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Indskrifter,
som andensteds,
men ikke i cletteVmlk, har vreret tagne med blandt
l{orges Inilskrifter mecl de reldre Runer.
(Tillregtii s. nor-60e.)

Nr. 11. Oppauran.
L'iter"ahr,r".Utrykt.
Brev fra K. Rygh til Magnus Olsen af 1g. September
1908. - Breve fra Oliver P. Alstacl, Skatval, til Konservator Th. Petersen af 18. Januar og 20. Marts 1917. - Brev fra Konservator Th. Petersen til Magnus Olsen af
15. Januar 1917. - Alt i Runearkivet.
Trykt.
K. Rygh, Helleristninger af den syclskandinavisketype i d.et nordenfjeldske Norge (Det kgl. norske ViclenskabersSelskabsSkrifter. 1908. No. l0), Tronlhjem 1908,S.20.
Gru'ndlag for Behand,li,ngen. K. Rygh's Oplysninger (ledsagecleaf Papiraltryk
og Blyantkalkering) efter Unclersogelseaf Originalen.
Tegninger. S. 733 mecldeles Fotograff i naturlig Storrelse af et Papiraftryk,
som er taget af. Overlrerer K. Rygh; S.734 er gjengivet i ,1, Storrelse en Blyantkalkering, ud.fort af Samme.
Und.er Eftersporing af l{elleristninger paa Gaarden Oppauran 1) (Auran
o v re ), Ma tr. G a a rd s ' N r. 75 i S katval
S ogn og H erred, N edre S tj orcta len
Prrestegjreld, stodte K. Rygh i September 1908 paa en fndridsning, der af ham
opfattedes som en Runeinclskrift. Den er anbragt mellem to Figurer af en llelleristning, og dens Placls er angiven paa folgencle Maatle i clet under >Literatur<
nrevnte Skrift af K. Rygh (S. 16-20):
I ostlig Retning for Husene paa Owe Oppauran og mindst 200 Meter
sytlost for Dansarberget er d.er et stort Helleristningsfelt. Ristningerne find.es paa
flere lave Bergknauser, som er aclskilte fra hverandre vecl Iravninger med indtil
t)

Oppauran betycler >@vre Auranc og er en Del af den gamle og betydelige Gaard Auran
(Matr. Gaards-Nr. 7I-75),
udh, Atr,'rnnn, Dat, Acirorr, Flertal i bestemt !'orm, oldn. Aurar
(af au,rr m, >Grus, isrer om den faste, urorte Grusgrund untler det ovre Jordlage); skrevet a/
auront Aslak Bolts Jordebog s. 119. se Norske Gaardnavne Xv

s. 2?.
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den svre Gaard og midt i
50 Meters indbyrtles Afstand. Forst kommer, nrermest
Knaus med 5 skibsfigurer
M*ket melem begge GaarclesJord.er, en rav hvreIvet
ubestemmeligeFigurer. Dernrest'
og en Mrengde skaarformecreGruber samt etpar
for den forste, hvorpaa seesen
har man en lav Knaus, omtrent 30 Meter nordsst
og nogle ring- og foclsaaleMaengcleskaalformecleGruber, samt nogle Skibsfigurer
aclskilt fra denne ved en brecl
formed.eFigurer. r ost for clen sidstnmvnteKnaus,
tilders af Lovskov dmkketle
srenkning, ligger den range, omtrent sammenhrengende,
med tarrige Helleristninger.
Bergknai*, u*" rnilskriften findes inclridset sarnmen
parti (Gruber, Focrsaarerog skibsfigurer) og i et ostligere'
Disse farcreri et vestligere

paa clet ostligere parti, som afilrekkecles, findes en Gruppe (Fig' 8 hos
eller dansend'eMand mecl opstrakte
K. Rygh), bestaaende af flere Figurer: en lobende
>20 cm. til hoire for menneskefiguren sees
Arme, et Dyr, en Grube og to ovaler.
og
viclere findes med kort afstand. 2 store ringe . . .,
paa berget en stor ovar
Fremcreles en skibsfigur . . . og tret vetl den en
rnicrt melrem dem B focrsaaler .
den ene ende af skibet har man
grube og en ring, som omslutter en grube' vecl
K. Rygh]' Den ene kuncle antages at
de to figurer, som er gjengivne i fig. 9 fhos
fandtes ogsaa en indskrift mecl 4 bogstav'
betegne et trre med grene. r dette afsnit
var anbragt mellem to figurer af helletegn, omgivne af en retlinjet ramme. Den
trpk af det forste og sidste bogstav gik
ristningen og saa nrer d.em, at de yderste
af torv, og de inclridseclelinjer var
necr i figurer af ristningerne. Den var drekket
at det er en runeskrifb med reldre
fyldte af jord. Det synes mig utvivlsornt,
- - Trrekkene er skarpe og smale,
runer, som maa raesesfra hsire til venstre.
ganskeforskjelligefrafurerneihelleristningen<1).
Aar senere (Det kgr. norske videnskapers
1) Merr rlen samme Bestemthed utltaler K. Rygh sig ogsaa to
om, at disse,[4-:H:::?'"J"T'"Y-'':::":
tvil
ikke
vrere
oDer
kan
29):
6,
S.
No'
r r/
ruer
Skrifter1910.
Selskaps lJ^lf
DgI$[a]IrD
<
form,og meningen af inclskriften ikke kan tydes'
usredvanlig
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Yed Undersogelsen af Oppauran-Ristningen ledsagedes K. Rygh af Trondhjems Museums Tillidsmancl i Skatval, Hr. Oliver P. Alstad. Ristningen blev tildrekket med Torv efter Underssgelsen, og ved I{onservator Th. Petersen's Besog
paa Stedet i 1915 lykkedes det ikke at gjenfinile den. Hr. Alstad tror at huske,
at Bogstaverne staar nrermest Fig. 9 i I(. Rygh's Skrift. Efter Hr. Alstad findes
Ristningen lige ved, en Yei, >op til 1 NIeter over Yeibanen<. Den kan have vreret
foretagen nedenfra; men da Bogstayerne, saavidt den samme Hjemmelsmand. tror
at mindes, staar paa Hoved"et, er det kanske ligesaa rimeligt at tmnke sig, at den
Mand, sorn fndskriften hidrsrer fra, und.er Arbeiclet har ligget paa Berget ovenfor, hvad Stedsforholdene kan berettige til at antage.
Indskriftens Lrengde er ca. 13 Cm. og Tegnenes storste Hoide lidt over 4 Cm.
Om Indskriften bemrerker K. Rygh (i Brev uf t l, 1908):
uJeg lagde vregt paa at undersoge, om den kunde vaere en nyere indskrift
med initialer, hvoraf der ellers finclesnogle i denne trakt. Dette finder jeg dog umu.
tigt. Selv om lste bogstav fra venstre kunde opfattes som et /i (man skulde ventet
dette i formen A i lighecl med fl), sa&
maatte man isaafald opfatte ) sorn et
omvendt E og det korte 1 som en form
for (ei omvenclt) S. Dette synes mig
utrenkeligt. Dertil kommer omramningen.
Tilbage staar da at opfatte det som en
indskrift ured. reldre runer, som maa lreses
fra hoire.

Boiningen af staven nedentil i 2clen rune [fra hoire] maa d.a opfattes
som en tilfrelclighed,, maaske beroende paa stenfladens beskaffenhed. Streget over
4d.e rune tror jeg ikke behover at hate til ristningen. Det kan hrenge sammen
rnecl de gruber i fladen, sorn tilhorer d.e tilstsclende helleristninger. Men er det en
indskrift med reldre runer, kommer den jo til at, bestaa af bare vokaler?u
K. Rygh har altsaa bestemt sig for at opfatte Ristningen som en Runeindskrift, bestaaencle af 4 Runer, som skal lreses fra hoire mod. venstre (her gjengivrre i de vanlige Former, d.e har i Skrift fra venstre mod hoire): 1)

MF.IN
e a r u
-Det Sclje Tegn I er efter K. Rygh's Gjengivelse Runeradens 13de Rune,
sonr sandsynlig har udtrykt en kort e- eller i,-Lyd,; af Bugge transskriberet dels
e, dels t; se Bd. I S. 117 tr. Ogsaa ifolge O. von X'riesen (Orn runskriftens hd,rkomst S. 22) har Runen >ljuclviird.et e eller i<.
For -Runernes Former er tilstrrekkelig reclegjort af K. Rygh. Som det vil
sees af Tegningerne, er alle Skrifbtrrek sikre, n&ar borbsees fra Tvaerstregen paa
R,. 4, sorr K. Rygh er mest tilboielig til at, anse for tilfaldig, men som d.et dog
ikke er ganske udelukket at opfatte som g-Runens Kvist, saaledes at 4de Tegn
mulig kunde vrere at lrese som en Binderune af g n og N u.
1) Jfr. K. Rygh's Udtalelse i Skriftet af 1908, S. 20: rGjengivet med latinske bogstaver maa den
lreses E r\I U (i omvendt orden af intlskriftens).<
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Skjont K. Rygh lnar anfsrt aclskilligt, som lran tale for at opfatte Oppauranjeg clog ikke vovet at opfore den
Ristningen som en urnorclisk Runeinclskrift, har
i Rrekken af d.e norske Intlskrifter mecl de reldre Runer. Denne Indriclsning fortjener imi6lerticl en indgaaencle Behandling, saa meget mere, som Rygh's Forsvar
jug nu gaar oyer
for dens ,l0gthecl kan synes at stottes ved. de lagttagelser, som
til at reclegjore for. Men vi skal ogsaa se, at d.et er forbuntlet rned meget alvor'
lige Betrenkelighecler at anse Inclridsningen for en urnord,isk Runeinclskrift.
Forst prover jeg nu at fincle mig til
den Foruclsretning, at vi virkelig har med
(I denne DeI af den folgend.e llndersogelse
skriftens >Runer< ud.en at stBtte dette Ord

rette med Oppauran-Ristningen ud fra
en urnordisk Runeindskrift at gjore.
taler jeg tla ligesom K. Rygh orn fnd'

i Anforselstegn eller erstatte det mecl
et efter mit hele Syn paa Indriclsningen korrektere Utltryk, >Tegnu eller lignende.)

mecl cle reldre
anser Oppauran-Ristningen for en Indskrift
,Runer, vil man vistnok i alt vresentligt maatte slutte sig til K. Rygh's ovenfor
Naar

man

gjengivne Lresning.
Derimod vil man vel neppe fole sig helt overbevist, naar han foreslaar at
opfatte Boiningen neclentil paa R. 2 )som en tilfaldighed, rnaaske beroende paa
stenfladens beskaffenhetl<. Efter Papiraftrykkene at domme synes clet ikke at have
veret forbundet rned nogen teknisk Vanskelighecl at fortsrette Staven i lige Retning nedover mod Rammelinjen, og selv om dette havcle vrcret umuligt paa Grund
af en Knude i Stenens Overflade, kunde clet synes naturligt, at Runeristeren havde
noiet sig med ut fsre Staven nedover til det Punkt, hvor lldboiningen begynder;
R,. Z vilcle jo alligevel have faaet vasentlig samme Hside som f'l-Runen og vilde
yrere bleven betyclelig hoiere end den folgende .|-Rune.
R,. 2 skulfle saaledes vistnok blive at opfatte som en forsrctlig clannet Fonn
af clen sredvanlige N-Rune. Den aclskiller sig ogsaa fra r-lenne deri, at Kvistene
ikke skraaner nedad, men er horisontale. flerom skal cler tales mere pau et falgentle Sted.
Ogsaa R,. 3 .f har en usredvanlig Form, iclet Runen kun er lidt over halvt
saa lang som d.e omgiverrde Runer. Hertil kan der imicllertid. anfores en temmelig
noiagtig Parallel fra en anden Intlskrift, nemlig sid.steRune paa By'Stenen $, der
ikke som cle foregaaend.e Runer naar ned til Rammestregen (Bd. I S.93, 97).
Grunden' til, at .f i d.isse to Indskrifter ikhe har fuld Runehoide, kan man
soge i folgentte Forholcl: Paa Brakteaten Nr. 28 (fra Overhornbrek vecl Rand.ers,
mecl et rundt Tal at henfore til ca. 500) forekommer to Gange en Rune {, som
*(j)-ara-Runen, og vresentlig samme Tegn
sandsynlig skal lreses som en Form af.
haves paa valby.Amuletten (Sjrelland), - i begge Indskrifter uden Tvivl med Lydvrerdien n1).. Denne a.Rune lignede i Form saa meget.f-Runen, at man naturlig
maatte fsle Trang til at holde tle to Runer ud fra hinanden i Form. Man greb
da tit det enkle Mittttel at gjore f-Runen mindre encl de andre Runer, iclet man
1) Se min Tolkning af disse to Inclskrifter i Aarboger 1907 S. 19 ff. og rValby-arnulettens
indskdft( (Chr.a Viclensk.-Selsk. Forhanall. 1 9 0 7 N r . 6 ) .

rune-
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ikke locl den naa ned. til i Linje mecl d.e omstaaend.eRuners Basis. Den ..f-Rune,
som vi skulde have i Oppauran-Inilskriften ligesom i By-Indskriften (fra >?de Aarhund.red, snarest clettes Miclte<, Bugge, BaI. I S. 115), synes at tilhore det sidste Afsnit
Den forholdsvis sjeldne tr'orekomst af .f tyd.er paa, at man
goclt kunde undvue dette Runetegn for I eller r, og man synes at have opgivet
den ticlligere end d"e fleste and.re reldre Runer, dels fordi den var overfloilig ved.
i denne Runes Liv.

Siden af I i og M e, dels fordi d.en, som vi har seet, i 6te og ?de Aarh. let kunde
forveksles med en Form af a-Runen.
Derved vilcle der vrere vund"et et Holdepunkt for Bestemmelsen af OppauranInilskriftens TicI: Den korte..l'-R,une kuncle synes at henvise til 6te eller Tcle Aarh.
eller til clet Tidsrum, som Overhornbrek-Brakteaten, By-stenen og Yalby-Amuletten
sandsynlig tilhorer.
Denne Datering kunde synes at stottes ogsaa ved Formen af R. 2. Denne
Rune afviger i to Henseender fra den vanlige N-Rune: ved Kvistenes horisontale
Retning og vecl Stavens Boining neclentil. Derved faar Runen stor Lighetl med
et latinsk E. Nu forekommer i den ovenfor nrevnte Brakteat-fnclskrift (Nr. 28) fra
den, som havd,e et "l'-lignencle Tegn, +, for a - to Gange en
Overhornbrek
a-Rune med 3 helt eller saagocltsom horisontale I(viste, og den samme Form for
a findes ogsaa 6n Gang i en anden Brakteat-Inclskrift (Nr. 30) fra det samme
I)enne oOverhornbrek-a< er uden Tvivl

den Runeform, som staar R. 2 i
Forskjellen
nrermest;
rnellem
de to Tegn bestaar kun deri,
Oppauran-fnclskriften
at det sidste har en buet Linje, hvor ilet fsrste har en rned d"e to overste Kviste
parallel Kvist, som udgaar fra Staven lidt ovenfor dennes Basis 1).
Steil.

Ogsaa ved sin Inclramning kuncle Oppauran-Inclskriften synes at slutte sig
til By-Intlskriften og andre Ind.skrifter fra 6te og Tde Aarh. (jfr. Anm. 1).
Efter clette kund.e man vrere tilbsielig til at henfore Oppauran-Indskriften
til 6te eller Tcle Aarh.
Den foregaaend.e Ud.red.ning om cle enkelte Tegns X'ormer kunde synes at
have givet oget Gruncl til at betragte Oppauran-Ind.rid.sningen som en virkelig Indskrift med reldre Runer. Srerlig rnaatte man i denne Sammenhreng lregge Yregt
paa d.ens Overensstemmelse med By-Inilskriften i den korte X'orm af .f.
Det bor d.erfor nu blive vor Opgave at soge at komme til Klarhed over
Intlskriftens Inclholcl - uncler Foruilsmtning af, at det er en Runeindskrift fra
6te eller 7de Aarh,
K. Rygh har allerede frestet Opmrorksomheclen ved et Forhokl, som maatte
faa Betyclning for fndshriftens Tolkning: den vilde komme til
k e n d e a f T e g n f o r V o k a l e r : e a r u ( e l l e re a e u ) .

at bestaa udeluk-

1) Det maa her erindres, at Kviste, som regelret skulde udgaa fra Runestavens Top og Basis. i
Indskrifter, som er anbragte rnellem Rammelinjer - saatlanne som Overhornbrek-Indskrifterne
og By.Indskriften - ofte henholdsvis gaa,r ud fra Sbaven et Stykke ned.enfor Stavens Top og
et Stykke ovenfor dens Basis. I)erved untlgik man, at Kvist og Stav kom til at berore hinanden
i selve Rammelinjen, hvilket frembod tekniske Ulemper.
(Trykt

22. 'Tuni 1917.)
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Trref, om en Runeinclskrift

mecl direkte ucl-

trykt sproglig Mening var kommen til uclelukkencle at bestaa af Yokaltegn. Derfor vil man neppe have synd.erlig Tro paa en Tolkning ucl fra denne X'orudsretning, f. Eks. ea ru u(jeg) Ea hugg (Runerne)< 1).
Man vilde vel da ikke vide nogen anden rimelig Tyclning end at opfatte
Oppauran-Inclskriften som en magisk Indskrift ud.en direkte udtrykt sproglig Mening.

Ilerfor

kuncle ogsaa aclskilligt synes at tale:

X'or det forste kund,e d.et efter

Indskriftens Anbringelse inde imellem llelleristninger ligge nmr at antage, at en
viss Ilellighecl havd.e vreret tillagt det Berg, hvori Runerne er indridsede, og at
d.enne Hellighetl her havde givet Anleclning tit en Inclskrift, sorr havde Hensyn
til noget over Dagliglivet hrevet. Yistnok er Helleristningerne, som sanclsynlig
skriver sig fra Broncealderen, ved. over et Aartusincl skilte fra den Tic[, som vild.e
vrere at anseette for Runeindskriften; men man har ikke faa Yidnesbyrd offi, at
baaile i senere forhistorisk Tid og lige til Nuticlen har vreret betragtede mecl religios ,Orefrygt, saaledes at enclog en primitiv Gu,ilsilyrkelse har
Ilelleristninger
vreret knyttet

clertil2).

Viclere kunde atter mind.es om, at den eiend.ommelige a-Rune i OppauranIndskriften synes at have sin nrermeste Moclsvarighetl i den E-lignentle a-Rune paa
de to Overhornbmk-Brakteater, hvoraf ialfald den ene (Nr. 28) sandsynlig brerer en
magisk Runeintlskrift

(mellem Rammelinjer).

Man kan formode, at clisse Brak-

teaters a-Rune har faaet Kvistenes Antal aget i magislr Hensigt (jfr. S. 600 tr.).
Det kuncle fortjene at overveies, om ikke d.enenestaaend.eN-R,unei Oppauranfndskriften ya at forklare cleraf, at denne Indskrifts 4 Runetegn som en hellig
Bogstavforbindelse gjennem en lrengere Ticl havde vreret l<opierede af Folk, som
ikke var runekynclige; en oprinctelig Titfreltlighecl ved R,. 2 i en relclre Indskrift
i en senere Afskrift, og saaled.eskunde R. 2 i

kuncle da vrere bleven forstmrket
Oppauran-Indskriften

have faaet sin Boining ned.entil, isteclenfor en 3clje Kvist,

itlet i Tidens Lob en betyclningslos Afvigelse var bleven gjort til et konstituerend,e

t)

'ftEhwa,
'rEha,
reIdre
Nom. flankjon Ental af en am-Stamme, et Kortnavn til et med
0o for
ehwa. rlfestc sammensat Mand.snavn; jfr. de olcltyske Navne Ekolf, Eh,oltm, Eh,atlrurl f. (F'tirste'
mannz I Sp. 461) samt Bugge's Benrerkninger i Bd. I S. 129 (335 Anm. 2). I Anledning af tu
kunde man henvise til Bd. I S. 287, jfr. II S. 640, 642, 657 (utlen at man dog her behsvecle at
tage Stanclpunkt til rle paa disse Steder mecldelte Tydningsforsog af Bugge).
Det vilcte ikke vere at anbefale at opfatte R. 2 som en Binderune af N a og en ellers
ukjendt Form af A k med kun dn Kvist nedentil, selv om man derved kunde faa frem ek
rjegc i Inclskriftens Begyndelse: ek a iu ojeg AfForkortelse af et Mand.snavn] hugg< eller
>jeg hugg (tlen magiskeRune [jfr. S.600]) F. eller ek aE u(iu) rjeg Ae vier (Runerne)e eller
ek aE u(rta) >jeg Ae gjorcle (Runerne)..
Endnu langt mindre maatte man anse det for Umagen vrerdt at tlrofte de her antydede
eller andre Muligheder ucl fra den Forutlsretning, at fi. 4 skulde lreses som en Binderune af

$ n oe N u (jrr. s. ?34).
s)

Af saadanne Vitlnesbyrd kan n&vnes: "En Fjeldknaus paa Gaarilen lStsle i Etne, Sontlhordlandl, hdlgaberg, d.. e, *Helgaberg, det hellige Berg, henviser vecl sit Navn til heilensk Gudsbestaaencle af en Mrengde skaalformede Irordybninger,
dyrhelse. Her flndes en Helleristning,
efter Sagnet frembragte ved Dopskoen paa Gaardsvagtens Spycl, samt en Del Figurer, som tor
tillregges religios Betyctning; se II. Schetelig, Naturen 1908 S.343 tr.,{.(Norske Gaardnavne Xf
S. ?1). Jfr. videre E. Hammarstedt, Beitriige zlrr Religions-Wissenschaft II (Stockholm 1916)

s.1tr.
Norges lutlskrilter

metl de aldre

Il,uner.
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Trmk i den med ,lErefrygt omfattede magiske fndridsning. (Paa lignende Maade
kund,e man ogsaa forklare Kvistenes horisontale Stilling paa R. 2.) Blandt mange
Paralleler til en saadan mekanisk skriftlig Overlevering af en hellig Bogstavforbinilelse kunde nrevnes en blanclt flere Runeinclskrifter forekomrnende fndridsning paa et af Blylrorsene fra Bru, som sandsynlig er at forstaa som en -Eorvanskning af de 4 hebraislre Bogstaver i''1'|1-'1\
(Jehouah)t), Ogsaa flere Brakteat-fndskrifter,
(forvanskede)
som sikkert er
Kopier, kunde anfores i d.enne Sammenheng.
Hvacl der her er bemrerket om, at en eller flere Eiendommeligheder ved Indskriftens Runeformer kunde skyldes rnekanisk Kopiering af Folk, som ikke yar
runekynd.ige, maatte naturligvis bare betragtes som en Tanke til Overveielse2). En
saadan Forrnoclning vilde ialfald staa i god Samklang med den Opfatning, at fnd.skriften skulcle indeholde en magisk Mening.
Efter d.enne Opfatning vilcle nu, stort seet, to Mulighecler vrere trenkelige.
Enten kund"e fnclskriftens magisl<eMening vrere udtrykt gjennem forkortet skrevne
Ord (snarest 4), eller man vilde have at gjore med. en hellig Bogstavforbindelse,
bestaaende utlelukkende af Yokaltegn.
I forste TilfreIde maatte Oppauran-Indskriften
indeholde Ord, som allitterered.e med hverand.re. Man vilde rla allerforst trenke paa 4 Orcl, begyndenclemecl
hver sin Vokal, som tilsammen l<unde have udgjort et Yers af den minclste Enhed,
svarende til et Linjepar

i tr'ornyr6islag, i Kvi6uhdttr

eller i Lj66ah5,ttr.

Verset
skulde altsaa have bestaaet af 4 Ortl, som alle dannede Allitteration med hverandre. Det maatte vistnok blive et Srersyn i gammelgermansk Digtning, selv om
man paa Grund af Linjepar som
prymskvi6a 7.0- a: illt er med d,sunt,
illt er med d,lfum
H5,vam6,l 10. 11:

byrdi, betr'i
berrat madr brautu at

ikke i og for sig kunde benegte Muligheclen af et saad.ant Allitterationssystem 3).
Det skal tilfoies, at man ikke vecl at indsrette Navnene paa cle 4 Runer earu
vilcle faa frem en Orclforbindelse, som gav sproglig Mening.
I sidste Tilfrelcte derimod kunde man gjarc Brug af den Iagttagelse, som
allerede K. Rygh har gjort, at de 4 Runer e a I u alle er Vokaltegn. Ikke saa at
forstaa, at jug skulde kunne tiltro cle gamle Nord,boer en saadan fonetisk fndsigt, at de kjendte Indclelingen af Bogstaver i Konsonanter og Vokaler og s&aledes kunde samrnenstille 4 Yokaler til en Bogstavforbindelse med magisk Kraft.
Men Bogstavernes (Runernes) Anvendelse i magisk Oiemed er ikke selvstrendig opkommen hos d"e germanske Folk.
1)

2)
3)

I mit Skrift

>Om troldruner> (Fordomtinra If,

Se mit Skrift >Runerne paa to midclelaltlerske blykors fra Rru i Ryfylkec (Stavanger museumg
aarshefte 1911, V) S. 15; jfr. S. 17 (!-orvanskning ved. mekanisk Kopiering af hellige, med
Runer skrevne Ord).
Om et mulig lignende Forhold vecl Odemotland-Inilskriften henvises til Tillregget til denne
Inrlskrift i Bd. III.
Jfr. \Yenck, Die Alliteration im edrlischen fornyrbislag (Beitr. z. Gesch. d. deutschen Spr. XXXI)
$ 68; Lhffler, Studier i nordisk filologi IV, 1 S. 61 ff.
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jeg at have godtgjort, at Ruuppsala 191?, ogsaa trykt i uEdda< Y s. 225 ff.) tror
Anvend'else
nernes uclprreget magiske Karakter og specielt Runeradens tryllehraftige
og at ligesom en
gaaff praktisk talt tilbage helt til Runeskriftens forste ophav,
(og latinske)
grreske
og deres
Forbinclelse d6r kan knyttes rnellem Runetegnene
folges tilbage til Bogstavmagi, speForbillecler, saaled.eskan ogsaa Runernagien
Her vilde d.a mulig vrere fundet
cielt >Alfabet-Trolcldom< hos sydens Kulturfolk.
u i Oppauranen Vei, som kuncte forbincle tte tryllekraftige Vokaltegn, Runerne e a I
Indskriften, med Graekernes fonetiske Indsigt'
Indsigt
Sporgsmaalet maatte cla blive: Har denne Grrekernes fonetiske
givet sig Uclslag i Magien?
jeg ikke har
Der er 6t stort omraade indenfor den graeske Magi, som
Runeskriftens
kommet intl paa i min ovenfor nrevnte forelobige Redegjsrelse for
med.
uclprreget magiske Karakter og dens intime inclholclsmressigesammenhreng
hellige ord
sycleuropreisk Magi, nemlig de saakalclte Tryllepapyri. I disse spiller
Bogstavforbindelse
og Bogstavforbinclelser en overorclentlig stor Rolle. En saadan
af
er vokalraekken a c rl L o a @. Langt almindeligere er dog Yohalsarnmenszetninger
fra de magishe Paden mangfolcligste Art. Jeg anforer etpar Eksempler i Flmng
British Museum (Lonpyri, som er uclgivne i F. G. Kenyon's Greek Papyri in the
LC t@c| t.a L@ d dn@ rl ua o& \
don 1893) : ae e T n n L l l to T T oao\)u u | )ut0 @ @.@ @ @
(S. 68) i aet1rc'uttt
€tlLou@aTlou@deo' s' v' (S' 123)'
nAlfabetSkjont Studierne oyer Trolclrunernes Sammenhreng med grresk
om end'
Trolclclom< endnu ikke er langt fremskredne, vilde man dog turde Yove,
Yokalmagiske
under strerke Forbehold, at pege paa den Parallel, som grmske
clen virkelig
forbinclelser mulig kan danne til Inclskriften fra Oppauran' som' hvis
er gammel
incleholder R,uner, sand.synlig er magisk. Da d.er, som nrevnt, utvivlsomt
historisk F orbinclelse i Bogstavrnagi mellem Norden og grresk Kulturomraacle,
sorll
kunde d.et nok synes naturligt at tanke sig, at ogsaa, clen specielle Parallel,
her beskjreftiger os, var at se und"er den samrne historiske synsvinkel.
Dermed. har jeg rnedclelt alt, som jeg er istand til at bidrage til Belysning
Indskrift mecl de
af Oppauran-Ristningen under Foruclsretning ilf, al den er en
fra runologisk
rcldre Runer. Det turde have vist sig, aL det ikke er urnuligt
Men
Bogstavtegn'
stanclpunkt aL fincle sig tilrette med. oppauran-Ristningens
denne RecleTvivlen om Inclskriftens .Alde og /Egthed vil man heller ikke efter
sorn
Indriclsningen
gjorelse have kunnet frigjore sig for. Den, som vilde forhlare
enestaaend'e eller
en Runeindskrift, maatte regne med et besynderligt Samspil af
fjrerne Lande
saagocltsom enestaaende Foreteelser, hvorover kun Paralleler fra
mulig kunde sprede LYs.
Til clen anden Side maa man opkaste det Sporgsmaal: Hvacl kan OppauranRygh har alleRistningen vrere, hvis d.en ikke er en urnordisk Runeindskrift? K.
have for sig'
retle delvis svaret herpaa, idet han har overveiet, om m&n her kunde
efter hvacl
har'
skrevne fra hsire, de 4 latinske Bogstaver MESA (se S' 73+\' Han
Haand, selv om
der senere er oplyst, sikkert havt det fuld.strenclige Svar paa rede
Indskrift MESA
han ikke nosensteds har funclet Anledning til at antycle det: En
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vilde have Analogier i tusindvis fra nyere Tid, iclet det paa Lanilsbygden er den
vanlige Maad.e, hvorpaa man skriver sit Navn forkortet, at ucltrykke det ved tsegyndelsesbogstavernei de 4 Ord, Fornavnet, Fadersnavnet (i Genetiv), Ordet ,>Sonu
og Gaardnavnet 1. De to sidste Bogstaver SA forliges goclt med A ntagelsen af en
id"et S er tredje Bogstav, og sidste Bogstav kan udfylcles til
Navnet paa tlen Gaard", Auran (se S. 732), hvor Ind.ridsningen horer hjemme. Altsaa: M- E-s Son Auran. I{u har der, efter hvacl Hr. Oliver P. Alstad oplyser,
virkelig paa Auran veret en Person med et l{avn, som passer til Utlfylclning af

saadan Indskrift,

Oppauran-Ristningens Bogstaver, nemlig Martin Eriksen Auran. Han var i clen
Tid, han boede i Nrerheden af Stedet, for omkring 30 Aar siden, bare en Gut; nu
er han i Amerik&, og det skal ikke kunne nytte at prave paa at sptte sig i ForOgsaa paa flere andre Steder skal han have skrevet sit Navn,
og Konservator Th. Petersen meddeler, at han flere Gange i Nrerheden af Inrlskriften har stsdt paa et skarpt indridset M uclen Spor af Forvitring, skjont Berbindelse med ham.

gets Beliggenhed er meget veirhaard".
I clet foregaaende har jeg nu gjort

Rede for, hvad der kan tale for og

imocl Indskriftens ,1flgthed, saaledes at enhver kan tage Standpunkt, alt eftersom
han vil lrcgge storst Yagt paa de Besynderligheder, som Oppauran'Tegnene vilde
med d.e aldre Runer, eller paa de Betrenkeligheder,
som man kund.e nrere ligeoverfor en fndskrift med latinske Bogstaver, skrevne med
ulige Hoide fra haire mod venstre (og sat paa Hovedet, se S. 734\, samt med en
S af singulrer Form. For K. Bygh har de sidstnaevnte Betrenkeligheder yi€ret saa

frembyde som en fndskrift

store, at han -

uagtet Mecldelelsen om Martin Eriksen Auran, som var tilflyclt
ham gjennem O. P. Alstad - har seet sig nodsaget til at antage en gammel
Runeindskrift. For mig har Losningen, rigtignok efter nogen Yaklen, stillet sig
and.erled.es,saaledes at jeg har maattet bestemme mig for at opfore Indskriften
paa dette Sted, ikke i Rpkken af Norges fndskrifter med cle mldre Runer.

Nr. 12. Bardal.
M e l l e rn H e l l e ri s tn i n g e r paa B arcl al , Matr. Gaards-N r. 121 i S ol berg S ogn,
H e r r e d o g P r r e s t e g j r e l dN, o r d r e T r o n d h j e r n s A r n t , h a r K . R y g h
Beitstaden
(Det kgl. norske ViclenskapersSelskapsSkrifter 1910. No. 6, S. 28 f,) troet at kunne
lrese to Runer af d.en lrengere Rrekke: >Lutgst til venstre [i li,istningen S. 27,
Fig. ?] er det meget fristencle at se en form af det urnord"iske runetegn for D, og
clet nmste tegn minder meget om tegnet for O i clet samrne runealfabet.u IIan
mind.er om Oppauran-F,istningen, som ligeledes er anbragt mellem Helleristninger,
og om Runeindskriften paa Hammeren, som findes i hsist 1 Km.'s Afstand fra
Stedet, men fortsretter: >Da imicllertid de to tegn, som trred"er tydeligt frem, afviger fra tle sredvanlige former, og det, som har fulgt efter, nu er halvt udvisket,
vil jeg lade clet staa uafgjort, om man her virkelig har en runeskrift for sig.u
1) Som Eksempel fra IVlitlclelalcleren kan n&vnes lJrnes-Indskriften
Foren. t. norske Fortidsminclesmrerkers B e v a r i n g 1 9 0 7 S . 1 4 1 ) .
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Konservator Th' Petersen
I 1915 undersogtesBardal-Ristningen paany af
gunstigeveirforhold. lyhkedes det
og AmanuensisDr. G. Iralrstrijm. under meget
(jfr. Det kel. norske vidensk.
dem at berigtige adskilige af d.e reldre ragttagerser
om' at der her sikkert ikke
selsk. Aarsberetning for 1915 S. 29). Begge var enige
samme Art SOmflere andre
foreligger Runer, men >arktiskeuStregornamenteraf
15lt 1917)'
steder i sammeRistning (Brev fra Th. Petersenaf

Tillreg I.
etpar Indskrifter
Blanclt >Ikke medtagne Indskrifter< bar ogsaa anfores
i den videnskabelige
med. runelignende Tegn, som ders tidligere har vreret orntalte
har ment af
Schetelig
Litteratur, uden at dog hverken Sophus Bugge eller Haakon

burtl.etage Hensyn til dem blandt de tvivlsomme urnordiske
Indskrifter (henholtlsvisNr. 3 og I{r. 1), dels her omtales for
forste Gang.
1 ' S t o r e S a l t e , M a t r . - G a a r d s . I { r . 3i 3o r r e S o g n ,
K l e p p H e r r e d o g P r r e s t e g j a e lSdt,a v a n g e r A m t '
I>ArkeoloEisketidsbestemmelseru(Bd.III)S.54f.
mecldeler schetelig Afbildning af en Gulclbraliteat fra en
1) under Omtalen af Brakteater, som slutter sig paa
Gravhaug paa denne Gaard
flere af disse i sin om'
det noieste til sine Forbilleder Gulclmedaljonerne og ligesom
Forbilleders latinske
skrift har enkerte runerignende Tegn isteclenfor de romerske
1908. vr s' 27 t'\ taler
Bogstaver. T. Helliesen (stavanger Museums Aarshefte for
af Konservator
ligefrem om >nogle Runeru i omsl<riften. Ifolge privat Meddelelse
udforte
Heliiesen
af
Flelge Gjessing er Omskriften korrekt gjengiven p^a den
efter Fotogafi, taget
Tegning (anf. st. Fig. 3)2. En ny Afbildning meddeles her
er Y oppe til venst're'
af Gjessing. De Runer, som dcr her kan blive Tale oil]'
necle til boire.
d oppe til hoire og M (mect Toppene indacl)
(stav' Museum Nr' 3123)
Helliesen oplyser (anf. st., 190E), at Brahteaten
gaarclen Salte<. om d'enne Graver ufundet for flere aar siden i haug nr. 2 paa
14) folgende opiysninger: ' I-,,yng'
haug har Helliesen (stav. Mus. Aarsh. 1907. M.
er udgravet' Her skal blandt
klaclt rundhaug, 17,5m tvermaal og ca. 1 m hoi' Den
at han her fandt en g'ldbrahandre Tore liimestad-have gravet. Der formodes,
fandt han et gravkammer'u
teat (st, M. 3123). I den sydvestiige kant af haugen
3 i Most'ers sogn og
2. Hegreberg (paa Aamoen), Matr. Gaards'Nr'
H e r r e d , R e n n e s o P r r e s t e g j r e I dS, t a v A n g e r A m t '
14. August) en Notits,
I 1906 indeholdt >Christianssands Tidendeu (I{r. 186,
urnordisk Runesten:
som bragte den forste Efterretning om en formenttig
1) Schetelig kaltler Findestedet rSelet; skal vrere Salte.
er Punkter
2) Kun bemrerker Gjessing, rat de to forste tegn ret ut for haanclen
paa
tegningen.c
som
M's skraagrener ikke fuldt saa utprreget
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eller far'hr'do (Einang, on' fd'da)
synlighett har orclet \ydt r.uorahto (Tune, on. orta)
Prrepositionen after (on, epti'r)
el\er tawid,o (Gallehus). Efter :-LLnoRhar formoclentlig
fulgt og cterefter Navnet paa clen Dotle
som ligger paa Yest'
Kort efter besogte nrervrerende uclgiver Finclestedet,
oplysninger om Fund'forsiclen af Aamsen i Ryfylke. Iler indhentetles n&rmele
til stavanger Museum, hvor
holdene; men selve stenen var kort i Forveien fart
etpar Dage paa at rense
den var tilgjrengelig for undersogelse. Jeg anvend'te
for de enkelte Tegn' Denne
Indridsningen og neclskrive en udforlig Redegjorelse
hvor man ogsaa har
Redegjorelse findes i llniversitetets olctsagsamlings Runearkiv,
Papird,ftryk og Gibsatstobning af Indrid'sningen'
af Konservator llelge
Af den veclfsieile Afbilclning (efter Fotografi taget
os e' virkelig urnordisk RuneindGjessi.g) vil sees, at vi her ikke kan have for
have at gjore mecl 'Naturspil<
skrift. Til cten anden Sicle kan man neppe heller
paa at tilveiebringe en Runeog vistnok endnu mindre med et Forsog i ty Tid
her foreligger en rnclridsni'g i
inclskrift. Forholdet kan trenkes at vrere d.et, at
Runer, hvacl nu end'Hensigten
gammel Titt af Tegn, som skulde forestilte
hermed har vreret.
Der er Mulighecl
historisk Titl.

for,

at

Hegreberg-stenen tilhorer

en Grav

fra

for-

forholdsvis srnaa Stene,
Stenen fandtes i 1900 i en liden Ros, bestaaerrdeaf
s. paa den ovre Terrasse' som
paa osmund. Henriksens Part af Hegreberg, d. v.
for en stor -Del eI opdyrket og
strrekker sig uncler Hegrebergfjeldet og som nu
i sycr for Ageren, i en Linie, som
anvendt til Havreager. Rosen raa nogle Meter
Fremspring og hoieste Punkt
kan taenkes trukken mellem det nrevnte Fjelds vestre
ikke, naar d'enneRos er bleven
i clet Iigeoverfor liggencle Fjeld vareberg. Det vides
uvist naar - blev
nord'enfor
opkastet; sand"synlig er det skeet, da Ageren
nyt Vaaningshus' benyttede han
opclyrket. Da Osmund, Ilenriksen i 1900 byggede
herund.er opmmrksom paa >Skrift< paa
Stene fra Rosen i Grunclmuren. Han blev
rlen blev ikke brugt' Den laa saa
stenen. Denne var kjort neil til Byggepladsen,
i Nrerheden af lluset indtil August 1906'
en Haug, ctu. 45 Meter i
Vestenfor Rosen, i henved 20 Meters Afstand, er
sagkyndige' lngen oldsager skal
omkreds. I denne har vaeret gravet, men ikke af
'rerrasse,
paa en lidt lavere
ca. 40 Meter vest for den sidste
vrere fundet her. en Gravhaug. - ogsaa paa flere
Elaug, er en runcl lav Flaug, som synes at vrere
og Fjercret stong ret i
andre stecler vesilig paa Aamoen (mellem Hegrebergfjeld.et
}rustomter, d.eriblandt paa >Nera'
Nor4 for dette) skal der find,es Gravhauger eller
Det blev mig opgivet, at der
brannsmyrf,,n (benrevnt efter en Haug >Nerabrannu).
>spyd( og en >I(rukkeu'
paa Yareberg, Nabogaarden til Hegreberg, var fund'et
kan hid'rore fra en GravUmuligt er d.et cla ikke, at llegreberg-stenen
h.oog, som er helt forsvunden vetl Jordens opclyrkning'
lang og ca. 55 Cm.
Stenen er en Blok af firkantet Tvrersnit, ca. 1,25 Meter
er ca. 30 cm. r clen anden
brecr i cren tvrert afskaarne Rodende, hvor Tykkelsen
skraaner jevnt sammen, dog
Encle er Stenen noget tilspiclset, idet de to Sideflader
er, bliver i Beholcl
saaledes at en stor DeI af den ene Bred,sid.e,hvor Indridsningen
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fra Roclenden og opimocl spidsen. orntrent langs
Midten af rndskriftfladen, som
er ca' 80 Cm' lang, gaar et noget ophoiet Baand, som
er dannet derved.,at Stenarfen - ifolge Professor w. c. Brogger en micklelskornig
Gabbro, som af professor
Y' M' Goldschmidt er paavist i fast Fjeld i Sl<areberget
lige ved Findestedet
her er haardere' lnere kvartsholclig. r dette Baand
findes rndriclsningen i 6n Linje.
Bland't cle inclri'lsede Tegn lregger rn&n srerslcilt
Mrerke til et (l{r. 9 o'en.
fra), som har Lighecl med en uregelmressig formet
f-Rune. Derefter folger Tugnene l < N, hvoraf det sidste efter -Eormen kunde
tages for en f1-Rune. Dette er
det Parti i rnclriclsningen, som mest leder Tanken
hen paa en (urnorclisk) Runeindskrift' Forovrigt kan henvises til Afbililningen.
rndriilsningens sidste Del er
meget utydelig paa Gruncl af Afskallinger. Jeg
anser det for muligt, at de tydeligere Tegn har vreret opfriskede i senere Tiil
og clerigjennem har faaet sine skarpt
fremtrredende Ricls. Skutde Stenen vrere en virkelig
Runesten fra forhistorisk Tid,
hvad jee personlig strerkt betvivler, vilde dens
stmrkt udviskede og ved opfrisk-

ning forfalskedo
rndskrifhnu maatteanseestor heltulmseligr).

3 . s re b o , G a a rd -I{ r. 1i
Norclre Bergenhus Amt.

vi k

sogn og H erred

(prrestegj retd), sogn,

rrerfra slrriver sig et Svrercl af yngre Jernalders
-t'orm2) (Bergens Museum
Nr' 1622), hvis l(linge er forsynet mecl en rnclskrift, bestaaende
af 6 Tegn, hvoraf
6t er et Hagelrors og de 5 anclre, to til hoire og tre
til venstre for clette, Runer eller
runelignende Tegn' Sophus Bugge har vistnok med
mecl rette undlailt at rnedtage
d'enne rnclskrift i lldgaven af Norges rndskrifter mecl
cle reIdre Runer. Det maa
her vipre tilstrrekkeligi at henvise til Afbildningerne
hos stephens III (1gg1)
S' 407 ff' og A' L' Lorange, Den yngre Jernalcl.ers
Svrerd (Bergen lggg) Tab. IV
Fis' 1' Efter Professor tr. Schetelig >gir avbildningen hos
Lorange et r.igtig indtryk av sverdets nuvrerende tilstand<.
rndskriften paa, Smbo-Svrcrdet er vel nrermest en Efterligning
af fremrned.e
paa Svrerdklinger. Efter cle Former, Tegnene har,
er clet vistnok ikke
nodvencligt at anse deur for iklre'nordiske Runer; clet fortjener
clog opmrerksomhed, at Tegnet til venstre for Hagelrorset synes at .r,ise
storst Lighecl med d.en
angelsaksiske Rune for y (jfr. Alfabeterne l{r. 5 og I hos
Stephens I S. 100, 102).
rndskrifter

4' Af Hulefundet fra Skjonghelleren
( b e n m v n t e f b e rs l r j o n g , M a t r .
G a a rd s ' ' N r' 1 8 6 )p a a Ya l tl e ro e ni B orgurl d S ogn og H erred, sondm
or, p.ornsdal s
Arnt - af A' w. Brogger (Vestnorslre hulefund fra reldre jernalder
fBergens Museums
Aarbog 1910 I{r. 161S. 7 tr.) henfort til Slutningen af 4d.eAarh. er her gjengivet i naturlig Stsrrelse en Benske' paa hvilken er inclriclsetet
f-lignende Tegn s). A. W. Brogger

2)
3)

Konservator Gjessing ytrer i Brev 15/a1917: rAt det her
er gjort forssk paa at lave en slags
runeindskrifb tror jeg nok, men jeg kan ikke trenke mig
andet end at den er helt uregte. Bare
naturlige sprrckker kan det neppe vrere.(
Jfr. Jan Petersen, Olcltirlen VII (1916) S. 121.
Tegningen er laant fra A. \Y. Ilrogger's her citerede Arbeicle. skeen findes i universitetets
O l d s a g s a m l i n g ( N r . 2 1 8 3 4 ,y ) .
( T r y l < t 2 8 .J u n i 1 9 t Z . j

r
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>Benskeer fra reldre jernald"er< (Stavangers museums aarshefte 1909.
No. Y) S. 5 behantl,let Gjenstanclen fra arkreologisk Side og har her i Anleclning
af det indridsede Tegn, hvorom han bruger Ucltrykket uBomarke<, henvist til lignend.e Tegn paa Pileskafter fra Nydam Mosefund, afbilclede hos C. Engelhardt,
har i Skriftet

f ig. 40, 41. De siilstnrevnte Tegn anfsrer Engelhardt (S. 66)
maaske
blandt >Bomrerker og Inclskrifter med Bogstaver<: rBogstaver fincles .
paa Fig. . . . 40 og 41<. Det vil saaledes vrere rigtigt
Nyclamfunclet Pt. XIII

at overveie, om Mmrket paa den norske Benske kan
betragtes som en Runeinclskrift eller ikke.
Dette Mrerke viser nogen Lighecl mecl Tegnet Y,
som er intlriclset paq et and"et Pileskaft fra Nydam
Mosefund (smst. Fig. 36), og hvori Sophus Bugge 1) har
Man
seet. en J-Rune. indridset i magisk Hensigt.
kuncle derfor trenke *ig, at der ogsaa paa Benskeen
forelaa en magisk yr-Rune f (eller Y). Imidlerticl afviger Mrerket paa Skeen fra Nydam'Pilens f'Rune deri,
at Kvistene

naar ned (eller op) i Linje

ikke

med.

Stavens Basis (eller Top). Som ligefrem Rune, skreven
af en Runekyndig i magisk Hensigt, voYer jeg d.erfor
ikke at opfatte nmrvrerende Figur. Derimocl vil j.g
ikke benegte, at Tegnet kan vrere ment paa 6n Gang
som et Ornament og et helligt Tegn, hvis Oprinclelse
skal soges i den magisk anvendte Rune Y A.

Tillrcg II.
B l a s k e t - R u ne r n e .
ieg ikke undlade at anfore,
tilgjrengeligt oln en
foreligger
Tiden

I dette Afsnit
hvad. der for
Indskrift

i lrlantl,

vil

som Professor C. Marstrander

er tilboielig til at opfatte som en af Nordmrentl indridset Inclskrift med. Runer af
clen reldre Rakke.
Marstrand.er lrerte Indskriften
Store'Blasked

i County

Kerry

at kjende i 1907 und"er sit Ophold paa Aen
(Irlancl) og har givet den forste Meddelelse

herom i >Det norske geografiske selskabs aarbogo 1908--1909 S. 129 f.2). Efter at
have omtalt Ogham-Stenene i Keruy fortsretter han:
denne forbindelse maa jug omtale en sten fra Store Blasket, som, hvis
min opfatning af den er rigtig, har krav paa stor interesse for os nordmmnd. Jeg
fand.t den pa toppen af Syclaasen. Den blev funclet under udgravningen af en
)I

kaningang for et halvt aarhund.rede siden og bar, efter hvad gamle folk forsikred,
1)
2)

Aarboger 18?1 S. 186. Jfr. M. Olsen, Aarboger 1907 S. 31 og Valby-amulettens runeinclskrift
(Chr.a Vitl..Selsk. !'orhancll. L907. No. 6) S. 7 f.
Marstrander'sTegning metldelesher med velvillig Tilladelse af Norsk geografiskSelskab.
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rnig, de samme >und,erlige tegn< d.a som nu I den er vel en alen lang, af form som
et langt, srnalt reg, og brerer paa den svre d.el af en af bredfladerne et par kraftige
indhuggede tegn (se fig.), der ser ud"sorn runer og som det ligger nrer at transkribere
M: lK d. e. M (navn). JEG (Iigger her, reiste tlenne sten, ristede disse runer); l< er
Man har modt mig med den indveniling, utl intet
den gamle binderune for ikl.
runetegn er. Hertil er at bemerke, at de to korte skraastreger (over og under l),
sorn ikke paa langt nrer har den dlybde som de ovrige staver, er indhugget senere,
som ved.
fonnodentlig af et medlem af familien Kearny,
disse smaa, skraastreger og kanske ogsaa ved forlpngelse af
vinkelbenene (() ganske nemt har omformet det gamle l< til et
Familien Kearny
K, begynd"elsesbogstavet i familienavnet.
har i umindelige tider vmrt den talrigste familie paa oen og
dens signaturer findes ogsaa ellers indhugget baade foran og
bag paa denne sten. Desuden lader tegnet x sig ikke bortdisputere. Efter forste rune synes (om end noget utyctelig) 2
fordybninger i stenen, betegnencle orclskille. Paa en af smalfladerne brerer stenen et smukt kors ganske som oghamstenen
paa Inis lciled,in (en fjercling sydligere). Sret at d.enne sten
var fund.et i Norge. Ingen vild,e have tvilt om at tlen bar
runer. Nu cla den er funclet i Vest-Irland, blir sporgsmaalet
tlette: Kan ctet trenkes, at en runerister fra norden endnu
vecl aar 800 eller begynclelsen af det 9. aarh" har anvend't
runer af tlen reldre rrekke ? Jeg mener ja. Gimsostenen' som
skriver sig fra den tid, der her er sporgsrnaal offi, bar 2
runer af clen gamle rrekke, og Rokstenen, som sophus Bugge
henfarer til omkr. aar 900, har et helt afsnit med den lrengere
At nordboerne meget tidlig udstrakte sine
rrekkes runer. tog ogsaa til Vest-Irland er en kjendt sag. Allerecle i 812

af Donogh
led cle et folelig neclerlagvecl Killearney i Co. Kerry og i 834 slogesde
paa
ved River Shannons nedre lsb kort fra Limerick. De plyntlred klostrene
har en anden opfatning af sidste rune. om den hele intlskrift
1) professor Magnus
olsen
skriver prof. Olsen til mig folgende:
vzere i tvil om, hvorviclt Blasket'
Naar man kun tager hensyn til runetegnene, kan man
o
p
l
yser intet i denne henseende,da
r
u
n
e
l
s
t
e
eller angelsaksisk.
indskriften er norctisk
p{ forekommer baade i nor6isk og i angelsaksisk runeskrift, metl betyclningen m. Heller ikke
lasning. Tegnet l(
2clet tegn kan, saayiclt jeg ser, give noget sikkert bitlrag til sporgsmaalets
den gamle " '
istedenfor
aarh.;
7t1e
yngre
encl
er
som
runeindskrifter,
kjencles ikke fra nordiske
er lrest paa Reistadstenen fra Hittero herred, Lister og Man(som
tor
i
k
l(
fRuneforbinclelse]
ff.), anventlte man nemials amt, se S. Bugger Norges Inrlskrifter mecl de reldre Ituner I s.216
ctristigt at lmse- 2det
lig fra ?de aarh. ,t I Y'i f<. Det maa derfor af historiske gruncle synes
opfattes,
kan
dette'ligefrem
rune
angelsaksisk
en
som
tegn som en norclisk rune. Heller ikke
at 2tlet-tegn kuntle
tenkeligt,
nok
var
Det
runeskrift.
i
ukjenclt
angelsaksisk
er
tegn
et
da
l(
y&re en sicleform til angelsaksisk I k, som (ved inclflytle]se fra latinsk K?) havcle faaet en
men paa en saa usikker formodning turde man i tilfaltle
opatlskraanende streg tilfoiet,
intet hygge.
nok ogsaa kunds trenke paa en Laesning d'
[Hertil skal jeg nu foie, at man ved lete Tegn
snarere den angel'
da Tvarstregen ikke naar op til Stavens Toppe. I saa Fald$ bliver Tegnet
- At laese ik rjegc efter
448).
I
S.
Btl.
(jfr.
d.Rune
urnordiske
saksiske d-Rune H enct den
et, Navn vilde vrere uclen Analogi i urnordisk Runeskrift'l
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og sen valentia kort fra Blasket paa den anden side af Dinglebugten'
ha ovet i
Den dag i dtag taler sprog og sagn om den sterke indflydelse, d.e maa
paa sin
frland. Af gamle folk p^a sen horte jeg et sagn om hvordan normrendene
som de
vei gjennem sund.et var stanset op vecl Store-Blasket og af lyng (f raoch),
rd'et norske
hentect fra aasen, brygged den und.erfulde drik beoir Lochlannach
thema
yndet
et
Netop i Vest-Kerry har nord.mrend.enes frerd vaert
a1r:.Det fremga,at tytletig af en storre haandskriftfor sagn og digterisk fremstilling.
skellig

samling, som jeg kom over i en fattig hytte kort fra Ballyferriter' (1 mil nord,ost
for Blasket). Den var skrevet sammen med svet haand af den nuvrerende eiers
old,efar, som yar viclen om bekjendt for sit indgaaende kjendskab til det garnle
Her havde han samlet hvacl han havde bofi af sagn og historier tler i
frhnd.
- - D et
N orges naY n mi g.egnen. H v o r j .S s l o g o p - m o d t e Lochl ann,
- i disse egne'
er forstaaelig, om vi da ogsaa find"er et bud i sten fra d.ette folk
hvor dets mincle har holctt sig gjennem tusind' aar'
Inclskriften kan ogsaa trenkes at v&re angelsaksisk, hvacl i.g dog holder
er nok saa, at Irland allerede tictlig fik stor betydning
for den angelsaksiske kultur; men der er paa d.en a,nd.en side kun faa spor af
angelsaksernesoptrreclen i Irland paa et saa ticllig tidspunkt, som cler her er tale om.(
for mindre rimelig.

Det

(Trykt

29. Juni 1917.)

