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D a a r het tijdstip, waarin wij leven, zich, boven
het vroegere, door wetenschappelijke ontdekkingen
in het onbegrensde rijk der natuur bijzonder doet
opmerken, zoo heeft dit ook, door grondige on-
derzoekingen naar de reeds lang verdwenene en
voor eeuwen bestaan hebbende gedenkteekenen ,
verschillende van de voor de geschiedenis der izsen-
scheid hoogst belangrijke palæographische schriften
aan het Jicht gebragt, welke onze laatste voorvade-
ren tot de voor altijd onoplosbare geheimnissen re»
kenden te behooren.

Zoo zijn dan thans de Egyptische hiëroglyphen
voor ons geen geheim meer. Even min de andere,
minder ingewikkelde en gedeeltelijk vroeger alge-
meene, schriftteekens, te weten: het oude Persische
keilschrift; om van zoo vele andere, zoowel oudere
als nieuwere schriftzoorten, niet te spreken, welke
thans eerst door de vlijt en den arbeid van Euro»
peische onderzoekers ontcijferd zijn geworden.
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Ook wij behoorden voor andere volken niet
achter te staan, om genoegzame kennis omtrent
onze en der Noormannen oudste schrifüeekens, de
Pumen, te verkrijgen; over welker ouderdom en
oorsprong men meer dan drie eeuwen onderzoekin-
gen gedaan heeft, zonder omtrent het hoofdpunt
eens te kunnen worden, hetwelk is: of de Runen
werkelijk gebruikt waren , en in allen gevalle, of
zij door onze Heidensche voorvaderen in steen
uitgehouwen zijn geworden; of wel, of zij niets
anders dan eene ingewikkelde en bedorvene schrijf-
wijze was, welke haar ontstaan te drinken had
aan de in de middeleeuwen gebruikelijke Latijnsche
letteren , ten tijde dat het Christendom zich in het
noorden uitbreidde, — en of de oudste Rune-ge-
denkteekenen gezocht moeten worden onder de
grafschriften, welke in het noorden door de eerste
Christenen, voor hunne verwanten en vrienden,
werden opgericht, om daardoor de in vreemde
landen gelijktijdig in gebruik zijnde opschriften op
de lijksteenen der Christenen na te volgen.

Met betrekking tot de hoofdzaak heeft het Deen-
sche wetenschappelijk Genootschap, door haar in
1833 voorgesteld wetenschappelijk onderzoek om-
trent den Runamo, dit voor de geschiedenis hoogst
belangrijk problema opgelost. Met regt kan men
zeggen, dat deze oplossing niet alleen belang™
rijk voor het onderwerp was , maar tevens hoogst
belangrijk voor de daaruit spruitende gevolgen,,
Deze onverwachte, vele eeuwen te vergeefs gezoch-
te , opheldering van den Runamo bragt de alge-
rneene opmerkzaamheid gaande, om den loesiaud
van het oude Deensche stecnschrift te leeren ken-
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ïieû, omtrent hetwelk men van oordeel was, dat
niets te beteekenen had, en welker oplossing men.
voor onmogelijk had gehouden. — Spoedig echter
werd dit begonnen onderzoek met verschillende
nieuwe ontdekkingen beloond; waarover straks
nader.

Dat de natuurwetenschappen en het onderzoek
naar oudheden, met betrekking tot gewigtige
daadzaken, zich onderling kunnen helpen en
inlichtingen verschaffen, is in de laatste tijden,
op verschillende wijzen, genoegzaam bewezen ge-
worden ; in allen gevalle, in de hoofdresultaten,
met betrekking tot het Runeschrift; daar, zonder
den helderen blik van den natuurvorscher en diens
werkzamen bijstand, de ware beteekenis van het
Runamo opschrift waarschijnlijk voor altijd een
eeuwig geheim zoude gebleven zijn, zelfs voor den
het meest in het Runeschrift bekenden oudheidkun-
digen.

Om nu een behoorlijk onderzoek over dit onder-
werp te kunnen doen , en alles in een behoorlijk
daglicht te stellen, is het noodzakelijk, een onder-
zoek naar den ouderdom der Runen in bet alge-
meen, niet alleen bij de Schandinaviers of eigenlijke
Noormannen, maar tevens bij de Angel-Saksers en
de eigenlijke Germanen, te doen, én vooral daarop
te Letten , om de oudste beteekenissen, waarmede
zij dit schrift benoemd hebben, na te gaan.

Dat wij tot eene voldoende zekerheid zullen ko-
men , om te weten, wanneer de schrijfkunst in
het noorden het eerst is ingevoerd geworden, moe-
ten wij blijven hopen, er is evenwel grond om te
verwagten, dat veel, daartoe betrekkelijk, nuttigs,



70 OVERZICHT OVER DE

en tot nu tóe onzekers, grootendeels door de ont»
dekkingen in den laatsten tijd, van verschillende
Rune-gedenksteenen, aan het licht zal komen, en
dat wij ons ten minsten kunnen troosten met het
oude gezegde:

Est quoddam prodire tenus, si non datur ultra.
Veele en zeer uiteenlopende zijn hieromtrent de

meeningen der geleerden geweest, en zij zijn het
heden ten dage maar ten dele eens, met betrekking
tot de oudheid van het Runeschrift in het noorden8

voornamelijk ten aanzien van hun gebruik door
insnijding of inhouwing op steen.

Verscheidene in hunnen tijd beroemde Zweedsche
schrijvers, van de i@de en 17de eeuw, beschouw-
den sommige van de Zweedsche Runesteenen als
de oudste gedenkteekenen uit den ouden tijd, welke
voor of kort na den zondvloed daargesteîd zouden
zijn.

OLE RUDBECK nam aan , dat ïsis en OSIRIS op
die steenen vermeld werden, dat JAPIIET in Zweden
was gekomen en zich daar vroeger had nedergezet,
en dat zijne nakomelingen van daar verhuisden,
en de voornaamste volken van Europa, Asie en
Afrika overwonnen hadden, onder welke de Egyp-
tische , Grieksche en Romeinsche Mythologie uit-
gebreid werd; en dierhalven in het noorden te huis
behoorde.

Een Zweedsch geleerde, PETER BANG , Hoogleer-

aar in Abo, stelde den oorsprong van het noord-
sche volk in een nog verwijderd tijdstip, door te
willen bewijzen, dat ADAM zelf, eindelijk, zijne
woonplaats te Kalkesta in Finland aoude gevestigd
gehad hebben.
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Andere wederom zochten daaruit, op eeae meer
vernuftige wijze, den tocht der Cïmbren en de
eerste verhuizing van de Gothen uit het noorden te
bewijzen.

Men behoeft zich dan niet te verwonderen, dat
zoodanige geleerden, waarvan ik zoo even sprak,
op de gedagten gekomen zijn, dat de Grieken en
eenige Aziatische volkeren hunne letteren uit het
Runeschrift zouden genomen hebben, — maar het
moet ons aeer zeker bevreemden, dat zeer geachte
oudheîd-onderzoekers in de 18de eeuw, te weten:
PERINGSÎCÖL» , onder de Zweedsche Rune-gedenk -
schriften den grafsteen van MAGQG , den zoon van
JAPHETH , meende gevonden te hebben, en dat
GÖRANSOH , uitgever van den Eautil, een van de
belangrijkste werken, hetwelk over de Runen ge-
handeld heeft, op eene van de door hem uilgegevene
opschriften las: dat deze geplaatst was tot herinne-
ring aan die mannen, welke met NOACII in de
arke geweest waren. Dit werk kwam in het jaar
1750 uit.

Meer bedachtzame onderzoekers, inzonderheid
OLAUS CELSIUS en NILS BROCMAN , zagen al spoedig
het vaîsche van deze verklaringen in, en toonden
de ongegrondheid daarvan genoegzaam aan; maar
daarentegen kan niet ontkend worden, dat zij
zelve die Runesteenen, met betrekking tot de van
de Skalden ontleende spraak, niet zoo als het be-
hoorde , verstonden *, waardoor zij tot eene geheel

1 Uit de verschillende voorbeelden daarvan zal ik hier
een aanhalen. O. CELSIUS schijnt tusschen beiden geene
ge-noegsame kennis yan de eenvoudigste yormen der oude
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tegenovergestelde, maar ten naasten bij even on-

gegronde , meening vervielen, dat geen der Rune-

steenen ouder dan de invoering van het Christendom

in Zweden was. Dit geloof breidde zich daarna

taal gehad te hebben : zoo vertaalt hij : arfa sinum door
hæredihus suis, in de plaats van: zijn zoon, zijn erfge-
naam (over het XJrlunda geschrift) ; brytar kumbl (graf-
heuvel aan den weg) geeft hij door cippus alleen te kennen
(over het Salna opschrift). De oude versen :

Ei mun liggia
meb (an) altr lifiv
brú hartslegin
hrîp eft gu(roa)

Yertaalt hij aldus : » Hic jacet ad ponteni Alterlivensem
33 yiolentâ morte peremtus." In de plaats van

Steeds zal leggen
tot in de verste oudheid
eene vastgelegen brug
tot der mannen herinnering.

En een ander:

(M)unu eki merki
meiri verba
ban Ülfs sinir
eftir Gir.

aldus : » Uno incidit fîguram majoris pretii ac illa fuit,
» quam filii ULFONIS GIB.1 inciderant." In de plaats
van:

Groote (gedenk)teekenen
moeten niet opgericht worden
als die welke ULE'S zoonen
(oprichtten) voor GEIR..

De overigens geleerde BROCMAN vertaalde ook een deel
van de opschriften op de Sjörup-steen in Skaune, door
SAXO gezet oyer ASBJÖRN TOKESOKT.
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zoo krachtig in dat rijk uit, dat zelf de meest be«
roemde oudheidkundigen, ja tot op onzen tijd,
zoo als de Rijks Antiquarii SJÖBORG en LILJEGRÉN ,
dit mede voor stellig en vast aannamen, en stel-
den : dat er geen Runeschrift voor Heidensche
afgestorvenen, hetwelk men op de sleenen zoude
ingehouwen hebben, gemaakt was geworden. SJÖ-
BORG maakt hierop in zijn werk ééne uitzondering
in den Hamer, welke te Upsala bewaard wordt,
en heeft dit ook gedaan met betrekking tot het
Runamo opschrift, te Bleeking in Zweden, het-
welk ook wel het Haraldinische monument ge-
noemd wordt.

Desniettemin erkenden de drie laatstgenoemden,
dat de Runen deels als schrijfteekens, deels als
toverkarakters, zoo wel in Schandinavien als in
het daaraan grenzend Buitschland, in den Hei-

Sar flu eki
at Ubsaluni
en va meban
vabn afpi.

op de volgende wijze: » Hij volgde AKI naar Vpsala,
» en waagde met hun die wapenen (wapendragers) voer—
» den." » Han fölgde AKE til Upsala; han äfventyrade
» med honom som förde vapnen." De juiste bedoeling is
daarentegen duidelijk deze: » Hij die niet vlugte naar
» Upsal, maar vocht, doordien hij wapenen had." (Zie
de Acta literaria Upsalensia, 1728, p. 4oi. iy3o, p. 86,
88, go. Verders BROCMANS bijgevoegde verhandeling tot
zijn werk : IngVar vidförles saga, 1-62, p. ig4.) Nog in
het jaar 1828 hield SJÖBORG (Samlingar f'or Nordens For-
nälslcere, I I , 52) BROCMANS vertaling voor goed. Dit
wordt bier gezegd, zonder dat men de overige verdiensten
dezer schrijvers te kort zoude willen doen.
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denschen tijd ia gebruik waren geweest. Zelf
SJÖBORG nam aan, dat zekere Zweedsche wetten ,
in het jaar na CHRISTUS geboorte 608, in hout
waren ingesneden geworden; — dat men tot aan
de 18de eeuw in het bezit had geweest van eenige
Rune-dipîoma's, in het jaar 850 tot 860 door de
Koningen uitgegeven.

De kundigsSe Zweedsche geschiedschrijvers van de
I8de en 19de eeuw, LAGERBRING, GEYER en STRIIW-

HOLM , alsmede hunne geleerde oudheidkundigen,
WALLIN , WALMANN en andere, zijn het daarentegen
alle eens, dat het gebruik van de Runen in het
Heidensche noorden, zich niet alleen toî opschriften
op hout 9 maar ook tot âic op steen, hebben uit-
gestrekt.

Het meerendeel der Deensche schrijvers hebben
den middenweg gehouden, en voor zeker aangeno-
men , dat de Runen niet alleen in het Heidendom
als schrift in de noordsche landen in gebruik zijn
geweest, maar ook op de steenen ingehouwen zijn,
gedeeltelijk ook tot herinnering aan hunne afge-
storvenen.

Eene geschied- en letterkundige onderrigting voor
hen, welke de schrijvers, die hierover geschreven
hebben, wenschen te leeren kennen, zal welligt
niet lange achterwege blijven, daar de Staatsraad
FIKN MAGNUSEN bezig is eene zoodanige voor de
pers gereed te maken, waartoe hij reeds veel
verzameld heeft, hetwelk tevens een overzicht
zal bevatten van de bekende palæographische
schriften,

Wij zullen nu overgaan tot de opgave van de
belangrijkste nieuwere en van elkander afwijkende
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gevoelens omtrent den oorsprong der noordsche
Runen.

BÜ£E s WORM , GROTIUS , BARTIIOLIN , TORFÆUS ,

VERELÏUS, SCHÖMNG, SUIIM, LAGERBRING, VEDEL

JARLSBERG , SïCULE THORLACIUS , BüRMAW, VEDEL

SIMONSEN, ARENDS, SJÖBORG , WALLMAN 3 , BRYN

JULFSEN, N, M. PETEKSEN en andere zoeken diens
oorsprong in Asie; te weten of in het Kaukasus
gebergte, of wel in de landen aan de Zwarte zee
gelegen, alwaar de Grieken reeds zeer vroeg bloei-
ende koloniën hebben aangelegd, en waar zij tot
op onzen tijd vele opschriften op steenen, munten,
en andere beeld werken, hebben achter gelaten. In
allen gevalle is het zeker, dat de Runeletters, wat
den vorm betreft, zeer nabij het oude Grieksche
schrift komen; en dit gevoelen wordt dan ook tot
nu toe voor het meest waarschijnlijkste gehouden.

Hieromtrent zijn ook eenige gissingen geopperd,
namelijk: dat de Phoeniciers door hunne uitge-
breide ontdekkingen en. handelsreizen dit letter-
schrift in het noorden zouden hebben gebragt3, en

2 Men houdt het daarvoor, dat het teeken W-N, in
het gde stuk van de Idunna (1822) van dien schrijver is,
welke aldaar het gebruik van de Runen in het noorden,
van eenen hoogen ouderdom, noemt- Zie inzonderheid
W. 38o en volg. (in de Verhandeling: Ett Indislt Shrift-
leehen bland Runorna),

3 Hoogstmerkwaardig is het zonder twijfel, dat, —— wan»
neer men de Phoenicische letters tegelijk met de verwante
op het Palmyra-opschrift, en meerdere oostersche, met de
Runen vergelijkt, zoowel met de Angelsaksische als noord-
sche hoofdsoorten, —- men ontdekken zal, dat de mees-
te eene eigenaartige gelijkheid tot eikanderen hebben. Men
wordt hierdoor tot het vermoeden gebragt, dat de Runen
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dat hieruit het Runeschrift oatstaan is. Hieromtrent

weten wij evenwel minder, dan omtrent de kennis

van het noorden van de Massiliënsische Grieken;

want de door deze, — in de 4de eeuw voor CHRISTUS

geboorte, en waarschijnlijk kort na de bedwinging

door de Macedoniers van de Phoenicische handel-

staten, — ter ontdekking uitgezondene PYTHEAS kwam

toen in Btittannien, en ging van daar na Thyïe,

waarschijnlijk Schandinavien in de uitgestrektsle

beteekenis, doch in allen gevalle na Jutland,

alwaar men toen akkerbouw, bijenteelt, bier, meed

en ook reeds groote gebouwen had. Zoo als men

zien kan bij WERLAUFP , in zijne verhandeling over

den Earnsteenhandel'', hetwelk FORCHHABIMER'S

nieuwste geognostische onderzoekingen 5 gedeeltelijk

eenen dubbelen oorsprong hebben ; te weten eenen Phoe-
nicisch-Brittischen of wel Phoenicisch Grieks-Gallischen,
en eenen Grieksch-Arabischen van de kusten van de Ziearte
zee, enz. Bij de vergelijkingen hieromtrent, door FlNSt
MAGNÜSEN gedaan, (na zich vroeger aan de berichten en
aanwijzingen van de oudere oriëntalisten te hebben gehou-
den,) heeft hij het meest gebruik gemaakt van LINDBERGS
Commentatio de inscriptione Melitensi Phœnicio~Grœcay

Hafn. 1828, en GESENII , Scr. et Lit. Phoenic. monumen-
ta, i85y, als de meest te vertrouwene verhandelingen
over de Phoenicische schriftsoorten.

4 Zie Vet Kongl. Danske Vidensh, Seîsk. hist. og phi-
los. Afh. (i836), 5te Bd., S. a4o, o. fl.

5 Ueber dauernde Niveaux V'sränderungsn und Spu-
ren pon Ueberfluthungen an der Westküste des Herzogthums
Schlesicig, l85-j, geplaatst in FALCKS, N. Staatsb. Ma-
gazin, I. Bi Het originale in het Deensch is, nadat de
vervaardiger zijne onderzoekingen over Jutland had uit-»
gebreid, voorgelezen in het Genootschap van Wetenschap-
pen te Kopenhagen, en sal, in diens Natuur-Historische
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bewijzen, te weten: dat er wezenlijk in dat zelfde

tijdvak op Jutlands westelijke eilanden zoodanige

cultuur bestond; en dit alles stemt wederom overeen

met de oude bescheiden in het noorden, welke de

Runen ook van Asiatischen oorsprong beschouwen.

Eenige der nieuwere schrijvers wijken van dit

gevoelen af.

BREDSDORFF heeft getracht te bewijzen, dat de

oorsprong van de noordsche Runen , in de Moeso-

gothische letters van ULPHILAS, welke in de 4de

eeuw uilgevonden, of wel naar anderen gewijzigd

waren, te vinden wasG. JOHN OLAFSEN, van Grun*

en Mathematische Verhandelingen eerlang het licht zien.
Daarin wordt aangetoond, dat een ongemeen hoogen zee»
vloed, voordat de Deensche geschiedenis begint, en dus
waarschijnlijk voor CHRISTUS geboorte, en dan in het
hier vermelde tijdstip, de westkust van Jutland heeft
overstroomd. Sporen van dezen watervloed ontdekt men
het meest op de eilanden Sylt, Fökr en Amrum, welke
aanduiden, dat sommige, overigens zeer oude grafheuvels,
jonger dan die vloed zijn; daarentegen vindt men andere,
nu onaanzienlijke en lage, welke ouder dan die zijn. Ook
toont de schrijver, bl. 17-23, aan, dat men op die eilan-
den, voor dat de vloed kwam, muren optrok, roode
muursteenen bakte, wagens had, wegen en voetpaden maak-
te, en akkerbouw pleegde, — op de nu nog in die streken
gebiuikelijke wijze, door de indeling der marken in ak-
kers, — grafheuvels oprigtte, welke urnen, wapenen en
gereedschappen van steen enz», in zich bevatteden. Ook
meent hij (bl. 20 en volg.), dat veele schrijvers de
kuituur der Heidensche Noormannen op eenen te lagen
trap hebben gesteld, waarvan het tegendeel, door ver-
gelijking van sommige Engelsche en plat Duitsche woor-
den, als nog kan aangetoond worden.

6 In de laatste jaren heeft deze schrijver zich met
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navig, op Island, heeft vroeger in zijne Runoio*
gia 7 gemeend, deze Runen te moeten afleiden
van de zoogenaamde Tolelaansche letteren der
Spaaasche Visigothen of Westgothen, welke in de
5de of 6de, en in de kort daarop volgende eeuwen
na CHRISTUS geboorte, gebruikt werden, welke hij
evenwel met de oude Celtiberische verwarde. Na-
dat hij zich evenwel later met de noordsche, en
bijzonderlijk met de Edda-literatuur, vlijtig had bezig
gehouden, heeft hij zijn systeem verlaten, en aan-
genomen , hetgeen hij eerst ontkend had, dat men
in den Heidenschen tijd het Runeschrift in het
Boorden zoude gebruikt hebben, GKJUM was van
meening, dat het van het Angelsaksische Runeschrift
in Grooi-Brittanniën afstamde. Hij heeft hierom-
trent geen afzonderlijk geschrift uitgegeven , maar
zijn gevoelen vindt men in eene onuitgegevene
verhandeling omtrent den Tonderschen Guldhorn,

den oorsprong der Angelsaksische Runen op te sporen,
onledig gehouden. — Of hij hierdoor daaromtrent an-
dere gevoelens heeft opgevat, is tot nog toe onbekend.

7 In het Islandsch geschreven, maar niet in druk uit-
gegeven. Deze JOHN OLAFSBN, -j- 1779, wordt somtijds

de oudere genoemd, om hem van den jongeren te onder-
scheiden, welke tegelijk met hem leefde, en in 1811, als
Islandsch geleerde, te Kopenhagen stierf, en door vele
goede en grondige gedrukte werken bekend. De laastge-
noemde heette zich op het Latijnsch-Grieksch, naar zijne
geboorteplaats Svefneijar, HYPNONESIENSIS. De eerstge-
noemde daarentegen BRACHYEOLPIOS. Zie omtrent deze
geleerde "WERIAUFFS berichten, (in de Biographie van
ARXE MAGNUSSN,} Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed,

1835, 3de Bind, S. 4-6.
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1734, zonder hetzelve evenwel te ontwikkelen of
daarvoor bewijzen bij te brengen.

ÏHRE, SciiiösKER en MÜRRAT meenden, dat de
Schandinaviërs het Runeschrift van de Deensch»
Saksische en diens Duitsche naburen gekregen hadden.

KOPF zag wederom de Runen aan , als afkom-
stig van het Rorneinsche en Latijnsche schrift der
middeleeuwen. Voorzeker heeft deze uitstekende
Palæograaf, — wiens verdiensten in het weten-
schappelijke men in het algemeen len volle moet
erkennen , doch welke geene juiste kennis van de
Runen had, — daarin volkomen regi;, dat veîe
dier letters , welke den Runen gelijken, in de op-
schriften van faeî barbaarsch Latijn der midden-
eeuwen gevonden worden; men moet die evenwel
eerder aanzien voor overblijfselen van Gothisch-
Germaansche en mogelijk wel voor schriftteekens
van andere zoo genoemde barbaarsche volkeren,
dan wel voor toevallige of willekeurige verdraaiin-
gen of veranderingen van de Latijnsche letteren.
FiNN MAGNUSEN heeft dit trachten te bewijzen in
eene verhandeling over de vermenging der Runen
met Romeinsche, zoogenoemde Latijnsch-Gothische
of Angelsaksische letters op de Engelsche munten
der middeneeuwen.

KOPP heeft bij zijne vergelijking karakters gehad,
welke hij Runen noemt, doch welke het in het
geheel niet zijn; ten minste niet van de echte
soort8. Men zal ©venwel bij vergelijking kunnen
a

3 Zie Kopps Palcsographia critica, i8ag, t. III,
p. 236» Daar geeft hij in het geheel maar i5 Rune-ka-
rakters op, ynn welke FIÎW-MA<ÏNITSKN twee niet kond-i.
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ontdekken, dat er meerdere en duidelijkere gelijk»
heid met de Runen in de Hetruscische en Celt-
iberische geschriften, dan in de eigentlijke Ro-
meinsch-Latijnsche gevonden wordt.

Onder onze Nederlandsche geleerden ken ik alleen
WESTENDORP , die eene verhandeling over het oude
Runische letterschrift gegeven heeft9. Deze is van
gevoelen, dat het in den Heidenschen tijd in Is-
land, Zweden, Denemarken en Engeland, in
gebruik is geweest, dat hun gebruik bij de invoe-
ring van het Christendom is verboden geworden.
Opmerking verdient het, dat hij het er voor houdt,
dat in Island, voor de invoering van dit schrift,
nog een ander in gebruik zoude zijn geweest, hij
geeft hiervoor evenwel geene bewijzen; en er is
bovendien alle grond voor, om dit ten sterksten te

De eene J$* had hii nooit onder de Rune-karakters aan-
getroffen ; de andere T, komt voor zoo verre hij weet,
alleen als M in het Gothisch-Latijnsch schrift der mid-
deleeuwen voor.

9 » Over het oud Runisch letterschriften ontdekte spo-
» ren van hetzelve in ons land, door N. WESTENDORP,
» predikant te Losdorp." In de verhandelingen van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Jjeyden,
d. III , st. II , l824, bl. 137. Ik had liever de titel aldus
gezien: Over de Runen, een oud letterschrift. Bl. i4o ver-
taalt hij : frajotna Runam, van reusen letters ; men versta
hierdoor: van de taal, wetenschappen en geheimen der
reusen. Bl. i54 spreekt hij van den leeuw te Venetië,
zegt dat Rossi de karakters voor Etruscische houdt, en
hij voor Pelasgische. GRIMM, 1. ]., bl. 209-214, meent
er noordsche in te vinden. FINN MAGNUSEN, in zijn

Runamo etter Runerne, bl. 279-384, spreekt hier ook
over, doch durft zich, niet bepaaldelijk verkïaren»
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betwijfelen. Hij houdt het er voor, dat dit schrift
aan eene gevestigde godsdienst en priesterstam toe-
behoorde , en derhalven niet algemeen was. Hij is
het met EICHORN eens, dat het van Phœnicischen
oorsprong is. Ook meent hij de vorming der Ru-
nen in drie perioden te moeten stellen, stelt stippen,
welke hoog en laag geplaatst waren, in de eerste;
regte lijnen in de tweede en kromme in de derde
periode; hier schijnt hij het oog gehad te hebben
op de bij GRIMÎI , bl. 110, voorkomende Iisruna,
Lagoruna, Hahalruna, Stofruna en Clofruna.
Hij beschouwt met BÜTTNER het in Europa ge-

bruikt geweest zijnde Runeschrift uit een en den-
zelfden oorsprong te sijn. Eindeïijk meent hij in
Nederland hiervan ook sporen gevonden te hebben,
en tracht dit aan te toonen, door eene tabel mede
te deelen van de door hem op glazen, grafzerken
en andere plaatsen gevondene merken, welke hij
dan ook te regte monogrammen noemt, voor wel-
ker vermoeden zeer veel grond onzes oordeels
bestaat.

Verscheidene geachte Duitsche en Britsche geleer-
den hebben reeds voor lange erkend, en gedeelte-
lijk bewezen, dat de Runen eertijds in het noorden
in gebruik waren, wat zij daaromtrent gezegd
hebben, zullen wij hier niet aanvoeren, maar
alleen opmerken, dat HIGKES reeds voor meer dan
eene eeuw, door bet voetspoor van WORM te vol-
gen , de bijna verwaarloosde en om zoo te zeggen
uitgestorvene Rune-literatuur10 in Engeland een

1o Zie zijn beroemd wer't; Thesaurus antiquitatum
ssptentrionaïiurfij yoll. I I I , Oxoniaa lyoS-iyoS, fol.

îïï. 6
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nieuw leven had bijgezet, welke Engelsche Rune-
literatuur hij evenwel te veel met de noordsche
verward heeft.

Dat WILLEM CAREL GRIMM zich in onze dagen
niet minder verdienste verwierf, met betrekking tot
de Duitsche Runen niet alleen, maar ook met be-
trekking tot de Angelsaksische en Noordsche, daar
hij met veel naauwkeurigheid en gezonde critiek
het onderling verband van deze Rune«alfabets ont-
wikkelde , en de hooge oudheid van de zamen»
gestelde Runen aantoonde t l . Over het geheel leidde
zijn onderzoek tot dit resultaat, dat de Angelsak-
sische en Duitsche Runen hunnen oorsprong aan
de oudere en eenvoudige noordsche te danken
hadden.

Hoewel, zoo als reeds gezegd is, men iedere
Runesoort tot de verschillende volkeren, waartoe
zij behooren, en bij welke zij in zeker tijdstip in
gebruik waren, moet brengen, zoo vindt men
evenwel verschillende Angelsaksische en andere
vreemde Runeschriften in de noordsche landen 12,
en van dezen ook wederom enkele letters voor

1 1 Bijzonderlijk zijne geschriften TFeber Deutsche Ru-
nen, Göttingen 1821, en Zar Literatur der Runen, Wïen
1828, 8vo. In de laatste 12 jaar heeft hij veele belang-
rijke bijdragen, daartoe betrekkelijk, uit Duitschland en
Engeland ontvangen, welker uitgave men met belangstel-
ling te gemoct ziet.

13 Men kan ten aanzien van de hier genoemde noord-
sche E.uneschriften niets ze'kers tot nu toe opgeven, daar
zij nog niet genoegzaam onderzocht en ontcijferd zijn •
waaromtrent W . C. GRIMM, in zijn werk Zfeber 'Deutsche
Runen, bl. 172 seqq., vergeleken met Tab. VI, VII en VIII?

den eersten belangrijken stap gedaan heeft.
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eenea noordschen Rune in de opschriften inge-
voegd ; welke evenwel voor het meerendeeî uit
noordsche Runeletters bestaan. In tegenoverstelling
hiervan vindt men wederom in Grootbrittannien
eenige aoordsche opschriften, waarvan de oorzaak
ligt te verklaren is uit de bekende betrekking der
Noormannen met dit land in de vroegere tijden.
Minder gemakkelijk is daarentegen het oplossen van
vele opschriften van gemengden aart; welke men
wel bijzonder vindt op bewerkt goud, bij voor-
beeld op de nu verlorene Tonderschen Guldhorn 1 s,
op veele goud-bracteaten of armbanden, welke
men nu nog heeft, en ook op sommige massief
gouden ringen : waarvan een , zoo gezegd wordt,
in Noorwegen gevonden is, en welke, in Enge-
land door BRÖNSTEDT gekocht, aan den Koning
van Benemarken ten geschenke is aangeboden, die
dezelve in het kunstmuseum te Kopenhagen heeft
doen plaatzen.

Ook bevonden zich in Engeland natuurlijkerwijze
nog verschillende aardvaste gedenkteekenen met zoo-
danige opschriften, met eigenlijke Angelsaksische
Runeletters, van welke zonder twijfel vele hunnen

13 In de Annaler for Nordisk Oldiyndighed, 1837,
ïste B., S. 254, heeft FINM MAGNDSBN stellig verklaard,

dat de opschriften op den Tonderschen Guldhorn tot het
Angelsaksische Runesehrift behoorden; en ook heeft hij
meermalen getracht dezelve te ontcijferen,- doch zig nim-
mer op de juistheid van zijn onderzoek durven vertrouwen.
Van de door anderen beproefde uitleggingen kunnen wij
die van Prof» BREDSDORF voor de meest juiste houden.
Men zie die in de Memoires de la Societé Royale des
Antiquairgs du Nord, i83g.
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ondergang gevonden hebben, zoo wel ten gevolge
van de aanhoudende oorlogen in de middeneeuwen»
als later ten gevolge van de fanatieke vernielingen ,
welke zoo menig overblijfsel van het oude Catholi-
cismus trof; en zulks niet alleen ten tijde van de
beeldstorming der Reformateurs, maar tevens later
door de staatkundig-godsdienstige omwenteling der
Puriteinen.

Ter naauwernood, ja als het ware als een won-
der, werd een van de merkwaardigste gedenkteeke-
nen der oudheid, in het ?lek Ruthwel, in het
oude Northumberland, nu Schotland, niet verre
van Engelands grenzen, van eene dubbelde ver-
volging bevrijd; te weten eene Obelisk, op welker
spits vroeger een kruis geplaatst was, voorzien met
een zeer uitvoerig opschrift in Runeletters, hetwelk
langen tijd een crux interpretum geweest is, het-
welk bovendien voorzien was met bijbelsche voor-
stellingen en daarbij behoorende Lalijnsche op-
schriften.

Ik zeide een crux interpretum. Want nadat deze
Rune-opschriften tot driemalen waren uitgegeven,
ja zelf van HICKES en GORDON ; had nog niemand
het gewaagd, zich omtrent de vertaling van dit
stuk uit te laten, en men hield het er in het al-
gemeen voor, zelf de grootste oudheidkundigen van
Engeland, als: GIBSON, PENNANT , CHALMERS en
andere, dat dezelve door de Denen of Noormannen
zoude sijn opgericht geworden.

WILLEM GKIMÏI verklaarde later in 1821, en met
rcsjt, dat het echte Angelsaksische Runen warea,
Bonder aich evenwel over diens nadere verklaring
uit te laten, waartoe de onvolkomeae afÉeekcnin-
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gen, welke men toen had, naauwelijks konden
aanmoedigen.

Dit zoo lang mishandelde en deels vernielde
monument vond eindelijk in Dr- DUNGAN, geestelijke
van die plaats, eenen zorgvuldigen redder, die het
omtrent 1830 wederom deed herstellen en oprich-
ten. Het Schotsch Oudheidkundig Genootschap
trachtte bij die gelegenheid het geheele geheimnis
op te lossen, en verzocht de te Edimburg wonende
Deen, den Heer TH. G. REPP, om een op de plaats
zelf te doen onderzoek en afteekening van het
monument onder zijn opzicht te doen plaats heb-
ben. Dezen ontbrak hiertoe de gelegenheid, doch
beloofde tevens, dat hij zijne gedachten omtrent
dit opschrift zoude mededeelen, wanneer men hem
eene volkomen gelijkende afteekening van het ge-
heel toezond. Spoedig daarna voldeed deze aan
zijne belofte, door eene verhandeling over dit on-
derwerp, welke in 1832 in de werken van dat
Genootschap zoude geplaatst geworden zijn, doch
eerst in 1833 in den vierden band tweede afdeling
van diens werken geplaatst werd. De Heer REPP

trachte verscheidene woorden te lezen en te ver-
klaren , en trok daaruit het resultaat, dat dit in
een dialekt scheen opgesteld te zijn, hetwelk mis-
schien eene vermenging van het Angelsaksisch,
Friesch en Oud-Noordsch was.

Daar men nu meende, dat het Runamo opschrift
een der oudste van de noordsche was, hetwelk tot
een bepaald tijdstip konde gebracht worden, en
de oude sagen verhalen, dat HARALD HILDETANÖ

zijne krijgstochten en veroveringen tot in JVorikum-
berlcmd had uitgestrekt, hetwelk vroeger ook dit



86 OVESZICHT OVER DE

Ruthwel in zich bevatte, vond FINN MAGNUSEÏÏ zich
opgewekt, om zoo wel de oudere als nieuwere
afteekeningen van dit beroemde monuments op-
schrift te onderzoeken; te meer daar een gelukkig
toeval hem vroeger in het bezit had gesteld van
eene afdruk van diens teekening, in koper of ander
metaal overgebracht l i , hetwelk hij van den gehei-
men Archivarius THORKELIN ten geschenke had ont-
vangen ; en waarvan, voor zoo verre hem bekend,
geen exemplaar noch in Engeland, noch in andere
landen te vinden is, ten minsten voor zoo verre
zijne nasporingen hieromtrent hebben kunnen ont-
dekken.

Daar sommige belangrijke karakters van het op'-
schrift, te weten die, welke vroeger de figuren van
de zuilenhoofden van die Runecolom omgaven,
nu ten deele door den tijd en diens vernielenden
tand afgesleten waren, en ten deele niet uitkomen,
ten gevolge van de geweldige vernielingen en an-
dere herhaalde mishandelingen, zoo was het voor
hem zeer belangrijk, dat hij het meeste daarvan
op zijne pfaat wedervond, en kwam na gedaan
onderzoek tot het besluit, dat eenen OFFA VODA'S

(VODENS of ODIHS) afstammeling, en dus een van
den Angelsaksischen koningsstam, dit had doen
vervaardigen.

Ten gevolge van een geschiedkundig onderzoek
heeft hij daarna getracht aan te toonen, dat de

14 Dit was hem ten geschenke gegeven, door den nu
wijlen Conferentieraad en geheime Archivarius THORKELIN',
die dezelve in Engeland, Schotland of Ierland bekomen
heeft, zonder iets naders omtrent diens oorsprong op to
geven.
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gemelde OFFA een in de geschiedenis bekende Prins
van Northumberland was geweest, en wel een van
de zoonen vau den beroemden Koning EDELFRID ,
te gelijk Vorst of Oaderkoning over een aan de
Pieten veroverd land. Hierdoor meende hij met
tamelijke zekerheid te kunnen verklaren de voor
de Rune-lileratuur over het geheel uiterst gewichtige
daadzaak, dat de oprigting en datum van het
opschrift van dit gedenkteeken tot omtrent het jaar
650 moet gebragt worden, en dat het dierhalven
eerst 100 jaar na de verovering van Northumber-
land, door de Anglen en Angelsaksers, daar was
ingehouwen, maar evenwel weinige jaren na de
invoering van het Christendom in dat rijk»

Desniettegenstaande schijnt dit gedenkteeken met
twee verschillende opschriften, wat vorm en taal
aanbetreft, te zijn voorzien, het eene in de lands-
taal , met echte en tevens sierlijk ingehouwen Ru-
nen , het andere daarentegen in het Latijn, met de
in Engeland zoogenoemde Saksische letter, of
met een soort van het in de middeneeuwen gebrui-
kelijk Latijnsch barbaarsch capitaaï of lapidaar
schrift; van hetwelk de Angelsaksers na de invoe-
ring van het Christendom zich onder hun bedienden.

In het noorden werdt dit laastgenoemde schrift
ook gebruikt voor de verklaringen van de meeste
tot den bijbel betrekking hebbende voorstellingen,
volgens het gebruik van de Christelijke Klerken van
dien tijd.

Een meer duidelijk bewijs, dat de Runen geene
nabootsing of verknoeieng van het Latijnsch-bar-
baarsch schrift van de middeneeuwen zijn, kan
men toch weî niet verlangen.
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Dit phiîologisch onderzoek naar den inhoud van
het Runeschrift, door FINN MAGNUSEN, bevestigde,
wat de Heer REPP reeds vroeger ontdekt had, in
zoo verre deze opgaf, dat het in een dialect op-
gesteld was, dat inzonderheid zamengesteld scheen
te zijn uit Oud-Noordsche, Friesche en Angelsak-
sische bestanddeelen, of mogelijk wel tot eene,
îot nu toe verlorene en onbekende Pictische taal *s,
waarover onder de geleerden van Grootbrittannien
zoo dikwijls getwist is , behoorde; terwijl het mede
gebleek, dat het opschrift, even als zoo menige
andere Rune-opschriften, en met name op de
Runamo klip voorhanden, in versen was afgedeeîd,
wellier metrum geheel overeenstemt met eene zeïcere
soort van de bekende geallitereerde, welke eertijds
door de Saksers, Angelsaksers en Sohandinaviers
gebruikt werden.

Bij die gelegenheid breidde hij zijn onderzoek
mede tot het Angelsaksisch Rune-alfabet uit, rnet
vergelijking van HICKES , GRIMMS en REPPS , zoo
ook van meer oudere werken in dat vak, en ont-
dekte toen daardoor, dat eenige van de bijgebrag-
te, of daarmede bijzonder overeenkomende karak-
ters , in het i?wnam0-opsch^ift ingeslopen waren,
Waarover men zich, als men het hierboven aange-
voerde in aanmerking neemt, niet zoo zeer heeft te
verwonderen.

Eene verhandeling over dezen Obelisk in Ruthwel

15 Zie de verhandeling van FiNN MAGNUSEN, Om Pic-

terne og deres Navns oprindehe, in het Skand. Lit. Sslsi,
slrifter for 1816-17 (12 eni5 jaargang), en vergelijk daarbij
diens proeve tot opheldering van eenige plaatsen van Os-
SIAN etc , aldaar i8i3 (9de jaargang).
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vindt men van hem in de Annaler f&r Nordisk
Oldkyndighed, 1, 243—327 (1837), welke reeds
in 1836 in het Engelsch was uitgegeven 16.

Dit onderzoek bewerkstelligde hij eerst, nadat
hij, door het lezen van het i?^<!namo-opschrift van
achteren na voren, of van den regter zijde naar
den linker, den inhoud van hetzelve genoegzaam
had leeren kennen.

Vroeger, en wel in 1832—-\833, had hij hierover
in de verhandelingen van het Koninklijk Deensch
Genootschap van Wetenschappen, in de historische
en phîîosophische verhandelingen, iets gezegd17,
die arbeid is thans overtollig geworden; daar het
nu genoegzaam kan verklaard worden; dat onder
deze figuren, welke op de gewone wijze onleesbaar
zijn, zoogenoemde bindrunen, van andere tover*

1 6 Even zoo als voorheen, hier en daar in de drie
noordsche rijken, verschillende oude stukken met Angel-
saksische Runen gevonden zijn, zoo vond men ook, nadat
deze verhandeling het licht zag, een bijzonder schoone
Fihula van metaal bij Himlingöje in Vall'àe stift, op wiens
achterzijde een klein opschrift met Angelsaksische Runen
was ingegraveerd. In de nabijheid van die plaats vond
men voorheen yan tijd tot tijd verscheidene van de kost-
baarste oude stukken, welke het Kon. Oudn. Museum be-
zit, die alle op bevel van H, M. de Koningin en ten gevolge
Yaü de Instelling van den geheime Staats- en Finantie-
minister A. W . MOLTKE, Curator van dat stift, zijn in-
gezonden geworden. (L. c , I , 545-346, tab. VII , fig. io
a, b).

1 7 Bij voorbeeld eene urne, opgegraven bij Dantzig^
Deze is afgebeeld in T H . S. BAYER, Opuscula, bl. 5og, en
daaruit bij W. C. GîtlMM, O. C. Een fac simile van de
geheele urne vindt men in het Kon. Museum van Oudheden
op het slot Christiaansborg.
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karakters genoemd, zijn, en dat gevoîgîijk diens
op zich zelf staande bestanddeelen enkele Runen
of letters van de meer bekende soorten aanduiden.
Het moet voorzeker de onderzoekers van dien tijd,
toen het Runamo opschrift het eerst gelezen werd,
verrascht hebben, dat zij aldaar een zoo groot
aantal letters vonden, gedeeltelijk door zekere, of
meestal door bekende, afwijkingen uitgeduidt,
welke in de 8ste eeuw in steen uitgehouwen waren,
daar men vroeger geen Runeschrift kende, hetwelk
met eenige zekerheid tot zulk een verwijderd tijd-
stip konde gebracht worden. Hierop konde men
evenwel niet geheel onvoorbereid zijn, als men
verschillende vroeger bekende Rune-opschriften,
welke onbeiwijfelbaar tot het Heidensche tijdvak
kunnen gebragt worden ä had nagezien. Zoo als
twee platte steenen, welke over Noorsche grafheu~
vels lagen, waaronder urnen met asch en beende-
ren; de bekende Deensche Runesteenen van Tnjg-
gevalde, Tirsted, Glavendrup, Nœraa, Snoldelöv^
Glimminge, Rönninge, Avenslöv, Flemlöse, Eegaa,
Som, Vedelby, Ecdlerup, de steenen van Hjer-
tm'nd, van Runehöj, welke urnen, asch en verbran-
de beenderen bevatteden, de steenen van BALDUR ,
van Gunderup en den van GORM den ouden gezet-
ten steen bij Jellingen en andere, welke geen het
minste spoor van het Christendom aan zich hebben.
Voorts eenige andere op steenwapens, bronswapens,
vergulden ringen en op andere sieraden en op de
beenkammen. Ook hebben WERLAUFF, THORLAGIUS,

RASK. en GRIMM , en meer andere, grootendeels
reeds bewezen, dat de bindrunen en de zooge-
iioemde vertikalen, de gestokene of poincteerde
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Runen, — welke voorheen ten onregte als eene
uitvinding van Koning WALDEMAR den tweede wer-
den opgegeven, en die dezelve alleen heeft verza-
meld , om daardoor eene zekere spreuk of versus
memorialis mede uit te drukken, —- in het tijdvak
van het Heidendom, in Benemarken gebruikt
werden.

Zedert 1883 hebben gelukkige toevallen, in den
loop van weinige jaren, zoo vele en zoo stellig
Deensche gedenkteekenen van de oudste Runen
aan het licht gebragt, dat er met betrekking tot
diens gebruik in den Heidenschen tijd geen twijfel
meer bestaan kan. Zij zijn geyonden op de zoo-
genoemde overleggers of wel kollossale deksteenen
der Heidensche begraafpîaatzen en op veîe steen-
hopen, welke waarschijnlijk tot eene andere be-
stemming gediend hebben, meesttijds ter zijde van
de afbeeldingen.

Een van de opmerkelijkste, die van Herrestrup,
in O ds Herred, was voorheen met een ongemeen
grooten aardhoop bedekt. Toen de eigenaar, om
schatten te zoeken, deze hoogte effen gemaakt had,
zag hij de figuren op de deksteenen zoo duidelijk,
dat het zijne aandacht trok. De wanden van die
begraafplaats, of wel begraafkamer , bestonden uit
zes groote steenen, welke door eenen daarover zeer
grooten gedekt werden. In dezelve vond men niet
meer dan twee urnen, welke in elkander vielen,
en eenige bewerkte gereedschappen van steen, maar
geen metaal18. De nu wijlen Beer MULLER , Bis-

1 8 Vergelijk: Nordüh Tidsshrift for Oldkyndighed, ï,
*8i, I I , 254„
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schop van Kopenhagen, werd hierop opmerkzaam,
en bewerkte, nog voor zijnen dood, bij de Re-
gering, dat hetzelve bewaard bleef en voor de
vernieling beveiligd.

In het jaar 1841 deed men in Jutland, te Thy
in Heltborgs Sogn, eene nog belangrijkere ont-
dekking , in eenen zoogenoemden Jætten Stue,
reusenwoning of Heidensche begraafplaats, welks
wanden en vloer uit kolossale steenen bestonden,
en die door eenen boer geopend werd, om den
grooten aardhoop tot het aanleggen eener steen-
bakkerij te gebruiken. Ongemerkt kwam hij aan
de onderaardsche steenbouwing, en het trok kort
daarop de aandacht van den geestelijke en van
andere meer beschaafde menschen uit den omtrek,
die toen ontdekten , dat er op twee der zijdsteenen
verscheidene opschriften stonden. Dit werd toen
naauwkeurig door de Koninklijke Commissie voor
Oudheden onderzocht, en verschillende afteekenin-
gen daarvan genomen. De uitvoerigste van deze is
die van den natuuronderzoeîcer den Cand. STENT-

RUP. Door dit werd het opgehelderd, dat deze vijf
afdeelingen bevatteden , welke op drie verschillende
wijzen, in den steen ingehouwen, ingeprikt en
ingegrift waren, Deze Rune-karakters bieden ons
een zeer groot verschil in formen aan. Twee af-
deelingen zijn van verschillende vormingen , maar
bestaan evenwel uit bindrunen of groepen van zoo-
danige karakters, en gelijken deels op die van den
Runamo, deels op die in de holen van Island.
De derde afdeeling bestaat uit Runeletters van den
gewonen vorm in eene lijn, doch zij zijn daarin
bijzonder, dat men ze van de regter r.aar de linker
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zijde, even als op de Runamo, lezen moet. De
vierde afdeeling is een volkomen Rune-monogram
van het oude diplomatische soort, e n , met betrek-
king tot hun schrift, geheel gelijk aan de oudste
Bomærker, of zoogenoemde gedenksteenen. De
vijfde afdeeling heeft eenige weinige eenvoudige,
maar regts gekeerde, Runeletters, even als of zij
in een traliewerk ingebracht waren. Ook dit hoogst
zeldzaam gedenkstuk is van den eigenaar door den
Koning aangekocht, en ook daardoor voor verdere
vernieling bewaard.

Daar nu de oudste Rune-karakters 19, zoo wel
de grootere als de kleinere soort, in den tegen-
woordigen tijd aan het licht gebragt worden, zoo is
dan ook een van de laatstgemeide soort in het jaar
Î842 gelezen , afgeteekend en ontcijferd geworden.

Dit gedenkteeken behoorde oorspronkelijk tot
Denemarken, het is te Hammarlöf in Skaane, in
eenen steenhoop, welke meesttijds overblijfselen van
steenzettingen zijn, gevonden, en toevalligerwijze
in het bezit van den Professor en Ridder NILSOH

gekomen , en behoort nu tot zijne belangrijke ver»
zameling van oude steensoorten, te Lund in Zwe-
den. Het bestaat uit eenen zoogenoemden steen-
ring, meest gelijkende op eene kleine spil, van de
reeds genoeg bekende soort, waarvan vele exem-
plaren , eenigzins in vorm en grootte van elkander
afwijkende, in de museums van het noorden en
van Builschland gevonden worden. Eene zooda-

19 Men Iieeft ze hier en op meer pïaatzen de oudere
genoemd, met ïctrekMng tot hun algemeen gebruik; doch
zij zijn inderdaad jonger dan de eenvoudige Runen, daar
die eigenlijk yan deze zijn zamengesteld.



94 OVERZICHT OVER DE

nige, uit Drenthe afkomstig, bevindt zich thans,
behalve eenige andere voorwerpen van dien aard,
in het bezit van den Heer Chirurgus MEURSINGE

alhier, welke zes duimen Rijnlandsch in doorsnede
heeft, twee duimen en twee strepen dik, met eene
opening ter breedte van twee duim. Op de eene
zijde bevinden zich zeven figuren in den omtrek,
waarvan twee zeer nabij elkander, welke ieder uit
drie kringen bestaan, waarin zeven strepen, die
van den buitensten tot den binnensten ring door-
loopen en nagenoeg een figuur van een rad maken.
Op de andere zijde mede zeven ronde figuren, op
gelijke wijze, doch in ieder deraeîver eene figuur
geJijIc aan een kruis. Op de buitenste zijde van de
straks vermelde ring te Lund is een Runeschrift
met ongewoon kleine en fijne letters, en tevens
een even klein ingekrascht traliewerk, veel gelijk-
heid hebbende met het zoo even vermelde in de
Jcelte Stue van Eeltborgs Sogn. De ring werd
op verzoek van den eigenaar door FINN MAGNUSEN

onderzocht, die denzefven eerst voorzichtig en met
zorg dikwijls met water zuiverde, zonder aanraking
van eenig hard voorwerp, wanneer al de trekken
zeer duidelijk ten voorschijn kwamen. Zij bestaan
gedeeltelijk uit de eenvoudige van de bekende soor-
ten , gedeeltelijk uit zamengestelde Runen, weder-
om met die van den Runamo overeenkomend,
doch moeten als gewoonlijk gelezen worden , van
de linker naar de regier zijde. Ontcijferd geeft zij
eenen volledigen zin, en geeft te kennen, dat
HAKON Jarlt dat is Graaf30, het heiligdom er in

Het is onz.ek.er, of àezc HAEOB. oe» Jarl over Skaane
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liet houwen, en den wensch uitte, of wel het
bevel gaf, dat de eigenaar van den ring dien moest
bewaren, tot een behoedmiddel (als amulet of ta-
lisman), waarschijnlijk wel, omdat zij daartoe
gewijd was.

Dit opschrift nu spreidt licht en geeft ons de
verklaring over een van de duistere punten van de
gezangen der oudere Edclds, hetwelk men tot nu
toe alleen bij gissing heeft durven verklaren, en
heeft ten gelijken tijde aan een van de woorden
van die taal eene zekere, voormaals duistere be-
teekenis doen geven, te weten Heil, waarvan het
Deensche Held, heil, geluk, welstand. Dit woord
is door FINN MAGNCSEW door heiligdom vertaald,
heeft in het oorspronkelijke vi; het Deensche ve
of vi, in de namen der steden Odense en Vebjorg
of Viborg, als ook in andere noordsche en Zweed-
sche stadsnamen voorkomende. Daar nu dit tralie-
werk (in de Gullands wetten stafgardr genoemd,
dat is letterbewaarder), hetwelk in den Heidenschen
tijd om heilige plaatzen, zoo als de Bomringen of
gèregtsplaatzen, opgerigt werd (en ook in diezelfde
wet vi genoemd il), in het Oud-Noorsch ook ve-

geweest is, doch het is mogelijk, dat deze amulet een yait
de beroemdste noordsche krijgsmannen van Jarl HAKON
heeft toebehoord, welke in zijn gevolg Skaane, Oost- en
West-Gotland in 988 vermeesterde.

2 1 Guthalag, herausgegeben von SCHILDENER., Î 8 I 8 ,

4to, bl. 6, kap. 4. Engin ma haita huatki a hult eha

hauga eha hahin gub, huatki a vi eha stafgarpa. Nie-
mand mag aanroepen (of offers beloven) steenhopen, of
hoogtens, nog Heidensche goden of heiligdommen (heilige
plaatzen), nooh omheiningen van paalwerk (heggen of sta-



96 OVERZICHT OVER BE

bond, heiligdomsband, genoemd werd, zoo moet hel
ieder in het oog lopen, dat eene zoodanige staketting
of traliewerk, bij deze figuren niet alleen op den
Schaanschen ring, maar ook op de Jutsche Jœtte
Stue 22 gevonden wordt, op deze wijze kunnen de
gedenksteenen, welke in den beginne onverklaar-
baar schijnen, door naauwkeuriger onderzoek en
vergelijking, elkander genoegzaam ophelderen.

Dat zoodanige steenen als de hier vermelde, door
menschen en dieren, als amuletten gedragen zijn
geworden, bewijzen de oudste kerkelijke verbods-
wetten van Island, tegens deze gewoonte, alsmede
tegen de bijgelovige inwijding van zoodanige stee-
nen tot amuletten. Op deze en andere gronden
heeft CHRISTIE , in eene afzonderlijke verhandeling

kettingen), of plaatzen op zoodanige wijze omheind. De
uitgever heeft, blz. iSy, het woord vi genomen voor hefc
TJeder-Saksische wyk, vik, maar voorzeker ten onregte.
FlNN MAGNITSEN heeft de gronden voor zijne vertaling
genoegzaam ontwikkeld, in zijne JEdda leer en diens oor—
sprong, 4de d., bl. 43 en yolg., 35a se<j<j.; en in zijn
Jjexicon MythoL, Bor. 1828, bl, 53g-544. (Edda Sœmundi
III, 811-816.) W A L I M A N verklaart dit zelfde woord,
wat de hoofdzaak betreft, thans op dezelfde wijze, in
Kgl. Svenska vitterhefs, Hist. och Antiqu. Academ. Af-
handlingar, l838, XIV, 106-107.

2 2 Eene gelijke inhouwing of inbrenging vindt men ook
op een kryptographisch opschrift van noordsche Binde-
runen, gegraveerd op eene plaat ysn zilver of ander me-
taal, aan de binnenzijde bevestigd aan een zeer oud schild
yan zilver, op liet eiland Ely gevonden; op diens binnen-
zijde was in het rond med^ gegraveerd een Angelsaksisch
gebed, gedeeltelijk in verzen, aan God (Drihten), om
lied, die het schild voerde, te bewaren, en zijne wejjschen
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de vorige algemeene bestemming van die steenen
tragten op te helderen23.

Nog een gedenkteeken der oudheid, van groote
merkwaardigheid voor de Rune-literatuur, is de
zoogenaamde Paradishule in het zuiden van Is-

"o^

te vervullen. Zie FoüNTAINE, Numismata Anglosaxo-
nica (fol.), pag, 187.

23 Om en Steenring som tilhorer des Bergenske Mu-
seum. Et Forsog paa at opfyse og forklare denne og andre
lignende Steenringes oprindelige Bestemmelsa, U R D A , 1,
45 seqq. Verg. Nord. Tidssh. f. Oldk., 1, i85, waar be-
merkt wordt, dat eenige zoodanige Steendopper of ringen
in en bij urnen gevonden zijn, waardoor hunne hoge
ouderdom genoegzaam geblijkt, en dit is nu nog duidelij-
ker, daar hunne eigenlijke bestemming thans volledig is
aangetoond geworden. Zie verder 1. c , I, 235, zôy, met
betrekking tot diergelijke oudheden in de Zweedsche graf-
heuvels ge vonden, 'welke volgens de bemerkingen van den
Rijks-Antiquarius HILDEBRAND, in het algemeen door de
menigte aslcehiul of donderraderen genoemd werden; zij
schijnen dus in het heidendom, bij de vereering van THOR.
gediend te hebben. Diens uiterst zeldzame steenspil of
ring wordt afgebeeld zonder opschrift, en mede vermeld
door zijnen g-eleerden eigenaar, in het schrift: Skandina~
viens Urinvanere, 3 H., S. 3o, Tab. XI, lig. n g {Chris-
tianstad i83g, 4to) ; hij meent, dat deze, even als andere
diergelijke, in den vroegsten tijd in het noorden, als een
soort van gereedschap gebruikt zijn geworden, door een.
wild oorspronkelijk volk, uit den stam der Eskimoers of
Finlappen, doch neemt tegelijk aan, dat deze en meer
andere, door de Gothen zijn bewaard geworden, en be-
schouwd als heilaanbrengende amuletten (in overeen-
stemming met het hiervoor ontwikkelde). In de ade Band
der Annaler for Nordisk Oldkyndighed, zal hieromtrent
eene afbeelding van het opschrift, en eene verklaring Yan
dezelve, van FINN MAGNUSM uitkomen,

III. 7
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/«»«1?, in Matigaa-Valle Syssel, niet lang geleden
ontdekt. Deze voor de natuuronderzoekers even
merkwaardige ontdekking van dit hol heeft men
aan het zoo naauwkeurig onderzoek van de Com-
missie van Oudheden, met betrekking tot de Is«
Jandsche, te Kopenhagen, te danken, een groot
deel van de afteekeningen van die Rune-schriften
evenwel aan den Bisschop van Island, STEINGRIBI
JOHNSEN.

Men kan dus voor hoogst waarschijnlijk aanne-
men , dat verschillende zoodanige karakters of
Rune-groepen , welke veel gelijkheid met andere,
zoo als te Heltborg en op de Runatno, hebben,
oolf uit het Noordsch-Heidensch tijdvak zijn, in-
zonderheid die van Island; en dat slechts weinige
opschriften van de 11 de en 12de eeuw zijn.

Dit is zeker, dat de namen van ARE , SEMUND en
andere, misschien wel gevoerd van de ten dien tijd
levende merkwaardige personen in Island, in dit
hol alle met Runeletters ingekrascht gevonden
worden, in gedeeltelijk zamengeslelde , gedeeltelijk
enkelde Runen. Eene enkele, voorzeker zeer oude
naam, moet men van den regter naar de linker
zijde lezen. .

De veelvuldige namen in Runeletters, welke zich
hier bevinden, schijnen tot de bekrachtiging van
de meening van ENGELSTOFT , reeds in 1808 ge-
uit 2 4, te kunnen leiden, dat de Islanders tot aan
den tijd van ARE FRODE het Runeschrift algemeen
gebruikt hebben, en niet het Latijnsch-Gothisch,

22 Vnivetsitets- og Skolen-jinnahr ysm venneld jaar?

2 IL, S. 69-91.
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hetwelk waarschijnlijk eerst ingevoerd werd dooi-
de bemoeijingen van de Roornsch-Catholijke Kler-
ken, en wel inzonderheid in de op dien tijd ge-
gevene afschriften van de kerkelijke en wereldlijke
wetten, in die latere schrijfwijze25.

Het onderzoek omtrent de oude opschriften van
de vermelde Paradishule heeft, uit gebrek aan de
noodige afteekeningen, nog niet kunnen geschie-
den; de meesten zijn gelijk aan die op deRunamo
horizontaal aangebragt, op de met fijn lavaglazuur
bedekte steenvlakte, welke den bodem van het hol
vormt. Het getal opschriften, waarvan eenige reeds
beschadigd zijn, zal een negentigtal bedragen26 .

2 5 In Island heeft men nog langen tijd het gebruik,
om Runen op de lijksteenen en andere gedenkteekenen te
plaatzen, aangehouden. Nog in het jaar 1813, bleef Runs
evenwel ontkennen, dat men geen Runeschrift op Island

vond, zonder op de, in de reisbeschrijving van EGGERT
OLAFSEN, 1772, uitgegevene opschriften, waaronder een
van het jaar 1003, eenige oplettendheid te vestigen. In
1827 bewees F I N MAGNÜSEN1, in de Ant. Arm., 4de B.,

dat Island ten minste 28 oude Rune-gedenkstukken konde
aantoonen. Kortelings heeft de Pastor T H . HELGASON, op
Reikholt, een ijverig en kundig oudheidonderzoeker, al-
daar, en ia de naburige gemeenten, niet minder dan 10
Rune-steenen ontdekt, welke daar niet waren heen gewor-
pen, en door zijne zorg uit de aarde opgegraven zijn;
waarvan men in Maart i83g berichten heeft ontvangen.

2 6 Nadat deze verhandeling geschreven was, ontving
F l MA GNUSEN in i84i uitvoerige berigten, door aftee-

keningen opgehelderd, met betrekkiBg tot een nieuw on-
derzoek over dat hol en diens opschriften, op zijne aan-
moediging, door den Heer Proost THOMAS SŒMUNDSON,
welke ïiiet onbekend is met de Zuid-Europische, Grieksche
en Klein Asiatische-gedenkj5tukk.en, en den Ba&tor JQIIAN
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De gezamenlijke hier behandelde en in zijne zoort
belangrijke Rune-gedenkstukken zijn niet eerder,
dan na Mei 1834, ontdekt, beschreven, afgetee-
kend nog verklaard, en dus nadat FINPT MAGNUSEN

het /?unamo-opschrift uitgecijferd had. Dit heeft
dezen onvermoeid werkzamen man aanleiding ge-
geven, daar hij dit als eene letterkundige cata-
strophe beschouwde, om zich van af dat tijdstip
aanhoudend met dat vak onledig te houden, in
hetwelk hij hoopt, meer diergelijke interressante
en onverwachte ontdekkingen te kunnen maken,
en de nu gemelde en reeds geschiedde ten gelijken
tijde daardoor op te helderen en te bevestigen.
Deze zijne hoop werd tot heden niet te leur ge-
steld , en er is ten gelijken tijde alle grond voor,
dat men meerdere dergelijke, tot hiertoe niet ge-
noegzaam onderzochte, zoo wel Deensche als
vreemde, terug gevondene gedenkstukken, uit het
rijk der vergetelheid kan te gemoet zien.

Ten slotte reken ik mij verplicht, eenige inlich-
tingen omtrent het door mij zoo dikwijls aangehaal-
de Runamo opschrift te moeten mededeelen, te
meer, daar hierdoor een werk in quarto, van 742
bladzijden, met 14 gegraveerde platen voorzien ,
en door FINN MAGNÜSEN bewerkt, zijn aanzijn ver»

BIÖRNSON, in den zomer van l858 ondernomen. Hij ver-
nam, helaas, dat een deel dier opschriften, zedert 1818,
door reizenden en andere, welke dit hol bezocht hebben,
zijn beschadigd geworden. De gelegenheid heeft FINN
MAGÔÜSEÔ nog niet toegelaten, om die in orde te stellen,
en de veelvuldige bouwstoffen, daartoe bijeenverzameld,
te ontwikkelen, en de lezing en vertaling van deze 90
Buneopschriften in den JParadishule te geyen.
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schuldigd is, en uit hetwelk ik dan ook mijne
gehoudene verhandeling hoofdzakelijk geput heb.

SAXO maakt daarvan reeds melding in zijne aard-
rijkskundige Inleiding voor zijne Deensche geschie-
denis. » In Bleking," zegt hij, » ziet men een
ï rots, welke voor den reizenden tot eenen weg is
» ingerigt, en welke bijzonder is door hare vreemde
ï letterteekenen. Van af de zee, van de zuidzijde,
> loopt daar eenen steeg, in de rots uitgehouwen,
» tot aan de woestenijen van die plaats. Tusschen
j diens wanden, en nagenoeg in het midden, be-
3> vindt zich eene vlakte, en daarop verscheidene
» ingehouwene figuren, welke gedeeltelijk door het
» lopen versleten waren." In zijn zevende boek
zegt hij, dat HARALD HILDETAND , ter herinnering
aan zijnen vader, zijne bedrijven in eene rots bij
Bleking deed inbouwen.

Nagenoeg vijf eeuwen daarna liet' OLE WORM dit
afteekenen, en 1OO jaar daarna beschreef een be-
woner van Bleking, met name PEDER MÜTZELL ,
dezelve in eene dissertatio, te Lund, in 1747, ge-
drukt. LANGEBBK onderzocht die in 1753 of 1754.
SJÖBORG gaf hieromtrent in 1793 eene beschrijving,
en noemde het mede het Haraldinische monument;
doch geen dezer wist het, zelf niet ten deele, uit
te cijferen.

Eindelijk hebben C. MOLBECH, FINS MAGNUSEN en
G. FORCHHAMMER, als Commissie uit het Weten-

schappelijk Genootschap te Kopenhagen, vergezeld
van den landschapschilder CHRISTENSEN, hetzelve in
den zomer van 1833 onderzocht, naar aanleiding
van een daartoe gedaan voorstel, van den reeds
vroeger genoemden Bisschop MULLER.
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Zie hier dan een kort overzicht over de Rune-
literatuur. Men kan hieruit zien, dat, hoewel
omtrent dit vak in de vroegere eeuwen reeds veel
gedaan was, het evenwel voor den tegenwoordigen
tijd schijnt bewaard gebleven te zijn, den sluier
van die geheimen op te tillen.

Mogten ook wij eens, even als men nu elders
doet, onze onderzoekingen tot dat vak bepalen,
dan houd ik mij verzekerd, dat wij in Drenthe,
Noordbraband en elders in ons land, ook duidelijke
sporen van dit Runeschrift moeten vinden, en
daardoor dan ook van onze zijde, de Rune-litera-
tuur kunnen helpen verrijken.

Leeuwarden, Mei 1843.

*




