R G t r SI N D S K R I F T E R
I,IED DE zELDRERIII{ER.
UDGIVNE
FOR

.l
DET NORSKE IIISTORISKE
TTT,TJ,6,.RIT'TFOND
VED

SOPHUS BUGGE.

r.

CHRISTIANIA.
A, W. BROGGERSBOGTRYKKERI.
1891_1903.

:r4*

Bratsberg Amt.
37. Tveito.
L'i,teratur. Utrykt.
Tegning af Indskriften meil Bemrerkninger af O. Rygh,
Tveito 1 Aug. 1897. - Brev (med Rids af Runestenen)fra Kirkesanger G. fngolfsland
til M. Olsen, Vestfjorddalen 20 Oct. 1902. (AIt i Runearkivet i Christiania.)
Trykt.
Ilalvor Flaten i ,,Varilenu (Skien) 5 Juni 1896, Nr. 131 og dorefter i
8
Juni
1896, N". 130. O. Rygh i Aarsberetning fra Foren. til norske
,,Landsbladet"
Fortiilsmind. Bevaring foi 1896 S. 71 0f". ogsaa S. 68--71).
S. Bugge i Forhandl.
i Vitl.-Selsk. i Christiania. Oversigt over Vicl.-Selsk.'s Mlder S. 21.
S. Bugge i
Arkiv f. norcl. Fi1ol. XVIII (1901) S. 4, ].2.
S. Bugge i O. Rygh, Gamle Personnavne i norske Stedsnavne(1901) S. 246 Anm. 1.
Grundlag for Behand,l'i,ngen Underslgelse af Inclskriften i Papiraftryk,
Renyttelse af O. Ryghs (under Literatur nrevnte) Tegning og Bemarkninger.

samt

Teon'i,ng. Autotypi af Indskriften efter Papiraftryk. hvori Runetrakkene og
andre Fordybninger er udfyldte med Blyant.

Den Runesten, som her skal behandles, fremkom
Gaarden Tveito
marken,

(Matr. Gaards-Nr. 123) i Dat

under Udgravningen

Sogn, Tinn

Sommeren 1896 paa
Prrestegjmid, Tele-

af to Roser, i hvilke der gjordes et storre Grav-

fund. fra den aldre Jernalder.
De to Grave, i hvilke

der fandtes brrend,te Ben, viser i Old.sager flere saa

specielle Overensstemmelser, at d.e sikkert tar antages at vmre vasentlig samtidige.
I begge forekom der saaledes en Sprende af Typen Norske Oldsager (NO.) 243, og
i begge Grave fandtes et Par Pilespidser af Jmrn af en Form, dor ikke ellers er
paavist

fra den reldre Jrernalder, men som vresentlig er den samme som Typen
NO. 540 fra den yngre Jrernalder.
At disse Pilespitlser desuagtet tilhore det
oprindelige Gravgods og er samtidige mecl de andre Oldsager, bestyrkes ved deres
Udseende; de har samme Slags Overflade som de Gjenstande, sammen medhvilke
de blev fundne.

Jfr. O. Bygh, Aarsber. 1896 S. 69 f.
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De to Roser, som blot er 4 M. fjrernede fra hinanden, tilhore forskjellige
Parter af Gaarden Tveito.
Ovenpaa den Ros, som er beliggende paa parten
Rjorkh&og,
laa en svmr Sten, der, da den blev vreltet ofl, viste sig at have
en kort Runeindskrift.
Arkreologiske Grund.e taler afgjorende for, at de to Grave, over hvilke
Roserne er opkastede, neppe kan sattes til meget senere Tid, end Aar 500, saaledes
som O. Rygh (Aarsber. 1896 S. 71) bemrerker I jfr. i Sprdeleshed de ovenfor omtalte to Sprend.eraf Typen NO. 243. Som vi senere skal se, kan Tveito-Indskriften
vistnok ikke v&re reldre end 8de Aarh.
Den synes derfor ikke at kunne vpre
ridset over den Mand, hvis Gravudstyr blev fundet inde i den Ros, ovenpaa,
hvilken Runestenen laa. Det er vel derfor en Tilfreldighed, naar netop den Ros,
paa hvilken Tveito-Stenen, hvis fndskrift synes at vmre fra 8de Aarh., blev fundet,
indeholdt enkelte Oldsager, som i Norge udenfor Gravfundet fra Tveito intet tilsvarende har ind.en den reldre Jrernalder, men som viser stor Lighed med Gjenstande fra den yngre Jrcrnalder.
De Oldsager, som fandtes i de to Roser paa Tveito, er indlemmede i
Universitetets Samling af nordiske Oldsager. Rtinestenen tilhsrer ligeledes Universitetets Oldsagsamling, men bevares forelobig ved Findested.et. Den er anbragt
ved Laavevreggen paa Gaardparten Biorkhaug og er forsaavidt under Tug.
Stenen og d,ens Omgivelser blev undersogte af O. Rygh Sommeren 1892.
Han nedskrev d,e Oplysninger og fik taget de Aftryk, som her er benyttede. Photographi eller Tegning af Stenen og dens nmrmeste Omgivelser har vi ikke hidtil
kunnet erholde. Men Mangelen heraf synes mindre vresentlig, da noiagtige OpIysninger om det meste, som staar i Forbindelse med Indskriften, er forhaanden.
Runestenen fra Tveito er af blaa Kipbersten, hviiken Stenart optrreder i
ikke saa liden Mrengd,e i Omegnen. ,,Stenen er en forovrigt temmelig uregelmassig Blok, som paa den ene Side har en jevn Flade (Brudflade). Denne Fiades
Lrengde er 1,07 m., Bredden temmelig jevnt 70 cm., undtagen ved det ene Hjorne
(foran Indskriftens Begyndelse), hvor et Stykke er afslaaet ved lJclgravningen af
d.en Ros, hvorpaa Stenen Iaa. Paa Kanten nedenfor fnd.skriften en jevn Afskraaning af c. 20 cm. Bredd.eI den er gammel.

Stenens TykkeJse er c.' 60 cm.,,

(o. Rygh)1).
Paa den navnte Brridflade er Indskriften, som er at lrese fra venstre mod.
hoire, anbragt langs efter Stenen, saaled,es at, dens Begyndelse er nrermere den
Ende af Stenen, som er smalest. Runelinjens Lmngde er 15 Cm. Runerne, hvis
Hoide er 13-15 Cm., er i det hele tydelige, uagtet de er grundt ridsede og Trrekkene smale (t. 3 M*.).
De kan ikke forveksles med enkelte grundere Linjor, der
er tilfmldige eller ialfald betydningslose (se Tegningen).
I0unerne er noget uregelmressig indridsed,e, idet Stavene hverken er ganske
parallele eller af samme Hoide.
Kvistene skraane paa anden t-Rune stmrkere
end" paa forste. Paa Rune 4 gaar Kvisten til hsire ud fra Hovedstaven et Stvkke
1) Ilele Stenens Lrengcle or 1,15 M., Bred.tleni den one Ende 85
Cm., i clen anden 50 Cm.
Stonens Tykkelse er i clen brecleste Ende 35--50 Cm., i den smaleste Encle kun c. 1 Cm.
Dons Bagsicle har en ujrevnt convex Overflaclo. (Meclclelelseaf Kirkesanger G. Ingolfsland.)
(Trykt

3. X'ebruar 1908.)
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nedenfor dennesTop' Paa
f-Runen er hoire Kvist, som gaar ud fra Hovedstaven lidt hoiere oppe end venstre Kvist,
fortsat til langt ned.enforllunens Basis.
Tveito-rndskriften indeholder ingen Rune,
som udelukkentle tilhorer den
langere Rekkes skrift; men da dens
Runer i det vasentlige stemmer overens
med vatn-rndskriftens' og da derfor Tveito-rndskriften
neppe er meget yngre end
Yatn-rudskriften, meddelesden her. rndskriften

?*tfa

maa lmsesteitn og er at forstaa som Mandsnavnet
Tnitn,,Teit,, i Nominativ. om
dette Navn, som har sin oprindelse fra
Adjectivet te,itr ,,glad,,, medrrelesoplysninger, som i det folgende e' benyttede,
af o. Rysh i Gamle personnavne
i
norske StedsnavneS. 246.
Navnet Te'itr var i Middelalderen sredvanligt
paa rslan4 og forekommer
der allerede som Navn paa sonner af
Lantlnaamsmrend. Derimod brugtes
Navnet
i Middelald'erenalmindelig ikke i Norge.
Det forekommer der kun nogle Gange
som Navn paa Geistlige' Det synes
muligt, at disse har vreret af islandsk
slagt.
Men at Navnet tidligere har varet brugt
i Norge, godtgjores af flere stedsnavne.
saalecles sikkert Tysunr i Ryfylke (i rei,zfyrd,i,
Dipr. Norv. rr Nr. 14? s. rz,),
udtalt tyssuor' sandsynlig ogsaa Te'igset,Matr.
Gaards-Nr.bB i Nesset,Romsdalen;
Te'istad',Matr. Gaards-Nr.52 iHero,
Nordland. r relemarken er Navnet ellers
ikke
fundet' Forekomsten af taitn i Runeindskriften
tyder derfor paa Intl.skriftens
'olde' Efter orclformen tilsvarende er
det oldengelskeNavn Td,t ogdet
oldhoityske Zeie.
At fndskriften er reldre end Middelalderen,
fremgaar tyctelig af Rune_
tegnene.
Formeu af t med to Kviste er i
Norge i rndskrifter mecl den kortere
R'akkes Runer sjalden, men er dog bevaret
i enkerte gamle rndskrifter; f.
Ex. i
den aldste rndskrift paa Atstatt stenen
paa Toten.
Anden lilune er d,r-Runeni Formen
t. Samme Form fincles som Tegn for
koft a i Norge paa vatn-stenen, hvis
rndskrift kan b"t"go* ;;6oir*"o*rindskrift, der har liclt af den lrengero
og iidt af den kortere Rmkkes skrifts
Eien_
dommeligheder og som er sat til Tiden
om 72b_.7b0. se s. Bbg_862.
Formen { som Tegn for en a-Lyd,
forekommer i folgende rndskrifter
med
den langere R'akkes Runer: Bjorketorp,
Gommor og stentofta i Bleking,
skd,ang
i scid'ermanland,Fyrunga i vestergcitland.
samme Tegn af d,r-3o'o"o *uu ogsaa
lases i overgangsindskriften paa
solvesborg-stenen i Breking.
$ som a-Qune forekommer ogsaa i flere af
de allerreldstedanskerndskrifter
med den kortere Bakkes R'uner. se -wimmer,
Runenschrift s. 208. Tilders forekommer i de samme rntlskrifter
fl som Tegn for h. snoldelev-stenou i sjmlland
har forst 2 Gange { for a, derpaa
5 Gange den senere Form
f. ogsaa FlemloseStenen har begge Former.
sidste Rune i rveito-rndskriften er
{ n. Denne Form, sonc.optrader allerede i flere nordiske rndskrifter
med den lrengere Rrekkes Runer,
cLogikke i de
aldste' er endnu med sammeBetydning
sadvanlig i svenske og danskerndskrifter
mecl den kortere Rakkes Runer. Anderiedes
forhorder det sig i Norge. r norske
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kortere Rmkkes truuner betegner I sadrnclskrifter fra Middelalderen med den
fra 1lte Aarh. I flere af de mldre norske
vanlig y I saaled.esallered.ei Indskrifter
forekommer lir-Runen overhoved. ikke'
rndskrifter med d.en kortere Bmkkes Runer
og Lyd'en y betegnes vecl tt'r-B'anen'
idet re,i.d-Bunenbruges for r i alle Ord.former
n i overgangsind'skriften fra vat'n'
I Norge forekommer a med. Betydning
en Dental; se s' 367 f' l 'e forekommer
og her, ligesom paa Tveito-stenen, efter
inde i en Gravhaug paa valby i Tjolling
to Gange paa eu ston, som er funden
efter y'' Denue Inilskrift' som synes at
Sogn, Larviks Fogd.eri; den ene Gang
vaare fra 9de Aarh., har { for a fifr' S' 8a)'
i de yngre Indskrifter meil
Navneformen teitn sluttcr sig til Sprogformen
historiske Tids sprogform derved, at stamden rmngere Rpkkes Buner og til den
Nominativsmrerket. ogsaa heri staar Tveito'
mens udlydende a er fald.t bort foran
IndskriftenpaaSammeTrinsomVatn.Ind'skriften.
Tid sig neppe med Noiagtighed
Da Ind,skriften er saa kort, Iader dens
foregaaencleer anfsrt, synes den snarest
bestemme. Men efter art det, som i det
at burde henfores til Tiden om 72b-77b'
Afdet,somersagtidetforegaaend'e,fremgaard"et,atTveito-Indskriften
kan vmre indrid'set til Minde om d'en
ikke paa den Tid, da tr[oserneblev opforte,
lagt', tLa Gravgodset'i ll'osen er fra en
Person, over hvis Gravrag d'en fandtes
meget mldre Tid end Ind'skriften'
I{visdetteerrigtigt,synesd.etikkemuligtatbestemme'hvorled"esden
forst af har varet anbragt' Det bliver
sten, paa hvilken Bunerne fiod'"r, fra
rndskriften er ind'ridset. vi vover
derfor ogsaa mind"re sikkert, i hvilken rlensigt
andre rndskrifter, der blot indeholder
ikke at afgsare,om rndskriften (som flere
tit Mindeindskrift over en Afdod'
et Mandsnavn i Nominativ) har varet bestemt
have vmret anbragt inde i en Gravi hvilket Tilfplde stenen kunde trenkes at
at d'et er en levende Mandt som her
haug. Mind,re sand.synligt er det vistnok,
har ridset sit eget Navnl)'
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