iq

N O R G t r SI N D S K R I F T t r R
MED DE ^NLDRE RI]I{ER.

UDGIVI\E
FOR

DET NORSKE HISTORISKE KILDESKRIF'TFOND
VED

SOPHUS BUGGE.

r.

CHRISTIANIA.
A. W. BROGGERSBOGTRYKKERI.
- 1903.
1891

q.

f\,o

Kppitel

fyu).
Indskrifter, som er skrevne
erilan eller eiritan tillagt en

eaaE,t,Hert,ogsiger,
f-ilff:tff;fiHi:il#iTffJiT.*ensatte Navne
atdeu
sireldnere end den uaspirerede.
g
ratutas,
ntop-iiut^rer
Wtag, htag
fprklarer
leset
derimnrr
nr rr"gi
-,:::9
derimod
n.
("#d;'#J'ffi::"Jff" ffiff'fiff:
lis* 42' 20' l'ebruar)
som en g"rm"o.kr(egen'if

,ffi;.Ttr.rBenavnelr"

p'u i;;;"

goti.r.y ,i'^ndring af..aQeary

fip.go
riuoa",i." g.*rr" sprogmindesrnerker
rra

i tlette Kapitel granokede rndskrifter
er ud fra and.re synspunkter
behaudrede af

;AarsberetningrorForFortidsmindesmi:I:'*
ryske
hi"tffifi';t*?.1"t*1i*:"-"i^gi:l'*,ry--g';ffi
Bevaring
i gozs. roo_i os,';uil"jJ1.JlTfl #"i::lH'm-a8g't Festschrift
$ri-s

vilh. Thomse-qa'(5r'ur3rqo' i"iprig
- d.a.gebracht,
Lorpz
sterkt afvigende l&esultatu".i
ued

d.e aldre

Buner,

fndledniug.

1912, s. 1g), hvor han

26

1_94
Jeg skal her forst nmrmere omtale tre forholilsvis sene Indskrifter med d'en
lrengere Reekkes Runer, sorn er indridsede paa lose Gjenstande. Ilagtet clisse
Gjenstand.e er fund.ne paa forskjellige Steder i Norden) saA synes der dog sikkert
at vmre en nrer Forbindelse imellem clisse Gjenstande, saa at alle tre Runeind-skrifter, hvis de ikke hictrrirer fra 6n og samme Runemester, ialfalcl rnaa hidrore
Runemestre, som har hsrt til sanrme Slaegt og som ved. samme Slregttrad.ition
har lprt Kunsten at indridse Runeindskrifter'
i Haa
Den ene (A) er Indskriften paa Benstykhet fra Ademotland
Brakteat,
paa
en
(B)
Ieeses
prrestegjreld, paa Jrederen (lU. Nr. 17). Den anden
i Bjeiland Prastegjmld, Lister og Mandals Amt
som er funden paa Augedal
fra

(NI. Nr. 11). Den tredje Indskrift (C) er skreven paa Brakteaten l{r. 79 Stephens,
Skads Herred, Ribe Stift, paa
hvoraf to Eksemplarer er funclne i Nmsb'irerg,
Nr. 1()1, funcleb i 6t Eksemplar vecl -DaruilI, Ribe Arnt.
vestsiden af Jylland,:
I)en nrevnte Forbind.else fremgaar af folgende Overensstemmelser:
Runemesteren heder i alle tre Indskrifter efter rnin Tolkning uha'
Da j.g betragter dette som en vigtig Kjenclsgjrerning, skal j*g her soge
nrermere at begrunde det. Begyndelsen af A (Odernotlan,it) har jeg lrest saaled.es:
forarbeidede (denne
oversat: ,Uha
I)ette hal j.s
uha urte (e)bufiinuai.
Gjenstand), Ebuwinu eier (den)*. I flere andre Indskrifter forekomrner ligeledes
Formen ai ,eier<. Lmsningen urte (te Binderune) stottes derved, at andre Indskrifter har wurte, orte, urti med Betydning ,forarbeidecleu (Prateritum Intlik.
3. person Ental). Jeg skjonner altsaa ikke, at uha her han vrere noget andet end
et Mand.snayn i Nominativ. Dette stottes ved" meget andet. Saaledesforekommer
paa Brakt. Nr. bT Stephens hariuha sikhert som Mand.snavn i Nominativ. Dette
er jo sikkert en Sarnmensretning hari-uha med det ellers i l{avne forekommende
Forled hari- r).
I B (Aagedal) er I i Navnet uha forvansket til f, hvilket samrnen mecl and'et
maask6 kunde tyde p&e, at d.et nu bevarede Eksemplar er en Kopi og ikke en
Original.
Men ialfald. synes clet mig overveiende sand.synligt, at vi her i B har Rune'
risterens Navn i Norninativ, da der umiddelbart efter uhf, at. e'. uha, folger
flere er
ifalh fahd (thi saaled.estror jeg rigtig at have lrest clisse Runer, af hvil]<e
utyd.elige) nindgrov (og) skrevu.
I C (den jyske Brakteat) rnaa cler med Magnus Olseri lreses uha I se NI.
S. bb1. At det er samme Navn som i A, bestyrkes derved, at h her har en Fornr
med. meget skraa Tvmstreg ligesom i A. Og Sammenhrengen rned B viser sig, som
vi skal se, af det derpaa folgende Ord. tiad.
Ogsaa i flere andre Indskrifter skal vi i clet folgenrle finde M;odsnavnet
uha og dermed. beslregtede Navne'
Fremdeles har alle tre Indskrifter en Anraabelse af G'uden Ty i Yokativen
I B og C folger efter ti d'et samme Ord ad.

ti.

g

I anden Linje
(Nominativ).

af A

har

jeg

(NI. S. 648) forstaaet

uh som forkortet

Skrivemaacle for uha
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Videre har alle tre fndskrifter for ,eieru
tr,ormen ai. A har som Betegnelse
den Gjenstancl, hvorpaa rndskrifte'
findes, ordet ffi (;;"
.itit o*utio;,
hvilket Ord betyderuden
heltige Gjenstandu. C har samme
Ortl, skrevet wui
(Akkus')' r begge rnclskrifters Akkusativform
af clette orcl mangler et a i udlyde'.
'Baade A og B har fo'skrev<
Prmteritum af det sarnrne verbum, som
i oldn.
hecler fdd'i,, forbundet med den samme prreposition
an )paa<.
Alle tre rndskrifter har flere venderuner.
Baade A og B har vokalfordobling' Baade A og B har forkortet skrivemaade.
r ingen af de tre rndskrifter
er skilletegn anvend.t, bortseet fra den korte
streg i A efter b 1b.
sprogformerne i A og B synes overhoved
at vise hen til omtrent den sarnme
Tid' som er meget senere end de*, sorn
de eldste Runenrindesrnrerker tilhorer.
saaledes har A urte uden w i Frernlyd,
ligesom f. Eks. orte By. B har
eiritidi
rned ei ligesorn f' Eks' eirilan By og veblungsnes.
Med. fbi i A ka' rned Hensyn
til i sammenlignes lifi i B. Brugen uf
b for d, som i fbi i A, forekornmer ogsaa
i enkelte and're senere rndslrrifter ured
den lrengere Rekkes Runer. A og B
er
begge fundne i clet sydvesilige l{orge.
Efter clet foregaaende synes alt at tale
for, at uha, sorn har indridset
Runerne paa Benstylrket fra odemotlancl,
er sa,mme uha', sonr den lvra'd, fra
hvem Runerne paa Aagedal-Brakteaten
hiclrorer. I)og saaledes,at clet paa Aagedal
fundne Ekse'rplar snarest ikke er
lJhas or.iginaie Brakteat, men en Kopi 1).
Hvis man ved c (Naesbjarg-Brakteaten)
alene tager Hensyn til Runeindskriften, l<unde alt synes at tale for, at
ogsaa denne Runeindsl*ift skulde hidrore
fra d"en sarnme Runemester uha, sonl
har skrevet cle to rnclskrifter fra
det
sydvestlige Norge.
for

Men denne Slutning bliver tvivlsorn ved
en Samrnenligning mel.lern Billed.
fremstillingerl paa B og C.
salin (Antiqv' Tidskrift xrY) he'forer Aageclai-Brakteaten
til en Blancli'gs.
af flere Typer (Tabel xv)
Den sy'es ifrzlge ham snarere at hore
sarnmen
med de da'ske og syd'svenskeAfdelinger
end med de s'ensk-norspe og 'orske;
dog mangler Mellemformer (Salin S. 6b).
Deriurod henforer salin Brakteaten Nr"
?g til Gruppe r, sorn horer til de
reldre Grupper' Den viser et Brystbillede.
og clenne G"opp* staai, de klassiske
-Forbilleder meget nmr (salin s. 41). Ilovedmassen
af de Brakteater, som horer til
denne Gruppe, er fra Danmarlr.
rfofue disse salins sammenstilii'ger
synes *a'
at, r'aatte antage, at
Aagedal'Brakteaten er ikl<e lidet yngre
e'd Brakteaten Nr. 79. I)erfor synes
den
Runemester uha, fra hvern rndskrifterne
paa ad.ernoiland-stykl<et og paa
AagedalBrakteaten hidrsrer, ikke at kun'e vrere
samme Ma'd sorn den uha, hvis Navn
vi
lreser paa Brakteaten l{r. ?g.
form

1)

Allerede tidligere
(Nr'
s. 264) har ieg vreret inde paa
cren'e opfatning.
Dengang
afholdt
nogle Forskjeliighecler
i Retskrivning
mig
fra
at
holde fast ved
den'e
opfatning; saaledes f' Eks. det, at
A for ,skrevn (oldn.
fti,di) har fpi, nedens B har fahd.
Men nu har alle de antlre overensstemrnelser',
*o- i"g ovenfor hrr anfort, overbevist
mig oru,
at Runeristeren er samme person.
Ogsaa eiiers kan det paa,r,ises,at tj.u
og snnuue Rqnerister.
i torskjellige rndskrifter bruger 'oget
forskjeilig rretskrivnins.
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Men de Overensstemmelser',som jeg i det foregaaaende har paavist mellem
alle tre fndskrifter,

sretter det udenfor enhver Tvivl, at det er Forbindelse mellem

uha paa d,en ene Side og paa d.en anden
Sicle d.en uha, som har fabrikeret Brakteaten Nr. 79. Begge ma& vrere i Slmgt
med hinand.en. Jug formoder snarest, at uha paa den danske Brakteat I{r. 79 er
Odemotland- og Aagedal-Indskrifternes

Farfader ti} den uha, som har skrevet fnd.skrifterne paa Benstykket fta Od"emotlancl
og paa Brakteaten

fra

Aagedal, som begge er fundne i det sydvestlige Norge.

Ogsaa d.en Runemester, som har skrevet Runerne paa Brakteaten I{r. 57
Stephens, som er fund.en i Sjrelland (omtalt hos Salin S. 96), maa staa i Forbindelse
med de Runemestre af Navnet uha, som jug i det foregaaende har omtalt.
Forfatteren

af denne Inclskrift maa, hvis han ikke er samme Person sorn

uha paa Brakteaten Nr. 79, have hsrt til samrre Slagt og til samme RunemesterSkole. Paa Nr. 57 heder Runemesteren hariuha, d e. den krigerske IJha. Tilnavnet
passer godt for en Tys-Dyrker.
Brakteat

En and.en smregen Overensstemmelsemellern denne

frerngaar af det Forhold, som Magnus Olsen
har iagttaget, at Brakt. 57 efter de 4 Priklier, som afslutter den egentlige Indskrift,
og Odemotland-Indskriften

har Runen t mecl 3 Skraastreger til hver Side. Thi dette viser en tydelig Overensstemmelse med, at Odemotland-fndskriften

i Yokativ

af

Guden Tyr

Navn har

Runen t skreven med 3 Skraastreger til hver Sicle. Herved maa tiihge erinclres,
at Runen t brerer Guden Tys Navn.
Fremdeles kan nrevnes, at ligesorn et langt e i ubetonet Stavelse er blevet
forkortet til i i Odemotland-fndskriftens fpi, saaleclesfinder vi den sarnme Forkortning i haitika paa Brakteaten Nr. 57. Odemotland-Indskriften har u i ue som
Tegn for Konsonanten u). Den samrne Betegnelse finder vi paa Brakteaten I{r.
57 to Gange i Ordet fauauisal).
Som en Afvigelse bor fremhaves, at Brakteaten Nr.
Prikker

som Skilletegn

57 to Gange har

og at den ligeledes af'slutter Indskriften

rned Prikker.

Ind.skrifterne fra Odemotland, Aaged.al og paa Brakteat Nr. 79 har derimod aldrig
Prikker

som Skilletegn.
Vi har paa Brakteaten fra Aagedal og pa,a Benstykket fra Odemotland., som

begge er fund.ne i det sydvestlige Norge og som begge synes at vrere fra omkring
Aar

675, fundet

kunstner.

en

professionel Runemester uha.

Han

va

tillige

Brakteat-

Han dyrked"e srerlig Guden Ty.

Denne uha var af samme Slregt som den noget reldre uha, der ha,r'fabrikeret
Brakteaten Nr. 79 Stephens, der er funden i Ribe Stift.
Fra sin reIclre Slmgtning havcle den yngre uha bevaret ikke alene Kunsten
at skrive Runer i Almindelighed, rnen ogsaa Skrivemaadens Enkeltheder. Saalecles
eiend.ommelige Runeformer, Ord"former, Ord og Udtryk.

Den yngre uha var, ligesom

den aldre, Tys-Dyrker.
'
En professionel Runemester og Brakteatkunstner af samme Slregt var d.en
hariuha, som har inclridset Runerne paa den i Sjrelland. fundne Brakteat Nr. 57.
Ogsaa han var Tys-Dyrker.
1)

Ogsaa i hans Indskri{t

[Der skal dog snarere lresesfara-; se Aalboger 1906 S.2B6.l

finder vi mange Enkelthe,iler
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i Skrivemaaden, som stemrrer overens mecl Skrivenraaden i Odemotland-Indskriften,
som er indridset af en yngre Runemester af samme Slregt. Mulig er endog hariuha
paa Nr. 57 identisk med uha paa I{r. 79.
Denne Runernesterslaegt fincler vi paa tsr'akteater tidligst i Danrnark. At
yngre Medlem af Slregten har indridset fndskrifter', sorn er fundne i clet syclvestlige Norge.
Dette Resultat vil vise sig meget vigtigt derved, u,t vi paa den ene Sicle
(hvad jeg senere skal begrunde) synes aL kunne paavise fra nreget senere Ticl
,Otlinger af Uha, som har fastholdt hans Kunst og hans Haandvrerk og som har
Ievet i andre Egne af Norden.
TiI den anden Sid.e tror jeg at vi kan spore, hvor Runemestrene af Slrcgten
uha har lrert sin Kunst. Jtg tror, at vi lran paavise, at Medlemmer af samme
Slegt i tidligere Aarhundred.er har ovet den sarnme Kunst. Og dette vil kansk6
endog fsre os frem til Kombinationer) som vil kaste Lys over Runeskriftens ticlligste
Optrreden i l{orden.
Jeg har NI. S. 263 bemrerket folgende:
>Benstykket fra Odemotland" har, sorn allerede Lorange har frernhalvet,
Lighed med Benormen fra Lin<lhohn Mose i Skaane (Stephens III, 33). De to
Gjenstand.es Runeindskrifter ligne hinanden i flere Henseender. Begge Gjenstande
har fndskrift langs efter paa to skraanende Sider'. Lindholm-fndskr. har 23
Runer, Odemotland-Indskr. noget over 20 Runer paa hver Side. I Lindholm-Indskr.
har Stave og Kviste regelret 3 Streger; Odeur.-fndskr. har Stave og Kviste, sorn
er skrevne med 2 og med :i Streger. I begge Indsl<rifter mangler Ordafdeling.
I Kragehul-Mose har

der c. 1750 varet

fundet et Benstykke med. Runeefter Beskrivelsen har vreret saa ligt det, som vi
lrjende fra Lindholm-Mose, at man kuncle mistanke clette sidste for at vrere falskelig
udgivet for at vrere funclet i Skaane og for i Virkeligheden at r,rere det forrnentlig
indskrift

paa to

Sid.er, hvilket

tabte Stykke fra Kragehul.
Indskriften

paa Spydskaftet fra Kragehul (Wimmer ll,unenschr. S. I24),
som aabenbart er samtidig med Lindholnr-fndskriften, har ogsaa adskillig Lighetl
mecl Odemotland,-Indskriften i den Maade, hvorpaa Runerne er ridsede. Paa Spyclstagen har Stavene og Kvistene 1, 3, 2 Streger eller 1 Streg. Flere Gange har 2
Runer 6n ret Stav tilfreIlesu.
Indskrifterne

fra Odemotlancl og Aagedal er rneget yngre end Indskrifterne fra
Lindholm og Kragehul Mose. Hine har jeg sat til omkring 6?5; I'undene i Kragehul
Mose satter Sophus Miiller til 5te Aarh., Montelius (og Satin) til senest 2100.
Af de Overensstemmelser, som i det foregaaende er nmvnte, fremgaar d.et,
aL den Uha, som har ridset Indskrifterne fra Odemotland og Aagedal, og den
Uha, hvis Navn find.es paa Nresbjrerg-Brakteaten Nr. ?!). samt hariuha, hvilke Mrend
alle harcr til samme Slregt, har lrert sin Kunst ved Tradition, som er bevaret i
en Skole eller SLregt, tter tidlligere er repruesenteret i en Indskrift fra Kragehul Mose.
Slregten Uha optrred.er altsaa ticlligst i Danmark.
Men Arbeider af en
yngre Mancl af clette Navn er fuudne i tlet syclvestlige l{orge,

r
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Den

Linje

af

Lindholm-Indskriften,

sorn indeholder

ligefrern

skrevne

Ord, ly,iler:
ek erilan sa wilagan hateka :
,>Jeg heder Eril clen kunstfrerdigeu.
(wifagan har jeg, uafhangig af v. Grienberger, tolket sorr afleclet ved.
Suffikset -9a. Det er neppe opstaaet af N'IVi.la-hagan.Fsrste Led vilde da hore til
oldn. u61,,andet Led vilde \rrere hagy.)
Her

fortjener

at fremhzBves Overenssternmelseni Udtryk ured Hariuha's
fndslrrift. Denne har haitika ujeg hedep efter Navnet og foran Tilnavnet. Linclholm-Indskriften har clet ensbetyclende hateka efter ek ,jegu, Navn og Tilnavn.
Lindholrn-Indskriften har 3 Prikker efter hateka; Hariuha's fndskrift har B prikker
efter haitika' Begge Indslrrifter har andensteds 2 Prikker. k-Runen vender i begge
Indskrifter

Yinkelens Aabning

i nogen and.en fndslrrift.

nedad og er hicltil ikke pa,avist i samme Form
Med den t-Rune sidst i Hariuha's Indskrift, hvis Kviste

er skrevne mecl 3 Streger, saulrrenligner Magnns Olsen de 3 t-Runer, som i Lindholm-I.ndskriften er skrevne foran alu.
fndskriften

paa Spydstagen fra Kragehul Mose begynder. saale4.es:

etGi tfi asugisat
asrf,iGGit"
Alle

Runer i d"eu nrcvnte Linje af Lindholm-Inds]<riften er. skrevne med
3 Streger. Det samme gjrclder de fleste Runer paa Spydstagen. I begge Indskrifter
mangier Ordadskillelse. Runen k har i begge fndskrifter noiagtig den samme
uoprindelige

X'orm.

tsegge Indskrifter

begynder rned. ek erifan. Det Ord, som
Navn og Tilnavn i de to lnclskrifter, hateka i Lindholm-f'dskriften, haite paa Spydstagen, har samrne Betydning >heder (jeg)*.
Paa Grund af a1t dette tvivler jeg ikke orn, a,t tlen erilaR, som har ridset
Lindholm-fnd.skriften, er samme Mand som den erilan, der har ridset Runer'e
falger eftenj*gu,

paa Spydstagen fra l(ragehul iVlose.
I sidstnrevnte Indskrift
har han Tilnavnet asugisalas riirfi.
Her er
-nirG
hidtil ikke overbevisende tolket,
Nu har vi i det foregaaend.e seet, at Navn og Kunst nedarves gjennern
Imngere Tid i samme Slregt. Jeg har fremdeles paavist en Rekke Overensstemmelser
mellem Odemotland-Indskriften paa den ene Side og Ind.skrifterne paa LindholmBenstykket og Kragehul-Spyclet paa clen anden, hvoraf clet frenigaar, at Otlernotland-fndskriftens Uha har lrcrt sin Kunst gjennem Tradition) sorn viser tilbage til
erilan, som har indridset Runerne paa Lindholnr-Benstyklret og paa Spydstagen fra
Kragehul Mose.
Alt dette leder rnig tii ogsaa paa Kragehul-Spytlstagen at soge det samrne
Runemester-Navn Uha. Jeg formocler, at asugisalas 6iA
skal oploses asugisalas
rn uha. I m ser jeg en Forlrortning af 'k64gss ,Scrnu. -Dette Ord. forekomrner i
Akkusativ
magu pa,a Strand-stenen og' i Dativ mngiu paa Stentofta-Ste'en.
Den forkorted.e Skrivemnade m f.or r'nragrcnlran sarnmenlignes med d for
,Datter< i Uha's hdskrift
fra Od,enrotlaltl, dn f,gr. ,Dattero i l{orninativ paa
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By-Stenen, |l foruBroder,, paa Girnso-Stenen og nred, tle andre forkortede analoge
Skrivemaader, som jeg dertil har anfort l).
Begyndelsen

af

fnrlskriften

paa

Kras'ehul-Spydstagen bliver

altsaa at

oversrette saaled,es:
,J*g hed.erEril Asugisal's Son IJhau.
Hvis dette er rigtigt. saa maa Eril med Tilnavnet Uha vmre Stamfader til
Runemestrene IIha.
Vi kan da folge s&rnme Slregt, hvori Kunsten at skrir.e Runer er bleven
nedarvet, fra 5te Aarh. af til omkring Aar 675. Den aeldste Runemester af denne
Slaegt har ridset en Indskrift, som er funden i tr'yn. Inclskrifter af ,lEtlinger fra
6te og ?de Aarh.

er funclne i Sjreilancl, Jylland, paa Jcecleren og i Lister og

Mandals Amt.
Enclnu knngere tilbage

end til l(ragehul-Ufosefunclet, ja til Runeskriftens
Optrreden i Nord.en, kan .yi maask6 folge denne Slregt af Runemestre.
Paa Sprenderr fra Yimose har j.g lrcst aadagasulaa sa uwiqa og i de to sidste
allerforste

Ord seet Angivelsen af et Tilnavn.
Uha's Slrcgtu; se Nf. S. 426.
I{avnet

Dette Tilnavn

har jeg tolket som >han rl,f

uwi4a er afled.et, har jeg sammenstillet rnecl det oldtrro, sorn betyder >Bjrergugleu

uha, hvoraf

hoityske Navn to,

Baade i Lindhohn-Indskriften og i Indskriften paa Kragehul-Spyclstagen
kalder Runemesteren sig erilan. Dette Navn er i Lindholm-Indskriftcn tycletig
Man,il.ensegentlige Navn eller Hovednavn, cla d.erefter folger Epithetet sa wilagan
uden kunstfrerdigeu.
Men paa Spydstagen fsier d.enneerilan Tilnavnet uha tii sit egentlige Navn.
Medens uha paa Spydstagen fra Kragehul saaledes er Runemesterens
Tilnavn, har denne Runemesters rl0tlinger, af hvilke vi kjender 6n bl. a. fra
Oilemotland-Indskriften, uha som det egentlige og eneste l{avn. I)er findes, som
bekjendt, mange and"re Eksempler paa, at Stamfad.erens Tilnavn er blevet ,ttlingens
eneste Navn.
erilan, som baade i Lindhohn-fndskriften

og pa& Spyclstagen fra Kragehul
er Runemesterens egentlige Navn, er sarnme Ord som clen oldnorske Vmrclighedstitel
iarl, der i Etltla-Digtene betyder >Krigerhovd.ingu eller uhsipttet Krigeru, angelsaks.
eorl og olclsaks. er"I, som bruges i Digtersproget med Betydning rMancl<, isrer
>hoirettet Mand, Krigeru. Men erilan er ogsaa samme Ord som det, d.er i Flertal
forekomrner som Folkenavn og skrives af latinske Forfattere Eru,l'i eller Herul'i.
Fra

hvilken

af disse forskjellige

Mand.snavn i Indskrifterne

Betydninger

er nu Ordets Brug

som

fra Lindholm

og Kragehul udgaaet ? Til at finde dette
giver Mand.ens Tilnavn uha os maask6 en Veiledning.
En fornem Eruler i forste Halvd.el af 6te Aarh., som af Justinian udsees
til

Erulernes Konge, kaldes hos Prokop de b. Goth. II
t)

15, LY 25 Eouagro{:og,

Den Omstrentlighetl, at mu i muha danner en Binderune, forhindrer ikke, at m kan hsre til et
andet Ord end uha; thi paa lignende l\Iaacle har Indskriften paa Dopskoen fra Torsbjrerg eu
Binderune em i niwagemarin, hvor de t'o Runer i Binclerunen horer enten til to forskjellige
Sammensretningsled eller til tc forskjellige orcl.
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Akkus. Eo'uagrot;cta. Dette l{a,vn hnr jeg NI. S. 24? Anrn. {
forklaret som *Bwar.tfin
af da >Bjargugleu og forbundet clet rned clet oldtyske Mandsnavn
eo, Cr.r, og
med uha i Od.emotland-Indskriften.
Med Hensyn til Endelsen kan sarnrnenlignes det eruliske
Navn eagac hos
Prokop, hvilket i erulisk l'orm viide hede *-Far.a af Stamure *Faran-.
Og Mandsnavnet hariuha paa Brakt. Nr. 57 er ligesont *lwArt-fiu sammensat
og indeholder
samme Efterled.
Vi har i latinsk eller grresk Forrn bevaret iklre fuldt 20
eruliske Mandsnavne' Det har nu vist sig, at 6t, af disse eruliske l{avne indeholder
det l{avn paa
Bjrerguglen, som vi har i Runemesterens 'Iilnavn uha paa Spydstagen
fra Kragehul.
Denne Mancls egentlige Navn er erilan, og dette Navn
er samme Ord som x'olkenavnet Eruler i Ental.
Heri finder iug en Stotte for clen -!'orrnoclning, at Rurernesterels
I{ay1
erifan angiver, at han er af erulisk Herkornst. Og cla **wartu,a, som
af J'stinian
blev ud'seet til Konge, aabenbart maa have vreret en f<irnem
og hsirettet Eruler,
finder jeg tlet rirneligt, at Kragehul-fndskriftens Runemester
erilan med Tilnavnet
uha har vreret en hoieettet Eruler, sand.synlig af samrne Sl"egt
som ,i6,ruar^tua.
Heri er der intet usandsynligt. Thi jo laenger vi gaar tilbage
i Ticlen, des
rnindre udbreclt nraa den Kunst at skrive Runer have vreret.
I)enne Kunst maa fra
forst af have vreret optaget i en Kreils af cle rnest danned.e
eller fremstaaend.e
germanske lVlrend, sorn kom i Berorelse med danned,e Mrend
af Sydens K'liurfolk.
Jtg har saaledes sogt at folge den samrne Slaegt
uha igjennem flere
Slregtlecl af Runemestre: senest den IJha, som omkring 6?5 har
forfrerrliget AageclalBrakteaten og Benstykket fra Odemotlancl i det sydvesilige
Norge. Slaegtens
Medlemmer har tidligere virket i Danmark. Yi finder en IIha
som Forfrerdiger af
en reldre Brakteat, der er fund.en i Jylland, og til sauime Slregt
horer hariuha, fra
hvem en Bralrteat i Sjrelland hidrsrer.
Allerede paa Spydstagen fra Kragehul
finder vi i 5te Aarh. et Medlem af d.enne Slregt som Runemester.
Han kalder sig
erilan
uha, og paa Benstykket fra Lindholm erilan sa wllagan (rden
kunstfmrdigeu)' Dette vid'ner oH, at Slmgten er erulisk. Og
til samrne Slmgt hsrer
sandsynlig *SwarttTa, som i forste Halvd"el af 6te Aarh.
er i Byzants og der af
Justinian udsees til Erulernes Konge.
Men end'nu lrenger tilbage synes vi at kunne folge Slregten
som reprresenteret
ved' en Runemester i Danmark. Thi en Sprend.efra Vimose fra
4de Aarh. b*er
Ilavnet paa en Mand', som har Tilnavnet sa uwiqa, d.
e. >han af Uhas Slregt<.
Yi ser ru, at en Rrekke af norske og danske Runeindskrifter
paa lz,se
Gjenstande, navnlig Smykker og Vaaben, fra forskjellige
Aarhundreder i Tiden
fsr Vikingetiden hidrorer fra professionelle Runemestre. Disse
Runemestre tilhorte
bestemte Skoler og bestemte Slregter, gjennem hvilke Kunsten
nedarvedes i
Aarhundreder.
r clet folgende skal jeg paavise mange andre Vidnesbyrd
om llha-slaegrens
Forbindelse med Runeskriftens Optrreden og tldbredelse i lVord.e'.

(Trykt

18. Februar

1.918.)
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De samme Synspunkter, sonr i clet foregaaend.e har ledet os, tor kansk6
ogsaa lade os se Forbindelser i andre Tilfalde.
fndskriften paa, Yarnum-Stenen i Vermland, som jeg NI, S. 40 har sat til
omkring 550, hidrorer fra to Mand., af hvillre vel d"en egentlige Runerister
er
erilan, da han taler i forste Person. Ogsaa ham tor vi efter det foregaaende
holde for en Mand af erulisk Herkomst.
Herfor taler ikke alene Navnet, men ogsaa Overensstemmelser i Skriften
mellem Varnum-fndskriften

paa den ene Side og paa den and.en Side Indskrifterne
paa Benstykket fra Lindholm Mose og paa Spydskaftet fra Kragehul Mose.
I{u har jeg vist, at Mind.estenen fra Tune i Smaalenene, som jeg har sat
til omkring 500, har saa megen Lighecl og saa mange Beroringspunkter
med
Yarnum-Stenen, at disse to Mindesmrerker maa hidrsre fya Mmnd, som yar
Ste'huggere og Runemestre af samme Skole.
Den Mand, som har indhugget fndskriften a paa Tune-Stenen, hed
wiwan.
Han
har efter d"et, som er fremhrevet om Varnum-stenen
og om d.ennes
Forbindelse mecl Tune-Stenen, sandsynlig enten lrert af eruliske Runemestre
eller
ogsaa selv vrcret af erulisk Herkomst.
JrTulmser vi paa x'jeldvaeggen ved Yeblungsnes fndskriften eirilan wiwila
r.
Denne rndskrift har jeg sat til riden lictt for 650.
Jeg er nu mest tilboielig til at tro, at eirilan her angiver, at Runemesteren
eraf erulisk,18t, hvad enten vi tagerwiwila som det egentlige Navn eller som Tilnavn.
Nu

er wiwila sproglig Deminutiv af wiwan. Og i Tune-stenens wiwan
allerede af and.re Grunde formodet en Runemester af erulislr Herkomst.
Dette stottes nu ved.Veblungsnes-fnd,skriften. f dennes Runemester wiwila, der ligesom
Tune-Stenens Runemester synes at vrere af erulisk Herkomst, formod.er jeg
en
trtling af Tune-Stenens wiwan.
har j.g

Yi vil d.a ogsaa her have Kunsten nedarvet i slregten.

Det

Resultat, hvortil jeg er naaet, at Tune-Stenen hidrorer fra en erulisk
Runemester, faar ogsaa til en anden Side Betydning.
Mellem Tune.Stenen og dens fndskrift p^a den ene Side og YettelandStenen fra Ogne Sogn paa Jrederen og d,ens Ind.skrift (NI. I{r. 3g) paa den anden
Side er d.er flere Ligheder, af hvilke hver enkelt taget for sig kan synes tilfaldig
eller uvaesentlig, men som tilsammentagne fortjener opmrerksomhed_.
De to Runestene horer begge til cle reldste i l{orge; Vetteland-Stenen er
vel noget reldre end Tune-Stenen.

Tune-stenen er ligesom den med den n*r
beslregtede Varnurn-Sten af lyserod Granit, hvilket synes at vise, at man her med.
X'lid har valgt d,enne Stenart til Mindesmrerke. Vetteland-Stenen er af en lyserod
Granit, som find.es i Fjeldknauser i Nmrheden af det Sted, hvor Stenen er funden.
Tune-fndskriften
er den lrengste nu kjendte Indskrift
med. d.en lrengere
Rrekkes Runer

i Norge.

nrestlrengste fndskrift;
Norges Indskrifter

Yetteland-fndskriften
har vel i si1 Helhed vreret den
dog er den nu ikke fuldstrendig bevaret. Vetteland-Ind-

med de aldre

Runer.

Indledning.
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d,en
skriften bestaar af tre Rakker; Tune-Stenen har paa den ene Sicle to og paa
og
smukt
overmaad.e
and.enSide tre Rrekker. Runerne er paa Vettelancl-stenen
ty6elig inclridsecle,og Runerne paa Tune-StenensSide a ud.mrerkersig veclsmukke
og regelmressigeFormer.
Tune-Inlskriften og Yettelanrt-Inclskriften er de eneste nu kjenttte norske
Inclskrifter med. den lrengere Rakkes Runer) som har havt Orclet staina (Akkus.),
af hvilket Orct dog nu kun -ina er bevaret i Yetteland-Indskriften.
Begge Indskrifter synes at have havt d,enusred.vanligeUcltryksrnaad'e,at
In6ridsningen (eller Utlarbeiclelsen)af R,unerne har vreret navnt forud f or
Beisningeneller Anbringelsenaf Stenen. Se NI. S. 521 fr', 571'
At Runemesterentaler i forste Person er derimod ikke et Udtryk, sorn er
sareget for disse to Indskrifter, men er det regelrette i d.e med den lrengere
R.rckkesRuner skrevne Intlskrifter.
Jeg fincler det efter tlet foregaaendesantlsynligt, at Vetteiland-StenensRunesamrne Skole eller samme Slregt som Tune-Stenens
mester har tilhort
Runemester og ve4 Uctforelsenaf sit Arbeide har fulgt en nrer beslmgtetTraclition.
Jeg maa derfor folgerigtig slutte, at ogsaaVettelantl-Stenenhidrorer fra en
erulisk Runemester.
Men tlette er vigtigt, forcli Vettelancl-Stenen efter aI Sanclsynlighecter
relclre encl Tune-stenen og overhoved en af de relclsteRunestene i l{orge.
Vetteland-Stenen synes paa, clen and.en Sitle nar beslregtetmecl EinangStenen i valdres, som sanclsynliger fra omkring Aar 400; se l{I. S. 445. fngen
and.enRunesten i Norge kan gocttgjoresat vrere reIclreend Einang-Stenen.
Vi kommer altsaa gjenem disse Led af Slutninger til clet Resultat, at
allerede cle al6ste Runestene i Norge hitlrorer fra eruliske Runemestre.

