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RUNER FRÅ BRYGGEN 

For tida kjenner vi omtrent 1000 innskrifter med yngre runer her i Noreg. 
D. v. s. innskrifter son1 er skrivne i vikingtid eller mellomalder. Men før 
gravingane på Bryggen vart sette i gang rekna vi ikkje med meir enn 
ca. 600. Det er no så at meir enn kvar tredje innskrift i Noreg er funnen 
på Bryggen; og dei ca. 400 innskr. er eit eineståande viktig materiale, 
ikkje berre fordi det er stort, men fordi det er så variert med omsyn til 
innhald og fordi det er komi fram ved systematisk graving, slik at ein. 
har høve til å slutte seg til miljøet dei høyrer heime i, og ikkje minst få 
ei nokså nøyaktig og fingradert datering. Dette er viktig fordi ein då har 
sjansen til å få ein tolleg breid representasjon innan ten1meleg snevre 

. tidsgrenser av skrivekunne, tankar og førestellingar blant vanleg folk i 
Bergen i mellomalderen. Kvar innskrift son1 let seg tolke representerer 
eit lite glitnt inn i folkelivet, og ein breid analyse av dette materialet burde 
kunne gje eit tilskot til kulturhistoria som ein ikkje kan vente å finne i 
det vanlege tilfanget historikarane arbeider med, sagaer, skaldekvad, 
diplom, lover, rekneskapar o.s.v. 

Ein slik breid analyse tnå ein ikkje vente å finne i denne artikkelen. 
Dette er berre ei førebels melding. Ei melding so1n kjem fordi eg tykkjer 
dei viktigaste innskriftene bør bli kjende for granskarar og andre inter
esserte. Det kan drøye eit bel før ei endeleg publisering kan gjerast ferdig, 
og her kjem og inn vanskelege arkeologiske analyser, som skal gi grunn
laget for miljøteikninga og dateringa. Dei dateringane som blir gitt her 
må reknast som førebels og kan kon1a til å bli justert; det er likevel ikkje 
venta at det kan bli store endringar. 
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No er det så at det runemateriale ein kan bruke i ein slik kulturhistorisk 
analyse ikkje er så stort som det kan sjå ut til, for det er ikkje alle inn
skrifter ein kan få noko ut av. Snaut halvparten er forståelege utan 
vidare. I mange innskrifter kan vi lesa forståeleg ord, n1en tekstene er så 
ille medfarne og fragmentariske at vi ikkje kan få noka meining i dei. 
No kre innskrifter kan vera toll eg lette å les a, men dei har runesamanset
tingar son1 er uforståelege for oss, endå dei er tydelege. Andre er tyde
lege å les a, men ortografien svik tar, slik at vi vanskeleg kan få nok o heilt 
ut av teksta. 

Innhaldet i dei innskriftene son1 ein kan forstå er variert, og spenner frå 
praktisk bruk i dagleglivet på Bryggen til svart magi, frå den inderlegaste 
kristne bøn til den grovaste obscønitet. Og på mange, til dels artige måtar 
får dei menneska bak oldsakene og bygningsrestene noko meir fram i 
lyset. 

Dei aller fleste innskrifter finst på tre-saker, men dei slutnpar og til å 
stå på andre ting som sko, knivskaft, skeier og tilfeldige suppebein som 
er fiska opp av kjøtgrytene; til og med på keran1ikkrukker finn vi runer. 

Tresakene med runer omfatter trestykke med tilfeldig form og pinnar 
som er spikka til spesielt med det formålet å skrive runer på dei. Runene 
kan og stå på matkoppar, drikkekar og borddiskar. 

Det er ikkje uvanleg at eigaren har skrivi nan1net sitt og kanskje ut
trykkeleg sagt frå at han eig tingen. Ved graving i fleire av dei gamle 
norske byane er det funni utskorne kvalrosskallar, og ein slik er og 
komen fran1 på Bryggen. Den har ei lita innskrift som fortel at ioana1

), 

Johann 6, <~ohan eig>>. (Fig. 1). Liknande innskrifter har vi mange av i 
Bergens-materialet. Dei fleste eigneluter var verde å sikre mot forbyting 
og stuld på denne måten. Og vi finn natnn og eigarformlar på ymse 
bruksting, mellotn andre eit treskaft til ein jernlykel og ei beinskei. Men 
dei vanlegaste innskriftene av denne typen er likevel dei vi med eit 
n1oderne namn kunne kalle tnerkelappar. Dei står på sn1å trepinnar av 
nokså varierande type. Somme er n1einte til å binde fast på forskjellig vis, 
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og er anten forsynte n1ed hol eller n1ed ein hals der snøret kunne festast. 
Andre er n1einte til å stikke fast i eit vareparti, t. d. fisk, kjøt eller sekker. 
Dei er då ofte forn1a on1lag son1 ein pilodd, gjerne 1ned mothakar, som 
no oftast er avbrotne, sannsynlegvis då dei vart fjerna. Sams for alle er 
innskriftene son1 rett og slett fortel kven som er eigar. Der les ein då at 
<<Arne eig», «Torlak eig» o.s.v. Vi kjenner hittil ca. 80 slike 'Inerkelappar'. 
(Fig. 2.) 

Dei aller fleste har, SOlll ventande var, norske nal1111, n1en det finst og 
utanlandske, so1n dei tyske Heinrik og Didrik, og ein B6tleifr son1 vel kan 
vera gotlending. Han bruker nokre uvanlege runer, og nan1.na på Bot- er 
n1eir brukte austover og best kjende på Gotland. 2

) Han representerer då 
dette itmslaget i handelen på Bryggen. Son1 regel fortel runene ikkje 
anna enn nan1net på eigaren. Og berre to Inerkelappar gir opplysning 
om vareslagen. I båe tilfelle gjeld det merkeleg nok garn. Den eine seier 
at rannra: karn: ]?ætta, Ragnarr a garn petta, «Ragnar eig dette garn>>. Den 
andre fortel at souæka]?ræ]?r]?isa, ( SQ lveig?) a pr æ or pessa <<Solveig ( ?) eig 
desse trådane>>, og på baksida av denne pinnen får vi dessutan vita at 
trådane veg hof: fimtamark, «halv-femte mark>>, 4% mark eller nær eit kilo. 

Merkelappane er handgripelege n1inne 0111 handelen og varebytet på 
Bryggen, men vi har og større innskrifter son1 gjeld pengetransaksjonar 
og handel. Ei av innskriftene viser oss oppgjeret etter at tre uteståande 
fordringar er kravde inn. Vi kan tenke oss at ein kreditor har sendt opp
krevjaren sin- han har fått pengane og har skri vi ned på ein firkanta pinne 
kva han har fått av dei tre n1.ennene. Pinnen har han så levert saman n1ed 
pengane til oppdragsgivaren, son1 så har kvittert for sun1mane. På 
pinnen står: k bar pr trauan haluan anan øyri hein rekr tuær ærtogar 

brek i (opp ned: uihi) / ingimundr sau pr halfa ]?ri]?iu ærtog (opp ned 
uihi). 

Dette forstår eg slik: 
Baror: trauoan halfan annan eyri. Heinrekr: tvær ertogar brek f. Inginumdr 

sauor: halja ]>rioju ertog. Det vil seia at Bård har betalt 1% øyre, n1en at 
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Fig. 1. K valrossbllc med eigarinnskJift. 

Sml/ of walms with ortJncr's 11a111e. 

det var noko snau vekt. Henrik, tyskeren, har betalt 2 ertogar, men visst
nok n1ed ringt sølv, noko som ikkje var uvanleg i mellomalderen. Inge
mund sau derimot har betalt fullt ut sine 2% ertog. Oppdrags gi varen 
har kvittert med å skrive ordet u i hi ut for kvar sum. 3) Dette er truleg 
noko tnisforstått latin vidi, «eg har sett». Fyrste bokstaven i det ordet, 
enkelt-v, bruker vi enno ved revisjon av rekneskapar når vi <<hakar» av 
summane. 4) Uttrykket brek [, er truleg parallellt n1ed flæra [og fals [, son1 
blir brukt til å gi uttrykk for. mistru til at ein ting er ekte. Samanlagt blir 
dei tre su1nn1ane lik 9 ertogar, eller 3 øyrar, ein vanleg bøtesum i den 
eldre Bjarkøyretten; n1en dette er vel eit tilfeldig san1antreff. 
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Fig. 2. Bit utval a\; «111.erkelappar». 

A selection of"labels". 



Ein annan pitme, son1. er avbroten, viser eit notat over kreditorar og 
gjeld: ? ? ? halluarpe slo pa prim r? - - - l lopni faus haluan niunnda æyri 

ok h? - - - Her får vi mellotn anna greie på at Lo o inn Jaus har til gode heile 
8 Yz øyre, altså vel ei n1.ark. Det er ingen liten sum, kanskje kunne det 
kjøpast 2 kyr for han. 

Ved sida av desse innskriftene som gjeld pengeoppgjer, har vi og det 
ein kunne kalle ein følgjesetel. Det er ein liten pinne som fortel at: 
porkællmyntæresenterperpipar <<Torkjell myntslagar sender deg pepper». 
Ein tnyntslagar n1.ed det namnet kjenner vi ikkje frå før. 

Eit lite brotstykke viser, ikkje private transaksjonar, men truleg offent
leg skatteoppkrevjing. Vi skulle gjerne hatt heile innskrifta her, men det 
er diverre berre slutten son1. er att, pinnen er avbroten. Der står: - -
mankerp tueir øurar l- an kerp tueir øurar. - - manngero tveir aurar. 
Summen det gjeld er altså 2 øyrar og det er tale on1. ei manngjerd, d.v.s. 
ei santiing gardar, son1. opphav leg skulle ruste ut ein mann til leidangen, 
n1.en som seinare gjekk saman om ein bestemt sum i skatt. Det er synd 
vi ikkje har resten av innskrifta, så vi kunne vita kva for gardar det var 
som måtte ut n1.ed dei to øyrane. 

Ein ville ikkje vente noko særleg i dette materialet av opplysningar om 
offentleg styre og stell, slikt som vi elles kjenner frå skrivne kjelder på 
pergan1.ent. Men det er tydeleg at runene ikkje berre har vori brukte til 
smånotat, ein har og kUlma skrive heile brev på denne måten, og rune
pitmen, eller runekjevlet som det vel vart kalla den gongen, har nok 
kunna konkurrere m~d det atskilleg meir kostbare pergamentet når det 
galt vanleg brevveksling. 

Vi har tre slike brev i Bergens-materialet. Det eine er rett nok ufull
ført, men vi får då greie på kven som skulle vera avsendar og kven mot
takar. Brevet har den san1.e innleiingsforn1.elen som vi kjenner frå perga
mentsbrev, og byrjar slik: 

sira:ion senndir:gunnari:huit:kuipiu guprsoklsina hakonn 

Sfra Jon sendir Gunnari hvft kveoju Guos ok sfna. Hakon -«Sira Jon sender 
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Guds og si helsing til Gunnar Kvit». Namnet Håkon skulle vel vera byr
jingsordet i sjølve teksta. Itmskrifta skriv seg frå fyrste delen av 1300-talet 
og vi kje1u1er på den tid ein Gunnar Kvit som var fehirde i Bergen frå 1340 
til1343. Prestar med det vanlege namnet Jon er det så mange av at vi ikkje 
kan vita kven det var i dette tilfellet. Den Håkon som brevet skulle 
handle om kunne kanskje vera den aktive biskop Håkon i Bergen. 

Omlag hundre år tidlegare har det vori sendt eit personleg brev med 
gode råd til ein eller annan som ikkje er namngitt (Fig. 3). 

Innskrifta lyder slik: 

pes: uil.ek. bipia: pik: atu: far l or: pema :pol: oke: snid: rit: til: s l ystur: 
o laus: hætusuæins: h l on: er: i: biaruin: atn: unu: setri l oklæita: ras: uip: 
hana: ok l uip: prqnbr: pinaerpu: uil l dir: sætas: æki: atu: sansni: l iarls: 
atu: kena: nu. bætu. / 

Pess vil ek bioja ]>ik, at ]>t4 far 6r ]>eima poll, ok snio rft til sy stur Olafs 
Hettusveins - H6n er { Bjargvin at nunnusetri - ok leita raos viO hana ok via 
frændr ]>fna, er ]>u 1Jildir sættask - Eigi att ]>t4 sannsyni jarls. - - -

Her har eg lesi poll, ok, n1edan ein faktisk også kan lesa poloti som kan
skje kunne tyde sl o t t, palass. prqnbr kan eg ikkje forstå annleis enn som 
frændr, n1en skrivemåten er underleg. Tolkinga av sansni som samzsyni er 
usikker. Elles kan ein merke seg dei tre imperativane far, snio og leita i 
ei at-setning. 5) 

«Det vil eg be deg om at du fer frå denne pollen og skjer eit runebrev 
til Olav Hettusveins syster. Ho er i nonneklostret i Bergen. Spør henne 
og frendene dine til råds dersom du vil gå til forlik. Ikkje har du slik 
rettferdskjensle som jarlen, -- -». Resten av teksta er ikkje tolka og har 
vel dessuten haldi fram på ei anna treplate. Innskrifta står nemleg på båe 
sider av ei såkalla vokstavle, 6) og vi kan godt tenke oss fl eire slike tavler. 
Det er ille at vi ikkje veit kven det er som gir desse gode råda eller kven 
som burde ta omsyn til dei. Det einaste vi veit er at nonna må vera 
syster til ein som var med i opprørsflokken til Olav Ugjæva, dei som 
fekk tilnamnet hettusveinar. Men tonen i brevet er kjend og kunne ha 
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Fig. 3. Den eine sida av vokstavla, med fyrste halvpart av brevet. 

filloodcn frai/Ic for tvax-tablct, IIJith runes. 

stått som repbkk i ein saga. Forsåvidt kan det godt hende at brevet gjeld 
ein eller annan i den vrimmelen av personar vi kjenner frå borgarkrigs
tida. l{ va for ein jarl det er tale om her, veit vi ikkje. Innskrifta skriv seg 
frå tida omkring 1200 eller noko etter, og fleire kunne då kon1a på tale, 
t. d. Skule Bårdsson som bar jarlsnamn frå 1217. 

Det er eit underleg nlateriale skrivaren har valt for dette brevet, og eg 
kan ikkje fri rneg frå den tanken at vi kan ha for oss eit henuneleg brev. 
Alle runene er skrivne innafor den litt høgare ran1n1a so1n skulle verne 
det blaute vokssjiktet når fleire tavler vart lagde saman. Ein ku1me tenke 
seg at det her var fari fran1 på san1e n1åten son1 kartagaren Hasdrubal 
gjorde: den eigentlege teksta, so1n var skri ven direkte på treplata, vart 
overtrekt 111ed voks og så vart eit brev med heilt uskyldig innhald skrivi 
1ned nål i voksen. 

Det tredje brevet gjeld den vanlege n1ann i gata. Vi er nede på folke
djupet igjen n1ellon1 handelsmennene på Bryggen, etter dei gode tidene 
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Fig. 4. Rune-kjevle med forretningsbr'ev. 

Rune-stick with business letter. 



under 1200-talet. Nokre menn har gått saman i eit felag og driv handel 
på Bryggen. Ein av dei er sønnafor Bergen og skal skaffe eit parti fisk 
og øl, men det er dårlege tider og han skriv dette brevet til ein av kom
panjongane sine i Bergen (Fig. 4): 

hau: grim i: felag: sinum: sen: dir: }lo rer: fagr: qæi }l: i u: gu}ls: ok :si :nan: 
san: nan: flaska p: okuinatomartskorter l mikfelag eki :er. mun: gatetæin: 
ki: fis: kar: nir: uil: ek: at: }l u· uitir: en: æ gi: kræf l }lubi}l: bon dann koma 
su}lr till uar ok siahutosli}lr egga hantil en kræf }lu eis kis luta mero
kægila}lu l }lostæin lankuita senmerhazkanokora eu: sigri}l}læru nok os 
}labio}lhenni hiit }lumerekkiuetahy}luala}li 

Hajgrfmi,Jelagi sfnum, sendir p6rir Ja gr kveoju Guos ok sfna, sannan Jelagskap 
ok vinattu. Mart skortir mik fela gi. Ekki er mtmngattit, einki fiskarnir. Vil ek at 
pu vitir, en eigi kre} pu. BfO bondann koma suor til var ok sja hvat oss !for. 
Eggja hann til; en kre} jJu einskis hluta mer; ok eigi lat jJu l>orstein lang vita. 
Send mer hanzka nQkkurra. Ej Sigrio parf nQkkurs på bj6o he1mi. Heit pu mer 
ikki vætta - - - -

«Til Havgrim felagen sin sender Tore Fager Guds og si helsing, sann 
felagskap og venskap. For meg skortar det mykje i felaget. Ikkje har eg 
fått tak i ølet, heller ikkje fiskane. Eg vil at du skal vita det og ikkje 
krevja meg. Bed bonden koma sør til oss, for å sjå korleis vi har det. 
Egg han til det; og krev meg ikkje for nok on ting; og lat ikkje Torstein 
lang vita. Send tneg no kre hanskar. Dersom Sigrid ikkje har det ho 
treng, så bed henne til deg. Lov du meg ikkje noko---->> Resten er ikkje 
sikkert tolka. 

Det har ikkje vori greit for Tore fager å skrive dette brevet, han har 
hatt store vanskar med å få det til. Då han var ferdig med innleiinga, som 
vi kjenner att frå sira Jons brev, var det vondt for han å forn'le dette at 
handelen har gått skitt. Han skreiv noko, var ikkje fornøgd n1ed det, 
og strauk det ut; det vil seia han spikka det bort og skreiv på nytt 
att. Dette måtte han gjera to ganger før han let det stå. Vi ser 
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hakk etter <<raderingar» like etter mart og felag. Etter supr er det og 
<<viska» litt. - Tore vonar at <<bondem> skal kmu1a ordne opp i sakene, 
- det er vel handelsmatmen sjølv, og han har han tiltru til. Men det 
er ein mann, Torstein lang, son1 kan bli vanskeleg dersom han får 
greie på elendigheta, så han må haldast utanfor. Tore er og uroleg for 
slektningen sin ( ?) Sigrid. Det er i det heile eit trist lite brev, som godt 
illustrerer nedgangstidene for dei norske handelsinteressene på Bryggen 
omkring 1300. Men midt oppi det heile kjetn, nokså malplassert tykkjer 
vi, ei bestilling på eit par hanskar. 

Dei innskriftene vi no har høyrt om er alle heilt nøkterne, men folk 
på Bryggen hadde i dei tider ikkje berre handel i tankane. Heile livet var 
innvovi med førestellingar om vette og løynde 1nakter som dei laut ta 
omsyn til i alt dei gjorde. Dei n1åtte verne seg mot slikt, n1.en dei kunne 
og dra nytte av dei overnaturlege nlaktene dersom dei visste korleis dei 
skulle fara fram. 

Ei av dei beste rådene ein kunne bruke var runene. Og svært alminneleg 
kjent i så n1åte må juparken ha vori. 7) Det er runealfabetet som har fått 
dette namnet etter dei fyrste fe1n runene. På sam1ne 1nåte so1n det 
latinske alfabetet var brukt i magien i heile Europa, har fuparken vori 
vanleg magisk middel i Norden heilt frå dei eldste innskrifter, for vel 
halvtatma tusen år sidan, og fram til runene gjekk av bruk på slutten av 
n1ell omalderen. 

I Bergensmaterialet finst det omlag 50 innskrifter son1 inneheld fup
arken ein eller fleire gonger. Fuparken kunne verne mot vondt eller han 
kunne hjelpe til at eit ynskje gjekk i oppfylling. 

Ein unggut har satsa på det og har skrivi fuparken på den eine sida av 
ein pitme; på den andre sida gav han uttrykk for kva han ville. Han 
har ikkje vori så svært kravstor. Her står: ost:min:kis:mik / fupork
hniastbmly, 6st rnin, kyss rnik «Min kjære, kyss n1eg.>> 

Elles er fuparken helst brukt son1 vernande tiltak 111ot ulykker og troll
skap og vonde vette. Han finst t. d. på pinnar saman n1.ed rekker av 
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namn, og dei tnå vel då oppfattast som ein slags felles
anlulettar for reisefølgje eller skipsn1annskap. 

Med grunnlag i fu parken kunne ein skrive siffer
skrift, kvistruner. Prinsippet er enkelt. Fuparken er frå 
gamalt delt i tre ætter: 

fupark hnias tbmly 

Kvar rune kunne då merkjast ut ved den ætta ho 
høyrde til og ved plassnummeret itman ætta. For å gjera 
det vanskeleg var ættene nun1n1erert i omvendt rekke
følgje. Runa r er i dette systetnet karakterisert ved 
tredje ætt -Jon te rune: 35. Dette talsytnbolet kunne 
skrivast på tallause tnåtar. I dei vanlege kvistrunene 
n1ed tre kvister til venstre for staven og fen1 kvister 
til høgre. Som døme kan vi sjå på ein særleg forseg
gjort an1ulett. 

Her står: 

mikæl: petr. ioanes. andres.lafranz. tomas. olafr. 
ldemet. nikulas. allerhælger l mengiætimin. notouk. 
dah.lfsminsouk. saloku]?semikoksihni / 36 32 33 36 
23 31 23 34 s 13 15 35 34 36 36 24 31 34 13 24 35 i 23 l 
h?? l hem er 36 14 23 13 ethialbemrallegzhlkarh??? 

Teksta byrjar n1ed ei påkalling av ni natnngitte 
helgnar: Mikael, Peter, Johannes, Andreas, Lavrans 
(Laurentius), Thomas, Olav, Klen1et (Cletnens) og 
Nikolas. Så følgjer: Allir helgir menn, gæti m[n n6tt ok 
dag, lijs tnfns ok sftlu. Guo se tnik ok signi. <<Alle heilage 
n1enn pass godt på meg, natt og dag, livet n1itt 

Fig. 5. Amulett med kvistruner. 

A11111let with cryptic runes. 



Fig. 6. Dei 4 fyrste bokstavane i helgennanmet Klemet skrivne n1.ed kvistruner. 

Cryptic mnes. 

(lekamen min) og sjela nu. Gud sjå til n1.eg og signe n1.eg». l{ vistrunene 
som følgjer er alle tydelege, likevel er det berre byrjinga av denne 
teksta eg kan få meining i: kupkifios . . . Guo gefi oss .... «Gud gje 
oss ..... ». Siste delen av i1u1skrifta er noko ufullstendig skriven, 1nen 
har ei spesiell påkalling av IGen1et: hjalp i mer K!CJnet, hjalp i mer a !lir Guos 
helgir (rnenn). <<Hjelpe n1.eg Klen1.et, hjelpe meg alle Guds heilage n1.enn>>. 
På denne piru1en har vi døn1.e på fire forskjellig kvistrunetyper: i fonn av 
fisk, son1. dobbelt-p (belgporn), med skråkvister, (Fig. 5), og som ein 
menneskefigur n1.ed kvistene hang ande under armane (Fig. 6). Attåt siffer
skrifta kan ein og n1.erke seg at h -runa etter Klen1.et i siste lina er skriven 

Fig. 7. Sj6nnlnar, ein eigen type kvistruner. 

Cryptic runes. 
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3-dobbelt, noko son1 tyder på at * har vori sett på son1. eit Kristus
n1.ono gran1.. 

På ein annan pinne filu1 vi nokre festlege kvistruner, eller sj6nrunar 
<<fjesruner>> son1 dei vel vart kalla, der kvistene er skjeggstrå fordelte på 
høgre og venstre side av andletsn1.asker. Pi1u1en er diverre avbroten, 
n1en det vi har att kan truleg lesast: ---sent li.fi sfnu <<- - - son1 livet 
ditt» (Fig. 7). 

Liknande sj6nruner filu1 vi på ei flat flis 111.ed 111.ange underlege kunster på. 
Det er ikkje lett å få n1.eining i teikna. Nokre fisketeikn 111.å ei11 t. d. lesa 
arii, og det san1e les vi i nokre kvistruner av ein a1u1an type på den andre 
sida av flisa. Her finst dessutan det vi kallar san1.stavruner. Det er ein lang 
san1s stav, og kvistene står fordelt på den. I dette tilfelle er det kanhende 
nan1.net poror son1. skulle skrivast, n1.en kvistene kje111. ikkje i noka logisk 
rekkefølgje. På san1.e sida er ei n1engd n1ed stikk av knivsodden ordna i 
rekker og grupper. Vi veit ikkje kva dette skal vera til, 111.en langs øvre 
kanten er noko vi kan forstå. Her er grupper av enkle strekar skilde 111.ed 
sn1å stikle Nok o er borte i byrjjnga, 111.en det er nok att til å vise at her 
har vori grupper på 1 2 3 4 5 6 7 og 8 strekar. Til høgre for desse er ei 
rekke på 9 punkt, dei tre siste stukne n1.ed knivsbladet snudd den andre 
vegen, og etter dette kjen1. runene: ætpffssantætpf- - -, einn tv eir pr fr 
~j6rir finun sex ~jau atta nfu tfu ell[j'u t6lj' prettan fj6rtan---- -. Kva denne 
telji11ga skulle vera godt for veit vi ikkje, 111.en kunster n1.ed tal var svært 
vanlege. Rekkja 111ed fyrstebokstavane i talorda frå ein og oppover til tjue 
kje1u1er vi frå to i1u1skrifter til i Bergen, og frå ei i stavkyrkja i Gol. 
I n1.agien vart. d. baklengs teljing ei vanleg råd for å få ting til å bli borte. 
Men det kan vel vera eit spørsn1.ål o 111 det på vår flis er tale on1. n1agi, det 
ser 111.eir ut so1n ein den1.onstrasjon av skrive- og teljekunster. 

Heilt sikker n1agi filu1 vi i ei11 variant av -istil-fon11.elen: mtpkrgb 

iiiiiiissssssstttttttiiiiiiiHlllll. Her er sju «naiml\> bundne i ein forn1el, nen1.leg 
nJistil, tistil, pistil, l~istil, ristil, gistil og bistil. Denne forn1elen var kjend 
vidt on1kring og går attende til heiden tid. På Gørlev-steinen på Sjelland 
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frå tidleg vikingtid, finn vi det fyrste døn1.et, ]?mkiiissstttiiilll sa1nan n1.ed 
fuparken. San1.e forn1.el n1.øter vi på den noko yngre svenske Ledberg
steinen i bstergotland. Seinare møter vi han fleire gonger på stavkyrkje
veggene. Best kjend er kanskje den forn1.a vi fi1u1. på slutten av Buslubæn 
i B6sa soga: ro]?kmu iiiiii ssssss tttttt iiiiii 111111. Etter det Busla sier i siste 
verset (det såkalla Syrpuvers) skal dette vera nanu1a på tre farlege karar 
(seggir). Elles kjenner vi fleire 111.eir eller n1.indre forvanska -istil-forn'llar. 
De1u1e formelen høyrer til ein type magi der det gjeld å gi dei vonde 
maktene vanskelege oppgåver å løyse, og der løysinga fører til kraftfulle 
trylleord. Det fyrste namnet tnistill t. d. er nusteltein son1. til alle tider 
har hatt ein breid plass i magien. 8) Kva forn1.elen har vori brukt n1ot i 
vår innskrift er det uråd å seia noko on1.. 

No er det ikkje berre svart magi vi har døn1.e på. Tidlegare er nen1.nd 
ei n kristeleg a1nulett, n1.en det finst n1.ange slil~e i Bergens-n1.aterialet, for 
det meste n1.ed latinsk tekst. Ave 1\!Iaria er godt representert, Pater Noster 
finst ikkje fullt så ofte, n1.en så er det ein del stutte eller fragn1.entariske 
tekster av varierende i1uiliald; deriblant fi1u1 vi den kjende palindron1.en 
sator arepo tenet opera rotas. Her skal eg drøfte berre ei son1. itu1eheld ein 
fonnel til hjelp under vanskelege fødselar. Ho finst på ein firkanta pinne 
og ser slik ut: maria peperit cristum elisabet peperit iohannem ba pti

stam in illarum / ueneracione sis absoluta æcsi inkalue dominuste uacat 

ad lu. 

Den siste delen er forvanska, n1en er lett å restituere etter variantar vi 
kjenner frå mello1nalderlege handskrifter. 9) I norn1.alisert forn1. blir då 
teksta: 

Maria peperit Christun1. Elisabet peperit Johanne ni Baptistam. In il/ar u tn 
veneratione sis absoluta! Exi, injans! Dotninus te vocat ad lucetn. 

<<Mari fødde Kristus. Elisabet fødde Johatules døyparen. V er forløyst til 
ære for dei! Kon1. ut, barn! Herren kallar deg til lyset!» 

Dette er jo ei vakker tekst og ho går attende til den tid då dei geistlege 
enno ikkje heldt seg for gode til å hjelpe når jord1nødrene stod 111.akteslause. 
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Fig. 8. Sidebein av storfe med runer. 

Piece of bone (rib) with mnes. 

Dei magiske innskriftene son1 hittil er nenu1de har stått på spesielle 
pinnar, på kva ein kan kalle an1.ulettar. Men dei fleste n1.agiske innskriftene 
finst på vanlege daglegdagse ting, og skulle vel då verne 1nat og drikke 
mot alt vondt. Under botnen av trekar, diskar og ka1111er har det til alle 
tider vori vanleg å skjera inn magiske teikn, og her finn vi så Ave Maria, 
fuparkare og liknande. Under botnen på ein kane, eller kjenge, som var 
meint til å ause øl med, står t. d. jupor skrivi n1.ed kvistruner. 

Dette med ølet fører oss over til ei a1111.a side av kvardagen enn den vi 
har tala 0111. før. Ikkje arbeidet -lessing og lossing av varer, handel og 
kjøpslåing og økono1niske beky1nringar, n1.en fritid og 1noro. 

Vanleg moro, den gong son1. no, var samkon1.ene i skytningsstovene. 
Noko særleg oppbyggeleg n1.oro var det visst ikkje; det var vel helst 
drikk, kvilu1folk og spetakkel. Men likevel må ein tenkje seg at det 
nettopp er eit slikt miljø dei kjen1. frå, so1nn1.e av dei artigaste i1111skriftene, 
og dei som gir 111.est intin1.e glin1.t av Bryggen i farne tider. Som ei scene
tilvising kan eg nemne ei lita innskrift på eit suppebein (Fig. 8). Der står 
det: nuerskøramykyl, Nu er sl~æra tnildl, <<No er det stort ståk og strid». 
Med litt fantasi ser ein for seg den halvn1.ørke skytnil1gsstova 111.ed dei 
osande tranlan1.pene, blanke flirande andlet, øldunst, fylleprat, og tretter 
og slagsn1.ål av og til. Ei a1111a hand har på san1.e beinet sett til noko som 
eg til no ikkje har fått noka n1.einil1.g i. 
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Fig. 9. «<ngebjørg elska meg då eg var i Stavanger>>. 

"Ingcbjorg loucd /IlC wlicn I was. in Sta u anger". 

Vakre og attråverdige har alle kvinner sett ut for dei øre mennene. 
Ei av dei 111å ha fått eit nytt belte og det blir straks kon1mentert: fana

bæltiiokbiazkupina, Fanabelti(t) j6k bjartsku pina. «Fanabeltet auka ven
leiken din». Noko 'fanabelte' kjenner vi ikkje frå før, 1nen kan det vera 
ein viss type ettertrakta belte som helst vart laga i Fana ? 

På ein liten halvrund pinne står ei innskrift son1 det ikkje er godt 
å seia om ein skal oppfatte son1 skryt eller son1 ei åtvaring (Fig. 9): 
.inkebiqrkunimerpaerekuarispafakri, IngibjQrg unni nu!r pa er ek var [ 
Stafangri. «Ingebjørg elska n1eg då eg var i Stavanger».10

) 

Nok o n1eir intin1 er innskrifta på ei lita fint spikka flis son1 ein kar vel 
har stukki bort i handa på den jenta han tykte best om: silkauilda. ek. 

minasempuest, Slfka vilda ek tnfna sen1 Pt4 est. <<Slik son1 du er, ville eg 
gjerne at 1ni var». 

Ein son1 kanhende gjerne ville skrive noko liknande fekk sendande 
inn til seg ein pinne frå ein bodberar. Og der får han greie på at: gya: 

sæhir: atpu: kakhæim, Gyoa se gir at p u gakk heirn. <<Gyda seier at du skal 
gå hein1>>. 11

) 

Det er tydeleg at mannen har smakt godt på ølet før han vågar å skrive 
eit svar på san1e pinnen. Men det er så vrøvlete at i alle fall ikkje eg kan 
forstå det: pansak: abakistan: rp is. 
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Det kunne og vera andre fårar i dette n'liljøet. Ein kunne koma ut for 
hasardspel, og på ein p lime kan vi les a resten av eit godt råd i så måte: 
. : . pui : at ~ af : dirpar : taf?e : ?ekar : mark : skona .... / .... - .. elen .. 

der alam : sæt(i)at : biopa. Dette forstår eg slik: pvf at aj dirfoar-tafli tekr 
margskonar- --«For: av høgt (vågalt) terningspel kjetn mangt slags---» 
Det er n'lest son'l å høyre Faren i Kongespegelen seia til Sonen: <<Franueis 
er det nokre ting son'l du skal fly og vara deg for, som spel (tajl), og 
skjøkjer og tretter og kast om pengar (kast UJn viO!Qgur), for på desse 
grunnvollane blir oppbygd dei største ulykker (pvf at a.f pessuni grund
vQ!lum tilnbrask inar mestu lwjuor4gæjur). 12

) -Vår tekst kunne vi gi god 
n'leining o1n vi fylte ut n'led san'le ordet sotn Kongespegelen har: (hQ_{uo)
ugæj'a. Den andre lina er for fragn'lentarisk til å gi n'leining, men det er 
tale on'l ein Erlend og on'l det at bj6oa, å by, her kanskje: by opp, 
satse pengar. 

Til det san'le n1iljøet son'l Kongespegelen åtvarar in'lot, høyrer kanskje 
denne innskrifta, endå ho tykkjest heilt uskuldig: 

unpu mær ankpær gunnildr kys mik / kanekpik. 

Unn pr~ mer, 
atm ek per 
Gunnhildr. 
Kyss tnik 
kann ek pik. 

<<Elsk du n'leg, eg elskar deg. Gunnhild. Kyss n'leg, eg kjenner deg godt.» 
Kva no enn tanken n1ed dette verset var så var det i alle fall ild<:je tenkt 

son'l offentleg lesnad. Det kan ein derin'lot seia om den neste innskrifta. 
Det vart visst ikkje alltid servert fyrsteldasses vare etter det ein kan 

forstå av ei innskrift på eit auseskaft. Her står det: 
mynta:ek:myklu:opdar miop:ransti koma nala 

Fyrste ordet etter siste skiljeteikn valdar vanskar. Andre runa, son'l n'lå 
lesast son'l binderune an, trur eg lyt rettast til o, og neste teikn les eg son'l 
st endå det ikkje er heilt tydeleg. Vi får då fran1 ordet rosti som n'linner 

22 



oss om gno hrosti - roste, meiska n1.alt. I denne innskrifta kan det vanske
leg vera dette ordet vi har for oss, vi skulle vente rosta. Derson1. vi ikkje 
skal rekne n1.ed enno ein skrivefeil kan vi oppfatte rosti son1 dativ av ei 
elles ikkje kjend sideforn1 * hrostr. Det siste ordet i innskrjfta: nala n1.å vera 
ei stuttforn1 av adverbet naliga sotn tyder nær. Stuttforn1.a er truleg vald 
av on1.syt1 til n1.etrun1.; itu1Skrifta ser nen1.leg ut til å vera ein kvidling, eit 
linepar, n1.ed Ill S0111. rin1.bokstav, og då vil forn1.a na/a gi trokeisk utgang 
i verslina, slik det etter reglane skal vera. På den måten eg har forstått 
innskrifta, ser teksta slik ut i nonnalisert gno. 

Mynda ek myklu optar 
mjQo-hrosti koma nala 

«Måtte eg n1.ykje oftare få kon1.a i nærleiken av n1jødvorteren (maltet)>>. 
Det er tydeleg at den so1n skreiv innskrifta tneiner at ausa ikkje alt for 
ofte har vori brukt til godt øl eller n1.jød. Men tanken har i alle tilfelle 
inspirert han til å gi utsegna ei fast og tiltalande forn1.. 

On1. tankane bak dei to neste innskriftene eg skal nemne kan kallas·t 
inspirerande er 1neir enn tvilsatnt, 1nen i alle fall den eine har fått bundi 
forn1. etter reglane for skaldskap. Ei av desse i1u1skriftene står på ein liten 
rund pi1me; i enden av pinnen er eit flatt hovud, og på båe sider av dette 
hovudet står runene. Innskrifta lyder slik: 

smi pur: saarp: uiktisi f af: snæltu: benum 

Det andre ordet her n1.å vera pret. av verbet seroa sotn Fritzner defi
nerer slik: «Søge sin n1.askuline Kjønsdrift tilfredsstillet ved legenuig 
Otngjængelse n1ed et andet levende V æsen - især 0111. Sodon1.iteri.» 
Det siste kan det ikkje vera tale otn, for her gjeld det ein n1ann: Srnior 
og ei kvinne Vigdfs. Den siste delen av i1u1skrifta er noko dunkel, n1.en 
ein kunne kanskje forstå det som eit oppnan111 eller eit tilnan111. Det 
rin1.elegaste var vel då å lesa: aj snældu-beinum. Eit slil<t ord er ikkje kjent 
i gno., n1.en i nyare 6d er det oppteikna av Hans Ross i Nordhordland. 
Der heiter det sneldebein, og Ross seier at det er det san1.e som hardbein i 
Ryfylke ogl>ein i Setesdal. Det skal vera ei <<mindre Støtte under Sledens 
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'Rin1', anbragt midt jmellen1. 'Stavbandi'. Ordet *snældubeinn kunne då 
ha vori brukt son1. tih1.an1.n på same måte som t. d. skQkull, keipr, stajn, 
1nei0r. Namnet kan og vera overført på ein flokk, ei gruppe eller ei slekt. 
Uttrykket aj snældubeinum kunne då vera parallellt n1.ed eit aJ birkibeinum. 

Innhaldet av innskrifta blir etter dette ganske enkelt ei konstatering: 
Srnior saro Vigdfsi aj snældubeinuni. «Sn1.ed låg med Vigdis av sneldebeinane 
(sneldebeinsfolket)>>. On1 språket i denne innskrifta kan ein Inerke seg 
svarabhakti-vokalen u i smipur. Dette er ikkje uventa i ei innskrift frå 
Bergen eller omlandet. 13

) 

Den andre ufine innskrifta står på ein jamt tilspikka, flat, firkanta 
pim1.e. Ho er fordelt på dei to breidsidene. Det er ingen stad tvil on1.lese
måten, og im1skrifta lyder: 

fell eg: er: fu p: sin: bylli / fuporglbasm 

Felleg må vera det san1.e son1 Jerligr, son1. tyder stygg, fæl, avskyeleg, 
vederstyggeleg. Fritzner har ein god definisjon på det tilsvarande adverbet 
Jerliga: «Paa en Maade som Afviger sterkt fra hvad der er naturligt, tække
ligt eller tilbørligt>>. I vår im1skrift er rl assin1ilert til l!. Ordet fup må vera 
det same son1. fu i moden1e norske dialekter, der det tyder den kvi1u1elege 
kjønnslen1 eller endetarmsopninga (vulva eller anus). I ga1nn1.alnorsk 
er det ikkje kjent utanfor samansetningar, n1.en har då tydinga vulva. 
Ordet bylli gir og eit forståeleg ord derson1. vi tenker oss ei assimilert 
form; byr li tyder ein skjenkar, skjenkesvein, den son1. ber og skjenker 
drikke. For å få n1_eining i de1u1e lina lyt vi så oppfatte sin son1_ genitivs
n1_erke, og tenke oss at vi her sikkert har det tidlegaste døn1_e på den 
elles velkjende <<garpe-genitiven>>, som er så ut breidd på Vestlandet i våre 
dagar. Imilialdet i denne lina, slik son1_ eg oppfattar henne, blir temn1_eleg 
ufint: <<Fæl er den son1_ fører drikke til fua». Den andre lina i innskrifta ser 
ut til å vera ein forvanska fupark, men ein kum1e vera freista til å tru 
at det var ein tanke bak forandringa av k til g, slik at ein kan lesa fitoQrg, 
der Qrg er fen1_. av adjektivet argr eller ragr, son1 1nellon1_ atma kan tyde 
sedlaus, homoseksuell osv., 1nen resten av i1u1skrifta girikkjenoka 1neining. 
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Språkleg kan ein i denne itmskrifta merke seg assimilasjonen, garpe-geni
tiven og den vantande non1inativs-r i felleg. Ingen av desse skulle vel vera 
utenkande i siste halvdel av 1200-talet, son1 innskrifta kan daterast til 
etter funnomstende. Ein annan ting ein skal legge merke til er at fyrste 
lina er ei feilfri versline i dr6ttkvætt versemål. Stavrimet er bori av dei to 
J-ane (stuOlar) og vi har innrim (skothending) i fyrste staving i orda felleg 
og bylli. Neste line kunne ein så faktisk oppfatte som andrelina i ein 
kvidling med rimstaven i fyrste trykktunge staving. Innhaldet i ei slik 
line måtte då løyne seg bak t. d. avstytt skrivemåte. 

Dr6ttkvætt er det versemålet som utan tvil er n1est karakteristisk for 
skaldediktinga. Det er det som er mest vanleg brukt i lovprisingsdikt for 
kongar og stormenn. Vi kjenner då også mange døn1e på det i Bergens
nlaterialet, forutan det vesle tilløpet vi nettopp har sett på. Vi har to heile 
åttelina strofer, ein fullstendig halvstrofe og brotstykke av tre heile strofer. 
Dessutan har vi brotstykke av ein heil åttelina strofe i hrynhent versemål. 

Drottkvætt-versemålet er innvikla og rigorøst, og eg skal prøve å 
forklare hovudtrekka i reglane ved hjelp av ein av dei fullstendig bevarte 
strofene frå Bergen. Denne innskrifta skriv seg frå 1330-åra og finst på 
ein rund pinne n1ed eit lite handtak i den eine enden, den andre, smalare 
enden er avbroten. Pinnen mitmer mest av alt on1 ei n1iniatyr-år der 
bladet er avbroti. Her finst to liner med runer, ei stutt på 20 runer med 
ein eigarformel: sigurpr amunda son a mik, og ei lang på 148 runer 
med drottkvætt-strofen. Strofen er enno ikkje tolka og eg skal ikkje koma 
med nokon kommentar til innhaldet, då vi her ventar på tolkingsframlegg 
frå dei granskarane som har hug til å prøve seg på ei jomfrueleg tekst 
(jfr. Maal og Minne 1962 s. 98 ff). Derimot kan ein u tan omsyn til inn
haldet sjå på rima i alle fall i fyrste halvstrofe. Heile strofen står skriven 
i ei line på pinnen og ser slik ut: 

sæinterpatersuæinfandyntasilfrberh: i: molduærgapatsæhirhærmep 
harrahæipmillz: i: giofræipa: : hausaerlauhatl<>pelohryrandadyrumpes 
uitisbipik priotepægnlæipumguzræipi 
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Alitterasjonen, stavrin1.et, blir bori av to stuolar i dei ulike linene og av 
ein hQjuostajr i dei like linene, den siste skulle alltid stå i fyrste trykktunge 
staving i lina. Son1. regel vekslar rin1staven frå linepar til linepar. Innan 
kvar line er det så innrim, hendingar, det vil seia stavingar med san1.e 
konsonantgruppe etter vokalen. Derson1. vokalane var forskjellige heitte 
det skothending, og slik skulle det vera i dei ulike linene; var vokalen den 
same heitte det aoalhending, og det skulle det helst vera i dei like linene. 
Den siste rimstavinga skulle stå i nest siste staving i kvar line, og den 
skulle vera trykktung. I det heile skulle rima alltid stå i dei trykktunge 
stavingane, og av dei skulle det vera tre av i kvar line. Av trykldette 
stavingar skulle det og helst vera tre, 1nen avvik frå den regelen er ikkje 
uvanlege. Mellom dei to halvstrofene var det som regel ei skarp syntak
tisk grense, son1. i vår innskrift er merkt ut n1.ed eit dobbelt skiljeteikn. 
Den fyrste halvstrofen set eg opp her med alitterasjonen n1.erkt ut n1.ed 
feite typer og innrima n1.ed kursiv: 

sæinter patersuæinfand ynta 

silfrberh: i: molduærga 

patsæhir hærme pharra 

hæipmillz: i: giofræipa 

Dei to rimstavingane i andre lina har sikkert vori uttala likt endå dei 
er skrivne forskjellig erh- ærg. Skilnaden på e og æ skal ein ikkje ta høg
tideleg, og g-lyden har sikkert hatt ein spirantisk uttale so1n ein ofte i 
runer uttrykte n1.ed h. 

For all skalde-dikting, ikkje berre for drottkvætt, gjeld det så at dik
tarane nytta eit særleg språk og særlege uttrykksmåtar. Dei skilde mellorn 
to slags slike poetiske uttrykk, det eine vart kalla for hei ti og det andre for 
kjenning. Heiti var for ein stor del synonyn1er son1. var gått av bruk i 
daglegtale, men son1. heldt seg i det poetiske språket. I det heile er skalde
språket svært rikt på gan1.1nalt ordtilfang. Kjem1ingane er on1.skrivingar 
av typen «ørkenens skip» for kamel. Ofte kan dei vera san1mansette av 
fleire ledd, og er ikkje sjeldan vanskelege å få full n1eining i for vår tids 
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me1meske, som ikkje er heilt fortrulege med miljøet og kulturbakgrunnen 
til dikta. For å få nokre døn1.e på dette poetiske språket kan vi vende oss 
til den andre heile drottkvættstrofen frå Bergen. 

Denne strofen er tolka på til dels sterkt avvikande n1.åtar av Wolfgang 
Kr ause og J 6n Helgason. Den fyrste helmingen er dei likevel samde om, 
og den lyder i nonnalisert form: 

Fell til fri or ar pellu 
farlegrar mer arla 
fisk als jestibala 
forn byrr hamar-norna. 

Denne halvstrofen er noko uvanleg sett frå metrisk synsstad, for det fyrste 
ved det at det er den same rimstaven son1. går att i alle fire linene, her f. 
For det andre har denne strofen gjenno1nført heilrim, aoalhending, i alle 
linene, det er ein avart av drottkvætt som vart kalla allhent. I denne halv
strofen har vi to kje1mingar samansette av fleire ledd. Subjektet er byrr 
hamar-norna. Den siste delen er norner, d. e. kvi1mer, som held til i ein 
(berg-)han1.ar. Dette er då ein kjennjng for gyger, trollkvinne. Byrr er 
bør, vind, og trollkvh1nas vind veit vi skal forståast son1. hug, sinn. Dette 
blir uttrykkeleg sagt av Snorre i hans Skaldskaparmål: hug inn skal sva 
kenna, at kalla vind trollkvenna. Til kjenningen står adjektivet forn, og «den 
gamle hugen>> er vel helst kjærleiken. Den andre kjenningen i strofen 
er .fisk-als festi-bala Jellu. Fisk-al er ei o1nskriving for hav, <<djupet der 
fiskane går>>, og havets <<bål» er gull. Dette er ein sværtvanleg type kjenning, 
so1n bygger på segnene on1. den store skatten som ligg på botnen av Rin. 
festi- er eit sa1nansettingsledd som gir tydinga «den som fester». Gullet som 
fester er det san1.e so1n sn1.ykke. pella er eit furu-tre, og smykkets furu 
er kvinne (furua med feste-bål frå fiskedjupet). 14 Kvinna er både fager 
og farleg (friorar- farlegrar) og tidleg (arla) vende kjærleiken seg til 
(jell til) henne for diktaren (mer). Omsettinga blir då: «Kjærleiken vende 
seg for n1.eg tidleg til den fagre skadelege kvilma>>. 
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Neste halvstrofe, som i transskribert form ser slik ut 
pæimuihdi.h(e)uirpundar. 
pornluprs.iolun.bupar. 
gloumar .gyghiartouma 
galdrsfastlegha.haldet: 

er tolka svært forskjellig av Krause og Helgason, men båe tek sjølvsagt 
atterhald for sine fran1legg. Dei stussar båe, som rimeleg er ved uihdi, 
son1 vel bør rettast for å få inn den stavinga und son1 metret krev. Båe 
stussar og ved h(e)uir og iolun. Eg skal ikkje referere dei to tolkingane, 
berre peike på ein opplagt kjenning for orn1 som finst her, men som ikkje 
er kjend frå før: gygjar taumar. Denne kjenningen bygger på forteljinga 
om Hyrrokin, gygra som dei sende bod på for at ho skulle sjøsette båten 
som Balders lik låg i. Ho kon1 ridande på ein varg og hadde ein hoggorm 
til taumar (!1Qggormr at tau1nu1n). Dette har vori eit kjent og vidt utbreidt 
n1otiv. Vi kjenner det i biletfran1stelling fra Hunnestadsteinen i Skåne,15

) 

som skriv seg frå vikingtid, og frå den mykje yngre norske folkevisa 
Olav og Kari: 

Ho ha' e 'kje anna til beisle-ring 
hell frånaronnen ho slengde ikring. 

Eg har sjølv ofra mykje tid på å finne fram til ei tolking sotn kan klare 
seg med færre rettingar enn dei Krause og Helgason har tydd til, n1en 
eg har enno ikkje nådd fram til noko son1 eg er nøgd med. Den store 
vansken er ordet 'iolun', det er ikkje kjent før, men som vi seinare skal 
sjå finst det i enno ei n1etrisk innskrift. 

Denne drottkvætt-strofen står ikkje aleine på pinnen. Innskrifta held 
fram i eit Vergil-sitat (Ecolga 10): omnia vincit amor, et nos cedamus amori 
«Kjærleil<:en vinn på alt, lat oss gi etter for kjærleiken». Både av dette 
sitatet og av det vi forstår av sjølve strofen går det tydeleg fram at vi har 
tned ei mansQngsv[sa, eit kjærleiksvers, å gjera. Dette var sikkert ikkje noka 
uvanleg diktform i 1nellon1alderen, tnen det er ikkje så n1ykje vi kjenner 
til genren utano1n sagatida. Det kjen1 vel av at slike dikt av ein eller annan 
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grunn ikkje var velsedde i seinare tider. På Island var det til og med sett 
streng straff for kjærleiksdikting. Vår strofe skriv seg frå tida ornkring 
1200 og den står ikkje aleine. Omlag frå san1e tid har vi ein uheil strofe, 
som vel kan vera ei mansQngsvfsa, rnen før vi tar for oss den, vil vi sjå på 
ein uskadd firelina kvidling frå tida fran1 imot 1300. Også de1u1e høyrer 
visstnok til kjærleiksdiktinga. 

Innskrifta står på ein liten firkanta pinne, n1ed runer på alle fire sidene, 
og ser slik ut: 

myttar bolla katr haluann bolla au}:>r halluin annan bo tast hall 

uanb holmr halluanb 

uar kennir uira uitr ugllapan sitita 

air nemr optok storom alunns grunntar mik blunnti 

Det er dei to siste linene son1 inneheld halvstrofen. I dei to fyrste linene 
har vi ei n1erkeleg opprekning av rom-n1ål knytte til ord so1n vel rnå 
oppfattast som tilnan1n. Vi kan stille det opp slik: 

'myttar' bol! a 
'katr' ha !Jan bol/a 
'aupr' haljan annan bo(lla) 
'tast' haljan b(olla) 
'hol mr' half an b(olla) 

Ein bolli er eit ron1-n1ål son1 etter landslo-va av 1274 og etter bylova 
skulle brukast til mæling av våtvarer <<hotming og allslags drykk, tran og 
anna slikt».16) 

Ein bolle var 1j4 ask, eller lik 4 juster. Legg ein no i hop dei fen1 måla 
son1 er nemnde i innskrifta: 1+ %+ 1 %+ %+% får ein 4 bollar, son1 
er det same som ein ask. Det kan då tenkast at vi her har å gjera n1ed eit 
notat om fordeling mellon1 fem personar av 1 ask med eit eller anna 
flytande, øl t. d .. Av dei fem <<tilnamna>> kjenner vi berre to frå før: katr 
og holrnr. Dessutan kjenner vi Auor sorn både kvinnenan1n og manns
namn. Eg kan ikkje finne nokon serleg indre samanheng n1ellom for
delinga av denne asken og kvidlingen som står på same pinnen. 
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Denne halvstrofen oppfattar eg slik: 
Var kcnnir vera 
vitr uglaoan si~ja. 

Eir nernr opt o/;e st6rum 
Qluns grundar mik blundi. 

V ar er nan1net på gudinna for ekteskap et, eller SOlll det hei ter i Snorres 
Gylfaginning: «hon hlyoir a eioa n1anna ok einka-n1al, er veita sin a nulli 
kon ur ok karlar; pvi hei ta p au n1al varar; hon hefnir ok p eim er brigoa.»17 ) 

«Ho høyrer truskapslovnader som mem1 og kvinner gir kvarandre; dif or 
heiter desse lovnader vårar; og ho straffar og dei som bryt dei.» Var 
er subjektet for kennir, og dette verbet, kenna, kan tyde l a ta få kJenne, 
lære å kjenne, få til å-, osv. vera er gen. pl. av verr son1 tyder elskar, 
ekten1ann. vitr oppfattar eg som sideforn1 til vættr(n) son1 tyder ingen. 
vera vitr blir då heilt parallellt til Harbaroslj6o 23 vættr manna, ing en av 
n1enn, ingen (tnatm). Vglaoan silj'a er ein akk. n1ed inf. sotn står objekti
visk til kennir, og der det mask. uglaoan sikkert går tilbake på heile ut
trykket vera vitr og ikkje på det ubøyelege nøytrumsordet vitr. Meininga 
blir altså: «Vår får ingen til å sitte uglad>> eller enklare uttrykt: «Vår gjer alle 
glade>>. I neste linepar har vi ein kjenning Eir Qluns grundar. Eir er gudinna 
for lækjedomskunst, Qlun er n1akrell og Q!uns grund kunne vera havet. 
Då ville heile kjenningen vera det satne som havsgudinna Ran. Ho var ei 
gudinne sotn ville metmeska vondt, og som drog sjøfolk til seg ned i 
havet. Dersom ein oppfattar kjenningen slik må ein sette on1 siste delen 
slik: <<Rån tar ofte og n1ykje svevnen frå tneg>>, og han ville dern1ed gi 
uttrykk for otte for å fara på havet eller otte for ein som er på sjøen. 
På detme tnåten får vi ein viss parallellitet n1ellon1 dei to linepara i halv
strofen, det eine om gudinna Vår og det andre 0111 gudinna Rån. Men eg 
tykkjer sjølv det ville gi betre n1eining 0111 vi kunne forstå kjetulingen 
Eir Q!uns grundar son1 ein kvinnekje1111ing. Qluns grund måtte då stå for 
gull og det kan ein godt få til dersotn ein tenkjer seg Q lun som ein halv
kjenning for orm. Ein fullstendig kjenning n1ed dei same orda, tuen n1ed 
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eit utn1.erkjingsord, eitr, i tillegg, finst i vers i Njåla: eitrs Q lun-grund, d. e. 
<<gift-fiskens tnark>> som står for gull. Denne gullkjenningen bygger på 
førestellinga om Fåvne og gullskatten på Gnitahei. Dersom ein oppfattar 
kjetmingen slik blir innhaldet i halvstrofen: «Vår får ingen til å sitte 
uglad. Kvinna tar ofte og my kje svevnen frå 1neg». 

Oppfatta på de1me n1åten, mi1u1.er strofen på ein 1nerkeleg måte om 
eit lausvers som er tilskrivi kong Magnus Berrføtt, og som han skal ha 
dikta om ei keisardotter :18

) 

l' t l , su s em es mer memar 
Makthildr ok vekr hildi 
(nulr drekkr suor 6r sarum 
sveita) leik ok teiti; 
sa kennir mer svanni, 
sfn !Qnd es verr rQndu 
(svero bitu HQgna huroi~) 
hvfijarpr sofa lftit. 

«Der er ei, Makthild, so1n nektar meg leik og glede og som vekkjer kamp. 
Sørpå drild<_ ramnen av såra. Den lyse kvi1u1a, som forsvarar landet sitt 
med skjoldet, får meg til å sova lite. Sverd beit i skjolda.>> Både kvinna, 
gleda og svevnløysa finn ein her, til og n1.ed verbet kenna er brukt på 
san1.e n1.åten. Det kan forresten hende at vi her har for oss eit fast uttrykk 
kenna e - tn at sofa lftit, son1. har vori brukt for å uttrykke sterke liden
skapar. Vi kjenner det og frå eit dikt i fornaldarsagaen Olll Halv og 
Halvsrekkane, der Hr6kr inn svarti klag ar over drapet på broren: 

Slfkt kennir nufr 
at sofa lftit 
marga grfmu 
ol< m.jQl< vaka, 
er br6oir minn 
brenna sl<yldi 
kvikr f eldi 
mec1 konungs rel<k111n. 
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<<Det får meg til å sova lite og vaka mange netter, at bror minn skulle 
brenna levande i elden san1an tned kongstnennene.>>19

) I vårt vers lyt vi 
vel gå ut ifrå at det er kjærleiken son1 gjer svevnlaus og truloving eller 
ekteskap son1 gjer glad. 

Reint forn1elt er ikkje strofen slik han skal vera etter reglane for skald
skap. Fyrste lina har berre fem stavingar og nest siste staving i same lina, 
i ordet vera, er i klassisk gammalnorsk stutt, medan vi skulle vente lang 
staving. Men på slutten av 1200-talet skulle det vera tnogeleg å tenke 
seg at dette ordet hadde fått lang vokal, slik som det gammalnorske veri 
har lang vokal i nyare norsk, t. d. Lomvær og Vågåvær. 

Det er noko positivt over innhaldet i denne halvstrofen, men det er 
ikkje sikkert ein kan seia det san1e om den fragtnentariske strofen eg 
ne1nnde, og som vi no tek for oss. 

Det er att berre ei flis av den opphavlege runepi1u1en, og denne flisa 
er dessutan sundbroten i fleire stykke. Det som sikkert kan lesast ser 
slik ut. 

(breidsida) snotgat laussanlatalingunirfyrirur 

? ? ? om æ??? rho? mærfyrirmonom 

(smalsida) ?æ?? mbæ??? bar?? 

Dei siste runene står på det som er att av sida «oven> breidsida, toppane 
av runene er her skadde og borte. 

Runene på breidsida kan vi dele opp i tre drottkvætt-liner. Sn6t gat 
lausan leita gir ei god a-line, og b-lina som høyrer til oppfattar eg slik: 
lfn-Gurmr Jyrir ver sfnurn. I det siste ordet er då dei fyrste runene restituerte 
med støtte i at ordet kan ha aoalhending n1ed lfn. Resten av runene på 
den sida blir så ei ny a-line, og utfyllinga av denne lina gir seg sjølv: 
Enn er hon mær Jyrir mQnnunt, «Enn er ho ei n1øy for menn>>. Etter inn
haldet høver denne lina godt son1 eit innskot, son1 ofte står i tredje lina 
i helmingen. Fyrste og andre lina skulle ein då vente hadde eit framhald 
i den fjerde lina som no vantar. Det er difor uråd å få full greide på inn
haldet av denne halvstrofen. Lfn-Gunnr er ein kjenning for kvin ne, og 
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det som er att av hovuditmhaldet i halvstrofen kan on1settast slik: «Den 
kloke kvinna laut gi slipp på---- for husbonden sin. Enn er ho ei møy 
for menn.>> Kva ho la ut sleppe veit vi ikkje, men innskotet kunne tyde 
på at vi har for oss erotisk dikting, kanskje på det folkelege plan. Rune
lina som står på kanten av flisa itu1eheld sikkert også eit1 del av strofen, 
sannsynlegvis slutten av ein annan helming, anten før eller etter den vi 
har mest att av. Denne lina er altfor fragn1entarisk til at vi kan seia noko 
om innhaldet. 

Det same lyt vi diverre seia om den neste innskrifta, der vi har dei 
sørgjelege rester av to drottkvætt-strofer. Dei har stått fordelte på dei fire 
sidene av ein tilskoren pinne, som er avbroten omlag midt på etter det 
ein kan rekne seg til. Det som er att er slutten av kvar runeline. Dei to 
fyrste linene inneheld resten av den eine strofen, og dei to siste den 
andre strofen. Vi kan plassere restene inn i strofeskjemaet slik: 

- - - - - - - .. .. hia. 
orlæik. pinnum. æinskis. 

uærpr. um. kumnafærpir/ 

.. .. .. .. - - .. .. qknan 

tring. a. blop? . ?kr ?ngir / 

.. ?o ta. ræyni. gautu ? . 

ranar.lioma. konon ?s. 

?o??f .. - ........ -

- - - p.urabitri. hlufu 

Her vil ein kjenne att ein heil del ord, tnen som rimeleg er kan ein 
ikkje få nokon samanheng i det. Det er tale om Qrleik, pil-leik, katn p; 
gumna, gen. pl. tilgumi mann (jfr. brudgom) ;feroir, ferder, reiser. Det er 
også tale om ein konge, konungs, og vi finn mange ord som er vel kjende 
frå kjetmingar: bl6oi, Ranar, lj'6ma osv. I siste line kunne det vera tale om 
rabitr, stri ds hest, men ein skal kanskje heller lesa ei satnansetning tned bftr 
av san1e type som vi har i fiskenamnet steinbttr, og i natnnet på Håkon den 
godes sverd Kvernb{tr. Nokre ord er vi svært usikre på; t.d. uærpr son1 
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burde byrje på vokal. Vi har skr(e)ngir som er den mest sannsynlege 
restitusjonen og som kan vera ei form av eit verbun1 * skrengja av same 
rot som skrangle. Det siste ordet hlufa bør ha lang rotvokal og er også 
vanskeleg å forklare. Men heile teksta er så fragmentarisk at det tener 
ikkje til noko å drøfte mogelege restitusjonar nærare. 

Det siste skaldeverset eg skal nemne er ikkje, som alle dei andre, i drott
kvætt versemål, men i hrynhent, det same versemålet som det store reli
giøse diktet Lilja er dikta i og som difor også blir kalla liijulag. Det er 
sam.e reglar for metrikken her som i drottkvætt, men kvar line er utvida 
med to staving ar, den eine trykksterk. Pinnen der denne strofen står er 
og diverre avbroten, og llulskrifta lyder slik: 

mapr:skalhonom:hæift:n?? ?: ? ?at:uist-------

slit:uiha:lqutomk:hioik:kirp??k:r?-----

uaki:hykap:fylkna:manat:hirpum:---- .. --

n: fQurum: snyra: knæfa: pøyk ? ? ? - - kraka? - ...... - -

På same måten som med den førre innskrifta kan vi på grunnlag av 
metret og ei berekning av kva som vantar i kvar runeline, sette opp verset 
på denne måten, med slike normaliseringar og restitusjonar som eg 
meiner ein bør ha n1ed: 

Maor skal honum heipt nenna 
hvat vist - - - - - - - - -
- - - - - slett vega latumk 
hj6 ek gyroing r - - - - - -
- - - - - - - ·vaki hykk-at 
jylgna manat hiroum - - - -
- - - - - - -n jQrum snyra 
knefa Jeygir - - kr!tka - -

Også her vantar det for mykje til at ein kan få nokon samanheng i 
innhaldet. Det ein kan seia er at det er tale om heipt, fiendsk a p, hat, 
ovund, sinne, samstundes som det er tale on1 å drepa: vega. Det ser og 
ut til å vera snakk om å snuajQrum, som vel kunne tyde: gi seg over, 
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røme, men meir er det vel vanskeleg å seia on1 dette. Interessantare er 
det å legge merke til at versemålet hrynhent har vori i bruk i Bergen om
kring år 1200. Dei skaldane som vi elles veit har brukt dette versemålet 
er alle komne frå områda vest om havet, frå Sudrøyane og frå Island. 

Det er ikkje berre de1me hrynhent-strofen som får oss til å tenke oss 
om, i det heile må vår oppfatning av vilkåra for skaldedikting i Noreg 
reviderast etter desse funna, som har gitt oss hrynhentstrofen frå omkring 
1200, to drottkvætt-strofer frå same tid, to drottkvættstrofer frå midten 
av 1200-talet, ein halv drottkvættstrofe frå slutten av 1200-talet og ein heil 
drottkvættstrofe frå 1330-åra. Dette viser ei levande interesse for den 
vanskelege skaldekunsten, sjølv 1nellom vanleg folk i eit mellomaldersk 
bysamfunn i Noreg. Og dette i ei tid og på eit område der ein før meinte 
islendingane fullstendig rådde grunnen aleine. 

Ikkje berre skaldediktinga er representert i Bergens-materialet. Den 
andre hovuddiktarten, Edda-typen, har vi og representert nokså fyldig 
med fleire særs interessante tekster. I ei lang, men sørgjeleg maltraktert 
innskrift kan vi lesa brotstykke av eit dikt i ij6oahatt versemål, det same 
versemålet som Havamal er dikta i. Innskrifta står på to fliser av einlang 
pinne, og av dei restene vi har att kan vi slutte oss til at ho har hatt· minst 
300 runer. Det er di verre ikkje mykje av dette ein no kan les a. Omlag 
3/5 av den eine sida av pinnen er likevel uskadd og her kan vi lesa: 

-- asigæipiapri: tilfiors: sæl. ekpapottomk. eruitsatomk. ihia. okkomat

okkar: m. ame pal. iuirne. undir: sakapaatek. umokat 

Midtpartiet av dette kan ein u tan vidare forstå: 
Sæl(l) ek ]>a ]>6ttumk 
er vit satumk { hJa, 
ok komat okkar maor a meoal. 

Dette er ein typisk halvstrofe i ljooahått versemål, og det son1 kjem 
etter kan kanskje vera neste halvstrofe, eller ein del av den. Ein kunne lesa 

Yfir ne undir sakaoatk 
um ok at - - - - (eller: um okkart - - -) 
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Dersom heile itmskrifta har vori i dette versen1ålet ville det ha vori 
plass til tre ljodahått-strofer i dei ca. 300 runene vi no har rester av. 

Innhaldet av den forståelege delen lyder i on1.setting: <<Sæl eg då tyktest, 
då vi sat saman, og ikkje eit n1em1eske kotn n1ellotn oss.»20) Fyrste lina 
her svarar ord til anna til fyrste lina i Hamoistnal 21: 

Sæll ek pa pættumk 
er ek sja knetta 
Hamoi ok SQrla 
i hQ llu minni. 

«Sæl ville eg tykkjast om eg fekk sjå Hamde og Sorle i halla mi.» Den 
einaste skilnaden er at verbet her står i konjunktiv. Resten av halvstrofen 
minner om eit anna dikt, eit lausvers sotn er tilskrivi Gisle Sursson, og 
som han skal ha dikta ved haugen til venen Vestein etter at han var 
drepen og hauglagd. 

Betr hugoak pa brigoir, 
biokat draums ens prioja 
slfks, aj svefni vQkoum, 
sarteina, V esteini, 
pas vit { sal satum 
Sigrhadds via mjQo gladdir, 
komska maor a mioli 
mfn ne hans, at v{ni. 

Eg set om berre det som kjem oss ved her: <<Betre trudde eg det var for 
Vestein då vi sat mjødglade over vinen i Sigerhadds sal, og ingen n1ann 
kon1. tnellom han og meg.» Det er så store likskapar mellom vår halv
strofe og Gisles at det er vanskeleg å tenke seg at det ikkje er ein saman
heng på ein eller annan måte. Men korleis den skal forklarast er ikkje 
godt å seia når vi har så lite materiale å bygge på. 

Så sørgjeleg fragmentarisk denne innskrifta enn er så er ho i alle fall 
lang nok til å vise at versen1ålet ljodahått også finst på norsk grunn. Det 
er elles ikkje kjent utanfor islandsk overlevering. I Edda-diktinga er dette 
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versemålet ikkje brukt i episke, forteljande dikt, n1.en i dikt son1. inneheld 
berre direkte tale, monologar eller replikkvekslingar, slik som i Gritn
nismal og Lokasenna; dess u tan er det brukt i såkalla gnomisk dikting, 
son1. t. d. Havamal. Vårt dikt er tydelegvis av den fyrste typen, med 
direkte tale. Men om vi her har for oss eit originalt dikt, skrivi ned av 
diktaren på staden ( eit dikt o1n venskap eller kjærleik) eller o1n vi har ei 
nedteikning av eit Edda-dikt, henta frå den n1.unnlege tradisjonen, vil eg 
ikkje seia noko sikkert om, men innskrifta er on1.lag sa1ntidig med Edda
handskriftet Codex Regius, eller kanskje noko yngre, frå omkring 1300. 

Den neste innskrifta vi skal ta for oss er om lag hundre år eldre enn 
den førre, men kum1e på same måten so1n den, reknast son1. ei nedteik
ning av Edda-vers. Ho finst på ein noko uja1m1 pinne son1 er avbroten, 
utan at vi sikkert kan seia om det dermed har ko1ni bort runer. Runene 
står på to sider, og innskrifta lyder shk: 

hæil: sepu: ok: ihuhum: gol;mm / por: pik: pig: gi: o pen: pik: æihi: 

Her er ingen tvil om lesinga: 
Heil(l) se }u 
ok { hugum g6oum. 
1>6rr pik piggi. 
OOinn pik eigi. 

«V er du vel faren og venleg til sim1s. Måtte Tor ta i n1.ot deg. Måtte Odin 
eige deg.» Dette er og ein halvstrofe i ljodahått verse1nål, i ein avart som 
blir kalla galdralag og der siste lina er fordobla. Innhaldet i halvstrofen 
virkar noko sjølvn1.otseiande på oss, 1ned ynsket o1n å vera he ill, sunn, vel 
faren, og så dette at Tor og Odin skal ta in1.ot. Det siste n1.å jo gjelde det 
so1n skal gå for seg etter at vedkomande er død. Forsåvidt kan det kanskje 
tenkast at ein del av denne iru1skrifta er komen bort då pinnen vart av
broten, og at det vi no har att er brotstykke av ein heil strofe. På den 
andre sida kan det tenkast at i1mskrifta slik vi har henne er n1.ynta på ein 
som alt er død, og at det er tale om gode ynskje for den andre verda. Men 
ei innskrift med verkeleg religiøst, heident illilhald kan vel vanskeleg 
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tenkast på kong Sverres tid. Rett nok var det ikkje så mykje ein 
skulle skrape på den kristne mellomalderske bergenseren før heidningen 
kom fram, n1en aktiv heidenskap er likevel noko anna. Meir truleg er 
det vel at vi har n1ed eit tilfeldig sitat frå Edda-diktinga å gjera, eit sitat 
som kan ha vori brukt i ein høveleg situasjon. Slektskapen med Edda
diktinga ser ein tydeleg når ein samanliknar n1ed Hymiskvioa 11, der 
tenestejenta kjem inn og hels ar Hyme med: 

Ver pu heill, Hymir. 
[ hugum g6oum. 

Vi kan og minne om Harbaroslj6o 24 der Hårbard sier at 
6oinn a Jarla 
pa er [ val falla, 
en 1>6rr a præla kyn. 

«Odin eig dei jarlar som fell i kamp, og Tor eig træleslekta.>> Dette at Odin 
skal ha dei som fell i kamp er ei vanleg oppfatning, og eit liknande 
ynskje, som det i vår innskrift, finn vi i Styrbjarnar pattr sviakappa. 
Der er det fortalt om kong Eirik at han hadde blota til Odin før slaget på 
Fyresvollane. Han fekk då greie på at han skulle kaste eit sivstrå over 
Styrbjøtns her og seia: Ooinn a y or alla. <<Odin eig dykk alle>>. Dette viste 
seg å ha ein forferdeleg virkning på Styrbjørns flokk. 

Endå halvstrofen, både ved si form, galdralag, og ved sitt jnnhald kan 
sjå ut som ei magisk innskrift, har eg vondt for å rekne henne til den 
kategorien. Det kan ein derimot trygt med neste itmskrift, som vi no 
går over til. 

Denne innskrifta er uskadd og finst på ein firkanta pitme. Alle runene 
står på ei side. 

imestæin hæitti at arirøykr riuki: aldrisæypir sopne: u ty l: innkyl imi-

stein hæitti 
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fmi stein heitti, 
at ari(n)-reykr rjuki! 
Aldri seyoir sooni! 



t'tt yl! 
inn kyl! 
fmi stein heitti! 

«line hita steinen så årerøyken skal ryke. Aldri skal kjøtet kok~ ferdig. 
Ut med varmen. Inn med kjølda. Ime hita steinen.» Her er det ikkje tale 
om noko fast versemål, men det er jo tydeleg 1netrisk, 1ned parallelle 
liner, allitterasjon og til og n1ed to stuttliner med enderin1. Det er ein 
slags galdr vi har for oss, og det er tydeleg at det ikkje er velvilje som 
ligg attom kraftsatsen. 

Situasjonen siktar til den framgangsmåten som før var vanleg når ein 
skulle verme opp nokolunde store kvanta av yn1ist slag. Ein kuru1e 
koke på den måten at ein hita opp steinar og slepte dei opp i vatn i eit 
høveleg kjerald. Så hadde ein på nye steinar etterkvart son1 dei vart av
kjølde. Slik kunne ein t.d. godt koke i trekar. Ein annan måte var å grava 
ei grop i jorda, gjera opp eit stort bål der og verme steinar i elden. Når 
alt var godt opphita og veden var brend til kol, kunne ein så legge kjøt 
oppi og dekke det heile til. Dette er ein seyoir. I vår innskrift er det tale 
om båe typane av oppvenning av steinar, den eine på åren, den andre i 
søyden. Og her skal alt gå galt. Røyken frå åren skal slå ned og søyden 
skal ikkje vera varm nok. Varmen skal ut og kjølda skal inn. 

Men kven er så fmi som får til alt dette. Ordet er kjent som mannsna1nn 
på Island og det skal og vera brukt son1 namn på jotun, 1nen her er det 
meir vanleg med den sterke forma fmr, som dessutan er kjend som ulve
heiti. Ein kunne kanskje tenke seg Imi son1 eit vette son1 på ein eller 
annan måte var verksamt ved koking med steinar, og at namnet då 
hadde samanheng med nøytrumsordet im, son1 tyder støv eller belegg. 
Dette ordet er brukt i omsetting av latin pulvis. Kanskje kan det ha vori 
brukt om belegg og sot på koksteinar. Det er truleg at det villa ga seg eit 
slikt belegg eller ei skorpe på slike steinar, og denne vil då bli brend av 
att når steinen blir hita på nytt. Kanskje det er ifrå slik koksteinshiting at 
det biletet er henta som vi møter i fleire religiøse tekster der det er tale 
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on1. reinsking frå synder. Fritzner har fleire døme, men her skal berre 
siterast eitt: Guo ka !last el dr pvf, at hann brennir aj oss synda fm. Frå nyare 
tid kan vi og dra fram eit ord im som vi kjenner frå færøysk, shetlands
norn og orknøy-norn, og som tyder sot på ein kjele. I alle tilfelle må 
Ime vera ein son1. har makt over varmen ved matlaginga. Dette minner 
oss om den kjende segna om jotnen Tjatse som, veltued trolldom, fekk 
det slik til at søyden ikkje koka ferdig for Odin, Loke og Høne. Dei 
undrar seg over kva det kan koma av, men til slutt høyrer dei at det blir 
sagt i eika over dei, at der sat den som meinte han rådde for at eigi soonaoi 
a seyoinum.21 ) Otu Ime er eit slikt kokevette, vil ikkje dette forundre oss. 
Frå nyare tid finst det ei mengd opplysningar om ymse vette son1 kw1ne 
gripe inn under matlaginga, og om ei mengd av rådgjerder ein tnåtte 
taka til for å gardere seg mot slikt. Etter dette skulle vi vel kill1lle tenke 
oss hue som eit årevette som hadde tilhald i elden og sotu var karakteri
sert ved im, sot eller belegg av anna slag. 

hmskrifta er utan tvil ein trylleformel son1. i Bangs Hexeformularer vel 
ville ha vori ført opp under kapitlet Maning i episk form. I denne samlinga 
finn vi og ein parallell til vår im1skrift. Det er ein maningsformel mot 
«Senge-Heta» d. e. sårfeber (folk trudde at sårfeberen hadde sin grunn i 
sengevarmen), som Bang har henta frå ei svartebok frå Aurskog. Boka 
er nedskriven i 1815 og der står 

Ud, Ølen 
og ind Kjølen! 
I 3de N. (I trende Navne) 22

) 

Endå det ligg vel 500 år mellon1. dei to oppskriftene viser samanhengen 
godt kva for eit n1.iljø innskrifta vår høyrer heime i. 

Trass i mange fromn1e innskrifter både på norsk og på latin, 111ed 
Ave Maria, Pater Noster, Kyrie Eleison osv. har mange sett sin lit til 
tuørkemaktene når det var noko særleg dei ville oppnå. Som ein siste 
illustrasjon til det vil eg ta fram ein pinne med ein ramheidensk formel 
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som ein eller annan mot slutten av 1300-talet ville bruke, kanskje for å 
få ei jente til å elske seg. 

Innskrifta står på ein firkanta pinne, som diverre, som så mange andre, 
er avbroten i den eine enden, slik at slutten av dei fire innskriftlinene 
van tar. Det som er att ser slik ut: 

· ristek: bot: runar: rist: ekbiarh: runar: eæin: faluip: aluom: tuiualtuil:J: 
tro lom: preualt: uip: }?(us)--- uipenneskøpo: skah: ualkyrriu: sua: at: eæi
mehi: po: atæuili: læuis: kona: Hui: pin uk? - - - eks ender: per: ekseaper : 
ylhiar :er hi : okopola: aper: rini: u}:)Ole: a uk: ioluns: mo p: sittu: aldri: sop
p u: aldri - - - ant: mer: sem: sialpre: };ler: beirist: ru hus: ra hus: ep: aranta
bus: laus: a hus: rosa: gaua? - - -

Dette meiner eg vi kan normalisere og sette opp på denne måten: 

R{st ek b6tnlnar, vio inni skæou 
rfst ek bjargnlnar, 'skag' -valkyrju 
einfalt vio alfum, svat ei megi 
tvifalt vio trollum, p6tt æ vili 
prifa lt vi o pur sunt læv[s kona 
- - - - - - - - - lfji pfnu 

ek sendi per, 
ek s[oa per 
ylgjar ergi ok upola. 
A per rermi u p6li 
ok 'ioluns' m6o. 
Sittu aldri, 
sof pu aldri 

ant mer sem sjalfri per. Beirist rubus osv. 

<<Eg rister botruner, eg rister bergingsruner. Ein gong mot alvane, dobbelt 
mot trolla, tredobbelt mot tussane--- n1.ot den skadelege 'skag' -valkyrja 
slik at ho aldri skal kunne endå ho allstødt vil. (Du) mein vise kone! 
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Livet ditt - - - eg sender på deg, eg seider på deg ulveargskap og utole. 
Måtte utolig pine og 'ioluns' elende renne på deg. Du skal aldri få sitte, 
du skal aldri få sova, - -- elsk meg som sjølve deg. Beirist osv.>> 

Dette er sterk magi, sikkert ein galdr, n1ed dei parallellisn1ane som vi 
reknar med høyrde til diktforn1a og son1 skulle banke inn meininga og 
gjera verknaden dobbelt sterk. Trolldon1en skal virke mot alvar, troll og 
tussar og mot den skadelege valkyrja. Det blir brukt seid og sending, og 
denne trolldomen skal føre med seg ulveargskap og allslags vondt. Det 
er ikkje heilt klårt kven det er i1mskrifta vender seg til i siste delen, frå 
l(fi j>{nu og fran1etter. Det kan vera valkyrja so1n skal få alt det vonde, 
eller det kan vera ein person som heile galderen er retta mot. Dette er i 
tilfelle ei kvinne, eller eit kvinneleg vesen, noko vi ser av forma sjalfri 
som er dativ sing. femin)nuln. Heile galderen 1nunnar ut i ei oppfordring: 
«Elsk n1eg som deg sjølv», og ein kunne jo tenke seg at føremålet med 
trollskapen var å vinne ei jente. Men dette er berre ei gissing, avslutninga 
kan ha same meininga som avslutninga av ein maningsformel mot avund 
frå Flå i Hallingdal. 
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Dæ va Jesus og Santepær 
gik over Brue den breie. 
Saa mødte dei Agun. 
<<Haa ska du hen ?» 

sa Santepær. 
<1 e skal te nemmaste Granne 
aa eta aa øie 
aa snaa aa snøle>>, 
svara Agun. 
«Du skal de att venne>>, 
sa Santepær, 
<<du ska unne din Granne 
saa godt som de sjøl, 
ja, inn te dit inderste Hjerterøte.»23

) 



Men kva no 111.eininga e1u1. har vori i vår innskrift så er det i alle fall ei 
uvanleg saftig tekst. Forutan dei ganue velprøvde og kjende rådene er 
her brukt nytnotens, halvkristelege, n1.agiske ord for å sette ein ekstra 
spiss på og for å gjera verknaden så sikker sotn n1.ogeleg. 

Heile formelen er av Edda-type. Han byrjar n1.ed ein regelrett halv
strofe i galdralag og held så fram i ei blanding av fornyrdislag og !joda
hått. Men ikkje berre versemålet viser tilknyting til Edda-diktinga, ein 
stor del av stoffet tnå vera henta direkte frå Edda-tradisjon. Nettopp der
for er denne innskrifta særleg interessant. 

Den som har stelt noko med Edda-dikt vil straks «kjenne att>> dei to 
fyrste linene i galderen. Det er i Sigrdrifun1al vi finn det som minner: 
Sigrdrifa lærer Sigurd nyttige kunnskapar, deriblant dei som Mimes 
hovud fortalde om: 

:Pat eru b6krunar, 
pat eru bjargrunar 
ok allar Qlrunar 
ok mætar tneginrunar 
hvein1. er pær kna uviltar 
ok uspiltar 
ser at heillun1. hafa. 

<<Det er bokruner, det er bergingsruner, og alle ølruner og herlege 
kraftruner for den som kan nytte dei uspilte og uvilte til sin eigen bate.>> 
I vår innskrift er tydeligvis Sigrdrifas oppfordring følgt, men diktaren og 
den som har skrivi runene har ei betre og meir opphavleg tekst enn det 
hundre år eldre Edda-handskriftet Codex Regius. I vår innskrift les vi 
bot:runar (Fig.10a) der Codex Regius har bocr(vnar) (Fig.11a). Dette gir 
mykje betre n1.eining san1.an med bjargrunar, og i Sigrdrifumal får vi 
parallellitet tnellom dei tre uttrykka b6tnlnar, bjargnlnar og Q lrunar. Dei 
fyrste gir bot og betring, bjargrunene gir berging, også i barselsnaud24

), 

og ølrunene gir vern, på same måten son1. det magiske ordet alu, som vi 
finn i mange eldre runeinnskrifter,25) og som vi lyt oppfatte som eit 
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vernande ord. Feilskrivinga boc- for bot- i Codex Regius er så lett for
ståeleg at det i grunnen er rart at forslag om retting til bot- ikkje er sett 
fram før. Likskapen ser ein tydeleg når ein satnanliknar boc- i Sigrdri
ftnnaltned b6t i Helga kvioa Hundingsbana Il 44 (Fig. 11). 

Ein annan strofe frå Eddaen blir vi og minte on1 i denne innskrifta. 
Det er str. 38 i det fyrste diktet 0111 Helge Hundingsbane: 

P u vart in skæoa 
skass valkyrja 
Qtul, amatlig 
at AlfQour. 
Mundu einherjar 
allir berjast, 
svevfs kona, 
um sakar ]>fnar. 

Her har vi den same <<skadelege valkyrja>>, men Eddahandskriftet har 
scas der runepi1men har skah (Fig. 10b). Scas har valda store vanskar for 
dei son1 skulle kommentere Edda-diktet. Skass eller skars er elles kjent 
som eit substantiv son1 tyder trollkjerring, n1en det er eit nøytrums-ord 
og difor vanskeleg å forlike med in skæoa. Dei forslaga til forklaring so1n 
er komne virkar ikkje heilt overtydande. Men no er det kanskje n1ogeleg 
å koma løysinga av problen1et noko nærare. 

Skrivetnåten scas kan faktisk også forklårast son1 ein avskrivingsfeil 
der forelegget har hatt scag. Forelegget kan ha hatt ein noko utydeleg 
skriven g sotn avskrivaren kunne lesa son1 kapital s, son1 var den vanlege 
skrivemåten for dobbel-s. Derson1. ordet 'skag' var uforståeleg for han, 
ville han då sjå eit lett kjenneleg ord skass son1, når det galdt n1.eining, 
høvde vel ved sida av in sl~æoa valkyrja, 111.en son1 var vanskeleg å passe 
inn i syntaksen. Slikt var likevel ikkje skrivarane alltid så nøye med. 

Lesemåten sl~ag valkyrja gir oss ikkje noka lett forståeleg tekst, men 
eg skal prøve å legge fra1n ei tolking son1. eg meiner kan ha noko for 
seg. Skag tnå settast i samband med verbet skaga, sotn tyder stikke fram 
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a 
ri stek: bot: runar: ~ -

b 
- - o: skah: ualkyrri(u) -

c 
- -li:læuis:kona:liu--

Fig. 10. Detaljar av den store galderen. 

Details o} one of the incantations. 
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s. 35 

a 
(pat) ero boc nmar. pess b6t of (vinna). 

Fig. 11. Skrivemåten av hoc- og b6t i Codex Regi us 
(reprodusert etter Munksgaards facsimili-utg.). 

b 

el. ut over frå ein am1an ting. Den same rotstavinga har vi sikkert i 
valkyrjenarm1et SkQgul, og det kunne vera freistande å sjå ein sa1nanheng 
her mellom skag-valkyrya og SkQgul. Skogul heiter og GeirskQgul, spjut
Skogul, og i nam11eramsene I>ulur finst dette na1m1et saman med Geir
drifu l, den son1 <<driv» spjut. Tyding ane av omgrepa drifa og ska ga ligg 
ikkje så langt frå kvarandre og kunne vel båe vera brukt o1n det å stikke 
med spjutet, medan skaga vel vanskeleg kunne brukast on1 det å få 
spjutet til å fly gjennon1 lufta. 

Saman med Skogul er ofte nem11d valkyrja GQndul. Nam11a er paral
lelle lagingar, og vi er freista til å sjå ein parallellitet også i opphav og 
tyding. Til rota skag- i SkQgul svarar gand i GQndul. Ordet gand(n1) er i 
nyare norsk brukt om ein oppståande, helst kvass, pinne som krøtter 
eller folk ku1me ska seg på. I ga1nmalnorsk er det nytta om ein kjepp 
son1 trollkjerringane brukte til trollskap. Men on1grepet gand varierer ein 
del frå stad til stad og har vel og skift noko n1ed tida. Nils Lid har lagt 
fra1n eit stort n1ateriale for å klårlegge trolldom med gand og liknande 
føregjerder som finnskot, trollskot, alvkule, alvskot, sending osv. Svært 
forenkla kunne ein seia at det her er tale om trolldon1 son1 virkar på den 
n1åten at noko blir sendt av stad for å gjera vondt. Dette 'noko' er dels 
den vonde hugen til trollmannen eller trollkjerringa, dels noko konkret 
son1 ein kunne finne i skrotten på den som vart ute for trolldomen: 
kvasse pinnar, beinfliser i kjøtet og kuler (ægagropili bezoar) i innvollane 
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på krøtter, osv. Som døme vil det her vera på sin plass å nemne ein 
trylleformel som skriv seg otnlag frå same tid sotn vår innskrift og som 
likeins er frå Bergen. I eit brev frå 8. februar 1325 fortel biskop Audfinn 
av Bergen om eit forhør han hadde haldi over trollkjerringa Ragnhild 
Tregagås. Her siterer han ein trylleformel som ho hadde brukt for å få 
løyst opp eit ekteskap. Formelen lyder slik: 

ttt e t ra mer R . k 'fi l l 

gQnduls Qndum. 
Einn ]>er { bak bfti. 
Annarr { brj6st ]>er bfti. 
Pr{Oi snui uppa ]>ik heimt ok Qjund. 

<<Eg sender ut frå meg 'gonduls' andar. Ein bite deg i ryggen. Ein annan 
i brystet deg bite. Ein tredje vende mot deg hat og ovund.»26

) 

Nils Lid meiner at det her er tale om 'åndene' til einliten gand, gQndull 
(n1) og dei skal fara avstad og gjera vondt, på san1e måte son1 elles gand, 
finnskot osv. 27

). Eg trur likevel det kan vera tale om «valkyrja>> GQndul. 
På 1300-talet kan det godt tenkast at namnet kunne få genitivs -s, i 
staden for -ar, son1: det skulle ha i klassisk gno. Hennes 'ånder' var det 
då Ragnhild dreiv i frå seg. Vårt 'skag' vil eg gjeme oppfatte son1: ein 
magisk 'sending' av same type. 

Valkyrjer av denne typen ligg på eit heilt anna folkeleg og lågare plan 
enn dei to sotn Eyvindr Sk:Hdaspillir fortel vart sende ut av Odin for å 
kåre den kongen som skulle gjeste Valhall. Dei heitte og GQndul og 
SkQgul. Dei sat til hest, væpna med spjut, skjold og hjelm, og Skogul blir 
til og med kalla in rfkja, den mektige, gjæve. Vår valkyrje deritnot er 
skadeleg og n1einvis; og i Helgediktet er ordet valkyrje brukt som skjells
ord, og ho er både skadeleg, atal og fæl. Eg trur dessutan at den siste 
valkyrja ikkje var 'svevfs' som handskriftet har, tnen lævfs, som vår 
valkyrje (Fig. 10 c). 

Ordet svevis i Codex Regius har vori vanskeleg å tolke for kommen
tatorane. Men n1:ed vår tekst framfor seg vil det vera freistande også her 
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å tenke seg ei feillesing av forelegget, som kan ha hatt lævis. Feillesinga 
er lett å forklare grafisk ved at l er lesen som lang s (I) og ligaturen æ er 
oppfatta som ve. Dette har skrivaren så mykje lettare ku1u1a gjera fordi 
han var van n1.ed å skrive 'C for æ-lyden. Dei andre stadene lævis finst i 
handskriftet er det skrivi !l(vis(i).28

) Det er likevel ein hake ved denne 
rettinga og det er at allitterasjonen i siste lineparet blir borte. Ein n1.å vel 
då tenke seg at sakar i siste line også var feil for eit ord son1. byrjar n1.ed l, 
og at anten svevis eller sakar var lesi feil og at det andre deretter var retta 
for å få til allitterasjon. Ein ku1me her tenke på lokur eller lokkur, av 
fok(k)a, eit fenuninumsord vi kjeiUler i Salliansetninga Varofok(k)a SOlli 
nanu1. på ein tryllesong som ei ung jente på Grønland, Gudrid, song i 
den berømte scenen i Eiril<: Raudes saga der volva Torbjørg blir skildra 
så nøye medan ho driv sine kunster. Det san1.e ordet lok(k)a finst visstnok 
og i samansetninga dat. pl. langlokum brukt son1. nan1.n på eit særskilt slags 
verselliål. Dessutan har vi det i ein noko uklar sallianheng i diktet Gr6-
galdr. Men i alle desse tilfella ser det ut til å ha nok o med dikt og vers å 
gjera. I Helgediktet vil det dif or vera freistande å lesa: 

Mundu einherjar 
allir berjast, 
lævfs kona, 
um lokur Pfnar. 

<<alle einherjar n1.åtte slåss, meinvise kone, på gru1m av dine galdrar.>> 
Ei feillesing sakar for lokur er vel ikkje så lett å forstå solli dei andre feil
lesingane vi har sett på, n1.en er det tale 0111. ei medviten retting er det 
ikkje urin1.eleg.29

) 

I framhaldet av innskrifta er det nokre passasjer son1. er vanskelege å 
tolke. eksea}ler kan vellesast på fleire n1.åtar, men eg har valt å sjå det som 
ein parallell til eksender:}ler det vil seia eg deler det opp i ek sea }ler. 

Predikatet sea skulle då vera 1. pers. indikativ, presens av eit a-verbum 
SOlli kutme parallelliserast med senda. Eg har då tenkt tlieg eit stoa SOlli 
då vil vera ein variant til dei to kjende ia-verba, sfoa og seioa, og til det 
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sterke verbet s[oa. Omgrepa seid og sending er nokså parallelle og høyrer 
til san1e krinsen son1 vi har vori borte i i samband n1ed 'skag' og gand. 
Dei to setningane høver godt saman: <<Eg sender på deg, eg seider på deg>;. 

Det som skal sendast og seidast er ylgjar ergi ol~ u]>ola, <<ulvetispas arg
skap og utole». Kva som direkte er meint med ykjar ergi er eg ikkje heilt 
sikker på, men det heng vel i hop med førestellingane om hamhleypa, 
Jara [ ham.forum o. 1., altså det å fara i dyreham, bli varulv. Det er vel 
n1eininga at den som galderen siktar til skal få li alt det vonde som 
følgjer med hamrenti, det å vera hamramr. Omgrepa ergi og u ]>o li kjenner 
vi att frå Edda-diktet Skirnismal 36: 

Purs rfst ek per 
ok prja sta._fi 
ergi ok æoi 
ok u]>ola, 

«l>urs (p-runa) rister eg mot deg, og tre stavar: argskap (utuktig lyst) og 
galskap (omlag det same som ergi) og utolig pine.» 

Det er Skirne sotn trugar med dette dersom Gerd ikkje vil gjera sotn 
han og Frøy vil. Noko tidlegare i galderen sjn brukar han og Il ]>o li saman 
med andre fæle on1grep. Ergi og u]>oli er tydelegvis ord som er gode å 
ta til når ein skal laga ei våbøn. Til san1e gruppe ord må ioluns: mop 

reknast. 'iolun' kjenner vi att frå den eine drottkvætt-strofen og vi veit 
ikkje kva det tyder. Det er freistande å gjera den enkle rettinga til jQtun 
og samanlikne med samansetninga jQtunm6or som vi kjenner frå Havatnal 
og Grl(ttas9ngr. Men sidan \,i har to døtne på dette 'iolun' bør ein vel 
gå ut ifrå ~t ordet eksisterte. Vi kunne vel då sette det i samband med 
'ioll' i Lokasenna 3. Før Lake går inn i Æges hall seier han: 

'ioll' ok 'afo' 
Jæri ek asa sonunt, 
ok blend ek ]>eim sva meini nijQo. 

«'ioll' og 'afo' fører eg til gudane, og blandar på den måten n1jøden for 
dei n1ed mein.» I neste strofe, son1 er eLn parallell står det hr6pi ok r~~i 
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som båe tyder baktaling, bakvasking, strid. Det er her tale om vonde 
ynskj e, og det ligg mein i omgrepet 'ioll', og det same vent ar vi ligg 
attom 'iolun' og. 

Siste del av innskrifta er ei rekke n1ed latinfarga ord utan meining. 
Slike ord er kjende frå ei mengd trylleformularar frå vidt skilde tider. 
Dei blir vanleg kalla efesia grammata etter dei orda som prestinnene ved 
oraklet i Efesus brukte ved sine spådomar. 

I ei så vidt sein innskrift kunne ein vente ein del seine trekk i språket. 
Eg skal ikkje gå noko nærare inn på dette, berre peike på den analoge 
forma ek sender for ek send i og dativen i aper: rini, der ein ville vente 
akkusativ. Elles kan ein_ merke seg uvanlege skrivemåtar for spirantane 
J og v og for vokallydane æ og ei. 

Før Bergens-innskriftene kom for dagen kjende vi, frå satne tidbolken, 
to innskrifter som inneheldt metriske tekster i Edda-versemål, den eine 
på ein pinne frå Årdal kyrkje i Sogn,30

) og den andre på eit suppebein 
funni i bygrunnen i Trondheim.31

) Frå Ål kyrkje kjende vi ein liten 
kvidling i det same versemålet som det norske runediktet. 32

) Frå 
Urnes kyr kje hadde vi ein kvidling i eit slags drottkvætt, 33

) og endel eg 
frå Vinje kyr kje ein hel strofe i drottkvætt, som kan daterast til 1194. 34

) 

Elles fanst det nok også tekster med tilløp til vers, n1en det er 
berre desse fem som er verde å nemne. No har vi då, i tillegg til 
desse, to heile strofer, ein heil halvstrofe og brotstykke av fire heile 
strofer i skalde-versemål, forutan nokre kvidlingar. Av innskrifter med 
tilknyting til Edda-diktinga har vi i alle fall tre. I tid er desse metriske 
innskriftene fordelte utover to hundre år, frå tida noko før 1200 til bort 
imot 1400. Dei viser at drottkvætt-diktinga var fullt levande ved midten 
av 1300-talet, at ljodahått-versemålet var levande omkring 1300 og at det 
bort imot 1400 kunne brukast ein galder med ein serie tilknytingar til 
Edda-diktinga. Dette må få konsekvensar for vår oppfatning av litteratur
historia i Noreg i høgmellomalderen, og for synet vårt på kor pålitande 
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den munnlege tradisjonen er. Tekstene viser at det har vori eit miljø for 
allitterasjonsdikting til langt ut på 1300-talet. Dette er altså ikkje eit sær
islandsk fenomen, og eg trur ein må rekne med at Noreg og Island og 
vesterhavsøyane i det heile, i større grad enn vi hittil har rekna med, har 
hatt eit sams litterært miljø eit godt stykke utover i mellomalderen. 

Norskehavet og Nordsjøen må ha vori mykje trafikert og for eit inn
landshav å rekne i denne kulturkrinsen. Når det gjeld Islands rolle i den 
norrøne bokheimen må vi kanskje i mindre grad rekne n1ed at landet 
hadde ei eineståande stilling når det galdt dikting, og heller legge meir 
vekt på den innsatsen islendingane gjorde for at den gamle vestnordiske 
alliterasjonsdiktinga kunne bli bevart. 

Det inntrykket ein sit att med etter dette oversynet er at folk i det 
mellomalderlege Bergen, trass i det framande innslaget og impulsane 
utanfrå, og trass i dei nære tilknytingane til Europa elles, stod djupt rot
feste i den gamle norske kulturen. 

NOTER 

1) Særskilt teikn for binderuner er av prentetekniske grunnar ikkje brukt i transkripsjonane. 
2) Jfr. A. Janzen i N. K. 7 1949, s. 66 f. 
3) Ved Bårds sum står uihi på sida «over>> runene. 
4) Tolkinga av dette ordet er sett fram av førstearkivar Lars Hamre. 
5) Jfr. Nyg. § 280 og Heusler: AltisHind. Elem. buch § 532. 
6 ) I det lågare feltet innafor ramma har det vori støypt inn eit tynt lag voks, som ein kunne skrive 

i med ei nål. Fleire slike plater vart hefte saman til ei bok. Ei heil slik bok er funnen under 
golvet i Hopperstad kyrkje i Sogn. (C-13270) Liknande vokstavler, og skrivenåler, er funne 
i Novgorod. A.F. Medvedjev: Drevnerusskije pisala X- XV vv. i Sovjetskaja Archeologija 
nr. 2. 1960. 

7) Vi kallar alfabetet fitpark endå den fjerde runa, a, i mellomalderen var gått over til o. 
8 ) Sjå elles Magnus Olsens utgreiing i NlyR IV s. 173 ff. -I vår innskrift kan dei fleste -istil-orda 

setjast i samband med forståelege ord, men ei indre meining er vanskeleg å sjå: 111istill- mistel
tein; pist ill - epistel, brev; kistill -lita kiste; rist ill - skjær på plog; gest ill - sjøkonge-namn 
(liten gest); bestill - tilnanm (vel ei avleiing av bast). 

9) Adolph Franz: Die Kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Il B. s. 198 ff. 
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10) Skrivemåten sp for st kunne kanskje tyde på trykksvak fyrsteled og dermed slappare uttale, 
Jfr. skrivemåten ler.pal for Lærdal (NiyR IV s. 90). Stavanger har no trykk på siste staving, 
og dette tykkjest vera gamalt. Jfr. Seip. Sp.h.2 s. 107. 

11) Om imperativen gakk, jfr. note 5, her er konstruksjonen enno friare. 
12) Kap. 4. (s. 7 i Ungers utg., s. 5 i Holm-Olsens utg.) 
13) Hægstad: Vestnorske Maalføre fyre 1350. Il Till. (1935) s. 119. 
14) K.rause og Helgason har ei noko anna oppfatning av festi. MM 62 s. 102 og 105. 
15) Danmarks Runeindskrifter, pl. 677-78. 
1 6) NGL Il s. 166 og 267. 
17) Edda, Finnur J6nssons utg. s. 36. 
18) Heimskringla. Finnur J6nssons utg. Ill s. 498. Skj.: IA s. 432, B s. 402. 
1o) Halfs saga, Sagabibl. 14, s. 128. 
20) Og framhaldet kunne ein kanskje forstå som: »Ingen stad (y.fir ne undir) gjorde det meg noko, 

allstad (11111 ok at)----.« 
21) Snorres Skaldskaparmål, Finnur J6nssons utg. s. 69. - Om denne segna og om seyoir har 

Anne Holtsmark skrivi i ei avhandling om >>Idun og Tjatse i Haustl<;>ng«. Studier i norrøn 
diktning, s. 96 ff (om seyoir s. 144 ff). Avh. vart fyrst trykt i Arkiv LXIV.- Det er mogeleg 
at den tydinga av sot som rim (gno. hrfm) har, kan koma av ei påverking frå ordet {m. Elles 
vil det føre for langt å drøfte tilhøve omkring namna Andhrimnir, Eldhdmnir og Sæhrimnir. 

22) A. Chr. Bang: Norske Hexeformularer og magiske Opskrifter, (1901-02) nr. 41, s. 21. 
23) Bang, nr. 198. 
24) Bjargrunar skaltu kunna ef pu bjarga vilt ok leysa kind fra konu. - »Bergingsruner skal du 

kunne om det er så du vil berge og løyse barn frå kone.« Sigrdr. 9. 
25) Qlrunar skaltu kunna ef p u vilt annars kvæn velit pik i trygo, ef p u truir; a horni skal p ær 

rista ok a handar baki ok merkja a nagli naua.- »Ølruner skal du kunne om du vil at annan 
manns kone ikkje skal svike deg i trygd. Du skal riste dei på horn og på handbaken og på 
nagelen skriv du rw1a n(aud).« Sigrdr. 7. 

26) Diplomatarium Norvegicum IX, s. 113. 
27) Nils Lid: Folketru, N. K. 19, s. 39. 
28) Ei slik feillesing kan ha litt å seia for vurderinga av spørsmålet om norsk forelegg for 

Codex Regius. 
29 ) I Maal og Minne 1916 har Magnus Olsen ei utgreiing om ordet varOlokur, men kjem til eit 

atma resultat med omsyn til tyding. 
30) NiyR IV s. 126 ff. 
3 1 ) NiyR V s. 26 ff. 
32) NiyR Il s. 119, 346. 
33) NiyR IV s. 100 ff. 
34) NiyR IT s. 268 ff, V s. 263. 
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Aslak Liestøl 

SUMMARY 

The present paper is a preliminary report on more than 400 runic in
scriptions now brought to light by the present excavations in the old 
town of Bergen. Only a characteristic extract could be mentioned. 
A considerable group, in direct connection with enterprises in this com
mercial town, is formed by the more than 80 "labels"- pieces of wood 
of varying types (Fig. 2) - carrying owners' names. A few inscriptions 
directly concern exchange of money, and there are also examples of 
runic missives, one of which illustrates the decline of Norwegian trading 
in Bergen around 1300 AD.- Magic is well represented in the material by 
runic alphabeths (futharks), cryptic inscriptions (Fig. 5-7), charms, incan
tations etc .. An1ulets with latin inscriptions are also com.mon. - A little 
group of inscriptions is of special interest, as they give small intimate 
glimpses of daily life in the town, mostly concerning different phases of 
relationship between man and won1an. Some of these texts are versified, 
and the main part of the paper is dedicated to them and other metrical 
inscriptions. Two con1plete and fragn1ents of four 8-lined stanzas in well 
known· scaldic metres are discussed, together with son1e texts containing 
Edda-type poetry. These texts, which date from the 12. up to the late 
part of the 14. century, show that in Norway at that time there still was 
a milieu for alliteration-poetry. 




