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fortjener mere Navn af ct Net, idet Grenene hyppigen forenes slyngeformigen 
over Puisaaregrenene.

At ikke alle Under-Net ere dobbelte, viser Forholdet paa Hjernens 
Grundflade hos Pattedyrene, men liöist sandsynlig bliver dog folgende Regel: 
at overalt hvor den et rete mirabile dannende Pulsaare ledsages af en 
Blodaare (altsaa i de allerfleste Tilfælde), tager denne Deel i Dannelsen.

Den historiske Classe.

Professor og Geheiinearchivarius Finn Magnusen forelæste Selskabet 
en kortfattet Udsigt over Runc-Literaturens nærværende Standpunkt, især ined
Hensyn til de den vedkommende nyeste Opdagelser.

Ligesom det Tidslob, hvori vi leve, har udmærket sig, fremfor alle 
andre, ved videnskabelige Opdagelser i Naturens umaalelige Rige, saa har 
det og, ved grundige Undersögelscr af længstforsvundne Aartiisinders Min
desmærker, allerede besvaret adskillige af de for Menneskehedens Historie 
liöist vigtige palæographiske Spörgsmaal, hvilke vore nærmeste Forfædre hen
regnede til de for stedse noplöselige Gaadcr. Saaledcs ere Ægyptens Hie- 
roglypher ikke længere nogen Hemmelighed for os, ligesaalidet som deres 
övrige simplere og; tildecis fordum almindelige Skrifttegn, ej heller det gamle 
Persiens og Assyriens Kilskrifter, for ikl.e at opregne saa mange andre, saa- 
vel ældre som nyere Skriftarter, der nu först ere bievne decliiflrerede ved 
europæiske Granskeres utrættelige Flid. Det var da vistnok paa Tiden for 
os Nordboer ikke længer at staae tilbage for andre Folk i fornoden Kundskab 
om vore ældste Skrifttegn, Bunerne, hvis Alder og Oprindelse man i mere 
end tre Aarhundreder har sögt at drøfte, uden at kunne blive enig oin det
Hovi : om Runerne virkelig' vare bievne brugte eller i al Fald ind
bugne i Steen af vore hedenske Stamfædre, eller om de blot vare en for- 
qvaldct eller fordærvet Skriftart, som nærmest var udsprungen fra de i Mid
delalderen brugelige, af Navn og Oprindelse latinske Bogstaver, paa den lid, 
da Kristendommen udbredtes i de nordiske Riger, og om de ældste Runemin
desmærker burde söges blandt de Gravminder, som her bleve opreiste af de 
forste Kristne over deres Frænder eller Venner, for derved at efterligne de i 
fremmede Lande samtidig i Brug værende Indskrifter paa kristelige Ligstene.
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I Hovedsagen synes det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, ved 
den af det i Aaret 1833 foranstaltede videnskabelige Undersøgelse af Ru- 
namo-Klippen at bave löst denne for vor Historie boist vigtige Opgave. Denne 
Losning kan dog ikke alene siges at være vigtig for den egentlig enkelte 
Gjenslands, men og for dens fuldt saa betydelige Folgers Skyld. Den uven
tede, i mangeAarbnndreder forgjæves søgte, Oplysning benvendte den almin
delige Opmærksomhed paa ældgamle Danske Steenskrifler af en lignende Art, 
hvis Tilværelse man længe havde tænkt sig som nmuelig, og snart lønnedes 
den vakte Forskning med forskjellige nye Opdagelser, som nærmere ville om
handles i det Folgende.

At Naturvidenskaberne og Oldgrandskningcn, med Hensyn til vigtige 
Kjendsgjerninger, kunne gjensidig oplyse hinanden, er i den nyeste Tid paa 
forskjellige Maader blevet tilstrækkelig godtgjort, endog, navnlig ved den 
nysnævnte Undersögelses Hoved-Resultater, — thi uden Naturforskerens klare 
Blik og virksomme Bistand vilde Rimamo-Indskriftens rette Betydning rimelig- 
viis til evig Tid bave blevet en uudforskelig Hemmelighed selv for den mest 
runekyndige Oldgrandskcr.

For at denne hidindtil ubekjendtc og saa ofte for uforklarlig erklæ
rede Indskrift kunde, saavidt mueligt, i alle Henseender stilles i det rette 
Lys, ansaaes det nødvendigt at anstille en omhyggelig Drøftning al Runernes 
boje Alder og Brug i Almindelighed. Herom have hidindtil, som bekjendt, 
de Lærdes Meninger været yderst dcelte og hinanden modstridende, især med 
Hensyn til Runeskriftens Anvendelse ved Indridsning eller Indhugning paa 
Steen i vort Norden. Forskjellige Svenske Forfattere i det 16de ogl7deAar- 
hundrede ansaae saaledes nogle blandt Sverrigs Runestene for Mindesmærker 
fra Verdens ældste Tider, satte for eller kort efter Syndfloden. Rudbeck fandt 
at baade Isis og Osiris ommeldtcs i deres Indskrifter, endskjönt Japbet selv, 
efter hans Mening var kommet til S verrig og havde bosat sig der, men hans 
Efterkommere uddroge siden derfra og overvandt Europas, Asiens og Afrikas 
vigtigste Folk-, blandt hvilke den Ægyptiske, Græske og Romerske Mytholo
gie videre uddannedes, skjont egentlig hjemmehørende her i Norden o. s. v. 
Man kan ikke undres over at saadanne Literatorer faldt paa de Tanker, at 
Grækerne og' selv adskillige Asiatiske Folk havde Jaant deres Bogstaver af 
Runeskriften, men forunderligt maa det vistnok forekomme os, at agtede Svenske
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Oldgrandskere i det 18de Aarhundrede, navnlig Peringsköld, blandt de 
svenske Runestene vilde have fundet Magogs, Japhets Sons Ligsteen, og at 
Udgiveren af Bautil, et af de vigtigste Værker der endnu haves i Runefaget, 
Goranson læste en af de ved ham sandede Indskrifter saaledes, at den var 
bleven affattet til Erindring efter de Mænd, som havde været med Noah i 
Arken. Værket udkom dog i Aaret 1750 efter Christi Fodsel. Slige Urime
ligheder maatte snart lede til Bekræftelsen af den gamle Sætning, at Yderlig
hederne gjerne komme til at beröre hinanden. Sindigere svenske Run egrand- 
skere, især Olaus Celsius og Nils Brocman, indsaae snart det vrange og 
latterlige i hine Forklaringer, hvis fuldkomne Grundloshed de tilstrækkelig 
godtgjorde, — men derimod kan det ikke nægtes, at de selv ingenlunde for- 
stode Runestenenes, tildcels fra Skjaldene Jaante, ja ikke engang del sædvan
lige simple oldnordiske Sprog, saaledes som de burde, hvorfor de forfaldt 
til den fuldkommen modsatte men dog næsten ligcsaa ugrundede Indbildning: 
at der ingen Runestene gaves, der vare ældre end Kristendommens lndförelsc 
i Sverrig. Denne Tro blev efterhaanden saa kraftig udbredt der i Riget, at 
selv de mest berömte blandt dets Oldgrandskere i vore Dage, Sj öborg og 
Lilje^ren, tilsidst antoge den for fuldt og fast. Ikke desmindre erkjendte dog 
de tre sidstnævnte Forfattere, at Runerne deels som Skrifttegn, deels som 
magiske Characterer, havde været i Brug baade i Skandinavien og Tydskland, 
i disse Landes hedenske Tidsalder. Sverrigs kyndigste Historieskrivere i det 
18de og 19de Aarhundrede, Lagerbring, Geijer og Strinnholm ligesom og 
dets lærde Oldgrandskere Burman, PPallman o. 11. ere derimod alle enige i 
at antage Runernes Brug i det hedenske Norden, ikke alene til Indskrifter 
paa Træ, men ogsaa paa Steen.

De fleste danske Forfattere kunne og siges at have holdt Middelvcien 
i dette videnskabelige Anliggende.

Seer man hen til deres og andres Meninger om de nordiske Runers 
Herkomst, have de været saaledes deelte:

Bure, PPorm, Grotius, Bartholin, Perelius, Torf æns, Schöning, 
Suhrn, Lag erbring, Pedel Simonsen, Pedel Jarlsberg, PPerlauff, Bask, 
Skule Thorlacius, Burman, Ahrendt, Sjöborg, PPallman, Bryn julfsen o. fl., 
udlede Runernes Oprindelse fra Asien, navnlig enten fra den store Kauka
siske Bjergstrækning eller Landene ved det sorte Hav, hvor Grækerne meget 
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tidlig- have grundet blomstrende Kolonier og- efterladt sig til vore Dage mange 
Indskrifter paa Steen, Mynter og andre Billedværker m. m. I al Fald er 
det vist, at Riinehogstaverne i Formen meget nærme sig den ældste græske 
Skrift, og jeg kan, for min Deel, efter de Oplysninger, som endnu haves, 
ikke andet end antage denne Mening overhoved for den sandsynligste. En
kelte Gisninger ere bievne fremsatte derom, at Phoenieierne, ved deres vidt
strakte Opdagelser og Handelsreiser, have indfort deres Bogstavskrift i Nor
den, hvoraf Runerne vare fremkomne. Om alt dette vide vi ellers mindre 
end om de oprindelig græske Massiliensers Kundskab om vort Norden, thi 
den af dem til dets Udforskning, i det 4de Aarhundrede for Christi Födsel, 
rimeligvis kort efter de Phoeniciske Handels-Staters Undertvingelse af Mace- 
donierne, udsendte Pytheas, kom til Britannien og derfra til Thule, uden Tvivl 
Skandinavien i vidtlöftigste Forstand, navnlig- dog, efter Werlau ils seneste 
Udvikling af Ravhandelens ældste Historie, til Jylland, hvor man da havde 
Agerdyrkning, Biavl, Öl, Mjöd, store Bygninger o. s. v., altsaa en ikke ube
tydelig Kult urgrad, hvilket og-saa Porchhammers nyeste gcognostiske Under
søgelser tildeels vise at virkelig- har fundet Sted paa Jyllands vestlige Öer i 
den selvsamme Periode, og alt dette stemmer desuden vel overeens med vore 
egne Forfædres ældste Beretninger, der tillige antage Runernes asiatiske Op
rindelse. Herfra afvige dog disse af nyere Forfattere udviklede Mening-er:

Bredsdorff' har sögt at vise vore Runebogstavers Oprindelse fra de 
af Ulfilas (i det 4de Aarhundrede) opfundne, saakaldte moesogothiske Bogstaver.

John Olaf sen fra Grunnavig i Island havde forhen, i sine yngre Aar 
(ved sin Bunoloyie') sögt at udlede Nordens Runer fra de spanske Visigotliers 
eller Vestgothers saakaldte toletanske Bogstaver (brugte i det 5te eller Rte og 
nærmest folgende Aarhundreder), hvilke han urigtig forvexledc med de ældre 
Celtiberiske. Dog frafaldt han senere denne Mening i andre Skrifter.

Ihre, Schlözer og Murray meente at Skandinaverne havde erholdt 
Runeskriften fra de Danskes saxiske eller tydske Naboer.

Gram har været af den Mening, hvilken han dog ikke egentlig har 
udviklet eller sögt at bevise, at de nordiske Runer nedstammede fra de An- 
gcl saxiske.

Ilopp, den iövrigt med rette berömte Palæograph, havde kun en hoist 
indskrænket Kundskab, ja endog urigtige Forestillinger om Runerne, og paa
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stod dog, at de kun vare en fordreiet Afændring af den i Middelalderen bru
gelige latinske Skrift.

I det Forcgaacnde er, foruden de nordiske ogsaa tydske og angel- 
saxiske Runer bievne nævnte. Begge de sidstnævnte Arter ere først bievne 
noget udforlig omhandlede af Britten Hickes, for benved 100 Aar siden, 
men ban sammcnblandede dem aldeles ined de nordiske; derimod ere de i vore 
Dage bievne ypperlig oplyste ved forskjellige Skrifter af Wilhelm Grimm, 
som deri, med megen Nöiagtighed og Kritik for fürste Gang udviklede de 
tydske og angelsaxiske Runers Udspring fra de nordiske, hvorved de sidst
nævntes höie Alder da tillige oplyses. Grimm kalder de tydske og angel- 
saxiske sammentagne, „Deutsche Runen.” Jeg mener at disse og andre Ru
nearter overhoved maa adskilles efter de forskjellige Folk blandt hvilke de, 
til en vis Tid, især brugtes, dog findes adskillige’saakaldte Angelsaxiske, men 
neppe nogen egentlig tydske Runeskrifter i vore nordiske Lande; af hine sees 
ogsaa undertiden enkelte Bogstaver at være indblandede i Indskrifter, som 
ellers for det meste henhöre til vor Runerække. Ligesom til etslags Gjengjeld 
lindes ogsaa nogle nordiske Runeindskrifter i Storbritannien, hvortil Aarsagen 
let forklares ved bekjendte historiske Forhold. Dunklere ere derimod endnu 
adskillige saadanne vistnok meget gamle Indskrifter af blandet Art paa for- 
arheidet Guld, især vore tabte Guldhorn, mange Guldbracteater, som endnu 
haves, (mest fundne i vort Norden) og visse meget massive Guldringe, af hvilke 
een, som sagdes at være funden i Norge, blev kjöht af Bröndstcd i England, 
og af ham skjænket vor Konge, som har ladet den indlemme i det herværende 
Kunst-Museum. Naturligvis gives der endnu i Storbritannien selv adskillige 
jordfaste Mindesmærker med Indskrifter af den der egentlig indenlandske an- 
gelsaxiske Runeart, af hvilke dog sikl.crlig mange have fundet deres Under
gang, saavel i Middelalderens idelige Krige, som siden i de fanatiske Ode- 
læggelser, der traf saa mange af den der ældgamle Katholicismes Levninger, 
ikke alene i Reformationens Billedstorme, men ogsaa ved Puritanernes end 
sildigere politiskreligieuse Statsomvæltning. Med Nod og Neppe freistes, for 
det Meste, fra hiin dobbelte Forfølgelse et af de for os mærkværdigste Old
tidsminder i Flekken Ruthivell i det gamle Northumberland, nu i Skotland, 
ikke langt fra Englands Grændsc, nemlig en Obelisk, der forhen havde, og 
atter nu har faaet Skikkelse af et opreist Kors, forsynet med en vidtløftig
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Indskrift i angelsaxiske Runer, som lamge har været en virkelig Crux inter- 
pretum^ samt desuden med bibelske Forestillinger og til hörende latinske 
Omskrifter. Den mecates forhen i Almindelighed, selv af Storbritanniens 
kyndigste Oldgrandskcre, at have været oprcist af Danske eller Norske. Kun 
IVilhelm Grimm antog tilsidst Runeindskriften (efter to forskjellige kobber- 
stul;ae, men unøjagtige Aftegninger) for angelsaxisk. Stedets Præst Dr. Dun
can havde henved Aar 1830 restaureret og igjen oprettet det i flere Stykker 
sonderbrudte Mindesmærke, hvorved de skotske Antikvarers Selskab foran- 
ledigedcs til at lade det eftersee og aftegne, hvilken Handling Hr. Tb. G. Rcpp 
(da boende i Edinburgh, nu her i Staden) blev indbuden til at bivaane, hvor
til han vel ikke fandt Leilighed, men undersøgte dog den aftegnede Indskrift, 
Og udfandt derved, at den virkelig var affattet i de saakaldte angelsaxiske 
Runer, dog ikke egentlig i dette Sprog, men vel i et beslægtet, der 
tillige indeholdt oldnordiske, tildeels endnu islandske Ord. Saavel hans Af
handling, som Monumentets Beskrivelse og bekjendte Historie blev udgivet 
med tilhorende Afbildninger, trykt 1832 for det nævnte Selskabs Skrifter, 
men udkom först og egentlig i disses 4de Binds 2den Afdeling 1833.

Kort efter at disse interessante Afhandlinger ankom hertil Staden, 
fuldendte Prof. Finn Magnusen sit fürste Forsög til Dechiffreringen af Ru- 
namo-Indskriften og opdagede deri, blandt flere Runebogstaver som de nor
diske og angelsaxiske Runealphabeter have tilfælles med hinanden, desuden 
ogsaa een, der egentlig hun tilhorer det sidstnævnte. Da han havde fattet 
den Overbevisning at Harald Hildetand, hvilket Saxo ogsaa bevidner, havde 
ladet Runamo Indskriften indhugge, og han tillige var hieven opmærksom paa 
Oidskrifternes Beretning oin denne Konges Erobringer i det gamle Northum
berland eller temporære Herredomme derover, fandt han sig opfordret til 
Höiere at undersøge samtlige Aftegninger af Rntlnvcll-Monumentets Runeind
skrift, især da et gunstigt Tilfælde forhen havde sat ham i Besiddelse af den 
ældste Kobbertavle, hvorpaa nogen af dets Afbildninger findes, og af hvilken 
endnu, saavidt bekjendt, intet andet Exemplar har kunnet opdages i Storbri
tannien eller andre Lande. Her fandtes nemlig Indskriftens fürste Begyndelse 
(m. m.) som har været tydelig paa den Tid da den ældste Tegning blev tagen, 
men er siden blevet udslettet enten ved Tidens og Veirligets Indflydelse, eller 
langvarig Mishandliug af forskjellige Arter. Den bevidnede med klare Bog
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staver at Indskriften, som egentlig’ indeholdt eislags Gavebrev paa et eller 
flere Godser, var udfærdiget af en Ofla, af Vodas (Vodans eller Odins) Slægt, 
altsaa en Prinds af Angelsaxernes fra vort Norden udsprungne Kongestamme, 
til lians Datter Aslof (eller Áslof, Ásleif) og’ hendes Brudgom, formodentlig 
Ermred (der dog er utydeligt) eller Erincred, som Medgift eller Brudegave. 
Ved historisk Grandskning lykkedes det Prof. Magnusen derefter at oplyse at 
den ommeldte Offa havde været Prinds af Kongeriget Northumberland, en af 
den berømte Kong Edelfrids Sonner, men dog tillige Fyrste eller Underkonge 
over en fra Pieterne erobret Provinds; at (Offa’s Datter) Oslava (eller Oslof) 
var gift med Ermenred, der og kunde kaldes Erincred, fordreven Prinds af Kent, 
Sön af dels Konge Eöelbald, en af de saakaldle Eskinger, Rigets ældgamle 
jydske Fyrstestamme, og tillige dets rette Arving. Heraf fremlyste tillige den 
for Runeliteraturen i det Hele yderst vigtige Kjendsgjerning, at Indskriftens 
Datum maa henfores omtrent til Aaret G50, altsaa kun benved 100 Aar efter 
Northumberlands Erobring ved Anglerne eller Angelsaxcrne, men kun faa 
Aar efter Kristendommens Indførelse i Riget, og dog sees det hcromliandlede 
Mindesmærke at være forsynet med to baade i Form og Tungemaal aldeles 
forskjcllige Inscriptioner, den ene nemlig i Landets Sprog med ægte og dog 
særdeles zirlig udhugne Runer, den anden derimod paa Latin og med de i 
England saakaldte »saxiske Bogstaver (saxonic letters), eller den Art af Mid
delalderens latinskbarbariske Capital- eller Lapidar-Skrilt af hvilken Angel- 
saxerne, efter Kristendommens Indførelse blandt dem, pleicde at betjene sig. 
Et tydeligere og mere i Dine faldende Bevis derfor, at Runerne ikke kunne 
være nogen Efterligning eller Forkvakling af Middelalderens barbarisklalinske 
Skrift kan der neppe nogensinde forlanges. Prof. Magnusens philologiske 
Drøftning af Rune-Indskriftens Indhold bekræftede det livad Hr. fíepp allerede 
forhen havde opdaget, da den viste sig at være affattet i en Dialekt, der især 
synes at være sammensat af oldnordiske, frisiske og angelsaxiske Elementer, 
inuelig altsaa en Prove af det ellers næsten aldeles uhekjendte og dog længe 
blandt Storbritanniens Lærde meget omtvistede pictiske Sprog, ligesom det 
og godtgjordes, at Indskriften, som saa mange andre i Runer, og navnlig 
den paa Runamo-Klippen, var affattet i Vers, livis Metrum ganske svarer 
til en vis Art af de bekjendte alliterercde, der forhen brugtes af Saxer, An- 
gelsaxer og Skandinaver. Ved denne Ledighed udstrakte Forfatteren sine
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Forskninger til den angclsaxiske Bogstavrække overhoved, med bestandigt 
Hensyn til Hickes's, Grimms, Itepps o. fl. ældre Arbeider i delte Fag, og ud
fandt saaledcs, at enkelte fra den hentede eller med den særlig overensstem
mende Characterer have indsneget sig i Runamo-Indskriften, hvorover man 
dog, ved at tage det ovenanförte i Betragtning, ikke kan have synderlig An
ledning til at forundre sig. Forfatterens skriftlig afFattcde Al handling om de 
angelsaxiske Huner og deres hidindtil bekjendte ældste og udforligste Mindes
mærke, var imidlertid blevet altfor vidtlöftig til at indlemmes i en særegen 
Undersögelse om Runamo-Indskriften, om den end tillige overhoved kom til 
at omhandle de ældste nordiske Huner, som hidindtil i det Hele kun have 
været lidet bekjendte. Prof. Finn Magnusens Afhandling om Rutinvel Is Ind
skriften ni. m. er derfor blevet udgivet for sig selv, saavel paa Engelsk-, som 
i de her udkommende Annaler for nordisk Oldkyndighed. Han önskede saa- 
ledes, at Videnskabernes Selskab vilde antage de langvarige Studier, som disse 
Gjenslande have foranlediget, for en af de forskjellige Grundaarsager til den 
vistnok langvarige Opsættelse, fra hans Side, af Fuldførelsen af den dctaille- 
rede Udvikling, som han fandt at burde höre til Hunamo-Indskriftens Forklaring.

Dog var denne Grund langt fra ikke den eneste. Eller at Selskabet 
i sine Programmer havde publiceret Resultaterne af Undersögelscrne over 
Runamo, og de saaledcs, samt ved Schouivs Danske Ugeskrift og flere lite
rære Journaler vare komne til Almeenhedens Kundskab, blev man i Danmark 
mere opmærksom paa vor Hedenolds Runeminder og deres tildecis særegne 
Karakter. Herved foranledigedes efterhaanden forskjellige Opdagelser og Un- 
dcrsögelser af flere saadanne, endog udenfor det nuværende danske Hige, og 
Forfatteren sögte naturligvis, saavidt mueligt, at gjöre sig bekjendt med slige 
Oldtidsminder og alt, hvad der hörte til deres sandsynlige Forklaring, hvorved 
ban fandt, at nogle af disse Indskrifter i visse Henseender kunde antages for 
Paralleler til den mest berømte Blekingske, og saaledcs tjene til at oplyse 
dens Skrifttræk, samt hans Forklaring derover, eller dog i det mindste til at 
bekræfte den allerede for længst af ovennævnte danske Oldgrandskcr, ligesom 
og af adskillige Svenske og Norske, fuldt beviste Brug af Runeskriften i He
denold til Indhugning eller Indridsning paa Stene, f. Ex. 2de smaa Rune
stene, lagte over Urner ined brændte Been og Aske, fundne i norske Grav- 
höie, samt beskrevne og afbildede af Kluwer5 de bekjendte danske Runestene 
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fra Tryggcvælde, Tirsted, Glavendrup, Glimminge, Ronninge, Avinsløv, Flem- 
löse,. Eegaa, Horn, Vedelby, Katterup, Næraa, Snoldeløv, Hjermind Stenen 
fra Jtunehöj, der indeholdt Urner med Aske og brændte Been, Balders Steen 
fra Gunderup og den af Gorm den Gamle satte Steen ved Jellinge) foruden 
adskillige i de nn fra Higet skille Provindser og overhoved mange liere, inden 
dets gamle Grændser, som ikke bære det mindste Spor af Kristendom, samt 
endelig andre Minder paa Steenvaaben, Broncevaaben, Guldringe, Been- 
Lamine in. m. Hertil komme de övrige danske Mindesmærker af denne Art 
der ere opdagede, undersøgte eller forklarede siden 1833, af hvilke her næv
nes: 1) En meget anseelig Sleendysse eller Gravkammer ved Herrestrup i 
Ods Herred,- paa den uhyre store Overligger ere haade Runer og billedlige 
Forestillinger indgravede, del Hele var bedækket med en stor Jordhöi, hvil
ken Bønderne bortförte i det Haab at opdage Skalte under den; i deres Sted 
fandt de kun et Par Urner, som strax hensmuldrede og nogle forarbeidede 
Steensager, men intet Metal. De bleve dog' opmærksomme paa de indgravede 
Figurer, hvilket de anmeldte for vor forevigede Biskop Müller, som strax 
udvirkede dette sjeldne Mindesmærkes Fredning og' Indhegning. 2) En stor 
Overligger af en mindre Steendyssc ved Grevinge i Ods-Herred, betegnet med 
Charactercr, som meget ligne Runer og Binderuner. 5) Forskjellige andre 
mindre af lignende Art, med indhugne Binderuner. 4) Forskjellige höist 
mærkværdige Grupper af Indskrifter i en ældgammel saakaldct Jættestue ved 
Ullerup i Thy, forhen bedækket af en stor Jordhøj, indtil Stedets Eier i 
sidstafvigte Foraar aabnede den, for i den al ville anlægge en Teglovn. Min
desmærket er nu blevet afkjöbt Eieren, og bliver fremdeles fredet, efter Re- 
gjeringens Foranstaltning. 5) Mange ældgamle Indskrifter i en Klippe-Hule 
paa Islands Sonderland, i Rangar va Ile Syssel, kaldet Paradishulen (Para- 
disarhellir') som har været aldeles ubekjendt saavel for videnskabelige Reisende 
som for den övrige literære Verden, til før nogle Aar siden da den først blev 
bekjendt ved Sognepræstens Besvarelser paa almindelige Forespørgsler til 
Landets Præster fra Commissionen for Oldsagers Opbevaring i det danske 
Rige. De cre tildeels af samme Art som Runamo Indskriften, og nogle af 
dem, som ere særdeles mærkværdige for Historien, synes at være fra Aaret 1122 
(rimeligvis indeholdende Are Frodes, Sæmund Frodes og flere berømte Mænds 
Autographier), men cre endnu ikke bievne fuldstændig aftegnede. løvrigt sy
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nes Engelstofts Mening, at Runerne paa den Tid i Island var den almindelige 
Shrift, at finde fuldhomnien Bekræftelse herved. Flere lignende Indskrifter 
vare længe forhen blcvne opdagede i forskjellige andre islandske Huler, og 
af den grundlærde Eggert Olafsen erkjendte for at höre til de ældste heden
ske Runer. 6) En Indskrift fra Nordens hedenske Tidsalder, paa en i Skaane 
nylig funden Steenring (tilhorende Hr. Prof, Ridder Nilsson), i Runamoskrif- 
tens Stil (men dog gaaende fra Venstre til Höire) angaaende en Hakon Jarl, 
som havde ladet et helligt Sted (Ting- eller OlTer-Sted) indhegne, o. s. v. 
7) Ret nylig havde Forfatteren sögt at dechifirere forskjellige korte Rune
indskrifter paa en kufisk Sölv-Mynt (efter Lindbergs Læsning' fra Aaret 845 
efter Christi Födsel) formodentlig slaaet i Turkestan, men fundet paa Born
holm; de ved Ridsning eller Gravering tilföiede Runeindskrifter synes, paa 
den ene Side, at være indridsede i Island, medens det endnu var hedensk, i 
Aaret 975, men de paa den anden Side, som tildeels ere angelsaxiske eller 
tydske, deels aabenbar kristelige, kort derefter i Danmark, inuelig og tildeels 
i Storbritannien, o. s. v, Paa den hedenske Side forekommer her en meget 
sammensat Character af Runámo-Arten; de övrige Indskrifter udgjöre en Blan
ding af nordiske og angelsaxiske Runer.

Af det om Runamoindskriften allerede publicerede er det bekjendt, at 
den for en stor Deel bestaaer af de saakaldte Hinder uner, der vel allerede 
ommcldtcs af Worm efter islandske Efterretninger, endog paa en temmelig 
rigtig, om end ikke tilstrækkelig udforlig Maade, men de vare dog hidindtil 
ikke bievne praktisk oplyste af danske Runemonumentcr, paa hvilke de indtil 
1833 kun sjelden fandtes, med Undtagelse af en vis Art blant dem, der op
dagedes paa enkelte Stene, og analyseredes af Skule Tliorlacius og J'J7crlaufJ\ 
som gave dem Navn af vertikale Runer. Adskillige indskrifter af den mere 
sammensatte Art var i Midten af det 18de Aarhundrede opdagede og dechi
frerede i Island af Eggert Olafsen, f. Ex. paa Helten Kjartan Olafsons Grav- 
stcen, omtrent fra Aaret 1002, et af Hedendommens og Kristendommens 
Grændseaar der i Landet.

Ved disse i nyere Tider gjorte, men dog endnu ikke i noget trykt 
systematisk Værk over Runerne tilstrækkelig bekjendtgjorle eller udviklede 
Opdagelser, der dog tildeels kunne siges at være til stor Oplysning for Ru
namoindskriften, med Hensyn til dens indviklede Fremst’llingsmaade af (’ha
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raderer, sammensatte af forskjellige enkelte Runebogstaver isteden for kele 
Ord eller Navne o. s. v. havde Forfatteren foresat sig? at knytte dens specielle 
Forklaring- til en almindelig Undersøgelse over Nordens ældste Runer, især 
dem, som allerede var i Brug- i dels Hedenold. En saadan Uiidersögelse ag
tede Skule Thorlacius, efter Nyerups Vidnesbyrd, allerede for fulde 30 Aar 
siden, at foredrage Selskabet, men dette hans Foretagende bragtes ikke til 
Udførelse, og det er ikke bekjendt at noget saadant Udkast endnu haves 
fra hans Haand. Dette Tab maa vistnok beklages, men paa den anden Side 
er det sikkerlig tildeels siden blevet erstattet ved de lærde og ypperlige Skrif
ter over Runerne i Almindelighed, som vi siden have faaet af Wilhelm Grimm 
(1821 og 1828), Brgnjulfsen (1823) og Liljegren (1832 og 1833) foruden 
adskillige vigtige Monographier m. m. af danske, norske og svenske For
fattere. Alligevel forekommer det Prof. Maguasen at der netop fra det 
her sidstnævnte Aar af saa mange og mærkelige Opdagelser vare gjorte 
i Faget, at en ny Udsigt derover som baner Veien for forskjellige, forhen 
neppe tilstrækkelig udviklede Anskuelser, ikke (ved Siden af de nysnævnte og 
flere Runegrandskeres Skrifter) vilde være overflødig for vor Samtid, og hel
ler ikke ukjærkommen for de videnskabelig dannede Læsere, som interessere 
sig for Rnnamoindskriften, men som ellers ikke, efter deres Studiers Retning 
og Beskaflenhed, have kunnet gjöre sig nøje bekjendte med de mange ældre 
til Runeliteraturen hörende Værker. Overhoved maa det vel antages for af
gjort, at det neppe kan være ligegyldigt for Videnskabsmanden at vide, hvor- 
længe hans eget Folk har kunnet læse eller skrive, og om det i de ældste 
Tider har betjent sig af andre Skriftarter eller Skrivemaader end de nu bru
gelige og almindelig* bekjendte. Professor Finn Magnusen har derfor foreta
get sig en saadan Uiidersögelse, og var allerede færdig med adskillige dertil 
hörende Forarbeider, — men han trocr dog nu at Hoved-Afhandlingens Fuld
førelse maa udsættes indtil hans Kundskab kau blive beriget med Resultaterne 
af de Brittisk-Indiske Lærdes især Prinsep’s hoist sindrige og fortjenstlige Opdagel
ser i den indisl.-baktriske Palæogiaphie, hvorved de hidindtil aldeles uforstaaclige 
Indskrifter i de berømte Tempelhuler, samt paa Mindestotter, Mynter o. s. v. 
nu ere bievne og efterhaanden blive oplyste eller forklarede. Forlængst havde 
disse Indskrifters ældre Afbildninger vakt Finn Magnusens Opmærksomhed 
da mange af deres Cbaraktcrcr fuldkommen ligne nordiske Runer, men da 
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dog deres Betydning- maatte blive ham uvis, hunde han ikke grunde nogen 
sikkre Slutninger derpaa, — men nu haaber han, naar denne Deel af Palæo- 
graphien bliver ham bekjendt, at erholde et saa tilstrækkeligt Lys i denne 
hidindtil saa dunkle Sag, at det derved kan skjönncs hvorvidt de ældste be- 
kjendte indiske, baktriske og flere Alphabeter staae i nogen Forbindelse med 
Runerne, eller ikke.

Forfatterens grammatiske Forklaring over Runamoindskriflen, som for
længst er fuldkommen færdig, vil derfor, for sig selv, snart blive forelagt Sel
skabet, for at optages i de af det udgivne historisk-philosophiske Skrifter.

Ordbogscommissionen.
Revisionen af Bogstavet S er siden sidste Beretning fremmet i 34 Moder 

og saaledes rykket frem til Ordet Smcdie; samtidig har Commissionen be
gyndt Revisionen af Bogstavet T. Trykningen er fortsat indtil Ordet Slut- 
ningskjæde. Det hidtil Trykte af dette Bogstav udgjör i det Hele 72 Ark.

Landmaalingscommissionen.
Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet har 

besluttet at udgive, fortsættes.

Den meteorologiske Committee
har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Observations-Steder. Instrumenter 
ere meddelte til Candidatos thcologiæ L. Moller og Cand. Schytte som ere 
reiste til Grönland. Magister, Observator Pedersen fortsætter Time-Iagtta
gelserne paa Nicolai-Taarn og Nyholm for at erfare Varmens Gang i Dögnet, 
og har begyndt en Række af Iagttagelser over Havets Temperatur.

Priisopgaver.

Den matliematiske Classe.

Da Egenskaberne ved de transcendente Functioner, der ere indbefat- 

tede i Formlen -, hvor P er en rational og R en heel Function


