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Sandre Bergenhus Amt.
20. TorvikonA.
ILitcrulur. Utrykt.
Tegning af Indskriften med Bemerkninger af I.
_
Undset,
dateret BergeD October 188?, - Tegning af Indskriften
med Bemarkninger af S. Bugge,
auni.1.8_?5. -Bemeerkningerom fndskriften af O. Rygh, daterede 6/a 9b. Ali i
*ergen,
r,unean<rvenI uttrlstranlA
Trykt.
sdndre Berge.hus Forketirrende lbde Juri 1gg0; rleri Brev
fra Trrviks_
bygdon af 9de Juli, underte.gDetS. T. (optaget i Bergensposten
tSAu ,Inti lggO). _ Bendixen i ,,Aarsberetning& for 1880 S, 66 f. ured Tegning af
Indskriften. _ Lorange i
,,Aarsberetning,. for 1880 S. 2bB f. med Tegning af indskriften. _ Stephens Runic
MoDumeDtsIII (1884) S. 40b_4O? efter. Meddelelser fra Lorange,
Bendixen og O. R},gh
med Tegn:'ng af Steneq og fndskriften. _ Rurg Runeuinscb"riften
(188b) S-. 184 ;;d
Bemrerkninger af Wimmer. - Heinzel i Anzeiger f. d. K.
d. deutsch. Alt. 12 (19g6)
S. 46. Wimmer, Die Runenschrift (1S82), S. 149, 160, 166 f. (ueil
Tegning af fndskdften), 224, 303. - Bendixen i ,,Aarsberetningri for lggb s. 20
fi - R. c. Rasmusgeo
,De elclste nordiske Runealfabeter og om Indskrifterne deris (Kjlb. 1892), S. ? Anm.,
s' 81). - Leffler, uppsalast*dier r1g92), s. 1. - Noreen Altii.
u. altuorw Gramm. 2
(1894), S. 259 Nr. 1?. Stepheus,The Runes (1894), S. A8 Nr. 4r. _ I,h. v.
Grien,
berger i Arkiv f. n. Filot. Xry (189?) S. 116. _ Noreon i pauls
Grunclriss , I (1892),

s. 520.

Grund,lagfor Behandlingm. De under,,utrykt Literatur,. navnte
Tegningerog
Bemarkningersamt Afiryk og photographier.
Tegning. Ltttolypi af photographier efter Originalen.
P a a G a a r d e nT o r v i k e n z ) i J o n d a l s S o g n i H a r d a n g e r , p a a
Fjordens
nordre Bred, blev denne Runeston funden i Slutningen af
Juni 1gg0. I det folgendo givor jeg et uddrag af de Medderelser om Fundet,
som frndes i do foran
under ,,trykt Literatur,, anforte Skriftor.
Ved Arbeido, som foretoges i en llave for at brydo denne op
og lagge
den ud til Agorland, opdagedo man midt i Iraven en stor
stonros, som lua naa
1)
2)

D_ette Skrift or et tragi-komisk Curiosum. Jeg anforer ikke
oftore alenne tr orfattor.
Matr., Gaarils-Nr. 45. Navnet \dtales lOnl)ika, Det har ogsaa
voeret-skrovet Torvik.
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Toppen af en Bakke, hvor der fra umindelige Tider havdo staa,etKirsebprtraer.
Ilosen, son blev ryddet og nermere uudersogt, havde en Fodring af meget sv:ere
Stono. Indonlbr disse strakto sig et Lag af Kul og Aske, og paa flere Steder
faudtes Samlinger af brandte Beu. IIenimod vsstre Side fandtes et 5-6 Alen langt
og omtrent 1 Alen bredt Gravkammer, som
var uden Tagheller og fuldt af Muld, Steue
og endel Kul og Aske paa Bundeu. Det
var sandsynlig udplyndret tidligere, da der
ellers intetsomhelst fandtes i det. Dorimod
fandtes ved eu senereUndersogelseaf Skolebestyrer Bendixen liggeude udenfor Kammorot et noget brmudt Stykke af en urtepotlbrmet Lerurne (af Form som hos Rygh
Norske OldsagerNr. 3?0-37?), Ilestettelder,
buendte Beu, et spigerformetJernstykke og
et andet J:ernstykke, maaskeRest af el Kuiv.
Kammerets Sider var dauuedeaf reiste Steue.
Dets ene Gavl var dannet af 6n Helle, den
auden af to; hver af Bredsiderne af to Heller,
eD storre og tykkere og el tyndere og mindre.
Alle disseStene bestod af los blaalig Skiler,
undtagen on, og paa denue var i deu eue
Ende iudhugget en Runeskliit ned der lzergere Rakkes Runer.
Denne Helle, som rrr bevares i Bergens
Museum, er efter Overl:crer Thomassen af
Kvartsskifer. Den or uok saa regelmarssig;
2,34 M. lang, 0,?0 M. bred, 0,08 Cm. tyk,
Indskrilien staar paa en naturlig Brudflade.
Toguingen viser oppe til venstre en mindre,
nogot hoioro liggende Flade, som er adskilt
fra Indskriftsidens ovrige Flade ved en brat
Kaut. Den Del af Stenen, som paa Teguingen er ovenfor Indskriften, synes aldrig
at have varet stukket ned i Jorden.
Prof. Rygh meddelermig folgende:
,,Jeg har ingen Tvivl om, at Runestelsfragmontot fra Torvik er sNillotrigtigt, som
det er afbildei her. Baade den hor opadveldte Endes tr'orm og Stenens aftagende
Bredde imod denne Endo tale bestemt {br, at deu har varet Stenens Topende,
ikke dens Rodender)."
1) Wimmer Runensclrrifi S. 160 siger, at IndskrifteD gaar neder;fla o9ad.
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Eunernes Hoido or 11-15 Cm. De gaa fra hoire mod venstro. Runorno,
som ikke or omgivne a{ Rammestreger, er szerdelessmukt og tydelig indhugno'
Stenen or brudt ellor hugget af midt i Runen lmngst til venstre. Bruddet er ret
og lige, efter Runens lodrette Stav. Om dette Brud er aeldre end Stenens Anbringolso som Sitlehelle i Gravkammeiet, kan ikke bestemmes'
Bondixen formoder, at Stenen forst har varet anvendt som Mindosten li
fri Luft] og at den siden er bleven anveudt til sidehelle i Gravkammeret,idet den
blev overhugget for at passe ind i dette. DeD[e Formod rrg er siden blevon
bestyrket derved, at der er fuudet o1] andeu Runestou, Torvik-SteDenB, i samme
Gravkammer, thi der.rnesynes at vare meget yngre eud Tr'rrvik-StenenA'
Der er paa deu sidstnevnte skrevet 11 Runer i Rekke {i'a }rsire mod
veustre og destden et Tegn over denne Rakke'
Rtursrne er, laar de vendes om mod hoire:

IFD{FPFRIOFY
1 2 3 . 1 5 G ? 8 9 1 01 1

F har overalt overste Kvisi uclgaaende{ra derr rette Stavs ToP; douue
Runes Kviste skraaDe svagt ledad. Paa Rune 2 er: nederste I{visi ubeiydelig
lergere erld overste: paa .RuDe10 er Forholdet omveudt. RuDe il ]rar altuutlet
Sidestav. Indskrifteu skraaner nedad ved Ruue 6-8
Rune 9 gaar ikke saa langt ned som de andre RuueL, men ua:steu lige saa
hoit op. Dens to vinkelformede Dele berore ikke hiuaudel
Runo 3 kan kun lases som d' ikke som m.
Om Botydningen af Rune 9 er der Uenighed. De flesto har oplattet del
som q (d. e. zg). Mer1efterat jeg i Nor.g.Indskr. I31 Ii og 37 overensstemmende
med Vigfussons Forslag har foreslaaet at op{atte et lignende Tegn paa TuneS t e n o n s o mj , h a r T h v . G r i e n b e r g e r i A r k i v X I V 1 1 4 - 1 1 8 l p s t R u n e 9
paa Torvik-stenon A og samme eller et liglende Tegn i malge arrdro Indskrilter
(Mtuchoborg, Ski'[,ng, Viernose-Kam, Stonstad, Reslag fra Torsbjarg) som j' Jeg
indrommer, at dette synes conseqvert, og jeg havde naturligvis allerede undsr
Tule-Indskriftens Behaudling overveiot, om donne Slutnirg turde eller burde drages;
{'hariia Skeang
j{r. Norges Indskr, I 1?9. Men jeg vover ikke at drage den Et
er betankeligt, fordi t i denne Indskrift synes at betegne a og at vmre oprindelig
+niwqjemarin Torsbja:rg vilde ikke vrere let at forstaa. Og heller ikke
.l-Rure. Et
ved v. GrienbergorsForslag vinder mal tydelig tr'orskjel mellen q-Ruren ogj-Runen'
Jeg forstaar der{br som hidtil ll,unen i Torvik-Indskriften A og i alle de
andre her n:evnte Indskri{ter (undtagen paa Tulo-Steren) som 4'
Runome i Rakken paa Torvik-Stenon A lmser ieg altsaa:

r,
l?f?vriJr;
Stenon har, da den var fuldst:endig, vistnok ikke havt flere Runer' Ialfald
afslutter Ruue 11 Yn et ftldst:endigt Ord
Iutlskriften indeholder alene don Dodes Navn i Nominativ. Ogsaa flere
anclre Sten.Indskrifter i deu lmngere Rakkes Runer indeholde a'leDe der Dodes
Navn i Nominativ. So Norg. Inclskr. I 223 og 277.
(Trykt 7 Juni 1898.)

SONDRE

BERGENIIUS

281

AI,Tf.

Nolg€s lailskrifter

Eed de 6ldrs

litncr'

,O.

TORVTKEN

A,

qO, T@RVIKEN

I.

282

SONDRE

BERGENHUS

AMf.

Ord:
Det er vanskeligt at afgiore, om Indskriften skal lases som to
lada waniqaR
til det forste, eller om man skal lase som
i
Apposition
staar
af hvilke dot anclet
6t sanmensat Navn: ladawariqan'
de Navne paa
For den forste Opfatning talor don Omstandighed, at alle
-ingan, -i'nga,-ingu, -inga, son hidtil er fundne i de med den langere RmkkosRunor
(Eottingan, Iupingan, Earinga, Ptaskrevne nordiske Inilskril'ter, €r usammensatte
ni,ngan, Bi'rgi'ngu, Igingon' Tali'nga og fl)'
et Mandsnavn' som
I lada finiler jog meil Wimner (X'unonschr' S' 16?)
hedo I'and'i' Et tilsvaronrlo
skal ucltales land'a og som i historisk norsk Form vilde
i Sde og 9de Aarhundred' I
Mandsnavn Lando, Lanto forekomnor i Tyskland
paal al' n ikko er skrevet
Norg. Indskr. I 58 og I 185 har jog givet Exempler
Ordet "Land" danner Forforoio A. fl dom kan uu foies raginakudo Fyrungal)'
Personuavne' On
letlet i eukelto nordiske og flere vestgermansko samnensatte
-an so bl a onla elwa Norg' Intlskr' I 170 f''
Nominativer paa 'a af Stammer pa'a'
paa dalske Bracteater'o s v'
uha T 247,tuupa I253' Jfr' niuwila og frohila
: altnord'
lMimmor (Runensch: S 16?) siger: ',wariqan scbeint sicher
det sandDette forekommer mig usaudsynligt For det forste er
ofingr ^:soin."
egentlige Navn' her skal opfattes
.y'oti*r, u, Ordet paa 'iqan, der folger efter det
hurnbura ' ' suilks paa Kallorupfigu.o- i hlewagastin holtiqaa paa Guldhornet'
For det andet er det ikko sand-\aie som Patronymicum'
St"eoeo,altsaa saudsynlig
*uaringa'a
dongang' da Torvik-Indskri{ton A
Formet
" Varingr
rt"t"U
Formodning al oldn' oaringi ot :
ttuo inaUoggut. Jeg har nemlig fremsat den
*wd'ragang;ja
(Ar}iv [ 225)' og deme Formodniug or
u,gr,,oargrr;gi ,,Fiommed", af
' S 131 $ 233' For tlot tredje kan
ti"ltraa,lt uf No"u"o Altisl u altnorw' gr'
af historisko Grunde ikko have samme Betydning som
;;;i;".
n"" Torvik'stenon
aaringr
" i historisk Tid'
der formelt kan svaro
Jeg opfatter der{or wariqan som et Patronymicum'
fra cod' Lauresham' 8de Aarh'' ifr'
til Navnei W*in", ,o- Iijrstemann anfsrer
9de Aarh' Ilvis saa er Tilfzelilet'
Kvindonavnot Wainga Hot*}Leim hist Trevir'
t'll awaraa oldn' uurr "opmmrksom'
har Stammenavnet havt korb a og kan hste
*uarjan,,at varge", dhl uari ,'\r;rn" '
agtson" ollor til
gansko ligner Runen
Tat over 4ile og 5to Rune er indhugget et Tegu, som
krummer venstre Stav sig ovontil lidt mod
N u, iler vendor mod hoire' Dog
af Ruue 4 (a) og dets andet Ben
hoiro. Tegneis ene Beu er ovor den rotto stav
lont og smukt hugget, saa der
over den rette stav af Ruue 5 (w). Tegnet eI
for indhugget af samme Runeristsr
efter mit Skjon er al Gruud til at holde det
det for betydningslostsenero
som deu ovrigo Indskrift og ingen Grrrnd til at holde
Rabbel,
MenhvilkonMeningdetteTegnellerdenneR,unehar,dotv6djegikko.
sammen med de ovrige Ruuer
Det forekommer mrg meget usaudsynligt, at det
lrid Men at sae skuldo
1) Vistnok er det formolt mu-tigt, at lada kan vere 'LaDnet'af olcln'
i Porsonnavno
paavist'
er
ikke
da Lid
vere Tilfeeldet, holder jog for usandsynligt'
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skuldo lases som u, saa at man enten skulde lmse ladauwariqanoller laduawariqaa.
Herimod taler, forudon Stillingen over Linjen, det at Tognet sr vendt mod hoiro,
og at ialfald den sidstnavnte Sprogform er lidet rimelig. I1eller ikke finder jeg
det mod Liiffler Uppsalastudior S. 1 sandsynJigt,at lada paa denno Maailo skulde
vane blevet rottot til ladu. Wimmer (Runenschr. S. 16?) tvivler ikko om, at det
er et Slags Skilleiegn; mon malr skulde vonto, at det da stod node i Linjen.
Burg S. 135 fornoder, at det er et Bindetegn, som forbinder to Sammensatuingsled.
Snarest skulde jeg tro, at Tegnet virkelig er ment som llunen u og at
dette u or Begyndelsesrtnen af et paa Mindesteno oftere brugt, mon paa do
beva,redoRunestene ikke paaviseligt, formelmmssigt Udtryk. Da vi ikks har et
saadant Udtryk andensieds skrevet fuldt ud, lader u sig ikke mecl Sikkerhed
udlylde eller tolke 1).
Efter Ruuernes Former synes Torvik-Indskriften A at vare en af do aldre
norske Indskriftor med dou langero Rakkes liunor, Don er neppe
Jrrgre ond 6to
Aarhundred.

