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Christiania 1/6 87, - Tegning af Indskriften rnerl Bern:elkninger rf professor O. Rygh,
Trondbjeru 8/r 96, - Bern:erkninger orn hclskrifte', neilsl<revne af S. Bugge, tildiJ
i
Forbindelse mecl Prof. o. Rygh, Trondhjem 28 og 2L Juti 189g. Art i Runearkivet
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Christiania.
Trykt.
Aarsbereiningf. Foren, f, norske Fortidsminil.Bevaring f. 1g?4 S. 5b
f. - Wimmer i Aarboger 1874 S. 268 f. - Ingvall Urdset:
,,Indberetniug til direktionen
for det kgl. norske videnskabers-selskabom en . antihvarish undersdgelsesreise
i som_
meren 1874", i Kg1. Vidsk.-Setsk.Skr. i 19LloAarh. VIII S. 24_30 (1S?5). _ f.
Unclset
i ,,aarsberetn"'f. 18?5 s' 7-10. - wimme'i udsigt over det ph or.,histor.
samfunds
virksomhedi 18?6-8, S. 19. - S. Bugge i Aarbdger I norrl, OLik. 1878 S.69,22._
K. Rygh i Det kgl. norske Vidensk.-Selsk. Skr. 1929, Trolclhjem, S. 81. _
Noreen
Altisl. u. altnorw. gramm. 1 (1894) S. 1OZ
Stephens Runic
S 266 Anm. 1. _
Monuments Yol. I[
(1884), S. 11b f. (rrlecl Tegning), 896, 127. _ Burg Runenil_
schriften (1885) S. 139 f. tFimmer hos Burg S. lbb l _ Heinzet i Lreiger f.
ileutsch. Alt. XII S. 46 f. - Wiynner Rurenschrift (18S2) S. 22b_227 (neil
Tegniig S.
226), 3O4, 307. - Noreen i Arkiv f. n. F. VI (1890) S. 815. _ No.een pa.ls
i
Grundriss I r (1891) S. 420; I , (189?) S. 521. _ Nor.eenAltr.sl. u. altnorrv,
gramm.
2 s. 266 nr..46 og paa de i Registeret
uricler Rhoalln n€vnte Steder. _ Stepheis The
Runes (1894) S. 44 Nr. 166.
Grunil,lag for Behandlingen. unilersogerse af originaren i r,orbincrelsemed prof.
o. Rygb, samt Papiraftryk, Photographi og <le uuder. Literat*r
navute Medclelelser.
Tegninger. S, 354 gjengives den hos Stephels Rtn. Mon. IfI 11b uilgivne
Tegning af Runestenen,laant af det kgi. norrl. Oldskr.iftselsLab
i ttyoUcrhavn. SiAi;
meddeles rndskriften i Autotypi af et papiraftryrr, hvis Trerr af udgiveren
er udfyldte
ued Blyaut.

Runestonouer funden paa GaardeuVatu (Matr. Gaards_Nr.6). V:ernos
Sogn, Orlandets Prastegjeid. Oplysning om deu blov forst erholdt paa Gaardel
d e n 1 7 d sJ u l i 1 8 ? 4a f I n g v a l d U n d s o t , h v e m F i n d e r e u J o u L a r s s e n
vatn
gav fuld Beskod paa de naermereOnstandighocler ved Fundet. Nede mod
Vandet
er der under en Berghaus ,,Bengtsberget,, paa Gaardels Gjorcler en Samling
Gravhauger ei synderlig store; 4 lauge og 1 rund. De 4 large ligger i en Reekke
eftor hverandro fra ost mod vest. Syd for dem ligger rlen runde. I don
nastvostligste af disso Langhauger blev R'nestonen f*ncle* i 1g?1 om I{osteu. Denne
Haug var 24 Fod lang, 9 Fod bred, 2-3 tr'od hoi. Jon havde begyndt at grave
fra den vostlige Ende. Da han var kommon omtrent b Fod indover, stodte
han
paa liunestouen. Den stod stillet paa Kant i Haugen, med dol Side,
hvorpaa
rlunerne er indridsede, vondende ind mod Miclte'. Ha' benmrkede straks,
at der
Norg€s Indshiftsr

med :sldre Luner.
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var indridset Tegn i Sienen, og tog deu derfor med op til Gaardon. Vecl Optagelsen af Haugen spaltedesStenen i to omtrent lige tykko Delel den uboskrevne
Ilalvdel lod Jon liggo, efter at have forvisset sig om, at dor paa den ei fandtes
Spor af Tegn. f Harrgon fandt Undset i 1875 over dens Midte et Lag af storre
Stene, men forovrigt intet af arkaologisk luteresse.
Stenenblev afJon Larssen Yatn skjanket til det TrondhjemskeVidenskabs-SelskabsOldsamling, hvor den har Nr. 1BgZ.
Den er en Helle af blocl
blaagraa Lerskifer. Den er af
uregelmassigt Omricls, indiil 81
Cm. lang, indtil 36 Cm. bred;
nu kun 4-5 Cm. tyk, men
forend, sorn anfort, Underdelon
spaltedes fra, var den vel omtrent dobbelt saa tyk.
Paa Grund af, at Stene af
denne Art let kloves, er flere
Stykker paa Indskriftsiden skallede af, hvorved flero af Runerne er blevne mindre tydelige.
Stenen har ifolge Undset
visselig ikke varet storrel alone
i Kanten oventil og til hsire
er efter ham et Stykke slaaet
af, men han mener, at vi har
Indskriften fuldstendig (se herom i det folgeude).
I Hovedindskriften (a) er
Runernes lloide 10-12 Crn.
De har efter Prof. Rygh vaoret
indridsedomed en Meisel, son
har havt en smal Ende, eller
ned et lignonde Reclskab. De
har oprindelig varet tydelig og
skarpt irdridsede, saalodessom
man kan se det ved do Runor
som er bedst bevarede.
Denne Iadskrift a bestaar
af ? Iluner, skrevne fra venstre
mod hoire.
Oventil er en Rammoliaje,
som dog ikke folgor Indskriften
helt til vensiro, og som til hoire
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snart forsvinder, forili et Stykke her
er brutlt ud af Stenen. Nedentil er
ingen Ranmelinje.
Runs I or sikkert og tYdelig R r.
Af Rune 2 sees to nogonlunde
Ioclrctte og Parallolo Stave. Paa
Gruud af Afskailiug er venstre Stav
ikke fuldsimndig bevaret, nar''nlig er
den paa Midten utYdelig. Hoire
Stav er fultlstanclig sikkor, omend
ei overalt tydelig, navulig ikke oventil. Den oYerste bevarede Del af
denns Stav har on svag Krumning
til veustre. Veustre Stav gaar nu
moget langoro ned end hoire. Undsot har antaget en Tvarstrog, skraanende ned ti1 hoire, mellem de to
Stavo paa Midten. IIan bommrker
188?: ,,Af Tvanstregon spores Paa
Midten tYclelig Trak; ikke saa klar
som paa StoPhons'sTogning" Men
Rygh sigor: ,,NogonTvarstreg mellem disso to Stavo findos ikko;
hvatl man har taget derfor, or en
ved Afspringning fremkommen Afsats". Jeg fantlt det muligt, at der
hor har varet en mod hoire nedad
skraanentlo Tvarstreg, men sfter
Trakkone sYrtes mig clet modsatte
ligosaa muligt.
Undset har last llune 2 som
H h1), hvilkoi ofter Trakkene sYnos
mig tilstedeligi og a'f sproglige
Grunde rigbigt. Rygh or tilboielig
ti] at lase Bune 2 som N u' Runen
viltle som u vane usmdvanlig smal
i Forholit til sin Hoide.
r) . UDilsot skriver 18 Juli 1874' Dagen
eftorRuDesioDens tr'romLomst;,2clen
runo anger jog ogsaa som gikker;
ilsn volsiro stev €r ilog nogot ilunkel paa midton, Aa dor er afskallet
et eivkko; ilet gamme gjeldor om
tvetstrogons vonstrc ondo og 'lens
forbindolso 4sd doqno 8taY".
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Ilune 3 har I. Undset l8?4 og 188? last som i o. Han erklerer 1gg?for
sikkort Partiet straks ovenfor og nedenfor de to Staves Skjaringspunkt og Midtpartiot af venstre Stav. Om den kantede hoire Stav siger han, at den
,,er ganske
vist Kauten af Afskallingsparti, men Afskallingens Gr:enser er bestemt ved rrakket
der og markes i Kanten,,1). Prof. Rygh bemaerker: ,,Jeg tror ikke paa den for_
mentlige Rune 3 (!). Der er noget, der ser td som hoire Halvdel af denne llune,
men jog kunde med bedste Vitje ikke taxere det for andet end en Afsats. Det eneste,
som her bliver levnet til Stotte for l, bliver alisaa Muligheden af, at Afspring_
ningen har faaet en Kaut af detto Omrids, fordi deme Rune var hugget her. Det
maa dog bernmrkes,at hvis her har staaet l, vilde Runens Top have staaet paafaldende lavt i Forhold til de andre Runer,,. Jeg holder det med Undset for
sikkert, at her har veret ridsot e o. Runeu er ikke lavere end folgende Rune.
Jeg troedo sikkert at se svage Spor af venstre Stavs Midte og lidt af venstre Stav
straks nedenfor de to Staves Kryd sningspunkt, Det nederste af bogge Ben er
{uldstmndig forsvundet. At ingen Rune her skulde har.e vare ridset, synes mig
uantageligt ogsaa af den Grund, at den efter Il,une 2 folgende Rune da blev
adskilt fra hin ved alifor stort Mellemrum. Og denne fndvending kan ikke
firer_
nos ved dsn Antagelse, at -Rummet nermest efter Rune 2 dengang, da Indskriften
blev ridset, var ved Afskallinger blevet giort uskikket til der at ridse en Rune.
Thi Afskallingerno ved Rune 6 og andelsteds paa Indskriftfladen vise sig at veere
yngre end Indridsningen, Og hvis et saa bredt Rum her havde veret uskikket
til dsr at ridso en Rune, vilde man yistnok overhoved ikke have va'lgt Stenen ti1
.Runesten. Endelig tale sproglige Grtude, som jeg i dei folgende
skal soge at
vise, imod don Antagelse, at her ikke skulde have varet ridset en Runo.
Rune 4 adskilies fra foregaaendeved et noget stolre l\fellemrum end det,
som ellers adskiller Runerno paa Stenen. Grunden hertil er vel den, at det mellemliggende Parti, som er uog6t ophoiet, ikke har frembudt bekvem Flade til Indridsning. fngen Runo synes her at v:ere udslottet ved Afskalliug2). Rune 4 er
sikkert og tydelig fi A. Rlrne 5 er ligoledes ganske tydelig I l.
Af llune 6 ser man uedentil tydelig el rot Stavl jeg kan folgo denne opad
til lidt ovenfor nederste Spids af Kvisten paa Rune 5. Staven staar paafalclende
nmr ird ti1 Runo ? og- er lidt krummet mod hoire nedsntil. On Runen har havt
Kviste oveutil, kan nu ikke seos,da flere Stykker her er afskallede.
Ilune 7 er aldeles tydelig { n.
Den helo Indskrift a leserjeg altsaamed Undset og Wimmer R H 1X | * A.
Rune 6 har Undset og Wimmer udfyldt f t. Dette holder jeg for rigiigi. Man
tor ikke tmnke paa, at Runen har va:ret ( f, thi Staven af nune 6 staar for nar
Rune ? til, at Rune 6 kan have vnrel f .
t)

Undset skriver l8 Juli 1874: ,rSaliorune er ilon, som jeg med storst sp.ending og noiagtighoil
har untlorsogt, da den har lidt mest, Aldeles sikker cr ktn vinkelen til hoire; det, samme
to! jeg og tro om topvinkelen neilentil. Over.s.,oog venstro del or dorimod ganske afskallet; aoglo antydniDger af tr.ekkono tror jeg dog at, kunne skimte,..
Jeg vover ikke ai lormode, at Runon p w hor oprinclolig skuldo have veret, riclsot, me4
vere forswnclon ved AfsLallins.
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Iudskrift a har altsaa, som jeg med Urdset og Wimmer antager, varet

RHTXITA
r h o a l t R ,
d. e. det oldnorsko Mandsnavn Hr6ald'ni Nominativl).
Vatn-Indskriften a er i palaographisk Ileuseendo vigtig derved, at deu
kan betegnes som en Overgangs- eller Blaudings-Indskrift. I)en har den for don
laengereRakke s:eregueRune for o, der er opgivet i den kortere R:ekke.
Paa den andol Side har Vatu-Iudskrifton a en Eiondommelighed, ved
hvilken den bestomt adskiller sig fra de med den l:engere Rmkkes lluner skrevno
Indskriftor og slutter sig til den kortere Ii:ekkes Skrift. Mandsuavnel Hrbald's keu
her nemlig ikko have Ypret skroYet med Rruen d, uagtot denne brugtes i den
langero Rekkes Skrift, men maa have vreret skrevet med Iiuuen t, der i den
kortere Iiekkes Skrift regelret bruges til Betegnelse af Expiosivlyclen r7' Paa
et lignencloOvergangstrin staar Indskriften paa Solvesborg-Steneni Bleking' Denne
har Runen P w, sonr horer til den lmngere limkke, X a, men t som Tegn for
Udtalens d.
Fremdeles kan fremhaves, at Il,unen h paa Yatn-Steuen endnu har 2 rette
Siave (dor staa temmelig teet vecl hinanclen). Denue Runeform (som maa forudsaottesfor Solvesborg-stenensSkriftform) holdi sig ogsaa i Danmark og i Sverige
i den kortere Runerakke ind i Begyndclsen af 9de Aarhundrcd. Indskrifteu paa
den norske Gimso-Sterr,der er skreveu med den kortere RrekkesRuner og som
vel kan veerefra omkring Aar 800 eller lidt senere,har for h baade lormen med
2 retie Stave og tr'ormen med 1 ret Stav' tr'ormerrfor h med to rette Stave ffndes
fremdeles (i Accus. hnLg) i det med den kortere Rmkkes Ruuer skrevne Kirkebo-Indskrift fra Feroelne, som har I for n og N for g (Wimrner Ruueuschrift

s. 311f.).
Om X n paa Vatn-Stenen skal i det folgendes tales.
Paa Vatn-Stelen har n ikke den pldre Forrn f med Kvistene opad,mel den
senereI med Kvistone nedad. Om Forekomsten af denne Forin i hldskrilter
med den langere Rrckkes Ru.nerse Norg. Indskr. I b+,23b,28S Sarnmellign i
8ei folgende Tveiio'IDdskriftenfra Dal Sogl, Tiun Pgd.
I den norske Form af den kortoro Rekkes Skrift bliver A i Betydning n
tidlig ubrugelig. I norslie Indskrifter fla deu kristue Middelalder beiyder I y.
| .r findes endnu paa Valby-stererr fra Tjollirrg, Larviks Fogderi (Norg. Indskr.
I 84). Sandsynlig (om eud ikke sikkert) paa Gimso-Stenen. Er l'orm for -t, som

r) Prof. O. Rygh er tilb@ietig til at ltes,r: ttttl[t]n. DenI'e Lesning kan jeg ikke tiltrarde,
dels fordi ilen, som i tlet foregaaenclo sagt, ikke synes mig at stommo overons rnocl Sporono paa Steuon, dels af palaeographiske og sproglige Grunrle. Det, synes mig ikke
antageligt, at en Inclskrift fra OrlaDdet, dcr har X og F (se i dot I'olgende) sorn a Rttner
1'hi saa langt'
og I som l-Runo, skulde kunne have Navnot lto(1ir skrovet med Iu.
r' \.i har
med
thlalt
sammen
her
iliko
i
Ucltale[
vare
kaII
/,?
i
Fromlycl
i
Tiden
tilbage
ilr' i langL eenore norsko Indskrifter, af hvillie en endog fra Ostlan.let: ltl tliarihi paa
Alvstad'stenon paa Toten; hr(Lbi tn laa Skaalevolai'stenen fra Yanse, lister og MaEdals Ami,
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or opstaaet af { ved Forkortning, forekommer paa Bjorneby-stenen fra Degernes
i Smaalenene,som har Indskrift af n ok-Indskriftens Typus.
Jeg fromhever endnu, at Navnet paa Vatn-Steneni Nominativ or skrovet nocl
Runen lr, ikke med rei.d, \agtet Lyden rt, betegnet ved Runen t, gaar foran.
Ligeledes or paa den vel omtrent samtidige Tveito-Sten fra Dal Sogn, Tinn pgd.,
skrevet tlitn, d. o. Mandsnavnel Teitr (se i dei folgende). Paa Bjorneby-Stenen fra
Smaalenene,paa I'temlose-Stelen, tr'yn, og paa Orja-Stenou, Skaane, slgfu,,staarr,l
i Rrnverser Nr. 76 (Sodermanland) azrsln. Men i de fleste dansko og svonske
fndskrifter fra omkring c. 900 og sonero ex I efier Dentaler gaaet ovor ti] R.
Bjorneby-Stenon }:ar alhgtr (med redd-Il,unen),d. e. alkandr, eftet: slgtn.
Paa Vatn-Stonen er skrevet rhoaltR med rh. Paa gamlo danskeRunestens
msd den kortere Rekkes ll,uner forokommer ligeledos th i TrcmLyd,en: rhuulfa
Hehtas, rhafnuka Laborg; jfu. ruhalls Suoldetev. Da Navnet paa den i lleluasIudskriften npvnte Person er paa Flemlose-Stenenskrovet i Accus. ruulf, og da
det i Laborg-Indskriften nrevnte Personnavn or skrevet rafnulca paa BrlkkeStenen a, synes dot rimeligt, som Wimmer (Runenschrift 389) formoder, at rh
botegner en Lyd, der historisk ligger imellem den urgermansko Lydforbindelse
/r'r og det senere r, nomlig dei stemmeli.rser (entel alene eller fulgt afet stemt r),
saaleilessom detto nu horos i Islandingernes Udtale, hvor de skiivo y'ar.
Navret Hr6ald,r, rhoaltR maa i umordisk Form tidligst havo lydt, *lrdpu.wald.aa
d. e. den lovpriste l{ersker. Deule tr'orm gik oyer Ljl'Ehrodwalda;denne
*hrdwaldn
iglor trl
Foran Vokal i Iudlyd blev eudelig rogelrot bm til o som i oldn.
prandir af 'N
jfr.
ags. Dat. plv. prdruendu,n-Saaledesopstod Eormer Er6aldr.
[rbenilia,
Paa tilsvarondo Maade er Hrdlfr, Er6ulfn opstaaet af *bopuwolfan, IIvor
tostavolsesFormor paa -zr-med lang forste Stavelse forekom som forsto Sammonsmtningsled,er a blevet sylkoperot i forsie Halvdel af Sde Aarhundred. So mino
Bidrag iil don al.dsto Skaldedigtuings Historie S. 16 f.
Det maa markes, at Iudskriften har rholltn, ikke -aldan. Stammens udlydende o er faldt bort foran Nominativsmmrket n. Dette t er endnu bevaret i
eirilaR hroRaRBy (c. 650),mel er faldt bori i hApuwulafnJstaby, hlpuwolnfn og
hAriwofAfRStentofta; som det synos,ogsaa i qlskln (d,.e. Angilashatha?)
og huiqn
(d. e. husinga?) Tonnaas (Norg. lndskr. I 62-64, 68 f,) og i aihuprown? Mykle.
bostad B (Norg. Indskr. I 335). Frendeles i tritn paa Tveito.stenel i Da1 Sogn,
Tinn Pgd. (fra c. 750?). Paa Upsala-Oksonhar jeg last Navlet isarn i Nominativ
(Norg. Indskr. I 1?4); donne Torm maa v:ere opstaaet af atsarnn,.*asu,rnaz.

Til hoiro for Hovedindskriftel, som ender med {, er der paa Vatn-stenen
flere Runer, som er meget svagere, grnudero og utydeligere end de foregaaende
og som allerede fra Begyndelsen af maa have varet dotte. Denne Dol af Indskrifton, hvilken jeg betegner som D, bJev i 1874 slet ikke iagttaget af Unrlset,
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r). Jeg blev
modens har om disso Streger i 1887 skriver: ,,Vel uden Betydning"
da jeg forste Gang saa Stenen. Don Tegning, som
opmanksom paa dem a11erode,
jeg har omtalt Norg. Iudskr. I, 84 ovorst og Anm. 1, er af disso Ruler paa VatnStenen (og ikke, som jeg dengang troede at mindes, af Indskriften paa eD Stsn i
et svensk Museum).
Den 23de Juli 1898 blev disse R'uner undersogte af Prof. O. Rygh og mig
i Foroning. Don folgende Beskrivelse er nodskreven efter Samraad metl ham.
tr'orsto lluno er sikkert ( f. Runestaven begynder naestenligesaa hoit
opps som L (a Buns 7). Staven al ( gaar ned til hoire Kvist af f, som den
bororor; Stavon synes ikke at have vrcret fortsat nedelfor denno Kvist.
Anden lodretto Stav (b Rlrne 2) begynderligesaahoii oppe som forste,
Stavens nsderste Dol krummer sig mod
men gaar meget langero ned ond {.
Afskalling,
hvorfor Stavon der er usynlig. Paa
megen
hoire. Paa Midten er
Midten er ingon sikre Kviste. Runeu har ikke v:eret {, som i min Tegning Norg.
Indskr. I 84. Men til hoire oventil er der, som det ser utl lil, to naer ved hinanden staaende,nedad skraanendeKviste, af hvilke den overste synes at udgaa
fra don retto Stav lidt nederfor Toppeu. Derfor syues 6 R. 2 at maatte leses
som F a.
Tredjo Stav er oventil meget svag. Den synes dog at have begyndt
omtrent ligesaa hoit oppe som auden Stav. Deu gaar erduu laengere led ond
anden Stav, lige til Stenens nedre Kant. Dens allernedersto Del er krummet
mod hoire.
Fra tredje Stav gaar et godt Siykke ovenfor.Midten (orntrent i Liuje med
Udgangspunktet for nedersto l(visN paa () el Streg eller Indhuling ud, som
skraaner nedad mod hoiro. Men demre Streg sor snarost ud til at vare iilfaldie.
Ilvis dette er rigtigt, skulde b Rune 3 v;ere li
Fjarde Stav er kru syllig i sin roderste Del. Ilvor langt den har
gaaot op, kau ikko sees. Sandsynlig har den ihke straht sig saa langt op som
den foregaaendoStav, fordi Stonen nedentil og oventil smaluer af til hoire. Nedre
Ende rekker ialfald nu ikko saa langt nod son den forogaaendeStav, da Stenens
nedre Kant ved 4de Stav or hoiere oppo.
Til hoire {or Staven er dor eu Skraast'-eg. Demre Skraastreg synes at
vare ridsot. Prof. Rygh antager, det maa belegtes, at deu har varet fortsat
indtil 5te Stav. Han bomarker, at som Iiesterne af b Iiuno 4 lu ser ud, kunde
man antage den for I n, hvis Skraastreg ikke, ialfald nu, har efterladt uoget Spor
af Fortsrettelse til venstre for Staveu. Ogsaajeg antager efter Tr:okkene paa
Stenen dette for muligt; mer jeg holler paa clonandeu Side ogsaaandro L:esninger
for mulige. Ved tsetragiuing af Papirafiryk syues det mig overveiende sandsynligt, at 4de og 5te Stav har danuet Rtnen \ u.
A f f o m t e S t a v s e e sk u u S p o r . m e s t v e d M i d t e n .

1) Disse Runor omi,alos ikko af Wimurer.
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Til hoire for femte Stav kan der have staaot 6n Stav
til. prof. Rygh
tror, at der ikke kan have staaet flere Stave end 6n, forudsat
at Stenen ikke i
donne Ende har lidt on storre Beskadigolse,efter at deune Der
af rndskrifton blev
indridset. Jeg finder det nindre sandsynligt, at Sterren til
hoire har lidt noson
storre Beskadigolse,efterat fndskriften er blevon ilclridset.
Hermed er deu ofter Samraad med prof. O. Rygh nedskrevne Beskrivelse
af Indskrifi b afsluttet.
Indskrift b synes altsaa at vare: ( l,1) fai_, medeusdet er
N
usikkert, hvorledos det folge*de skal l:eses. r fai- har vi vel sikkert en Form
af det i r'dskrifter
hyppig forekommendeVerbum, sorn har betyclet
,,skrive., og som i historisk
Oldnorsk heder f6,. Dets prateritum heder i lsie ps. ;g. Iudic.
faihido paa Steneno
fra Einang og Sandvo (sei det folgende). Deu gamle Form
faih_ tor jeg ikko
forudsatto paa Vatn-Stenen. N:ermest ved deuues l.orm staar
/izl1z (med N for
a) paa Skoe-Stenenfra Bohuslen (I, g4).
Forst blev ai foran h, til d: fah_. Derpaa faldt /a,cler ucltaltessom
Aandelycl,
ud mellem de to Vokaler ii og i. Hvilkeu lorrl af tlette
Verbun vi har oaa
Yatn-Stonen, or uvist. Se i det folgende.
Jeg finder det overvoiendesautlsynligt, at Indskrifteu D er indrirlset
af samme
Person som den dybere indridseile Iudskrilt a t venstre, h'ad e'teu
det har
varet samtidigbeller ikke. Det synesmig rimeligsi, at Ruuerrstereu
ikke fra forst
af har havt til Ilensigt at iudridse ( og de derefter til hoire folgende
liuner.
Ilerlbr taler den Omstaudighed, at der er levlet saa knapt Rum
til Inclskrift b
og at f et ridset ind paa {.
Ogsaa paa Torvik-Stenen B or endel af Rrurerne (her dels
foran, dels
efter do andre) ridset langt ffuore og grundero end de tydelige
Runer, men, som
jog har formodet, af samme person som disse. Se
I 2g4-Zg?, 2gg, ZgZ_'ZSq.
I fai- er I faldt bort mellem to Vokaler. Detto heuvissr
til forholdsvis
sen Tid. Endnu paa Aagedal-Bracteaten,son jeg har sat iil
c, 6?b, ffndes sand_
synlig fahd d. e' fahide og uha; paa Fyrunga-stenen
fra c. 6?b-?00 fahi.
Odonotland-Iudskriftenfra a. 67b_700 har uha og
uhn, d. e. alaz. Men ved
Sidsn deraf har Aagedal-I.dskrifie' tiade, som efter miu Formoclning
er opstaaet
af +tEhdde;Odemotland-fndskriften ue d. e. rle, af uiha; Fyrunga_Indskrifton
efter
min Lasning og Tolkling wea (Arkiv XIII 342, BIT); Bjorketorp-steuen
spr :
oldn. q2d ^f rydhu.
Det nastaldste Exempel, hvori I er faldt bori mel]om to
vokarer i verbet
er
f'dr, fN;[i paa Skeo-Stenen.
Medens dst korte a i rhoAItR er betegnet ved
X a (dr-Runen), er det lango
a i fai- betognot vod F a (iss- eller amsaa-Runen). Denue
Aclsk lolse forekommor
i ingen anden Indskrift. paa modsat Maado adskilles
de to fiuner paa Sk6,ii,ng_
Stonon og paa Fonnaas-spanden (Norg. Indskr. I
64, ?0 f), hvor rir-Runen
botegnet langt a. Dette er dsn aldre Brug, som
Runernos Navno vise. paa
r) Eorveil berigtiges min tidligere,
S. 84 medduli,eAfskrift, (:f
l.ll.
lTrykt lc Sc|tcmlrar 18r9.)
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fshby-Stonon botegner dr-Runen et {uldt a, ansan-Ruuonet reduceret a. Her er
altsaa dr-Runen gaaet ovor til at blive den egeutligo a-Rune. Dot samme er i
ondnu hoiero Grad Tilfaldet paa Stentofta-Steueu,hvor arzsr.ra-Rutenkun et br.ugt
on eneste Gang, i Ordet niuhN i Linje 2, hvilket i Linie 1 er skrevet niuh{.
Vatn-Stenens Skrivebrug staar paa et oprirrdolieere Trin end Istaby.Stelens,
forsaavidt som azsan-R,unenher (som endnu paa Shee-Stenen)i fai- er bmgt som
Tegn for et fuldt a.
Oprindeligere end Skriftbrugeu paa Stenene fra Istaby og Steutofta er
ogsaa den, som vi finde paa Fyrunga-Stenen, hvor N er deu regelrette a-Ilune
(i fahi for langt a), men hvor X a fiudes 6u Gaug brugt for langt a, i Ordot toe
(Arkiv XV I+3, 74b).
Paa Bjorketorp-Steneu forekommer slet ikke Runen arsar eller 6ss,nedens
X e her er den enesto a-Rure (brugt baade for a, d og for I{alvlyd afa). Endelig
blandt den laengereRakkes Runer paa Rok-Stenel beteguer, ligesom i Indskrifter
ned den kortere Rakkes Runer, arsur eller 6ss nasalt a, medeus rir betegner ikko
nasalt a; se min Afhandling om Rok-Stelen og tr'onnaas-Spanden
S. 100-102.
I Norge 6.ude vi Formen { I ogsaa paa 'ft'eito-Stenen; se i det falgende.
Yatn-Stenen er, som saa mange andro Indskrift-Stene med den lmngere
Rakkes Runer, fundet stillet indo i en Gravhaug, og jeg ser ikke tilstrrekkelig Grund
til at betvivle, at dette var dels oprindelige Bestemmelse. Efter sin tr'orm og
Storrelso synes den ikke at kunne vsre on I\{indestel, bestemt til at reises i
fri Luft.
Stenen var stillet saaiedes,at Indskriften veudte nedad. Ligeledos var
Aarstad-Stenen stillet saaledes, at Indskriften vondte indad mod Gravkammeret
(Norg. Indskr. I228). Elgesem-Stenen
blev fulden i en Gravhaug liggendo med
Iudskriftsiden nedad.
Saalange man paa Vatn-Stonen heste alene Mandsnavnot rhonltn i Nominativ, maatte man finde det naturligt, at detto var Navnet paa den dode Mard,
hvis Grav den deri satte Runesten skulde marke. Om Indskrifter, som aleno
indeholdor ot Person-Navn i Nominativ, hvilket har vaeret opfattet som del Dodes
Navn, so Norg. Indskr. I 223, 277, 280. Berga-Stenen i Sodermanland har to
Navno i Noninativ, skrovne adskilt fra hinandel. Disse synes at maatte vsre
Navnene paa de to Docle, som har hvilet under Stenen.
llen nu har vi seot, at Vatn-Stenen efter rholltn, som har veret skrevet
med tyclelige Runer, har med langt finere og utydeligero Trrek flero Runer, af hvilke
cle forsto or fai-. Hvad er Meuiugen af disse utydelige Runer? lfan kunde
tanke sig Muligheden af, at don Dodos Navn r"holltn, hvori Runerne har varet
tydelige, er skrevet forst og at Ruueristeren derpaa i de til hoire ffnt indridsedo
Runer har navnt sig solv som den, der har skrevet Navnet rhoaltn, Ved denne
Opfatuiug er der dog den Betaenkelighed,at dei da er vanskeligt at paavisoRuneristerens Navn. Jeg narer Botankelighed ved at forstaa fai som Pres. Indic.
'1ste Ps. sg.
,jeg skriver" fifr, fahi Fyrunga, se Arkiv f nord. Tilol. XV 143) og
vetl at soge Runoristorens Navn i de folgende Runestave.
Nole€s ]lds]I}iftor

m€iL ile eldre Buner.
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Hvis derimod de med finere Traek skrevue Runer kun indeholder en Torm af
et Verbum for ,,skrive", da han rhonltn ikke vmre den Dodes Navn, men maa
vers Ruqedstsrerrs Navn. Oa, 'ri\ der Dsdes Na-rr-\ s\e\, ikLe frides paa Stelel.
Dette er Tilfalclet paa Einang-Stenen (Norg. Indskr. I 84 f.), der dog ikke, som
Yatn-Stenen, er sat inde i Graven, men reist i fri Luft paa Graven. Den Dodes Navn
synes ogsaa at mangle i Indskrifien paa Yalby-Stenen, som er funden inde i en
Gravhaug og som har Indskrifi med en gammel Form af don kortore Rekkes
Runer (Norg. Indskr. I 84, 87). Det er herved at marke, at allo tre her n:evnte
Indskrifter har on Form af Verbet /ri ,,skrive,,.
Jeg holder den sidst navnto Opfatning for den rette og tror, at VatnIndskriften i sin Ilelhed bor laeses

RHlXIlA TFIN
r h o a l t R f a i u
e
g
R oald skriver (dette),,.
,,j
OgsaaProf. Alf Torp tror paa Papiraftryk at se, at sidste Ruuc har
vsret N u. Med Hensyu til Brugon af Prasens kan sammenlignesfahi paa Tyruuga_
Stenen og Norg. Indskr.. I 334 f. Ligesom i Eiuang-Indskrilieu er ,,jeg,, her
ikke udtrykt ved et sarskili Ord. Formen faiu er ved sit u ensartet med wiju
Kragohul ,,jeg vier" og er dervod oprindeligere end fahi: jfr. Arhiv XV 144. faiu
har enten varet.dtalt som tresi:avelses+faililu eller som tostavelses/a7a. urnordisk
stemmer her ved sit -u i Pras. Indic. 1 Ps. Ental overens med Oltlhoitysk (f. Ex.
xuAniu) og Oldsaksisk (f. Ex. hebbiu) i Modsatning til -a i Gotisk (f . Ex. sohja),
Det samme Vokalforhold viser sig i Nominativ af llunkjonsstammer paa -d, se
minu liubu Opedal.
Runoristeren har vel bagefier tilfoiet Ordet ,,jeg skriver,, (hvad der fra
fsrst af ikke synes at havs vnret hans Hensigt), for at Navnot ikke skulde misforstaaes som don Dodes Navn.
Wimmer (Runenschrift 304) henforer Vatn-Stenen iil c. ?00 (?2b).
Paa Grund af, at Indskriften sandsynlig har havt f for Udtalens d, samt
paa Grund af Sprogformerne rhoAltn (af *Hrdputaaklan)og fai- (af
faihi-) kunda
den mulig endog settes saa selt som lil c.72|',7b0, omend det af mig formodedo
faiu vod sit -u or oprindeligere end Fyrunga-Stenens fahi.
Yatn-Stenen er vigtig, fordi den or fra en Overgangstid, fra hvilksn vi
har moget faa Minder om Skrift og Sprog bevaredo.
Undset undersogte i 1875 de ovrige Ilauger paa Yatn og slntter deraf, at
der i den ene af dem fandtes Klinknagler, at ilenne var fra den yngre Jarnaldor
(Aarsbor.for 1875 S. 7-10).
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