NORGT]SINDSKRIFTER MED DE BLDRE RTINER.

Stavanger Amt.
39. Vetteland.
Iti,teratur.
Utrykt.
Brev fra Professor G. Gustafson til S. Bugge, Bergen
1o Mai 1899. - Brev fra Conservator T. Eelliesen til S. Bugge,
Stavanger 12 Mai lggg
(med Tegning af Inclskriften). - Brev fra Proprietar Johan Hiorth
til Halv6an Koht,
Ogne ZT Oct. 1899. - Brev fra Prof. Gustafson til S. Bugge, Bergen
lb Nov. 1ggg. :
Brev fra Conservator T. Helliesen til S. Bugge, Stavang", tZ Sept.
1900. (AIt i Runearkivet i Christiania.)
Grwnd,la'g for Behand,I'ingen
Undersdgelse af Indskriften i Aftryk
graphi, samt Benyttelse af de under Literatur navnte Breve.

og photo-

Tegn'inger.
Forst meddeles Autotypi af Runestenen efter photographi,
taget af
Photograph Jacobseu, Stavangerl derpaa Autotypier (S. 441 Inclskrifteo*frtu'og 2den
Liuje, s. 442 3clje Linje) efter et Papiraftryk, paa hvilket Runetrakkene
og de naturlige
F\rrer, der tjene som Rammelinjer, er udfyldte med Blyant af M.
olsen.

Om denne Runesten, som i 1896 (sandsynlig om Hosten) fand.tes
paa
GaardenYettelan,lr) (Matr.Gaards-Nr.33),ogoe Sogn, Egursuncl prastegjald,
Jaderen,
meddeles folgende efter Oplysninger, indhentede vecl Finclestedet
af
ProfessorGustafson og Proprietar Johan Iriorthz):
Gaarclen Vettelancl ligger c. 2 Km. i NO for Bruvand.et, et markeligt
lidet
Vancl, der adskilles fra Soen kun ved en smal Sandstrimmel,
og rundt om hvilket
d'er er fundet mange Minder om gammel Bebyggelse, lige fra
Stenalderen. I L_.z
Bosseskuds AfstancLSV for Gaarden, paa venstre Side af
Landeveien og n*r
denne, stikker der op nogle lave Fjeldknauser. I nogle
Meters Afstand fua
den hoieste af disse Knauser, p&& den Siile, hvor denne
danner en c. Z M.
1)

o)

Sitle 360 er stenen fra Vettelancl efter
titlligere MeclcLelelse foilagtig omtalt som
_en
stenen fra sanclve. sandve er Matr. Gaarcls-Nr.
zo:i ogne sogn,
Saavel Med'tlelelserne om selve Funclet som om det (i clet foigende
omtalte) tabte Brudstykke af Ruaostenen gruncle sig paa tle ovenfor und.er Literaiur
anfsrte Breve.
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hoi lodret Vag op fra det omgivende Jordsmon, blev under Ploining Stenen funden
i liggende Sti[ing, c. ZO Cm. under Jordoverfladen. Stenen kom undler Arbeidet
i Veien for Plogen og blev derfor opbrudt.
professor Gustafson skriver i Brev af t6/tt 1899: ,,Beliggenhedener
saad.an,at stenen ikke gjerne kau trenkes at have vreret reist p& selve findestedet,
men pf,, en af knauserne ovenfor vilde d.enhave havt en fortrinlig pladsl). Pe
den ene af disse 16 d.er en liden lav haug, der blev und.ersogtaf migz). I midten
fandtes ta6tunder sten- og jord-dpkket brrend,teben og ltul, samt nogle ff,, stumper
af et lerkar, hvis form ikke kan bestemmes,men som mf,, vrere aldre end vikingetidens begyndelse. Pe denne lilte haug kunde runestenen goilt tmnkes at have
st6et.t'
Medens Stenen efter at v&re opbrud.t end.nu stod lige ved Findestedet,
ststtet op mod en lav loilret Fjeldvag, blev en Skolelmrer opmarksom paa, at
der var anbragt liuner paa den, og unclerrettedeStavanger Museum derom. I
October 1896 blev Stenen flyttet til Stavanger Museum og indlemmet i dette.
Stenen fra Vetteland er kun et Fragment af en Runesten. Skjont clet
manglencle Brud.stykke gjentagne Gange har vpret eftersogt paa og omkring
3).
Findestedet, har det hicttil ikke lykkets at skaffe det tilveie

1) Irige uncler en flereMandshoicter hoiFjelclknaus viltle v&ro en ligesaa uheltligPlacls for
(Prof.
en Runesten, som cler vilcle v€re en fortrinlig Plails oppe paa selve Knausen.
Gustafson.)
2) I clonne Haug havcle cter ticlligere varet gravet. (Prof. Gustafson.)
si Evacl rter i tlet folgentle meclcloles af Oplysninger om clet tabte Bruclstykke, er' som man
Yi har clog tr.oet
let vil forstaa af cl]sse Meclctelelsers Art, tilclels temmelig upaalicleligt.
iklre at burcle uclelaclo tlet, da clet muligens kan vare til nogen Veileclning vecl fremtitlige Eftersogninger af clet manglencle Brud'stykke'
for Proprietar Iliorth af Gaarclen Vettelancls Eior (som tlengang
Det blev opgi*t
ikke boed." pJu-G"arclen, men locl clen bestyre vecl Forpagter), Lanclhancller Johannes
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Det bevarede Stykke af Vetteland.-stenenhar sandsynlig varet Runestenens
Topende. Dette synes at flsmgaa, deraf, at Bruclstykket smalner af udover
mod
den eno Encle(denEnde, som ikke er beskrevenmed Runer). Det er 111 Cm. langt,
Z6
Cm. bredt og 18 Cm. tykt. Stenarten, der er lyserod Granit, synesat vmre deu samme,
som forekommer i de ovenfor omtalte Fjetdknauser lige over Findestedet og
paa
flere andre Steder i Omegnen. Det fortjener her at mmrkes, at ogsaaTune-Stenen
fra Smaaleneneog Varnum-Stenen fra Vermland er af roctlig Granit; se S.
b, gg.
Det levnecleBruclstykke af Runestenen viser Slutningen af tre rette Linjer,
skrevne fta venstre mod hoire. Stenen synes at have vreret reist saaled.es,
at
Skriften gik nedenfra opacl. Den Linje, som, da Stenen var reist, har varet langst
til hoire, kalde vi i det folgende nederste Linje; Linjen lrengst til venstre kalde
vi overste Linje. Nederste Linje straekkersig meget Imngeremocl hoire end overste
Linje og Midtlinjen.
Runerne er oYermaadesmukt og tydelig indhugne. Mecl llensyn ti1 Runernes smukke og klare Former er Vettelancl-Indskriften tilligemecl Indskritten a
paa Tuire-Stenen af de mest udmrerkede blandt de bevarede norske Indskrifter
med den langere Rakkes Runer paa faste Mindesmmrker. Alte Vetteland-stenens
Runer er endnu saa tydelige, at der paa intet Punkt kan vare Tvivl om Lesningen. (O* forste fl-Rune i ued.erste Linje se i det folgende.) Runerne er i
overste Linje hoiere end i de to andre Linjer, c. L2-L2% Cm. hoie. I Midtlinjen
og i nederste Linje er Runernes Hoide c. l-01/z-l!r/z cm.
Parallelt med Indskriften gaar flere naturlige Furer i Stenen. Langs en
af disse er cle 7 forste Runer i ned.erste Linje anbragte, saaletl.esat X'uren er
under liunernes Basis.
Af sversbeLinje er bevaret Bunerne l{ t ist.
Fra Midten af i-Runens Stav gaar skraat opad mod hoire en kort, temmelig
dyb Fure. Denne holde rri paa Grund af dons urene Bund for betydningslos.

Sandve, at man Sommeron 1896 vecl. Ombygning af en DeI af on Laclobygning paa
Vettelantl blev opmarksom paa oon Sten, cler efter Beskrivelsen maatte pussu tiiaen
[senere]
funclne Runesten og som var beclakket mocl Skrifttegn". Der blev imitlerticl. ikko
taget va"e
paa Stenen; ofter Sigencle blev d.en anvenclt paa et anclet Sted i Laclens
Mon -""o -uo
kuncle ikke erinctre hvor. r l8gz foretog proprletrer rliorth, cla Laclen blev tom,
"" nrt"rsogning af Stenen, men ud.en Resultat, icLet Arbeiclsfolkene kom til tlen Overbevisning,
at
tlen maatte vare anbragt under Laavegulvet, miclt i Larlen. Da en paatrenkt
Onbygiling
af Laclen ikko fanclt Stecl, blev cler en forelobig Stans i Eftersogni"g;
af Runestonon.
Hosten 1899 besagte Prof.GustafsonFinlestetlet.
Jortlen "oidt J'm clette op til Fjeldlrnauserne untlorsogtos med Jernstang; man stoclte paa
flere Stene, men alle var ud.en
Intlskrrft'
f og runclt om den oyenn&vnte lille Haug sogtes ligelectes forgjaves.
Desuclen
giennemsogtes cle omgivencle StengiercLor og Murene i uogte U=dhusbygninger paa
Gaarden,
forsaaviclt disse var tilgjangelige.
Det fortaltes Prof. Gustafson, rt tio forrile Forpagter
paa Gaartlen skuld.e havo seot noglo ,,Figurer" paa en Sten i en af Fjosmurone.
Den folgentle Sommer locl Conservator Eelliesen Grund.muren netlrive paa d.en
ovenfor
Latlebygning og unilersogte hver eneste Sten, ligesom ogsaa Laavebroon blov
9-t_"It"
Ogsaa en Uiclersogelse, som blev
lruttt, op og Grunclen untlersogt, men uclon Resultat.
foretaget af Grunilmureno paa alle Husebygninger i Nab=olagot og af a[E Stegi;dJ
i
d.en nnrmoste Omegn, viste sig at vmre frugteslas.
S_kiant ogsaa, Folkene paa Gaarclon har havt sin Opmarksomherl rettet paa
clet tabte
Bruclstykke af Vettelancl-Stenen, har ilet dlog hidtil itte tyktets at opspore dette.
(Trykt

t\

6. f,lebruar

1908. )
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TiI venstre for i-Runen og i Hoide med dennes sversteDel seesen grund.{-formet
Fordybning. Den er sikkert ikke hugget.
Bruddet til venstre for i-Runens Stav gaar skraat imod" dennes Retning,
saaledes at Afstanden fra Brud.clettil i-Runens Basis er 5 C*., til samme Runes
Top 2,5 Cm. Afstanden fra i-Runen til s-RunensBasis og fra s-Runens Basis til t
er d,erimodkun henholdsvis 3,9 og 2,9 Cm. Efter dette er det sandsynligt, at, den
Rune, som har gaaet forud for i, har havt, Kvist eller Kviste oppe til hsire og
altsaa vel har varet en af folgende Runer:F, l, t, Y, P, f .
l-Runen har Form af to forenede
Yinkler, den ene ovdr den anden. Samme
Form (med Yinklernes Aabning vendt fra
Indskriftens

Begynd"else) forekommer
paa

Kragehul-Spydstagen,

Opedal-Stenon

(S. 300) og paa Berga-Stenen.

Vresentlig

samme Form findes i Indskrifterne
num

og Skarkind,

paa

fra Ta-

dog Vinklernes

hvor

vender mod Indskriftens BegynSaude-Ind-skriften synes at have

Aabning
delse.

havt Runeformen { med Aabningen vend.t
Begyndelse I se S. 183 f.

fra Indskriftens

Midtlinjen
l$ F ina.
Lmngste

bestaar af de tre Runer

fra l-Runen til
til venstre er 3,6 Cm. og Afstan-

Bruddet

Afstand

d en til folgende Rune 4,6 Cm.

Man

kan

altsaa heraf ikke slutte nogot om den Rune,
som har gaaet forud for i.
$-Runens Tvrerstreg skraaner, ligesom Forbindelsesstregen paa f.l-Runen i
nederste Linje, nedad fra venstre mod hoire.
Paa F-Runen er neclerste Kvist lidt
end overste. Den samme Eiendommelighecl gjenfind.es paa de to andre
Steder, hvor F i d,enne Indskrift forekommer; dog er ved. forste a-Rune i ned.erste

kortere

Linje Forskjellen

mellem de to Kvistes Lrengde ubetydelig.

Jfr. a.Runen i Ind-

skrifterne fra Avre Stabu og Nedre IIov (S. 416, 423\.
Nederste Linje bestaar af folgende Runer:
Rune 1 X d. Runen, som staar lige i Brud,det, er nu ufuldstrend.ig, idet
venstre lodrette Stav er slaaet bort. Istedenfor to hinantLen krydsende Forbindelsesstreger har

den havt

to mod hinanden vend.te buede Linjer.

afgjores, om disse Linjer

Det kan nu ikke

har berort hinanden, da et Stykke af Stenen har sprunget

ud. ved Buelinjernes Midte,

saaledes at clisse ikke

sikkert kan folges i hele sin

Lmngde.

d-Runen Nr. t har vresentlig samme tr'orm, men er noget smalere i Forhold til Hoiclen; cle to buecle Linjer stode her ind til hinanden.
Norges

t
tt
I

t
I

Indskrifter

med

de aeldre Runer.
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Bune 2 F a. Jfr. hvacl der er bemrerket til a-Bunen i Midtlinjen.
Rune 3 Y n. Venstre Kvist gaar ud fra Hovedstaven lidt hoiere oppe end
haire Kvist. Kvistene naar ikke op til i Haide med Stavens Top.
Rune 4f
t
Rune 5 F a.
a-Runen i Midtlinjen.

Jfr.

Bemrerkningen

tit

Rune 6-10 lNlXt
ihido.
Uagtet nederste Linje vistnok ikke skal
lpses forst, synes det dog hensigtsmmssigt at
begynde Tolkningen med denne. Thi denne
Linje er den eneste, som nu sikkert indeholder
et fuldstandigt Ord, og vi har derfor i den et
trygt

Holdepunkt,

hvorfra

vi kan gaa videre.
D ette ful dstrentl i geOrd er f FIH ID (t
faihido.
Vi kjende det allerede fra EinangStenen, hvor det ligeledos forekommer.

Se S.
faihido er Verbum i lste Person Ental
Prreter. Indic. :fd,da, og betyder ,,fieg) m ale d.e,,
eller ,,fi"g) skrev".
Andre X'ormer af ilette
Verbum er navnte S. 19?, 200, Zb4 f., Zbg,
82-85.

360-362,377-379.
Heraf maa sluttes for det
forste, at denne Verbalform har vreret formelmassig fast brugt i Indskrifter med den langere
Da faihido er den plclste forekommende Form, som senere gjennemgaar flere
Rakkes Runer.

Forandringer, indtil der ved,Begyndelsen af clen
historiske Tid med samme Betyd"ning skrives
fal;a, saa maa vi for det andet slutte, at Indskriften fra Vetteland har hsrt til de allerreldste
i Norge bevarede Runeindskrifter og har varet
omtrent samtidig med Eiuang-fndskriften.
Umiddelbart

forud

for faihido

,,[irg)
skrev" er Runerne D{FY. Heri har vi SIutningen af et Ord, hvis Begynclelse nu er tabt.
Dette Ord har vistnok vreret et Mandsnavn i
Nominativ (uf en Stamme paa -da-), Subject
for Yerbet faihidol). Lidet santlsynligt er det,
at vi i -dan skulde have Slutningen af et Appellativ i Nominativ,

som havd.e staaet i Appo-

sition til Subjectet.
1) Vistnok har vi i Aarstatl-Inclskriften en Genetiv
p&& .ilRr men det er ikke sanclsynligt, at Vettelancl-Intlskriften forucl for ,fieg) skrev" skulde
have en Genetiv af of Manclsnavn i Forbinclelsen
oN. N.'s Son" eller lignentle.
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-dan er bevaret, skal

Der er mange Muligheder, af hvilke

her skal

u&vnes nogle: hagustaldan eller et sammensat Navn, hvis sidste Led har vreret
enten *wardan eller "waldan eller -radan eller -ridan, o. s. v., o. s. v.
Nederste Linje viser, at Indskrifteu

ikke har anvendt Ordadskillelse.

Det

samme er Tilfreld.et i Inclskrifterne fra Einang og Strand og i flere and.re af de
pldste Indskrifter.
Til venstre for Mand.snavnet kan end.nu have staaet ek ,,jeg".
Ilvis ned.erste Linje ikke har indehold,t mere end den Sretning, hvis Verbum er
faihido, mangler der til venstre for -dan neppe mere end. omkring 10 Runer, men
meget mulig frerre Runer.
Den Smtning, hvormed Indskriften

i ned.erste Linje

end.er, synes altsaa at

have indeholdt forst mulig ek ,,jeg", derpaa sikkert Runeristerens Navn i NomiElermed. kan sammennativ og endelig Verbet faihido ,,skrev" ud.en Object.
Sretningen
gua'in fap'i, som et
Helnas-Indskriften
fra
li'yn
slutter
med
stilles, at
skrevet i en Linje (se Wimmer, Runenschrift S. 343) Et tilsvarende Forhold har
-Wimfundet Sted. paa den med Helnres-Stenen nrer beslregtede Flemloso-Sten (se
mer, Runenschrift S. 34? tr.).
Ilerefter

gaa vi over til Midtlinjen.

Da d.er er et bredt tomt Rum til hoire for
clisse Runer, er det sand.synligt, at et Ord er afsluttet med -ina. Disse Runer kan
I

denne er kun ina bevaret.

ikke med Sikkerhed tolkes, thi da saa lidet
er det muligt at, udfylde

er bevaret af den oprindelige Text,

det manglend"e paa flere Maader.

Men efter det smd-

vanlige Udtryk i de med Runer skrevne Mindeindskrifter synes ingen Udfyldning
Navneaf -ina at ligge saa naer som [sta]ina, Accus. i Ental af Ordet for,,Sten".
formen staina forekommer i Tune-Indskriften b.
Ilvis denne Udfyldning er rigtig, kunde det ligge nmr at formod.e, at fnd,N. I{. reiste (eller:
Men herimod
Helnres-Indskriften.

skriften havde havt en Sretning af omtrent folgende Bygningi
satte) denne Sten efter

Jfr. f. Ex.

N. N."

synes i[et, som er bevaret af overste Linjes Buner, at stride.
Paa Grund a{ det brede tomme Rum til hsire

I sverste Linje lreses ist.

for ist er det' sandsynligt, at et Ord har vreret afsluttet med ist.
I -ist vil man neppe kunne finde nogen anden Ordform,
kjendt som nordisk

og som vil

kunne passe i en Runeindskrift,

re'i,st,,rid.sede" svarende Form.

der ellers er

encl eu til oldn.

Afstauden fra ist til Bruddet til venstre passer
godt tit den Formoclning, at Runen foran

ogsaa, som foran (S. 441) bemarket,

ist har vreret N a. Vi formode d.erfor, at der her skal udfyldes [ra]ist.l) Hvis
da har vi her det mld.ste bevared.e Exempel paa en X'orm af oldn.

dette er rigtigt,

r6stn ,,ridse".
Det synes ofter de tre Linjers indbyrdes Rrekkefolge paa Stenen naturligt,
at overste Linje
Herfor

skal lmses forst,

derpaa Midtlinjen

og endelig nederste Linje.

talor ogsaa den Omstmndighed, at Runerne i sverste Linje er hsiere end

"[wra]ist, forcli Allittorationon i gamle Vers overalt henvisor til
t) Vi uclfykle
[ra]ist, ikke
Formen ri,sta med. r i I'remlytl, ingenstetls til el *uri,sta.

39.

.lrETTELA.ND

444

ST.A,Y.A.NGER

AMT.

i de to andre. Endelig taler dlet, at Runerne i neclersteLinje strrekke sig meget
langere til hoire end Runerne i d.e to andre Linjer, for, at nederste I,inje skal
lpses sidst.
Men hvis det er rigtigt, at Indskriften i forste Linje har havt Verbet
,,ridsed.e"*raist, da kan i anden Linje ikke have fulgt en Satning som folgende:
,N. N. satte efter N. N. denne Sten". Thi deune Rrekkefolge af de to Verber
vild.e i sig selv vare upassende og bliver endnu mere upassende derved, at
,,malede" eller ,,skrev" (faihido) folger i tredje Linje.
Vi skjouner ikke, at Verbet ,,rid.sede"(*raist) i fsrste Linje kan faa nogen
passendeAnvendelse og Stilling, uden under folgende Forud.sretning: Vi formoder,
at fsrste og anden Linje (overste Linje og Midtlinjen) har indeholdt en Sretning
af omtrent folgende Bygning og Indhold: ,,Efter N. N. N. N. (Subject) ridsed,e
(*raist) Runer paa denneSten (*staina)6'. Eller ,,N.N. (Subject) efter N. N. rid.sed.e
Runer paa denne Stent'.
Hvis d.enneFormodning er rigtig, har Accusativen [sta]ina ,,Sten* i Midtlinjen vreret styret af Prmpositionen an ,rp&&". Om Brugen af Accusativ (ikke
Dativ) i denne Forbindelse kan henvises til det S. 200 formodede an it paa
Aagedal-Bracteaten og det der anforte nyisl. draga \i,kneskid, skjdld. Sammenlign
ogsaa hiuku . run'i.a . ar'i,kan . strink (Runverser Nr. 139), d. e. hduggu rfi,ni,a d
r6kan (2.)stren!.
Hvis de i tlet foregaaeud.enpvnte Formod.ninger er grundede) saa har
Inclskriften fsrst navnt 6n Person som den, cler indridsede (*raist i 3dje Person)
Runernel derpaa en anden Person, som om sig selv siger, at han maled.e(faihido)
(Runerno). Dette skulde synes egentlig at kunne forstaaes saaledes,at 6n Person
har aftegnet RunernesFormer paa Stenen, intlen de blev indhuggede, og at derpaa
en anden Person har foretaget fndhugningen efter de i Forveien opdragneFormer.
Men det er vel Runemesteren, oo hvem Udtrykket faihido er brugt, medens
lralist synes at have vmret brugt om den Person, som har ladet Mindesmarket
opfore og udstyre med Runer.
I clenmythiske Fremstilling i Hdvamal I42 har fdpi,,bvis Object er ,,Runer",
et andet Subject end re'i'st (S" S. 85). Rrlk-Indskriften har i Linie 2 fafu fapin
om den Person, som har ladet Runerne skrive, men nmvner siclen en and.en
Person som Runemester.
Efter det foregaaende er d,e levnede Brudstykker af Yetteland-Indskriften:

t{t
- is t

I J .F
- in a

D(FYFFIHINT
-danfaihido
Dette kan mulig forstaaessaaledes:

, l:t$:"
. . -dan faihido

il
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" [ N . N . e f t e rN . N . ] r i d s e d e [ R u n e r p a a d e n n e ]S t e n . J u g - d m a l e d e . "
Som allerede i det foregaaend.esagt, maa Vetteland-fndskriften v&re en
af de reldste norske Ind,skrifter. Herfor taler navnlig den Omstrendighed,at Orclformen faihido med Tvelyden a'i, med,bevaret h og med bevarcl ,i ligeledes findes
paa Einang-Stenen,som S. 88 er henfort til Tiden omkring 400. OgsaaRunernes
Former og Anvenclelsei det hele paa Vetteland-stenen taler for Indskriftens ,lglde.
Saaledesdet, at Runen N her er den eneste a-Rune og at oversteKvist her er lidt
'lmngere end nederste
og overalt gaar ud fra den rette Stavs Top. Fremdeles
Formen af Runen for s. Vel ogsaa Formen af d. Formen af n med. Kvi
stene opad.
Da denne Inclskrift, af hvilken et liclet Brud.stykke er bevaret, har varet
saa gammel, maa det i hoi Grad beklages, at Runestenensmanglende Stykke
ikke er blevet gjenfund.et.
Det bevared.eBrudstykke af Runestenen er dog meget vigtigt, navnlig
ved d,etseneste fuldstmndige ordform faihido ,jeg skrev".
Vi ved, at cler i Mind.eintlskrifterne ogsaamed Hensyn til saadanneenkelte
Udtryk gior sig gjaldencle en fast Skik og Brug, som er eien,ilommeligfor 6n
Tidsalder i Modsatning til en anr:len. Det her forekommende Verbum bruges
aldrig i norske fndskrifter fra den kristne Micldelald"er,i hvilke det derimod hecler
rnist ,,ridsede". Og i Mincleindskrifter med" den langere Rakkes Runer er
det saclvanlige Udtryk: ,j e g skrev" i lste Person, medens Runeristeren i de
norske Mindeindskrifter fra den kristne Middelalder saa godt som altid taler i
3dje Person.
Naar vi nu gjenfinde den paa Yetteland-Stenen forekommende Ordform
faihido skreven paa samme Maade paa Einang-Stenen, saa forud.sretterdette en
enten middelbar eller umiddelbar historisk Sammenhrengmellem de to Mindeindskrifter.
Fremdeles skal her fremhreves,.at de pldste norske Mindestene med d-en
langere Rpkkes Runer oftest forekommer i Kystegnene, fremfor alt i det sydvestlige Norge. Naar der nu er en Overensstemmelse,som forudsretter historisk
Sammenhang mellem Mindeindskriftens Uttiryk paa Einang-Stenen i Slid.re i
Valdres og paa Vetteland'stenen paa Jaderen? saa tor deraf sluttes for det forste,
som alt foran er sagt, at begge Mindestene hore til omtrent samme Tid. For
det and'et tar vi thvadenten Yetteland-Stenen eller Einang-Stenen er aldst) slutte,
at den Skik at reise en med Indskrift forsynet Mindesten er bleven uclbredt til
Valdres, hvor Einang-stenen nu intet Sidestykke har, fra det syd.vestligeNorges
Kystegne, kansk6 snarest fra Jacleren. Thi i de sydvestlige Kysbegne har den
npvnte Skik' som vi har Grund til at tro, vreret mere almindelig. En Bevagelse
i vmsentlig samme Retning kan vi iagttage omkring Aar 1000 ved de saakaldte
Kortkvist-Runers Udbredelse i Norge I se S. Bugge, Honen-Runerne.

