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III. INNSKRIFTER MED fuþork

[814] N-17931. (Tidlegare omtala: Hagland 1990b: 11; Knirk 1994b: 188;
Christophersen 1998: 28; Seim 1999: 348 ff.) 

Innskriftene står på eit runekjevle med firkanta tverrsnitt, 24 x 18 mm i eine enden, 18 x 14 mm i 
den andre. Det er 155 mm langt. Gjenstanden vart funnen i 1974, felt FA, i hovudfase 8/9, som 
arkeologisk dekkjer tidsrommet mellom ca. 1175 og 1275. Det er runer på tre sider av kjevlet. 
Innskrifta på side a er 114 mm lang og runene 14-16 mm høge. Side b1 og b2 er rissa frå kvar sin
kant. Innskrifta på side b1 er 29 mm lang og runene frå 20 til 22 mm høge. På side b2
synest lengda å vera ca. 45 mm. R 1 er 12 mm høg og dei bevarte restane av det
følgjande er ca. 6 mm. På side c er innskrifta 43 mm lang og runene 13-15 mm høge.
Runene på side b og c er dobbeltskorne. På den fjerde sida finst det ein del strekar som
helst må sjåast som tilfelleleg krot, men også ein sekvens som har runeform: l i l. Det er
mest sannsynleg også tilfelleleg, og rissa på den sida er såleis ikkje rekna med som
runeinnskrift her.

R. 5, r, på side a har ei open avrunda form som vi elles i trondheimsmaterialet
berre finn i innskrift N847 nedanfor (lutr) og i N806 ovanfor. Kvisten på r. 6 er rissa to
gonger, og r. 8 har (truleg) kvisten opp til høgre på plassen for n i fuþorken. Teiknet er
noko svakt rissa, så det kan vera ein viss tvil om lesemåten her. Staven på r. 12, t, fell
saman med ein sprekk i treet. Bogane på r. 13, b, ser ut til å ha tangert staven både i
overkant og nedkant, men gjenstanden er litt skadd, så det visest ikkje lenger tydeleg om
så er tilfelle. Siste rune i fuþork-en er berre bevart som svake restar av ein stav, gjennom
stereolupe kan også båe kvistane av y lesast. I samanhengen må vi difor kunna lesa desse
restane som sikre spor av y. Fuþork-en har såleis vore rissa inn i fullstendig 16-teikns
form. På side b er det eit trepunkts ordskiljemerke mellom r. 2 og r.3 i b1. I b2 er berre
første rune sikker og må vera g. Staven er synleg i brotkanten av kjevlet og det er
tydeleg punktering. Elles er toppen bevart av det som synest å ha vore 5 runer. Toppen
av r. 2 er borte, men har to riss i posisjon som skulle tilseia øvre delen av ein u. R. 3 har
rest av øvre delen av stav og øvre delen av boge som går inn mot toppen av staven. Det
kan vera at vi har med restane av þ å gjera. I så fall må bogen ha dekka heile staven, slik
vi har ein del døme på elles. Mellom r. 3 og 4 er dei to øvste punkta i eit ordskiljemerke
bevarte. R. 4 har restane av stav og open boge med toppen borte, men med krappare



kurve på bogen enn i r. 3. Det kan vera restane av r. R. 5 er bevart i nokså nøyaktig same
form som r. 2. R. 6 har einast bevart restane av øvre delen av ein stav. Etter r. 6 er det eit
punkt som kan vera del av innskrifta. I så fall må det vera øvre del av eit ordskilje med to
punkt. På side c går kvisten i r. 3 ut eit lite stykke ned frå toppen av staven. Her er det
mogleg punktering mellom kvist og stav, i så fall eit lite undre nedre kant av kvisten.
Punktete er tydeleg nok, men det er meir avrunda i forma enn det trepunkts
stavingsskiljet som følgjer mellom r. 3 og 4. Med eit visst atterhald er likevel runa her
oppfatta som d.

     F U q o 5 K h n i a s t b M l Y(?)
a) f u þ o r k h n i a s t b m l y(?)

      G Y … q a                   G U(?) q(?) : 5(?) U(?) .
b1) g y … þ a      b2) g u(?) þ(?) : r(?) u(?) [.]

    æ l d(?) … 5 i q
c) æ l d(?)… r i þ
ci)

a) fuþorkhniastbmly  b1) Gyða  b2) G(uðrún)  c) Eldríðr

Side b1 og c av innskrifta er uproblematiske. Det dreiar seg om kvinnenamna Gyða og
Eldríðr, båe etter alt å dømma i nominativs form. Det siste namnet har rett nok ikkje
med nominativs -r slik desse ij_-stammene opphavleg hadde. Men bortfall av -r i denne
posisjonen er i samsvar med det vi finn i dei eldste norske handskriftene med latinsk
skrift - i motsetnad til dei islandske (Noreén 1923 § 384, Anm. 2).

Side b2 er uviss. Ettersom det utanom fuþork-en elles berre er kvinnenamn med i
innskrifta, vil det, ut frå dei runerestane vi har bevart, vera rimeleg å rekna med at b2
skal lesast som guþrun - Guðrún, men noko uvisst må det likevel vera. Eit særdrag ved
innskrifta er at det konsekvent er nytta ordskiljemerke ved stavingsgrenser i
personnamna.

Det er nytta punkterte runer for /g/ i desse namna, kanskje er òg t i Eldrið
punktert. Ut frå runologiske kriterium vil det såleis vera grunn til å rekna med at vi har
med ei innskrift frå 1200-talet å gjera (jf. NIyR V: 244). Som vi ser høver dette også
svært godt med den arkeologiske dateringa av funnlaget som gjenstanden vart graven
fram av.

Innskrifter med fuþork-en saman med rekkjer av personnamn er ikkje uvanlege i
runemateriale av tilsvarande slag som dette (jf. Liestøl 1963: 15f). Dei blir gjerne sedde
på som magiske - anten rissa som middel til vern mot ulike slags fåre, eller som middel
til å oppnå eitt eller anna. Liestøl ser slike innskrifter med fuþork og namn som
"vernande tiltak mot ulukker og trollskap og vonde vetter". Det kan godt gjelda for dette
kjevlet frå Trondheim også.


