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Kristians Amt.
34. CIvre Stabu.
I-iteratur' Utrykt.
Tegning af rndskriften af G. Morck (i Runearkivet i Christiania).
Trykt.
O. Rygh-i Aarsberetning fra Foren. til norske Foriidsmind. Bevaring
f#
1894' s. 124-t28 (smrlig s. 126).
rr. schetelig i ,Aarsbererning( for 1g00, s. bb.
Grwnd,lag for Behandl,i,ngen Underslgelso a{ Originalen.
Tegn'i'nger. Autotypier efter Photograpbier, tagne af Photograph
Vering (Tegning
Nr. I og 2). Autotypi af en Tegning af fndskriften af G. Morck (NrB).

Den Spydspids metl Runeintlskrift, som er afbitdet paa hosstaaende
T"gning, tilhorer det bekjenclte Fuud fra den aldre Jrernalder, som
omkring 1gg0
blev gjort paa Gaarden Ovre Stabu (Matr. Gaards-Nr.16?) i
Hof Sogn, Ostre
Toten Prmstegjreld.
Fundet blev gjort i en lav, men megot vid rund Gravhaug,
d.er laa nar
Ifusene paa Avte Stabu, og er foraret til Universitetets Samling
af nordiske Olclsager af GaardensEier, GaardbrugerNiIs Nitsen Stabu.
Efter O. R-vgh (Aarsberetning for 1894, S. 124-128) hidsrette vi folgende:
,,x'undet er gjort for nogle
Aar siden af en llusmand paa Gaardenl Oplysninger om det
ere vetvillig samlede
af Eierens Son Hans Nilsen, hvorhos Samlingens Bestyrer
[O. Rygh] havde Anledning tit at se Findestedet i August 1894. Efter hvad der
saaledeshar kunnet
t)

Bogge' som hitltilharvrerot
Eneudgiver, har tidligere i Aftryk lest flero af de
!o-p-h}l
fnclskrifter, som' i tlot folgenclo udgives
ltveito, Yettelancl, Eidsvaag) og flygtig seet
enkelte and're i original, meD kan nu, da rnclskriiterne stat
odgives, paa Gruncl af. oiensvakkelso hverken lrese eller sk_r_ive.Magnus
olson er clifor fra nu af (Mirlten af
September 1902) indtraatlt som Mstludgivei og overtager
originalernes Beskrivelse og
''Bestemmelsen af, hvilke Runer og
RuoJfo"-""iirru
har, samt,6plysningerne om Funilet
af rndskrifterne og Tilsynet mecl Gjengivelsen af originalero"
og"rf deros Runer. Don
ovrigo Bohanclling (Tolkning o. s. v.) ucllrbeicles af S. E. med
EjJlp
af M. o. og fores i
Pennen af M. O., som tillige ovortager Korrekturen.
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efter Omstendighederne ikke kan ansees for i alle Enkeltheder
at v&re fuldt paalicleligt - er der i denne Haug fundet 4 Grave, hvoraf de to i
hvilket

Uclkanterne af llaugen.

Paa det ene af disse Stecler fandtes kun brandte Ben og

en liden Broncesp&nd"e",
der er afbildet i Aarsber.1894, S. 128
Denne
Grav
som Fig. 8.
var drekket med en meget stor Sten.
Paa et and,etSted i Udkanten fandtes ,,4 halvsmeltedeBroncestykker, hvoraf 1 sikkert synes at kunne henfores til Overdelen af en Broncespmnde,der for denne Dels Vedkommend.e
har lignet den i samme llaug fundne [ovenfor omtalte] . . .
Spande". ,,Langere inde i Haugen fandtes to Grave, eller
ialfalcl to Samlinger af Oldsager, ganske tpt ved hinanden
blandt brrenclteBen, KuI og Aske, drekkedemed,en og samme
Sten, en meget svrer Helle.t' Under denne laa paa det ene
Sted folgencle Gjenstande:
a) Et tveegget Svrerd af Jmrn af aldre Jrernald,ers
Form med damasceret Klinge; afb. Aarsber. 1894, S. L24,
Fig. 6. Paa Klingens ene Side er med Bronce i Jarnet
indlagt en Figur (afb. Aarsber. 1894, S. L25, Fig. 7), der
aabenbart skal forestille Victoria i alminclelig romersk Fremstilling, bevinget, hold,ende en Krans i clen hoire llaand og
en Palmegren i den venstre. Figuren, d,er staar paa en bred
Broncestribe, vender lfovedet mod Svarclets Od. Under Fsdd.erne er anbragt Bogstaverne S F. Vi har i d"enneFigur
snarere at se en barbarisk Efterligning af et romersk Arbeicle
end et daarli.gt romersk Arbeide. De store Mangler ved Uclforelsen synes at tale herfor: de slette Proportioner, clen
ufuldkomne Gjengivelse af Kransen, og at Palmegrenen ikke
er anbragt i venstre llaand, men stikker ald.elesumotiveret
frem bug Yingen, medens den venstre Haand holder Gevandtet oppe.
b) Levninger a{ et tveegget, i sammenrullet Tilstand
nedlagt Svmrd af Jmrn fra alclre Jarnalder.
c) Skjoldbule af Jarn af Formen Rygh, Norske Oldsager Nr. 2171). Randen er kantet med en fin ombsiet Jarnstrimmel.
Paa det andet Sted und.er ovdnnavnte llelle fandtes
folgencle Olclsager:
d) Tveegget Svard af Jarn, af almindelig reldre Jarnalders Form, sammenrullet. Tangen har i Enden en liden
Bronceknap.
e) Tveegget Spydspids af Jrern, i Form antagelig lig
NO. 20?, men beskadiget i Eggene ved Forrustning.
r) r clet folgoncle anvend.es Forkortelsen No. for Norsko
oltlsager.
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f) Tveegget Spyclspids af. Jrern, lig NO. 208, men med endnu bredere
Blad, beskadiget paa flere Stecler.
g) Den nedenfor omtalte, med li,uneinclskrift forsynede tveeggede Spydspids af Jprn.
h) Spyctspids af Jarn med F{ager, af Form som NO. 202 eller ,,Vimosefundet" Pl. 14 Fig. 15, ualmindelig smuk og vel arbeidet. Er ligesom det anforte
Exemplar af Vimose-Fundet pryd.et mecl indstemplede Cirkler med et Punkt i
Miclte!, der vel oprindelig har vreret udfyldte mecl andet Slags Metal.
i) Skjotdbule af Jrern, af Form vmsentlig som NO. 2lg, men i Toppen
forsynet mecl en paanaglet Knop af samme Ilovedform som NO. 216.
k) Beslag af Jarn til et Skjoldhaandtag, af Formen NO. 222, brudt over
og ufuldstmndigt.
l) En liden Svarddopsko af Bronce af simpelt gjennembrudt Arbeicle,
meget beskacliget.
m) En liden Knap af Jrern, af Form som en gauske lav Kegle, 2 Cm.
i Tvarmaal og Q7 Cm. hoi, fmstet med on Nagle, hvis eno Ende gaar gjennem
Keglens Top, fastholdt der med en lid.en Knop, medens den anden brerer en liden
firkantet Klinkplade.
n) 4 Brudstykker af en moget liden, men temmelig tyk Lerurne, der vel
har havt samme Folm som NO. 364, rnen ikke synes at have havt llank. Nedenfor
Ilalsen har den vmret tret besat med smaa Knotter.
o) Deu ene Halvdel af en ringformet Beltehage af Bronce af Form som
Aarsber. 1897 Fig. 6; jft. Texten d,ertil S. 50 og Aarsber. 1888 S. tl? Nr. 28 c.
Det synes at have varet en Krog, ikke en Malle.
p) Et stsrre Knivblad af Jrern; synes at have havt, buet Ryg.
De i Haugen fundne Oldsager, der er vmsentlig samtidige, tyde pa&r at
Stabu-Funilet fra arkreologisk Sbandpunkt ssnest maa smttes til det 4de Aarh.
Paa den Spyclspids(g), som nu i Universitetets Samling af nordisko Oldsager har Nr. 17770,opdagedesi April 1900 en Runeindskrift af nuvmrend.eConservatorH. Sche telig.
Denne Gjenstand beskrives af O. Rygh (Aarsber. 1894, S. 126) saaled"es:
,,Tveegget Strtydspidsaf Jern, . . . stmrkt beskadiget; har ialfald i den nederste
Del af Blaclet lignet NO. 205 og 206, Paa Bladets bredere DeI Spor af indstemplede eller gravereile Ornamenter,d.er maaske oprindelig have vreret udfyldte
mecl Solv eller Broncet), - bestaaendeialfald for en Del af Rader af Punkter og
af Baanil, d,annedeaf 2 Rader af Skraastreger, som gaa i forskjellige Retninger
og i Baandets Midtlinie stode sammen i Vinkler. Disse Baand gaa fra Bladets
Midtryg paa skraa ud mod Eggen, parallele med hinanden." Hertil Anmarkning:
,,Ornamentbaanclaf samme Slags fincles blandt de, d.er forekomme paa den i
,,Yimosefundet" pl. 14 Fig. 4 afbildede Spydspids.,,
Spydspidsen,der nu er 28 Cm. lang, er, som ovenfor sagt, starkt beskadiget.
Den har ligesom de ovrige Vaaben, sammenmed hvilke den er funden, varet med
t) H"tttt. er cler dog nu, da more af Ornarnonterne
efter Gloclskallens clolvise Fjmrnelse er
synligt encl i 1894,ikke nogetsomhelst Spor. - Ifdg.'s Anm.
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paa Ligbaalet og er som de fleste af disse bleven forsmtlig odelagt derved, at
d.ensBlad er blevet noget boiet. Da Indskriften opdagedes, var kun cle sidste
Iiuner synlige. Efter ihrerd.igt Arbeide lykkedes det imicllertid Assistent i OldsagsamlingenG. Morck at fjrerne Glodskallen over hele fnd.skriften, saaledesat
hver Rune traadte tydelig frem.
Skjont Spyd,bladets Overflad"e
er fuld af Huller og Gruber, er
dog intet Runetegn saa starkt
beskadiget, at der kan v&re
Tvivl om d.etsLasning.
Indskriften er anbragt langs
Spydbladets Midtlinje med Runetoppenevendte udover. Den
er skreven fra venstre mod
hoireo begynder nprmere Blatlets Rod og fortsrettes udover
mod Odden. Den er omgiven
af to punkterede Rammelinjer,
som mod fndskriftens Slutning
n&rme sig hinanden, idet Runerne her blive lavere. Sandsynlig har Bammeliujerne vpret
fortsatte, indtil de har mod,t
hinanden. Til hoire for sid,ste
F-Rune forbindes Rammelinjerne afen buet, som det synes,
punkteret Linje. Derved synes
at antyd.es, at fndskriften her
er afsluttet. NeclersteRammelinje kan nu kun folges til et
Stykke forbi sidste Rune.
Runerne or, hvad Anbringelse og Udstyr angaar, fuldstanclig ensarted.emed Spydbladets Ornamentbaand. Runernes Stave og Kviste er dannede af indgraverede,indbyrdes
parallele Smaastreger,cler lobe
Nr. 2.
paa tvars af Runetrrekkenes
Retning. Disse Smaastreger er clog i fndskriften kortere og anbragte tattere
sammen end i de ornamentale Baandlinjer. Heraf falgo4 at de verticale Baandlinjer foran forste Bune R ikke kan vaoreBunestave, da Stregerne,hvoraf d.ebestaa,
baade er lmngere og er anbragte i storre Afstancl fra hinanden, encl Tilfmldet er
i selve fndskriften. Derimod sees der til hoire for deu buede Linje, hvormed
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fndskriftens
Karakter

Afslutning

synes at antydes,

som Bunetrakkene.
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en kort vertical Baandlinje

Denne Linje

ligesom nogle punkterede Linjer

tilhorer

lrengere til

ikke Indskriften,

.[,MT.

af samme
men er vel,

hoire, kun anbragt for at fylde det

tomme Rum mellem sidste Bune F og Rammelinjernes formodede Skjaringspunht.
Ilvad Runernes lloide angaar, kan exempelvis anfores, at Rune 3 l\, hvis
Ilovedstav kau folges i hele sin Lrengde, er 1 Cm. hsi.

Nr. 3.
Rune 1 R r med skarpe Vinkler. Sidestaven gaar ikke ind til lloved"staven paa Midten.
Bune 2 F u. Ilovedstaven er ved nedersteKvist noget udbuget mod hoire.
Ilverken her eller paa a-Runen Nr. 7 er Kvistene parallele, idet overste Kvist
skraaner starkere nedad encl neclerste, dog ikke saa strerkt paa ]iune 7 som paa
Rune 2. Ligesom paa Rune 7 er overste Kvist noget lmngere end. noclerste.
Nederste Del af llovedstaven paa Rune 2 er utydelig paa Grund af en Forclybning i Junet
Rune 3 lt u. Runen er forholdsvis smal og har krum Siilestav.
Rune 4 $ r. Staven er paa Mid.ten lidt udbuget mod venstro, hvad der
ikke tydelig sees paa Morcks Tegning, hvor Kvisten ogsaa er bleven liclt for laug.
Rune 5 | i.
Rune 6 O. Om Runens Betydning se i d.et folgende. Rune 6, som
hverken staar paa de omstaaendeRunsrs Basis eller naar op til i Linje med disses
Toppe, er dannet af to mod hinanden vendte Vinkler, den ene over den anden.
Do to Vinkler berore hinanden ikke. Den overste Vinkel er lrengst til venstre.
Paa Morcks Tegning nrcrme Vinklerne, isar den nederste, sig altfor meget den
rette Yinkels Form; begge Vinkler er dog tydelig stumpe.
Bune 7 F a. Jfr. hvad der er bemrerket under Bune 2.
Indskriften synes at maatte gjengives:

R FN + I O T
Runesynes*, o.:;:ltf,i"-teaes
Npstsidste

som en lignend,e
Runeform

er lpst i mange andre fndskrifter, f. Ex. Torviken A, paa Guldhornet fra Gallehus,
-Wimmer,
Se herom bl. a. S. 179, 280 og
paa Tanum-Stenen fra Bohuslen, o. s. v
Bunenschrift S. 115 f. og Sonderjyllands Runemindesmprker (Srertryk af ,,Ilaand,bog i det nordslesvigske Sporgsmaals Historie") S. 12-14.
rauniqa er vistnok Nominativ af et Mandsnavn, hvis Stamme har varet
*Rauni,ngan-. Mandsnavne ilannecle ved samme Afledningsenclelse har man fundet
(Trykt

6. Deceurber

1908.)
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hari4a Skfi,ang; harqa paa en Kam fra
Vimose; ranqa paa Miincheberg-Spyd,spidsenl). Maask6 er paa Vimose-Spmnden
uwiqa at udskille som eget Navn i Nominativ; se S. 426. Genetiv prawiqan paa
Tanum,Stenenl sand,synlig eiqn paa Krogsta-Stenen, forkortet Skrivemaad.e for
*eiqan (se her foran S. 129). Tilsvarende Kvindenavn:
Nominativ taliqo paa

i folgend.e Navneformer:

Nominativ

Vimose-Hovelen.
I de germauske Sprog er der ikke ellers paavist noget Personnavn, der,
saaled.essom rauniqa, begynd.er med en Rodstavelse Raun-. Efter Formen kunde
oldn. raun fem. ,,Provelse". Dette kunde ogsaa
at blive brugt i Personnavne, da d"et ligesom
egnet
til
synes
Betyd.ning
efter sin
tn&nnra.,urabruges om en vanskelig Stilling, et farefuldt Forhold, og da Kunstskaldene kan betegne Kampen ved Omskrivninger som ri,tar rl,un ,,Skjoldets Prsve".
Stammeordet til rauniqa soges i

Men da raun fem. ,,Pr@vett ikke er paavist som Led. af Personnavne, er den
nrevnte Opfatning af rauniqa ikke meget sandsynlig.
En anden Opfatning synes fra Betydningens Side at have mere for sig.
*Bau,dnr,nga. Saaledes synes Trrenavnet
rauniqa synes at kunne v&re opstaaet af
oldn. rayn'ir,,R,ognetrnr al vrere opstaaet af *raudnnynorsk i Bygdemaalene i"ctl.tt't,
xSka\noy,
og Trreet at vrere kaldt saa paa Grund af sine roile Bmr. Jfu. Skfutoy af
xgre'i,dirz,
Gen. *'greidnar.
He,i,n'i,raf *Heidnir, l,16nar"af *l,i(tdnar, gre'in, Gen. gretnar, af
*Rnudn'inga, synes
At rauniqa allerede i saa gammel Tid skuld,e vrere opstaaeb af
ikke urimeligt, fordi Navnet er clannet ved en saa vregtig Afledningsendelse og
vistnok har vreret udialt enten med. strerk Bitone eller med Hovedtone paa anden
Stavelse.
Stammeord,et til rauniqa vilde i dette Tilfrelde vrere det Adjectiv, som betyder ,,rad", oldn. raudr. Heraf dannes i de germanske Sprog Personnavne. Saaledes nordisk Bau"dr"og Rau,dwlft". Saxo kalder en Viking Rotlto, jfr. o1d,n.raudavestfrankiske, Navne forekommer ogsaa Stammen
Raud,-, se Fdrstemann. Saaledes liaud'ittg, Rrnttbalcl, Baud(i,)1ter"t,Baodold.
Ilvis rauniqa er opstaaet af *Raudn'i,nga, synes d"et nrermest afledet af et
Mandsnavn *rauda, Stamme *Raud(a)n-. Forstemann opforer flere Navne, som
ved Afledningsendelsen -'ittg er dannede af en tostavelses Stamme paa -n; f. T)x.

ui,k'i.ngr. I

oldbyske, navnlig

Berten'i,ng, Heinoin'ing, Leoden'i'ng.
Minclre sandsynligt vilde clet vrere at trenke sig Forbindelsen mellem Ad.jectivet +"audr ,,radt' og Navnet rauniqa saaled.es,at dette nrermesL forudsatte et
Stammeord *IJaudrlan; jfr. Trmnavnet nynorsk Dial. ruun og Adjectivet oldn. grd'nn
Men d.et er kun som en usikker Formodning, vi navne, at
rauniqa skulde v&re opstaaet af *Rcntdnr'nga.
Som en tredje Mulighetl tsr kansk6 naevnesfolgend.e: rauniqa kunde kansk6
v@preopsLaaet af *Ilauntndngo og vrere afledet af old.n. Rcr,utnctr,Stamme Ra,umu,n-,
som allerede nmvnes hos Jordanes.
Navnet paa Indbyggerne af det norske Rau.,mat"i,kz,,

ved Siden af grd,r.

1)

ranqa har Wimmer og S. Bugge forlrengst uafhrengig af hinand.entolket som Nominativ
i Ental. Ilonning vahler mellem Nominat.iv i Flertal, Genetiv i Flertal og Dativ i Ental
af on Stamme paa, -e. Mon alle d,issetro Opfatninger er vistnok forfeilecle.
E O

Norges Indskri{ter

meil tle aldre

ll,uner.

JD

r-

34,

418

@VRE STJLBU.

Da vilde

d.et blive

KRISTI.{,NS

.A,MT.

lettere forklarligt,

paaviste i d.e germanske Sprog.

at Personnavne paa Raun- ellers ikke er
Vistnok er Assimilationen af mn til nn ikke

regelret, men den er d.og und,er visse Forhold. sikkert indtraadt. Den'synes bl. a.
at have fundet Sted i oldn. md,lfinni ved Siden af md,lfiin,iog i u\tfinni ved Siden
af udlfim'i, her i en Stavelse, som ikke havde Hovedtone. Jfr. Noreen i Arkiv f.
n. F. VIII L47 f. og Abriss der urgerm. Irautlehre S. 158; Kock i Arkiv f. n. F.
XIIII

187.

Olctn. senn ,,samtidig, pa& 6n Gang", sedr, sennr (skrevet ;j senner
DipI. Norv. V Nr. zLO, Aar 1349), glsvensk srender, af *sem,na,*su.,mniz. (Jfr. for
Betydningen angelsaks. semn'i,nga,saltnlungo ,,med.6n Gang, pludselig,,. OIdn. sen1,n
er vist ikke,

som Aasen og liydqvist

har ment, beslregtet med. s,inn ,,Gang".)
Tysk nenne% af nancnjan,' som Ordet heder i Gotisk. Her er Assimilationen af
mn til nn frem,kaldt ved Indflydelse af n i Fremlyden. Hvis rauni4a er opstaaet
af *Rau,m,n'i,nga,maa vi forgdsrette, at Assimilationen her er bleven hjulpen frem
vecl fndflydelse af det folgende ng og maask6 af n i Enden af den obliqve Casusform *Raun'i,ngu,n, sam| derved, at and.en Stavelse var stmrkt betonet.
Opfatningen af rauniqa som opstaaet af *Raermn'inga forekommer os at
vrere den sandsynligste af de her nmvnte Muligheder.
rauniqa er sandsynlig Navnet paa Spyclets Eier.

Saaledes finde vi ogsaa
der vel er Navnet paa et Spyds Eier, anbragt med- Runer paa
Spydbladet. Et Spydblad fra Kowel i Volhynien har med Runer fnd.skriften
tilaridslr (Tegning hos Stephens, Run. Mon. III 266, W'immer, Runenschrift S. 61
og Henning Tafel I.). Dette er et gotisk Mandsnavn i Nominativ. Et Spydblad,
som er fundet ved Miincheberg i Mark Brandenburg, har med Runer fndskriften
ellers et l{avn,

ranqa, der ligeledes er et Mantlsnavn i Nominativ.
(Tegning hos Stephens, Run.
Mon. II 880 og hos-Wimmer og Henning anf. St.) Ogsaa-Wimmer har i de to sid"stnavnte Navne seet Navnene paa Spydenes Eiere. Hos R,omerne synes det fra
Augustus's Tid af at have vmret Skik, at Soldaterne mrerkedo sine Vaaben med
sit eget og Hrerafdelingens Navn.
Saadanne Yaabenindskrifter er navnlig fundne
paa Skjoldbuler. Ogsaa et endnu bevaret romersk Svmrd har en saadan Indskrift
fifr. Hiibner i Ifandbuch der klass. Altertums-'Wissenschaftz I ?00).
Ved den i det foregaaende foreslaaede Opfatning af rauniqa som Navnet
paa Spydets Eier i Nominativ er der dog ikke blot den Vanskelighed, at en
Navnestamme Raun- ikke ellers er paavist, men ogsaa en anden Betrenkelighed,
som vi ikke fuldstmndig kan fjmrne.
Stabu-fndskrifton rauniqa og Miincheberg-fndskriften ranqa er begge anbragte paa Spydblacle, der synes at vare fra omtrent samme Tid (Henning S. 13?
satter Miincheberg-Spytlspidsen til Begyndelsen af 4de Aarh.). Hvis vi nu i begge
ilisse Inclskrifter soger Eiernes Navne, har vi det besynderlige Tilfreldets SpiI, at,
disse to Navne har samme Afledningsendelse -'inga og er dannede af to Stammer
Raun- og Ran-, som indbyrdes har stor Lydlighed, uagtet hverken de to Navne
eller de to Personer, som har baaret disse Navne, kan have vmret identiske 1).
Yi vover ikke i rauniqa og ranqa at formotle Fabrikanternes Navne. Og selv om man
antog dette, viltle ikke cle to Navne med nogen Sanclsynlighed kuune botragtes som to
forskjellige Skrivemaador af 6n og samme Persons Navn.
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Vi tror alligevel at burde holde fast ved den i det foregaaendefremsatte
Tolkning.l)
Det er her tidligere sagt, at Stabu-Fundet, viser flere sarlige Ligheder
mecl Gjenstande fra Vimose, og at det af arkaologiske Grunde senest synes at
maatte smttes tit 4cle Aarh. Indskriftens Runeformer og Sprogform synes heller
ikke at stricle herimod.
Ilvis Navnet rauniqa er opstaaet af *Eaumn'inga, er det sandsynligt, at
Indskriften er bleven til i de norske Oplande. Hvis Navnet rauniqa clerimod
har en anden Oprindelse,lader det sig ikke ved sproglige Grunde godtgjore, om
'bleven
fndskriften er
til i Norge eller i et andet nortlisk Land. Den vild.e i
sidstnavnte Tilfalde ogsaa kunne v&ro gotisk.

