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15. Aarstad.
som fintles paa flere stecler' fors. 231 I/. 6 f. Steclsnavnet Aud;i,g.rstad,'i,r,
and'enstecls'
klares antlerlecles af O. Rygh, Gamle Personnanne S' 22 og
antlerleclesaf O' von
S. 2BB L,. B t Miijebro-Inctskriften lreses og tolkes
-inin) og Andre.
Friesen (efter hvem Stenen har -inan, ikke
S.233l/.20ff.R'unesporenesynes'saaledessomoplyst'attitlacleatlmse
skrivemaacle for
Linje
iiqwinan. skulcle cl.ette kunne vrere en overflocl.ig
i 3rlje
yrere
*rngrai,naa(ifr. ssigadun paa svarteborg-Medarjonen)?Eller skulcle tlet kunne
'i,tr,ni'n.) iqwinan? MocILresningen piqwinan
forkortet Skrivemaatle for ini (: olcln.
*piqawinan'
taler clet, at man skulde vente
paa -uin se s' 249
s. 234 L/. 5 f. om clanske og svenske Mand'snavne
L. 19 tr.
og Tilfoielser til OclemotS. Zg4 I.. g. eburinu lres ebufiinu; se Rettelser
lancl i ctet folgentle S. 546.
Ingwnarfreyr for*ares af Kock (Svensk Historisk Titlskrift
S. 284 n.25ff.
ti'ringsherre<
1895 S. 158 ff.) som opstaaet uf Inguna-fl,rfreyr >Ingvinernas
nu meget usikker;
Tolkningen af Indskriftens to overste Linjer synes mig
Orc[ som i Elgesemdog fincler jeg clet nu som for tyd.eligt, at alu her er clet samme
paa Brakteater.
Inclskrlften og som i saa mange and.re Intlskrifter, navnlig
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I,ARSTAD.

et Manclsnavn hiwigan er der ikke funtlet tlet mindste Spor. Jeg har
En and"en Inclskrift paa en Sten, som er
d.erfor trenkt paa en anden Mulighect.
fund,en inde i en Gravhaug, Torviken B, indeholder Prreteritum hiu uhogu i lste
TiI

Nu kan P w i forholdsvis sene fnclskrifter, som enten helt igjennem
Paa
eller tildels er skrevne med. den lrengere Rakkes Runer, betegne en Yokal'
Krogsta-Stenen har jeg S. 128 f. lrest forste Ord som mwsE og antaget, at w her
betegner Yokalen det lange zr. I den Del af Rtik-Inclskriften, som er skreven med-

Person Ental.

den lrengere Rrekkes Runer, er w brugt som Yokaltegn i Ordet sAgwm' der paa
samme Sten med den kortere Rmkkes Runer er skrevet sakum. Paa Frerslev-Stenen
i Sjrelland, hvis Ind,skrift i d,et hele er skreven med clen kortere Rrekkes Runer,
efter min Formod.ning ^t en svensk Mand. ikke senere end L0de Aarh., ev w to
ene Gang i |wk, hvilket ieg snarest forstaar
Jfr. om Torviken B i
oldn. lrj(t med enklitisk Tilfsielse af -k ,j.gu.

Gange brugt
sorn,i,tu:

som Yokaltegn.

Den

B,ettelser i clet folgende.
Jeg formod,er derfor ru, at hiw paa Aarstacl-Stenen skal forstaaes som
oIdn. hj(t uhogu.
de folgende Runer p^a Aarstacl-Stenen er vanskeligere.
Efter hiw folger ig. I den Del af Rtjk-Stenens fnd,skrift, som er skreven med d"en
lrengere Rrekkes Runer, betegner X, som Brate og j.S uafhrengig har formod,et,
baad.e g og k. Jeg lreser nu i Runeforbinclelsen igold de to fsrste Runer som ik
og forstaar dem som ,jeg<.
Da vi nu, som jeg har formodet, i Aarstacl-Ind.skriften har w brugt i clen
Tolkningen

^t

som paa Riik-Stenen, saa formod-er jeg mecl Tvivl, at vi
paa Aarstad-Stenen efter hiw ,hogu skal lmse ik ,jugu, altsaa Pronomenet skrevet
ganske paa samme Maad"e som paa Rdk-Stenen.
Hvis dette er rigtigt, saa stotter dette clen Opfatning, at der paa Stenstadsamme senere Betydning

Stenen skal laesesik iqon halan med" Betydning 'jeg (er) Ingas Stenu'
Yed. Tolkningen af hiwig som ,jeg hogu kuncle man sporge, om d-et ikke
var muligt, at ,j.go her af Runeristeren havde vreret ud.talt rnrted.g,ligesomBjiirke-g i hndereg som enklibrp-fnclskriften, som har forskjellige Tegn for g og k, har
tisk X'orm for >jeg<. Men d.enne Opfatning locl sig ikke anvende paa igiqon Stenstacl. YecI Tolkningen af hiwig som ,hug jegu lod det sig trenke, at Runen P w
foran vokal har vreret ud.talt sorrru,t,t), Men Runens Brug i Ind.skrifterne fra Krogsta,
Rdk og Frerslev taler herimocll).
Naar vi efter clet foregaaend.e tolker hiwig som >hug jegu, saa staar end'nu
tilbage at gjare ll,ed"e for de d.erefter i samme Linje folgende Runer an. Det synes
Om d"en Ordstilling, at Verbet
mig noclvendigt'her at soge Runeristerens Navn.
staar fsrst og at Subjektet falger d,erefter, se S. 334. I an kan jeg ikke find,e noget
1) Enilnu skal jeg n&vne en Tvivl.
Man kuncle opfatte hiwi som hiw wi. Dette kuncle
'iau ui, Iler forstaar jeg nu ai mecl
stottes ae"ved, at Rdk-Stenen har biariaui, d. e. Biari
Gravmindo" for Verbet ,,hug".
inclviedo
Objekt
1)
som
113 Anm.
,clet
Olrik (Dania M.
Men clen siclst npvnto Opfatning, hvoreftor Runerne paa Aarstacl-Stenen skulde opfattes som hiw wi, synes rnig ilog mind,ro sanclsynlig paa Gruncl af Orclstillirrgen og paa
Gruncl af Inclskriftens anden Linjo saralu.
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rimeligt

Navn. Jeg formoder derfor, at g skal lreses d.obbelt. Altsaa hiw ig (g)u*.
Da kan jeg heller ikke sikkert forklare et Navn gan. Dette kan efter det foregaaende have vreret ucltalt enten rned. g eller med k i Fremlyd.. Jeg holder det
ikke for sandsynligt, at vi cleri skulde have d.et oldnorske Navn K(trc, om hvis
Oprindelse Lundgren i Uppsalastudier S. 17 tr. fremsretter en X'ormodning, som
forekommer mig betrenkelig. Jeg tror snarere, at gan er :
oldn. Ge'i,rc, skjont
ogsaa d,ette er meget usikkert.
Ifvis det er rigtigt, maa gaR vmre opstaaet af
*Gaiaaa, hvilket rigtignok ikke er uden Betrenkelighed.
Med Ifensyn til Yokalen a for ad tor man mulig beraabe sig paa dalidun
Tune, hateka Lindholm.
Derhos er at mrerke Navnet haoanan Eid.svaag, som S.
455 er forklaret af *Hauha-ga'i,aan og hvor a'd i Stavelse med Bitone er forand.ret
til a. Kansk6 blev nrermest forucl for den historiske Sprogform i *ga'i,naa: oldn.
ge'i,rr ai anderled.es udtalt foran a i falgende Stavelse end a'i i Dativ *ga,i,ae: oldn.
ge'ir'i'. *ga'i'nan blev maask6 ved. Dissimilation paa Gruncl af Gjentagelsen af ,r sporadisk sammendraget til gan paa en Tid,, d,a Stammens udlyd.end"e a foran Nominativsmrerket -n endnu holclt sig i andre Ord. (Dog kan herimod, anfores hroRan By.)
Hvis den nrer,'nte tr'orklaring af gaR' paa, Aarstacl-Stenen er rigtig, d,a synes det nodvendigt at srette d.enne ned" til noget senere Tid, end" jeg far har antaget. Jfr. om
gan Rettelser til Reistacl i d,et folgende S. 543.
Den S. 232 fremsatte Tolkning af sar i Aarstad"-Indskriftens anden Linje
er meget dristig og usikker.
Mulig er saralu et sammensat Ord, bpstaaet af
*sara-a/'u, *sa'i,ra-alu. Forste Led.
vil da vrere *sa,i,ra: oldn. sd,r, angelsaks. sdr
>Smerte<. saralu kund.e d.a mulig betycte: )en fredhellig Sten, som srettes med"
Smerte<, hvilket vilde kunne passe om Gravstene.
)synge sorgfulde Ord.u.

Jfr. angelsaks. s,i,ngan sd,rcu,i,d,as

f fndskrifter med den kortere Rrekkes Runer er tldtrykket
sten< sred,vanligt. Paa samme Maad,e er da vel hiw her bruEt.

>hug denne

Den i det foregaaende meddelte Opfatning af Aarstad-fndskriftens forste
Linje stottes mulig ved Reistad-fnclskriften.
fndtil for ganske nylig har jeg aldrig tvivlet om, at iupingan (forste Linje
af Reistad-fndskriften) er et Mandsnavn i Nominativ.
Men nu synes clette mig
liclet sikkert.
Det fortjener

.Opmrerksomhed, at en and.en Inclskrift med den lrengere
Rrekkes Runer begynder med d.e samme 5 Runer, nemlig Roes-Stenen paa Gotland.
Tegning af denne findes i Sv. fornminnesfijreningens tidskrift XI (1900) S. 114.
Enten maa denne Overensstemmelse vrere tilfretclig eller ogsaa maa Tolkningen af
iupingan som et Mandsnavn opgives.
Roes-fndskriften er tolket af mig anf. St. S. lI4-I24
og paa forskjellig
Maad.e af Lzi,ffler
sammesteds S. 197-205.
J.g tror ru, at begge Tolkninger
tildels er forfeilede.
Jeg oversatte: >Denne Hest intlred Ud.du. Lztffler oversretter: >Diure inred
Men ingen af cle to Oversrettelser har fra Indholdets $ide tilstrrekkelig

Judhin<.
AnaIogi.

r5. .[,I'RsTtrD.

542

RETTELSER.

Jeg lreser fndskriften nu: iupin .iG.;e.
:
som forste orcr. udskiller jeg iu. Dette
forstaar jeg som ,hogu : old.n.
hi6' ordformen er paa Tsrvik-stenen B skreven hiu. Allerede
paa Riik-stenen,
som har ,i,au,,mangler h i Ordformens Begyndelse.
Andet ord Fin trenker jeg mig ud.talt pinn
og dette tolker jeg ligesom
for som >denne<<,
Akkus. Ental Hankjon. Denne ordform har
vi mecl Tilfoielse
af et enklitisk Element i gutnisk p'inna,
d. e. p,i,nn-a,pinsi i rndskrifter med den
kortere RrekkesRuner, f. Eks. Lili. 868. Desuden
sandsynligi pinuu i odemoilandfnd.skriften.
Yect pin maa et substantiv af lrankjon trenkes
til. uagtet Bi[edet af en
rrest er indridset paa samme sten, tanker jeg
ved pin snarest substantivet *stain
>sten< til' udtrykket >hug denne
sten< er i rndskrifter med den kortere Rrekkes
Runer sredvanligt' r Kinneved-rndskriften
sin atuh synes
ved sin
-'-' >denne<ord,et
u
for ,Steno ligeledesat maatte trenkestil.
Tredje Ord' paa Roes-Stenenlreser jeg nu
med Lzi,ffl." jD*. I{eri maa vi
have et Mandsnavn, som er Sretningens
Subjekt. Navnet har vel vreret udtalt
*Dgaa' Det
kan vel mecl Lri,ffler forklares af en Grundform *Deuzaz
og v*e
samme Navn som angelsaks.D6or.
Mulig har vi samme r{avn paa en Runemester
skrevet tua i Arrilct-stenens
rndskrift fatu'a, hvor da
fa ma'a'vrere >skriver<, prres. rndik. lste pers. Ental;
jfr. faiu Vatn og fahi Fyrunga.
sidste ord paa Roes-stenen lreser jeg nu som
rld.
Sidste Rune opfatter
jeg som en Binderune' hvis forste
Bestand.deler t e. Denne x'orm af Runen
R
forekommer allerede paa stenene fra Flistad
og Rei,fsal.
red forstaar jeg som oldn. rd,d rmperativ >las !<
Meningen heraf er en
Tiltale til Lreseren,hvori der siges: >lms(elier:
tolk) dette, om du kan.u
Dette ord angiver, at der i de foregaaendeRuner
er en yanskelighed, saa
at rndskriften ikke kan lresesaf hvemsomhelst.
yanskelighed
Denne
finder j.g i
Runer bestaaendeBinderune, ved hvilken Runeristeren
har betegnet sit
^1.t: ]t,u
r\aYn duR.

Ildtrykket rnd >lreslu,d.e. >lres dette, om
du kan<, har Analogi i mange
rndskrifter med den kortere Rrekkes
Runer, navnlig fra Sverige. tilj. 2009 :
Dybeck fol. rr Nr. 60 (uprancl) begynder
aned.rap%, d. e. rdd p[r. Litj. BgB : Run_
verser Nr' 21 begynder med" rapu : runal.
r Borgunds Kirke i Sogn begynder en
rndskrift saaled'es: rap ret pu runa,.
Andensted.s staar en saadan Bemrerliering ved
fndskriftens Slutning.
Saaledes LiIj. g47 (: Runverser Nr. gg) : rap,i
: san : kuni.
Jfr. mine Bemrerkninger i Arkiv f. n. r'.
xvr
s. B2B.
Roes-Stenens red giver os det reldste hidtil
eiendommelige lldtryksmaad e.

kjenttte Eksempel paa denne

r Overensstemmelse med Roes-rndskriften
skulde jeg nu ville forstaa iupingaR paa Reistad'-stenen saaledes, at dette indeholder
iu ,hogu, der er stillet foran
ligesom iu Roes og hiw Aarstad.
Det folgende ord bliver da
Fin, samme ord.
som det, d.er faLger efter iu paa Roes-stenen;
Akkus. i Ental Hankjon >denne<<,
hvortil substantivet for >>sten< i Akkusativ er
at trenke til.
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Det folgende gan maa d.a vrere Runeristerens Navn. Dette stattes derved., at
jeg allerede har troet at find.e gaR som Navn paa en Runemester i Aarstad-Ind,skriften
i en Sretning, som ligeledes begyncler med. Yerbet >hug<.

Dette synes at vise en
De to Steder, hvor d.e to Stene er
fund.ne, er kun faa Mile fjrernede fra hinanden. Begge Stene har oprind,elig visselig

nrer Sammenhreng mellem de to fndskrifter.
vreret anbragte i en Gravhaug.

De ligner hinanden, saaled.es som S. 224 sagt, i
De er ikke meget hoie i X'orhold til Bredden og smalere opad.. Ingen af
dem er glat tilhuggen.
Paa begge er Ind.skriften anbragt i tre Tvrerrrekker, som
Form.

gaar fra venstre mod lnsire og ikke er stillede paa Rammelinjer.
at vrere Grund. til

Der synes derfor

at antage, at Runeristeren

gaR paa Aarstad.-Stenen og paa
Dette bliver saa meget sand.synligere, hvis jeg
har Ret i, at gaR er opstaaet af *Ga'inaa. Thi Skrivemaad.en af det i senere Ticl
sred.vanlige Navn er da eiend,ommelig og paafald.end"e.
Reistad-Stenen er samme Mand,.

Imod den X'ormod"ning, at gan paa Aarstad,-Stenen og paa Reistad.-Stenen er
samme Runemesters Navn, kan indvend.es, at Yerbet ,hogu ved min Tolkning paa
Aarstacl-Stenen er skrevet hiw, derimod. paa Reistad.-Stenen iu. Men ogsaa ellers
kan i Ind.skrifter af 6n og samme Runemester forskjellige Skrivemaader af 6t og
samme OrcI paavises. Saaledes har Uha paa Aagedal-Brakteaten brugt X'ormen
fahd >skrev<, med.ens samme Uha (se Rettelser S. 551) i Odemotland-fndskriften for
s&mme Ord. har brugt Skrivemaad.en fpi.

Den svenske Runemester Aasmund i 11te

Aarh. skriver sit eget l{avn

dels osm,u,ntr,d,eIs osmunrt, d.els asmunrt.
af Reistad-fndskriften oversretter jeg altsaa: ,Denne

Forste Linje
Sten
gan(. Hvis dette er rigtigt, synes anden Linje snarest at vare ind.ridset af en
anden Runemester, som her har arbeidet sammen med gaR; thi d.enne Linje begynd.er med ik wakran rjeg Yakru.
Runerne i frirste Linje antager jeg for ind.hog

ridsed"e af BOR, soln tillige har hugget Stenen.
En anden Indskrift med den
Irengere Rrekkes Runer, Yarnum-fndskriften,
nrevner to Runeristere: >Vi to, Ravn
og jeg Jarl (erilan), indrid.sede Runerne<. Ligeled"es nrevner flere fndskrifter med
den kortere Raekkes Runer to Mrend som de, d,er har hugget eller rid,set; f. Eks.
49, 206.

LiIj.

Den i and.en Linje

af Reistad,-Ind,skriften nrevnte Runemester

anvend.er

and.en Skrivebrug

end den Runemester, som har skrevet forste Linje.
I and,en
har vi d.et gamle Tegn for k, med.ens Runemesteren gan efter Aarstad-fnd.skriften at d,omme har brugt Runen X som Tegn baade for g og for k. I Navnet
wakran er Stamrnens ud.lydende a bevaret foran Nominativsmrerket, med.ens clet i

Linje

gaR synes at vrere fald"t bort, rigtignok

her af en srerlig Grund, nemlig ved. Dissi-

milation.
Naar det er en and.en Runerister, d.er har skrevet and.en Linje paa Reistad.Stenen, end den Runemester, som har skrevet forste Linje, saa synes d.et rimeligt
at opfatte unnam wraita noget and.erledes, encl jeg hidtit har opfattet disse Ord.
Jeg har S. 22L formotlet, at Udtrykket egentlig skulde betyde >tog fat i Intlridsningen<, d. e. >paatog mig (eller: ud"forte) Indriclsningen< ; unnam af *und,-na?n.
Men jeg har ikke kunnet paavise en lignende Brug af u,nd, i nordisk Sprog.
Nu
synes tlet mig rimeligere,

at und her har den ellers i Nord.isk vecl Prmpositionen

t6. ea.

forekommendeBetydning >und
er<.
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unnam wraita, egenflig >undertog
Ria*rri;;

Riil";sen i de Linjer,somer under
forste<'
;fi;:_" Eller:
h;i1|: 'jes
den
,,*1";::_:^Ty1
fortsatte
Ridsning.,
J;";il:":'K#u;.HrtT
old'n' rldtryk taka und"ir e't,
i:;
egentlig ,tage med

:fil

'ffi;ffi:,H'riii;ll"ffiJ;:;'

rraanden und.ernoget<,
deraf over-

anoser
enandenr
hu,,,
Gjerning

Reistad-stenen maa vel efter
de.r fo"undrede Torkning
af rndskriftens forste
Linje srettes lidt senere,
end jug for har sat den.
AarJad_Stenen og Reistad_
at kunne yrere rerdre end
omkring Aar 600, men
ver at kunne
*::riltffiieppe

