
SØRUPSTENENS GAADE 
AF 

F R. O R L U F. 

EN god halv mil fra Svendborg løber landevejen til 
F aaborg sønden om en smal sø, paa hvis nordlige 

bred Sørup kirke ligger, i paafaldende nærhed af 
vandet. Terrænets hældning mod søen ses tydeligt 
paa kirkegaarden trods opfyldningen indenfor kirke~ 
gaardsdiget, der endda er usædvanlig højt og altsaa 
nedentil forstærket. U den for stendiget er nu henved 
en snes meter lav jordbund indtil vandet; fra det 
sydvestre hjørne af kirkegaarden fører en kirken til~ 

hørende passage hen til søen. 
Hvorfor har man lagt en kirke paa dette for kirke~ 

gaardsanlæg ugunstige sted? Forholdet synes bedst 
forklarligt, hvis der her i oldtiden har ligget et he~ 
densk tempel, for hvis kultusskik søen havde betyd~ 
ning; ved overgangen til kristendommen er bygningen 
da ikke nedrevet, men taget i brug med indre for~ 
andringer og ny udstyring som kirke, og ved kirke~ 
gaardens anlæg har man fundet sig i at præstere den 
forøgede arbejdsmængde og materialkvantum, som 
terrænet fordrede; senere er da paa det engang givne 
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sted træbygningen blevet afløst af en stenkirke. Eller 
man har . af en eller anden grund villet have kirken 
i umiddelbar nærhed af søen. Gravstedsejerne havde 
derved let ved at faa vand, ogsaa før der i nyeste 
tid blev indlagt kommunevand paa kirkegaarden; men 
hvis der tænktes paa saadan praktisk bekvemmelighed 
ved kirkernes anlæg i middelalderen, vilde man vel 
oftere se en lignende beliggenhed af en kirke umid• 
delbart ved en sø. 

Til Sørup kirke hører en runesten. Det eneste, 
man fra selve stedet ved om den, er, at den laa uden 
for kirkedøren; 1816 førtes den til København og 
findes nu i Nationalmuseet. Den store smukke sten 
staar i runehallen lige for indgangen og tiltrækker 
sig strax den besøgendes opmærksomhed, men de 
spørgsmaal, der fremkaldes deraf, besvares ikke, hvem 
der end spørges. Skønt indskriften er fortrinligt be• 
varet, saa at der ikke kan være tvivl om en eneste 
rune, og skønt runeformerne intet særegent, i hvert 
fald intet uforklarligt frembyder, er indskriften en 
gaade for alle. 

I over hundrede aar har nordiske forskere for• 
gæves søgt at bryde dette mysterium. Rasmus Rask, 
der som fynbo vel følte særlig interesse for indskriften, 
maatte opgive den; han mente alene at finde kvinde• 
navnet Signe, skrevet sihni, men disse bogstaver er 
kun en ringe del af den ret lange indskrift. G. Stephens 
betegner denne som »en indskrift, der er trukket saa 
stærkt sammen, at vi aldrig vil være i stand til at 
læse den, eller ogsaa er det chifferskrift«. P. G. Thorsen 
mener, at indskriften »maa være vilkaarligt dannet med 
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forsæt eller kryptografisk (lønskrift)«. Wimmer af• 
trykker disse udtalelser uden selv at ytre sig om det 
vigtige spørgsmaal, hvorvidt indskriften maa antages 
at være nedskrevet efter visse forkortningsprinciper 
eller ))vilkaarlig dannet« (saa at den ikke kunde af• 
læses efter regel og altsaa ikke med afsluttende 
gyldighed); han· gentager Rasks læsning sihni, hvori 
han dog hellere vil finde udsagnsordet signe, men 
tilføjer: ))hvis disse runer virkelig danner et ord«, 
hvorom han altsaa tvivler, og henstiller med alt muligt 
forbehold nogle formelle iagttagelser til prøvelse for 
den, der »mulig engang finder nøglen til indskriftens 
tolkning«; ved dette udtryk undgaar \'X!immer at 
sige, at det efter hans mening skulde være mere end 
en mulighed, at der overhovedet gaves nogen nøgle 
til rationel tolkning af indskriften.1) 

Fra sin iøjnefaldende musæumsplads synes Sørup• 
stenen da at anraabe alverdens indskriftforskere om 
at komme til hjælp 'i dette enesiaaende tilfælde. 

Der er dog endnu en hjælpekilde, den som til• 
fældet skænker: nyfundene; Det enkelte nyfunds b e• 
tydning er det ikke altid let strax at opfatte i hele 
dens ligefremme og middelbare følgevidde; men naar 
Sømpindskriften nu efter mange aars forløb siden 
sidste forsøg betragtes paa grundlag af de senere 

1) »Det er imidlertid ingenlunde usandsynligt, at man ved 
længere betragtning, nøjere sammenligning med andre af samme 
retskrivning og ved hjælp af de mange enkelte tydelige runer 
vil kunne faa flere ord frem, muligt hele indskriften« (Es ist 
indessen keineswegs unwahrscheinlich, dasz man bey langerer 
betrachtung, genauerer vergleichung mit anderen von der nam' 
liehen rechtschreibung und durch hi.ilfe der vielen einzelnen 
deutlichen runen mehrere worter und moglich die ganze in' 
schrift wird herausbringen konnen) Rasm. Rask i Nyerup: 
Verzeichnisz der in Danemark 1824 noch vorhandenen runen' 
steine s. 19. 
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nyfund, ses det, at de tidligere forskere tildels lod 
sig standse af regler, der var uddragne af datidens 
materiale, men ikke ganske passer til nutidens viden. 

I den fuldstændige uvished om Sørupstenens tyd• 
ning staar det ikke engang fast, hvor denne fuldt 
bevqrede indskrift begynder og hvor den ender. Skønt 
Wimmer ikke er et haarsbred nærmere end Rask ved 
at forstaa indskriftens text og praktiske bestemmelse, 
vil han ikkedesmindre gøre en afvigende opfattelse 
gældende af indskriftens aflæsningsorden. Indskriften 
bestaar af en linje paa kantsiden og et baand paa 
forsiden; baandet er forneden sløjfet og foroven af• 
brudt af en dyrefigur og falder herved i to dele, 
saa at der er spørgsmaal om ialt 3 indskrifts• 
stykkers indbyrdes rækkefølge. I begge baandets dele 
vender runerne toppene indad (ved modsols skrift• 
retning), saa at forsideindskriften gør et fortløbende 
indtryk trods opholdet ved sløjfen; Rask begynder 
derfor læsningen foroven ved dyret og læser kant• 
siden sidst. Wimmer, der er enig i dette sidste, vil 
derimod paa forsiden begynde forneden ved sløjfen 
og foroven læse tværs over dyret; efter hans mening 
er det en bindende regel, at forsiden af en runesten 
skal aflæses først, og nedenfra op. Dette kan siges 
uden dadel mod nogen. Rask kendte intet, Wimmer 
kun et dansk exempel paa, at en kantside skulde 
læses før forsiden; nutiden kender 3 (Rimsø, Hurup, 
Stenalt); ligeledes kendte Rask intet, Wimmer kun et 
dansk exempel paa, at en runesten skulde læses fra oven 
nedad (Fjenneslev); nutiden, der ikke kender flere,1) 

kan intet bebrejde hverken Wimmer, der fulgte den 
næsten undtagelsesfri regel, eller Rask, der uvilkaarlig 

') Jfr. dog s. 123 not.1 
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afveg fra denne senere opstillede regel, der i det fore~ 
liggende tilfælde har ringe sandsynlighed; textmellem~ 

rummet forneden ved sløjfen er nemlig kendeligt mindre 
end foroven ved dyret, hvor desuden baandet helt op~ 
hører. Følges Rask s skøn for forsidens vedkommende, 
og benyttes den ud fra nutidens materiale mindre 
betænkelige udvej at læse kantsiden først, vil der 
være vundet et nyt grundlag for behandlingen af ind~ 
skriften i dens helhed. 

Her møder dog strax en ny vanskelighed: ogsaa 
kantsiden begynder fra oven. I alle de tre oven~ 
nævnte tilfælde, hvor kantsiden læses først, begynder 
indskriften her fra neden. At en paa flere sider for~. 
delt indskrift begynder foroven paa en kantside, er 
unægtelig ganske uden exempel i danske indskrifter. 
I det eneste tilfælde, hvor en runesten skal aflæses 
fra oven - som nævnt, Fjenneslev -, · er der kun 
en indskriftside (og kun en linj e). 

Dette standser os foreløbig. T o hvert for sig be~ 
tænkelige, i forening exempelløse forhold danner en 
betydende hindring. Foreligger der her et spil af 
tilfældet - en midlertidig ufuldstændighed af fund~ 
materialet -, er det næsten et overmaal af tilfældets 
ugunst, der føjer denne vanskelighed til dem, som 
selve tolkningen frembyder. Men det tornede vildnis, 
der er lagt foran den utilgængelige borg, maa taalmo~ 

digt ryddes, selv om det tager tid. 
Der maa spørges, om det er nødvendigt at til

lægge regler af den omhandlede art afgørende betyd
ning. Den ene af dem er jo allerede noget afsvækket 
ved de omtalte nyfund; kunde det samme ikke tænkes 
med den anden? Har det nogen indre grund, at en 
runesten skal aflæses fra neden? 
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Wimmer tillægger reglen en overordentlig betyd• 
ning. Ikke blot vil han af denne grund begynde 
læsningen af Sørupstenen paa det nævnte, af andre 
grunde lidet sandsynlige sted paa forsiden; men under 
den subsidiære forudsætning, at indskriften begynder 
paa kantsiden - hvad han ud fra datidens materiale 
betegner som ))højst usandsynligt« - vil han alligevel 
gøre reglen gældende for forsidens vedkommende. 
Dette er dog at gaa meget vidt. Udover spørgsmaalet 
om hele indskriftens begyndelse skønnes reglen ikke 
at kunne komme i betragtning. Men naar man ikke 
forstaar grunden til, at oldtidens gravstene skal aflæses 
nedenfra, gør man ikke uret i at holde sig til det 
statistisk foreliggende - fortjener endog tak for at 
have paavist dettes foreløbige resultat1) - , indtil reg• 
lens fornuftgrund og fornuftige begrænsning ud• 
findes. Det hjælper os ikke, at Wimmer med hen• 
visning til den svenske runesten fra Slesvig domkirke 
>)ikke vover at kalde det umuligt«, at Sømpindskriften 
ligesom hin begynder foroven paa kantsiden, thi som 
om tilfældet ogsaa her skulde drive sit spil, fortsættes 
Slesvigindskriften i den tilstødende bustrofisk2) stillede 
linje paa forsiden, saa at det virkelig forholder sig 
med denne eneste parallel som derfor efter Wimmers 
mening med Sømpstenen: det der staar paa forsiden, 
begynder fra neden. Det kan i forbigaaende bemærkes, 
at de to indskrifters kunstneriske anordning paa for• 

1) Sophus Muller: ))Vor oldtid« s. 692. 
2) Herved forstaas, at den nye linje begynder ud for den 

forriges endepunkt (saa at stavfødderne i de to linjer stilles mod 
hinanden), ligesom naar man vender med en vogn, i stedet for 
a t man ellers efter udløben skriftlinje fører haanden tilbage til 
udfor dens begyndelse og skriver den nye linjes bogstaver i 
samme stilling som den foregaaendes. 

s• 
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siden er grundforskellig; Sørup har et enkelt baand, 
der ikke er bustrofisk tegnet (som derimod Strø, 
Lundhøj o. fl.), Slesvig har flere parallelle linjer, der 
udgør to ved et mellemrum adskilte, hver for sig -
men ikke indbyrdes - bustrofisk ordnede indskrifter 
eller rettere indskriftdele, den ene fortsættelsen af den 
paa kantsiden begyndte indskrift, den anden begyn• 
delsen - foroven paa forsiden! - til en paa den 
anden kantside afsluttet særlig indskrift. Men hoved• 
spørgsmaalet, som vi ikke kan undgaa at opholde os 
ved, er: hvorledes forholder det sig med det eneste 
danske tilfælde ))ovenfra ned«, Fjenneslev? Hvad er her 
Grunden til, at indskriften begynder fra oven? Kan 
denne grund give os en undtagelsesregel, som Sørup• 
indskriften kan falde ind under, og tillige begrunde, 
at der ogsaa for forsidens vedkommende ses bort fra 
aflæsningen nedenfra? 

Fjenneslevstenens skriftretning forklares af Wimmer 
med henvisning til det ovenover indskriften anbragte 
ornament, som han opfatter som det kristelige kors; 
efter at dette ))naturligt« var anbragt foroven paa stenen, 
har runemesteren for sit vedkommende ))anset det 
for passende« at lade indskriften begynde her, uagtet 
dette var imod al regel. Der skulde altsaa her fore• 
ligge en enkelt mands skøn eller følelse, altsaa et sær• 
forhold, der ikke kunde begrunde en undtagelsesregeL 

Men der findes andre undtagelser fra reglen ))neden• 
fra op« end den eneste ))ovenfra ned«. Jelling II 
(den store Jellingsten) og Sdr. Kirkeby har hverken 
retningen ))nedenfra op« eller · ))ovenfra ned«, men 
tværsløbende (vandret). Disse tilfælde maa tillige 
tages i betragtning, naar der spørges, hvad der er
tænkt paa ved at gøre undtagelse fra reglen. 
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Formodningen om følelsesgrund ved valget af 
Fjenneslevstenens skriftretning har til forudsætning -
som Wimmer saas at gaa ud fra - , at naar en rune~ 
sten er ornamenteret, anbringes ornamenteringen først, 
og derefter tager runemesteren under overvejelse, hvor~ 
ledes indskriften passende kan anbringes. Her haves 
det fælles i Wimmers forklaring af alle 3 undtagelser. 
Den store J eliingestens vandrette linjer er saaledes 
>)betinget af .. . de slyngninger og billedfremstillinger, 
hvormed den i øvrigt er prydet«; ))ogsaa paa Sdr. 
Kirkehystenen har indskriften uden tvivl af hensyn 
til vikingeskibet1) været anbragt vandret under dette« 
(DRMI, xm). 

Denne forklaring har dog, skønt den betegnes 
som utvivlsom, iøjnefaldende svagheder. Indskriften 
betyder jo dog mere end ornamenterne; det synes 
næppe tænkeligt, at runeristeren, som har faaet den 
opgave at riste en indskrift, skulde betragte denne 
som en biting, hvis pladsfordring han først tog i 
betragtning, naar han havde styret sin lyst til at tegne, 
saameget han fandt for godt, paa stenen; følgen heraf 
vilde jo være, at naar det viste sig, at indskriften 
ikke kunde staa paa den plads, ornamenterne efterlod, 
maatte bogstaverne formindskes, indtil det hele kunde 
staa der. Men den der ved, hvorledes vore orna~ 
menterede runestene ser ud, vil ogsaa vide, at for~ 

holdene meget snarere tyder paa, at udførelsen af 
denne art arbejde var bundet af en temmelig fast 
praxis som ifølge en art haandværkerskole, og at 
navnlig runernes størrelse er ret konstant, som regel 
4-6 tommer (10- 15 cm), som om det var en bevidst 

1) Paa stenen er indhugget en omridstegning af et vikinge' 
skib med udhængte skjolde og rorfjæL 
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faglig forudsætning, at den, der skulde læse indskriften, 
ikke kunde ventes at staa ved stenens, men ved høj ~ 
ens fod, altsaa i nogen afstand.1 Da desuden rune• 
stenene ikke leveredes fra værksted, men toges, som 
de fandtes i marken, med forskelligt egnede natur~ 
flader og dele af samme flade, maatte runemesterens 
opmærksomhed fremfor alt rettes paa at faa passende 
plads til runerne i den brugelige størrelse, og orna~ 

menteringen maatte henvises til de til indskrift mindre 
egnede dele af indskriftsiden eller de tilstødende kanter 
eller andre sider af stenen eller endelig til mulig 
overflødig plads paa selve indskriftfladen. 

Den fælles forklaring af de tre undtagelser 
maa altsaa bortfalde. F o rudsætningen for den for~ 

modede følelsesgrund hos Fjenneslevrunemesteren maa 
herefter nøjere formuleres saaledes, at han fra plan~ 

læggeisens øjeblik har været sig bevidst, at han for• 
uden indskriften vilde have et kors paa stenen, 
og at dettes plads var given. Men om ))naturlig« 
(D RM I I 471) anbringelse foroven af et ornamen• 
talt korstegn paa en runesten kan kun betingelsesvis 
tales. Den for nutidsmennesker vistnok tilvante (men 
ikke derfor just ))naturlige«) forestilling om korsets 
brug som arkitektonisk øvre afslutning paa (især 
gotiske) kirkespir og •gavle maa her holdes udenfor, 
først fordi arkitektur og fladeudsmykning er forskellige 
ting, dernæst fordi spørgsmaalet først kan komme 
paa tale, naar det er afgjort, om stenens symbolik er 
kristelig. Om virkelig naturlig anbringelse foroven 

') I den forudgaaende tid derimod (de ornamenterede rune' 
stene tilhører et begrænset tidsrum, efter c. 900), da runeristning 
i sten udførtes af et haandnyttigt medlem af husstanden, fore' 
kommer baade meget store og meget smaa runer, uden at nogen 
af delene kan kaldes abnormt, fordi der ingen norm var. 
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af korset paa en runesten kan kun tales, hvor stenens 
foroven afsmalnende form giver passende plads for 
et ornament, der er mindre pladsoptagende i breden 
end indskriften. Ornamentet paa Fjenneslevstenen 
har imidlertid betydelig større brede end den tilstø
dende øvre del af indskriftlinjen, der overhovedet 
intetsteds naar ornamentets brede. Herefter skulde 
dettes naturlige plads netop være forneden paa stenen 
og indskriften altsaa ogsaa begynde her efter rune
mesterens formodede følelse saavelsom efter den an
tagne almindelige regel. Rettes hos \X!immer udtrykket 
>maturlig« til >)konventionel«, bliver der spørgsmaal 
om, hvorvidt tegnet paa Fjenneslevstenen virkelig er 
det kristelige kors. At stille ethvert kryds eller kors 
i den nordiske oldtids ornamentik identisk i betyd, 
ning med det kristelige kors lader sig ikke gøre, 
allerede af den grund, at tegnet forekommer paa et 
stort antal nordiske brakteater fra folkevandringstiden; 
det maa - om end det maaske i alle tilfælde er op
taget efter byzantinske mønter, der dog aldrig er 
direkte kopierede - i N orden være anvendt i en 
kristendommen uvedkommende symbolsk betydning. 
Forsaavidt korset paa byzantinske mønter er anbragt 
med tanken paa Konstantin d. Stores sejr ved dette 
tegn, og dette er opfattet af samtiden, har der i den 
bevidste brug af tegnet indblandet sig en forestilling 
om dets betydning som lykkebringende tegn i verds
lige forhold, der er grundforskellig fra dets egentlige 
betydning som symbol for den forsagende kristentros 
salighedshaab' hinsides døden; alene den førstn ævnte 
forestilling har kunnet meddele sig til samtidens he
denske folk, naar disse optog tegnet, men her begrunde 
en udstrakt og bevidst brug af det, ikke blot en tanke~ 
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løs haandværkerkopiering, som materialet ikke giver 
grund til at antage.1 T egnet har derefter kunnet holde 
sig gennem hedenskabets sidste tider i mere eller mindre 
bevidst brug eller blot som pladsudfyldende orna~ 
ment eller skilletegn eller ledetegn (>)se~her«~tegn), 

f. ex. ved en indskrifts begyndelse (Glemminge o. a.), 
hvis sted forud var bestemt af andre hensyn. Dette 
tegn kan, hvad formen angaar (ligearmet liggende eller 
opret, uligearmet, med eller uden udvidede eller tillige 
fordybede endepunkter), ikke adskilles fra det kristelige 
kors, hvor dette ikke er gjort kendeligt ved omhyg~ 
geligere udformet tegning i to dimensioner, med lige 
eller udsvajede grene eller anden karakteristisk ud~ 
formning (hvilket ikke er tilfældet paa Fjenneslev~ 

stenen2). Hvorvidt nu det saaledes karakteriserede 
kristelige kors har en konventionel plads paa vore 
runestene, har Wimmer uden tvivl med særlig op~ 
mærksomhed undersøgt, men resultatet, som han med• 
deler i indledningsbindet (1, CIII), er at han ikke 
taler om nogen konventionel plads, men alene siger, 
at korset >)er anbragt paa forskellig maade paa stenene«. 
Da Wimmer mere end et sted i værket har decideret 
i dette spørgsmaal overfor forgængere - og da paa 
samme maade som her ved Fjenneslevstenen -, er 
denne korthed i den afsluttende behandling paafal• 
dende - ogsaa i forhold til dette almenfattelige fag• 
spørgsmaals interesse for læseverdenen - , men na~ 
turligvis betydningsfuld. Wimmer har herved faktisk 
taget tidligere paastande tilbage (hvortil han, som andet• 
steds skal paavises, har haft bestemt grund). Orna• 

1) Nøjere paavisning heraf forbeholdes. 
2) P. G. Thorsens afbildning DRMI 277 kan næppe fore' 

trækkes for Wimmers. 
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mentet paa Fjenneslevstenen kan altsaa hverken ved 
sin form eller sin placering sikkert bestemmes som 
det kristelige kors; den paa denne bestemmelse bero en• 
de formodning om en følelses-begrundet undtagelse 
m. h. t. Fjenneslevstenens skriftretning kan hermed 
forlades og opmærksomheden rettes paa det faktum, 
at Fjenneslevstenen ikke er gravsten, men profant 
mindesmærke, rejst til minde om et broanlæg. Her haves 
et forhold, hvori en undtagelsesregel kan eftersøges. 

At oldtidens gravstene skal aflæses fra neden, kan 
have en aarsag, der ikke tillige omfatter andre rune• 
stene. En gravsten har ikke selvstændig real existens, 
den er tilbehør; hovedsagen er graven selv med den 
mindeværdige dødes lig; at stenens tilknytning til 
den i jorden skjulte grav antydes ved, at gravskriften 
begynder nærmest graven, har for datidens faglige 
betragtning haft real logik, af en vis primitiv kulturel 
art, beslægtet med almuens snusfornuft, men tillige i 
slægt med indskriftsprogets klassiske rigtighed i tanke 
og udtryk. Reglen er tilmed dannet i en tid, da 
indskriften enten kun indeholdt' den dødes navn eller 
dog begyndte med dette (i forholdsordsled: »efter Rolf 
osv.«) og maa saaledes i det hele siges at have indre 
grund, men i denne ligger, at reglen kun angaar ind• 
skriftens begy~delse. Efter at indskriftstilen var æn• 
dret saaledes, at indskriften begyndte med navnet paa 
den, der foranstaltede mindesmærket, kunde denne 
del af indskriften henlægges til en kantside, og saa• 
ledes er det sket, som nævnt, i nogle faa kendte til• 
fælde ;1 men da reglen >m edenfra op« ogsaa i saadanne 
tilfælde beholder sin væsentlige logik - »gravskrift 
begynder nærmest graven« - og derfor sin faglige 

1) Rimsø, Hurup, Stenalt. 
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tvang, vil den fortsættende linje paa forsiden kun, 
hvis den ikke er bustrofisk stillet (som derimod 
Rimsø), ligeledes begynde fra neden (Hurup, Stenalt), 
og det er indlysende, ligesom det jo er faktisk, at 
det ikke spiller nogensomhelst rolle, enten det ene 
eller det andet er tilfældet. Forestillingen om, at 
det der staar paa forsiden, begynder fra neden, hvad 
enten hele indskriften begynder her eller ikke, kan 
altsaa lægges til side. 

Denne forklaring svarer nøje til det foreliggende 
materiale. Reglen ))forsiden først« har undtagelser, 
nemlig i den senere stilperiode, reglen ))nedenfra op« 
er for gravstenes vedkommende undtagelsesfri. For 
runestene, der ikke er egentlige gravstene, men min• 
desmærker for døde, der er begravne andetsteds eller 
døde paa havet og u begravne (Slesvig, Sdr. Kirkeby), 
er reglerne ikke bindende, omend de ikke altid ses 
fravegne (Valleberga m. fl.); kenotaf imiterer jo gerne 
et gravmæles udseende. Den vandrette indskrift• 
ordning paa den store J ellingesten antyder i overens• 
stemmeise hermed, at stenen ikke er rejst i forbindelse 
med gravlægningen; det er sandsynligt, at stenen 
dækker over det berømte kongepars sekundære grav, 
ligesom Harald Haarfagers lig ifølge Snorres antydning 
efter trosskiftet ud toges af den hedenske højgrav og be> 
gravedes paa den samtidig oprettede kirkegaard ved 
siden af højen, naturligvis for at nyde gravfred under de 
nye forhold, hvorfor kirkelige betænkeligheder har maat• 
t et tilsidesættes; men det er efter alle forhold forstaaeligt, 
at denne anden J ellingesten har faaet udvortes karakter 
af historisk mindesten fremfor af egentlig gravsten. 

Profane runestene staar helt udenfor disse regler; 
her skriver man, som man finder for godt (Fjennes• 
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lev1). Det samme maa gælde andre runestene, som 
hverken er gravstene eller mindestene. 

Den eftersøgte undtagelsesregel er altsaa funden. 
Spørgsmaalet er nu, om Sørupstenen falder ind under 
undtagelsesreglen . Er Sørupstenen ikke gravsten? 

Her møder en mærkelig vanskelighed. Sørup• 
stenen har ganske udseende af en gravsten. Det er 
sikkert aldrig faldet nogen ind, at den ikke skulde 
være det. Den har gravstenstypen fra den tid, hvortil 
indskriften runologisk maa henføres; paa den tid 
forekom rejste runegravstene saa at sige kun paa 
Bornholm. Flere bornholmske runestene har visse 
grundtræk fælles: rundtløbende indskriftbaand, med 
sløjfe forneden, i inderfeltet et kors; ligesaa Sørup. 
M. h. t. en enkelt detail, den korte sløjfeendes buede 
form, er der større lighed mellem Sørup og Ny Lar• 
sker II end mellem denne og dens kopi N y ker. 
Ny Larsker II er den eneste bornholmske, Sørup 
den eneste fynske runesten af sort granit. Man skulde 
sige, at Sørupstenen var bestilt færdig fra det vest• 
lige Bornholm omtrent samtidig med Ny Larsker II 
og taget fra samme stenbrud som denne. 

Til forskel fra de bornholmske runestene har Sø• 
ru pstenen den omtalte dyrefigur foroven; den er 
sammentegnet med indskriftrammen og danner dens 
øvre afslutning. W!mmer sammenstiller Sørupdyret 
med dyret paa Londonstenen, men dette er ikke 
sammentegnet med indskriften (udfylder alene en 
hel side af stenen) og tilhører desuden en ganske 
anden kunstnerisk tidsretning. Londondyret er et ex• 
emplar af det efter den ældre dyreornamentiks forfald 

1) Herhen hører vistnok ogsaa Eltangstenen, der ikke m. h. 
t. indskriften er fragment; nærmere paavisning forbeholdes. 
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opkomne enkelte storttegnede ornamentaldyr af vildt 
fantastisk tegning, der første gang viser sig i Dan~ 
mark paa den store J ellingesten1), medens Sørup~ 

dyret tilhører den senere opkomne ædrueligere teg~ 
ning i simpel konturlinje, der uden fuld naturtroskab, 
i faa og grove træk af et vist stilpræg, søger at give 
forestilling om en bestemt dyreart. Sørupdyret med 
den lange hale med endedusken synes nærmest at 
skulle forestille en løve, og da korset viser, at stenens 
ornamentale aand er kristelig (korset har den s. 120 
omtalte omhyggeligere tegning), hvad ogsaa den run'O~ 
logiske tidsbestemmelse gør sandsynligt, maa dyret 
forstaas i overensstemmelse hermed. Som sakraldyr 
(helligdyr) er løven symbol for sankt Markus, den 
evangelist, hos hvem ciaabsordet har den fyldigste 
skikkelse (10,13- 16). 

Korset paa runegravstene betyder, at den begravne 
er død i den kristne tro. Fra kristendommens første 
tid i N orden vides, at mange omvendte nøjedes med 
at lade sig primsigne og først tog ciaaben paa døds~ 
lejet; hvor der i runeindskrifterne siges, at den begravne 
»døde i hvide klæder«, sigtes der hertil. Markus~ 

løven kan som gravstensornament tænkes at syrn~ 
bolisere det samme forhold. 

Markusløven er imidlertid ikke hidtil paavist som 
gravstensornament2). Dette kan der ikke ses bort fra. 
T rods stenens øvrige mærkeligt siaaende udseende af 
gravsten tilvejebringer Markusløven altsaa en meget 

1) I. Brøndsted: Nordisk og fremmed ornamentik i vikinge• 
tiden, Aarbb. III 10 (1920) s. 256. - Francis Eeckett: Danmarks 
Kunst I 1924 s. 30. 

2) En isoleret (uden de andre evangelistsymboler) afbildet løve 
er kun bevislig Markusløve, naar den vises i direkte forbindelse 
med skrift (holdende bog, skriftrulle, udfoldet skriftbaand). 
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høj grad af sandsynligh~d for, at vi her har noget 
ganske andet end en gravskrift. Af ovennævnte grund 
tør det dog ikke paastaas, at løven leverer det aldeles 
afgørende bevis, der vilde tillade os at stille Sørup• 
stenen ind under undtagelsesreglen. Gennem de nylig 
fundne regler søgte vi jo hjemmel til at aflæse ind• 
skriften i hidtil uprøvet rækkefølge, men betingelsen 
var, at Sørupstenen ikke er gravsten, og dette sidste 
kan altsaa efter det hidtil foreliggende ikke betragtes 
som aldeles sikkert. 

Derimod kan det omvendte bevis føres: at stenen 
skal aflæses som angivet, og at den altsaa ifølge reg• 
lerne ikke kan være gravsten. Beviset fremkommer 
gennem et forhold, som ingen hidtil har haft op• 
mærksomhed for, skønt det har været let nok at se. 
Forsidens tegnede indskriftbaand, der foroven paa 
hver side afsluttes ved dyret, indeholder ikke alle 
forsidens runer; nogle findes i det fri felt ovenover 
dyret som fortsættelse af den del af baandet, hvorpaa 
dyrets bagkrop hviler. De er altsaa anbragte, efter 
at den kunstneriske ramme for indskriften var helt 
udfyldt, og fremtræder herved som hele indskriftens 
slutning. Men naar slutningen er her, og forsiden 
skal læses i sammenhæng, hvorom ikke kan tvivles, 
følger det af sig selv, at begyndelsen er paa kant• 
siden, saa at der skal fortsættes foroven paa forsiden 
(hvor Rask vilde begynde), altsaa (jfr. Hurup) paa 
det fra kantsiden fjærneste sted, ved forkroppen af 
dyret, hvis højre pote her træder indenfor indskrift• 
rammen. 

De foran fundne regler fører strax til videre re• 
sultat. Det drejer sig ikke om at søge nye beviser 
for reglerne; disse maa antages tilstrækkeligt støttede 
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ved det allerede oplyste. Saa sikkert det da er, at 
runestenenes aflæsningsorden tildels er 
afhængig af deres praktiske bestemmelse, 
idet runegravstene, og kun disse, har bunden ind~ 

skriftordning i vis henseende, saa sikkert er det, at 
som følge af den fundne aflæsningsorden 
k a n S ø r u p s t e n e n i k k e v æ r e g r a v s t e n. 

Denne orientering er naturligvis af den største 
betydning. Men sammenligningsmaterialet svinder 
herved ind til saagodtsom intet eller rettere til aldeles 
intet. Antallet af rejste runestene, der ikke er grav~ 
stene, er overordentlig ringe, og de profane kan ikke 
tages til sammenligning, da Sørupstenen er kirkelig 
og ikke blot, som Lund og Aasum, har en vis for~ 
bindeise med kirken (begge rejst til minde om kirke~ 
byggere), men maa have en kirkelig bestemmelse, 
der maa staa i en eller anden forbindelse med Mar~ 
kusløven, og hermed er vi ude over enhver parallel. 

Vi maa altsaa, uden at kunne have anelse om 
denne indskrifts hensigt og formelkarak ter, . gaa til 
tydningen alene med de almindelige runologiske og 
sproglige hjælpemidler. 

Kantsiden, som vi altsaa begynder med, viser føl~ 
gen de runer i simpel transskription1 : 

1 s 1 f u ]) r l a k · i s e R 2 a . l i 

Intet kan her være sandsynligere, end at p rl a k 
er mandsnavnet ])6rLik (Thorlak), hvor en selvlyd er 

1) Herved forstaas, at runerne ikke aftrykkes, men erstattes 
med de i almindelighed tilsvarende bogstaver i nu tidsskrift; her' 
ved maa den nøjere lydbetegnelse i mange tilfælde henstaa. 

2) En særlig r,lyd, der (imellem selvlyd og i udlyd) er op' 
staaet af s. 
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udeladt ligesom 49 aslf f. asulf, 95, 1101 br)Jur f. 
brupur, og at i s e R a er forholdsordet i med et steds• 
navn seRa, der vel er Sørups oldtidsnavn (før tilføj• 
elsen af porp). Hjemstedsbetegnelse føjet til egennavn 
i nævneform forekommer ogsaa paa Ørstedstenen (æskil 
i karpi). Navnet P(o)rlak mangler nævneformsendelsen 
r (J: R), der begynder at bortfalde allerede c. l 000, 
paa Bornholm dog først ind i 12. aarh. (Ny Larsker 
II har r endog i kristr). Sørupindskriften er derfor 
næppe affattet paa Bornholm, men maaske af en 
fynbo af bornholmsk familie. Blandt de mange 
oldnordiske mandsnavne med forleddet )Jor• synes 
porlak særlig at være vestnordisk; i danske runeind• 
skrifter er det hidtil kun paavist paa Bornholm 
(Kongevej og Vester Marie II, begge fra det vest• 
lige Bornholm) og i Vendsyssel (Hune). Stednavnet 
SeRa maa være ( intetkøns) an•stamme; dets sproglige 
forklaring afhænger af, om R kan antages at være 
rigtigt skrevet, hvilket er umuligt at afgøre, da R og 
det almindelige r i denne indskrifts tid sammenblan• 
des i indskrifterne2• F o ran P( o )rlak ses faderens navn 
i ejeform ligesom Ny Larsker I kobu: suain; nav• 
net Isifu, nævneform Isifa (hankøns on•stamme) er 
ikke hidtil paavist i litteraturen; det vilde føre for 
vidt her at komme ind paa, hvad der kan siges til 
forklaring af navnet og yderligere paavisning af dets 
forekomst; saagodtsom hvert nyt runestensfund brin• 
ger nye personnavne for dagen, ikke mindst paa øst• 
nordisk sprogomraade, og ofte maa de lades foreløbig 
uforklarede, da skrivemaaden med yngre runer ikke 

1
) Tallene er numre i haandudgaven af Wimmers runeværk. 

2) Blandt de mange danske Sørup hører vort til de faa, der 
virkelig ligger ved en sø; om dette forho ld har nogen betydning 
for etymologien, er uvist. 
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tilstrækkeligt oplyser lydforholdene1. Mandsnavne af 
6n,stamme er sjældne i vestnordisk, men østnordiske 
runeindskrifter har bragt forholdsvis mange saadanne 
navne for dagen; de danske findes samlede hos 
Wimmer (I, LXXVIII; haandudg. 39). 

Kantsideindskriften maa altsaa, naar alene bortses 
fra det sidste l i, siges at være ganske simpel og 
klar og i det hele ikke at kunne give ringeste grund 
til tvivl, saa meget mindre som ordadskillelsen i selve 
indskriften jo aldeles tydeligt viser, hvorledes der skal 
læses. Forholdsord skrevet sammen med det styrede 
ord forekommer næ<>ten hyppigere end det modsatte 
i runeindskrifterne. 

Denne del af indskriften har altsaa kunnet af, 
læses bogstav for bogstav saaledes, at der fremkommer 
fuldskrevne ord (blot paa nær den ubetydelige ude• 
ladels e i p r l a k). Derimod kan dette ikke være til• 
fældet med den øvrige del af indskriften, begyndende 
med det endnu paa kantsiden staaende l i: 

li snrpmi: itcsihnixli mp srnes1sn ·: 
r--.. ,.-.., 

u r n u k : b t i s a i2 

Dette indskriftens hovedparti har derfor sand' 
synligvis ingen sproglig forbindelse med den først 
læste del. Der maa her sandsynligvis foreligge et lig• 
nende forhold som paa Øster Brønderslevstenen3, hvor 
ordene suen : sti'n : germu~t;r (Sven Germunds' 
søn) staar uden sproglig forbindelse med den øvrige 

1) Runeskriftens i skal snart udtales i, snart e, men ofte er 
det uvist, hvilken udtale der menes. Ligesaa svarer runeskriftens 
u til u, o, v m. m. 

2) Buerne betegner binderuner. 
") Denne er en tilhuggen portalsten og derfor ikke nævnt 

som parallel foran, hvor kun frit rejste runestene omtales. 
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indskrifttext: k i r k i a : e r : k r i s t e : k æ n t : m a-n o m 
t i l : m i s g u n t a r (kirken er Kristus viet, menneskene 
til miskundhed); Sven Germundssøn maa være den, 
der har bekostet kirkens opførelse. Paa samme maade 
maa Sørupstenens Thorlak sandsynligvis være den, 
der har bekostet runestenen, men i den utalkede del 
af indskriften er det ikke muligt at finde noget, der 
kunde tydes som en tilkendegivelse af, at kirken eller 
nogen del af den skulde være viet sankt Markus. 
Snarere kunde bogstaverne i h n i udfyldes til iohan( n)i 
eller iohan(n)e og det foranstaaende c s opfattes som 
(fejlskrevet) afkortning af lat. sanetus (i en til iohanne 
passende bøjningsform). 

I h v e r t f a l d v i s e r b o g s t a v e t c, a t d e n n e 
d e l a f i n d s k r i f t e n e r l a t i n, h v a d m æ r k e l i g t 
riok ingen hidtil har været opmærksom 
p a a. Dermed opstaar imidlertid et ikke ringe haab 
om indskriftens tydning. Det er nemlig dermed givet, 
at opgaven netop er, som ovenfor antaget, at tilføje 
manglende enkelte bogstaver, især selvlyd, og opløse 
stærkere forkortelser, og denne opgave er ikke særligt 
vanskelig. Det kirkelige latin er lidet afvexlende i 
ordbrugen som følge af, at de faststaaende religiøse 
begreber bedst betegnes med de samme ord uden 

. digterisk variation, som i hvert fald kun kan ventes 
i versformede texter. Maria f. ex. kaldes altid virgo 
(ældre skrivemaade uiz·go) )) Jomfru«; vil man digterisk 
kalde hende f. ex. ))jomfruers pryd«, er det simple 
latinske udtryk derfor decus uirginum, der findes i mange 
sekvenser (kirkelige hyldestdigte), men man kan ogsaa 
med et mere valgt udtryk sige insigne virginum i 
samme betydning; staar der i en kirkelig text tillægs• 
ordet serenus ))ren og skær«, ved man, at talen er 

9 
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enten om Maria eller Kristus, hvis ikke kønsformen 
bestemt viser, hvem der menes. Disse exempler vil 
vise, hvad det kommer an paa, altsaa foruden almindelig 
latinsk sprogfølelse særligt kendskab til middelalderens 
kirkelige ordbrug og til katolsk tænkemaade foruden 
naturligvis til datidens katolske kirkeskik, der i meget 
afveg fra nutidens. 

U d fra disse forudsætninger tør det paastaas, at 
indskriften - idet parallellen med Øster Brønderslev
stenen viser sig ubrugelig udover det ovenfor nævnte 
punkt -med stor sandsynlighed kan udfyldes saaledes: 

libera nos sancte noster domine 1 : et 
s a n et e i o h a n n e x l i b e r a n o s m a t e r d e i s e• 
rena es insigne : uirginum hoc : baptisandi 

»Frels os, hellige vor Gud og sankt ]ohannes2 , 

frels os, rene gudsmoder, alle møers pryd du er. 
Dette (skal) baptizanderne (synge)«. 

Indskriften har altsaa den bestemmelse at under• 
støtte baptizandernes (::>: de der skal døbes) uden• 
adslæren af en anraabelsesformular, som de skulde 
fremsynge ved daaben, sandsynligst under processions• 
gang til daabsstedet3• Ordene es insigne uirginum har 
sekvensrytme og digterisk ordvalg og ordstilling; det 
er dette forhold (der har indvirket paa oversættelsen), . 

1) J fr. ordforbindelsen z-ogamus te do mine sancte deus noster 
ved baptizandernes katechisation udenfor kirkedøren (Manuale 
curatorum secundum usum ecclesiae Rosckildensis, udg. af J os. 
Freisen, Paclerbom 1898, s. 8). I Slesvigagenden (jfr. s. 134 not 
l) mangler paa det tilsvarende sted ordet sancte. Der menes 
Kristus, ikke faderen. 

') Evangelisten, ikke døberen. Jfr. kalkmaleriet i Taars, af, 
bildet i Magn. Petersen >>Kalkmalerier i danske kirker« pl. XI,5 
(fra c. 1250). 

3) Martene: De antiguis ecclesiae ri ti bus 2 I Antverp. 1736 
sp. 184 f. aftrykker detailforskrifter for daabsprocession. 
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der giver grund til at antage, at hele formularen har 
været bestemt til at afsynges1. 

Men forinden realforholdet nærmere omtales, maa 
der ses lidt paa, hvorledes indskriftforfatteren har 
baaret sig ad med at faa denne indskrifts 103 bog• 
staver sammentrængt til kun 39. Et er jo nemlig, at 
den udfyldende aflæsning sker blot ved almindelig 
og speciel latinsk sprogfølelse, et andet, om de an• 
tagne forkortelser skyldes saadanne bestemte og gen• 
nemførte regler, at tydningen ved paavisning af disse 
kan gøres gældende som bevislig rigtig. 

Der maa nu her tages hensyn til, at det ikke var 
saa almindeligt at skrive latin med runer, at der 
skulde kunne gaas ud fra, at den oprindelige op• 
skrift til denne indskrift har været runeskreven; der 
er tværtimod den bestemte grund til at antage det 
modsatte, at flere af forkortelserne - udeladelsen af 
n i in(signe), af m i uirginum o. fl. - er almindeligt 
brugelige i latinsk skrift2), men ikke i runeskriften. 
Det følger jo ogsaa næsten af sig selv, at latin skreves 
med latinsk skrift og dansk med dansk skrift (): 
runer) ligesom græsk med græsk skrift, naar den paa• 
gældende kendte disse forskellige alfabeter. Men menig• 
mand i Danmark kendte kun dansk skrift; skulde 
da en" latinsk text gøres læselig for ulærde, maatte 
der bruges dansk skrift. Hvem har nu omsat den 
oprindelig latinskrevne text til runer? Stenhuggeren? 
Maaske, men det har i saa fald været en meget intelli• 

') Ogsaa i sancte noster domine er ordstillingen noget af= 
vigende fra den prosaiske (jfr. s. 130 not.') . Skrivemaaden ]Jo" 
mine f. domine, ]Jei f. dei j fr. A llerum lJ o m i n u s, b e n e p i k t a, 
b e n e p i k t u s, u n p i r, Ikast p o m i n u s; Liljegren runut·kunder 
nr. 1990 p o m i n i ; flere exempler paa W orms runekalender. 

2) I stedet sættes streg over den forangaaende selvlyd (ved større 
forkortelser streg over de bevarede forangaaende eller omgivende 
bogstaver.) 

9* 
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gent haandværker, som vi senere skal se. Snarere 
har det været en gejstlig, der kendte baade latinsk 
og dansk skrift, men hvorfor har han saa ikke strax 
skrevet teksten op . i dansk skrift? Sandsynligvis har 
han haft liggende for sig en haandskreven latinsk 
agende (ritualbog), hvor denne formular fandtes; ind• 
skriften har ganske udseende af en u d s k r i f t a f e n 
a g e n d e, h v o r i f o r u d e n r i t u a l o r d e n e a n g i • 
ves, hvem der skal sige dem. Denne foreliggende 
latinskrevne agendetext har han da omsat til dansk 
skrift til brug for stenhuggeren. 

Forkortelserne, forsaavidt de ikke fandtes i agenden, 
skyldes altsaa den gejstlige og faar herved en anden 
karakter, end naar de kunde tilskrives stenhuggerens 
bestræbelser for at lette sit arbejde. Dette angaar 
baade deres princip og deres hensigt; i begge kan en 
intelligent mands plan formodes. 

Der lægges nu mærke til, at ordene hoc baptisandi, 
der ikke er egentlige ritualord, er kendeligt mindre 
forkortede end de øvrige. Disses stærkere forkor• 
telse skyldes da aabenbart hensynet til, at de som sa• 
kralord ikke burde gives til pris for hvermands læs• 
ning. Baptizanderne har naturligvis heller ikke kunnet 
læse dem, uden at en gejstlig var til stede og, pe• 
gende paa de enkelte bogstavforbindelser, sagde for, 
hvorledes de skulde læses. 

N aar det altsaa var hensigten, at s e l v e ri t u a l • 
o r d e n e k u n s k u l d e a n t y d e s, f o r d i d e i k k e 
m a a t te k u n n e l æ s e s u d e n e n v i e t m a n d s m e d • 
v i r k n i n g overfor n e o p h y t e r, er det let forklar• 
ligt, at de forkortelser, der her er anvendt, gaar langt 
ud over, hvad der ellers forefalder. 

De vilkaarlige forkortelser er dog ikke andre end 
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Sørupstenen. 
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saadanne, der kan være tagne lige ud af agenden; 
deres brugbarhed beror paa, at ordet ikke er til at 
tage fejl af i den givne sammenhæng, om det end 
forkortes aldrig saa stærkt og regelløst, f. ex. sanetus 
til s, noster til nr, dominus (i alle bøjningsformer) 
til to el. tre bogstaver. Der er intet mærkeligt i, at 
mater dei paa samme maade er forkortet til begyn~ 
delsesbogstaverne m d; dette kan særdeles godt have 
staaet i agenden, ligesom p n (el. p. nr.) let aflæses 
pater noster, hvor denne afkortning forekommer i 
agenderne. Den tilsyneladende mest paafaldende for~ 

· korteise li af libera n os kan med sikkerhed antages 
at have staaet i agenden, hvor disse ord i baptizan~ 
dernes anraabelsesformular har været efterklang af 
vigilielitaniets atter og atter gentagne libera nos do~ 
mine, der af skriverne afkortes mere eller mindre soin 
naturlig reaktion mod den overflødige gentagelse. 
Exempelvis aftrykkes det paagældende sted i Slesvig~ 
agenden1 med det 11 gange gentagne enslydende 
responsum (korsvar): 
(vær naadig) 
(fra alt ondt) 
(fra djævelens snarer) 
(fra brat og uforventelig død) 
(ved din fødsel og omskærelse) 
(ved din daab og faste) 
(ved din død og begravelse) 
(ved din opstandelse og under~ 

fulde himmelfart) 
(ved Helligaandens komme) 

libera nos domine 
libera nos domine 
libera nos 
lib no 
li 
libera nos 
lib no 

libera nos 
lib nos 

1) Liber agendarum ecclesie et diocesis Sleszwicensis. Udg. 
af Joseph Freisen (Paderborn 1898) s. 31. Agenden er første 
gang trykt 1512. 
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(paa dommens dag) 
(i dødens stund) 

lib. nos do 
li. nos domine 

135 

Her forekommer altsaa forkortelsen li to gange, 
engang i st. f. libera, hvorefter nos domine skrives 
fuldt ud, en anden gang i st. f. alle tre ord. Det kan 
da ikke undre, at l i i Sørupagenden staar i st. f. 
libera nos, idet domine findes senere i indskriften. 

F o ruden disse vilkaarlige forkortelser findes der 
imidlertid i indskriften forkortelser, hvori der øjen• 
synlig er en vis regel, idet nemlig selvlyd er ude• 
ladt, men tillige en vis begrænsning for denne regel, 
idet selvlyd ikke overalt er udeladt. Hvorledes end 
reglen her er, er den aldeles fremmed for latinsk 
skrivebrug. Der haves her noget, der først kan være 
fremkommet ved nedskrivningen med runer og altsaa 
maa forklares ud fra runeskriftens praxis for lønskrift 
eller kortskrift (brachygrafi). U agtet disse forkortelser 
til forskel fra hine vilkaarlige maa antages at være 
regelbundne, er det ikke desmindre disse, der især 
gør indskriften vanskelig at læse; var de ikke blevet 
anvendt, havde aldrig nogen kunnet være i tvivl om ind• 
skriftens tydning. Det drejer sig her især om den vers• 
formede del af indskriften, der paa grund af digterisk 
ordvalg og ordstilling ikke har en saa formelfast karab 
ter, at vilkaarlige forkortelser turde anvendes her. 

N aar det nu gælder at finde reglen, maa det først og 
fremmest efterses, om ikke indskriften selv giver an• 
visning paa den ved at vise nøglen etsteds i umis• 
kendelig forbindelse. Den udelad te selvlyd i p( o )rlak, 
i et textstykke, der ellers er fuldskrevet, og i et 
sammensætningsled, hvis overordentlige hyppighed 
udelukker tvivl om den rette udfyldning, tager sig ud 
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som en saadan anvisning. Holder vi os strengt til, 
hvad der herved hjemles, er reglen altsaa, at selvlyd 
mellem medlyd udelades; gennemføres denne forkort< 
ningsregel følgestrengt, muliggør den et lønligt middel 
til yderligere at vanskeliggøre læsningen for uind< 
viede. Hvor nemlig et ord ender med selvlyd efter 
medlyd og det følgende ord begynder med medlyd, 
eller omvendt et ord ender med medlyd og det føl< 
gende begynder med selvlyd foran medlyd, kan disse 
ord · skrives i et uden ordadskillelse (skilletegn); den 
opmærksomme eller indviede læser vil forstaa, at der her 
maa være ordslutning, da den ovennævnte grundregel 
ellers vilde være brudt. I bogstavforbindelserne s i h, 
n e s, s i s, n u k er der altsaa e f t e r i n d s k r i f t e n s 
l ø n r e g e l a n g i v e n o r d a d s k i 11 e l s e, men herved 
er det endnu uvist, om selvlyden hører til det første 
eller det andet ord eller mulig til begge, hvilket sidste 
jo ogsaa kan tænkes; i saadanne tilfælde er sammen< 
trækningen jo lykkedes særligt godt. Saaledes ad< 
skilles s i h i si : ih og n e s (idet runen e paa denne 
tid kan svare til ældre ai og latinsk e ligeledes svare 
til en ældre skrivemaade ae) i na : es (is), n u k i 
nu : uk. Skal imidlertid denne forstaaelse afværges, 
maa skilletegnet vises : n i x l i, s n : u r1 . Den op< 
lysning, det sidste tilfælde giver, at u kun hører til 
det sidste ord, er af vigtighed, thi herved bliver det 
muligt, at det kan være medlyden v, i hvilket til< 
fælde vi har lov til at indsætte en selvlyd mellem v 
og r foruden (da skilletegnet værner mod misbrug) 
efter sn. 

') At der vises skilletegn i forbindelsen pmi : it, skal vel 
antyde, at den regelbundne brachygrafl endnu ikke er begyndt 
her (l)mi svarer til en skriftform d m e i agenden). 
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Dette system af regler, der hviler paa den oven
udhævede lønregel, der atter er logisk bygget paa 
den viste grundregel, viser næppe uden grund sin 
nøgle i navnet ]J6rlak. Det er aldeles originalt og 
maa antages at være Thorlaks egen opfindelse, men 
som saadan maa den jo siges at være ganske simpel 
og alene at bestaa i skarp logik. Skulde noget frem
hæves som særlig intellektuel præstation, er det, at 
han har indset, at de tilsyneladende mangfoldigt kom
binerbare læsninger, som lønreglen formelt muliggør 
(si : ih, s : ih, si : h osv.), i virkeligheden kun kan 
give en sammenhængende text indenfor det latinske 
ordforraad, hvorom der her kan være tale. 

Heri ligger da beviset for den her meddelte tyd
nings rigtighed. 

Udover denne særlige Thorlakregel og den foran 
omtalte udeladelse af n og m efter selvlyd har ind
skriften endelig endnu en lille vanskelighed ved ude
ladelsen af h ikke blot, hvor dette bogstav har sin 
sædvanlige betydning, men ogsaa hvor det staar i 
stedet for (spirantisk) g. Men naar agendens es !sig
ne uirginu hoc i dansk skrift maatte skrives i s i s i h
n i u i r h i n u h u k, er det ikke underligt, at Thorlak 
har udeladt h ikke blot i h u k, men ogsaa i de 
andre ord1 ; han opnaar derved at sammentrække 

1) Saaledes ogsaa paa Odensepladen p r o n s i n e for pro in' 
sihne (:J: insigni), a n a f. ahna (:J: agna). (G. Stephens, der i 
Aarbøger f. nord. oldkynd. o. hist. 1885 har udgivet indskriften 
under titlen "Det ældste hidtil kendte dokument paa dansk«, har 
misforstaaet indskriftens begyndelse, ;;om han urigtigt opfatter som 
dansk; hele indskriften er latin, som andetsteds skal paavises; ogsaa 
han antager dog i -s i n - udeladt h = g ligesom oven for. Ind, 
skriften findes ikke i Wimmers runeværk). Fremdeles s i r i p for 
sihrip, s i r u n for sihnzn (= sigrip, sigrun), anførte i Aarb. f. 
nord. oldk. 1917, s. 215 f. 
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uirhinum huk regelfast til u r n u k, og det er jo ganske 
godt gjort. 

N og le tilfældigheder har yderligere vanskeliggjort 
læsningen, og det er især disse, der har vildledt tid• 
lige re forskere. I b t i s-a i er t•runen stillet paa hove• 
det og opfattes derfor af Wimmer som en sildig rune 
af uvis betydning; men grunden til runens stilling er, 
at hovedstaven foroven støder til den skraa kontur• 
linje af løvens bagkrop, saa at skraa bistave ikke 
kunde anbringes her (t•runens bistave gaar skraat ned 
fra toppen). I s i s har i•runen kun halv størrelse 
(nedre halvdel) og opfattes derfor af Wimmer som 
))halvstavs•R«, men denne rune hører til et sjældnere 
alfabet, hvis s•rune er en øvre halvstav, og i disse 
sjældnere runers sted viser indskriften baade det al• 
mindelige s (overalt) og det almindelige R (i s e R a, 
altsaa imellem selvlyd, hvor betydningen kun kan 
være R, ikke y, som Wimmer tænker muligt). Grun• 
den til, at i•runen kun har halv størrelse, ses tydeligt 
at være, at runen er senere tilføjet; den staar nemlig 
ikke i mellemrummet mellem de to s, men inde under 
den sidste s•runes øvre halvstav; Thorlak har øj en• 
synlig først tænkt sig, at de to s efter hinanden til< 
strækkeligt vilde gøre opmærksom paa ordadskillelsen, 
da man nemlig, naar to medlyd hører til samme ord, 
ikke plejer at skrive dem begge i runeskriften; han 
vilde derved stille samme krav til læserens eftertanke 
som ved lønreglen, men har senere bestemt sig til, 
hvor ikke selve skilletegnet vises, alene at anvende 
lønreglen, og derfor tilføjet selvlyden. Herhen hører 
ogsaa fejlen c s for se; den skyldes vel den born• 
holmske stenhugger, der har tiltroet sig at kunne læse 
indskriften og har troet, at der skulde staa sihni (Signe) . 
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.Endelig maa endnu et forhold omtales. Hvis h 
overalt udelades, og selvlyd mellem medlyd i samme 
ord, og n (og m) efter selvlyd, vilde iohan(n)e miste 
alle sine bogstaver undtagen det første og det sidste 
og derved_~ blive h~abløst ukendeligt. Thorlak har 
da her afveget fra agendens skrivemaade (der utvivl• 
somt har været iohae) og fra sin egen regel om ude, 
ladeise af h, eller rettere givet denne regel den nød' 
vendige begrænsning, at h imellem selvlyd bibeholdes. 
N aar denne regels logiske (i detmindste praktiske) 
nødvendighed indses som følge af grundreglen om 
udeladelsen af selvlyd mellem medlyd, vil bevarelsen 
af h paa dette sted kunne siges at afgive bevis for, 
at der skal indsættes selvlyd paa begge sider af h. 
Men mærkeligt nok tiltrænges dette bevis ikke. Det 
viser sig nemlig ved nøjere eftersyn, hvad næppe 
nogen skriftforsker paa forhaand vilde tro muligt -
og her er der tale om en virkelig præstation af Thor' 
lak - , at grundreglen ikke blot tillader indsætning 
af selvlyd mellem medlyd, men fordrer den overalt, 
idet ritualtexten ikke i et eneste tilfælde beholder to i 
indskriften viste medlyd efter hinanden. Dette er ganske 
vist kun naaet ved at ofre det spirantiske g = h, hvad · 
Thorlak, uagtet andre gjorde det samme (jfr. s. 137 
not. 1

) maaske næppe vilde have gjort i denne tjenst' 
lige udfærdigelse, hvis han ikke havde naaet det 
nævnte formaal dermed1. Men han kunde gøre det 

1
) I b t i s a i, der ikke hører til ritual ordene, er agendens skrive' 

maade vistnok ligefrem overført (btisai); denne svarer i saa fald 
ikke egentlig ti l baptizandi, men til vulgærudtalen baptisanni eller 
battezanni, hvilket sidste er den lokalromerske dialektform inden, 
for det italienske fo lkesprog. Vulgærlatinen kan vise sig allevegne 
i denne tid. Ogsaa Johanne er maaske vulgærlatin, men kan være 
en (sjældnere) græsk vokativ. 
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uden skade. Er Læseren nemlig først ved hjælp af 
grundreglen naaet til insine virinum, behøver den, 
der forstaar latin og kender middelalderens skrivebrug, 
ikke et øjebliks hovedbrud for at naa til insihne vir• 
hinum1 = insigne virginum. 

Det er altsaa saa langt fra, at Sørupindskriften er, 
som antaget af Thorsen, ))vilkaarligt dannet eller kryp• 
tografisk« (i egentlig forstand), at den tværtimod, 
naar bortses fra agendeforkortelserne, er bygget paa 
meget fast og tilkendegiven regel, idet det netop for• 
dres, at læseren med s t r e n g e s t e k o n s e k v e n s 
gennemfører den i ordet p (o) r l a k anviste udfyld• 
ningsregel, hvorefter de kombinationer, som lønreglen 
muliggør med hensyn til ordadskillelsens nøjere pla• 
cering, vil findes begrænsede paa en for formaalet 
tilstrækkelig maade, og de kombinationer, som valget 
af de uangivne selvlyde muliggør, ligeledes afgørende 
begrænses ved de angivne selvlyd og ved, at der her 
er ordadskillelse. 

Men unægtelig er disse regler tilstrækkelige til at 
gøre enhver sprogtext ulæselig for uindviede, især 
naar det er uvist, til hvilket livsomraade det paagæl• 
d ende sprogstof henhører2 , og allermest naar det 
ikke engang rigtigt opfattes, i hvilket sprog det er 
skrevet. Den indvielse, Thorlaks brachygrafi fordrer, 

1
) J fr. r a h n f r i lH, m a r h e r (Aarbb. 1917 s. 215 f.), Lilje' 

gren runut·kunder nr. 861 h e i l h i, 921 m a r h u o. fl. 
2) J eg prøvede nylig at forelægge 3 cand. mag.' er i sproglige 

fag følgende tydningsopgave : kad : gveksp : te m dg. End ikke, 
da det oplystes, at det var en mand, der om formiddagen fra 
sit kontor eller arbejdssted sendte disse ord til sin hjemmevæ' 
rende kone, var nogen (af de 3 var den ene kvindelig) i stand 
til at læse: ka' du give kø' suppe te middag. Blandingen af f o, 
netisk og ortografisk skrivemaade, der synes at høre til Thorlaks 
brachygrafi og idetmindste i mange tilfælde vil være betingelsen 
for dens anvendelighed, er her efterlignet. Thorlaks regel er, 
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er foruden kendskab til reglen en tilstrækkeligt ud• 
viklet s p r o g f ø l e l s e, hvilken sidste maaske kunde 
naa til rigtigt resultat ogsaa uden at det opfattedes, 
at der var fulgt nogen regel ved sammendragningen. 

Sømpindskriftens tid er given ved dens nære 
forhold til Ny Larsker II, som Wimmer sætter til c. 
1100. Hermed stemmer brugen af R•runen i betyd• 
ningen r, ikke i den yngste runeskrifts betydning y, 
og brugen af den yngre runeskrifts a•rune i betyd• 
ningen a; tegnet gaar uændret over i den yngste 
runeskrift, men har her betydningen æ. Begge disse 
runers tidsstilling er sikret ved et stort antal exempler. 
Derimod er brugen af ]) i betydningen d (ustemt) 
og af c-runen (med skraahage) i halvstavsform uden 
betydning for stenens tidsbestemmelse, da disse for• 
holds tidsstilling paa grund af altfor ringe exempeltal 
ikke er nøjere kendt; af begge viser Sømpstenen de 
tidligste kendte exempler. 

Vi vender herefter tilbage til realforholdet Om 
dette kan der siges baade meget og lidt, det sidste 
med bedst grund, da intet i virkeligheden kan give 
os bedre oplysning om forholdene end indskriften 
selv, der maa tages til efterretning som en endnu c. 
1100 benyttet, paa fællesdaab1 af voxne beregnet ritual• 
formel. At denne findes ved en sognekirke paa landet2, 

fagligt udtrykt, en særlig brachygrafisk regel for bilitterale sta~ 
velser; i sekundære indoevropæiske sprog er den lidet anvendelig 
og bruges forsigtigt af ham; udenfor egennavne udelader han 
af selvlydstegn kun det udifferentierede (bistavløse) runetegn for 
i, som læseren med mindst vilkaarlighed kan tilføje. 

1) Om fællesdaab af begge køn er der naturligvis ikke tale. 
2

) Svendborg var dengang næppe mere end et fiskerleje uden 
egen kirke (formentlig hørende til Sørup sogn). løvrigt maa 
fremstillingen hos A. D. J ør gensen (Den nordiske kirkes grund~ 
læggeise s. 518-48) om et kirkeligt centralsted i hvert syssel her 
tages i betragtning. Følges A. D. Jørgensens tanker fuldt ud 
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viser, at Sørup har hørt til den type af daabskirker 
før fontdaabens tid, der betegnedes plebes eller ple~ 
banæ ecclesiae 1). 

Selve daabshandlingen maa have fundet sted i den 
umiddelbart ved kirken liggende sø2), hvor baptizan~ 
derne neddukkedes afklædte. Derimod indlededes 
daaben ved en katechisations~ og exorcisme~ceremoni 
uden for kirkedøren; det er her, stenen er fundet, 
og der er ingen grund til at tænke sig den rejst andet~ 
steds. Baptizandernes og de gejstliges vandring herfra 
til daabsstedet kan tænkes ordnet som procession; 
herved var der lejlighed til at lade baptizanderne synge 
en bøn; Sørupstenens anraabelsesformular synes vel 
tilrettelagt for denne processionsgangs særegne stemning. 

Efter Romerbrevet 6,4: >)Vi er begravne med Kristus 
ved daaben til døden, paa det at, ligesom Kristus er 
oprejst fra de døde ved faderens kærlighed, saa skal 
og vi vandre i et nyt levned«, opfattedes daaben som 
sindbilledlig begravelse; de tre neddukninger syrn~ 

boliserede de tre døgn mellem Kristi død og opstan~ 
delse. Korset, gravmærket, der symboliserer opstan~ 

(jfr. s. 547), maa Odense fruekirkes bornholmske indtægt (>>Ma, 
rieskud«) antages oprindelig at have været tillagt det søndre 
sysseJs kirkelige centralsted. Sørupstenens bornholmske præg 
kan da tale for, at Sørup har været centralstedet, hvor der da, 
hvis A. D. Jørgensen her tør følges (jfr. s. 529), maa have været 
et klerkebo, der har fungeret som præsteseminarium. Er Sørup' 
stenen betalt af Sørupkirkens bornholmske penge, er Thorlak 
ikke giveren, men den af stedets gejstlige, der har besørget det 
nærmere m. h. t. denne anskaffelse til kirken og da har sørget 
for at faa sit navn med p. gr. af sin ulejlighed med skriftordningen. 

1) Nærmere herom Martene I ep. XVI; Fr. Nielsen: Haand, 
bog i kirkens historie II 423 . 

2) At ciaabskirkernes bassiner kunde være uoverdækkede, 
og at der hertil efter omstændighederne kunde anvendes en na' 
turlig sø, er, saavidt vides, ikke bestridt af nogen og vilde i 
hvert fald ikke med rette kunne bestrides. 
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delseshaabet, har altsaa paa Sørupstenen, ved at for• 
bindes med Markusløven, en særlig betydning som 
symbol for den sindbilledlige begravelses - J : daa• 
bens - oprejsningshaab, nemlig haabet om ved hellig• 
aandens kraft at vandre i et nyt levned. Sørupstenens 
gravstenspræg bliver herigennem forklarligt, omend 
det kan tænkes at have en nærmere forklaring i, at 
den bornholmske stenhugger har arbejdet paa sin 
vante maade i mangel af anden udtrykkelig ordre. 
Men naar stenens hele udstyring kan, ud fra den 
nævnte symbolik, forstaas som omhyggeligt overvejet 
og forsætligt ordnet i alle enkeltheder, har denne op• 
fatteise størst sandsynlighed. Det vil da kunne ind• 

. rømmes datidens katholske, men for protestantisk 
tænkemaade (hvad det her berørte punkt angaar) ikke 
fremmede symbolbrug, at den her har skabt et baade 
smukt og aandspræget prydstykke til højnelse af 
daabstjenesten. 

Endnu kan den, der besøger Sørup kirke, sætte 
sin fod paa det sted af kirkens jord, der naar helt 
ud til vandet, fornemme duften af ferskvand og 
vandplanter og i disse i aarhundreder uforandrede 
omgivelser hensætte sig i tanken til hin tids primitive 
daabsskik, medoplevende det øjeblik, da efter den 
langvarige ceremoni foran kirkedøren baptizandskaren 
satte sig i bevægelse fra stenen med korset og løven 
ned til vandet, syngende den rene jomfrus pris. 
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