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Brev fra Conservator H. Schetelig til S. Bugge, Bergen
Utrykt.
Li,teratur.
Brev fra I[. Schetelig til S. Bugge, Bergen 30 April 1901 (med Af17 April 1901.
To Breve fra H. Schetelig
skrift af Indberetningen om Unilersogelsenaf Finrlestedet).
til M. Olsen, Bergen 8 Oct. og 20 Oct. 1902. (Alt i Runearkivet i Christiania.)
Schetelig i Bergens
Bergens Aftenblail, 16 April 1901, Nr. 7615. -H.
Trykt.
Museums Aarbog 1901, No. 12, S. 8-10 (med Tegninger af Ind.skriften og af tlen Stenkrecls, i hvilken Runestenenblev funden).
Undersggelse af Indskriften i Gibsafetlbning,
Grundlag for Behandl'i,ngen.
Papiraftryk og Photographi, samt Benyttelse af de uniler Literatur nmvnte Breve.
Tegni,nger. Autotypi af
ning af Stenkreilsen, i hvilken
Aarbog 1901, No. 12, Fig. 5, S. 9
(t{r. 3). Tegning af Rune 3 efter

photographisk Gjengivelse af Runestenen(Nr. 1). TegStenen blev funden, metldelt efter Bergens Museums
(Nr. 2). Selve Indskriften i Autotypi efter Photographi
kalkeret Rirls vecl Conservator I[. Schetetig (Nr. a).

Under Oprydning af en Mark paa GaardenEidsvaag (Nlatr. Gaards-Nr.
116), Aasene Sogn, Hammer Prpstegjretd (c. Vz Mil nordenfor Bergen) stodte
Tegning viser. Fundet
man ilen 12 April 1901paa den Runesten, som omstaaencle
R. Orien. Runestenener af Fabrikeier Christian
blev gjort af Gaard"sbestyrer
Pettersen skjrenkettil Bergens Museum (1901'Nr. 70).
Findestedet blev kort Tid efter StenensFremkomst undersogt af Couservator H. Schetelig, paa hvis (und.er Literatur nmvnte) Medd.elelserde folgende
grunde sig.
Oplysningdr om Fundomstrend.ighederne
Runestenen fandtes paa det nederste,temmelig blode og flade Engstykke
af ,,Vallabakkanne" ved den sydlige Ende af den midterste lille Vig i Eidsvaagens
Bund, lige indenfor det nuvrcrendeBadehu's. Grunden ligger under GaardenEidsvasg og tilhorer EidsvaagsKlredefabriker. Stenen blev funden 33 M. fra Stranden
Norges Indskrifter

mecl de elclre

Ruuer.
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og c. 4 M. over llavet ved almindelig Vandstand' i liggende
Stilling med Inclskriften nedatl. Den var helt drekket af Jord,
naar uncltages et lidet Iljorne af StenensFodende, som i d"e
sidsteAar var skudt op over Jordoverfladen. Stenen kunde,
for den i sin Helhed kom i Dagen, spores som en svag
Forhoining.
Ved Undersogelsenaf Findestedetviste det sig, at
Rundstenenhar vpret omgiven af en Stenkreds,4,50-4,80
Kreilsen var fuldstrendig og sammenM. i Tvarmaal.
hangende bevaret i omtrent 3/t af den hele Omkreds. I
Nord var d.en et kort Stykke afbrud.t ved Finderens Gravning. Vecl d.et nord.vestre Iljorne laa endnu en Sten paa
sin Plads; forovrigt var Kredsen i Nordvesb fuldstandig
afbrudt. Da Stedet her som ellers var dakket af fast,
gammel Grmsbund, maa dette Brud antagelig skrive sig fra
gammel Tid. Runestenenfandtes liggende saaledes,at dens
Top vendte mod Nord ud fra Kredsens Centrum og dens
Topende strakte sig et lidet Stykke udenfor Stenkretl.sen.
(Jfr. Tegning Nr. 2.)
Kreds var omhyggelig sammenlagt af
der var 30-40 Cm. i Tvmrmaal. Kredjrevn og Stenene laa saa tat, at der kun

Nr. 1.

JI.
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Nr. 2.
a Runestenen; b ilen DeI af Kreclsen, som uclgravedes af Fincleren; c Kullagot.
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paa enkelte stecler var Kredsen
paa 3 steder saaes l\4ellemrum paa 3-4 cm.
til den ydre'
dobbelt, id.et en indre Rad af samme slags sten var lagt tat op
mere
Det Lag af Grmstorv og Jord, som d.akkede stensmtningen, var ingenstecls
Kredi
Inde
overfladen.
end 10 cm. tykt; enkelte stene stak nmsten helt op til
og Kampestene,
sen laa uclen mprkbar orden spredt omkring endel Bullestene
der var af forskjellig Storrelse og laa i noget forskjellig Dybde'
De Stene, hvoraf Kred.sen bestocl, var lagte paa clen naturlige Grusbund
Marken
(ganomelStrandgrus), og hele den kredsrunde Plads havde derfor, ligesom
omkring, en svag HreIdning mod Soen'
C. 1 M. indenfor StensmtningensOstside begyndte et KuIIag, som strakte
Ikke flildt
sig indover mod Kredsens centrum og som var af 10 cm.'s Tykkelse.
Finderens
Flalvparten af dette var bevaret, da det meste var blevet bortskaaret ved
Trmkulstsrre
enkelte
Gravning. Laget bestod af sort Jord, Lav og lign., med
syntes
stykker iblandt. Der fand,tesikke Spor af Ben eller Oldsager, og Gruslaget
&t
antager
at
ursrt. Desuagtet ligger d.et paa Grund af clet npvnte Kullag nmr
der indenfor Stenkredsenhar vmret en Brandgrav'
Af hvad der i det foregaaende er anfsrb om den Stilling, i hvilken Stenen
blev funden, fremgaar det, at den har vreret reist i fri Luft midt i Stenkredsen'
paa
Den var kun faldt om, da man stodte paa denI endnu laa StenensFodend'e
Iudhar
som
sin oprind,elige Plads ved. Kredsens Centrum. Af norske Runestener
som endnu
skrift med de mldre Runer, synes Einang-Stenen at vpre den eneste,
staar paa sin oprindelige Plads (S. 75' 87).
Ogsaa ellers er der paa Gaarden Eidsvaag gjort Fund fra den mld're Jmrnald,er. I en Haug, som blev udgravet i 1836, traf man i 1 Fods Dybde en Grav
fra d,enyngre Jrernald.er. Men i 3 Fods Dybde stodte man paa et stsrre Gravkammer,
som paa Grund af d.e deri fundne Oldsager, af hvilke bsr fremhreves en urtepotteformet Lerurne og en Boilespand,e af Typen NO' 243, maa henfores tit
MosefundstidenssenereDel. Jfr. Nicolaysen, Norske Fornlevn. S. 406; O. Rygh
i Aarboger f. norcl. Otdk. 1869 S. 177 f. '
Runestenen fra Eid.svaag er af trekantet Tvarsnit, 3,20 M. lang, 0,50 M'
bred og 0,23 M. tyk. Stenarten er ifolge Conservator'Kolderup en finkornet
granitisk Bergart, som vistnok er mere finkornet end den almindelig findes i Eidsvaag? men som dog meget godt kan vrere derfra; efter sin hele Structur skriver
don sig sandsynlig fra en Forekomst i d.en nmrmeste Omegn.
Stenen viser ikke Spor af Tilhugning. 1,60 M. fra Toppen begynder en
Indskrift paa ? Runer, som strrekker sig 27 cm. nedover stenen og er at lase
fra venstre modlhsire. Runernes Hoide er c. 6-9 Cm. Lavest er cleto forste R'uner,
kun c. 6 Cm. hsie. Alle Runer er tydelig og sikkert indhugne og udmprket bevarede,
med Undtagelse af sid.steRune, som er litlt slidt overst, men dog sikker. Bunerne
har en lysere Farve end den ubororte stenoverflade omkring, og paa originalen
fremtrpd.er saaled,essidste Rune ved. sin lysere Farve ganske tydelig.
Rune 1 H fr med. Forbindelsesstregen skraanende nedad-fra venstre mod
hoire.
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Rune 2 Fa.
0verste
Kvist paa N gaar i clenne
Inclskrift

overalt

Stavens

Top.

skraane

ud

fra

Kvistene

noget

mindre

nedad end sredvanlig paa
d,enne Rune.
Rune 3.

For

denne

Runes Form henvise vi til
hosstaaend.e Rids.

Som
ovenfor bemarket, er Rune -

traekkene afen lysere Farve
end den ovrige Stenoverflade.

Heri har vi en god

Hjmlp

ved Bestemmelsen

af denne Runes Form. IIosstaaend.eRids er taget d,erved., at man har fulgt Randen af d.et lysere Parti,
altsaa Conturerne

af d.en

virkelig hugne Linje.

X'or-

binclelsen oventil paa Rune
3 er fuld,t sikker, men ikke
meget dybt hugget.

Ved

venstre Stavs Indboining
er

der paa Indsiden

en
naturlig Ford,vbning i Stenen.

Denne Fordybning,

som paa et Photographi
kaster strerk Skygge,

ser

paa Tegning Nr. 3 ud som
en DeI'af Runestaven. Da
den dog ikke har samme
lyse

Farve

trekkene,

som

kan

Rune-

den, som

Conservator Schetelig bemrerker,
hugget. -

ikke

gen af Rune
Nr. 3.

Y&re ind.-

Om Betydnin3 se i deb

folgeude.

Rune 4 F a.
R u n e b Y n . D e n n eBune naar hoiere op end de omstaaende Runer.
Ligeledes naar n-Runen Nr. 7 hoiere op end. den foregaaende Rune.

.
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F Y an. Afstanden mellem disse Runer (t. 6 C*.) er npsten
dobbelt saa stor som mellem de nrermest foregaaende Runer af vpsentlig samme
Rune 6-7

Ffside (fra R. 4 til R. 5 og fra R. 5 til R. 6 c. 3,1-3,2

Cm.).

Som allerede sagt, skal'Indskriften lreses
ovenfra ned.ad og fra venstre mod hoire. Ogsaa
flere andre fndskrifter

med de reldre lUuner, som

er ind.ridsede paa Mindestene, skal lmses ovenfra
nedad. Saaledes f. Ex. fndskrifterne paa Bo-Stenen
(S. 238) og paa Sk6,eng-Stenen i Sodermanland
(Stephens II888), i hvilke Runerne skal lases fra
venstre mod hoire.

Flere andre Indskrifter med
de aldre Runer gaar ovenfra ned.ad.,men fra hoire
mod. venstre, f. Ex. paa Einang-Stenen og paa
Krogsta-Stenen i Upland.
Lasningen

af alle Buner er let og sikker

med Undtagelse af Rune 3.

Denne Rune, der,

som ovenfor sagt, oventil har sikker Forbindelse
mellem de to Stave, skulde narmest

synes at

maatte

lreses som ft r.
Men herimod taler det,
at vi ved Lasningen r faar en Venderune, hvilket
i en saa kort

fndskrift

paa en reist Minclesten

Nr. 4.

vakker Betankelighed, og'at den hoire Stav ikke er ret, men buet. Mod Lmsningen r taler ogsaa den Omstmndighed,at et Navn haraRanikke, som det synes,
vilde svare til noget ellers kjendt germansk Navn og heller ikke vilde lade sig
paa nogen indlysende Maade etymologisk forklare. Se i det folgende.
vi er clerfor mere tilboielige til at lrese Bdje Rune sorn o, uagtet vi ikke
ellers har fundet nogen o-Rune af samme Form. Runen for o har ellers d.en
lukkede Form i.
Men det synes ikke meget paafaldende at finde en Form,
i hvilken Stavene ikke gaa sammen omtrent paa Midten. Thi b-Runen har snart
den Form, at de to Sidestave gaar ind til den rette Stav paa Midten; snarb den,
at der er et aabent Rum mellem de to SidestavesI'orbindelsespunkt og den rette
Stav. Det sidste er Tilfreldet f. Ex. paa Opedal-stenen og i sidste Ord i TuneIndskriften b. Sammenlign ogsaa den aabne Runeform for R med den latinske
Bogstavform R 1).
Vi formode herefter, at Indskriften snarest skal leses

HFTFYFY
h a o a R a R
1) S. Bugge har i etForedrag vocl 5to norcliskeFilologmsdo (i
Christiania) sogt, iMoclsatning
til Wimmer (Runenschrift bl. a. S. 107, 111 f. Anm.), at vise, at clen gotisko Mancl (eller
cle Goter), som har d.annet Runeskriften, har kjondt ikke blot tlen latinske Skrift, men
ogsaa tle graske Bogstaver og deres Navne. Fremd.eles, at Runen
I o er tlannet ikke
af clet latinske Bogstavtegn, men af det graske Tegn for Omega. bisse Meninger skal
han her ikke begrunde. Ilan vover clog ikke i 3tlje Rune paa Eiclsvaag-stenen at fiode
en Ststte for denne Opfatuing af o-Runons Oprinclelse, tla clen alclre Runeform sSrnesat,
maatte vere den lukkecle: f.
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f denne Indskrift forekommer Runen Y n inde i Ordet mellem to Vokaler.
Dette findes ogsaa undertiden ellersl se hronan hronen paa By-Stenen og hvacl
clerom er bemrerket S. 98.
haoanaR incleholder sandsynhgst et Mandsnavn i Nominativ. Dette maa
da vpre Navnet paa ,Jen Mancl, paa eller ved hvis Grav Stenen har staaet.
Der kjendes mange Exempler p&&, aN Mincleindskrifter baade med den
kortere, og isrer med.den lrengereRmkkes Runer kun indeholde den DoclesNavn
i Nominativ. Se herom S. 223, 227, 280, 365.
Vi formoder, at haoanan er sammeNavn som det olclisl.Hd,uarrDropl. saga
(Gislason'sUdg.) S. 6; Landn. (Isl. s. I 1843)S. 491 glsvenskHauar, se Lund,gren.
haoaRaRsynes os da opstaaet af en reldre Form *Hauha-gaiaaa, frellesgermansk
*Hauha-gaiza-2, Samme Navn er cla oldtysk HOgAr,se Fdrstemann2 I S. 801.
Den her forekommendeNavneform gjor det nsdvendigt narmere at se paa,
hvorledesLydforbindelsenauh bebandlesi nordiske Sprog. Leffler (Arkiv f. n. F.
I S. 266-287\ har godtgjort, at fallesgerm. auh i visse Tilfalde er blevet til 6 i
historisk Nordisk. Saaledesi Udlyd: olcln. F6 : got. pauhl Prater. fl,6 af *fl,anaVt,;
Prater. 16,sm6, s6. Fremdeles foran en Consonant: fl,6tt af *fl,auht. Endvid.ere,
hvor der efter auh har fulgt Vokalen L0;jft. Laffler i Arkiv f. n. F. YII 257 tr.
Saaledes 16 fem. i norske Sted,snavneaf *lauhu, : ags, l6ah fem.; jft. oht. IOh.
S. Bugge antager, at 16 har, ligesom ags. l6ah, betydet ,,Mark, Erg", ikke ,,Skov,,.
Fremdeles oldn. fl6 fem. ,,Loppe" af urnord. *fl,au,hu; jft. ags. fl,6ah,oht. fl,\h.
Derimod synes Laffler ikke at have godtgjort, at urnord. eller fallesgerm. anh
foran alle Vokaler er blevet til 6 i historisk Nordisk. Flere Former af Adjectivet
,,,hoi" synes ikke hidtil at vare tilfredsstillende forklarede hverken af Laffler eller
af FaIk og Torp i ,,Etym. Orclbog".
Vi autager, at fallesgerm. awha er blevet i Oldnorsk til {ua, senere d,ua;
f. Ex. Nom. plur. fem. hd,uaraf *hauhda, Ligelecles er fmllesgerm.auhd,i Oldnorsk
blevet lil {ua, senere d,ua,hvor d, er bevaret; mentil ?', senered,forar. Consonaut.
F. Ex. Accus. siug. masc. hd,uan af *hawhanil; Nom. sing. masc. hd,r af *hauhaz;
Nom. og Accus. siug. neutr. hd,tt af *hauhata. Ligelecles blev et oprindelig! auh
foran et af a'i, opstaaet urnord. ? til olcln. fu-, f. Ex. Nom. plur. masc. hau,i,raf
urnord.. *hauhEn, freIlesgerm. *hauha'i. Vi formoder, at Nom. og Accus. *hawh,i,pu
,,Eloid.e"lydret er blevet lll hed, jfr. nynorsk Dial. hs fom. ,,Forhoini*g"; derimod"
Gen. *hauh'ipDntil oldn. hwdar. Man har vel ligeled"esengang bsiet hrerre,,hoiere",
Dat. plur, *hurrom og hnstr ,,hoiest" Dat. *hnstom.
I Gen. sing. og Nom. Accus. plur. l6ur fotmod.evi en Analogidannelse efter
Nom. Acc. Dat. sg. 16; ligesaa i Gen. sing. fl,6ar en Analogidannelse ef.terfl,(t.
Efter det foregaaende synes haoanan at vmre opstaaet af *Hauha-ga,inan.
I haoanan har vel ao vreret ud,talt enstavelses mecl lang a. Narmest maa
forud.sattesen aldre Form *Haohaaaa. Her er altsaa h faldt bort i Indlyd mellem
to Vokaler. Det samme har S. Bugge ticlligere formodet i flere Ordformer, som
forekommer i flere, forholdsvis sene Indskrifter med den langere Rmkkes Runer:
tiade af *tehadepaa Aagedal-Bracteaten,hvis Indskrift synes at vrere fra c.650-675
(S. 199); ue af *woha i Odemotland-Ind,skriften fra omtrent samme Tid (S. 252);
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wui af ewoha paa Bracteaten Stephens Nr. 79 fra Jylland (S. 1g5, Z6b); wea af
*uTha paa Fyrunga-Stenen i
Vestergotland fra omkring ?00 (Arkiv f. n. F.

xlrr 357).

Paa aldeles forskjellig
Stenen al, opfatte;

men vi

Maade er R,uneforbind.elsen Ro i gaoan paa Bokskal her ikke gaa ind paa Forklaringen af denne

Ordform.
haoanan er opstaaet af *Hauha-ga'inan. Den samme Forand.ring af *ga,iaaa
som audet Sammensmtningsled. foreligger i Hr6ar?", som i islandske Kilder
er Navn
paa den danske Konge, som paa Angelsaksisk kald es HrOdqdr. Olcln.
nafan. ,,Bor,,
synes at vrere opstaaet af *naba'ga'iaan, jfr. d.et ensbetydend.e oht. napakAr
og d,et
finske Laaneord nagtakaira. I Indlyd er g ogsaa faldt bort i qua,ia
paa llelnasStenen, gutnisk Awa'ir af *Anugainaa; men her er ai bevaret,.
Jfr. Noreen, Altisl.
Grammatikz S. 131. Lt g i disse Ord er trmngt ud, foruclsatter
vel spirantisk
IJcltale og at den af g indledede Stavelse var svagt betouet.l)
Eidsvaag-fndskriften er for kort til, at dens Tid med nogen Sikkerheil
kan
bestemmes. Det tydeligste Tidsmarke synes at vmre det, at h i Indlyd
er fatdt
bort i haoanan af *Hauha'gainan.
De norske fndskrifter, hvori dette ellers forekommer, synes ikke at vare aldre end Midten af. rde Aarh.
Naar Forandringen
af -ga'iaaa til -anan er opstaaet, mangle vi Midter til sikkert at
bestemme. Men
naar den danske Konge IIr\arr
i Angelsaksisk kaldes HrOdgd,r, synes dette at vise,
at den nrevnte Lydforanclring ikke var indtraatlt i Kong Roars Levetid.
omkring
Aar 500. Det, at N er den eneste a-Rune, samt Endelsen -aR og Runeformen
y
viser, at Indskriften ikke horer til de yngste mecl den lrengere
Rrekkes Runer.
Da den her forekommende Form af o-Runen er enestaaende, kan den
ikke bruges
som Tidsmarke.
Vi formoder, at Eidsvaag-fndskriften er fra 6te eller ?de
Aarh.,
kansk6 snarest fra forste tlalvdel af ?de Aarh. Det kan her navnes,
hvad. ovenfor
S' 451 er oplyst, at der paa Gaard,en Eidsvaag er gjort of Fund
fra clen senere
Mosefundsticl eller senest fra omkring 500. Men dgtte beviser ikke
noget om
Runestenens Tid.
1) Tidligere, cla vi forudsatte
Lasningon haranan, trenkte vi paa flere forskjelligo etymologiske
Forklaringer af denne Navneform. Disse har vi nu samtlige opgivet,
*eo skat dog i aI
Kort'hetl n&vne nogle af dem her for at vise, at Lmsning"" ;;.*an
tilstecler en iangt
naturligere Forklaring.
l) haranan af *Hranan i Aflyctsforhold til ags. hr6r, hvoraf Navnet hronan paa By-Stenen
S' 98 er forklaret. 2) af *Haraan maask6 beslmgtot metl norsk og svonsk
hi* ,tLymaI1us
vulgaris", i Gutlbrand'sclalen kom, af oldn *kom, frellesgerm. nhaizu-a; Fisken
har Navn af
sin blaagraa FarYe, jfr. litau. kirszlys ,TJ:arro, kdrsaas ,,sort- og hvidflokket" (Falk
of Torp,
*harnan
Ortlbog).
3) Eller
beslregtet mecl ,ryoo.r-k Dial. hem masc.
!ty-.
,styrke
'Elasticitotu,
hemen,stiv,
strid., haard," jfr. t. hamm (Bezzenber64er,sBeitr?i,ge fif rOal.
*Eai,ra'hanaa,nGraahare".
4) haranan af
5j haranan vilcle ikke kunne forklares af *Hairahaaan ograahaaret", fordi clen uomlyclte Vokal i norsk-isl. hdr noutr.
,,Ifaaro synos at vise,
at Grunclformen et *hdra,
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