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Lilsatur,
Utrykt.
To Breve (i Oldsagsamlingenslloveilarkiv i Christianr.a)fra
J. Fritzner til Prof. R. Keyser daterede Vause Prestegaard, det eoe 10de April 1gb2.
det andet 18de sept. 1852. Brev (i Runearkivet i christiania) fra J. Fritrner t prof.
O. Rygh, ilateret TjOlling Prestegaaril 2ilen Febr. 186b. Brev (i Runearkivet) fra
Skolelerer J. M. Oemundseniil S. Bugge, dateret tr'arsund 9de Juni 1g66.
Trykt.
Oversigt over clen Tilvext, Universitetets Samling af Olclsager har faaot
i 4de Kvartal 1865 faf O. Rygh] Nr. 35, i den ,,Den norske Rigstidende.. for 6te Marts
1866 (Nr. 38). - N. NicolaysenNorske Fornlevninger S. ?84, jfr. S. 2gA. - StephensRunic
MonumentsVol. I, 264 f. (med Tegning efter Photo$aphi og papiraftryk af Originalen). Jfr.
$. 260. Vol. II, 841. 980. XXV[. Vol. IIr, 108. 426. - L. Wimmer, Navneordenesbljning
i aldre Dansk (1868), S. 46. 74 Anm. 119. Wimmer i Aarbtger f. nord. Oldk. fAOS
S. 71 f. - S. Bugge i Tidshr. f. Philol. og Pad. yIII (1868-69) S. 1?9 f. _ Lyngby
i Brev af 26le 1869, trykt i Tidskr. f. Philot. og Pad, X (18?2-1823) S.8b. _ Wi--u"
,,Runeskriftens oprindelse( i Aarblger for n. Oldk. 1g?4, S. 98. 132. Heinzel, Uber
die Endsilben der altnorcl. Spracbe (187?), S. 22 [362]. 1A8
A. Noreen Altisl.
[4?8J. u. anorw. gramm. r (1884) $ 5. $ 311 anm. 2. $ 30? anm. 1. - Eofory Arkiv f. nord.
Filol. II (1885), 46 : BezzenbergersBeitr. IX (1SS5), 42. - Burg Dio d,lt. nord. ruuen_
inschriften (1885), S. ll2 f. 772. 1?6. L. Wimmer, Die runenschrift (18g?), S. 106.
149. 160. 164. 300. 303. * Noreen i Pauls Grundriss I, 419. - Noreen Altisl. u. anorw.
gramn. 2 (1892) I 5. $ 328 anm. 1. $ 332 anm. 2. Anhang. S. 264 Nr. 41.
Grundlag lor Bekandlingm.
Udgiveren.
Tegning.
graph Vrering.
1)

Unclerslgelse af Origiralen ved prof. O. Bygh

og

Antotypi af et Photographi, som er taget efter Originalen af Photo-

Lorange hos Stephers III, 262 satio Aagedal-tr'undottil c. 500.

*) Paa dette Sted
-forbigaaesto Steno, som er funilno paa Frestad

i Vanse og som ha,!
flero Tegn oller Siroger, <lor er gjorte i gammol Tid af Menneskehaand. Jfr. Aarsberetn.
for 1877S, 82 og 103 samt NicolaysonNorsko tr'orDlovn.S. ?84.
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12. TOMSTAD.

Den Runesten,som her skal behandles,er fra Tomstadr) i Vanso Sogn
og Prastegjeld i Lister og Mandals Amt. Den blev i 1865 fort til Christiania og
indlemmet i Universitetets Oldsagsamlingsom Nr. 3727.
At Stonen er bleven kjendt, skyldes J. Fritzner.
Han skrivor om dsn i
Brev af 18de Sept. 1852: ,,. . . i Vaar .
omtalte j"g . . ., at jeg nylig havde
faaet Underetning om et paa GaarderrTomstad skeet Tund, hvorved iblandt antlet
en Ruuesten var kommen fbr Lyset. Senere har jeg havt Ar.rledningtil at undersoge dot, og er saaledeskommen i Besiddelse af noglo derved i en alleredelangst
forstyrrot Gravhoj fuudno Sager, som jeg nu giver mig den Fornojelse at frem. Den nevnte Runesten havdo Finderen indlagt i det overste Trin af
sende
Trappen til sit Hus, og det var fsrst en Tid eftor at den havde faaet dennePlads,
at Indhugdngorns i samme tiltrak sig Opmrerksomheden."
Fremdeles skriver Fritzner 2den Febr. 1865 fra Tjolling: ,,Tomsiadstenen
laa
,..
som den overste Sten i Kjokkentrappen paa Bagsiden af GaardmandJonas
Tinkelsens IIus, saavidt jeg nu kan erindro, og det kundo tydeligen soos,at ot
Stykke var afbrudt i dens ene Endel men dette Stykke var nok ikko at opspore.
Hvorfra Stenen er hentet, kan jeg nu ikke sige, omendskjont det nok da blov
mig sagt."
Skolelarer Osmunclsen skriver 9deJtni 1866: ,,AngaaenileTomstad-Stenen
har jeg i min Dagbog noteret tndor 17deNovember 1865: ,,Elias Berntsen Tornstad,
paa hvis Eiondom Runestenenfandtes, var idag efter Anmodning hos mig og afgav
yderligoro Beretning om Stenen. Den fandtes i 1851 eller 52 ved at oprvddo
Mark til Ager, omtront 100 Skridt fra Gaardens Huso i en mod Ost heldende
Skraaning eller Bakke paa hvis Midte der fandtes en ligesom lidt ophoiot Tlade
og paa denne fandtes liggendo i Jordskorpen endel lagelige Sten aclspredtoomkring
et Areal af Storrolse som et Stuegllv, en hist og en her. Han kunde ikke rigtig
srindre om nogle af disse med enkelte Kanter ragedo opover Jordfladen. . . . .
Han bragto nogle hjem og brugte til Dortrappo. . . . Den indsendte Runosten
havde ligget son Dortrappotrin i cirka 1 Aar for det observeredes,at der var indhugget noget i den og den var ogsaa den storsto af Stenene. Ifan erklarecle, at
han ved Bohandlingen ikke havde slaaet noget bolt af den, men at den var saalodes som den var funden. Da Stenen oionsynligen er kun et Brudstykke . . .,
spurgte jeg om han ikke havde mmrket, at nogen af de ovrige Stene passedotil
sammo, hvilket han besvaredobenmgtende."
Sarntidig med Runestenon og paa sammeSted blev efter Fritzners og OsmunclsensBreve fundet flere Oldsager, af hvilke der i 1852til Universitetets Oldsagsamling indkom folgende, som jeg anforer efter Prof. Ryghs Meddelelse: en
Vavske af Jarn (som ,,Norske Oldsager" Nr. 440), der foilagtig har varet anseet
for et Sigdblad eller en Spydspids, og to gjennemboredo rnnde Lerskivsr af dot
Slags, der maa antagesat havs vaeretbrugte som Tyngder i Vmvstolo. Disse Sagor
stanme fra en Kvindegrav fra yngre Jernalder og kan ikko have noget at gjoro
med tlen Da& samme Gaarcl fundne lluneston.
r) Matr, Gaards-Nr.83,
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Ifolge OsmundsensOplysninger synes der ikke at vere nogen Sandsynlighetl
Men dette forfor. at Elias Berntsen Tomstad fandt Runestenen i en Gravhaug
saadan' Finclerens
hinilror ikke, at den oprindelig kan have vpret anbragt i on
af
Fritzner'
men
ikke
Narm opgives, som det synes, rigtig af Osmtndsen,
Stupit"tt. monor, at det bovaredeSiykke af en Runesten har dannet Toppon
Tndskrifton altsaa har
af en Ston, som har veret reist paa eu Gravhatg, og at
har gaaet
strakt sig nedenfra opad. OgsaaWimmer og Burg menor, at Indskriften
udtalt'
nedenfra opad. Men det synes mtligt, saaleilessom Prof Rygh forsb har
en Haugl)' Da kan Inilat Stensn fra forst af kan havo veret anbragt inde i
skrifters Buner have dannet en horizontal R'aekke'
lorm'
Stenen er en flad F1ello af llornblendegranit' Den er af firkantot
er ikke tilhuggot' og
fra 66 til 85 Cm' lang' 4? Cm' bred, 11 Cm tyk' Stenen
clsns Overflade er temmelig ujavn'
er skrevet fra
Stenen er et BrudstYkke' Paa det foreliggende Stykko
hoire mod venstre:

YI\q4q:{4
"

an ; WafUn

Horfor
Dor er Gmntl til at tro' at Indskriften til hoire er ufuldshendig'
Forsto liuno fra hoire
taler, som vi i det folgende skal s6, Indskriftens Indhold'
for den kan sees Spor
(a) er saa nar Randen, at d'er af den Gruntl ikke til hsiro
Indhold ffnder jeg det sancluf d"o for"guuuntlo Rune. Paa Grund af Indskriftens
StenensUdseende kan ikke
spligt, at Indskriften til verstre er fuldst:endig Men
lidt fjeenrerefra venstre ll'and
afgjo-.eod" vise dette, thi om end sidste Rune staar
Rand' at man' om noget
encl forsto fra hoire, saa staar J dog saanret ved venstre
behovet at s6 noget Spor
havde vanet intlhugget til venstre derfor, ikko havde
af narrnesto Tegn paa det bevarede Stykke'
er lidt gruntlere
Runerpkken boier sig mod venstro lidt opad Midterste Prik
Prikker er ved en botyclend ds to andre, og Adskillelsen mellem de to nederste
ningslos Fure bioven mindre tydelig'
meget svag' Saaviclt
Hoire Stav af 4de liune i andet Ord (u) er nedentil
ret'
jeg kan s6' er Iiunen vendt mod hoiro: N Den venstre Stav er nogenlurilo
neclenfor Kvistsne for
men den hoiro lidt krum'). Af Runen J er Midtstaven
storste Del forsvunden.
AttoordeTadskiltovedtrePrikker,oriStenintlskriftermedilenlangero
undertiden i Indskrifter
Rakkes Runer ellers ikke paavist, men dei forekommer
Nimrner Runenschrift
metl den langero Rakkes Runer paa andre Gjenstancle se
adskilte ved to Prikker'
S. 162-165. Paa Reistad-stenen or to Ord i anden Rekl<e
Ord' men Slutfuldstendigt
an er ikke et
Til hoire for an maa mangle noget.
og fordi Indskriften
ningen af et Ord. Fordi Ordet warun ellers ikke forekommer
er ;fulalsimndig, lailer den sig ikhe med Sikkerhed forklare'
i tlenetiv' hvilket
Sandsynligst er vel . . ' an Slutuing-en af et Mandsuavn
-4"'
tor sluttes af
Detto
i Nominativ har endt paa -a og veret af el Stammepaa
r) Dot s&mmoantagei lvimmer Runeuschr'S 301'
2) e"l"typi""
givor"hor ikke on t,oiagtig lorestillir,g our dct viiielige l'orl'old
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prawi4an paa Tanum-Stenen
i Baahus-Len, a1' keFan
paa Belland_stenen og
Kvindenavnet igiqon paa Stenstad_Stenen.
aI.
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va"g".si"1i"T
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i sm6land'
s/rzzl(i'rvesten
i ostergorand,
og
Sru.oi*;.
En

irsk Optegnetru fru ". gbO
af al
norske
norske Runer
Rnr.o, n_
D--^.^^__-_ ,o.],
og R.nenavne,
hvlkenerievar; ,;";ilil;:r;r"J;;rr;r:;
* oldu.legr. I waruner, saavidt
vi af Skrifteutrrl",lr**
yokal
Stavelses
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ikke paavirket af det lblgentle zr. Jfr'. mino ,,Bidrag til den :eldsie Skatdedigtnings
Historie" S. 14-25.
Sandsynligst forekommer det mig paa Grnnd af Siillingen umiddelbart
ofter -an, at warun er et Appellativ, som betyder ,,Sten( ,,llindesmarke" ,,Grav"
,,Gravhaug" ol1er lignendo. Herfor taler Bo-Indskriften h-das hlaiwa ,,H's Gravhaug" og Stenstad-Indskriften igiqon halaa ,,Igingas Steu". Hvis den navnte Opfatnfug er rigtig, har den fuldstzendigeIndskrift saldsynligst kun indeholdt to Ord:
det, hvis Slutning er bevarot i -an, og warun.
Don navnte Opfatnilg har Wimmer og jeg fremsat uafhangig af hinanden. Wirnmer har bemerket, at waruR er ,,clannet af roden veni oldr. aerja
(sml. oldnorcl.adrdr,odrn),der vilde veereet passeirdoord for en mindesten (,,varde")."
Jeg har ytret: ,,For mulig at bestemmeBetydningen nprmere vover jeg at fremsetts en usikker Formodning: i de islandske Sagaer bruges odr forn., uu i Norgo
vestou- og nordenfjeids uor (aaberfto) masc. om en R:ekko af oplagte Steno ved
et Landingssted, is:er paa begge Sider af en ,,Sto", hvori Baadene trakkes paa
Land. [Lapp. aarr, pI. adralt Qvigstad Lehnwcjrter S.344.] Desuden bruges Ordet
nu i Norge ,,sjaldnero om en opkastet Vold af Grus og Sten, f. Ex, ved Skred"
(1. Aasen). Til dette Orcl kunde warua regeJret svare, og man tor da mulig formode, at detto betegner: Sbensretning,stensat Grav . . . . [\Yimmers] Opfatning
-Wimmer
af warun . . . . [synesl vovoligere end min, da et saadant Ord som det,
forudsmtter, ingensteds findes, medens jeg kun lbrudsa:tter er nog€t afvigerde
Anvondelso af et ellers kjendt Ord." Burg bemerker, at en Overgang fra t'agrc
Ge;t. aarar til opr Gon. aarar vilde v:ere let forstaaelig, og at warun desudon
kuncle vmro fem., jfr. oLdn. huern - go\. qairnus.
Oldn. aqr horor vistnok lil aerjct,og betyder etymologisk ,,den omsluttende,,
ligosom nyeng. wear ueir ,,Damning", ags. og micldeleng.xaer- warul er ved den
i det foregaaendenavnto Opfatning dannet som gol. nngr(s m. eller hantlus t. eller
(bortseet fra Kjonnet) som gr. driqo, og waruR skiller sig da ved forste Stavelses
Vokal fra Stammen aeru- ,,beskytte", der foreligger f. Ex. i gr. Fepo-.
Jeg har ogsaa tankt paa Mulighedon al, at warun kunde vrere ua"uB og
betydo ,,Hvilesied" eller ,,fredhelligo Sted" ell. lign. Denno Betydning maatte i
saa Tilfeldo stottes enten \ed gol. unlcarjan ,,vredes"1) eller ved olrt. rudrc ,,Treuevorsprechen, Yertrag, Friedo, Schttz", ags. rrrlr, jfr. oldn. zrirar Troskabslofter2).
Olitnorsk har ,eti, Eto, Iil)dt t er 1arjeg karr ikke holclo rnig i Ro, ttcrbiht og uard frod,
no. Men Udtryk som verit a ni tedqn.L-Lerte\ lh er eliki ael,.,-art lftt og fl. vise tyd.elig
Forbindolse lcod oera, uesa.
Jeg n€evner her enclnu io aodre Opfaininger af warun, sonr jeg har t@Dkt laa, merl som
jog ikke holder for sandsynlige.
wafuR har neppo varet \.dlalL *zaarruR, opsiaset af +taarnttx, der skulile vare samne
Old som ags. uearr tu, ,,ca"\lns,nodus" og n,er besl:egtet taad lal. und,ca ,Iloido, Vorie",
'ntan}d'. loirszus "Top, Overflade", oldslav. ortcl; m. ,,I{oid.e, Top", oldiud, tat
,,]Jaido",
glirsk /arr ,Soile". Ved denne CornbiDation maatte lnaD formoalo, at warun havde Botyilningen ,en llaug".
S&ndsyDligt findor jeg dei heller ikko, at waruR er ei Iandsnavn i Nomin. Dog er
denno MuUghed noppe udeluhkct, hvilket, nari'r ig tor sluttes af }Ic;jebro-Indskitteu iUpland:
ana hahaisla )( inin frawarada8.
( T r J l r t 2 A u q L r s t1 8 9 1 . 1
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On Indskriftens Tid ytrer Wimmer (Runenschr. S. 300 f.): Ordens:
an :waruR paa Tomstad-Stenonkunde udon Tvivl ikke have uogon anden Form
end netop douno, hvacl enton den sr fra samme Tid som Dopskoen fra Torsbjarg
Mose eller som Reistad-stenen. Naar jeg a,nt&ger,at den staar den sidstnaevntes
Ticl langt narmero end don forstnavntes, saa or Gru'den dertil den, at den horer
til en Gruppo af norske Runemindesmaorker,om hvilke man v6d e]ler med sikkerheal
kanantago,at de oprindeligblev reiste i det indro af Gravhauger (Stenenefra
Stenstad, Bratsberg, Tanem, Aarstad og Elgesem
. er dragne frem af Gravhauger og dot sa,:rcnoor at antage om Stenens fra Belland, Tomstad, Reistad), og
hvilke ikko kan regnes til de aldsts norsko rndskrifter mecl don langere Runo'Wimmer
rakke. S. 303 saetter
disso Mindesmarker til 6te Aarhundred e. Chr.,
snaxestdettes andsn Halvdel.
For Tomstad-StenensYedkommende fnder jeg intet ved disse Winrmers
Udta,lelser at bemanko.

