.Eks. i Eiriks saga rau6a 76.22(Haandskr. B): sl6gu,pd, konur ln'ittg umhuerfi.s,
Sutznan i Linje 2 kan vel neppe forbindes
en Porbjgrq uppi d seidhjallinutn. clikat i Zclen Halvstrofe;

med mot"dku,etnr'>sydfra (som Vinda rnyrdir) karnpberomt<, men synes at maatte
l) Heimskr. IV 86; Skjaltlecligtning I A 176, B 166.
2) Jfr. Gisla saga Surssonar, Gislason's Udg. (18a9), S. 6; Bjarnar saga Hitdcelakappa Kap. 17.
Norges lndskrilter med de aldre Runer'
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gjengives ved: kommende

sydfra. Man tw neppe trenke paa, at det vanrerend.e
skulde 6ges d.erved, at Birger og lfarald. har venclt sig mofl Nord., mocl Trold.verdenen.
frt mgrnir m. >Phallos< er vel etymologisk samme Ord sommryrrzir >Syrerd.<.
Ikke saa at forstaa, at man, om d.en S. 656 Amn. 2 nrevnte Etymologi er rigtig,
er
usdt til ogsaa at tillaegge det forste Ord en Betydning ,mer.jani1i,, eI!. lign. F
; orholtlet kan jo godt Y&re det, at d.en nrevnte Legemsdel er bleven benrevnt efter
et Redskab, hvis Navn er beslregtet mecl mer.ia. Jfu. heyti,ttm. >Penis( til Verbet
bylta uslaa, stod.eu og batctadarstei'nnrl >Bautasten<, hvorom nu i vestnorske Diabruges Benrevnelsen >Svmru eller >Resa-Svmrc(il. e. Jattesvarcl), samt >Kniv<
fekter
-- >Penis< (Optegnelse fra Arenclal og Kragero); fremdeles t. Eks. lat. hasta
i samme
Betydning (Priapea 43,4 [hvortil Professor Eitrem har henvist]).
Den her foreslaaede tr'orklaring af mqr"ni,o'hjrelper os ikke bare til en dybere Forstaaelse af fslrendingernes Niilvise, men den synes ogsaa at faa Betydning
for Sporgsmaalet om Mprnr}' i Yolse-Yisernes Omkvail.
Forsogsvis kan vi nu i 'Piggi fuIgrni,r fetta bkntt' intLsrette en oprindelig
>Phallos(. Det vil sige: Det hsiere gudd.ommelige Vresen,
Betyclning af Mqrnir:
so4 ifolge Yglsa fr{ttr dyrkes ved et Phallos-Offer, har selv engang vreret ret og
slet en Heste-Phallos, som har dannet Midtpunktet
saa n&r de tidligere anfsrte Hsst- og Bryllupsskikke,

i en Kultus.
hvori

[Ier er vi d.a
vi har seet Udlobere

af en Phallos-Dyrkelse, som det maa synes muligt at komme. Heste-Phallos'en har
inclesluttet i sig Avlekraften i Dyreverdenen paa samme Maade, som >det siclste
Negu eller clen cleraf tildannecle menneskelignende Skikkelse (jfr. Boui, Straa.
d.ukken mecl Belte og Mandshat, med hvem Kvinderne d.anser under uhsviske
Lader i gammeldansk Barselgilde, A. Olrik, Danske studier 190? S. 1?b f.) egentlig har ind.esluttet i sig Spirekraften i Planteverd.enen. Den gik ved IfostgilcLet
(og Bryllupsgildet) omkring og var Gjenstand for guddommelig Dyrkelse under en
hvorved bestemte Vers har vreret fremsagte (maaske helt eller delvis improviseretle) af Giltlets Deltagere. Den primitive Kults Mod.svarighecl ti! d,rtonnur.
Liturgi,

i den faroske Bryllupsskik v ur l[grnir", Phallos.
Senere }l:ar Mgrni,r, Phallos, delt Skjrebne med d.e andre Vretter, som raadede for Yrekst i Plante- og Dyreverdenen. Spirekraften og Avlekraften indordnedes
under hoiere guddommelige Yasener, fremfor alt Froi (Freyr, som ifolge Sn. E.
T 96 redr fyri,r regni, olt, ski,ni sblar og far med d,uerti,.jardar, ===Fricco cum i,ngenti,
ltri,apto, som ifolge Adam af Bremen i Uppsala paakaldes i Bryllupper, : Lappernes
,Weraldin Ollmau, >Varalden Olmay<, til hvis Trabillette frestes den ofrede
Rens
Membrurn2)). fmidlertid holdt den phaltiske llqrnir-Dyrkelse
sig i det ydre ufor_
andret; men de religiose Forestillinger, som knyttede sig til denne Kultus, kunde
ikke undgaa at paavirkes af Guden - Frsi eller en anden vresensidentisk Guddom.
trIgrnir kunde ikke lrengere betragtes som selve Gud.evresenet, men blev - undcr
fra hoiere Kulter, hvori Offer incltog en fremtrmdend.e Placls - opfattet som et Offer til Frugtbarhedsguden.
Indflydelse

1)

ffolge mit Forslag hos S. Eitrem, Hermes untl rlie Toten (Chr.a Vitl.-Selsk. Forhandl.
Nr. 5) S. 68 sammensat med *bautudr m. rStodera, c: phallos.
s) Svenska lantlsmfi,len XVIf, 2 (II. 07) S. 66 tr.
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r Yohe'stroferne har saaled.esafleiret sig forskjellige
Lag i den religions.
historiske udvikling: Navnet Mgrn'ir
er bibeholdt fra den primitive Dyrkelse
af
Phallos' som lever igjen i phalliske
Hostskikke og
e i den farsske "'J'
Bryllupsskik.
Derimod tilharer omkvadet
:
liggi Mqrnir.
letta bleti !
et yngre Trin, da fuIgrnir', identificeret
med Frugtbarhedsguden, trenlrtes
at modtage rlestephallos'en i offer. Paa dette
yngre Trin har ntgr.n,ir.som Appellativ,
varet uddod i Sproget, saaled.es
at man for ,phallos< maatte anvende
andre Orcl,
som Vglsi, beytitt, uinguil.
r{eusler bemarker om den hsiere Gud.dom,
sour skjuler sig under Navnet
Mgrn'ir: >Dass' ' . die Gottheit, zu deren
Ehren man das membrum umreichte.
. . .r)
eine phallische, eine Fruchtbarkeitsgottheit
war, mtjchte man allerdingsannehmen,
und' man denkt dann zunii,chstan
Freyr (Munch, Norr. Gude-og rlelte-sagnz
s. 19,
Bang, Den norske kirkes hist. s. g.
Detter-Heinzel .
rg,
bbz
ff.]),
[Beitr.
der
durch das vielberufeneZeugnis Adams
von Bremen empfohlen wird; der als
opfergott beim rrerbstgelage teils allein
(GislasagaS. 2?), teils neben a'dern
Gottern
(Hkr' 1' 18?) genant wird, und
dem ausserdemPferde geheiligt wurden
(Flat. l, 401.,
Elrafnkelssagas' 5)'< Men __ fortsretter
han efter en Digression om mgr"ttir*
ueine Briicke nach dem Freyr
hiniiber weiss ich nicht zu schlagen<.
-DenneBro, som Heusler og and.re
x'orskere har sl<imtet, synes at
tegne
sig med tydeligere omrid.s, naar
man i vorse-yisernesMgrttir
og
i
Nidvisens
mgrn'ir"ser 6t og samme ord,
etyrnologisk identisk med. det overleverede
mgrn,ir
>svrerd<' og tillregger dette
Betyclningen >Phallos<. Deri, at
den
her
begrundede Formod'ning er istand til
at bringe Klarhed paa 6n Gang
i
Nidvisen
og
i det flokede Mgrnir-sporgsmaal,
ser jeg et vresengigt Fortrin fremfor
de aldre
Opfatninger.
Det and'et sporgsmaal, som har
trrengt sig frem i yor und.ersogelse.
var dettei Er der en fast Forbindelse
mellem fulgr.nir, phallos, og >Lin
og Log<?
r Bondekonensrndledningsstrofe siges
vglsi, Heste-phallos,en,at vu,rc
lf.n,i
grnd'dr' en laulncm sttr'dclr. Denne
strofe, som Heusrer sammenligner
med.
den
gammelindiske ad'iyd >die z'r
opferspende gesprochenestrophe,
die
den
Gott
einlud, vom opf er zu geniessen<,gjw
eb rerdgammertrndtryk. Lin og Log
kan
folgelig gaa langt tilbage i riden,
maaske helt til den end.nurent primitive
Dy"kelse af Phallos' og det synes
da ikke betrenkerigt at fare ogsaa
Formelen >Lin
t)

udeladelse' af nogle ord paa
dette sted i citatet >und (urspriinglich) auf
rlem Altar dar_
brachte< - kan tjene til at
fremhreve-min Afvigelse fra Heusrer
paa-et punkt i den rerigionshistoriske udvikling'
Heusler regner kun metl-phatto*_:ooriu",
ogsaa i den primitive
Kultus' som gjenspeiler sig
i rrostskikkene
>aus dem phalros, der urspriinglich
gabe war' macht unser Erz?ihler
eine opfer.
einen Fetisch, den die Bauersieute
als ihren Gott verehren,
und er stattet diesen Fetisch
mit tibernattirlicher stiirke und
Dauerhaftigkeit
Efter min opfatning behaver
a.s< (s. B0),
man kun at have at gjore med
en primitiv Kultus (phallos gaar
omkring ved Gildet og opbevares),
hvis tlertil t<nyttlae Forestillinlsindhotd
er blevet paavirket
af en hsiere offer-Kult's.
om noget Alter behouer der cla
ikke at vrere Tale.
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og Lag< tilbage til tlet Utlviklingstrin, da den dyrkede PhaIIos bar Navn et Mgyn,i,r-.
f ethvert Faltl synes Forbindelsen af Lin og Log i Volse-Viserne at maatte vrere
mindst saa gammel som fra Floksand,-fnclskriftens Ticl (ade Aarh.), og der kan saaledes ikke vrere Tvivl oo, at der er en Sammenhreng mellem Linjeparret tini
guddr", en, lau,kum shd,ch' (oto Vglsi'\ og Floksancl-fnclskriftens lina laukan. Ogsaa i
Intlskriften ligger det - efter clet forhaandenvrerende runologiske Materiale (.e
S. 651 f.) -

nrer at antage at >Lin og Log< har havt magisk Kraft, og i begge
Optegnelser nmvnes >Lin< foran ,Lrgu, hvori vi tw se en speciel Overensstemmelse, som er at forklare deraf, at vi har at gjore med et Udtryp fra en fast
magisk-Iiturgisk Formel.
Saaledes har vi i Volse-Yiserne funclet en Bekrmftelse af den i det foregaaend.e udtalte Formod.ning, at lina laukan har udgjort en fast X'orbindelse i den
gamle Magi eller Kultus, og paa d.en and.en Side synes det mig nu ogsaa ved
Linjeparrct

!in'i' geddr,

en lauku,m stud,dr gjort

i hoi Gracl sand.syrrligt, at yolseYiserne, som af Heusler antaget, ind"eholder reldgamle hedenske Bestanddele.
Dermed. er der efter min Mening fundet en ydre Ststte for Volse-Forteellingens Phallos-Dyrkelse. Kauffmann's Ord (Archiv fiir Religionswissenschaft VIII
S. 128) gjrelcler derfor ikke lrengere: at vi maa >diesen Phallusdienst so lange noch
bezweifeln, bis fiir ihn irgend.wo eine Parallele otler eine Stiitze gefuncLensein wird<.

Af Vglsa p6'ttr t'ar vi slutte, at rl.,,in [d.u.Linklrede]
og Lagu horer
Kultus og altsaa staar i Forbindelse med Symbolerne paa
Naturens Frugtbarhed. Yor Opgave bliver derfor nu at undersoge, hvorvidt disse
to Planter (eller noget deraf forarbeidet, saasom Linklrecle) ogsaa andensteds forehjemrne i en phallisk

kommer' i Sammenheeng med de frugtbargjorende
Naturen.

Krafter

(Dremoner, Gucler) i

Forst soger jeg at reclegjore for Logens Stilling i clenne Henseende.
Flere LogpLanter (1,'il'iaceae)
har man fra gammel Ticl af tillagt en u'i,s cLplr,roclisiaca.

Dette har saaledes vreret Tilfrelclet rned den i Syd"-Europa, Kaukasus og
Ved Hjmlp af den hvicle
Irilje (li.li,um cand,'idumL.) kuncle man vind.e Nymfernes Gunst (Propertius IV, 4, 25\.
Paa Islancl antages Hvidlog (allizcm satiuttm L.\, som er stadt sammen med KoYest-Sibirien hjemmehorende erythroni,um clens cani,s L.

riander, at virke paa Kvind.er som et Aphrodisiacum; sammested.sanvendes denne
Plante til at stanse Menstruation og til at fremkalde Fsdselsveer. Enkelte Stecler
i Tyskland. har det vreret Skik, at Brudgommen paa Bryllupsdagen maatte bmre
paa sig Valeriana og Hvi,llog for at undgaa Efterstrrebelser af de Underjordiske.
Se Sclriibeler, Viridariurn Norvegicum f S. 324, 327, 336.
At L CIgen, hvori man har seet et aphrodisisk Midclel, har en bestemt Forbindels e m e c l F ru g tb a rh e d s g u d .e n ,
(VII, 106) hentycler til:

ser vi af cl en arkacl i skeS ki k, som Theokri t
Naar der er for lidet Yilclt, bruger Jregerne at piske Pan

med Log (oxihlaton') paa Sicler og Skuldre. Pan, Hyrdeguden, raader for Dyreverd.enens X'rugtbarhed; han har Beroringer med Priapos og bliver fremstillet som
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en geil Buk

(Gruppe, Griechische
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[i Hanclbuch d. klass. Altertums-

Wissenschaftl S. 1396).
Sammenhrengen mellem Logen og Frugtbarhedsguden fremgaar ogsaa af
bn anden grresk Ritus.
f Mai havde Apollon Oagyfihog, lVlarkfrugternes og Agerdyrkningens Gud,
sin Fest, d.e saakaldte Oagyfilla, >ein X'est der Sommerwd,rme und d.er reifend.en
Felclfrucht,
aber auch eine Zeit der Siihnung von aller Schulcl, clamit Apollo
tlie Statlt vor Pestilenz und and.erem llnheil bewahren (Preller, Mythol.s S. 209 f.).
,Zwei Stihnopfer) g)ctQpaxoigenannt, urspriinglich ein Mann und" ein Weib, dann
zrvei Md,nner,

schliesslich wohl auch nur ein einzelner Mann, wurden feierlich

durch die Stadt umgeftihrt, von dem den Zug erwartenden Volk mit Zweigen von
Feigenbri,umen und mit Meerzwiebeln ausgestH,upt, wii,hrend. auf cler Flijte die
Choralmeloclie des zgadiqs v6poe erklang, und zuletzt ausserhalb der Staclt gettidtetu.
Saaledes fremstiller Usener (Sitzungsberichte d. K. Akatl. d. Wiss. IMien, Hist.-phil.
Ct. 137,3 S. 59 f.), tildels paa Grundlag af et Fragment af clen satiriske Digter
Hipponax t) (6te Aarh. f. Kr.), det ioniske Sonoffer i de lilleasiatiske Streder.
En endnu anskueligere Skildring

af dette Offer findes i den byzantinske

Torfatter Johannes Tzetzes's omfangsrige filologisk-historiske Lreredigt (l2te Aarh.),
sorn grund,er sig - direkte og indirekte - paa tabte grmske X'orfattere. tlans
Kilrle

for den folgencle Beretning (Chiliades v. 726-61)

er ligeledes den ganrle

Iambograf llipponax.
En hreslig eller vanskabt Person blev udvalgt til
Ulykker,

som hjernsogte Staten. IIan blev faft

til

at tage paa sig alle de

et Sted., hvor

torre Figener,

han havde nyd.t dette, blev hans

et Bygbroct og Ost blev rakt ham. Efterat
syv Gange pisket med. Lag og Grene af Vildfigen og andre vildtGenitalia

voksende Treer. Derpaa blev han brrendt paa et Baal, som var opfort af vilde
Trrers Ved, og hans Aske blev kastet i Soen.
Frazer, som omtaler denne Piskning mecl Log i sit store Yrerk ,The Golden
Boughn III S. 126 f., bemrerker hertil i Tilslutning til Mannharclt (Mythologische
Forschungen S. 113 ff.), at cle gamle tillagde Logen en rnagisk, vrernende og rensende Kraft2). Man piskecle ikke Pan med Lag for ub straffe ham, men for at
rense ham fra alt, sorn hindrecle ham fra at ove sin Yirlrsomhecl som den Gud, d.er
sorgede for rig Vildtbestancl. Ogsaa rraar Syndebukken (ved Thargelia-X'esten)blev
pisket paa Genitalia med Log, har Meningen dermed ikke vreret clen at oge hans
Iridelser, men at sende harn som clen aarlig til Ilndergang viede Frugtbarhedsguds
Reprresentant livskraftig i Doclen, forat hans Kraft kunde g^a over patu hans
IJfterfolger, d.en nye Gucl eller d,en nye Legemliggjorelse af den gamle Gud, sonr
trenktes straks at indtage den gamles Placls.
Denne Logens Forbinclelse med Frugtbarhed.sguclen lmrer os at forstaa,
hv or f or d .e re r b l e v e tti l l a g t d e n n e P l ante en sul i g vaernende og rensende K raft.
lioneg yaggrcrxdr',
1) Hipponax fr.5 ptil,tol,rcs ia ).tc,urit,t r,ai {ani(oures xgd.Spt xai oxiJ'J'7,611,,
2) Jfr. Gruppe S. 889 f. Anm. 7.
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Logens Anvend.else som prophylaktisk Mittctel synes at vrere betinget af
d.ens nrere Sammenhreng med Kjonslivet 1). Hos de gamle Grrekere og Romere til'
lagcles,de menneskelige Genitalia en overnaturlig, beskyttende Kraft2), og alt hvad
der tjente til at fremme d.isses Funktioner - saaled.es den aphroclisisk virkencle
v&re i Besictclelseaf den samme Kraft. Hertil kom
tillige d.en Omstrenclighed, at man sikkert har vreret opmrerksom paa Logplantens
(Knoldens) Lighett med Genitalia virilia (Testiklerne).
Det er d.erfor naturligt, at Logen som prophylaktisk Micldel i visse Forhold
Lrg -

maatte derfor naturlig

ligefrem trreder i Steclet for Phallos (og Genitalia overhoved.et).
Allerede i cl.et foregaaende S. 654 er omtalt clen tyske Skik, at Genitalia
af et om llosten slagtet Ilusclyr blev ophrengt i Forstuen (>auf der Diele<) tit nreste
Aar.

Man synes saaledes at have tillagt disse Legemsclele en vunende Kraft.
Elermed kan sarnmenlignes, hvad. Wuttke (Der deutsche Volksaberglaube

dient zur Wahrder Gegenwarts Nr. 127) anfsrer fra Bohmen: >Die Zwiebel
sagung; man hringt sie auch in dJe Stube iiber die Thtir, darnib sie (aber nur ein
Jahr lang) die Krankheiten an sich ziehe<. Ligesaa bruger man i Sycl-Tyskland,
(uAllermannsharnisch<) i Sreterhytterne for at beskytte
at ophrenge allhcm uictor"'ia,lis
lluzulerne,
en ruthensk Folkestamme, har d.et vreret Skik at
Hos
mocl Trolddom.
beskytte Ilestene mocl Maren ved at bind"e H.vidlog til Dorlaasene 3).
Navnlig

Hvidlog

(a,lLiu,msati,uu,m)v&rner

lnar Lag ifolge Sigrdrifumd,I 8 tryllekraftig

mod alslags Trolcldom.

Virkning

Saalecles

imod m6nblanclen Mjotl:

Full skaltu signa
ok uid fd,ri, sjd,
ok uerpa lauki, i lgg;
fd ek fat ue'it,
at 16r uerdr uldri
meinblandi,nn m.jgdr.
>Bmger du signe, mod Svig dig vogt og 1re9 i Drikken Lrg;

da, det ved

jeg, vorder aldrig Mjod dig blandet med M6nu (Gjessings Overs.).
I Estland er fra nyere Ticl optegnet den Skik, at man fsr Daaben pleied.e
i Barnets Svob, baacle for at sikre det mocl
at bincle Brod,, Penge og l{vicllog
Trolcld.om, og forat
1)

det hele Livet igjennem ikke skulde mangle noget af disse

Jtr, oxogo\Su faf. ox6god'oz rHvitllog(] - ouuouocdletrzhos Hesych, hvorpaa Professor S. Eitrern
har gjort mig opmrerksom.
Jfr. Jahn, Berichte iiber die Verhandlungen t1 K. Sii,chs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig.
Philol.-hist. Cl. VII (1855) S. 28 tr. - Til Phallos-formede Stene paa frygiske Grave (A. Kiirte,
Mittheilungen cl. K. deutschen archii,ol. Instituts. Athen. Abth. XXIV, 1"899, S. 7 ff.), rnulig
metl vrernende Kraft, svarer ifolge Prof. S. Eitrem de norske saakaldbe >hellige hvide Stenec,
Bom er fundne i Grave fra den reldre Jernalder og som er behandlede af Th. Petersen i Det kgl.
norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1905 no. 8 (Trond.hjem 1906). Jfr. ogsaa Helge Gjessing,
Maal og minne 1915 S 65 ff.; I{. Schetelig, Oldtitlen VII (1916) S. 76; J. Aaland, Norsk I'-olkekultur 1916 S. 73 tr. - Phaltos med vrernende Kraft har jeg fra Nord.ens Oldtid. sogt at paavise i Arkiv f. nord. fiIol. XXVI S. 312 tr.
Denne Skik fiudes omtalt hos W. [I. Roscher, rEphialtes, eine pathologisch'mythologische Abhandlung ilber clie Alptriiume und Alpdiimonen des klassischen Alterthums< 1i Abhandl. d.
philol.-hist. Cl. d. K. Stichs. Ges. d. Wiss. XX Nr. 2, Leipzig 1900) hvor Kaindl, Globus LXXII
S. 255 a [?] er citeret som Kilde.
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Ifolge Mannhardt's X'ormoclning (Gerr,nanische lfythen
S. bgl Anm.) er
denne Skik kommen til Esterne fra Sverige 1).
Yidere skal jeg for Logens tryllekraftige
Anvendelse i Danmark henvise
til Feilberg's Artikler ,rLrgu og <Hvidlogu i hans jyske Dialektordbog. IIer
findes
ogsaa en Rrekke Citater fra ikke-noriliske folkloristiske Kiltteskrifter.
tr'ra Norge nreYner jeg, hvad Storaker anforer i sine utrykte Optegnelser2):
Paa Sond'msr havde manLag i Aggevandet >for<,, som d.et opgives, >at
faa Farve
paa Paaskereggeneu. Denne Begrundelse tilhorer uden Tvivl en meget
sen Tid,
da man ikke lrengere havde nogen klar Forestilling om Logens vmrnende
og styrkende Kraft 3).
Derin od ved Wuttkes (Nr. 127) at fortrelle, at i Tysklancl >Schnitgauch,
bes.
am Griinclonnerstag gegessen . . . schiitzend [ist]<. Ogsaa her har altsaa Logentr'orbindelse med' Paaskeskikke,
hvilket synes at gjenspeile et reldgammelt Forhold.
Paaskeskikkene er nemlig ved mange Baand knyttede til de Vaarfester,
hvormed
>Yegetationsdremonen( feires, og ved r-lennesKultus indtager igjen,Og
(paaskemg)en
vigtig Plads (jfr. herom f. Eks Mannhardt, Wald- und Feldkulte, passim).
Ogsaa
dette henviser til en speciel Forbindelse mellem Lagen og Dremorerne (Gudernel
for Naturens tr'rugtbarhed.
Efter tysk Folketro hat Lugen ogsaa en vid.ere Anvendelse som yrern
Sygdom og X'orhekselse (jfr. i det foregaaend.e S. 662); mod Maren beskytter
sig i Syd-Tyskland ved at lregge >Allermannsharnischu (allirun uictoyi,atis)
paa
gen. I nrer Sammenhreng med d.enne Anvendelse staar den rensend.e Kraft,
man har tillagt Lagen. Et Eksempel herpaa omtaler Mannhardt (I S.
1g0)
De Nore, Coutuntes, mythes et traclitions S. L49: ufn Perigord hatte
.
Sommersonnenwende ein gar,z eigentiimlicher Brauch statt. Man reinigte

mocl
ma'
Sensom
efter
z..t

die
Zzi,hnemit l(noblauch und zog dann ein Goldstiick
durch dieselben. flierauf
pflanzte man feierlich einen Maibaum
und ass vom frischen Brode<
[jfr. Hvitt1og, Penge og Brod i den ovenfor nrevnte estiske Skik]. Ogsaa her siner vi
saaledes en l'orbindelse mellem (den rensende) Lrs og Vaarskikke.
Dermed tror jeg at have redegjort for de vigtigste Sider ved. Logens m&giske Anvendelse, og det turd.e af d.en foregaaende Uclvikling have vist sig
som
ngget helt naturligt, at Lagen i Yglsa fd,ttr anvendes til at styrke Offerphallos,ena).

r\aar vi nu forelobig kun holder os til Vglsa
fd,ttr, maa det nreste Sporgsmaal blive: Kan der fra andre folks Gudsclyrkelse anfores Paralleler ogsaa
til
den Rolle, som Linet
(c: Linduge) her spiller i en phallisk Kultus ?
1)
2)
3)

4)

Paa 'itt' lauc' i Helgakvida lfund. f ? gaar jeg her ikke ind.
I Universitetsbibliotheket,
Kristiania.
Ligesaa i Danmark, ifolge velvillig Meddelelse af Bibliothekar Kr. Kflluntl: >Ang6encle
logs
forbindelse med p&skereg erind.rer jeg fra min barntlom, at reggene kogtes
indsvobte i logknoldens skreltrlade, hvorved cle fik en smuk, brun-marmoreret farve (af m'in
moder i en landlig prrestegircl kun anvendt som farvemictclel).<
Med Logens Forekomst i Vglsa prittr sammenligner !'innur Jdnsson (Lex. poet.)
vitiere pdtrsilrdpa 8 (Skjaldecligtning II A 501 f., B 547), hvor der er Tale on aandelige Forholct
: strokin er.
li,fs med laukurn I lofsnfid Pdtri, ai,da.
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Jeg kjencler ingerr Kultus, i hvilken saavel Log som Lind.uge indtager en
fast og fremtrredende Placls. Yistnok har der i regyptisk Kqltus vreret tillagt"
Lagen stor Betyclning ved Dyrkelsen af den pelusiske Typhon, iclet Kirkefredrene
med Forfrerclelse taler om d.en Pelu,s'i,acareli,gi,o, som forherligede I-,ogen (form'id,tlosu,m et hort'ibite ceTte)og d.ens Virkninger (crepi,tus uentri,s i,nfl,ati)1), og da Typhon
Seth) som den phalliskez), ,i Lin

inclhyllede Osiris'suB) Moclstand.er tor taenkes
at have vieret dyrket sammen merl Osiris, kuncle her rnulig Lin og Log have
vreret forbundne i Kultus a). Dette bliver dog for usikkert til, at vi tsr bygge

(:

noget d.erpaa. Imidlertict ligger ikke den regyptiske Osiris-Dyrkelse saa fjrernt fra
Vglsa p6,ttr, som det ved. en flygtig Betragtning kuncle synes, og selv om ikke
baade Linclugene og Lagen i den norske Yolse-l'ortrelling skyld.es fsrhistorisk
Paavirkning

fra 6n enkelt Kultus

hos et sydligere X'olk, er det ialfald rimeligt

at

antage, at Lind.ugene (kanske ogsaa Logen) tyder paa Samrnenhreng med sydligere
Gudsdyrkelsesformer.
frernhrever jeg et enkelt Trrek, som er omtalt hos Plutarch
'og
som derfor er >en
(smst. 39). Efterat Nilen (som har optaget Osiris's Phallos
sig med Isis, d.. e. Jorcler((, begyncler tlen
Uclflytlning< af denne Gud) hanforenet
I Osiris's Kultus

udtorres, rtaar Nordenvind.ene beseires af Ssnclenvind.ene.naar
Dagen maa vige for Natten og naar Jorden begynder at ligge tor og ufrugtbar.
Da bmrer Prresterne under en Sorgefest ucl Osiris's Kiste, hvori ctet gylclne Skrin
efterhaanden at

gyd.er deri friskt Yand, som de blancler rned. kostbare Kryd.derier og Rogelse, .gg former deraf et Billecle i en Maanes Skikkelse, som de klrecler paa og:

ligger,

smykker for at antyde, at de vecl disse Guddomme forstaar Jord og Yancl.
Som bekjentlt, tot vi i Osiris's Kultus se en Parallel til den fsnikiske
Adonis.Dyrkelse, hvis mest karakteristiske Akt er en Sorgefest over den^ blomstrende Ynglings, Vegetationsilremonens, DotI, og videre til den frygiske koltos,
som var viet Attis og Kybele og i hvilken ,d.en store Modersu Bad, hvorved. Gutlindens Yogn og Bitlecte og andre Sacra tvrettecles i en Flotl, incltog en fremtrredende Plails.
Disse orientalske Kulter viser, som Mannhardt (Walcl- uncl Feldkulte I-II)
udforlig har paavist, >eine auffallende Ubereinstimmung cles Typus, eine hohe
r)
2)

Jfr. K. B. Stark, Gaza und. die philistiiische Kiiste, Jena 1862, S. 271; Gruppe S. 889 Anm. 7.
Disse opsamlede Isis
Typhon voldte Osiris's Dod og ssnderskar hans Legeme i 14 Stykker.
og begrov dem, efterhverb som hun fandt dem. Kun hans Membrum kunde hun ikke fincle;
thi b-iske i Nilen [som er >en Udflyclning af Osiris<, Plutarch Isis et Osiris 38] havcle fortreret
det. rlsis lod da.udfore og indvie en Phallos, til hvis ..iEre ,Egyptierne endnu feirer en Fest<.
VecL Pamyliefesten, en phallisk Fest, opstiller man et Billetle meil et tredobbelt Avlelem oo
brerer dette omkring (PluL. smst. 36).
I Templet i Mendes bevarecles >the phallus and the backbone of Osiris< (rVaderen iMenrlesa); se E. A. Wallis Rudge, The gorls of the Egyptians, London 1904, I S. 496, II S.66 f. Osiris
er Mand.Gtlden xai 3$oyrju (Burtge II S. 128). I de aegyptiske Bonner for Legemets Utlodelighed
heder det: rMy phallus is the phallus of Osirisn (smst. II S. 111); jfr. rthe phallus of this.. .
is Hep; he cometh forth and raiseth himself up in heaven< (smst. II S. 110).
Jfu. tectum lino . . . Osirin Lucanus Phars. IX, 159. Hermed kan sammenlignes, hvad Plutarch
(smst. L6) fortaeller om det Trre, hvis Stamme havde gjemt Osiris's Kiste. Isis intlhyllecle dette

4)

i Lin og gjotl Salver over det.
Det kan ogsaa naeynes, at fsis's Pleiessn styrtede i Vanclet og tlruknede, idet han greb efter
en Lag'
(Trykt 19.J&nuar 191?.)
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Gleichartigkeit der Conception mit clen nord.europitischenBegehungen d.esMaibaums.
-srntemais, Laubmanns, Maibrautpaars, Todaustragens(. Derved' viser de ogsaa
stor Lighetl med de Ceremonier, hvormed Nordboernes Frugtbarhedsguclinde Net"thus,, id, est I'irya ntcrter', paa Tacitus's Tid dyrkedes, da disse Ceremonier, soll1
har gotltgjort, staar i den noieste Sammenhreng med de nrevnte nordOm Nerthus's. Dyrkelse hos 7 konfsdererede Stammer i
europreiske vaarskikke.
det gamle Danmark beretter Tacitus (Germ. 40) folgende:
Manlharclt

>Paa en A i Oceanet fincles der en ubesmittet Luncl, og i tlenne er inclviet en
Prmsten er clen eneste,
Vogn, som drekkes mecl et Teppe (uehicu,lumueste contectl.ul'L).
er
tilstecle i dette hemmeGuclinclen
naar
mrerker,
Han
som har Lov til at berore tlen.
Vogn,
som trakkes af
paa
sin
afstecl
kjorer
hun
lige Gjemme (gtenetralt),og naar
glacle
Dage,
og cler holcles
Da
er
det
Kjar, leclsager han hentle under clyb flrefrygt.
man gaar
paa;
Opholcl
Fest paa de Steder, hun viser clen ,iilre at komme til og tage
Lukke;
Laas
og
gjemt
uncler
ikke til nogen Krig og tager ikke Vaaben i Haand; alt Jern er
Fretl og Ro er clet eneste, man cla sretter sin llu til, saa leengeindtil Gudinclen har
faaet nok af at farcles mellem MenneskenesBorn, og Prresten derfor bringer hencle
tilbage til clet hellige Sted. Derefter bliver Vognen og Tepperne og, hvis man har
Sinct til at tro clet, selve Guclclommen tvpttet i en skjult liggende So. Trwlle giat
Tjeneste hervecl, dem Ssen oieblikkelig sluger.<
B ad. et
I t l e n a f T a c ;i tu s b e s k re v n e N erthus-K ul tus er Jorcl gui l i ntl ens
af d.e vigtigste Led. Heri har vi en Parallel til den rugyptiske (og frygiske) Ceremoni, hvorved Jordgudinden (Isis, Kybele) og den befrugtencle Vand.gud (Osiris)
Og ligesorn der gydes friskt Vancl i det gyldne Shrin, saaleclestvrettes
Nerthus's ,hemmelige Gjemmeu (Ttenetrale)i en skjult liggencle So. Osiris drager
om i Landet og lrerer Folket milde Sreder ud.en at gjore Brug af Vaaben; naar
Nerthus kjorer omkring blandt Menneskene, hviler aile Vaaben og der hersker

dyrkes.

Fretl og Ro.
X'oruden med de nordeuropreiske folkelige Vaarsl<ikke har lrTerthus-Dyrkelsen
ogsaa Sammenhreng med de i den norrone Litteratur omtalte Kulter, som Yar viede
d.et nordiske Frugtbarhedsgudepar. Bedst hjendt i Kultus er dette fra Gunnar
Helming's f6,ttr i Flateyjarb6k (I 338), hvor Sviernes Gud Froi og hans Prrcstinde
eller >Koneu - et Sictestykke til Nerthus og hendes Prrest - optrrederl). Froi er
Norclboernes phalliske Gud, hvis Billede stod. i Templet i llppsaIa cunt,rngent'iTtrict,po,
og til hvem Lapperne langt ned i nyere Titt har ofret Rensd.yrets Phalloss); til
ham .vid.es, som allerede nrevnt, Heste at have vreret viede. Der er d.a tydelig
Sammenhreng mellem hans Kultus og den phalliske Kultus (hvori en Kvinde er
Hoveclpersonen), som vi finder omtalt i Vglsa p6,ttr, og Volse's >Kiste< tor sammen'uQQrlrov
og
lignes metl Nerthus's penetrale og videre med de eleusinske Mysteriers
metl Osiris's Skrin, der var formet som Phallos-Symbolet, Hornet.

1) Jfr. bl. a. mit, Skrift >Det gamle norske onAvn Njarbarlggr (Chra. Vitl.'Selsk. Forhandl. 11t05
Nr. 6) S. 17 f.
2 tH. 671) S. 66 tr.; jfr. I(. Krohn,
Ol. Graan's rRelationa (udg. i Svenska landsmfllen XVII,
F'innisch-ugrische Forschungen VI S. 168 tr.

Norges Indskrilter

med ile aldre Runer.
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Saaledes finder jeg det ikke usandsynligt, at Lind.uge i nordisk Kultus
(hvormecl vel ogsaa tor sammenlignes Klredet, sorn d"rekkedeNerthus's Vogn)l) skyldes
Derimod ma&
Indvirkning i fjrerne forhistoriske Tider fra Oldticlens Kulturfolk.
det Sporgsmaal, orn Logen i norclisk Phallos-Kultus er at opfatte paa samme Maade. Det synes mig ikke urimeligt at antage, at' Lagens helIige Anvendelse er opkommen i Syden, hvor denne Piante spillede en stor Rolle
jeg latle uafgjort

som Nreringsmicldelz). og at den derfra i Guclstlyrl<else og Magi er trrengt nortlover, mulig i clen samme Stramning som den, der har fovt' hiat op den hoiere
Kultus af Jordfrugtbarhedens gud.dornmelige Repraesentant, som vi mod.er i den
3).
gammelgermanske Nerthus-Dyrkelse
I Vt2lsa p6,ttr forudsretter ikke blot Prosaen, men ogsaa det poetishe Utltryk1in/ guclclra), at der ved. >Lin( menes Lind.uge, ikke selve Linplanten eller
DeIe af denne. Det er da rimeligt at antage, at >Linu i den magisk-liturgiske
Formel >Lin og Lsg(, som vi kjender fra Floksandlndskriften fra 4d"e Aarh., fra
de reldste Ticler har veret brugt om Linlilredet, som i Kultus har rensende og
styrkencle Evne. Den samme Evne har efter nyere islanrlsk I'olhetro ,hvid.t ubrugt
Lrerred,u, idet >Forlssningssteneneu (lausnat'stei,nn)b)ifolge Eggert Olafsen (Reise
igiennem Islancl I, Soro 1772,,S. 423) uskulle forvares i Hvede og inclsvobesi hvictt
>og(<,tilfsier Olafsen, ,hvis de
ubrugt Lrerred og Liknarbrelg (Kalve-Amnium)u,
6).
ikke behandles paa den Maade, tabe cle cleres Kraft<

t)

5)

Klrecle (vel af Lin) spiller: en stor Rolle i Dyrkelserr rf tlen linslie og estiske Gud
Et hvialt
for Byg.Avl Pellon Pek'lco eller Peko (se M. J. Eiseu, oUber tlen Peko-knltts bei den setukesenc
i Finnisch-ugrische Forschungen VI S.104 ff.; jfr. K. l(rohn i r!'inlaucls kulturhistorial S.28).
(ellel gotiske?) Ord for rBygr, oldn.bygg, sv,bjugg,
Dette Gudenavn er egentlig tlet nordiske
i'beggutt- (clerimotl vestgerrn. +bezcu., ags. bfuw;
for hvilket opstilles en nordisk Grundform
have en Form med 'ggw ), Denne Guds Kultus
maatte
men
i
Gotisk,
overleveret
Ordet er ikke
er, som bl. a. Navnet viser, sikkert kommet til finske Folk fra Nordlloerne (eller Goterne?).
som
I Nortlen moder vi tlenne Specialgucl for Ryg-AvI i Byggt:il', sorn i Lokasennlr optrrcder
v. Lok. 44), ligesorn Pelto
Froi's Tjener; Byggai,r taenkes som ganske liden (pat it htla o, s.
Altsaa ogsaa her har
fremstilles vecl et Voksbillecle af Starrelse sorn et 3 Aar ganmelt Barn.
Kultus. Jfr. min
Frugtbarhedsgutls
norcliske
i
tlen
paa
Lincluge
Bksempel
et
sandsynlig
vi
i Anleclning af Steclsnavnet Eillinsin i Vta,ge, Gndbrandstlalen, i rHedenslie kultUtlvikling
minder i norske stedsnavne<r I S. 103 tr.
Jfr. !.. woenig, Die Pflanzen im alten Aegypten, Lpz. 1886, S. 192 ft.
plantenavnet r1,og< (oht. loult, ags. l6ac) viser, at Logen har: vreret kjentlt hos tle germanske
Irlere Lsgarter er ndbredte over
FoIk, fsren6 cle blev ldsatte for romersk Kulturindftytlelse.
uden fremmed Indflytlelse.
i
Norcl-Europa
clyrket
hleven
vrere
clerfor
kan
hele Europa. Logen
im germ. Altertum S. 465 ff.) antager, at >mintlestens
Hoops (Walctbiiume und Kulturpflanzen
der Zeit, ihres engeren Zusarnmeneine Allium-Art von den germanischen Viilkern schon in
kultiviert [rYurcle]<. I)et samme
Jahrhunderten,
vorchristlichen
letzten
den
in
also
lebens,
gjmlcler ifolge Hoops (S. 370) Linet.
II S. 508 f.,735 Anm. 1,
Jtr. tUaat og minne 1909 S. 33 f. Ogsaa H. Hirt, Die Intlogelrn,Inen
sytlfr:t.
antager, at Nerthus-l)yrkelsen skylctes I(ulturpaavirkning
stadig bruges om at' udstyre med
Jfr. Anvenclelsen af Verbet goedct,i Ecldatligtene, hvor clet
(goeddak lSaanhildiJ gulli ok
Gntclsmykker (gulk, hringum, halsmenjunr,) og kostelige l(lrBder'
zu den Lietlenr cler Eclcla
Wiirterbueh
Vollstiintliges
Gering,
se
16);
goduefjim Gu?rrrlnarhvgt
Sp. 371.
hos F. L. Grundtvig, LosningsJfr. om lausnatsteinn de udforlige oplysninger og Henvisninger
ff.
S.47
1878,
Kbh.
stenen,
- saaledes Opfatningen af
Meget i moderne Overtro, som er knyttet til rForlosningsstenene(
inde i sig, som den skal
sten
minclre
en
have
skal
Hunnen
hvoraf
Hun,
og
Han
dem som
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Denne Linklredets rensende og styrl<ende Evne bor vistnok seesi SammenLinet, navnlig
hreng r'ed den overnaturlige Kraft, som nJ ere Folketro tillregger
Linfroet.
fremmer og vrerner alt voksendez). Srerlig oplysende er i d-enne
ikke
Henseencle folgende tyske Skik: Naar et Barn bliver stanset i Vreksten eller
ucl
Linfro
og
stror
paa
Gronsvreret
kan lrere at g&&, lmgger man det nogent
over Barnet og Gronsvreret; naar Linet spirer, begynder ogsaa Barnet at vokse,
Linfroet

eller det lmrer at gaa. Denne Skik lian finde Sted om Vaaren, men navnlig er
den knyttet til Sankthansaften.
En lignende symbolsk Handling, som har Hensyn til Frugtbarhed, er d'et,
naar ifolge Storaker >Frestemoen vigsles yed at have Linfrs i sine Sko (Laurvik)<,
eller naar man i Danmark strsr tre Haandfulde Linfro over Plogen forste Gang
den tages i Brug om Yaaren.
Men videre har Linf rset faaeb en mere almind.elig tryllekraftig Anvend.else,
idet det bruges som Yrun mod alle skactelige Yresener og i det hele taget mod
alt Ondt.
Fra Norge anforer Storaker folgencle: uYed Ligfrerd bw man stro Linfua
omkring Husene, efterat Liget er fsrt afgaarde; thi om d.en Dode skulde gaa
igjen, kan han ikke naa lrenger end til Linfroet (Odalen). Har man ikke gjort
clette, og man mrerker, at en Dod gaar igjen, saa }<an man stro Linfro omkring
Husets Yregge; cla taber
(Romerike). u

Gjengangeren Magt til

at gjore det ,uroligt*

i Huset

kjendes ogsaa den Overtro, at Linfro beskytter
mod Gjengangere; se Henvisningerne i Feilberg's Ordbog under ,rEstfrou' I clet
virksomt mocl alslags Troldclom.
hele taget er ifolge dansk X'ollcetro Linfro
Saaled.es rnod. Sygdom, som er frembragt ved Hekseri hos Mennesker og Dyr.
tr'ra Sverige og Danmark

Stror man Lin frs for en Heks, kan hun ikke komme over,
hold.es borte fra Huset, naar man strsr Linfrs omkring dette
S. 86). Paa samme Maade vrerger man sig mod. lVfareridt.
hele taget kan Huset beskyttes, naar man tre Torsdage i

og Hekse kan d.erfor
(Feilberg, Fra Heclen
Mod Trolcldom i d'et
RacI stror Linfro

og

Kirkegaardsmuld. omkring det.

149-151, hvor det om Adtifode -, gaar uden Tvivl tilbage paa Plinius Nat. hist. XXXYI
Om en af de 4
sammen to og to, I{an og llun.
terne fortreIles, at cle alticl forekommer
snehvidt
Plinius,
at
den
indeholder
sodt,
meddeler
Stene,
disse
findes
af
der
skal
som
Slags,
Ler, ligesom i Moders Liv, og smuldrer let; denne kaldes Hunnen og er fra Afrika. Hannen
Farve
derimod, som er fra Arabien, er haard, ser ud som et Galreble eller har en rodagtig
og omslutter en haard Sten. - Her fremtrreiler disse Stene som Symboler paa kvindelige og
mancllige Genitalia og har de Farver, hvorved. disse karakteriseres, Hvis den Skik at inclhylle
lausnat steinm i Lrerred er gammel, tor vi heri se en Parallel til Volse-Kulten, i hvilken Phallos
er lini gndilr,
Jfr. ogsaa tlansk Dial. kodde (egll. Scrotum, Testikler), som anvendes om >stene intlsyecle
i lerrecl, der bruges som srenkestene ved sildegarnet (Agger); ved pulsvi,ddet (Sall.)a Feilberg
rI 246.
1) Her skal enclelig ogsaa mincles om hvidt
(og Lag), omtalt som Varn mod nenneske.
L&rred
redende Hekse (Yiln) i slavoniske. !'olkeviser (Fr. S. Krauss, Slavische Yolkforschungen, f-eip'
zig 1908, S.66, jfr. S. 37 og 260).
2) Jfr. Angelo de Gubernatis, La mythologie des plantes, Faris 1878-82, II S. 198 f.
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Det i de to foregaaende Afsnit anfsrte turde vrere tilstrrellceligt til at belyse Logens og Linets Forelcomst i den phaltiske Volse-Kultus. Her ma&, som
nrevnt, Sammenstillingen af Lin og Log vrere reldgammel, og vi har d.a ogsaa af
Flsksancl-Indskriften fra 4de Aarh. lrert de samme to allittererende Ortt (lina laukan)
at kjende som en fast Forbindelse, d.er sanclsynlig er en Del af (Begynclelsesordene eller de to vigtigste Ortt i) en Trylleformular. Denne har man vel brugt
at fremsige samtidig rnecl, at man foretog sig en eller anclen Handli'g med, Linklrede (eller Linfro?) og Lrg.
Det forbjener Opmrerksomhed, at ligesorn volseKultens Hoveclperson er en Kvinde, saaledes er det ogsaa en Kvinde, som har
eiet - og vel til Tider baaret paa sig den Gjenstand, hvori lina laukan er
indridset. Altsaa paa d.en ene Side (1) Lin og Lag, anvendt af (Z) en Kvinde i
(3) en phallisk Kultus; paa den anden Side (1) lina laukan paa en Gjenstand.tilhorende
(21 en Kvinde. Hvis her Parallelismen er fuldst.rndig, skulde ogsaa FloksandIndskriften

have Hensyn

til (3) phalliske Forhold.

Det kunde tankes, at d.en
hvoraf lina laukan er en Del, netop var en formdti Trqlsa ti,t ctyrkQnar (jfr. i det foregaaende S. 653), saaleclesat vi, rtaar vi tager Hensyn til den
praktiske Virksomhecl, som d.en med Runer beskrevne Gjenstand har tjent, lran
udmale os hele den Baggrund, hvorpaa tina laukan skal sees.
Det Benred"skab, hvori lina laukaR er indriclset, har ifolge Schetelig's OpTrylleformular,

ly s n i n g e r (i tl e tte Vmrk s B tl . III S .32 f.t)) sandsynl i g vruet brugt ti l at ti l berede
K jo d s i d e n
a f Sk i n c l . D e tt e l ecl er atter Tanken hen paa en S i tuati on i V gl sa
p d , t t r : H e s t e n s l a g t e so m H o s t e n o g f l a a e s , d e n s P h a l l o s a f s h j r e r e s
og oplrevare s lin'i geddr, en luu,ku,m,stu,d,dr.
For at faa frem en Forbinclelse nrellem >Kjotkniven( og d.ens Indskrift,
som silikert har Sammenhreng med et fldtryk i en af Volse-Yiserne, tager jeg ikke
i Betrenkning at benytte Vr;lsa prittr til at udfylde Billedet. J.g trenlier mig da
en Situation som d.enne: Efter lfostslagtningen har Husmoderen faaet de afflaaede
Skind til Bearbeidelse. Hun har med Kjotkniven renset disse og har herunder
tillige taget Vare paa Dyrenes Genitalia; endnu i nyere tysk Folkeskik ophrenges
i Forstuen det slagtede Dyrs Genitalia til nreste Aar (jfr. S. 654). Denne Behandling
af Genitalia var en hellig Handling, ved hvilken tlet gjaldt om at bevare og nyttiggjore sig det slagtetle Dyrs i Avlelemmet koncentrered.e Livskraft.
Under Tryllesange - maaske et Slags ,Arbeid.ssange<, jfr. Tolkningen af Nr. 52 i clet folgende er vel Dyrephallos'en bleven afskaaren og er bleven indhyllet i Lin og omgiven (eller
oprindelig kanske stoppet) med Log (eller bestroet med Linf rs og pisket med Log?).
Ganske naturlig har disse Tryllesange indeholdt de vigtige Ord >Lin og Logu (lina
laukan), som ogsaa er blevne indridsed.e med. Runer i Kjotknivel for at vie denne
til den hellige Handling og holde al skadelig Indflydelse borte2). End yderligere
er Runernes Tryllekraft bleven oget vecl den tilfsiede (10de) Rune d, d. e. atu B).
t)
2l
s)

Uclforligere i Bergens l!{useums Aarbog 1909 Nr. 6 S. 12 tr.
'I. Bks.
fra Personer (Hekse) rned >ondt Qier; jfr. Afsnittet om fndskriftens Talforhold i det
folgentle.
Paa de 3 Gulti-Brakteater, som indeholder Ordene laukan alu (eller at), har rlogr rimeligvis
havt en mere alminclelig rensende og yrernende l{raft.
[Jfr'. Log og Gulcl (Penge) forbnntlne i
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Saaledes omtrent trenkte jeg mig, da jeg forste Gang offentliggjorde tr'lsksand.-Indskriften (1909), clen faste, indre Sammenh&og, som der sikkert har bestaaet rnellem Kjotkniven og dens Indskriftl).
J.g vovede at formode, at man
rned selve Kniven tillige havde afskaaret det slagted,e Dyrs Genitalia. Nogen bekvem Fremgangsmaade vilde dette i saa Fald vistnok ikke have vmret; men vi
befinder os her udenfor det praktiske Livs Omraade, under Forhold, hvor en reldgammel nedarvet religios Skik kan haye holclt sig fra mere primitive Kulturtilstand.e. Noget lignende er det, naar man i Smtersclalen lige til den sidste Ticl
har holdt fast ved Agerbrugsredskaber af Trre (>alle Verkegogner var av Tre; Jarn
rnaatte aldri koma i Aakren,,, J. Skar, Gamalt or Sretesdal IV S. 134), eller naar
clet i Beretningen om den ffrevn, sorn Biskop J6n Arason's Datter Torunn tog efter
sin Fader, hed.er: , Pad er" og rudt, ad h*,n P|runn sjd,lf h,u,fi,r,idid u,nr,uetr",i,nnsidlct
sttdur', og setid uppAfir sjdlf d, medan frdar
tueh' nudduclu eda stiqudu, ht;fudid af
Cln"'istjd,n'i sltrifara,

med hlandfuaru,Ids edu,r' koltlts botn'i,, ltonttrn til sui,ui,rdingar<
451). Endnu nrermere ligger det at minde om den jodislce Omslijrerelse, hvorved. lrenge fastholdtes Brugen af Stenknive (2. Mos. 4,2b, Josva 5,2 ff.).

(Biskupa sdgur II

Hvordan det nu end i Errlreltheder forholder sig med Kjotknivens rituelle
Brug ved. Hsstslagtningen, maa clet betegnes som utvivlsomt, at der, sorn nrevnt,
har bestaaet en fast, indre Sammenhreng mellenr Floksand-Kniven og dens Indsiirift lina laukan.

Denne Opfatning stottes nu ved" clen i 1913 fremdragne, med

FolkeskikkeS.662f.?]. - De 3 Brakteat-Inclskrifter, hvc'ri laukan forekomrner, opfattcr derimocl
Th. v. Grienberger (Giittingische gelehrte Anzeigen 1908 S. 399) som Gave-fntlskrifter, idet han
anser laukan for et Nfandsnavn.
1) Jeg vovede Ca ikke lrcngere at fastholde det Forsog paa at tilveiebringe en Irorbiudelse mellen
!'loksancl-Irrtlskriftens Bestemmelse og den \rilksomhed, hvorved I(jotkniven har vicret benytt,et, som jeg havtle fremsat i et Foredrag, holtlt i l(ristiania Vitlenskabsselskab 18. September
1908 (jfr. ovenfor S.648 Anm. 1). Dette Irotsog skal her i I{orthecl refereres, cla tlet streifer
en Sitle ved Logens og l,inets Anvendelse, som ikke bor lad.es uomtalt:
Af Logens og Linets (Linfroets) tryllekraftige Anvendelse fremhrevecle jeg navnlig, hvarl
der er anfort i clet foregaaencle S. 662 f. (Hvidiag i Dorlaasene til Vrern mod IVIaren; Lag i
Sengen til Ileskyttelse mod l\farericlt) og S. 667 (Linfro anvendt mocl Maren). [[I*:rkes kan
ogsaa, at baade rKnoblauchu og >weisse Leinwand< efter slavisk Folketro \'rcrner mod de strcrl<t
erotiske - og heri rned. Maren beslregtede (jfr. \Y. von lJnrverth, \\riirter nnd Sachen II S. 172 f.)
- Hekse, ovenfor S. 667 Anm. 1.] Yiclere fandt jeg clet i sproglig Henseencle tiltalentle at forl<la1e
Navnet paa tlen Gutltlom (Mornir), der i Offer mocltager en Phallos, udstyret med Lin og opstottet ved Log, som en >mandlig M are-Dremon < (af *Illarttnia-, til mqr& f. >Illare<; jfr.
apynja fI api), Derfor tillagde jeg lina laukan i Flsl<sand-Intlskrifteil, som tyclelig har Samrnenhreng med Volse-Viserne, en \r&rnencle Kraft mod Maren.
Naar Kjotkniven forsyntes med
tryllekraftige Runer, var Hensigten dermed den, at disse Runers magiske Evne til at vierne
mod Maren skulde gaa over paa det Skincl, hvormed I(niven kom i Reroring. Her mintlede
jeg om, at clet i Egne af Tyskland har vreret Skik at lregge Log paa Sengen
for at vgne
sig mod Mareridt, og videre om, at Saueskindsfellen sikkert fra reldgamle Tider har vreret det
almindelige Sengeoverbredsel i Norge, og kom da til det Resultat, at I{jotknivens lina laukan
tjente til at beskytte alle Husets Sengefelder, som tilberedtes af Husmoderen ved den metl
Runer beskrevne Gjenstand, mod Maren.
Mod denne Opfatning kan dog for det forste indventles, at den antagne Overforing af
Tryllekraft
fra de magiske Runer gjennem Kjotkniven
til Skinclfeltterne, som tilberedtes med
clenne, er temmelig lang. I'Ien dernrest bliver det ogsaa betreukeligt at forstaa lina i Floksandfndskriften om Linfro, mens /dra i Volse-Fortrellingen, baatle i Prosaen og i Viserne, er brugt
om Linklrede. Enctelig lider den antycletle Etymologi af lYlornir af forskjellige lVlangler, saaledes som tlet allerede er fremholdt i tlet foregaaencle S. 66b tr.
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Tysnesaen, og til den anden Sicle lettes, som det synes, Tolkningen af GjersvikIndskriften i hsi Grad ved den i Hoveclsagen klare Runeindsl<rift paa FloksanclKniven.
Det staar nemlig for mig som utvivlsomt, at d,e 10 l.Runer, som danner et
eget Afsnit af Gjersvik-fndskriften, sl<al sees i Sammenhreng med den af 10 Runer
bestaaende Floksand-Indskrift, hvis llovedind.hold udgjores af cle allittererende Orcl
lina laukan. Efter al Sandsynlighed indeholder da Gjersvik-Indskriftens and.et Afsnit, R. 8-17

| . . . l, Ordene lina laukan forhortet skrevne (se S. 647 f.).

Det synes mig nu -- i Modsretning til min Opfatning i forste Udgave af
Gjersvik'Inclskriften - liilet, lonnende at, drofte det Sporgsmaal, om Ordene l(ina)
l(aukan) i Gjersvik-Inclskriften har vreret skrevne forkortet 5 Gange hver (enten lina
faukan 5 Gange eller lina skrevet 5 Gange, efterfulgt af 5 laukan), eller om man,
med Ststte i enkelte gamle Versemaal,skal sogeandre Losninger,t. Eks. (i Aaldralag L)):
lina
lina
lina
lina

laukan
laukan
laukaa lina
laukan lina.
Jfr. clen ovenfor S. 629 anforte Strofe af H:i,vam6l (155).
Vidste man mecl Tryghecl, at der i Gjersvik-Indskrjften forelaa en Galder,
som ikke havcle vpret indskrssnket tit Indridsning mecl Runer, vilde jeg ikke have
betrenkt mig paa at gjentage de Forsog til Udfyldning, som jeg har fremsat i Bergens
museums aarbok 1914-tb Nr. 4. Men jeg tor nu ikke benegte, at clet kan vrereligesaa rimeligt at tmnke sig, at de 10 f-Runer ret og slet er mente som en meil oget
Tryllekraft foretagenInclridsning af de til en phallisk Ritus knyttede Ord lina laukan,
At fnd.skrifterne paa d.e to Kjotknive

fra Floksa.nil og Gjersvik har Hen
stottes ogsaa, af Runerne selv, saaledes sorn d.et vil
fremgaa af en Betragtning af Talf orholcl i Indskrifterne.
syn til en phallisk Kultus,

Skjont der paa Floksand-Kniven havde vreret godt Rurr til det heLe Ord
alu, er tlette tlog ikke skrevet fuldt ud., men kun udtrykt ved.Begyndelsesrunen a.
Grund.en hertil er neppe d.en, at Runeristeren er bleven afbruclt under Indridsningen, saaled.essom Tilfreldet er med mange af de ufuldendte Runerablerier paa
Vregge og Soiler i vore gamle Kirker. Ved tr'Ioksand.-Indskriften, som er af trytlekraftigt Indhold, maatte det yrere Runeristeren magtpaaliggende at, bringe den i
fuldstantlig

Stancl. lige til cle mindste Enkelthecler, forat

sin magiske Yirkning,

og selv om man havde maattet

den intet skulde tabe af
forlade

den ufulclenclt,

viltle man ved Benyttelsen af Kjotkniven

snart v&re bleven opmrerksom herpaa og'
sorget for, at Runeind.skriftens Tryllekraft fuldstrendig sikredes.
1) Jfr. L. F'r. Liiffler, Om nigra
Helsingfors 1913-14).
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Desud.en er ved" R,. 10 N a at mrerke, at Runen har en i de alclste Runeenestaaend"e Form, iclet sverste Kvist gaar ud fra Staven et langt
Stykke ned.enfor Toppen (se S. 650), og videre bor der minrJ"esom, at denne Rune

inclskrifter

er skreven rned. langt svagere Rids end de to foregaaende Ord. Vect d.enne enestaaend.e Form og eiendommelige fndridsning kan R. 10 for Aiet vrere fremhrevet
som forskjellig i Indhold fra de to foregaaende Ord (lina laukan), hvorved d.enne
Rune tillige tydelig betegnes som en Forkortning

for et helt Orct (alu).

Men hvorfor er paa dette Stecl forkortet

Skrivemaade anventlt ?
Forkortet Skrivemaade kjencles ogsaa fra and.re Runeind.skrifter af tryllekraftigt Indholcl, saaledes fra Runeind.skriften paa et Vaevspjeld fra Lund (Skaane).
I denne er, som jeg tror at have gocltgjort i en egen liden Afhandling r), paa to
S te d e r fo rk o rte t Sk ri v e m a ad.eanvend.t,forat ti l si gtede

Tal forhol d.,

som ogecle
Runernes Tryllekraft, d.ervedkunde fremkomme2). Det ligger derfor nrer at antage,
at ogsaa den forkorted.e Skrivemaade a for alu i Floksand-fndskriften skyld.es Hensynet til et bestemt Talforhold, som rnan derigjennem har villet faa frem.
Ellers, hvor tilsigtede Talforhold er paaviste i nordiske Runeindslcifter,
fincler vi i Regelen Runegrupper bestaaende af 24 og af 16 (mulig ogsaa af 8)
Tegn. Disse Tal staar i Forbindelse med Antallet af Tegn i den reldre og i den
yngre Runerrekke, som er henholdsvis 24 og 16 (og med Antallet af Runer [8] i
hver af de 3 >Etter<, hvori den reldre Runerreklre var inddelt)s). I X'lsksandIndskriften

moder vi imicllerticl ingen af disse, i selve Futharl<en betingede Talforhold, men vi har for os et nyt Talforhotd (10), hvis magisl<e Betydning det
gjreIder om at paavise i andre Runeindskrifter af beslregtet Indhold.
En saad.an Runeindskrift, bestaaend.eaf 10 Runer, kan foruden FloksandIndskriften

nrevnes fra urnordisk Tid., nemlig Indskriften paa den lille Stenamulet
vecl Kjobenhavn. Efter den Tolkning, som j.g har givet af >Valbyamulettens runeind.skrift< a), falder d"enne, ligesom Flsksand-fndskriften, i to Afsnit, hvoraf det forste, som er den egentlige fn,ilskrift, bestaar af g Runer (wipr
afunp, d. e. ,mod Avind<), medens det andet uclgjores af en Rune I R, som efter
min Formodning skal lreses *algin, d. e. >Vrern, Helligdomu, ictet A-Runens Navn
i urnorclisk Sprogform har vreret *algi,n (hvilket - som Runenavn -- havde Be-

fra Valby

>Elgu); jfr. S. 600. Hoist mrerkelig er d.en Parallelisme, sorn Floksand.Indskriften og Valby-fndskriften opviser: De 9 Runer lina laukan >Lin (og) Log
(mecl viend.e og vrernende Kraft)< har tilsvarende i cle g Rurrer wipr nfunp >mod.

tytlningen

(c: Personer med ronde Oineu)u, og den 10de Rune a(lu), som sandsynlig
betydenYrunu,
svarer i Inclhold noiagtig til Valby-Indskriftens 10de Rune. Saa-

Avinct

1) >Tryllerunerne

3)
4)

paa et vevspjeltl

fra Lund i Skaane< (Christiania Vicl.-Selsk. Forhantll.

1908.

Nr. 7).
Dette benegter G. Neckel i en Anmeldelse i Anzeiger fiir deutsches Altertum XXXII S. 2?0.
Neckel's Opfatniug af flere Enkeltheder i Vrevspjekl-Inclskriften har jeg imoclegaaeti Bergens
Museums Aarbog 1909 Nr. 7 S. 36 Anm. 1,.
Se den ovenfor Anm. 1 citerede Afhantlling S. L7 ff., samt mit Skrift >Om Troltlruner(, Uppsala
1917 (: l'ordomtima rr, ogsaa intltaget i ridsskriftet >Edda<, Bal. v S. 226 fr.).
I en Afhantlling med clenne Titel trykt i Chra. Vid.-Selsk. Forhandl. 1g0? Nr. 6.
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og af Yalby Indskriften

hin-

Men Overensstemmelsen i Indhokl mellem disse to maeiske Indskrifter viser
at vaere iklre mindre.

sig ved. n&rmere Betragtning

Moil det onde Oie vnrgede de gamle Grrekere og Romere sig ved alt, sorn
og fremst ved. Phallos og ved. Genitalia i det hele taget. I

var aioy,giu, forst

Norden har man fra gammel Tid af vaernet sig mod det ond.e Aie ved at vise
frem den blottede Bag, og d.enne overtroiske Skik har Beroringer med Anvendelsen
af Phallos sour prophylaktisk Middel2). Videre maa rnrerkes, at Personer rned
>ond.e Aine<, gjerne har en erotisk Karakter og (efter nyere dansk Folketro)
hovedsagelig findes blandt aabenbare eller hemmelige Skjoger (jfr. >skioges6tn =skadet ved. onde Oine).
Det er saaledes naturligt, at d.en magiske Indskrift

fra X'loksand, som hal
Hensyn til phalliske X'orhold, og Tryllerunerne paa Yalby-Amuletten, som var indridset til Yrern mod ond e CIine, opviser noiagtig de samrne Talforholcl og er fulclstaendig paralleit byggede.
I{aar vi nu paa Grundlag af disse to Indshrifter soger at uddrage almindelige Love, tar vi lcanske formulere folgende Satser:
1. Magislce Runeindslcrifter, sorn har Rersringer med rd aidola eller [Iensyn til erotiske Forhold i videre Forstand, kan bestaa af 10 Runer.
2. Disse Runeind.skrifter kan falde i to Afsnit - paa henholdsvis 9 Runer.
og 1 Rune -, ilf hvillre det forste henviser til Indslrriftens specielle -Bestemmelse
(paa en Amulet X'ormelen ,mod-,,,
ordene i Trylleformularen),

paa en ved. Runer viet Brugsgjenstand Hovecl.
med.ens det andet Afsnit bestaar af en tryllekraftig

Rune, som er forkortet Skrivemaacle for et Orcl med Betydningen >Vaem<.
Mulig

vil

Inan irnidlertid, indvend.e, at to Runeindskrifter, selv om cle
viser en Rrekke Overensstemmelser i Indhold, Talforhold og Bygning, dog er for
lictet Materiale til at uddrage alminclelige Regler af ; vi kan ikke vrure sikre paa,
at ikke Tilfreldet spiller os et Puds. J.g ind.rornmer dette for den anden Sats's
Vedkommende. Den forste Sats er j.g derimocl saa heldig at kunne Stotte vetl
en tredje Runeindslcrift (fra Vikingetiden), som har bestaaet af 10 Runer og hvis
Inclhold har vruet erotisk - en Indskrift, som vi rigtignok kun kjencler af Omtale
i d,en norrone Litteratur, men som d.esuagtet synes mig at maatte tillregges fulcl
Beviskraft.
I Egils saga (Kup. 72,t0 ff., F. J6nsson's Udg., Halle 1894) fortrelles, &t
Egil Skallagrimsson paa sin Vermlandsfaerd. tog ind hos en Bonde, hvis Datter
laa i en haard Sygdom; hun havd,e ltaft langan uanm,dtt, ok lat ua)' krqm miki,I:
fekk h,on enqa, nbtt suefn, ok uar sent,hcunstoli,ucer'i,. Egil ransagede da Sengerummet,
Derimocl foretrrekker Th. v. Grienberger (i en Anmeldelse i Giittingische gelehrte Anzeigen
1908 S. 409) at opfatte lt. 6 -10 i Valby.Indskriften som et Orcl lfunpR, af en Stamme pat
-[tiz, som clog ikke ellers er paavist i Germansk.
Jfr. herom H. F. Feilberg, Zeitschrift tles Vereins fiir Volkskunde XI S. 326, samt tlen Anvep.
delse, som jeg (i tlen S. 671 Anm. 4 nrevnte Afhandling) har gjort af Feilberg's SammenDer kan ogsaa henvises til 'I'olkningen af haha paa Strom-Brynet (Nr. 52).
stilliuger.
(Trykt 29.Januar 1917.)
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kan ogsaa betyde
hvor hun havde ligget, og fantlt der et td"Ikn (Hvalbarde
FiskegjreIle)mectRuner paa. Egil lreste R,unerne,ok sidan telgdi'hann af r[,tnarnar
ok sk6f lm i eld nidr ; hann brendi,td,tkni,tallt ok l6t bera 6 uind kledt fau,, er hon
hafdi, ltaft d,dr. Pd, kuad Egi,ll:
Skal-at madr runar rista,
nema rd,dauel ku'nn'i;
rnanni,,
fat uerdr mgr"gLLrn
es of myflnan staf ui'llisk;
sd,-kd, telg&etalkni'
tiu lau,nstafiri'stna;
fat hefr luu,ka lind'i,
langs oftrega feng'i,t.
>Ingen skal riste Runer, naar han ikke forstaar at tyde dem rigtig; tlet
hrender mangen Mand., at han tager feil af en d.unkel(Rune-)Stav;jeg saa 10 Lonstave ristecle pae tlet glatted.e td,Ikn; det har paafart Logenes Lind, (d. *. Pigen)
en langvarig Kummern 1).
Senerekom det op, at den Bondesoni l{abolaget,som havde ristet Runerne,
>havde beilet til hende, men Torfinn lhendes Fader] vilde ikke gifte hentle fmetl
ham] ; saa vilde Bonclesonnenforfsre hende, men hun vilde ikke; da troedehan at
riste Elskovsruner(manrttnar')for hende, men han havdeikke Kynd.ighect
nok dertil,
og han havtle ristet for henclenoget, som hun fik M6n af< (Kap. 76,e).
Her horer vi i en Yise, som tillregges Egil, Tale om >Elskovsruneru (manrilmar\, som en Mand har ristet for en Kvinde i den llensigt ut forfore (glepja)
hend.e. Indskriften bestaar af 10 >Lonstaveo(cl.v. s. Runestave af skjult, d.unkelt
Intlholcl).
Saaledesmoder vi her for tredje Gang 10-Tallet i en Runeindskrift af
erotisk Art. Det var tyd.elig Hensigten med d.enne at vakke Elskovslyst ved.
runeskrevne Trylleorcl, som havde en uis aplu'oc|is'iaca;und.er fndridsningen blev
der dog begaaet en eller flere Feil, saa Runerne fik Tryllekraft i modsat Retning,
id.et d.e paufarte hende en lang tmende Sygdom (krqm),,som ogsaa inclvirkede paa
hende psykisk (jfu. Iangs oftrega).
Det ligger nrer at formod.e, ab et af fndskriftens Ortt har vreret lau,kr
,Lsg,. ; thi (Hvid)logen, som har yclre Lighetl med mandlige Genitalia (jfr. S. 662),
virker efter Folketroen som et Aphrotlisiacum (fshncl) og beskytter samticlig Kjonslivet mocl skadelige Dremoner; saaledeshar det, som navnt (S. 660), enkelte Stetler
i Tyskland. vreret Skik, at Brudgommen paa Bryllupstlagen maatte brere paa sig
Ifvidlog for at undgaa Efterstrebelseraf de llnderjorctiske2).
Jeg tanker mig da, at EgiI paa Hvalbarclen (eller Fiskegjmllen) bl. a. har
last de 5 Runer lauka >Lag<,,og at han vecl dette OrcI halvt ubevidst eller for
9 Yisen er sidst udgiven af Finnur J<insson,SkjalctectigtningI A S. 68, B S. 61.
2) Jfr. Linfrsets Kraft til at v&rne i lignentle Forhold, iclet Bruclen efter norsk Folkeskik vies
ved Linfrs (S. 667).
Norges Inclskri{ter

med de aldre

Runer.

a-
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at kunne give Ucttryk for en overlegen Sprg, som han alene kund,e nyd.e, har ladet
sig lecle til at benytte netop Orclet fonl-,,og< i sin Omskrivning for >Kvinde<.
forholclsvis sjelclen;
i poetiske Betegnelser fonKvintle<
Ellers forekommspLbg<
foruden latoka Linrl i Egits saga opforer tr'innur J6nsson (Lex. poet.) kun: Lau,ltafeima
i en Lausavisa af Yigfus Vigaglumsson, fremsagt for Slaget i Hjorungavaag, hvori
Kampens Leg og Elskovsleg moilstilles (Skjalclecl.igtningI A l2l, B 115); lauka lind
i en Lausavisa af Ravn Aanundsson (smst. I A 198, B 188)1); lau,ltu'ei,koglauka Vd,r"
Gisle Sursssn 4 og 33 (smst. I A 102. 108, B 96. 103); Iau,kct'Lofn i en anonym ffalvstrofe i Laufa,ss-Eclda(sn. E. II 631, Skjald. I A 600, B 600)2).
I Egil's Vise maa ctet vrere berettiget at lregge Ymgt paa tdtc, som ikke
gjor Incltryk af at vrere en otiss Tilfoielse lil luu,nstctft, som Digteren har foretaget
blot for at skafre Stavrim med f- eller for at udtrykke et ubestemt storre Antal.
i denne Strofe har en bestemt Betydning, fremgaar ru, synes ilet
mig, af de to nrevnte urnordiske magiske Runeintlskrifter af beslregtet fndholcl,
som ogsa,a bestaar af 10 Runer. Inclre Grunde taler saaledes efter min Opfatning
for Agtheclen af clen citerecle Lausavisa, sorn Sagaen lader Egil kvrecle paa VermAt l0-Tallet

land.sreisen. For Visens .Z0gthed har ogsaa f innur J6nsson paa flere Steder utltalt
Litt. Ilist. I S. 502,
sig (Egils saga, Kbh. 1886-88 S. XXIX, Halle 1894 S. XV[I,
127\'
S.
XIX
jfr. I{ortl. Tidsskr. f. Filol. 3. Rakke
Paa clette Stect gaar jeg ikke intt paa at forklare nmrmere LO-Tallets Anvendelse i magiske Runeindskrifter, hvis Indholcl streifer rd ai6oiaz). Det maa
v&re tilstraelckeligt, at cler er pegt paa, at dette Talforholil (uclen Tvivl at bringe
1) Uaegte ifolge Bjiirn NI, 6lsen, Om Gunnlaugs sag& orrnstuugu (D. Kgt. I)anske Vitlensk. Selsk.
skrifter. 7. Rmkke. Hist. og fiIos. Afd. II. 1), I(obenh. 1911, S. 48.
9) Vect ctet si6ste Eksempel er at mrerke, at F,Ialvstrofen ogsea inileholtler l6n i en Omskrivning
for rl(vincl et (ti'na'Paldr) :
IIat fyr leik, en I a u lt cL
Lofn kunni Pat [Par Hskr./
stdraenn, styriar kenni,
stendr l'6 n uPalclr nt'f,nt'un.

stofna,

pat stgriar
l). e.: Hai, storcann li.napalclr stenilr fgr leik nt,[,nlun, en lauka Lofn kotnni stofna
Kvintlen at foraarsage
forstotl
clet
Glrcde;
min
hindrer
Kvinde
skjonne
den
>Hvorledes
kenni
J6n Sigurbssou (Sn. E. III 196 f.) fremsretter clen tiltalende Formodning, at
Krigeren (*ig)u.
et Elskovskvacl eller Begyndelsen af et Digt, som bliver at
enten har tilhort
Ilalvstrofen
sammenstille med Jrimsvikingadrdpa'
Det kan ogsaa n&ynes, at i Gisle Sursson's ene Vise (4) forekommer baade laakr (lauka
ikke en fast real Forbindelse
eik) og tdni (hgh, und ti,ni,), og i clet hele bsr man vel sporge, om
Digterne der, hvor disse
foresvavet
have
kan
tilclels
Volse-Viserne)
mellem l6,n og laukr (som i
dglutopltr I li,rta [f.]' eyru blandt rheiti
to OrrI forekommer nrer sammen. Jfr. ogsaa laukr,
z[ skipir i Snorra Edda's Fulur (Skjald. I A 673, B 668).
Derimod er det ikke let at forstaa, hvorledes Omtalen af tLag< i Sveinsflokkr (Skjaltt.
direkte BeI A,4ZB, B BgB)i n&s-a , . , sern mann,i rnan' lemk eda gl, bcri sknlcle kunne blive af
(lauk
Log
med
eda
oZ rvist'
tilsat
Dlik
en
om
Tale
vmre
kan
Her
i
vor
Sammenhreng.
tyctning
'169
sammen; jfr. Sigrtlrifumri,l v. 8t F. J<insson Heimskr.
og al'horte
nok etslags helcliaclys,
til Gruntl
lV 1??). I saa Faltl kan dette Stecl blive oplysencle for clet reale Forhold, som ligger
Derimod trenker J<in Sigurbsson (Sn. E. III 197) vetl
tor laukt i Omskrivninger for lKvinclec.
Lofn lauka paa rfemina, cui cultura allii maxime tlemandata fuitc.
a) Jfr. herom min Utlvikling i Bergens liluseurns Aarbog 1909 Nr. 7 S. 40 ff., som imitllertitl tranger
baarle at proves nsiere og nt uclclybes vetl fortsatte Enkeltundersogelser'
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i X'orbindelse med Fingrenes Antal) er noget, sorn forener en bestemt Gruppe af
magiske Inclskrifter, og at cler saaled"esher er fundet en ny Stotte for den Opfatning af Floksand-fndskriftens
Afsnit

Indhold

og Bestemmelse, som jeg i de foregaaend.e

har sogt at god"tgjore.

Analogien fra de magiske Runeindskrifter, hvori Tallene 2,1 og 16 spiller
en Rolle (jfr. S. 671), taler - fremholclt jeg i 1909 - for, at cle Phalios-styrkende
Trylleord ,Lin (og) Log< i tr'loksand-Inclskriften har faaet sin Kraft oget derved,
at Intlskriften

kom til at bestaa netop af 10 Runer.

En Bekrreftelse af denne Op-

fatnings Rigtighecl har vi nylig faaet i Gjersvik-fndslrriften, hvis andet Afsnit bestaar af 10 f-Runer, sandsynlig forlcortet Skrivemaade af Ordene lina og laukaR,
skrevne tilsamrnen 10 Gange (se ovenfor S. 670). Denne Indskrift frembyder clog
ikke nogen d.irekte

Parallel til Flsksancl-Indskriften (og Yalby-Inclskriften), hvad
angaar (jfr. S.645tr.). Tilfaelles med disse to Inclhar den dog nraaske en Fordeling af tryllekraftige Runer paa to Afsnit.

den hele
skrifter

Indskrifts Bygning

f ethvert Fald tor man dog vel sige, at rnan i Gjersvik-fndskriften

har faaet et

4de Eksempel paa lO-Tallets X'orekomst i den her omhandlede Gruppe af Runeintlskrifter.

Naar und.tages a-Runen R. 10, hvoronr der er talt tilstrmkkelig i det foreindeholder Floksand-fndskriften ingen for den eienclommelige

gaaend'e Afsnit,
Runef

ormer.
Bind,erunen R. 9 lrjender vi ogsaa ellers fra rneget gammel Tid,
idet den forekommer i Runeindskrifterne paa l(ragetrul-Spydstagen (i Ortlet &iffr
og paa Yarnum-Stenen (i Orclet Grabanfr).
f denne Binderune har n faaet tr'orrnen
| (ikke {), forat d.ens Kviste hund.e anbringes paa samrne Stav som N.Runens
Kviste. Da Lydforbinclelsen oR er overordentlig hyppig i urnordisk Sprog, tor det
trenkes, at Runeformen | (for relclre f) forst er opkommen i Binderunen for fr,).
At dette maa vrere skeet i meget gamrnel Ticl, ser vi navnlig af Kylfver-Indskriften
fra Gotland (som efter cle svenske Arkreologers Kronologi ikke kan vrere yngre
end. fra omkr. 400) 2), hvor n end.og som selvstmndig Rune har Formen A. Denne
tictlige Optrreden af Runeformen f maa nu synes os mind.re paafald.end.e,da vi
fra Vest-Norge har lmrt f (rigtignok i en Binderune) at kjende fra 4de Aarh.
X'lsksand-Indskriftens

k-Rune (i laukan) er den reldste kjentlte Form for
denne Rune i Norden. De noget senere Brakteat-fndskrifter (som indeholder det
samme Ord. laukan) har alle en rnindre oprindelig Form for k (se S. 650), som har
noie tilsvarende i d.e ovenfor nrevnte lndskrifter fra Kragehul og Yarnum. Begge
1)

Paa Flsksand-Indskriftens'l'id
har tlet vistnok vttret almindeligt at skrive a og R sammen sorl
Binderune. Binderunen R. I behover tla ikke med lrlid at vnre vnlgt af Hensyn til tilsigtede
Talforhold i Intlskriften.
2) rKsrlfverstenen.
En 24-typig runracl. Af Otl,o von Irriesen och l{ans Hanssonc (Antikv. ticlskr.
f. Sverige XVIII,
2, 1906). Jfr. ilette Vrcrks Incllecln. S. 6-9.
I{avnlig paa Grund af n-Runene
Form i Kylfver-Inclskriften
var Bugge tilboielig til at srctte denne til >omkring 600 eller lidt
ticlligerec; )men(, tilfoier han, >jeg indrommer, at mine Grunde herfor ikke er afg;orende, og
jeg motltager metl Taknemlighetl Arkrpologernes Biclrag tit Tictsbestemmelsenr.
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(Runenschrift

S. 303) til fsrste Halvclel af 6te
Aarh.l), medens d.e svenske Arkreologer henforer Kragehul-Fundet tit Ticten ornkring
400; jfr. H. Schetelig i Bd. III S. 36.
Hvad Floksancl-Inclskriftens Tid. angaar, er vi hoveclsagelig henviste til cle
Bitlrag til Titlsbestemmelsen, som Arkaologerne kan give os. Ifverken de sproglige eller palreografiske Forhold. i fndskriften
taler imocl at henfsre den mecl
S c he te l i g (Bd . III S. 2 8 fr.) ti l 4cl e A arhund.red" e.

Den kulturhistoriske

Interesse, som knytter sig til X'Ioksand-Indskriften,
turde efter d.en foregaaende Behanilling have vist sig at vrere srerd.elesstor. Bl. a.
har d.enne fnclskrift lrert os at kjende en ny Art af magiske Runeindskrifter, som
paa forskjellig

Maade har Beroringer med phalliske Forestilhnger. Men den nyer ogsa,a i en and.en Henseende af stor fnteresse.
I sit fnclhold (laukaa allu]) har Floksand-fndskriften Forbinclelse med danske
Brakteat'fndskrifter fra noget senere Tid (jfr. ogsaa Overensstemmelserne med. d.en
fund.ne norske Runeindskrift

danske Yalby-Amulet).

disse fremhrever jeg na,vnlig Brakt. 18 fra Slesvig, da
d.enne sammen med Flsksancl-fnd,skriften peger paa Kultursammenhreng mellem
Danmark

Af

(navnlig Jylland)

og det vestlige Norge. Floksancl-fndskriften, som er
fra Hord.ernes Land, bliver saaled.eset nyt Lect i den Kjrecle af Fakta, hented.e
fra Arkreologien2), fra gamle Starnmenavne (Hgrdar - l{6yq4,fl,es,Eygir:
Rugi,i\
og StedsnaYne, fra Gu,ilsdyrkelseB) og fra Runeindskriftera), som bestemt henviser
til Kulturstromme - og vistnok ogsaa, Folkevandringer -, som har forenet VestNorge med Danmark i den reldre Jernalder. Jfr. ogsaa i tlet foregaaencle S. GQBf., 689.
1)

Ifolge

S. Bugge (Norg. fndskr.

I S. 40) tilhorer

Varnum-Indskriften

anclen Halvdel af 6te Aarh.
S. 143 f.; H. Schetelig, The cruciform
brooches of Norway (Bergens Museums Aarbog 1906 No. 8) S. ?1, Yesilandets reld.ste kulturhistorie (Bergen1909)S.46; IlelgeGjessing, Maal og minne1916S:0btr. Her maa ogsaa mindes
om, at Lerkarret, hvori Floksancl-Indskriften
blev funden, ifolge Schetelig tilhsrer rd.en vestlige kulturgruppe som i slutten av den romerske periode var utbreclt fra Sonderjyllancl til
Nordsjoens og Nordhavets kysUanrler (Bergens Museums Aarbog I.g09 Nr. ? S. 6).
M. Olsen, Det gamle norske ouavn Njarbarlgg (Chra. Vicl.-Selsk. !'orhandl. 1906 Nr. 6), Norske
Gaardnavne XI S. 182 f., 352 (jfr. X S. 273 f.), Stetlsnavnestuclier (Kra. 1912) S. 9 ff., Hedenske
kultminder I (1916) S. 69 f.
M. Olsen, Aarsberetn. for Foreningen til norske tr'orticlsmindesmrerkersBevaring 1g0T S. L6b-L72.

2l B. Salin, Mfinadstrlacl 1896 S. 44 f., Thierornamentik

4)

I

