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Sondre Trond[iems Amt.
28'. Yalsfiorden.
Lileralur.
Utrykt.
Brev fra luverencle Overliprer K. Rygh til $. Bugge,
dateret Trondhjern 22lt 72. - Kalkering af rndsLriften tagen af K. Ir,ygtr sommeren 1gi2,
med Bemrerkninger i et Brev {ra K. Rygh til S. Bugge, Trondhjem zo/e 72, og til
O. Rygh fra samme Sommer. - Profil af Fjeldveggen over det parti, hvori Runeind_
skriften er iudridset, af Ingvalcl Undset. - Brev fra Major O. Krefting til K. Rygh,
mecl Tegniugl dateret Trondhjem 1? Aug. 18?3. - Merldelelse fra K. Rygh Juli igg3
(i Afskrift). - Vals{jordindskriften, Notater fra Somrnelen 1896 af K. Rygh til S. Bugge,
Troudhjem 1V6 1897. - Afskrift af IndsLriften veil pr.ofessor O, Rygh 15/efggg, derhos
tre Blade med Bemerkninger om Iudskriftel, nedskrevne af O. Rygh efter iodby-rdes
kontrollerenile Iagttagelser af K. Rygh og O. Rygh paa Siedet 16/s 9g. Alt i Rurearkivet i Christiania.
Tryki.
S, Bugge (To nyfundno norske Rure-Indskrifter fra deu eldre Jernalder(
i Videnskabs-SelskabeisForhandlinger, Christiania 18?2, S. 911-820, BB0 f. (Sertryk
S. 4-13, 23 { ) rned Gjengivelse af K. Il,ygh,s Kalkerirrg og UndsetsAfskrift - K aygh
i ,,Aarsberetning( for 1873, S. 32 f. - Wimmer i Aarblger f. n. Oldk. 1gT4 S. 1A2. _
rngvalcl undset ,,Runebjerget vecl valsfiorden" i Ny llustreret Tidende, christiania Blte
Januar 1875 (med Tegning af Klippen) og ?cleFebr. 18?b (rned Tegning af Indskrilten). _
S. Bugge i Aarbdger f. n. O. 1884 S. 86 l, 99, 95. - StephonsRun. Mon. III (1834)
S. 73-77 (rned Tegninger af Bergv:eggenog af fndskriften), 12I,972, B9O, 45g. _
Noreen, Altisl. u. altnorrv. Gr.amm. (1884) S. 190 Nr. 4. - Burg Runeninschrifteu(18gi)
'Wimmer
S. 140 f. hos Burg S. 154, 158. -Ileiozel
(188b) i Anzeiger f. deutsch. Alt.
12 (1886) S. 46. - Wimmer, Die Runenschrift(1887) S. 1OA,1b1, 160, 169, 224, gOB._
Falk i Al<ad. A{handl. til S. Bugge (1889) S. 16. - Noreerri pauls Grundriss I 1 (1891)
S. 419. - S. Bugge i Arkiv f. n. F. VIII (1892) S. b. Noreen Altisl. u. altnorw.
Gramm.2 (1892); se Register uncler el, Godagas,Haguslaldan, penaq navnlig S. 26b Nr.
44. - Brugmann Gr[ndriss cl. vgl. Gramm. II (1892) S. bgb. _ Iloffory i Deutsche
Literatuzeit. 1893, Febr., Nr. 8 S. 238. - Noreeu Abriss der urgerm. Lautl. (1994) S.
178. - Stephens, The Iiunes (1894) S. 89 Nr. bl. - Streitberg, Urgerm. Granm. (1896),
se Register under e&, godagas, hagwtalday fewaa. - Noreen i pauls Grundriss 2I (1g9?)

s.520,609.

1) Paa dette Sted forligaaes on SteE mod runelignendo
Togn fra Lyslen i Aafjordoa.
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Grunrllag for Behandlingen
Afslrrifter samt de uncter Tegninger.
Indskriften.
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Dc .udc' Liter.at'r
mecrilelte opteg'elser og
anfdr.te photograpbier. Selv har jeg ikke seei

Tegninger. S. 342 giengives photographi af ?artiet vcil Valsfiorden,
hvor Rune_
berget er, Inrlskrifterr kan lier ikkc sees, men c. i cleu rng'ke Sh,iLs
i Fj;ldet tigeover.
den Pclson, som er leugst til hoile. S. 348 gjengives photoglaqrli
af Runel,orgei meil
Iudskliften. Bcggc Photographier er taglo af plio-rographZ. Otsin ;
Tloudljem. S. 344
meddcles Autotypi af en Teguing, lclflrt af pr.ofessol O, Il.ygh, ctcr
on ilen bernelher,:
,,Denne Kopi l<an ikke gldle Folrll.irg paa at v.Dre ureget igiagtig, clel er istalclbragt
1 Timc. Serlig bern:ellios,rLt Afstmuleu mellem Il,, 12 og 13
i l(opien er
],LObet 1f-c,
bleve' adsLillig fo' stor'(. Errclcligrncrrrlercs
eftc. steplrcns*ur, Mon. rrr ?ii overr:e'e.
I{arl Ryghs alden Kalkeriug af IlLlskr.iftcrrr) og Urclsets
Tquirg.

N o r d l i g i B . j u g l s p r a s t e g j e l r ii F o s e n s F o g c l e r g. ia a rV a l s f i o r d e n
ind;
den er vod et paa det srnaleste
250Alerr brecliEid, Lvrrr've. Baadilofte .ragcs, Valseidet kaldet,adskilt fra $orderr Koet, som gaar i,d fi'a No.d paa (,)stsrclerr
af Joss.'rrshalvoen. Yed en Vig, som gaar iud mod Syd straks uder,for,
Valscitlet, Oksvold_
vaagen, ffndes den fndskrift, som her shal behaudles. lJer blev
for.st opclagct af
Eieren Daniel Oksvold, og ingen uden han vidste om den,
da hau i pinsen lg?2
paavisteden for Adjunki, nu OverlaererKarl liygh, som forst
har uudersogtog
afiegnet den og gjort den almindelig kjelrdt.
Overlarer K. Rygh undersogte og gjorde Optegnelserom
Indskrificrr i
Pinsen 18?2 og senerepaa Sommerel sanme Aarl
Juli 1gg3; Sommererr1lJg6,og
ondelig sammonmed Prof. O. Iiyg-h 15deAug. 1g9g. Derhos
er lltlslirifLeu blevel
attegnet af L Undset og i Midten af August 1gZ3
af lfajor O. .l{refting.
Dot, som jog i det folgendemeddelerom fudskrifterrforud
for ,l,olkrriugen,
skylder jeg Overlprer Karl R,ygh og professor O. fl,ygh,
undtageu cler hvor jcg
udirykkelig anforer en andon Hjemmelsmancl.
Indskriften ffndes i en Bergv:eg paa Ostsiden af den
omtalte Vaag^. I3er.g_
vueggor staar nogot fra Vaagen i Hoideu aclskilt fra Vaage|s
Brerl vccl eu gliesgtoet Li. Den er paa det n:ermestolodret, g-10
Aterr tro;, strygcrrdeomtrcrrt fi.a
S0. iil NV, Bergarten i denne V:eg er af profl Hellarrd
etter. Undersr,rgelseaf
Provor, tagne paa Stedet af prof. O. Il,ygh 1g9g,
elkleret lbl at vnre ,,stlibet
Granit af middels Koru,,. I !'jeltlet er Nyrer og smale
Gange al. Kvarts; KYarts_
ga,ugenogaa skraat over Iudskriftliujen. Stedet ligger
i Ncs S,rgn, Bjugrr Herled,
paa Gaarden Oksvolds Grrrnd (i Matrikelen Gaards-Nr,.
4). Oveupaa er Fielclet
1) OvorLercrll,ygh bomeerkor.,
at en K_alkeringalticl vil givo 'oere
- Lrbostcmtcl(oDturor, e'al
de tredo from for SyD€t.nra Gmntl af clc,i q:evno
f,r"r"""or Rr.gL
f"fanJ..
IndskrifLensKonservubioosiil"L"naog"u" bia..";"r-i .'iJiti.ir,o,r.i.r,,"'bost.,'rte tilfoier, at
omriilsi
ttg ka1
saagod-tsom
alene skj.lres ved 1fjjl
of .1o,,lor"tl"lif
l.arvo, og cleirre cr
ujevnt, 1u
bevaroi. M-anhar ingeu GrLrnrltil cierai at slLLttu,at Ruier..c 1ia
lorst af h:Lye
varrot klodsot og phmpt ridsede.

342
for det meste nogent, med Lyngtorv i Fordybningerne. Nederste Rune er neppe
mere end 20 Tod over hoieste Valdstand og ikke fuldi 100 Alen fra Sobredden.
Ilovedindskriften, om hvilken alele jeg for det forste ta1er, er skreven i on
lodret Linje paa Vegger og skal l:cses nedenfr-a opad, fra hoire mod venstre.
Runelinjens L:eugde er 1,30 1\[. Veggen, hvorpaa Indskriften staar, har on

horizontalt gaaende rund Udbuling omtrent midt paa Indskriftlinjens L€ngde.
Som Folge deraf helder Fjeldeb noget indover baade i Linjens ovro Del og i
dens nedre.
Iiunerne er ikke hugne, men synes paa en ellor anden Maade at vare
indgnedue eller skrabede ind i dei haardo Borg.
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Der er ingen Grund til at antage, at Vandet dengaug, da
Iiulerne blev
ridsedo,gik saa hoit op, at crokan have varet ridsede
fra Skib eller Baad. Den,
som har ridset Iiunerne, kan da hal ridseclede uederste
Runer have staaetpaa
eu Afsats, som springer frem under Indskriften; meu hvis
Forholclene ved Berget
dengang var de sammesom llu, kan han kuu ved at staa
paa eu Stige have uaaet
til at ridso de oversto Runer.

Den overste Afsats uuder Indskriftel, som er 45 Crn.
under Iudskrilteus
Begyndelse, er kun 30-40 Cm. bred og skraa, saa
at man ikke kan staa paa
don. 60-?0 Cm. undsr den er der on noget bredere
Afsats, hvorpaa man kau
staa, og hvortii dsr kan klavros op fra don et par Aleu
dybere liggende Jord_
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naa
denno Afsats' kurde han med Fingoren
bund. Da Ovorlzerortiygh stod paa
op til Rune 151).
IrrdskriftenfindesienbredbrunligSiribepaadete]lersfordetnreste
fremlialdt ved jarnholdigb Vald' som
iyse Belg. Den brune Farve er utvivlsomt
fra dets ovre l(aut' Endnt da Indskriften
har sivet eller rislet ned ad Berget
javnlig Vand ned over Indskriften' naar ikke
blev opdaget i 18?2, randt der
Overlarer
maa VaDdtilgangel varo aftaget'
Veiret var laegot tort l selero Tid
af' at
i 1872' fik i 1898 bestemt Indtrvk
R;;;; ,"- fr.it' ot d""ogte Indskriften
18?2, ja endog sidon han sidst undersogto
den var bleven mindre tydelig sidel
af
kjeudi Indskriften i lmngere Ticl' var
clen i 1896. Folk paa Stedetison: havde
samme Menilg.
i senere Tid maa visbnok forklares deraf'
Indskriftens afLagendeTydeligheil
ved Luftens lldvirkning' eftor at Valdat cleu brune Farvo er bl"vot' ui'vz"kk"i
ialfalcl lru kul paa elkelte Steder
er formindshet Runetrakliene er
;;;""
blive de kun synligederved' at de udhzevo
]rist os her svagt fordybede; almindelig

ryy?ffp'
I

J

,
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*

t

/,lfit*
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f
t
:
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efter
Bund' Om B'uuerne er ridsedo for eller
sig ved lysere Tarve paa den brune
a t o m g i v e l s e r r r e a r r t o g d e r r b r t r u e F a r v e , m a a l a d e s u a f g j o r t ; l i g e s a aundgaa
h v o r l e dat
esdet
saa yilerst grunde' har ktnnet
de
er
uagtet
Trakkene,
at
til,
er gaaeb
eller
og her er dog ogsaa d6 blevne mero
faa brun trarve i Tideus Lob. Hisb
kuudo
ikks
fremblagte paa en Maade' son
mirdre brunede. Da de desuden et
Aarer af
mange livitlagtigo Korn' Nvror og
give ret skarpe Kouturet og da de
forviskedo
Farvo' staa R'unerue nu med
Kvarts har mogeu Lighed metl Runernes
neppo en eneste
Der gives dog efle. Prof o' rivgh
dootorti''j"'
;; l;;r;L"
Laesning der kan vers Tvivl'
Runo i Hovodildskritten, om hvis
Fremstilling af disso Torholil'
1) Tegningen hos Siophens givol ikke on consct'
(TryLt

18ds Juli

1899)
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Med Elensyn til de enkelte R'uner bemarkes'
Af Forbindelseslinjen er kun
B,une 1 er e, som sadvanlig har Formeu f{
i 1896 angivot Tvarstregen med sammo
svago Spor levnede. Overl:erer R'ygh har
Form som Paa Rune lb.
fra hoire s:edvaulig har
R. 2 er utvivlsomt k, som i hrdskrifter skrevne
Form, dog med Tilnermelse til vinkel'
Formen >, Runen er her nmrmest af buet
viser' at de langt 1ia
Runo 1 og 2 er kun 3 Cm hoie Gjengivelserno
og heller ikke fuldt saa hoib op.
ikke naa sao laogt ned som de folgeude Runer
til at gjoro Rune I og 2 kortero'
For Pladsens skylcl kunde der ikke vzere Grund
do to forste Runer i noget storre
Overlzsrer Rygh bomaerkeri 1896, at der under
antager for en Levning af en
Afstand sees on Bue med lysere Farve, som hau
i det folgende ved Omtalen af
Indfatningslinje. Jrcvnfor herom Bemerkningeme
Biiudskriften.
1 og 2' men dog indbyrdes
Runelne efter Rune 2 er alle hoiere end R"
11 Cm'; de sidste gjennemsnitlig
af meget forskjellig Storrelse, fra 6,4 Cm til
6: 6'4 Cm'; R ?: 6'5 Cm ; R 8:
nogotloiero entl de forste De laveste er Rune
at vere 11 Cm'; R 20' 2l og24
6.?- Cm. Den hoieste er R, 18, som syres
er 10 Cm.
Om enkelte a{ disse Runer bom:erkesfolgonde:
R.6u.DeformodedetoPrikkeroverRunenerantageligikketilsigtede.
Stregerno oventil er ulvivlsomme;
Overlarer Rygh skriver i 1896' at Prikkerne eller
R'uren
men at' det er sikkert, at de ikke naa ned til
Ruuen synes ialfald ru ikke
Ruue 11 or d, som saedvanlighar Formeu X
ravre Tvarsireg med den nedre'
at havo nogon Melleustreg, som forbinder deu
med Ovorkerer Rygh
Om R. 12 bomzorkorProf R'ygh (i sine efter Samraad
at finde' og det er meget usandnedskrevne Notater): ,,Af Kviste intet Spor
fra den folgende R'uneisaafald
synligt, at dor har v:eret saadanne,fordi Afsianden
er mellem 2 R'uner i denne Indvilde have varet megot mrndre, end den ellers
llellemrumrnet Den maa derfor
skrift, naar den ene har Kviste, som vende mod
har l*st R'unen som l Ligesaa Overlprer
vare 1". Ogsaa
-forsieUnclsot og Krefting
om Rrtnen ikke knnde
Afskrift Da leg skriftlig spurgte ham'
Rygh i sin
Eftersyrr for en sikker l Derimod'
Iases som 4 a, erklarede ttno a"ttlftu' fornyet
jeg' at det slet ikke er sikkeri' at
skrev han til mig i Juli 1883: ,,Ligeledestror
snarere {; af den nederstekvist
don uastsidste rune i det lorsto navn er I og ikke
to korte Udbugninger oventil paa
var nu tVdeligo mmrker". Hans Kalkoring viser
veustre Sido af Staven Jfr' i det 1'olg"ude'
oventil er tydeligi'
R,uue'15 er e. K' liygh bemzerkeri 1896: "Tverstreget
r)'
skraat,ned fra stavenes toppo"
dot er retlinjet i midton og g'lot po" begge sider
og har lidt mest ved
Rune 14-18 ttun luu Udbuliugen i Bergfladen
Afslidning. De er dog alle utvivlsomme'

r (R'rr'n'clrr' lo3) rr lorlilire
r ) A f v i e e l s p nf r a d o l s s p d v a l l i g ' l l o f m M ' r i k h " r r r ' t W i r r r n '
xrLr''l'ror'
har
af dJ vanskelig' Forhold, bvolutr'l'r Surr.ri'iar"lt
4C
Norgos

,
I

!
I

I
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R . 1 7 a e r i sin }lelhed utydelig. Navnlig er nedorste Kvist utydelig
eller usynlig.
R. 21 d. lleller ikke her er der noget sikkert Spor
,-\ ,,
Mellemstreg,
som i Midten forbinder ovte og nedre
af en
'..,...-/.'.
Tverstreg.
t\n
Om ,R. 25 bemrcrker Prof. O. Rygh: ,,Der synes at
:',,2./
vmre sikre Spor af J, men vanskelige at forfolge paa Grund
-,rue
af Siriber og Nyrer af hvidere Sten". Overlarer Rygh tegner

\<

i 1896 Runen krummet.
Det kan visselig med fuld Bestemthedsiges,at Hovedindskriften ikke har varet fortsat lrengere opad end til og
med Rune 25. Den hele Ilovedindskrift er, naar Iiuuerne

./'
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Indskriften indeholder 4 Ord, som ikke er adskilte fra
hverandre ved Skilletegu eller tomt lfe1lemrum.
Dot forste Ord er ek ,,jeg". Se om dette Ord Norg.
Indskr. I ?-10.
Andei Ord, som er larst hagustaldiR,er et Mandsnavn
Samme Mandsnavl forekommer paa Strandi Nomilativ,
Stenen, hvor det feilagtig er skrevet hagustadaRistedenfor
hagustafdan(Norg. Indskr. I 274 f.)L). Samme Mandsnavn
brugtes hos tyske Stammer i Sde og 9de Aarhundred, se
!'drstemanu; det forekommer saaledessom Hagtustalti Moichelbecks Hist. Trising. Nr. 85 fra 8de Aarh. At et tilsvarende
Mandsnavn blev brugi hos Angelsaksertre,tor sluttes af Eagsteakleshlm,deu gamle Form af Stedsuavnet -Eerliam. Som
Appollativ er samme Ord vidt udbredt i de vestgermanske
Sprog. I oldherityske Glosser har det Formerne hagustalt,
hagastaltog forklares ,,caelebs,j uvenis,liro, famulus, mercenarius,
agricola". Oldsaks- Itaguslaltl (cod. Monach,), hagaslold (cod,
Coiton.) i Heliand betyder ,,Yngling, Tjener"; i Angelsaks. latiro, caelebs". I Oht. og Ags. bruges
gusteald.,hegsteald,,,juvonis,
a.

.-tt

t r-i

Ll

1 Y ! l( i u " Y " i1 i J { - f '
f l r i ) 1 l t -, ;, lr i l i i t

taxl
L){ri

1) Om hag paa Bracteaten Nr. 68 Steph. (fra Jylland) graphisk er forkortet
eller afruhaguna: olcLn.-Floqll.lader sig ikke :rfg.jorc.

tl i*\! ';:.'s
irl

- i

t . ! ! q

af hagustaldah
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lt,agenstolt
,,rrgift Mani.l.. og i lht. hages|ola
ordet ogsaa adjektivisk. I mrLl. hagestolt,
..pebersvend,,,der alleredo fremtreder i 13rle Aarh., er Formeu uregelret. Man
menor, at ordet fra forst af har betegnet erl yngre son som Eier af et lidet indhegnet Grunclstykke i Modszetning til den zeldsteson, som eiede den egeutlige
Gaard. -- Oht. hagustaltskal efter derrue lorklariug vaLo er Sannettsrctning, hvis
(}en' lrules
{srsie Led haqu' skal varre enstydigt og nier beslmgtet med Iiht hag
(ifr. oldn. ttagi) og have betegnet ,,Indheguilg" eller ,,indhegrretJordst'yklie"'
i uglailgaslalds
ll\skr,lds
Andei Led staar i Forbindelsemed got. gusltrldan,,besidde",
n. statio, domiciiium, possessio.Detie Appellativ
aiolqoxegllsog med ags. gestea,lil
forekommer aldrig i den gamle norsk-islaldske prosaiske Litteratur', mell det bruges
nu i norske og svenske Dialekter: i svre Telemarken hitgstull(aabent o), hattgstall,
haugstatld,'e,,Enkemand", i Hallingd. hetugstallat,i Sordhordl haulslacll, hauslctcll
(deite ogsaa i Ttvf.), hd:stail't,,Pebersvend", i Bohusl', Verml og Dalsl hoqstall
.,Enkemanil". I alle disse ny-norsk-svenske Former er det opriudelige ld gaaet
over til l/ (kansk6 {orst i Genetivsg.). Desuder bluges ordet i det gamle trorsk'
islandsko Digtersprog i Gen. pl. hauhstaldai Betydrring ,,Ilirdtr:endenes". KongeD
kaldes i Sigur6. skamma 31 gramr haukstaltla'i Oddr'. 6 dnr h'aukstnlda,i et Yers
af Tjodolv Arnorsson, Magnus den godesskald (snoi'ra Edda I462) konr haulxtalda,
hvor dt Haandskrilt ha,- haukstallo l e[ senere velsi{iceret Opreguing af Kongers
Navno (Sn. E. II 469, 651), sour indledes ved ordere rlam ek h.aukstaldah,eitisegja,
er Botydningen af detto Ord, som Forfatteren kun har kjendt fra :eldre Skaldedigte. mislorstaaer.
At den oldnorsko I.orm hattlntaldr med au ikke er fremkommen urder
Indflydelse af hauhr ,,en IIelL"l), synes at godtgiores af de uu brugelige Formor
huugstall,haukstad| Diphthongon arumaa vel her forklares som f Ex i oldtt tr'udlingr
ved Siden af qdli'ngr.
Det her omtalte Ord or sikkert en c-Stamme. Dette godtgjores 1) af
vestgermanske tr'ormer: oldsaks. hagastoldosHeliand Cott. 2548, ags hegs{ealdus'
jfr. go\. agtaitgastalitans;2) af hagustadaR Strancl. Som i-Stamme fiudes Ordet
ingensteds boiet. Derfor er Formen hagustaldin i Yalsfjord-Irrdskriften meget
paafaldondo og synes at skyldes et tr.eil enten ved L:dridsningen eller ved
Lasningen.
Tredje Ord i Indskrifteu er pewan Dette Ord forekommer ogsaa i det
sammensatteNavu owlpupewan paa Dopskoel fi'a Torsbjarg, udialt wolpupewar'
pewan er : got. pius Trrel, ags. ltmw, oht. r/eo (kuri i Navne) I Oldnorsk har
Ordet holdt sig i den regelret tilsvarendeForm fdr sorn sidste Led af Navue, f'
Derhos sandF;x. Egg[,er,Hjrilmp1r, Sigpdr (ogsaa forandret llir -dir: Sigtir og fl)
llertzbergs
se
synlig som forste Led i febornum Gul. 115 (Ng. gl Love I S iil);
Glossarium. pewae er, bortseet fra Nomirativsnrerkets Form, eIr oprindeligere
Form end got. pius. Den fellesgermansketr"rlm har va:ret,pczoa-: Om Ordets
Betydning i Valsfjord-Indskriften skal jeg i det folgende tale'
1) Dotto er formodei af mig i "To nylirnilue norsko liune-lndskriftcr"
AIh. til S. Bugge S. 16.
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Sidste Ord godagas or Genetiv af et Mandsnavn, hvis Stamme er godaga''
Bo (Norg'
Samme Genetivondelse forekommer i hnab(i?)das eller hnab(u?)das
Indskr. I 241), asugisalas paa Kragehul-spydstagen, sandsynligi wadaradas Saudo
(Norg. lndskr. I 183-185), asugas Myklebostad A (Norg' Indskr' I 325 f)'
*godagaa' Dette Mandsnavn er vistnok
godagas forudsetter en Nominativ
Led
opstaaet af * Godtr-dagav tr'orste Lsd er Adj ectivstarnma\ goda' ,,god"' Andet
or identisk med oldnorsk Dagr, ]r-tilkel jeg allerede har lest paa Einang-Stenen
Sammo Ord forekommer som
som Mandsnavnet dagan (Norg. Indskr'. I ?8 f')
andet Led i adskillige oldtysko Navne, f. Tlx. Ealegdag' Eeridag, Hodag, Liopdagi
jeg i min forsto
ogsaa i angolsaksiskeNavne, Denne Opfatning af godagas, som
Uclgavo af Valsfjord-Indskrifien har beteguet son den sandsynligste,tor nu siges
+Gada-dagaasvarende Navn findes virkelig
at vmre evident rigtig, thi et til urnord.
i Englantl. Som Myntmester hos -l0thelred fI forekommer Godag, God'q, Godieg
i Stanford hos Hildebrantl Anglosachs. myni 1?8 !, Godeg hos Searle efter
Gruebor Cat. of tho Engl. coins. Dette Navn skrives efter StephensRun' Monum
III 372 ogsaa Godd'ag.
med to Spiranter (hvora{ ikke folgert at man
Man udtalte .vel +Goda'dagaa
sGodadagan
samtidig udtalte dagan med Spirant i l'remlyd) Ved Dissimilation gik
*lruciciclarelil ttucidure,glsvensk
odiustil sernodius,
lat, semrirz
overl\I * GAdagan,ligesom
+Goddagas,mett
o. s. v. Stephens har opfattet godagas som
attend,elfor attentled,el,
*gad- ikke titstrrekkelig begrundett)'
da er Overgangon Era+goda-til
Ilagustald, som har ridset sit Navn paa Fjeldveggen ved Valsfjorden,
betegner sig altsaa som Godags pewan. Hvad betyder dotte? Got piec og ags'
p6ou betyder kun ,,Tral"; den samme Betydning forudsmttes af oldn' flborinn og
af det tilsvarende Feminintm fil. J"g har derfor i min forste Udgave oversat
pewan godagas vod ,,Godags Trml", men jeg finder dette nu med Wimmer'
Stophens og Undset botaenkeligt Ordet lewan, Fius, ileo forekommel som andet
Led af mange Navne paa fri, hoirettede M:eud. I det oldiyske Nav:n Gotesthiu
kunde vistnok thiu tages i Botydningen ,,Trzel", men i mangfoldigo andre Navne
med samme Efterled synes dette ikke vel mllligi. Tvmrtimod synes disse Navno
at godtgjore, a,l l)ebd'nengang har veret brugt ogsaa' om en fri Mand Dst har
vel betegnet on Mand, som er i en andens Tjeneste' ligosom legn og gr' $eqanar''
lfvis fieuan er opstaaet al rpeguaaog beslmgtet med pegn,saa taler ogsaa dotte Ibr,
at Ordet i mldre Tider kan have veeretbrugt om en fri Mand' Lignende Skifte
i Betydningen kan paavises ved tysk hneckt i Totho\d til eng' uaight, ved weinn'
Svend, og ved got. s/ralks.
Jeg oversetter derfor nu lewan godagas ved ,,GodagsMand" (eller Tjenor)'
Ligesaa forstaar Wimmer pewan her i vzesentligsamme Betydning som heimpegii
Indskriftor med yngre Runer og forklarer det ved ,,hansgenosse(ein vornehmer
mann in seiner umgebung oder seinom gefolge)"'
1) Som en mindro sandsynlig Opfatning D.evnte jcg i ruin foNto !{Sav", at !o'ldg&- agar]lli
-{ato brugi som
kunile veere en Adjectivstamme, aflodel af qddd- som hailaga' af l&ill-, og'
afgjorh foroBurg
og
har
Wimmo^r
Navn ligesom oint. 6tag, a. o. rig. Denne bpfatning
nevntoilon
i
Toxten
for
afgjorende
ta-l€r
Navn
engolske
dei
men
den
anden;
trul<ket"for
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Deu hele Indskrift bliver altsaa at forstaa saaledes:
e k h a g u s t a l d i aP e w a n g o d a g a s
, , J e g I l a g u s t ' a t d , G o d a g s M a n d ( e l l e r T j e n e r ) ( i n d t i d s e d ed i s s o
Runer).u
Prof Rygh bemarker, at man paa Gruucl af de to fr'rrste Ruuers ringe
lloide i Forhold til de folgende maask6 kundo gieite, ai de er tilfoiede bagefter,
da der ikke for Pladsens Skyld kundo vmre Grurid til at gjore dem kortere.
'
at de
Betydningen af ek ,,jeg" synes mig dog at gjore dei sar.rdsyrrligt,
to forste Runer er skrsvno af samme Mand som de ovrige. For e som Rule 1
og som Ruuo 15 synes at vare iiJsigiet sammesiDregnetr'orm. llaaski har Runeristeren, efterat han havde indridset ek, ftrntlet, at disse to Ruuer val for smaa til
at tage sig rigtig ud, og derfol gjort de firlgende Runer storre, og det saaledes,
at hau har gjort de sidste af disse i det hele storre eud de forste.
F,uneformer og Sprogformer i Indskriften synes at vlse, at denne er en af
de aldre norsko Iudshrifter, soln er skrevuo med den leengereRrekkes Runer'
Det kau saaledesmerkes, at vi her ihko finde de yngre tr'ormer af folgende
Runer: e, k, a, n. Jfr. om den her forekommeudeForm afe Norg lndskr' 1301
og 310. Af Sprogfolmerne fortjener fewaR at fremhreves,fordi denrre Form
stemmor overens med sidste Led af owlpupewan i'Iorsbj:elg-Irrdshriftel Den
'rcotQdagaskarr ikke brtges som Tidsmarke,
sammendragle Form godagas al
da vi ikko v6d naar denue Sammendragnirrgi Udtaler er indtraadt.
Efter alle Merker svnes Indskrifien ikke at verc yngre eud 6te Aarhundred,
medens den vel kan vmre noget aldre,
Paa Yaiseidot or 15 llauger og en Stenkreds,hvilke alle oftor Undsets
Mening, forsaavidt der ved Gravning er funcilet noget i dem, har vist sig at r'rero
fra den aldre Jarnalder. Blaldt de hel opglavue Oldsager er to Bronceringe i er
IIaug, en Ring af Electrum i eu auden. Undset skrev om hdskriften i 1875:
,,eftor dens Karakter at domne og at slttte fra en paa det umre Valseid liggende
Gravplads, som jeg har undersogt, og son viste sig at tilhoro err tidligere Del af
Men det fra
den mldre Jernaldor, maa dens Alder sattes til omkring 1400 Aar"
Gravpladsen hentede Argu.ment beviser intet for lldskriften.
Wimmer (Rtnenschrift S. 303) har henfort Valsfjord-Indskrifien til

c'

500-600.
Valsfjord-Indskriften har Vmrd for den rigtige Opfatnirrg af TorsbjargIndskrifton. Rudolf lluch bemmrkeri Zoiischr. f. deutsch.Alt. XXXV, 207, ai
de danske og slesvigskeRuneindskrifter ikke kan vare urnordiske, hvis de er saa
gamle som fra 4de Aarh.l at deres Sprog ikke afgjor, om de er noldiske eller ei,
og at Y i Udlyclen ialfatd ikke lmnger kan bruges som Kriteritm for, at de er
nordiske, Jeg skal andensteds soge at vise, at R'uneu J i vestgermansk Skrift
'forsbjmrg-Indskrifteu derfbr maa
altlrig har havt Betydningen z oller n og at
'vero nordisk og ikke kal viere vestgermansk. Mel ogsaa Overensstemmelsen

i
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mellem Torsbjarg-Indskrifien og Yalsfjord-Indskriften i Formon pewan taler starkt
for, at Torsbjarg-Iudskriften er nordisk.

Til venstre for Hovedindskriften er der eu anden, meget utydelig Rakke
med Runer, som forst blev iagitaget af Kapieirr Krefting i 18?3. Om denne
Indskrift bemerkor ?rof. O. Rygh i 1898: ,,Den synes at havo begyndt langore
nede og ender opad ret {or Mellemrummet mellem 8de og 9de Rune i Indskriften
til hoire. Ilunerne i denne Linie ere endel kortero end deu anden LinieS og voudo
ti1 modsat Kant, saaledesat tr'odderne af Staverre i begge Linier vende mod hinanden. Forovrigt synes ogsaa her Iiunerne at have vpret at lrese nedenfra opad,
men altsaa fra Vonstre mod Hsire. Af dem kunde jeg blot lpso de to sidsto.
Den sidste Rune, der altsaa staar mellem Iiune 8 og 9 i Hovedlinien, er utvivlsomt
{. Den er fra Stavens Fod til Linien mellem Kvisteles Toppe 5,6 cm. hoi
Nastsidste Rune, mellem ? og 8 i llovedlinien, viser nu kun f; men da Siaven er
adskillig kortere end ], synes den ikke at kunne vrere fuldstandig. Dot kau
dorfor vare Rimelighed for, at her opritdelig har staaei N; dog kau ueppe noget
sikkert Spor siges at vare levnet af svre Kvist og Staven oven{or nedrs Kvist. Af denne Linies foregaaendoRuner kan jeg ingen lrese; jeg tror med Sikkerhed
at kunne sige, at de formodningsvis tidligere gjorte Forsog paa at lase enkelte af
dem ikke have tilstrmkkelig lljemmel i ds nu bevarede Roster af dem. Efter
Skjon har denne Linio indeholdt 9-10 Runor." Overlerer Rygh siger i 1896, at
der ikke kan have v€eret mero eud ca. 8 Runer; han har ligolodos laest de to
sidsto Runsr i Bilinjen som I Y.
Om Bilinjen skriver Krofting, efter at han har vreret ved Indskriften i
Midten af August 18?3: ,,I{vad der derrne Gang forundrede mig, var, at jeg saa
on anden Rad med Runer strax ved den forrige, som jeg ikke saa ifjor
Disse llunor forekom mig at danne et Navn, der tydeligt og klart endte med I Y,
men synes at vrere ridsede fra en anden Kant. Omkring disse 2 Rader var sat
Prikker, maaske for at antyde, at de horte sammen".
Hvorvidt disse Prikker virkelig har r'reret iilsigtode, vovor jeg ikke at afgjore. Med de navnto Ord af Krefting kan sammonstilles Overlaror Ryghs
Bemarkniug fra Sommeren 1896, at der under Staveue af ek i Hovediudskriften
,,seesi nogot storrs afstand en bue med lysere farve, som jeg antager for en rest
af on indfatninssramme".
Kreftilg fortsatter:,,Skrifttegueno have aldolos
samme Karakter som do forrigo, men ere med
Undtagelseaf de nevnte 2 mere utydcligo".
Kreftings Tegning af Runeme i Bilinjen meddol^c

L."

i Pllnrntwni

Denne Kreftings Afskrift {ortjoner efter min
Mening al Opmarksomhed. Tor det forste er det at merke, at Krefting ikks var
Buneforsker, saa at hans Gjengivelse ikke kan vare paavirket af noget, som han
har villet se. Dernast, at hau saa Iiunerne ,,i ualmirrclelig heldig Belysning".
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Fremcloles, at hans Noiagtighed og skarpe Syn godtgjores derved, at han forst
fandt Bilinjen, som Overlarer Rygh og Undset ikke havde seet. Nu siger vistnok
Prof Rygh i 1898, uden at have Kreftings Lesning for sig: ,,jeg tror med
Sikkerhed at kuune sigo at de formodningsvis tidligere gjorte Torsog paa at lase
enkelte af [Runerne i Bilinjer foran de to sidste] ikke have tilstrakkelig lrjemmel
i de nu bsvarede Roster af dem".
Men trods dette beviser ofter min tYening photographien, at KreftinEs
Lasning af do floste Runor i Bilinjen har god lljemmel i de levnede Spor. Han
maa have seot Runerne i bedre Belysning end prof. Rygh, og do kan deu Gang.
da hau saa dem, havo vaeret tydoligere ond nu.
Jeg skal i det folgende meddele, hvad jeg af Bilinjen tror at se paa photographien ved solskin (uaar jeg stiller de' saaledes,at Hovedindskriften danner en
horizontal Linje mecl Runornes Toppe uedad). Jeg kan se, at Bilinjen bogyncler
over h i Hovedlinien.
Rune 1 er, som jeg tror at se, sikkert lvl e, som hos Krefting. Den
begynder ganske lidet til venstre for h i Hovedlinjeu.
Rune 2 har hos Kreftirg Formen af s. Jeg tror at se en lys Stribe af
vasontlig samme Form. Men da denne begynder meget hoiere oppe end Rnne 1,
kan dons ovsrste Del reppe vere en tilsigiet Del af Runen. Jeg formoder, at vi
skal so bort fra denne overste Del, saa at Runen skal tages for et krummet > k,
hvis Aabning vender mod Indskriftels Begyndelse. Om denns tr'orm so Nors.
Indskr. I 295
Rune 3 har hos Krefting trormen af ot u, hvis Top vender nodad og hvis
Hovedstav er t'iI venstre. I)enne Rune kan jeg slet ikke skimte paa photographien.
Rune 4 er hos Krefting I l. Jeg tror usikkert at skimte sammeRune paa
Photographien.
Rune 5 er hos Krefting F F. Jeg tror usikkert at skimte samme Rule
paa Photographion.
Rune 6 er hos Krefting M e, dog med to utydeligo Tverstreger oventil.
Jeg tror paa Photographien temmelig sikkert at se, at Runen har var6t M e, om
jeg end ikke sikkert kan bestemmo Tvarstregens tr'orm.
Runo ? er hos Krefting f, som jeg ogsaaser paa photographien. At denne
Rune oplindelig vel har varet N a, havde jeg allerede tidligere, efter at have seet
Kreftings Tegning, udtalt til Prof. Rygh, og dette synes mig nu eviclent, ofter at
Rygh har seet, at Staven paa denno Rune er adskillig koriere end folgende Rune.
Paa Photographien ser jeg et Stykke over Kvister on lirLen lys plet. Denne er
mulig en Levning af overste Kvist paa N.
Ilune 8 er efter Alles Vidnesbyrd I n. Paa photographien serjeg tydelig
kuu venstro Del af denne Ruue.
Efter det forudgaaendo skulde Bilinjen lases:
"

e t v f PMF Y )
M > v f FM F Y ( n e p pM
ekulpeae
1 2 3 4 5 6 ? A

( n e p pees u l p e a a )
\
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Af dot foregaaendevil det fremgaa, at L:esningen af Rune 2 og 3 er meget
usikker og at Lasninger af Rune 4 og 5 er tvivlsorn. Derimod synes Rune 6
og 7 mig at v@re temmelig sikre, Itune 1 og 8 sikre. Vi tor da stole paa, at
ogsaa denno Linje er skrevel med den lmugere Rrelikes Runer og at vi her har
et Navn, som ender paa F Y -aR.
Jeg tror, at sproglige Gruude stottc den over:ifor nmvnte Lesning ek-,
Vi faa ved den ogsaai Bilinjel ek ,,ieg" foran et Mandsnavni Nominatir'.
I{vis dette Navu er rigtig lrcst, maa det r':ere sammerrsatul-pean. Andet
Led, hvis Lesning har bedst Hjemrnel, maa \r&re det samne son pewan, der
forokommersom andet Led i owlpu-fewan (Torsbjaerg)og i seuereTorm t Eqgpb,
Sigl4r, Eamdir og fl., samt i dei af mig formodederikiFiRpaa Aagedal-Bracteaten.
Se Norg. Indskr. I 1114. Som andet Led skrlde altsaa -l"aoan med kort Vokal i
forste Stavelseher (i Modsatuingtil den fbr rikipin formodedeLydforandring) vare
blevet til -pEaa,vLdet det blev til -lZr. Hvis jeg paa }fyklebostad-Steneu B rigiig
har lrest aihuprow[n.], viser denrie Form, at i Norninativ paa,-uae efter lang Vokal
a faldt bort fsr r.o. Se Norg. Indskr. T 33i.
IIvis Lesningen ulpeaner ligtig, hvilket lavulig rnedIleusyu til forsteLed
er moget usikkert, vil jeg holde clette Navn for at vrrre i sin Helhed det samme
som owfpupewanpaa Torsbjarg-Dopskoerr.
d. e. 1I/olln-fZuanr).
ufpean vil da ved Dissiririlation vitre opslaaetaf 'rUlntpeaa,ligesourgodagas
af aGodadagas.
Forau u i ulpean vil da za v:ere svundet i Udtalen. Jfr. orte By
(Norg. Indskr. I 101 if.), urte Orlemotlaud(I 248), oruma- llyklebostad B (I 336).
I{vis Lesningeu og Tolkriingen af ek ulpean er rigiig, maa donne Linje
vare skrevet meget lang Tid efter flovedlinjel, srarest i Slutrringon af ?de
Aarhundred.
Hvis \ som Rurie 3 virkelig har vpret skrevet meil Toppel nedad,passer
dette godt hertil. Thi i flere sene Iudshrifter rred derr largere Rakkes Runer
fiude vi enkelte liuuer sklevue rned Toppele uedad. Saaledesi Iudskrifterne fra
(Norg. Indskr. I258), Torviken
Fyrunga (Arkiv f. n. F. XIII 326,353), Odemot]ancl
B (Norg. Indskr. I 287).
Jeg bar troei, med Tankel paa urnlige Iudsklift{irud i Freu.rtidel, ikke at
burde undertryklie Kreftings La:sning af J3ilinjen og uriue Bemzerknineertil donne,
men en tilstr;ekkelig Advalsel imod at stole trygt og bygge videre paa den naevnto
Lresniug og Tolkuing vil mau har.e i Prof. Ryghs ovenfor trykte Ord om Biliuien.
1) A. Kock i Sievers Beitr. XXIII 512 rrcncr, at, owlfulewaR i€n hctegne IJit,alelr Wul\r
le?ran. Detto holderjeg a{ folgoni:le Grunclc 1br usanrlsvnligl: 1) Al o her skulilo betogne
Lyden zrl, tor jog ikkc antagc, da Lvclon ro i sarnrne Iralslirift er betegnot vcd w i lrewan.
2) At w her skuldo beteglo LlrdeD ?r, tor jcg ililie .],Dtage, da Lydcn u i nalsto Stavelse
er botegnet vod u og da w {or Lyden ?, cllors ikke kan paavisos Ior encl i meget sene
Indskrifi,er mecl ileu lengore Rehkes Rurer, 3) At owl}ru- er graphisli Omsatning for
inwaqe l'orst i aon iilsvarelcle linje.
wolFu-, stottes ve<l niwaqe:

(Trtlrt n s.ttehbcr
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