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~oget mere om Glavndrup-Stenen. 
Af Marius Kristensen. 

I 1\faj 1806 besøgte den bekendte · Dr. med. Vedel Simonsen Dallund 
Gods og saa paa de mange Oldtidsminder, der fandtes. Godsfor

Yalter Strøbech gjorde ham da opmærksom paa en Sten, der laa ned

sunken i Rævehøj paa Glavndrup Mark, og som var beskreven med 

Runer. Baade Stenen og dens Runer havde man kendt i 14 Aar, men 
intet gjort ved Sagen. Nu satte Vedel Simonsen sig i Bevægelse; i Juli 

blev Stenen udgravet og renset, og samtidig tog Vedel Simonsen og 
Landmaaler Rasmussen en Tegning af den, som efter den Tids Forhold 
maa kaldes ualmindelig god. Vel var Stenen - og er endnu - sær

deles vel bevaret og god at læse; men alligevel er det værd at se, hvor 
godt det er lykkedes de to ikke runekyndige Mænd at gengive Teg

nene. Kun paa et Sted, i den yderste Linie til højre paa Forsiden, 

hvor Skriften er særlig utydelig, har de ikke været helt heldige i deres 
Forsøg paa at gætte de Streger, de ikke kunde se. Der er ingen Over

drivelse i Rasks Udtryk, at Afbildningen af denne Sten er •saa yp
perlig . .. som maaske af faa eller ingen flere •. 

Denne Tegning lod Fynboen Rasmus Nyerup stikke i Kobber, og 

Kobberstikket udkom i Det skandinaviske LitteratUI·selskabs Skrifter 

for 1806, 2. Bind, ledsaget af en Afhandling af Kaptajn \V. Abrahamson, 
Datidens flittigste og vist ogsaa anseteste Runeforsker. Den første 

Halvdel af Indskriften paa Forsiden og Bagsiden med Ondtagelse af 

sidste Linie har han tolket rigtigt, med Undtagelse af, at han gengiver 
r a i s t (ristede) ved r ej s t e. Paa Forsiden opfatter han s a u l u a som 

Mandsnavnet S ø l v e, snarest i Ejeform med udeladt >Søn •, da Dob

beltnavne i hin Tid er sjældne; k u P a u i a vil han læse g 6 il a v i n 
(altsaa a som Venderune for n) >gode \'en, eller efter vor Maade at 
.udtrykke os paa: d e n elskede<. De to Ord efter det tomme Rum J, an 
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han ikke helt tyde. Slutningen af det første (i a r P a n) mener han kao 
være h a r o a n >den haarde, tapre •, og i P i a k n genkender han rigti g: 
det oldnordiske P e g n »en fri, anseelig l\Iand •. Paa Bagsiden har han 

misforstaaet u i k i i sidste Linie; han tror, at det er en Form af •a· 

hugge •, og at Thor er Stenhuggerens ~avn. Indskriften paa Smalsider: 
tager han i den rigtige Rækkefølge og genkender ogsaa rigtigt nogle a; 

Ordene, bl. a. a i l t i, men forstaar hverken Begyndelsen eller Slu t
ningen. 

Næste Aar besøgte Werlaulf Stenen og fandt Kobberstikket fuld

kommen paalideligt. I tredje Aargangs andet Bind (1807) af samme 
Tidsskrift gav han nogle Tilføjelser til Abrahamsans Tydning. Paa t 

vigtige Punkter finder han her noget nyt. Dels læser han g o o a v i 

i Stedet for Abrahamsans g 6 o a v i n, d. v. s. »Guders Ven •, ikke »gode 
Ven •, dels forstod han sidste Linie paa Bagsiden rigtigt som: •Thor v ie 
disse Runer•. Abrahamson havde formodet, at Stenen var en >af de 

ikke mange, der ere ældre end Christendommen her i Landet<. Nu er 
B e v i s e t ført for, at dette virkelig er Tilfældet, og >at Sperling, Ce l

sius og Broernan dreve Skepticismen alt for vidt, da de statuerede, a.; 

alle Runesteene vare yngre end Christendommen •. Dette bliver da nok 

det allerførste B e v i s for, at Runerne er hedenske, og overfor det 18de 
Aarhundredes Rationalisme betegner det en stor Vinding. 

Næste Aar tager Bask Stenen under Behandling. Han holder sig ti. 

Vedel Simonsens Tegning, som denne har overladt ham, og som pa 
enkelte Punkter er nøjagtigere end Stikket. Hvad Forsiden angaar. 

holder han sig til Abrahamsans Tolkning med Werlauffs Ændring 

(• Gudernes Ven e) ; Ordet efter det tomme Rum forsøger han at tolke 
som is!. ondveroan og oversæ tter ondveroan Pegn med •(en 

Høvidsmand i Striden•. Slutningen er nu læst rigtigt; men Begyndelsen 
er kun Gætning. Bagsiden er efter Werlauffs Tydning kiar, og ingen 

har senere tvivlet om den . Smalsiden havde \Verlauff faaet Thorlaciu 

til at tolke, da han ikke s el v vovede sig i Kast med den; men Thorla
dus havde egeritlig ikke opnaaet andet end med uhyre Lærdom at ud

viske de Spor af Mening, Abrahamson havde fundet. Rask vender h er 
tilbage til Abrahamson, men fører Tydningen igennem de sidste Ord. 

som Abrahamson havde opgivet, og naar saa vidt, at kun Begyndelsen 

(a t · r i t a · ) endnu er dunkel. Disse Ord formoder han maa inde

holde en Forbandelse, som skal ramme den, der vælter Stenen eller 
drager den hen efter en anden. Den Lighed, som allerede Abrahamson 

har set mellem denne Sten og Tryggevælde-Stenen, fremhæver han 

stærkt, og antyder at det højst rimeligt er samme Ragnhilde, der h ar 

= 
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rejst begge Stenene. Rønninge-Stenen, som dengang var fors vunden, 
h avde Al:)rahamson ogsaa lige henvist til, men Rask nævner den ikke. 

Rask skulde dog ikke blive siaaende ved denne Tolkning. I Som
meren 1826 har han været hjemme hos sin Stedmoder i Egelund i 

Haarslev Sogn, og herfra h ar han besøgt Glavndrup-Stenen. Hans 

Broder har udgivet en (nu vist forsvunden ) Optegnelse, dateret den 
12. September 11.526 i Egelund, hvoraf det fremgaar, at han nu har en 

anden Opfattelse af Forsidens Indskrift. l Stedet for det tidligere læser 
han nu >efter Ale Sølve-gode, en ve(l) (h)æderværdig Mand< . Han har 
al tsaa opgivet at læse v i n med Venderune (noget, han allerede var 

tYivlende overfor i 11.508), og tænker sig, at der efter u i a er udfaldet 

et l, og i det første Ord efter det tomme Rum genkender han nu det 
Ord (svarende til et is l. h e i o v e r o r, der ikke kendes), som han kendte 

fra Skaanske Lovs og Vederlagsrettens h e t h w a r t h æ m æ n. Paren
tesen (og hans Gengivelse i Huner) viser, at han kun har læst a i P
u i a r P a n og tilføjet h ved Gisning. Smalsiden gi v er han ingen ny Tyd
ning af, men holder sig til sin tidligere Formodning. 

Ved disse Tolkninger, især ved Rasks løst henkastede Optegnelse 
fra 1826, er vi naaet saa vidt, som man vel i det hele kunde naa, før 

der forelaa et større Stof, ja, før vi fik en fuldstændig Gennemgang af 
Danmarks Runemindesmærker. Med Hensyn til Læsningen af selve 
Runerne betegner hverken den Tegning, Stephens lod Magnus Petersen 

udføre til sit Runeværk i 1864, eller den, samme Tegner udførte til 

Wimmer den 15. August 11.573, noget Fremskridt. Wimmer opfatter i 
det hele Ordene paa samme Maade som Rask; men da han ikke har 

s et noget Spor af det h , Rask har formodet, maaske heller ikke i Øje
blikket har tænkt paa Rasks anden Tolkning, læser han det tvivlsomste 

Ord i Indskriften e i o v e r o a n, et ukendt Ord, som han tolker som 
•samvittighedsfuld, trofaste; t il eioveri\an Pegn tager han saa via 

foran den runetomme Plads og oversætter det hele: •Helligdomn1enes 
trofaste Vogter<- skønt det volder nogen Vanskelighed at faa Pe g n 
til at betyde >Tjener, Vogter<. 

S a u l u a k u P a læser han sammen ligesom Rask (1826), og han er
klærer s ig bestemt for den Opfattelse, at s a u l u a ligesom n u n. a paa 

Helnæs-Flemløse-Stenene maa være et Navn paa den Stamme eller den 
Landsdel, hvis Gode Ale har været. At det, som Thorsen har antaget, 

skulde være et Personnavn og betegne den Stormand, for hvem Ale 
har være t Gode (Tempelpræst), eller, med C. C. Rafn, være Navnet paa 
Aies Gaard, tør han ikke tro. 

Med Hensyn til a t · r i t a · paa Smalsiden gør Wimmer gældende, 
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at det eneste nordiske Ord, der synes at kunne svare til denne SkriYe

maade og a t : r a t a :, som i en lignende Formel findes paa de 

skaanske Glimminge-Sten, er Ordet r e t t a, »rette<; dog synes han, de

er lidt for svagt, og prøver om et bedre kan findes, men uden større 

Udbytte. Han nøjes derfor med ligesom Rask (1808) at give en For

modning om Indholdet, ingen Oversættelse. 

Da Wimmer næste Gang, 20. Juli 1879, kom til Glavndrup sammen 

med Magnus Petersen, havde han langt større Øvelse som Runelæser. 

og hans Maade at tage Papirsaftryk paa var nu fuldt udviklet. De -

uden opholdt han sig to Dage ved Stenen og fik derved Lejlighed til 

at se denne i de bedste Belysninger, og det lykkedes ham baaqe at se 

og faa Aftryk af en svagt fremtrædende h-Rune efter det tomme Hum. 

Dermed var Rasks Formodning blevet til Virkelighed. Wimmers Forsø"" 

til Forklaring fra 1873 var naturligvis med det samme opgivet. I Resten 

af det tomme Rum kunde han derimod hverken i 1879 eller ved si t 

sidste Besøg paa Stedet den 23. August 1900 se noget som helst Spor 
til indhuggede Linier. 

Forøvrigt fastholder han i de to Tydninger (i Die Runenschrift, 

1887, og i det store Huneværk II, 1901), som han senere har offentlig

gjort, sin Tolkning fra 1873, og i denne Form er den almindeligt kendt. 

I disse senere Tydninger er der dog foretaget en Forandring i Tolk

ningen af Hovedpersonens Navn. I 1873 (Aarb. f. nord. Oldk. 1874, S. 247/ 

opfatter han ligesom alle Forgængerne A l i som det velkendte, oldnor

diske Navn A'li; i de senere Tydninger har han rettet dette. A'li vilde 

utvivlsomt kræve en anden a-Rune (6 s s-Runen, ikke a r-Runen), ford i 

der er bortfaldet et n i første Stavelse. Derimod passer Aili, et Navn, 

der kendes fra Danmark og Sverige i den ældre Middelalder (og er 

Forled i Bynavnet Allerup,af All a Po r p, ligesom So te i Soderup). 

Udtrykket paa Smalsiden oversætter han nu, idet han endelig er 

standset ved a t r e t t a, >sone sin Brøde •, og saa kommer \Vimmers 

endelige Tydning da til at lyde: >Ragnhild satte denne Sten efter Alle 

Sålve-Gode, Helligdommenes højærværdige Vogter. Alles Sønner gjorde 

dette Mindesmærke efter deres Fader, og hans Kone efter sin Ægte

fælle, men Sote ristede disse Runer efter sin Herre. Tor vie disse 

Runer! Han skal visselig komme til at sone sin Brøde, som øver Vold 

mod denne Sten eller drager den (bort for at rejse den) efter en anden.< 

Wimmer drager endvidere, ligesom Rask, Tryggevældestenen og 

desuden den lille Hønninge-Sten, med ind i Undersøgelsen af, hvad 

denne Sten fortæller os. Paa Grund af den store Overensstemmelse· 

(begge begynder i tredje Linie med det, særlig paa Glavndrup-Stenen 
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!- stærkt fremhævede r a k n h i l t r, begge har omtrent den samme meget 

::Jældne Slutningsformel, og selve Huneformerne frembyder stor Lighed 
med hinanden) antager han, at Glavndrup- og Tryggevælde-Stenene er 

·e rejste af den samme Kvinde over hendes to Mænd, og at den Sote, 

om har ristet Alles H.unesten, ogsaa har været Mester for Gunnulvs. 

Han antager, da kun Hustruen og ikke Sønnerne nævnes ved Nav:1, at 
n .\lles Sønner har været smaa, da Mindesmærket blev rejst, og da ingen 
r. Børn nævnes paa Tryggevælde-Stenen, at Ægteskabet med Gunnulv 

har været barnløst. Endvidere formoder han, at hun ligesom Alle har 
il hørt hjemme paa Fyn. Sote har, som H.ønninge-Stenen oplyser, vist 

e ogsaa haft h_jemme paa Fyn, men er fulgt med hende til Sjælland. Dog 
1. har han næppe følt sig saa stærkt knyttet til sin anden Husbond, siden 

g han ikke nævnes paa dennes Mindesten. Om Grunden til, at hun paa 
1 Tryggevælde-Stenen kalder sig • Ulvs Søster•, kan vi kun have For

modninger - maaske har det været, fordi der var andre fornemme 

r Kvinder i Egnen, der har samme Navn som hun, maaske har hendes 
Broder været en kendt og anset Mand, og hun har følt Trang til at 

hævde sin egen Slægts Anseelse ved Siden af Mandens. 
Til den Sprogform, hvori Wimmer gengiver Glavndrup-Stenens 

H.uner, kunde der gøres nogle Bemærkninger. En skal jeg komme Lil 

om et Øjeblik. Straks skal jeg bemærke, at jeg er overbevist om, at 
den K vinde, der rejste Stenen, paa Olddansk hed R æ g n h i l d r, ikke 
H. a g n ni l d r. Vi kender i Dansk kun Former med æ i første Stavelse, 

og efter alt, hvad vi ved om oldnordiske Lydovergange, kan denne 

Form ikke være en yngre Udvikling. Jeg vil derfor i det følgende 
skrive hendes Navn Hegnhild (sml. Regner). 

Dernæst vil jeg henlede Opmærksomheden paa, at Ordet »efter<, 

som forekommer fem Gange paa Stenen, ikke skrives ens, men to 
Gange skrives a u f t og tre · Gange a f t. Den sidste Skrivemaade an
giver rimeligvis Udtalen æ f t; men den første kan næppe betyde anclet 
end ø f t (som ogsaa Wimmer gengiver alle fem). Men Formen ø f t (e r) er 

i senere Tid ikke kendt Vest for Store Bælt, medens øtter endnu er 
almindeligt i Sjællandsk. Ser vi paa de to andre Runestene, da har 

H.ønninge-Stenen a f t, medens Tryggevælde-Stenen har a u f t. Det lig
ger nær at tænke sig, at den, som har forfattet Indskriften, og den, 

som har hugget den, har brugt forskellig Form af Ordet; og da Sote 
paa sin egen lille Hunesten bruger a f t (hvad man skulde vente hos 

en Fynbo), er denne Form formodentlig hans egen, og a u f t H.egnhilds. 
Maaske faar vi ogsaa et Fingerpeg i den Retning, naar vi lægger Mærke 
til, ·at begge de Gange, Konen nævnes, staar der a u f t, . men paa det 
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Sted, hvor Sote selv nævnes (og to Steder til), a f t. Dersom denne Iagt
tagelse er rigtig, hvad jeg tror, bliver \Vimmers Formodning om Regn
hilds Hjemsted mindre sandsynlig. 

Det bliver den ogsaa af en anden Grund. Det Runestenspar, \Vim
mer ogsaa selv jævnfører, Æstrids to Runestene ved Vedelspang, har 

en tilsvarende Forskel som disse. Paa den s v e n s k e V edelspangsten 
nævner Æstrid intet om sin Slægt, men paa den d a n s k e kalder hun 

sig •Odinkars Datter<, vel sagtens, som Wimmer formoder, fordi Navnet 
Odinkar var Danskerne kendt som en anset Mands Navn, meden 

Svenskerne ikke vilde forbinde nogen Tanke med det. Men ganske paa 
samme Maade ligger det nærmest at antage, at >Ulvs Søstep staar paa 

Tryggevælde-Stenen, fordi Ulv var en kendt og anset Person i Stævn . 
I Nordfyn har han derimod sagtens været ganske ukendt. 

Det er vel heller ikke saa underligt, at en fornem Kvinde bliver 
gift langt bort, men senere som Enke vender tilbage til sin Hjemegn 

ved et nyt Giftermaal. Thi at Wimmer har Ret med Hensyn til Gifter
maalenes Rækkefølge, tror jeg afgjort. Jeg lægger ingen Vægt paa 

Barnløsheden - man ser ofte, at en barnløs Enke faar Børn i andet 

Ægteskab. Men Sote, som vist har ristet begge Stenene, og som er 
Fynbo, har naturligst faaet sin Plads hos Alle, og da Regnhild kendte 

hans fremragende Dygtighed som Hunerister, har hun efter sin anden 
Mands Død henvendt sig til ham, og han har fulgt Kaldet og har ogsaa 

udført det andet anselige Mindesmærke. Saaledes tror jeg, snarere end 
at han skulde have fulgt i hendes Tjeneste til Sjælland. Han var jo 

selv en Mand af anset Bondeslægt og sagtens knyttet til sin egen Fødeø. 
Dette forklarer jo ogsaa til fulde, at han ikke nævner Gunnulv som 

sin Herre. 

Efter at vi saaledes har søgt at spørge Stenen ud, om nu ogsaa de 
Slutninger, man har draget, staar fast, og efter at vi har fundet det 

Svar, at noget vist kan tolkes paa en rimeligere Maade, skal vi gaa 
over til det vanskeligste Punkt, Slutningen af Forsidens Indskrift. 

Jeg er nær ved at tro, at dersom Wimme1· straks havde set h a i P
u i a r P a n paa S te~ en, vilde han næppe være faldet paa den Tolkning, 
han har givet. Nu var Tolkningen der, inden dette Ord stod sikkert 

for ·ham, og saa har han søgt at passe det ind i den Tankegang, der 
var blevet fast i hans Sind. 

Sagen er, at hæiilwærilan Pegn er et ganske klart Udtryk; 
P e g n er en velkendt Betegnelse for en bosat, fribaaren Mand, og paa 

en Række samtidige eller en Smule yngre Runestene roses den døde 
som en >god P e g n •, en Ros, som i den følgende urolige Tid afløses. 
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af •god Dreng•, 3 : en brav Krigsman d. Til P e g n passer Tillægsordet 
h æ i il >V æ r il r som Haand til Handske. I Skaanske Lov forekommer 
Ordet, og Æ rkebiskop Anders Sunesen siger i sin latinske Omskriv

ning: >En rig og mægtig Mand, hvem man vanskeligt kan staa imod, 
enten paa Grund af hans berømmelige Slægt eller paa Grund af hans 

høje Embede, en saadan, som vi i vort Modersmaal kalder h e t w a rth e 
m a n. • Og paa samme Maade nævnes i Vederlagsretten •Kongen og 

andre h i t h w o r t h e m e n, der sinilde have Hird <. Det er aabenbart, 
at h e t h w a r t h æ m æ n betegner de allerfornemste i Landet, Biskopper, 
Jarler og ligestillede, og Betegnelsen af Alle som h æ i il w æ r il a n P e g n 

stiller ham paa Linie med Skivmu-Stenens Gis!, der var >den bedste 
og første af Landmænd i Danmark•. 

Men w i a vil ikke passe sammen med dette, med mindre man som 
W immer lægger en anden Betydning ind baade i h æ i il w æ r il r og 
P e g n end den, Ordene havde paa Knud den Stores Tid og tidligere. 
Derfor har jeg foresiaaet at tage w i a til det foregaaende. Allerede 

Bugge har haft den samme Tanke. Han vil opfatte w i a som Genstands
form af et Ord, der betyder Præst og kendes fra Gotisk og maaske 

findes paa den svenske Ri.iksten . Han vil altsaa læse: •Efter Alle 
Sålve~Gode, Præsten <. Dette er dog, som vVimmer med Rette ind

vender, en underlig tom Gentagelse. Er Manden Gode, saa er han j() 
Præst. 

Jeg vil hellere, som jeg før har foreslaaet, læse: •Efter Alle Sål ve, 

Viernes Gode, en højfornem Odelsmand.• Der kan dog indvendes noget 
herimod. Ordstillingen, med Ejeformen sidst, er ikke saa almindelig 

som den modsatte, hvis de to Ord smelter sammen til et Begreb; men 
dette gør de jo ikke her, saa Indvendingen gælder ikke. Fra den Side 

kan i Virkeligheden ingen gyldig Indvending gøres. 
Stærkere synes den Indvending at være, at da vi paa Assensegnens 

Runestene har et n u R a k u P i , der maa opfattes som Helhedsbegreb, 
er det rimeligst at opfatte s a u l u a k u P i paa samme Maade her (s a a 

meget mere, som der intet Skilletegn staar mellem Ordene). Denne 
Indvending vinder i Styrke derved, at der nu af Professorerne Ott() 
von Friesen og Magnus Olsen uafhængig af hinanden er givet en fyl 

destgørende Tolkning af n u R a k u P i som N ø'R a g o il i - Næsfolkenes 
Gode (den ene af de :paagældende Stene er jo fra •det hellige Næs <, 

Helnæs). 
Det er da ogsaa denne Indvending (i Forbindelse med en Tolkning 

af s a u l u a, som Magnus Olsen har fremsat, men som egentlig ikke 
forekommer mig slaaende), der gøres stærkt gældende af Professor 

27 
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Yerner Dahlerup i en Afhandling fra 1918. Paa den anden Side kan 

heller ikke Dahlerup fa a w i a til at hænge sammen med h æ i il w æ r 3 a n 

P e g n. Han formoder derfor, at der paa den tomme Plads er for

svundet et Ord, og han foreslaar w i a w å r 3 • Helligdommenes Vogter< ; 

Ordet wår3 skulde med Runer skrives uaurP. •Det passer til at 

fylde den aabne Plads, der omtrent er af samme Længde som det 

Rum, der optages af Runerne u i a r P (i h a i P u i a r P a n). • 

Her mener jeg først, at •omtrent< er et farligt Ord. For det første 

er nu u i a r P en Streg kortere end u a u r P (ogsaa i Runer), saa der 

skal være rigelig Plads, og for det andet maatte man vente Skilletegn, 

hvis Ordene s1ødte umiddelbart sammen, i hvert Fald efter u a u r P, 
hvad der vilde kræve endnu en Plads mere. Men der er ikke engang 

Plads til u i a r P, uden at det ligefrem vil skrabe op ad det fore

gaaende a og det følgende h. Efter de omhyggelige Maal, jeg tog den 

'27. Juli 1919, er der 37 em Plads mellem Ordene, men Ordet u a u r P 
vilde fylde mindst 50 cm, saa alene Pladsforholdene forhindrer ne 

saadan Udfyldning. 

Dertil kommer, at det tomme Rum er en lille Knude i Stenen, og 

i denne er der en Fordybning, som jeg i Modsætning til Wimmer op

fatter som en skaalformet Fordybning, noget større end dem, der findes 

paa Bagsiden. Da denne er temmelig dyb, kan der sikkert ikke være 

sket en Afskalling, der fuldstændig kunde udviske alle Runespor. Men 

der er absolut intet Spor at se eller mærke. 

Endvidere er der al Sandsynlighed for, at \Vimmer har Ret, naar 

han formoder, at Knuden har krydset de Beregninger, Runeristeren 

har gjort. Han har ment at have god Plads til sine Runer, og det 

vilde han have haft, hvis Knuden ikke havde været. Men da han 

maatte springe den over, blev der for lidt Plads, og han maatte riste 

P i a k n paa den uregelmæssige og uanselige Maade øverst i to Etager. 

Jeg tror da ikke, at Dahlerups Udfyldning er mulig og maa vende 

tilbage til mit tidligere Forslag at opfatte s a u l u a som et Tilnavn til, 

Alle (altsaa omtrent som Abrahamson), og et saadant Tilnavn maa ligge 

til Grund for det Solve , Salve, som fra gammel Tid til nu har 

været almindeligt i Norge, og som fra først af har betydet >den blege, 

gustne, gulagtige •. At Tilnavne river sig løs og bliver til selvstændige 

Navne er jo i hin Tid en Hverdagsbegivenhed, som vi kunde nævne 

talrige Eksempler paa. Vi skal blot nævne et: Thorolf skjalgr (den 

skeløjede), hvis Søn er den berømte Erling Skjalgsøn, Sønnesønnen 

hedder S kj a l g r Erlingsøn! 

Jeg fastholder da som det sandsynligste, at Forsiden maa for-
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....,;:es: • Regnhild satte denne Sten efter Alle den Gustne, Templernes 
e, en af Landets ypperste Odelsmænd.• Og jeg ser ikke rettere, 
at dette giver Mening. 

~'len jeg kan tænke mig en Mulighed endnu; Otto von Friesen har 

iYat udtalt, at k u l> a u i a jo ogsaa kunde opfattes som •Gudernes 

:-æsl• (altsaa en Mellemting mellem Bugges og mit Forslag). Dette 
-"er jeg ikke for umuligt, men dog for mindre sandsynligt end min 
;en Tolkning. 

Bagsidens Tolkning har jo været fuldtud sikker i over 100 Aar, og 
- ad Smalsiden angaar, naar vi næppe ud over Wimmers sidste Tolk-

g. 

Skønt j eg godt indser, at mange af Aarbogens Læsere vil synes, 

e Betragtninger er haard Kost, har jeg dog ment, det kan være værd 
- se, hvad en halv Snes Videnskabsmænds Arbejde i Løbet af et Hun-

-ede Aar kan føre til, og ikke mindst naar det gælder Danmarks 
ngste Runestensindskrift, den første der gav Vi s h e d for, at Runerne 

:li" ældre end Kristendommens Indførelse, og den første Rask øvede 

n Skarpsindighed paa. Man vil se, at det har gaaet i Ryk. I de 
erførste Aar efter Fundet klares det meste, saa kommer der et af· 

,.;ort Fremskridt i 1826, men saa varer det til 1879, inden der sker 

oget nyt, og igen derefter gaar der omtrent 40 Aar, før ikke en enkelt, 

en en Række Forskere tager fat. 
Med Hensyn til R u n e r n e bemærker jeg, at da den benyttede 

nerække kun har 16 Tegn, maa mange Tegn gælde for mere end en 
~yd, eller en Lyd udtrykkes ved flere Tegn, som e og æ ved i a eller 

og Ø ved a u. Tegnet P betegner baade den engelske Lyd i t h i n g 

~ den i t h a t (som i dansk Mad, Grød, islandsk 3), Tegnet R gengiver 
unerækkens sidste Tegn, en r-Lyd, der er opstaaet af ældre s (som i 

_; ø'R i R •N æ s boerne •, se S. 437). 
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