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Tabte Indskrifter.
f det falgende sammenstilles Mecldelelser om norske Stene, som skal have
og som har vreret fund,ne under saadanne Omstrendighecler, at det

havt fndskrift

er sandsynligt

eller

ialfald" muligt,

a,t d.e har

havt

Rrekkes Runer (d.e urnordiske ll,uner), men som igjen
skriften er bleven aftegnet eller lrest.

Nr. 1.

'Helmen

fnclskrift

med den lrengere

er bortkomne, uden at Ind-

(Matr. Gaards-Nr. 180), Gran

Sogn og

Prrestegjreld,

Hadelantl,

Kristians Amt.
Kraft, Beskrivelse2 II (1840) S. 352 meddeler fslgende: >[Der] fancltes for nogle Aar siclen ved Udgravning af en Hoi paa llelmen,
foruden Levninger af en Rustning, en flad Steen, hvorpaa Bogstaver yare anbragte,
men den blev anvendt som Muursteen i en Bro, ud.en at d.ens fncLskrift er bleven
clechiffreret.< (Derefter hos Nicolaysen, Norske Fornleyn. S. 128.)
Det er efter denne Mecldelelse ikke usanclsynligt, at den Sten, som her
blev fund.en, har havt IncLskrift metl d,e reldre Runer.
Men Stenen er tabt og er
uagtet flere Forsog ikke bleven gjenfuntlen.
I Yaaren 1865 har Graveren ved.
Grans Kirke uagtet aI mulig Eftersporgsel ikke kunnet faa tlen ringeste Besked
om d.enne Sten (Brev fra Provst S. B. Bugge i Runearkivet

Nr. 2.
Stavanger Arnt.

Anda (Matr. Gaards-Nr. 1"4),Klep
Antikvar

Mectdelelse (ogsaa anfsrt
et Gravkammer

Nicolaysen har i Juli

i Kristiania).

Sogn og Prrestegjreld, Jrederen,
1870 givet S. Bugge folgende

hos Stephens, Runic Monum. fII

i en lfaug

(1884) S. 118): Over
paa denne Gaard laa en Helle omtr. 2 Foct i X'irkant;

paa d"en flad.e Sid,e, som vendte ned. mod. Graven, var Skrift

og ,Utkrotninger'.
paa Gaard.en (I{ans Skanke Ancla) havcle lagt Stenen i et GjrercLe. Jfr.
Aarsberetn. fra Foren. til norske Fortidsmind". Bevaring 1869 S. 137.
Manden

Herefter

er det ialfald

lrengere Rrekkes Runer.
sikkert siges.

muligt,

at denne Sten har havt fnclskrift

med den

Men da der ellers intet vides om Stenen, kan herom intet
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Nicolaysen, Norske
Nr. 3. Akero Sogn og Prrestegjreld, Romsdals Amt.
X'ornlevn. (1862-66) S. 545 meddeler: >Nordenfor prestegaard. en (Okera) var
d.er ifolge Schoning 2 gravhauger, og overst i d,en, som laa nrermest kirken, fandtes
L6b4-1704

,en kobberurne eller malmkanne, som man beretter, med. runer paa(;

den kom siden i biskop Hagerups (t 17a3) eje.u

Nr. 4.

(Matr. Gaarcls-Nr. 6) Horg

Helgerno

Sogn' Storen

Prmstegjreld.,

Nicolaysen (Aarsberetn. fru Foren. til norske tr'ortidsfantltes ifolge
mincl. Bevaring 1870 S. 160) meddeler folgencle: >Paa Helgemo
hr. kjobmand F. Bucks meddelelse, efter hvad paaliclelige mrend have berettet, i
en langhaug sond.enfor husene for flere aar sid.en entlel ben, et sverd, en jernskaal
Ssnd.re Trondhjems Amt.

som gruesten paa

Stenen blev brugt

(skjoldbule?) og en sten med runeind,skrift.

en plads und.er gaarden, men er forlrengst sond.erbrrendt og bortkastet tilligemed.
cle ovrige fund,ne sager.< Jfr. K. Rygh, Aarsberetn. fra X'oren. til norske tr'ortidsmincl. Bevaring 1871 S. 38.

T o r g a ,a rtl (Ma tr. Gaards-N r.M.45), Ti l d er S ogn, K l rebu P rrestegjrelct, Sondre Tronclhjems Amt. I det Trondhjemske Kgl. Norske Yid"enskabernes
Selskabs Catalog over Oldsager er skrevet: >1865. No L. Et Jernror (en Kanon)
N r. 5 .

fund.en paa Thorgaard

i en Houg

sarrmen mecl en Kobberkjed.el, som

Fundet blev gjort omtr. for l-0 Aar siden; intet fincles
af Kobberkjed.len, heller ikke noget af en >Runesten<r,d.er siges samticlig at vrere

gik itu ved Opgravningen.

funden i en and.en Houg tret ved.<
I Anleclning af en Foresporgsel om d,enne formenttige Runesten paa Torgaard (som ogsaa, nmvnes hos Stephens, Runic Monum. III (1884) S. 117) skriver
Overlrerer K. Rygh i et Brev af. 20 Mai 1866 (i Runearkivet) til S. Bugge bl. a.
folgende:

>Jeg var d"eroppe 17 Mai

bleven slaaet istykker,

Eftermicldag

noget anvenclt til

og traf Mantlen.

Stenen var

lukkede Stikrencler, and,et i Mur;

men

efter saa lang Ticts Forlob erklrerecle han sig alcleles ude af Stand, til at paavise,
hvor noget af Stykkerne yar at soge.< >Manclen erklrered.e ikke at have seet Spor
af Indskrift;
dog havde han just heller ikke sogt nogen, og den kund.e jo gjerne ,
have vreret saa overgroet,
Sigende omtrent 3-4

at den ikke

var faltlen i Oinene.

Alen lang, en 3 Kvarter

brecl nedentil

Stenen va'r efter

og blev tynd"ere og

smalere opad og tyndere mod Kanterne.<

Nr. 6. Tildren (Matr. Gaartls-Nr.46),Skatval Sogn, Nedre Stjorttalen Prrestegjreltt,Nortlre Trondhjems Amt. >ThrondhjemsAdressecontors-Efterretninger< for 8 Juni 1871 (Nr. 130) og tlerefter >Aftenbladet< (Kristiania) for 13
Juni 18?L incleholder under Overskriften >Vand,alisme<et af K. Rfygh] indsenclt
Stykke, hvoraf folgencle hiclsreti;es: >Da Arbeitlerne vecl Yeiarbeiclet i Forbordslierne kastetle ud en Gravros paa Gaard.en Tilclers [Tilclrens] Gruncl for at bruge
Stenene til Puksten paa Yeien, fanclt, de nede paa Bund.en en flad Stenhelle ,med.
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clen tilstrrekkeligt til at konmegen rnctskrift paa.u Efterat de havcle betragtet
til at >maske<den ordentlig
statere denne Kjenttsgjerning, gav cre sig ufortrodent
den ovrige Puksten' saaletles
istykker og fare Levningerne udover Yeien mecl
kuncle have vist sig at staa
fik man i Fart odelagt et Minclesmrerke,der maaske
et af cle reldste og vigtigste'
vecl siclen af Guldhornincr.skriften og Tunestenen som
paa fancltes i en Gravhaug,
der ere fundne i Norclen. Thi naar Stenen mecl Inclskrift
mecl de ,reldre Runer< . . .((
er clet clermed.givet, at den har vreret et Minclesmmrke
(s. 81) og Kirkebs-stenen fra -Ereroerne']
[Mrerk ttog bl. a. Yalby-stenen

\

(Matr. Gaarcls-Nr.49, Brugs-Nr' 1), Skatval
Nr. ?. vestre steinvik
>Tret vecl
PrrestegjreId,Norclre Troncl'hjemsAmt'
sogn, Nedre stjortlalen
i 1858 udgraven en haug, som
vestre stenvik blev ifokge hr. [K.] Rygh orntrent
lrengd.e,hvori fancltes kjrevehavcle >et gravkammer af reiste herler paa, en B arens
hvilke der var runer;
ben af 2 mennesker og stykker af en skjor stenhelle, Ptuil
ctet mLa'a'aabenbart have
d.esvrerre kastecle find,eren dem i stikrencler i ageren;
(N. Nicolaysen i Aarsberetning
vreret en inclskrift med runer af clet reItlre alfabet.<
samme Mecldelelse fincles
fra Foren. til norske Fortidsmincl. Bev. 1g69 s. 164).
S' 11? efter et Brev af 12 Juni
ogsaa,hos stephens, Runic Monum. III (1834)
i Kristiania).
1gT0 fra K. Rygh til s. Bugge (hvoraf Afskrift i Runearkivet

(Matr. Gaartls-Nr. 85), Mrere Sogn, spar buen PrresteK. Rygh (Aarsberetn. fra Foren' til norske Forgjalct, Nordre Trontl,hjems Amt.
>paa ostsiden af gaarden er d'er kun
ticlsmind, Bevaring 1g71 S. 2g f.) mectcleler:
der have ligget gaard'en nrerfaa [gravhauger] igjen; paa vestsid.en ere ogsaa de,
encl at der er sagn d'erom' I en
mest, borttagn., ,rogt. ikke lrengere tilbage i tiden,
i lang ticl har ligget i gaaraf dem skar cler vrere fund.en en stenhelle, der senere
incllagt i muren und.er stalcld.ens laavebro og af den nuvrerend.e eier er bleven
den en ved en
Efter manclens fortreIling var tler paa den ene sicle af
bygningen.
tler efter
4
tegn,
1/+
alens tvermaal og ind.en denne
fure betegnet firkant af omtr.
rlan kuncle ikke bestemt paavise
beskrivelsen maa antages at have vreret runer.
Jeg forsogte at udtage endel helleformecle stene,
stecret, hvor den var indlagt.
en hel cl.el lignencle stene,
men traf ikke d.en rette, og cla der i den store mur v&r
maatte forstottes, maatte jeg
og arbeidet var besvrerligt, fortli bjelkerne og veggen
Nr. 8.

Vaarem

for denne sincle oPgive sagen.(

(Trykt

1?, Juni

1903.)

