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Literatur'

u t ry kt'

Breve fra Professor rlaakon
schetelig til udgiveren,

11November
(med
rltog'."ner),
ff"itTii.l'?r?;,T3t'u3ni"Tr:T11rotog"i'4,
21og
Tryht'
Haakon schetelig, Morgenavisen
(Berge') 24 Mai 1910. Year Book of the Viking CIub
samme,
fir lrSrl; S. +0.
-BergensMuseum i 1910 indkomne
saker aldre end reformationen
s. 13 f. (BergensMu_
s eum s A a rb o k 1 9 1 1 N r. 8 , o g s a a
i n dtaget i ,Ol dti den< <f, 1910,
S tavanger1911). _Magnus olsen' En indskrift med
relclre runer fra Huglen i sondhordland
(BergensMuseums Aarbok 1911 Nr' 1l),
1912. frrovedindhordet meddert
i
fergen
Foiedrag i
videnskapsselskapeti Kristiania
7 April rgri (jfr. Forhandlinger
for rgr, oversigt
over matet s' 12)']
samme i >Festschrift \zilhelm
Thomsen am 2b Januar
dar gebra c h t(L e i p z i g 1 g l 2 ) s .
rgr2
1 5 -2 0. _. samme, ordti aen rr,
1912, s. 103 f. - Th.
von Grienberger,Arkiv f. nord._filol.
XXIX (lgl3) S. 86Z_giZ. _
Otto von Friesen,
Lister- och Listerby_stenarnai
tslekinge, Uppsala 1gtr6, S. lZ. _
Erik Noreen, Om
priga

i uppsara
Fiirhandringar
#IJ:'trJ3,: i ffi:t:'.:*t'6'kvetenska sail.r,puts
1e16-

Grundlag fo' Behancttinqen. De
under >Literatur< nrevnte
Meddererser af.
rr' schetelig' samt Gibsafstobning
af rnclskriften i tlniversitetets
oldsagsamling.
T'egn'inger' s' 606 meddelesen Tegning
af Runestenen,udfort af Froken
under Tilsyn af rr' schetelig'
M. Abel
s. 608 meddeles"Autotypier af rndskriften
efter Fotograffer; paa det ene af disse er
Runerne optrukne af scietelig.
samilige Tegninger har
varet offen'iggjorte i Bergens
Museums Aarbok 1g1r Nr. 11.

r slutningen af Marts 1910 modtog
Bergens Museums oldsagsamring
som
svar paa et cirkulere angaaende
Bygd.borlu tillige Meddelelsefra
Hr.
Johannes
s' r{uglen ofr, at der i hans
Tun paa l{ordhugren, Brugs-I{r.
1 afMatr.
Gaards-Nr'3 i stord sogn (Prrestegjreld)
og Herred, sondhordland, laa
en sten
med rndskrift paa den ene
side. Da der mulig foreraa Melding
om
en
Runesten,
reiste Kandidat Eyvind de
Lange derned den b April for
nrermereat und.ersoge sagen' Af hans rndberetning
til Museet fremgik, at der forelaa
en rndskrift
med de reldre Runer.
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Nordhuglen, hvor Runestenenfand.tes,
er den nordligste Del af den lille
b
Huglen. Fra den Vik, sorn fra Vest
skjrerer ind til Gaarden Nordhuglen,
hrever
Landskabet sig svagt opover, og paa
Toppen af Bakkedraget ligger Johannes
S.
Iluglens Vaaningshus. Ved denne
Vik, som kaldes ,Iluglavikjou, var

det Stenen fandtes, indlagt i en
Brygge nede ved. Soen. Indtil 1g0b
havde den ligget oversb i Bryggekanten og vreret brugt til at skjrere
op tr'isk paa; men i det na:vnte
Aar havde Gaardens Eier flvtteb
den hjem til sit Tun, hvor E. de
Lange fandt den liggende mellem
Vaaningshuset og yedskjulet. 1
1910 indlemmedes den i BerEens
Museum (Nr. 6aB9).
Stenen er 2,82 Meter lang, ind_
til 70 Cm. bred og 24 Cm. tyk.
Den er bredest paa Midten og
smalere mod Enderne. Den har
uden Tvivl vreret en Bautasten, som
oprindelig har vreret reist lige ved
Soen,ligesom dens nmrmesteNabo,
Runestenen fra Eidsvaag i Aasene
IIerred, Nordhordland (Nr. a1).
Den ene af Stenens Smalsider
er flad, som om d"en kunde vrere
tilhuggen, og langs Midten af denne
Flade lober en noget ophoiet Linje,
som sand"synliger opstaaet ved tr
or_
vitring.

Paa denne Sideflade er
langs Midtlinjen indhugget en fndskriftlinje, som nu bestaar af 1g
(neppe 19) Runer, men tidligere
kan have vreret lrengere, da fnd_
skriften nu ender med en ufuldstrendig bevaret Rune.
P r o f e s s o rC a r l F r e d . K o l d e rup har vist Sagen den fnteressr
ikke blot at udtale sig om Rune_

stenens stenart, men han har ogsaa underkastet
Bruddet ved rndskriftens slutning
en indgaaende undersogelse' Han havde
stenen for sig i to Dage under forskjellige
Lysforhold' og hans Afgjorelse med Hensyn
til d"etmanglende stykkes storrelse
o'aa
tillregges ganske besternmende Yregt.
Hans udtalelser meddeles her i
sin Helhed:

{iI
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>Runestenen fra Nordhuglen bestaar av en normalkornig, haard og fast
oiegneisagtig bergart, der viser en tydelig skifrighet. Langs skifrighetsflaterne lar
stenen sig spalte, desuten er den gjennemsat av et par uruogelmressigegrove spalter, der danner en stor vinlrel med skifrighetsretningen. Stenen gir indtryk av
paa naturlig vis at vrere spaltet ut av fjeldet, og efterat den er losnet fra fjeldet,
synes den ikke at ha vreret transportert lang vei av is eller rindend.e vand. Bergarter av lignende beskaffenhet findes ogsaa i omegnen, oS man kan vel gaa ut fra,
at de som i sin tid reiste stenen, har fundet materialet i nrerheten, At de heller
ikke har hat stort arbeide med stenens tilhugning for at gi den en passendeform,
vil let sees ved litt nrermere betragtning. I)er er nemlig kun to steder, hvor der
er merker efter tilhugning.
I en lrengde av ca. 1 meter er d.er paa den smalsicLe,
som ikke bmrer indskriften, slaat nogen tunge slag for at gi blokken en nogenlunde jevnbred form, og paa den modsatte side er der nede ved basis likeledes
hugget litt.
Netop d.er hvor arkreologerne har trenkt sig at slutten av indskriften skulde
ha staat, viser stenen sig ved noiere undersskelse at besidde en sterkt utviklet
spaltbarhet, som gaar nogenlund.e parallel flaten rned indskriften, og som skyldes
en parallelanordning av de paa dette sted i rikelig mmngde optrre,ilendefeldspatindivider. Der synes her at mangle et flatt stykke, ca. 20 crn. langt (regnet i fortsrettelsen av runeindskriftens sidste bokstav), 11 cm. bredt og 0,b cm. tyktl). Betragter man stenen under gunstige lysforhold, saaledes som jeg har hat anledning
til, er det ogsaa ioinefaldend.e, at netop der hvor stykket maa vare falclt ut, er
stenens overflate friskere end baade der hvor indskriften staar og lrengere oppe.
Jeg mener d.erfor, at man med en til vishet grrensende sand.synlighet maa kunne
gaa ut fta, at der efter at indskriften var indhugget er spaltet los et stykke av
dimensioner som ,:[e oyenfor nrevnte.<

Hugl-Stenens Indskrift, som
reist, ned'enfra opad), bestaar nu af
Runer (8-10 Cm. hsie), hvoraf ialfald
hed; dog er Kvistene paa R. 1, R. 8

gaar fra hoire mod venstre (da Stenen var
18 (neppe 19) regelmassig og clybt indh'gne
de 16 forste kan bestemmes med fuld Sikkerog R. 12 delvis noget utydelige, d.a de ligger

parallelt med Skiferlagenes Retning.
P r of es s o r Il a a k o n
Sc h e te l i g
h a r vel vi l l i g ti l sti l tet mi g en af ham ud.fwt Tegning af Indskriften, ledsaget af en udforlig Beskrivelse af de enkelte
Runer. Paa denne Beskrivelse, sammenholdt med. en Gibsafstobning, som Professor
schetelig har

oversendt universitetets oldsagsamling, grunder sig den folgende
Redegjorelse for Runernes Former. veit Gjengivelsen af Runerne vender jeg
af
praktiske Grunde disse om og skriver altsaa N for Indskriftens (mod venstre vendt)
{o.s.v.
1)

lTil

Sammenligning

skal anfores, at d.en bevaretle Intlskrifts

Lrengde er gB Cm.l

r"
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Foran R. 1 er en Fordybning,
litlt ujrevn Stav.
naturlig

som paa Aftrykket

(nucrnN).
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let kunde tages for en

Paa Stenen selv gjsr den bestemt fncltryk

af bare at vmre en

Grop.

R. 1. Der sees meget tyd.elig to Stave og meget sandsynlig Spor af Forbind.else oventil. Mellem Toppene er der en X'ordybning; men den tegner sig ikke
saa distinkt som Stavene. Runen bar vistnok lreses M e, >temmelig sikkert ikke
(H. Schetelig).

il.

R. 2 < k, betydelig
men lidt

utydelige

mindre

end de and.re Runer.

netop i Vinkelen.

Begge Grene er sikre,
Runen staar meget nrer R 1, men er dog

tyclelig adskilt fra denne.
R,. 3 X g, tydelig og sikker.
B. 4 n u. Begge Stave har omtrent

samme Hreldning, og Yinkelen mellem
d.em er noksaa spids. R,. 4 ligner saaled,es meget den Rune, sorn staar oyenoyer
fndskriftlinjen
paa Torvik-Stenen A (S. 281). Jfr. R. 9.
R.5-6Xl
di.
R. 7 <> q t), ubetytlelig mindre end de and.re Runer. Den overste Yinkel er
tydelig, den nederste lidt utydelig i den nedre Halvpart; men i det hele maa.Runen
ansees for sikker.
R. 8 kan lreses F a. CIvre Kvist er sikker, nedre Kvist kun rnulig. Sprog.
lige Grunde taler imod at lrese Bunen som I l.
R. 9 n u. Heller ikke clenne Rune har nogen loclret Stav (jfr. R. a).
R. 10 { n. >Kvisten er ikke svrert ioinefaldend.e, men efter mit skjon fultlt
sikker< (H. S.).
R. 11 [ g, tydelig og sikker.
R. 12 kan lreses F a; begge Kviste er d.a temmelig utydelige, men mulige.
>I)er kunde dog ogsaa uten betrenkelighet lreses I i, uten kvister< (H. S.), eller l.
I
Sproglige Hensyn maa afgjore, hvad der her er det rette.
R" 13 { n. Om denne Rune gjrelder det samme som ved"R. 10.
R. 14-15XlO;.
Rune 16 Y n. Hoire Kvist er tyclelig, venstre svagere, rnen synes dog sikker.
R. 17. Den ned.re Del af Staven er tycletig; men hele det overste Parti er
srerlig strerkt forvitret. Det er umuligt at afgjarc, om Staven har havt Kvist eller
Kviste

oventil. Man har her Yalget mellem Lresningerne I i, | | etler f t. Udelukket er Na, pw og Jn.
R,. 18. Her folger den nedre Del af to Stave, som staar trettere sammen
end. de andre, og der er ogsaa Mulighecl for, at der er en X'orbindelseslinje mellem
d.em, saaledes som antydet paa Tegningen.

Begge Stave mangler tyttelig noget
oventil, og man tsr deraf slutte, at der her er spaltet et Stykke af Stenen, efterat
Indskriften var huggen. Dette frerngaar ogsaa af Professor Kolderups ovenfor
metldelte Undersogelse af Bruddet.
Da de to tret sammenstillede Stave sidst i Indskriften synes at udgjore 6n
Rune, kan her oprindelig have staaet Hn eller lu1er) eller X m, neppe
X d, da
t)
2)

O*.T"ansskriptionen
af denne Rune se mere i det folgencle.
Afstanden mellem stavene er omtrent den samme som ved. Rune L e.
Norges Indskri{ter mecl cle aldre tr[uner.

77
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Lasningen
denne sidste Rune paa de to andre Steder i Indskriften er meget brecl.
Spor'
H h stemmer bedst metl de bevarede
Da cler efter Professor Kolderups lJndersagelse ved fnclskriftens Slutning
mangle 5 (eller
er slaaet af et Stykke af cu.20 Cm.'s Lmngde, kan der efter R. 18
mulig 6) Runer.
hele
For jeg gyglr over til Runernes Tolkning, meclcleler jeg under 6t tlen
YecI Rune 8, som efter de levnecle Spor
Inclskrift med. Runer og i Transskription.
l , opforer
k a n l re s e sF a e l l e r f l , o g vetl R . 12, som kan l mses Fa el l er l i el l er f
jeg kun den forste af cle nrevnte Lresninger, da, som vi skal se, F a af sproglige
R. 12.
Gruncle synes at kunne fastslaaes saavel vetl R. 8 som ved

Fn?*, r x'i'Y-'lt- -l
M<x nfor<>
*'nt--]
e k g u d i q au n gan d i R

ProSom allerecle oplyst, grunder d.enne Lresning sig helt og holdent paa
d'en,
som
Kun
omhyggelige Und.ersogelseaf fndskriften.
fessor H. Scheteligs
kan vrere' selv
selv af Erfaring ved, hvor moisourmelige clenslags Undersogelser
forstaa fulclt ud
hvor clet enclelige ll,esultat kan synes enkelt og overbevisend.e, vil
at vurdere hans Arbeitle med denne d.elvis strerkt forvitretle Indskrift.

yecl Indskrifi;ens Tolkning
har vi Yeileclning i en Reekke andre urnor'
diske Indskrifter, som ogsaa begynder med Runerne ek, nemlig:
worahto [runonl ujeg W. istand.bragte
ek wiwan
Tune-Indskriften:
[Runerne]<.
Kjolevig-Inlskriften (Strand, Ryfylke): ek hagustadan hlaaiwido magu minino
uj.g H. hauglagde min Sonu
Valsfjortl-fndskriften: ek hagustaldin (-an?) pewan godagas 'jeg H', G''s
Mancl (eller Tjener)<.
1)'
Lindholm'Inctskriften (Skaane): ek erilae' "
Inclskriften paa et Spyclskaft fra Kragehul Mose (Fy"): ek erilaR . . .
,jeg H., Holta's
Ggldhorn-Indskriften: ek hlewagastin holti4an horna tawido
Son (eller: fra HoIt?) uclstyred"eHornet<'
Inclskriften paa en Benkam fra Nedre Hov

(Gran, Ilacletancl): ek ad-

> j e g Ad -< .
fndskriften paa en i 1906 funden Brakteat fra Fems (Danmark):2) ek fakan f
(cI.e.faihido eller *faihiu eller en yngre Form heraf) ,ieg F.skrev (eller: skriver)<.
r ) I denne og i den folgende Indskrift har man en hel Sretning med Verbet r(jeg) hederc.
2l Afbiltlet i >Aarboge"o rgtg s. 1?6. rnclskriften er meddelt i Transskription og oversrettelse i

rDansk Litteratur fsr L800 uitg. af M. Agerskov og E. Rsrtlam< (1907) S. 6- Onr Mantlsnavuet
fakan se Hellquist, Maal og minne 1916 S. 198'
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Dette ek er Pronomenet oldn. elr: uj.gu, hvorefter i alle tle nrevnte IndSe S . 7 ff.
s k r if t er f o l g e r e t Ma n d .s n a v n l ).
Efter R. l-2
ek ujeg< bor man d.erfor ogsaa i HugL-Intlskriften soge et
Mandsnavn i l{ominativ. Nu kan urnord.iske Mandsnavne i l{ominativ kun end.e
paa -R eller -a. Det bliver da nsdvendigt at afdele som and"et Ord R. 3-8 gudiqa,
hvor altsaa R. 8 af sproglige Grunde viser sig at vrere a (ikke l). Det passer god,t,
falcler mellem cle to Yokaler R. 8 a og R. 9 u. Derved fremkommer et Mandsnayn, som ender paa -iqa (Stamme -ingan-), der ogsaa ellers kjencles
fra urnordiske Navne (rauniqa Stabu, S. 416 f.).
Almincleligere encl disse Dannelser paa -ingan- er Personbetegnelser, &fat Ordatlskillelsen

ledede af l{avne (Personnavne og Stedsnavne) ved Suffiksel -i,nga- (f. eks. holtiqan
paa Gulclhornet, iupingan Reistadl). Dette sidste Suffiks har vid Uclbredelse i de
gammelgermanske Sprog som Middel til at danne Betegnelser for en Persons Afstamning eller Herkomst.
gudiqa (Stamrne *Gudi,ngan-) vilde i oldnorsk Form have lycti *Gydingi.
Gen. *Gydi,ng(fia. Et saadant Mandsnavn kjencles ikke ellers i Nord,isk. Derimocl
har den starkt boiede Navneform *Gudinglcrn efterladt sig flere Spor i nordiske
Sted.snavne. Genetiv heraf foreligger i det gotlandske Gaardnavn Gudi'rzgs(egentlig
>Gutlings Gaardu) i Alfva og Eke Sogne, samt som forste Led i(i) Gudhi,ngrstadltom,
Gud,ingstadhom,sv.DipI. N. S. III 59?. 609, 1420, nu Gustad i Osterg6tland. Videre
*Gydbwr at forudsrettes af det gamle
synes Genetiv X'lertal af den omlydte Form
d.anske Land,skabsnavn Gydhinge h,et"adh (skrevet Gyti'nge h. Script. rer. Dan. I
"h'.
Dipl. Sv. III 321,
174, 1074, Gythyngrn h,. smst. III 545, Lib. dat. Lund., Gytli,ng
h. smst. 600, 1323), nu Gtiinge i Skaanez). Dette har direkte til1317, Gyth,'i,ngce
nht. Gdttinger, o.s.v.)B).
Sted.snavne(Gu,dingon,Gr.ctingu,n,
gammeltyske
i
svarende
'inge,
unge- och 'unga S. 41 a).
Se E. Ilellquist, Om d.e svenska ortnamnen p6,

1)

",
4)

ek erilan Varnum (eller
ek, fulgt af et Mandsnavn, forekommer ogsaa inde i en Indskrift:
Jiirsberg), Vermland,. Sideformen ik med et Mandsnavn efter har man paa Reistad-Stenen
(ik wakraa unnam wraita ,jeg W. foretog Indridsningen<) og paa Aasurn-Brakteaten (Skaane),
Jfr. ogsaa Tillreg til By-Inclskriften i det folgende.
akan...).
Stephens Nr.96 (...ik
Falkman, Ortnamnen i Skflne S. 130 f. - Ved Tilnavnet Ggthi,ng (rAstrado clicto G.< Dipl.
Sv. IV 693, Skaane) betegnes sanclsynlig en Mand fra Giiinge (se M. F. Lunclgren, Om fornsvenska personnamn paa -ing och 'ung, Stockholm 1886, S. 10).
'Westfii,Iische
Ortsnamen S. 80.
F ijrstemann, Altdeutsches l{amenbuch II S. 671 f. ; Jellinghaus,
Giiteborgs hiigskolas irsskrift 1906 I. - Anderledes opfattes det skaanske Landskabsnavn af
Hjalmar Linclroth (Fornvii,nnen 1911 S. 183 f.), som gaar uc1 fra et antlet gammelt Navn paa
Herreclet: Gothesbo (1085), Guthasbohareth (Valdemars Jordebog og fl. St.). rDetta biir efter kiinda
analogier fattas som, Gudhisboo (Guclhis-boarnas) harail. Nii,sta steg trlir insikten att namnet pfi,
jorcleb.),
hemorten kunnat vara Gud,hfs (hiiracl), liksorn vi pi, Jylland flnna dels Hwet (Yatcl.
jag vilja fiirmoda
dels senare Hwetbo som namn pfi, samma hiiratl. Och i detta Gudhfs skulle
gen. at clet vii,l styrkta mansnamnet Gud,hir, uppkommet ur Guduer, pd, runstenar kurtain.
att si tolka hdradsnamnet ge oss fitskilliga andra svenska hdradsnamn: Lysings,
Miijlighet
'G,u*s,
Seueile o. s. v. (se Noreen Ortn. i Sa., Grundlinjer till fi)rekisn., s.7); troligen hiir ocks6,
Eaue h1urad pfr, SjreIland. clit. I)enna Gudhtter har mirjligen varit en inflytelserik hbfding eller
Har nu hti,radet hetat Gudhis, blir clet troligare, at't Gydhingarna ndrmast upprstitlrflllare<.
(liksom Hrilsingar utaf Halsen\ en direkt efter personnarnnet. Gyilhingia
kallats efter bygden
(: Gyclhingarnas) hiirad har sfl hlifvit Gydhinge hd,.n Andre Mulighecler ligger dog ligesaa nrer:
jeg vilcle uden Betrenkelighed. vove at antage, at et Navn *Gudingo (d. e. Gucling'ernes Herretl)
var blevet delvis omtryttet med. *Gudhislt,,, benrevnt efter en Hovcling Gudhi,r af Guding'ernes

v'

(nucreN).
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Suffikset -i,ngan- opfatter Bugge r) som en Ud,videlse af -i,nga-, id.et han i
Anledning af prawiqan (Gen.) Tanurn bemrerker: >Lignende Udvidelse vetl Navne
har vi i oldnorsk Gen. Suttunga ved Siden af Su,ttungs,Hadding.ia ved. Siden af. Had,cl'
saaled.es har ogsaa oldn. oftere Appellativer paa i,ngi (Stamme ingian\, f.
Eks. arm,ingi, bvor andre germanske Sprog har ing (Stamrne 'i,nga),f. Eks. olcleng.
I lignende Retning udtaler han sig (i dette Yark S. 179) om Kvincleea,rnx,ing<<.
naynet igiqon (Gen.) Stenstad (Stamme *fgi,ngdn-), som han forklarer som en Afleclning af et Patronymikon *Lgi,ngaa >Iga's ,lfltling<.
ingt;

Det er dog paafald.ende, at de andre gammelgermanske Sprog ikke kjender
denne Maacle at danne Personbetegnelser pa 2). End,nu mere paafalilend.e er deb,
at det oldnorske Sprog, som har en Rrekke Hankjonsord paa -i,ngi (Gen. -ingja)
ved Siden af Afledninger paa -ingr (fudi,ngi, - fudi,ngr, kosn'ing'i : kosnistgr, o. s. y.,
jf". ettinq,i, -- d,ttungr), dog saagodtsom fuldstrendig mangler Folkenavne, dannede vecl Endelsen -ongi,; jeg kjender kun Benrevnelser paa fremmede Folkeslag som
aur'i,ngjar, skrnl,ingjar og flwmi,ng'i,, sarnt det enestaaende Vaningi, (alminclelig forstaaet om >en som er af Vanernes Atu)u), med.ens det virkelig prod.uktive Suffrks
her kun er -i,nqr (breidfi,rdingr, hjattlendingr o. s. v.)a). Dette viser, at gudiqa og
prawi4an ikke maa stilles direkte i Klasse med arm'ing'i og lignende Dannelser,
om hvilke Bugge senereb) har paavist, ab de for en ikke ringe DeI er Sammensmtninger med -geng'i,. Heller ikke maa de sammenstilles med de af Bugge anforte
Buttunga vecl Siclen af Suttwnqs, Haddi,ngja ved Siden af Had,di,ngs;
thi her optrreder >svage( Boiningsformer kun i d.enne ene Kasus, hvilket synes at
vise, at man ved disse Ord maa gribe til en seregen Forklaringo).
Genetivformer

"Gud,his- kunde forudsrette et oprincleligt, Patronymikon
frtt, Trenkeligt var det vel ogsaa, at
hvis Oprinilelse Bugge drofter i det foregaaende S. 98 f.,
(By),
<Son
af
hronano
Typen
hrgnen,
af
629. I ethvert Tilfmlde tor man ikke uden afgjarencle Gruncle skille det skaanske Landskabsnavn Gydhingehararlh fra det tyske Gdttingen (og videre fra det urnordiske gudiqa) og'erklrere
Overensstemmelsen mellem dem for >tillfti,llig eller fi,tminstone blott skenbar< (Lindroth),
1) Titlsskr. f. Philologi og Predagogik VII S- 249.
2l Angelsaksiske Patronymika son Bdowulf Scytdinga (jfr. F\odric wes Amulirzga) indeholder vistnok Gen. pl. af Stammer paa -inga- og ikke Nom. sg. af Stammer paa -ingan-; jfr. I(luge,

4)
6)
6)

Stammbildungslehre $ 27.
Antlerledes Noreen, Uppsalastudier S. 207, som i Gudebetegnelsen Yaningi ser clet Ortl for
>Galt<, uaningi m., som er overleveret i Sn. Edtla's Fulur (I 691, II 484. 568. 827). Til Noreen
slutter Hj. Falk sig (Waffenkunde S. 159).
Om gl.svenske patronymiske Stammer paa -ingjan- (Hellquist S. 229) se et folgende Afsnit.
Arkiv f. nord. filol. II S. 222 tr.
Dette gjor ogsaa Bugge, naar han i en Anmrerkning til clet anforte Stect (Tidsskr. for Philol.
VII S. 249 Anm. 1) ytrer: ,\ed Suttunga, Hatldingja ligesom ved Surta, llli,m,a synes Nominativ ikke at vrere bleven dannet af den ved, n udvidede Stamme, og Forhold,et bliver da vresentlig det samme som ved. clet lat. sanguis, sangu'inis, sanguinent, gr. ris, rilos, riuu.o Saa
langt tilbage i Ticten behover man dog neppe at gaa for at finde F orklaringen paa Gen. Saffunga o.E.y. Suttunga synes at yaere en poetisk Form, dannet efter rhythmiske Hensyn (jfr.
m.en brdair Suttangs 220. e), mulig ved
Suttunga mjgdr Sn. Ecttla I218. s,2s.220.n.222.2r,
fra >elliptiske< Flertalsord (jfr. lat. Yeneres : Yenus et Cupid,o, isl. hilsbanilr,
delvis Inclvirtning
'Husbond
og Madmoder', hvilket sikkert er en reldFlt. af husb6nili,, >den smd.vanlige Betegnelse for
gammel Sprogbrugc, Bjiirn M. Olsen, Om Gunnlaugs saga ormstungu [D. Kgl. Danske Vitlensk.
Selsk. Skrifter, 7. R. Ilist. og filos. AfaI. II, 1] S. 4 f. Anm. 5), idet synir Sutturega (Skirnismdl 34,
derimod i, Suttungs solutn Hrivamd,l L04, Suttungs synir Alvissmdl 34), opfattet som rSuttungs og
de andre Jotners Sonner<, kan sammenlignes neecl riso synir. Hadd,ingja kan egentlig vrere Gen.
Surta (:
Surts, Surtar) kan vrere lytiret opstaaet af Gen.
(jfr. tueir Haddingjar).
Flertal
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Det synes mig derfor ikke rimeligt at opfatte gudiqa o. s. v. som direkte
af eller Sideformer tit et Mand.snavn *Gudi,nga4 o. s. v. Jeg trenker
mig, at Personbetegnelser patu -'ingan- (gudiqa, rauniqa o. fl.) er fremkomne
paa
folgende Maade.
Af Navne, sammensatte med *goda- o. s. v., d.annede man ved. Suffikset
-'i,nganBetegnelser for Afstamning: *Gudingaa, Son (,etling)
af en Mand, hvis Navn
begyndte med *Goda,-,o. s.v. Den hele Slregt kunde efter Stamfaderen betegnes
som )Gudingerne< (jf". Gydi,nga lheradl i Skaane, sandsynlig oprindelig med tsetydningen ,Gudingernes [[ferred]<), ligesom Mari,ngar, Gen. pl. mar.ika paa RdkStenen, angelsaks. Meri'nga Gen. pl., er Navn paa Theodorik's .&t, hvori Navne,
Afledninger

sa m m ens at t e m e d g o t.' m4 r" s (T h e o d o m i r, med S onnerne W al ami r, W i di mi r
fog
Theocloril<]), var srcdvanligel). Et enkelt Medlem af ,Gudingernes( ,Et kunde be_
nasYnesved en Sammensretning, hvis fsrste Led var Gen. pl. af Slregtsnavnet og hvis
andet Led var vedkommende Persons Navn (oldn. *Gydinga-Geir.r, *Gydinga-Grimr.,
o. s. v.). En saadan Personbetegnelse er r(h)afrutka: ttcfi, d. e. (11)r"afnu,nga-76ft,
Tove
af Ravnungernes rlEt, paa tre Runestene fra Ribe Amt, Jyltand (10de.Aarh.)z),
sandsynlig ogsaa taliqo gisa, d". e. Gisa af Talingernes At, paa Yimose-Hovlen,
efter Axel Olrik's (privat meddelte) Forklaring, som ogsaa uafhrenEig er fremsat af
Th. von Grienberger 3). Til Sammensretninger med *Gudi,ngo. (Gen. pI.) trenlrer jeg
mig saa at gudiqa er dannet som etslags Kortnavn, der egentlig betegnede Navnets Brerer som tilhorende Gudingernes ,18t. Suffikset -,ingan- i personnavne bliver
saaled.esefter sin Oprindelse ikke ret og slet en Sideform til -inga-, om det end
maa indrommes, at det maaske for Sprogbevidstheden tildels lran vrere falitt sammen
metl dette.
Efter denne Opfatning af urnordiske -f{avne paa -iqaa) falder det naturlig,
at saadanne l)annelser tilhorer cle tidligste Afsnit i de nordiske Sprogs Historie,
da Personbetegnelser som (H)rafnunga-Toft var i Brug, og man forstaar tillige, at
de kun find,es paa nordisk Omraade, hvor man havd,e (umgte) Sammensretninger
som det nrevnte (H)rafnunga-76fi, mens d.er ud.enfor Norden - iatfald som Regel
- anvend.tes Efterstilling af Genetiven (angelsaks. B\otaulf
Scyl,ctingaog lign.).
Mandsnavnet gudiqa i lIugl-Indskriften
tw altsaa antages oprindelig at
have betegnet >en af Gudingerne< (en af dem, som med. en fuldstmndiE Benrevnelse
Surtar ved Dissimilation; jfr. t. Eks. de med Elvenavne i Gen. sg. fem. sammensatte Landskabsnavne Orkaclalr, Yeradah', Stjorad,alr (derimod Gaulard,alr), Norske Gaardnavne XIV S. I2b.
Mima, Sideform tiI Mdmis (ogsaa Mi,nts) er ikke direkte at sammenstille med de her omhandIede Genetivformer paa -inga, -unga.
1) Jfr. S. Bugge Der Runenstein von Rtik, Stockholm 1g10,
S. 68 f.
2) Wimmer, De danske runemindesmmker
II S. 33 ff. - Jfr. *Refningr.
skrevet rifnipn, som
Mand.snavn paa H:i,rened-stenen, vestergiiiland (Runverser Nr. 114).
3) Zeitschrift fiir deutsche Philologie XXXIX
S. 69. - Olrik har videre (privat) gjort opmrerksom
paa T'elling, 1) Gaardnavn i lljerm
Sogn og Herred, Ringkjobing Amt (Trap, Danmarka V
S. 620), 2) Landsby i Lerup S., Oster-Ifan Hd., Hjorring Amt (smst. IY S. 166), samt Gaardnavnet
Tallerup i Tommerup S., Otlense IIcl. og Amt (smst. III S.417), som forudsretter et Mandsnavn
tI'ali.
4)

Denne Opfatning har jeg utlviklet i Bergens Museums Aarbok 1911 (se >Literaturr ovenfor
S. 605)' Derimod benegter Th. von Grienberger, at der har eksisteret urnordiske patronymika
paa -ingan-; se sidste Afsnit af d.enne Indskrifts Behanclline.
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kaldtes *Gudi'ngo-Ga'inan eller lignencle, for her at tage et vilkaarlig
valgt Navn).
I ethvert Fald synes gudiqa at forudsrette et Mandsnavn, sammensat
med *Goda(otdn' God'), som har vreret Navn paa ,iflttens Stamfader.
Det vilcle stemme vel
med gammelgermansk Navneskik, om dette Navneled *Goda- havde
karakteriseret
Gudingernes /Flt, Hgesom f. Eks. flere af de tidligere nrevnte Mrct'irtgar.
havcle
Navne sammensatte med -mer,i,-(otdn. nl@rr ,bersmt,,) r).
Af Navnet gudiqa alene ligger det saaledes nrer at slutte, at der
i den
aldre Jernalder har eksisteret en ssndhordlandsk Ht *Gudingoa,
Gudingerne, i
hvilken Navne, som begyndte med' *Goda-, var alminclelig brugte. Denne
X'ormodning vilde kunne stottes, om det viste sig, at Navne paa God-, G,*dogsaa i historisk Tid var srerlig almindelige enten i Sondhordland i ttet hele eller,
endnu
bedre, netop paa d.en Iille 0 lluglen 2), hvor Runestenen er funden, og dens
allernrermeste Omgivelser. Dette sidste er mmrkelig nok virhelig Tilfreldet.
Allerede i det reltlste Diplom, hvori lluglen omtales, optrred"er en Gul,le,ik"
'i Hu'ggtcl (Dipl. Norv. I S. 126, 1314).
Herpaa tor man dog ikke lmgge synderlig
Yregt, saa meget mere som der i de tre andre middelaLderske Diplomer, som
nrevner Personer hjemmehorende paa d.enne 0,, ikke forekommer andre Eksempler
paa
I{avne, sammensatte rned, Gu&3). Gaar man d,erirnodtil Mandtalslisten over
Ssndhordland fra 1519, finder man der blandt de 9 navngivne Bonder paa Huglen
6n,
som heder Guclelek (ifr. Gu,dl,eikri Diplornet fra 1312t),og 6n af Navnet, Gulbr.and,
(,1. e. GLtdbrandr)+). Fra det foregaaende Aar omtales i et Uclgiftsregnskab
for
Bergens Kongsgaard tilfreldig 5 Bonder paaHuglen (NRJ. I S. 1?gtr.); 6n af disse
heder Gwdbiorn.

Ellers udgjor i Hordeland. Navne paa, G.ucl-mellem 2 og B o/s af
d'et hele Navneforraadb); men her paa Huglen er Procenttallet i 1519 (og
1b1S)
godt og vel 20 olo. Dertil lrommer, at l{avnene Gudleiltr og Gudbr-antlr
ogsaa
kjendes fra Laukharnmer, nrermeste Gaard paa den lille l{aboo Skorpen. Denne
reprresenteres i 1519 af 4 Mandsnavne, hvoraf 6t er Gwd,ehigft(I{RJ. II S.
bl7), og
i 1518 nmvnes to Bonder fra Skorpen, hvoraf den ene heder Gulbrancl (NRJ.
I
S' 173 f.)9. Forholdet er altsaa ved Begyndelsen af 16cleAarh. det, at omtrenr
en
1) Jfr. om denne >Navnevariation< G.
Storm, Arkiv f. nord. filologi IX S. lgg ff., strrlig S.20b tr.;
A. Olrik, Danmarks Heltecligtning I S. 22 tr.
2) Denne A har for Tiden kun
7 matrikulerecle Gaarde.
3)

(Oghmandr i Huglil); DN.x 158 f..,1452(Halstein Arnesson, Haluarder Gawtsson
?n-"
?7:1-327
ok Porkel Poresson beskedetiga dandemen i. . . Hwgler); DN. XV11I 66, 14dB (Nicotas
Ragualclsen
og Bard Dagsen . . .pad Hoganas urli Huglaroen). - Et fjercle Diplom (DN. X 169 f., 1462)
nnvne vistnok hustru Ggrid
Forbergn d,otter som Eier af Store Brandvik paa llnglen, hvilken
Gaard, hun sees at have arvet efter sin Moder og dennes Forreldre; men hun boede ikke
paa
Oen, og hun er vistnok, som Lind (Norsk-isl. dopnamn Sp. 433. rs) formoder, identisk rued
den
ia(m)frw Gyrid,he Porberghs ilotter, hvis Fretlrenearv omtales i et Diplom, udstedt paa Andenes
(DN. XII 106, 1403). Paa Store Brandvik havde ifolge Diplomet tictiigere boet (uden
at vaere
Gaardens Eiere) Erik Erikson ,,su)oren lagretto man j Fytberga
skipreclo< og hans
[IjgtbgrjuJ
Moder Gertrwd Ereltr dotter.
\ Norske Regnskaber og Jordeboger (rNRJ.r) II S. 62g.
5) I Mancltalslisterne
fra 1619 n@vnes fra Sondhordland 882 Personer, hyoraf 2b (cleraf 2 paa,
Huglen og 1 paa clen lille Naboo Skorpen) har saadanne Navne. I Nordhordlancl
er de tilsvarende Tal i de samme Lister 1.020 og 27.
6) Fra Middelalderen kjendes kun 3 Personnavne
fra Skorpen: Ingibjgrg R6t/scl6ttir DN. X 2b ff.,
1327, og Greipr DN. X 27 f.,I827.
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Ottendepart (3) af samtlige sondhordlandske Personnavne, sammensatte med
Gud.,
(25) falder paa de to Smaaser Huglen og Skorpen, som i 1519 har
lB af Ssnclhordlands 882 Bonder og som nu har 12 af dette Landskabs l4ZI
matrikulered.e
Gaarde. -Dette vil neppe nogen anse for en TilfreItlighed. Navnene
i Mandtalslis t e rn e fra 1 5 1 9 ty c l e r b e s temt p& & , a,t P ersonnavne
paa Gud- var ud en
samme'ligning
l a n g t h y p p i g e r e p a a H u g l e n ( o g s k o r p e n ) e n d .i n o g e n
and'en Egn i Hordeland af tilsvarende Udstrrekning 1).
Jeg tagerderfor
ikke i Betrenkning at erklme de mange Personer med Navne paa
G,ud, hjemmehorende paa Huglen (og Skorpen), for yngre Slagtninger af Gudinge-rigttens
Reprmsentant paa Hugl-Stenen gudiqa. Deraf folger viclere, at Gudinga
sandsynlig
har havt hjemme paa Huglen eller i den nrermeste Omegn, en Slutning,
som senere
mulig vil komme os til Nytte, naar vi skal soge at uclfylde cLet
ufuldstrendig bevared.e Ord sidst i Indskriften.

Som tredje Ord i Indskrifben maa udskilles R. 9-16 ungandin2), som
efter
sin Endelse kan vrere Nominativ Ental lfankjon, Apposition til
ek gudiqa; jf".
Yalsfjord-rndskriften ek hagustaldin pewan godagas ,ieg llagustald",

Godag'sMand

(eller Tjerrer)<.
ungandin kan efter Sprogformen og fndskriftens Bygning enten yrere
en
Afledning af Navnet paa Gudinga's tr'ader (jf". paa rstaby-Stenen
hnpuwulafn
haeruwulafin >Haduwulf Heruwulf's Sonu, dog paa d.en attskillig reldre By-Sten
hronan hronen [mecl -en, ikke -in] ,Hror Hror's Sonu) eller et Tilnavn.
At dette
sidste maa vmre Titfreldet, viser en nrermere Betragtning af Ordets Dannelse.
Da Lytlforbindelsen ng (gutturalt
4, fulgt af g) i gudiqa paa smdvanlig
Maad'e er udtrykt ved en egen Rune, kan ungandin ikke vrere ment
som Gjengivelse af *tr,r3Qand,in,
ligesom iupingan paa Reistad-Stenen sandsynlig er at forstaa
som en afvigen,ile Skrivemaade for siupiqan (eller *iupiqgan).
ungandin maa folgetig Y&re ment som Gjengivelse af. ungand,'inmed dentalt
,n (ikke gutturalt g)
Heraf folger, at irngandin maa vrere et samrnensat Ord, hvis forste
Led er un-.
foran g.

Dette un- kan kun forklares som den negtende Partikel, d"er i Oldnorsk
lyder to- eller 6', i d'e andre gammelgermanske Sprog (Gotisk, Olclhoitysk,
Oldsaksisk,
Angelsaksisk) run- a).

2)
3)

Man synes ogsaa at kunne iagttage, at Navne paa Gud- jrevnt aftager
i Hyppighed, efter som man
fjrerner sig fra Ifuglen og Skorpen. fndenfor en Rayon af L0 Km
fra disse Oer forekommer
saadanne Navne i Mandtalslisterne fra 1519 paa folgende 4 Steder:
Sunde i Husnes Sogu,
Kvinnherred' (Grt;torm NRJ. II S. 616); Vaage i onareim Sogn, Tysnes
(Gulbranilsmst.); sJt"
paa Ilalsna Eid Sogn, Fjelberg (Gulbranil NRJ. II
S. 520); Nordhus paa Fjetbergoen, i';"tn""g
(Gutornt smst.). Derimod inden det, betyclelig storre omraad.e
mellem denne Rayon og 20 Km.,s
Rayon ligeledes paa 4 Stecler: Haavik, olve Sogn, Kvinnherrcd. (Gwd,tec&
NRJ. ff S.lf+1; Amland, (Gudle& smst. 617), Lanclrcien (Guch'un smst 51?) og Aase (Gwtorm
smst. 61g) i op6al
Sogn, Tysnes.
Saaledes har ogsaa II. Schetelig (Year Book of the Viking Club rII, 1911",
S. 40) i en Notits om
Runefuntlet paa Huglen afclelt rndskriftens tre forste ord.
I en Sammensretning *unil-gandin (jfr. unnam Reistad, : *uncl_nauz) kan jeg ikke
finde nogen
brugbar Mening.
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Andet Led -gandin kan efter -Formen enten
vrere en i.stamme (jfr -gastiR
paa Guldhornet) eller en 'ia.-stamme. r
sidste Tilfretde har Endelsen langt
i og
sYarer til gotisk 'eis' r ethvert Falcl er -gandin
ingen Rodafledaing eller prim*
Afledning' nlen synes at maatte vrere dannet
ved suffikset -i- (eller -ia-) af en
stamme *ganda-. En saadan foreligger i det
velkjendte oldnorske ord gand,r m.
Gand'r m' brugtes i det gamle sprog om
etslags Trolddomsmiddel; men
d'enne Anvendelse er ikke den oprindelige,
saaledes sour man ser af ordets Betydning i norske og svenslre Dialekter. Aasen
anforer gandm. rned Betyd.ningen )en
Pind' en tynd eller tilspidset Kj*po (meddelt
ham fra Jarlsberg); fra lrefueland
opgiver han ganQl >en Hvirvelteen (?), et
Legetoi som ellers kaldes snurrbasse,
snorekall el' sorphonau, og endelig meddeler
han, at gand, i t{allingdalen bruges
)om en hoi og mager Karl, en
oploben Drengu 1). Fra svenske Dialekter kjender
Rietz (s. 185 b) gd,nd'erm. )gren pfl, ett
trau l0rand), ganser, gd,nget (for -d,et)m.
>stor gren pf,' trd,n< ekegangel(Bleking).
,
Dette synes at vrere Orclets oprindelige
Betydning; men tidlig maa det yi're blevet
anvendt om en Kjrep eller stav, d.er
brugtes som Trold"domsmidclel. r den norrone Litteratur
kjendes gand,r kun i denne
Anvendelse; men den oprindelige Betyclning >Stav<
kan sluttes af flere
;;;i;
Navne paa Fjorde og Soer, sorn aabenbart er dannede
tir gandl. og har rrensyn
til lige, stav lignende Lob 2):
I)et er her ikke Stedet til en udtsmmende Red,egiorelse
for Forekomsten
og Anvendelsen af ord'et Tand,r (gancl-) i den gamle Litteratur
og de mange sider
af Overtro og Trolcldom (seidr), som har Beroringer rned ganch..
Jrg maa nsie
mig med at henvise til Fritzner's grundige udredning i
(Norsk) Ilistorisk Tidsskrift rY (1877) S. 164 ff., idet i.g af det her samlede Materiale
kun fremdrager,
hvad' der kan vrere af Vigtighed for x'orstaaelsen af un-gandin
i flugl-Indskriften.
Af de faa stecler i den gamle Litteratur, hvor ganclr
forekourmer, synes
Skildringen i F6stbre6ra saga (Gislason's Udg., 18b2) S. 96
smrlig oplysende:
Tordis paa f-'anganes (i Gronlancl) bar sig ilde i Sovne,
og man talte orn
at vrekke hende; men hend.esSon Bodvar sagde: >Lad min
Mocler nyd.e sin -Drom;
for det kan hrend'e, at noget breres hende fore, som hun vil
videu (uet"amd,, at fad
nakkuat ber'i fyr'i lterl'ingtt,, er hon ui,ll ui,ta). Da hun onrsider
var vaagnet und.er
heftig Stsnnen (hratt hon ntedil'iga gnd,u,nn'i),svared.e hun paa
So'nens sporgsmaal,
om noget havde baarets hende fore: >Yide har jeg faret paa
Gand.er inat, og jeg
har nu faaet at vide de Ting, som jeg ikke vidste far< (uida
hefi ek gqnd,tomrennt
i n6tt, ok em ek nfi, uis ordin fe'ira hlu,ta, er ek ui,ssa ekki,
ddr).
Jeg er her enig med Finnur J6nsson 3) i, at rnan maa
opfatte Stedet saaled'es, at Tordis selv har faret paa Gander, og at hun ikke,
som Fritzner (S. 1?0)
antager, har sendt uil Ganiler som etslags Aanclevresener(i
Lighed med Lappernes
r) Desuden fndes gan'd m. om etslags
Fisk (2)

ganilurrota >Berggylte<, Sondhortland).
ogsaa
gand ,Trolddoma kjendes fra norske Dialekter.
se Fritzner, (Norsk) Hist. Ticlsskr. rv S. 161 f.; o. Rygh,
Norske Gaard.navne r s. 2rz, rrs.2gb,
Norske Elvenavne S. 63 f., Norske Fjordnavne (i ustuclier
tilegnede C. R. Ungero) S. Bg; A. Kjer,
N. Gaardn. VI S. 111, 1g1; M. Olsen, smst. X S. 1g0 f.
Frjdr ritgjiirbir, sendar og tileinkabar priti Melsteb (Kjobenhavn
1g92) s. 2e.
(Trykt 24. Otrtober rgl6.)
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'i,mmu,ndusspiritus, qltevn
uocitanl Hist. I{orv.85.s), der bragte hende BeQa,nd,u,mr)
sked tilbage. IIun er med andre Ord en harnhleypa og kan skifte Ham ligesom
Otlin ifolge Ynglinga saga Kap. ?: Odi,nn skipti, hgmu,m; td
fd, b(tkrinn sem sofi,nn
eda d,atcdr, en hann uq,r fd, fulll eda drtr, fiskr eda orntr, ok
f6r d, ei,nn,i su,ipstund,d,
fjarleg lqnd,, at si,num erendu"m eda anna?"ra ma,nna. Ilensigten med den'e Art af
Seitl2) var clels at udforske det ukjend,te (saaledessom Tordis paaLanganes gjorde),
dels at skade eller gavne. Lrengere nede i samme Kapitel siger nemlig Suorre:
en af fui lat udove Seid] mdtti h,ann u'ita orlgg lll,anncl ok ttordna hluti,, sud,ok
at
get"a,mQnnum bana eda tiltam,ittg.ju eda t,anhe'i,l'indi,,sud" ok at taka
frd, mqnnum uit
eda afl ok gefa qdrum,. Men, fortsatter Snorre, det var MrencI uvrerdigt at befatte
sig med denslags lave Trolddom (fiess'i,fiqlkynoi,, er fr"arn,it er",
fytgir sud,ru,ikil erg,i,
at eig'i fOttl karhnqnnum, skamntlaust uid at far"a). Derfor kan ogsaa Loke i Lokasenna Str. 24 sige om Odin: >f en Troldkvindes a) Skikkelse for du over Menneskene,
og det mente jeg var en Umandigs Adf ar;rd,(urgs adal)u, og i l{jd,ls saga .6ap. 126
betegnes en Mand., som rider gjennem Luften paa en graa llest med en luende
Brand- i Haanden og som neppe er nogen anden end Odin (Fritzner S. 1?6),
ved
det Ord gandreid (egtl. Stav-Ridt), som ellers bruges om Troldkjrerringers Ridt
lil
trolLafings (x'ornald. siigur rr 181 ; jfr. Fornm. siigur rrr 176).
Sandsynlig er gandreid'ir, ligesom ltarnh,leypur, en sammenfattende Benrevnelse paa alle de meil overnaturlige Evner uclstyrede kvindelige Vresener) som frerdes ridende - vel paa qand,r ved Nattetid.e og som alle kaldes rned Ord,
sammensatte med 'r'ida: kuelclrida(Helg. Hj. 15, Eyrb. s. I(ap. 16, Post. s. g14.7
kueld,ridur" eda hamhleypur"), m,yrkri.da (II6,rb. 20), tttnrida (H6,vam6,l 15b), troyr.ida
(Norges
gI. Love).
Med denne Bestemmelse af Betydningsindholdet af ordet qtltxd,r
maa vi
forelobig give os tilfreds, da det nu forst gjrelder om at belyse
ungandin i HuglIndskriften fra X'ormens Side.
Det Adjektiv -gandin, som foreligger i ungandin, har efter sin
Dannelse
enten betyclet )som har mecl Gand at gjore< eller )som er udsat
for eller kan
rammes af Gand<. Den sid-ste, passiviske Betyilning synes at fortjene
Fortrinet;
ungandi n rn e tl Be ty d n i n g e n )s o m i kke kan ramrnes af Gancl (Gandri dt,
gandridende kvindelige Vresener)< har fra det senere Sprog Paralleler
i Dannelser som
{'t'eld,r>som ikke har vreret udsat for fld< (om
,jd,rnketitt), {tsekr >uskyldig, fri for
Ansvar eller Strafu
Ligesom disse oprindelige 'ia- (.7a-)Stammer er udgaaede fra en
Nominativ
paa -in', kan man ogsaa for ungandia (oldn. *{tgend,r) forudsrette en
Form med kort
-i-; denne Enclelse har sikkert -mariR,
oldn. rnarr >bersmtc, p&a Torsbj*g-Dopskoen, som er en gammel i-Stamme (got. mErs). Men man har ikke
Midler til at
afgiare, om dette Sammenfalct i Nominativ Ental lfankjon af oprindelige
aa-Stammer
1) Rettelse for Haandskriftets gaud,ia
(ligesom go.ra); jfr. n.eclenf
or a ganrlis g6.14, ganilorcg6.s. I Anledning af den oprindelige Betydning
af. gunil,r maa mrerkes Hist. Norv. g6. rz:
fk)ostico
gando in preacutas sudes transformato.
2) At' gund,r var etslags
seidr, fremgaar af Didr. s. 804. r. Jfr. vgluspzi, str. 22.
3) Eaandskriftet har aitca (masc.),
men Bugge's Konjektur aitcu (temj synes evident.
Norges Indskrifter med de aldre Rnner.
?g
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og d-stammer alleretle har fund.et Stecl. i den ticllige urnord.iske Periocle, som HuglDet er saaledes ikke uclelukket, at ungandin gjenfndskriften aabenbart tilhorerl).
giver en Udtaleform un-gandtn (jfr. gotiske Akjektiver som w'ilfeis, oldn. uillr, aufeis,
oldn. au&^), om denne Antagelse end. maa synes at ligge fjrernere. I Substantivboiningen, hvor saa meget paa clette Omraad.e er usikkert, kan man ikke fincle
trygge lloldepunkter

for Sporgsmaalets Losningz).

Om Oprinclelsen til oldn. gandr hersker der Uenighecl blanclt Etymologerne,
id.et nogle mener, at Ordet er en Sammensretning med Partiklen ga-, mens andre
betragter gandr som en oprintlelig germansk Stamme *ganda-.
A. Kockt) og E. Waclsteina) har uafhrengig af hinand.en foreslaaet at op'
gandr
som *gu-wandaa, hvis siilste Led cla skal vmre vresentlig id.entisk mecl
fatte
oldn. agndt m. ,Kjrepu" Ilerimocl kan dog fra Betydningens Sicle gjores den Indvend.ing, at *ga-wa,ndav vel ikke vilcle betycle andet end >som har (er ud.styret mecl)
en ugndt" eller Stav<, ikke ret og slet >Stavu; jfr. got. gask1hs )som har Sko P&&(,
gagu,dseilocBris(egenUig: som har Gucl i Hjertet). Dertil kommer nu ogsaa Indventlinger af formel Art. Paa Hugl-Indskriftens Ticl kuncte neppe *ga-wand- Yrere
sammend.raget til gand- (jf". frawaradan Miijebro, med usammenclraget -awa').
Desuden vild,e det ikke yrere rimeligt at antage, at cler til Grundl for det afleclecle
Adjektiv -gandin laa et sammensat Ord.
Den sidste af disse Inclvend.inger kan ogsaa gjores mod Bugge's Forslag u),
at gandr skal trenkes opstaaet af *ga-andaa ,den med Aande eller Aand. (oLdn. qnd)
begavede<. Forovrigt synes mig Uclgangspunktet for d.enne Forklaring uholclbar i
real llenseende. Gandr betegner fra forst af ikke >Aand.<, men uKj*p, Stav<,
"Dialekter
viser (jfr. ogsaa
saaled,es som Ordets Anvendelse i norske og svenske
S. 617 Anm. 1). Gaar man ud. fra d.ette som Ordets oprinclelige Betydning, frembyder cler sig en fuldt tilfred,sstiliend.e etymologisk Forklaring, naar man blot betragter gand,r som et usammensat Ord, hvilket nu Hugl-Ind"skriften synes at fastslaa.
En saad.an Etymologi af qa,ndr (germansk Stamme *gand,a-\ er, saavidt
vid.es, forst fremsat af E. Hellquist 6), som sammenstiller gandr rned oldinclisk hd'nmi
>slaar, jageru, gr. Seiyot rslaar((, oltln. gudr, gxrnnr f. >Kamp<, o. s. v.; if". for
Betydningsuclviklingen gr. xour\c >Stang, Stage<, tiI xeur6o >stilrker<. Senere har
E. Licl6n?) gjenfundet Orclet gandr i en lidet afvigende Form i oldirsk gei,nd f. (af
*gendi,-\ >Kile<, grelisk gei,nn >a wedge, cuneus( og har fremtleles gjort opmmksom
paa oldind,. ghana- >Kniittel, Keule<, oIdslav. delo, rvss. da"Io rBrod.d, Egg paa en

)
2)

3)
4)
5)

Om Inrlskriftens Ticl vil blive talt saerskilt i clet folgentle.
De substantiviske .i(fla-Stammer er sialst behandlede af J. Janko i Sbornik filologickf I (Prag
1910) S. 236 tr. Jfr. Noreen, Geschichte tler nordischen Sprachens, 1913, (i Paul's Gruntlriss I)
S. 163 S 191,1. - Sporgsmaalet vanskeliggjores derved, at clet i flere urnordiske Indskrifter
ansees for tvivlsomt, om der skal lmses -ljan eller 'iqan.
Arkiv f. nord. filol. XI S.344 f., XXVII S. 118.
S. 116. Til
fndogerm. Forschungen V S. 30, Beitriige zrtr Gesch. d. cleutschen Sprache XXII
Wadstein har Uhlenbeck (smst. S. 643) sluttet sig.
Aarboger f. nord. Olclkyncl. 1896 S. 132. Tiltraatlt af E. Mogk, German. Mythologiez (i Paul's

Grunrlriss III) S. 403.
6) Etymologische Bemerkungen (Reclogtirelse f. allm. lii,rov. i Gefle 1892-93)
7) Bezzenberger's Beitriige XXI S. 98 f.

S. Y. f.

,l
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Kniv eller Okso (urslav. *gendlo-,med vresentlig samme Suffiks som svensk gangel,
gd,ngellfor -dell >stor Grenu). -Endelig har Patrub6,nyl) fra Armenisk tilf.oiet iitt,
>Stok< (hvortil ogsaainiem >drreber,tilintetgjwu\z).
af denne Indlskrifts Behanclling skal jeg - i Anleclning af
og Axel Olrik's Forslag at opfatte ungandin som
Th. von Grienberger's
omtale enclel gammeltyske Personnavne, som mulig incleholder StamMand.snavn
*ganda-,
n.lnen
olcln. gandr. Iler vil ogsaa clet gamle danske Kongenavn Ongenilus
I sialste Afsnit

(ca. 700), som synes at vrere formelt iclentisk mecl ungandin, blive nrermere omtalt.

Sittst i Indskriften folger tre ufuld.strencl,ig bevarede Stave med hsist usikre
Derefter har d,er
Spor af Kviste, da Stenens Overflatle her er strerkt forvitret.
efter Professor Kolderups Beregning vreret Rum til en Inclridsning af ca. 20
Cm.'s Lrengde.
Som allered.e nrevnt, foreligger ved de tre Stave vetl Indskriftens Slutning
(her betegnede som R. 17-18, da tle to sidste Stave synes at d,anne 6n Rune) en
Rrekke Muligheder: ih, ie, im, lh, le, lm, th, te, tms). flvis d,er efter ungandin
har fulgt magiske Runer, som har begyndt et nyt Afsnit, eller hvis R. 1? tr. intleholder strerkt forkortet skrevne Ord., har vi ingen llolclepunkter til Bestemmelse
Slutning. Efter de fuldstrenclig skrevne OrcI meil sproglig lVlening
gudiqa
ek
unganclin ha,r man dog efter al Sanclsynlighed at soge et (eller to) Ort[,
som ligeledes har vreret skrevet helt ud. og syntaktisk har hort sammen med d.et
foregaaende. Men hvad for Orcl dette har vmret, lad.er sig neppe sikkert bestemme.
af Indskriftens

I de ovrige, ganske talrige Indskrifter, som begyncler mecl ek, fulgt af. et
Mandsnavn, fi.nclerman derefter skrevet enten et Verbum (>hec[er<,>>skriver<[eller
,skrevu], >foretog Indridsningen(, >udstyrecle<)a),
eller den hele Inclskrift kan lyde
>Jeg N. N.< med en tilfsiet flerledcl.et
Bestemmelse,saaledessom Tilfreltlet er med clen
nrcvnte Indskrift paa Bergveggen i Valsfjorden (>Jeg l{agustald, Goclag'sMancl<). Da
nu intet af de her anforte Verber (*ha'itan >hede<, *fathtan >skrive<, *und,-netnan
>foretage<,*tau1iara>uclstyre<)kan sogesi Flugl-Inctskriften,og da jeg heller ikke fra
germansk Sprog kjender noget andet Verbum, begyndencle med"ih-, je-, le- eller te-,
som her kan give en passencleMenings, synes det mig rimeligt, at ogsaaInclskriftens
1) Kuhn's Zeitschrift XXXVII
S. 427 t.
2) Hellquist's og Liden's Etymologi er tiltraadt af Falk og Torp i deres etymologiske Ordboger;
som jeg har
i den tyske Bearbeidelse af disses Ordbog fintles udforlige Litteraturhenvisninger,
kunnet drage mig til Nytte.
3) Den Mulighed, at de to sitlste Stave (>R. 18") har udgjort to ltuner, lader sig tlog ikke
ganske afvise.
4) Jfr. ovenfor S. 610 og de i det folgende anforte Indskrifter.
5) Dette maa saalecles siges at gjreIde Udfylclninger som le(hu) >jeg overladera got', leihwa,
te(hu) >jeg viser, forkyncler< : got. teiha (i hvilke Former man forovrigt skulde vente i, ikke e)
og te(hwo) >jeg bestemmer, anortlner, bringer tilveie<r - olclhoitysk (gi-)zeh,6. - En Uclfylctning
af ih. til den urnortLiske Form for Verbet >indhug< (ih- da at lrese in-h-, jfr. i det folgende)
vilde vrere uden Sidestykke i nordiske Runeindskrifter, hvorfra kun kjencles det usammensatte
hiu (jfr. S.287). - Th. von Grienberger har gjrettet paa, at R. 17-18 ih- er omstillet for hi(o);
jfr. herom nmrmere i sidste Afsnit.
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Slutning maa indeholde en Bestemmelse
til

ek gudiqa.
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Man kan i saa Fald vanske_

heuer paa et patronymikon,
da et saadantver
i11.:i*""
vilde
have:,?i_.:.:-{:^llii:":.,orpj"
fulgt umiddelbarterteriavnet (lrri nhemprerne
r
;;"i":;Hi:"3::;;l
Jeg er derfor bleven

staaende ved de to vrur;gneder,
at R. 17-18
kan vrere Begyndelsesrunerne i en Angivelse af Gudinga's
stilling eller i en'stedsbetegnerse.
Da jeg ikke
kjender nogen vrerdighedsbetegnelse,
som kuo pu*.e til de bevarede
Runetrrek,
har
fastet
mig ved den sidste af de nrevnte
ieg
Muligheder, at R. 17 ff. indeholder
en
sted'sbetegnelse,
nemlig Angivelse af det sted,
hvorfra Gudinga stammede
(i
oldnorsk udtrykt ved Prrepositionern
e 6r', af og
ener hvor han boecle (ordn.
frd,),
l,
d, og at).
Er clette rigtigt, kan man kun folge
Lresningen ih _ den Lresning,
som synes
at stemme beclst med de levnede
Rorrerpo" _, idet R. t7 iforan
tar
forstaaes
h
som
Prmpositionen )i(. vistnok kunde
man vente, at denne var skreven
in,
9-10
{igesom R.
un- svarer til oldn. (r,-, 6- 1), og ligesom
Tj.rkci Brakteaten har an :
oldn. ci.
Dog er herved at mrerke: 1) at en
Prreposition forau et deraf styret
stedsnavn
slutter
sig proklitisk til dette under sam,'e rlovedaccent;
derfor finder man i norrone rlaandskrifter stadig samme'skrivninger
som i,gnrl for i Rqnd, og aLtr,inqa
ribi for d, H*inga_
rik'i (Agrip' f)ahlerup's udg., g.2.r,
z.il2)i r) ^t n i TJrnordisk tigesom
i Gotisk falder
bort foran h; ifr' haha Mcijebro, af *ltanha,
Akkus. sg. m. af stamm en *ltAttlta-,
ags.
h6h m' >Hrel< (ifolge min i Arkiv f.
nord. filologi xxxrll
meddelte Tolkning).
I)et maa saaledes v&re
tilstedeligt at tolke R. 17 ff. som >i
r{-(,
hvorved menes Gudinga's Hjemsted.-fuldt
Efter al sandsynlighed har
Gudinga
virkelig boet
paa et sted' hvis Navn har begyndt
med rt-:
Runestenen, som n&vner Gudinga,
er
fra den llre a Huglen
udenfor syclspidsen af Tysnesoen,
lige i sst for stord.
aen
har nu 7 matrikulerede Gaarde, hvoraf
kun de to, sorhuglen og Nordhuglen,
ved sit
Navn afgjort henviser til forhistorisk Bebyggelse 3).
Rimeligvis har rruglen i reldre
Jernalder uclgjort 6n Gaarcl, som havcle
bens Navn *Hugu,l,tc"eller *Hugiltt,
_lo_).
(Stamme
r gammelnorske Diplomer er dette skrevet 'i,
Hugoul bipr. Norv. I s. 126, 1314,
i,
Hught
DN' X 27,7327, i Snorra'Edda's anavnefortegnelse
(snE. rr 4g2) HugI. r >Norske
Gaardnavne( xI s' 84 har
ieg derom udtalt folgende: >onavnets gamle
l-orm
er
H,gl,
mulig opr' Nom ' Hugul (skr' Huggnl i
rcr4: ligesom samme Brev har Lauggard,agen),
Gen' rruglar'
Det synes, naar bortsees fra Kjonnet,
at v&re samme ord som tysk
Hiigel m', rlaug, Hoide, og er da ved
Afledningsendelsen -il- (som veksler
med -zrl-)
dannet af samme Rod som haugr m.,
Haug, og Adjektivet rtd,t, hai.< +)
Elvaclenten man for Dativ Ental af
d'siammer opstiller en urnordisk Endelse
-u eller -o 5)' skulde der paa
stenen have veret Plads tir en Dativform
af anavnet,
t)
2)

Jfr. dog herom i det foigende S. 622,
I grreske Dialektindskrifter
haves lignende Sandhi-Fmnomener (f. Eks.
iy Xe ggoufiocp,Ep ngara,vcic.o,
io Ed.p(p), hvor prepositionen Ba styrer
et folgende Stedsnavn.
8) De andre Gaarde
er: Store og Lille Brandvik, Haukenes,
Tveit og Rossbo (Norske Gaardnavne XI S. 84, 189).
4) Metl denne Forklaring
stemmer den Beskrivelse, som J. vibe
(sondre Bergenhus Amt s. g4)
har givet at aen: rrruglen har en del gaardbebyggelse
langs stranden. Den er forovrigt
fyldt
med lave' tildels skogdrekkede aaser. Paa nord.vesisiden
u" aog oen ganske nogen. Huglham_
meren paa oens sydside er steil og vild og
falder nresten lodret ned i havet.n
Oen H-ugla i
Nesne (Norcllands Arnt) brerer samme r{avn
I efter Kartet kaldes ogsaa den haieste Top paa
oen >Huglen< (N' Gaardn' xvr s. 116 f.).
Fremd.eles foreligger urroi"
eller vresenqig samme
Orcl i det med Gud.enarnet P6ry sammensatte
upplandske Stedsn avn Thor(s)kughte;
se Bratg,
Arkiv f' nord' filol' XXrX s' 103 fr.; jfr.
r. E. r<arsten, Germanisch-finnische Lehnwortstudien
(Acta societatis scientiaruno !'ennice
xLV. r{:o 2), 1916, s. 146.
s) Jfr' bl' a' Noreen, Altisl.
Gramm.s s, 227
3 og Gesch. d. nord. sprachen a (i paul,s
S 36s io-.
Grundriss) s' 166 f' $ 192, 3; rtresselman,
viistnordiska studier rr (skrifter utg.
af K. Humanist.

I
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EugI: enten i hfugulu] eller i hfugilu], eller i h[ugulo] eller ihlugilo]. Det er ugjorligt at foretage fulttt noiagtige Beregninger angaaentle den Plads, som Intlskriftens
sidste Ord efter de her nmvnte Uclfyldninger vil kraove, navnlig af den Grund, at
* o
ikke forekommer i Inclskriften.
Man tager dog neppe meget feil, om man for f-Runen
foruclsatter omtrent den Bredde, som de gjennemgaaende lige bretle Runer
fi u og
X g har. Jeg har foretaget Beregninger for Udfytdningerne i hfugutu] og i h[ugilu] og
mener' at disse ogsaa maa slaa til for henholdsvis i hlugulo] og i hiugitol. Den forste
af disse Udfylctninger forudsretter en Fortsrettelse af Indskrifilinjen
pia 24,b Cm., me.
dens der til den anclen i hfugilu] og i lhugilo] _ trrenges pO,b Cm. Dette sidste
Tal stemmer altsaa godt med de af Professor Kolderup anslaaecle >ca. 20
cm.( Det
er imidlerticl ikke helt udelukket, at Navnets oprindeiige Stamme har varet *Huglo(uclen nogen Vokal foran i) 1). I saa Falcl kan man ved en Udfyldning
i hfuglu] eiler
i hfuglo] noie sig med 18-19 Cm.2).
Det er meget at' beklage, at Indskriftens Slutning urangler, hvorved vi,
om
den foreslaaede Opfatning er d,en rette, gaar glip af et norsk Stedsnavn i urnordisk
Form.

Det vilde i Tilfrelde v&re
norcliske Inclskrifter.

det forste Stedsnavn, som man har fundet i d.e ur-

Der kan dog gjores en Inclvending moct Udfylclningen i H(ugl). Den Rune, der
her er lrest som I i, er ved" et temmelig stort Mellemrum (se Afbildningen S. 608) skilt
fra folgende Rune; man skulde vente en Afstand omtrent som mellem
X d og I i paa
to Stecler i Intlskriften.
Dette gjor den her fulgte Lresning af R. 17 tr. noget betrenkelig.
Men paa clen antlen Side synes den Mening,
saa tiltalende, at d.en maaske vil

man faar frem ved. clen foreslaaed.e Udopveie det betrenkelige i Lesningen af
R. 17 som i. Desuclen er d.et at mrerke, at man ikke overalt ellers finder indbyr6.es
overensstemmende Proportioner i Indskriften.
Enkelte Runer er hoiere eller lavere encl
de omgivende Runer, og cleres Breclcle kan variere ikke ubetyclelig (jfr.R. B og R. 11,
R. 4 og R. 9, R. 5 og R. 14).
fylclning,

Efter denne Gjennemgaaelse af de enkelte Ord bliver Hugl-Indskriften
gjengive saaledes:

at

ek gudiqa ungandini (?) h {?) -,
hvilket

i olclnorsk Sprogform maatte lyde:

ek Gyding,i **-gend,r 6 H(rcgl?),
d . e . , J . g G u d i n g a , s o m i k k e k a n r a m m e s a f G a n d , ( p u ur l u g l e n ? ) < .
Hvad Betoningen af 3dje Or,1 angaar, kan d.et paa Forhaand iklre afgjores,
om forste eller andet Sammensretningsled har baaret Ord.accenten. I senere Nor'disk kan nemlig Adjelctiver, som er sammensatte med &-, 6-, dels have Tonen
paa

r)
2)

Vetensk.-Samf.i Uppsala 1'5:2),1913, S.60 f. - Ved her at opfore -u f oran -0 vil jeg ikke have
antyd.et, at den fsrste Entlelse har storre Sandsynlighed. for sig end tlen sidste.
Jfr. Kluge, Nominale Stammbilclungslehre S. 70 $ 16?.
Der vilde vel neppe have vreret Rum til Runerne i h[alsnon], d. e. 6,Holsnu (Norske Gaarcln. XI
S. 84)' >paa Halsnac, den store Naboa til lluglen, ret i syd for denne. Ogsaa af reale Grunde
ligger denne Uclfyklning fjarnere end d.en foreslaaecle.
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Dette

viser bl. a. forskjellige

haerr dblau,dastrer alinn B6,fn.24, men:
1le'idastan li,fa Skfun. 19,
myn'i, 6g6tt ,unxgala, Lok. 31.
Ogsaa udenfor Norclisk kan begge Betoningsmaader forekomme2).
Om vi antager, at ungandin har vmret udtalt mecl Ortlaccenten paa anden
Stavelse (kanske ug-gd'ndia, ikke &n-gand,'ia\\, kan Indskriftens to betonede Stavelser gud- og .gand- have dannet Allitteration. Om Hugl-fndskriften gjrelder da
ialfald. noget lignende som det, Bugge (S. 309) udtaler i Anledning af OpedalInclskriften, hvis lldtryksmaad,e synes at vrere hrevet over Dagligtalen: >Inclskriften
synes ikke at vrere affattet i egentlige Yers, men Ordene er vistnok mecl Flid
valgte saaledes, at de danner Allitteration og rythmiske Ledn a). Ogsaa HugtIndskriften

synes, som vi skal se, efter sit fndholit at vrere hmvet over Dagligtalen.
Men man tor neppe vove nogen bestemt Udtalelse om Yers i denne Indskrift, saalrenge dens slutning iklre med Sikkerhed lader sig udfylile.

TiI

at bestemme Hugl-Indskriftens Titl giver Sprogf ormerne
ingen
trygge lloldepunkter.
End"elsern€ -?, -?R og -iR, som her forekommer, er ikke
karakteristiske for nogen bestemt Periode indenfor den egentlige urnordiske Sproghistorie.
Be d re H j re tp fo r D ateri ngen har man i R uneformerne.
D i sse afviger i
intet vresentligt fra den reId.stei l{orden kjendte Runeskrift. Saaledes har Runerne
for k, n' R og e de samme Former som f. Eks. paa Guldhornet 5), og q-Runen
1), bestaaende af to mod hinanden vend.te Yinkler, omtrent af Runelinjens fulde Hoid.e,
gjenfindes ogsaa (om end i en lidt afvigende Form t ) paa Guldhornet. Jfr. ogsaa
den Rune, som i d.ette Vrerk er lrest Q, paa Stabu-spydet og paa Torvik-Stenen A.
Ogsaa i Mangelen af Binderuner og af Skilletegn og i Skriftens Retning
fra hoire mod" venstre stemmer Hugl-Indskrifren overens med. flere af de aldste urnorcliske Runeindskrifter, f. Eks. EinanE-Ind.skriften.

1) Jfr. A. Kock, Arkiv f. nord. filol. v. S. 6T f.
2) Jfr. f. Eks. H. Paul, Mittelhochdeutsche Gramm.
$ I t Anm. 6: >Die partikel un_ kann im
verse nach belieben betont oder unbetont gebraucht werden<.
3) Skrivemaaden med. n (ikke q) foran g taler i saa
Fald ikke imoct den S. 620 f. foreslaaede Opfatning af ih'(?) siclst i Indskriften. vecl ungandin har nemlig sandsynlig Ordaccenten
kunnet
veksle mellem Partikel og andet Sammensretningsled, mens Prrepositionen *in foran
et StedsnaYn' som angaY en Persons Bosted, altid maatte vare ubetonet. Man kunde d.erfor stadig
skrive un-, men leilighedsvis
udtale det uq. (uclenHovedaccent).
4) Jfr. ogsaa Th. von Grienberge,, Zeitschrift fiir deutsche
Philologie XXXIX
S. 66. - Virkelige
Vers har man d.erimod sandsynlig paa Tune-Stenens ene Side, paa Tjiirkii-Brakteaten,
paa
Torsbjrerg-Dopskoen, paa Stentofta-stenen (jfr. s. 28 f.) og paa strom-Brynet.
5) Den noget eiendommelige u'Rune (se S. 609) synes efter det forhaandenverende Materiale at
d.omme - ikke at vrere karakteristisk for nogen bestemt periode.
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er samtid.ig med eller ikke meget

fra de danske Mosefuncl og lndskrifterne

paa Guldhornet

og pa,a Einang-Stenen. Yngre end 5te Aarh. er den neppe, men den kan meget
vel vrere noget aldre 1). Den noiagtige Datering vil maaske afhrenge af, hvad d.en
arkreologiske llndersogelse af de Gravhauge, som findes paa lluglen 2), maatte fastslaa med llensyn til disses Ticl. Det er nemlig sandsynligt, at Hugl-Stenen engang
har staaet paa en Gravhaug, og hvis tlet vil lykkes at konstatere den omtrentlige
Ticl for et reItlre Jernalclers Gravfelt paa @en, vil clermed.Runestenens Alder kunne
nrermere bestemmes, d.a den i Tilfrelde med. Rimelighed tar anLages at have tilhort
dette Gravfelt.
O g s a a e fte r fn d s k ri fte ns Indhol d
gaat over, kan clet synes tiltalende

og B estemmel se,

at erklrere Hugl-Stenen

hvorti l j .g

nu
for omtrent samtidig

med. Einang-Stenens).

Man kan synes, at den Tydning

af Hugl-Inclskriften,

som jeg i d.et fore-

gaaend.e har fremsat, giver en besynd.erlig Mening:
,J.g Guclinga, som ikke kan rammes af Gand, (paa Hoglen?)<.
For det fsrste vil man finde det underligt, at Ind.skriften ikke indeholder
en fuldt ucttrykt Sretning, men kun Subjektet mecl nrermere Bestemmelse(r). Denne
Indvend"ing kan tlog fjrernes ved en llenvisning til Yalsfjord-fnd.skriften: ek hagustaldin (-an?) pewan godagas ,J.g H., G.'s Mancl (eller Tjener)<.
Men d.ernmst vil man ,Iog gjerne forstaa, hvacl Meningen
Yencling ,Jeg N. N.< i Indskrifterne fra lluglen og Yalsfjord.en.

er med d.enne

I sin forste Behandling af Yalsfjortl-Indskriften

(1872)a) mente Bugge, at
denne var skreven til Minde om en Afdod, hvis l{avn var anfart i Nominativ
uden Tillreg af Yerbum. Yect Behancllingen i nrervmende Yrerk (1899) trenkte han
sig derimod, som Prred.ikat >indridsed.e disse Runeru. Dette er utvivlsomt rigtigere.
Til denne Opfatning

er han bleven fort vecl en Sammenstilling

af samtlige densom begynder mecl eller ialfalct incleholder
Ord.ene ,jeg N. N.< (ovenfor S. 7 tr.). f disse Indskrifter
paa 6n Undtagelse
- Prredikatet fultlt udtrykt. Det er
nrer (Yalsfjord-Indskriften)

gang kjentlte

1)
2)

3)
4)

urnordiske

Indskrifter,

Noreen, Gesch. d. nord. Sprachens S.6 henforer Hugl-Indskriften til >c.400<.
Paa Nordhuglen >findes mange gravhauge og stensretninger. I det mindste en af haugene viser
sig, af hvad der er fundet i den, at vare fra bronsealderens tid. En anden af haugene er meget
stor, 20 m. i tvermaal og 4 m. hoi.< (J. Yibe, Sandre Bergenhus amt, L896, S. 181. Se ogsaa
Aarsberetning for Foren. t. norske Fortidsm. Bev. 1886 S. 47, 1"896 S. 36 f.). Af Olclfund fra
Nordhuglen kjendes forovrigt I are en Broncedolk, Bergens Museum Nr. 4299 (H. Schetelig).
Hovedindholdet
af clet folgende Afsnit er i forkortet Form meddelt I rFestschrift Yilhelm
Thomsen am 25 Januar 1912 clargebrachtr S. 16-20.
Yidenskabs-Selskabets !'orhandlinger (Christiania) 1872 S. 319 f.
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med B etydni ngen uudstyred.e< 1,
> haug-

lagd.e (begrov i llaug)<2), >skrev (Runer)<3) eller rgjorde (Runer)<a), >udforte Indritlsninget., u),
e t Y e rb u m i P rresens med B etydni ngen > heder<6).
vi
ser, er X'ormelen >jeg N. N.< med eller uden Prreilikat ganske aISom
mindelig i de urnordiske Indskrifter, ja, den er saa ynd.et, at den i de udprregede
Mindeindskrifter paa reiste Bautastene fra Kjolevig (Strand) og Reistacl nresten
eller

ganske har fortrrengt den Afdsd"es Navn

(r. ovenfor Anm. 2 og 5). End.nu et
Skriclt vitlere gaa,r i d.enne Henseend.e Einang-Stenen, som endnu den Dag idag
staar paa d.en Gravhaug, hvor den blev reist for halvandet tusind Aar sidenEinang-Indskriften nmvner slet ikke d,en Afdod.e, men indeholder kun i lste
Person, men, som det synes, uden tilfoiet ek ,jegu7) - de Ord:
dagan pan runo fai hi do
,(Jeg) Dag skrev disse Runeru.
H e r s ti l l e s v i l i g e o verfor fal gencl e S pargsmaal : H vorf

or trreder

i de
u r n o r d i s k e M i n c l e i n d s k r i f t e r R u n e m e s t e r e n s a a l e de s i F o r g r u n d e n ,
at den Dod,e, paa hvis Grav Runest,enen er reist, ikke engang belnaver at nrevnes?
Hvis clet kan lykkes os at gjore Recle for Hugl-fndskriftens
Bestemmelse, tw

fnclhold" og
vi vente, a,t ogsaa de andre urnordiske >Jeq-fndskrifter< vil

komme til at staa klarere for os.
Fsrst skal vi tage for os den lilie Gruppe af urnordiske Inclskrifter, hvis
Prre i l i k a t e r Ye rb e t' (j e g ) heder< i P rresens. V i skal neml i g se, at denne i Indholcl staar Hugl-Indskriften nrermest. X'or Nemhecls Skylct kalder jeg denne Gruppe
den >ostdanskeu, d.a den er indshrrenket til Fyn, Sjrellancl og Skaane.
Formelen rJeg hecler N. N.< findes i 3 urnordiske -Runeindslrrifter, som
alle er ristede paa Iose Gjenstande: 1) paa en Brakteat fra Sjrelland (Stephens
Nr. 57), 2) paa et' lidet Benstykke, som opgives at stamme fra Lindholm
Skaane, og 3) paa en Spydstage fra Kragehul Mose (Fy").
1) Den nmvnte Brakteat-Inilskrift

Mose i

skal vistnok lreses saaledes:

hariuha haitika farauisas)gibu auja A
1) ek hlewagastin holtiqan horna tawido >Jeg HI., . . . , udstyrede Ifornetc (Guldhornet fra Gallehus).
2) ek hagustadan hlaaiwido magu minils rJeg H. hauglagde min Son< (Kjolevig i Stranil). Forsig
staar i en egen Liuje tlen Dotles Navn i Nominativ hadulaikan; jfr. Anm.5 nedenfor.
3) ... harabanae[wi]t iah ek erilan runoR waritu '...vito,Hr.
og jeg E., skrevRuner< (Jiirsberg eller Varnum, Vermland) [Anclerlecles Erik Noreen, Om Jii,rsbergsstenens inskrift (Sprik1916-1918.1 Jfr. ogsaa F'emo-Brakteaten
vetenskapliga Sti,llskapets i Uppsala Fiirhandlingar
4)
5)

9
7)

(s. 610).
ek wiwan after woduride. . . worahto[runon]>JegW. gjortle[Runer]efterW. . . .< (Tune).
ik wakran unnam wraita >Jeg W. udfarte Indridsningen< (Reistacl). For sig staar ogsaa her i
en egen Linje tlen Dodes Navn i Nominativ; jfr. Anm. 2 ovenfor.
De tre fndskrifter, tilhorende denne sidste Gruppe, skal blive srerskilt behancllede i det folgencle.
Dette Pronomen kan dog oprindelig have staaet foran dagan paa et nu afskallet Stykke;

se S. 86 f.
8) Ikke faua-, se mine Oplysninger i Aarboger f. nord. Olclkynd. 1905 S. 285.
(Trykt

.4 Oktober

1916.)
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et oldnorsk Acljektiv (enn) fd,ruisi, >han som forstaar
sig paa fd,r, TJIykke<, omtrent med. samme Betydning som old"n. enn bqluisi,. fnclskriftens tre forste Orcl kan saaledesoversaettes: >Hariuha heder jeg, han som sidder
Treclje Ord svarer til

inde med ulykkebringende Yiden<.

De to siclste Ort[ kan enten betycl"e: ,jeg lader
Lykke blive tildel<, egentlig vel: ujeg giver Lykke (Gunst, Goclt)u, eller, som to
forkortecle selvstrenclige Sretninger: ,Gave. Lykke<; jfr. ovenfor S.601. Enctelig
staar sidst i Indskriften

en f-Rune, hvis Kviste er skrevne treclobbelt. Da denne
Navn
Runes
var det Ord, som ogsaa betegner Guden Ty (oldn. TAr), synes her,
som fremholdt S. 600 f., f-Runen med de tredobbelt skrevne Kviste at angive en 3
Gange gjentagen

\Irevnelse af denne Gud"s Navn. Derved lregges Kraft i det
Onske, som Indskriftens Slutning synes at inileholde. Paa lignende Maade er paa
Skodborg-Brakteaten (Stephens Nr. 67) Ordene auja alawin ,(jeg onsker til) Lykke,
Alavin ...< gjentagne 3 Gange.
2) Lindholm-Benstykkets

Indskrift

falcler i to Afsnit.

Forst en Sretning

med Praeclikatet ,(jeg) heder<
ek erilan sa wilagas hateka
,Jeg Eril hecl.er(eller: kalcles) den snedig.u, cl. e. han som har udlar fKneb,
List, Svig] i sin Magt. Derved hentydes vistnok til det folgencte Afsnit, som bestaar af Grupper af magiske Runer:
F a skrevet 8 Gange, derpaa Yn 3 Gange, $ n 3 Gange, saa en usikker
Rune og derpaa D P{ n bmu (6n Gang hver), viilere f t 3 Gange, hvorpaa Ordet
afu (sandsynlig >Yrern<) falger. Se ovenfor S. 600.
fndskriften

synes nemlig at burde opfattes saaled.es,at Runeristeren Eril

betegner sig sonr wilagan, sneclig eller listig, i Kraft

af de folgende magiske Runer

og clet mod Ondt beskyttencle Orcl alu. Forstaaet saaled"esbelyser Brakteat-fndskriften Nr. 57 og Lindholm-Indskriften
3) Den treilje Indskrift

hinand"en gjensicligl).

med X'ormelen ,jeg hed,eru, p&& Spydstagen fra

Kragehul, begynder saaledes:
e k e ri l a a a s u gi sal as muha hai te . . .,
d. e. ,J.g Eril, Asugisal's (Son)2) heder (eller: kalcles) muha<, hvilket siclste Orcl
ikke er sikkert forklaret, maaske uden sned"ige<(Adj.i bestemt Form Hankjon)B).
1) .Jfr. Aartroger 1"907 S. 29 ff., hvor d.enne Opfatning af Lindholm-fnclskriften
er begrundet i For.
bindelse mecl en etymologisk Forklaring af uilald paa Brakteaten Nr.28 (vistnok mecl Betydningen: med Snedighed udfsrt tryllekraftig
Gjenstand).
2) Orclet for <Son< er udeladt ligesom sandsynlig paa Aarhus-Stenen Y: .. . iftin asur saksart)aku
217 tr.) [vel
sin ,.. refter Assur, Sakses (Son), sin F:elle< (Wimmer, Runemindesmrerker M.
ikke: efter Assur, sin Sakse.!'relle, t1. v. s. sin Frelle i sofr, en Afdeling af Skibets Forstavn].
Jfr. ogsaa A. Burgun, Nogen bemerkninger til Fonnaas-sprendens indskrift (Vid.selsk. Forhandl.
1 9 1 , 1 ,N r . 1 ) S . 8 f .
3) Da man i muha venter at finde et Ord med en lignende Betydning som farauisa og wilagan,
tor man kanske sammenstille det med ostfrisisk mogeln >heimlich und hinterlistig handeln,
falsches Spiel treibena. !'jernere beslregtet er d.a oldhoitysk milhhen, mfihhdn, >heimlich lauernd.
anfallen<, nyhoitysk meuchel-. Denne F'orklaring ligger sproglig nrermere end at sammenstille
muha mecl gr. puxtis, oldinclisk mnka- >stum< (egentlig: som mumler >mu< med lukkedeLaber)
j f t . n l r n t i l m i d c l e l e n g e l s kn y r n e n > f r e m s i g e < ,
og forstaa det som Murnleren, Besvmrgeren(;
Norges Indskrifter

med de aldre

B,uner.
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ga Ea ga, hvori jeg har formod"et tsegyndelsesrunerne i den Onskeformel, som vi allerede har lrert at kjende paa Brakt. Nr. 57,
gibu auja, og som i noget rend.ret Form optrrecler tre Gange gjentagen paa Skoclborg-Brakteaten (auja alawin auja alawin auja alawin j(a) alawid). I den folgencle
Derpaa falger de tre Bintleruner

Del af Inclskriften kan ginu (som kommer efter det 3 Gange gjentagne $) med
Ord, det samme som gino- paa
Sandsynlighecl forklares som et tryllekraftigt
Stentofta-Stenen; jfr. ginerunen paa Bjtirketorp-Stenen og det forstmrkend,e ginni ginnreg'irt, ginnlteiLagr. Enctelig skal henimocl Inclskriftens Slutning Ord.ene wtju bi
hvorved der fal der l < l art Ly* over
u d e n T v i v l to l k e s s o m r(j eg) vi er ved...(,
Kragehul-fnclskriftens Bestemmelse. Den er ristet i magisk Hensigt, for ved. tryllekraftige, med Runer skrevne Ord at vie Spydet, det vil sige: meclclele dette en
seregen Kraft

vetl at stille det uncler overnaturlige Magters Beskyttelse.

Saalecles ser vi, at d.en Formel (rj.S

heder . . .,,), sorn er anventlt i Incl-

skrifterne paa Brakt. Nr. 57, Lindholm-Benstykket og Kragehul Spydstagen, er fast
knyttet netop til Indskrifter, der, som clet heder paa Spydstagen, >vier< eller
Iregger magiske Krrefter i veclkommende Gjenstand. Jeg har derfor 1) troet at burde
fastslaa som en Regel for ialfald en bestemt Art af denslags Indskrifter, at Runeristeren begyntler med saa at sige at forestille sig for d.e overnaturlige Magter.
som han vender sig til, iclet han i en formelmassig Vending nrevner sit Navn.
(farauisa Brakt.57, wilagan Linclholm,
Men desuden fsier han hertil et Tilnavn
muha Kragehul), der angiver hans store Tryllekyndighecl og kanske har til Hen.
sigt at imponere d.e overnaturlige Vmsener, som Runerne skal bringe i hans Magt.
Mellem de Orcl, hvormed Runemesteren i de tre >ostdanskeuRuneindskrifter
fremhaver sin Tryllekynclighecl, og ungandia )som ikke kan rammes af Gandu,
bestaar der uden 'Ivivl en Sammenhreng, og man venter derfor, at d,er fra de
nrevnte tre udprreget magiske Inclskrifter

skal falde Ly*

over lfugl-Indskriftens

men forst
Bestemmelse. Yi skal dog endnu ikke vend"e tilbage til Hugl-Indskriften,
drage med intl i Undersogelsen en anden liclen Gruppe af urnordiske fnclskrifter,
som kan hjrelpe os til at knytte Baanclet fastere mellem de >ostdanske<Indskrifter
og Ilugl-Inclskriften.
Denne anden Gruppe bestaar af de mrerkelige Indskrifter
Stentofta og Bjiirketorp
er visinok

i Bleking.

endnu langtfra

Flere Enkeltheder

paa to Stene fra

ved fndskrifternes

Tydning

fastslaaed.e, men d"eres Hoveclindhold- og Bestemmelse

tor betragtes som sikker efter Bugge's Behanclling af clem i Tidsskrift for PhiloIogi og Pred"agogikVII og YIII, 1867-68 (jfr. Noreen, Altisl. Gramm.s S. 343, 335)
og Otto von Friesen's paa ny Undersogelse af Originalerne grundede Behandling
i cLetnetop udkomne Skrift >Lister- och Listerby-stenarna i Blekingeu, Uppsala 19162).

1)

,)

svensk dial. norna, nyrna >hemmelig mecldele eller ad.vare<. Andre Opfatninger af muha
hrevdes af S. Bugge, Aarboger 1905 S. 323, og af Th. von Grienberger, Zeitschrift fiir deutsche
Philologie XXXIX
S.67.
Aarboger 1907 S.37 f.
Paa Grund af rlen Sammenhaeng, hvori jeg ser de to blekingske Stene, kan jeg ikke folge
Fr. Lilffler, naar han (i et Foredrag, holdt i Stockholm i 1905 [jfr. Jahresbericht iiber . . . germ.
Phil. 1909 S. 18], hvoraf et for en sn&vrere Kreds beregnet maskinskrevet Referat, besorget af
Foredragsholderen, velvillig
er tilstillet
mig af clenne) opfatter dem som reiste til Minde om,
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aabenbari til

at vrerne om Gravens

Derfor fremhreves her Runernes Trolddomskraft (ginerunAR Bjdrketorp, ginoronoR Stentofta, jf". oldn. oi,nn-). I)en, som krrenker Grav.
af Runernes Trolddomsmagt
fred.en, slral rarnmes af svigefulcl Docl i l(raft
jf".
(weladnude Bjiirketorp, wefln]dud Stentofta,
oldn. ubl >Lisl, Svig<). Og endeFred ved. magiske Buner.

lig siger den tryllekyndige Runemester, at han selv ikke kan skades af Trolddom,
han er heernmatnus{n)n (oldn. harmlattss), ukrrenkelig, ligeoverfor ArAgeu, den
uvrerdige Seid, som arqir menn befatter sig med., derved, at han gjennem Runerne
behersker al Magi.
I Reclegjsrelsen for d"e to blekingske Indskrifter har jeg fremhrevet enkelte
Ord, som danner vigtige Bind.eled mellem disse fndskrifter

og den >ostdanske<

Gruppe: gino- (gina-) er samme Ord som l{ragehul-Spydstagens ginu-, og vyelAhar en nmr Slregtning i Lindholm-fndskriftens
wilagan (jf". for Betydningen
farauisa Brakt. 57 og muha Kragehul).

Storst Opmrerksomhed fortjener dog heemed
d.
e.
ukrrenkelig
Hensyn til uvrerdig Seicl, som til den
arageu,
rAmAlAus(n)n
Disse Ord, som Runemesteren
anden Side danner Tilknytning til Hugl-Indskriften.
bruger om sig selv, ind.eholder nemlig ganske det sarnme som ungandin paa HuglStenen (,,so- ikke kan rammes af Gancl, c: en Art af er"gzn,jfr. i det foregaaend.e
S. 616 f.). Det ligger da nrer at slutte, at ungandin her er anvend.t paa samme
Maade som det tilsvarend"e OrcI i de blekingske fndskrifter:

Selv ud.over HugI-

fnclskriftens Runemester Trold.d.om, men hans egen Person er ungandin. Saa fores
vi da til den Opfatning af Hugl-Indskrifterr, at den i Lighect mecl de blekingske og
d e > o s t d a n s k e uI n d s k r i f t e r e r i n i l h u g g e n f o r a t v i e e l l e r v i e r n e G r a v m i n d e s mrerket.
Som allerede nrevnt, er Hugl-Stenen uden Tvivl en Bautasten, som har
reist
varet
paa, en Gravhaug. Men Runemesteren bekymrer sig ikke our at nmvne
den Dacles Navn. Det var noget, som alle paa den lille 0 sikkert vidste, hvem
d.er laa begraven i d.enne Haug. Langt vigtigere var d"et, at Graven blev viet, saaledes at den Dode kunde hvile i Fred., uforstyrret af GravrCIvere og onde Yretter,
og - hvad der mulig ogsaa kan have vreret Hensigten med fndvielsen - saaledes
at den Docle blev bunden til Graven og ikke som Gjenganger kuncle fortrreclige d.e
Levende. Alt dette opnaar Runemesteren ved i Runer at uiltale de Ord: ,Jrg
Guclinga, som (selv) ikke kan rammes af. Gandu, - j.g er her virksom, skriver
Runerne og vier derigjennem Min,ilesmuket.
at en Kong Hathu'wolf, Harirvolfs Son, skal have ordnet det retslige Forhold mellem Landets oprintlelige Indvaanere og indvandrede Eruler og stillet denne nye Lovgivning under
overnaturlig
Beskyttelse. Liiffler oversmtter, med Benyttelse af Bugge's Lresning, Stentoftafndskriften saaledes: >Ny lag ftir infiidingarn&, ny lag fiir friimlingarna gaf Hathuwolf . Jag
Ifariwolf ristar i,t min son hiir i viintlningar de stora raderna med hetlersrunor; oskadd (ristar
jag raderna mecl) trolhunor:
den som bryter (denna lag) iir hemfallen 6t svekfull ctiitl<. rBjiirketorpstenens inskrift tolkade fiiredraganden i iifverensstimmelse med Stentoftastenens<.
Heller ikke kan jeg folge Th. von Grienberger's Opfatning af Stentofta. og BjtirketorpIndskrifterne (Zeitschr. f. deutsche Philologie XXXIX
S. 74 tr.). Min Hovedindvending mod
v. Grientrerger er, at han ved Forklaringen
af disse Indskrifter
fra Tiden omkring Aar ?00
uden tvingend.e Grund latler nmriiggende -nordisk Sammenligningsmateriale
upfi,agtet.
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Nu forstaar vi ogsaa clet clybere Indholcl. af en Rrekke andre Runeindskrifter,
hvori kun Runemesteforst og fremst Einang-Inclskriften og Valsfjord-fndskriften,
rens Navn er navnt.
Yiclere forstaar vi ogsaa den Gruppe af Runeinclskrifter, som er anbragte
Saad"anneIndskrifter var jo ikke bestemte til
paa Stene intle i Gravhaugen.
blot
og bart Ind.vielsesinclskrifter, bestemte for
de
er
at lases af noget Menneske;
d.en oversanselige Verden, som den Dode i Gravhaugen tilhorer1). Den enkle X'ormel
u(jeg) N. N. skriver< (som i Yatn-Indskriften rhonlln faiu) er tilstrrekkelig; men endnu
virksommere er d.et, om man, som paa l{oleby- (Fyrunga-)Stenen, skriver en hel
Satning, som taler om lRunernes guddornmelige Oprindelse: runo fahi raginakudo
,(jeg) skriver Runer, som fra cle Raadend"e stammer( (ifu. rilntcw, enlrm, reginku,nnll,m,
Hr6,vam6,l80).
er saaledes af den storste Vigtighecl derved, at den d.anner et Bindeled mellem en Rrekke magiske Runeindskrifter, hvis Bestemmelse er
klar, og en Rmkke knappere, i almincleligere Udtryk affattede Sten-Indskrifter.
Ilugl-Inctskriften

af R,uner ogsaa paa Bautastene
Vi lrererheraf, at Inclhugningen
og vi faar derigjennemet fnclblik i R,unekan vrere en magisk Hanclling,
K
a
r a k t e r 2 ) . D e r f o r t r r e d e rR u n e m e s t e r e n s
m
a
g
i
s
k
e
skrif tens uclprreget
Person naturlig i -Eorgrunden, saaledes som Tilfreld,et er i det typiske Eksempel,
vi nu har faaet i Hugl-Indskriften.
Det vil lonne Umagen at dvreIe lidt vecl Gudinga's Person, saaledes som
og cle and.re dermed i Indhold
den fremtrreder paa Baggrund af Hugl-Inclskriften
beslregtede Inclskrifter.
Guclinga har sikkert for sin Samtid staaet som en Mand med overnaturlige
Krrefter. Han er ungandin eller haerRmelaus(n)n ArAgeu, kan ikke rammes af
Gand eller e?'gi, og hrever sig derfor over al lavere Trold.dom, som han behersker
ved. de >fra de Raaclencle stammende Buneru (runo raginakudo), som i sin Yirkning kan vrere forfrerclelige (gino-, ginarunan), naar de anvendes til at holde Ondt
borte og vende det mod sin ophavsmand". (Jfr. H6,vam6,l 151).
I Indskriften fremhrever han sin Magt ligeoverfor alle de fordrervelige
Yretter, som frerd.es ridende ved Natteticle. Under Udovelsen af denne sin Magt
har Trylleruner og Galdre sikkert vreret noie forbundne, ligesorn i Sagaens Beret.
ning om d.en Nictstang, som Egil Skallagrimsson reiste
Paa Stangen inclridsedes Runer, ok
ond.e Dronning.
all.ans): , HOr set ek upp nldstqng ok sny ek fessrt, nidi,
Gunnh,'ild,i d,roitningun - hunn sneri hr"osshqfdinu' fsom
Stangenl inn d, land, 1)
.J\

3)

mod Kong Eirik og hans
segja fn,
formd'la fenna
d' hgnd Eir"6ki konungi, ok
han havde sat oppe pae

,rsny ek fessu, nidi d' landuattir" fur", er lantl fetta byggja,

En Indskrift meil utvivlsomt samme Bestemmelse er det, tryllekraftige Ord alu (cl. e. >Vrern<) paa
Elgesem-Stenen, som er funden overst i en Gravhaug.
Jfr. mit Skrift rom troldruner( (Forclomtima II), Uppsala 1916; ogsaa offeutliggjort i Tidsskriftet rEddaa V S. 226 tr.
At ikke den efterfolgende Formular, men sandsynlig Sagaens to Nidviser mod Kongen og
os ikke i denne Sammenhreng.
Dronningen har vreret indridsede paa Stangen, vedkommer
Egils-Sagaens Prosaformular gjenspeiler sikkert gammel Folketro, og clet er for os her det
det i Anm. 2 citerecle Skrift.
vresentlige. Se foravrigt om Egils Nitlintlskrift
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sad, at allar fari, foer ui,llar uega, engi hendi n6 hi,tti si,tt i,nni,,
fyry e,n fm. reka
E'i,rik konung ok Gu,nnhild,i, 6r land,i.< (Egils saga Kup. b? slutnirs
)
Iler er Tale om lan'durett'ir, de overnaturlige Yresener af ubestemmelig
Natur, hvoraf Landets Trivsel afhrenger. Nrermere i Slregt med d,e gandreidir,
som
Gudinga vecl Runer har i sin Magt, er dog vel de ttctu"idur
S.
61?),
imod
fif".
hvilke Odin kan en virkningsfuld
Galder (H6,vam6,I 155, cligtet i yersemaalet
galdralag):
Pat kann ek et tiu,nd,a.
ef ek s6, t[tnridur
leika loytti d,:
ek sud utnnk,
at fe'ir a'ill'irr) fara
s,inna h,eimhama,
si,nna heamluega.
>Det kan jeg som det tiende, om jeg ser tunr'idwr fare frem
i Luften: d"et
volder jeg, at de farer vild med -Elensyn til sin 'Hjem-Ham, og
sin ,Hjem.Hu,
(c: uden at kunne finde tilbage til sin egentlige ydre og indre Skikkelse)" z).
Denne Galder har rnan sikkert trenkt sig leclsaget af Indridsningen
af magiske Runer, da det om den >tolvte< Tryllesang i samme Digt udtrykkelig
heder:
st;d,ek r"ist ok i, rttnum fdk, d. v. s. ,ilet vold,er jeg ved. at riste Runer
og l"rdltarves)
dem, at o. s. v. Det maa ogsaa mrerkes, at den Yirkning, som Odin
ved Tryllesangen fremkalder paa tfi.nridur, er ganske d.en sarnme som den, Egil (ifolge
Saga.
traditionen) ved Galdei og Runer vil fremkalde paa Landvretterne.
Yi bar endnu dvrele lidt ved den store kulturhistoriske Betydning,
som
Hugl-Indskriften
og de blekingske Indskrifter faar ved at vise os Billedet af den
ram-hed'enske Runemester. Han er den store Magiker, som i Kraft
af de guddommelige Runer hersker i den oversanselige Verden. Derved synes han efter
en mere primitiv Anskuelse - at faa ligefrem en prrestelig
Karakter, og det
turde lonne sig at optage til Droftelse det Sporgsmaal, om ikke Runekynclighed
i
det hele taget har r'reret srerlig knyttet til den reIclre Jernalders Prresteslregter.
)

Ifankjonsform,

fordi

xxxrr s. 78.

man srerlig har trenkt

paa mandlige

tdnridur;

se Bjiirn

M. 6lsen, Arkiv

I opfatningen af denne omstridte Strofe slutter jeg mig for flere Enkeltheders
Ved.kommende
til Bjbrn M. Olsen (Arkiv XXXII
S. ?1 fr.) og Finnur Jdnsson (Lex. poet).
Vi har at gjore
med' gandreidir, som frerdes ude i llamme, forskjellige fra de, som tle har
h;emme. Forestillin.
gen om Ude'Hamme i Modsmtning til 'Hjem-Hamme( har affsdt
en parallel Sondring mellem
hugir, de Efterstrrebendes onrle Tanker (jfr. Bj. M. 6lsen S. g1 f. om ma,nne
hugir),saaled.es som
disse er under Gand-Ridtet', og heim'hugir, de samme 'Tunriders' sjrelelige Rorelser,
naar de er
i sin vante Menneske Ham (heint-hamir). - En anden Fortolkning begruncler Fr.
Lii,ffler i pipping's
Studier i nordisk filologi v, 5 S. 3s tr. (jfr. Arkiv xxx[
S. sB tr.). I Stuclier v, 6 S. Bg nevner
Lii'ffler, at jeg ligeoverfor hans Fortolkningsforslag
ikke langere fastholclt min i Berg. mus.
aarbok 1911 nr. 11 S. 32 f. hrevdetle Opfatning.
Efter nrermere overyeielser er jeg imidlertitt
i Hovetlsagen vendt tilbage til min forste opfatning
{dog mect opgivelse af Konjekturerne
per uillar og -haga).
Jfr.

Gubrrinarkviba

s. 49, B r S. 43).

II

22 (stafir ristnir

ok

rodnir)

og Egils

Lausav. B (Skjaldedigtning

A I

49. NoRDHUGLEN(nucr-ex).

630

SONDRE BERGENHUS

AMT.

i d.enne R,etning kan man, som allerecle anfart, fincle d'eri, at Runerne siges at stamme fra Guderne (Noleby-Inilskriften, Il6,vam6,l).
yore urnorcliske Runeinclskrjfter
viclere i d.en Omstrendighecl, at ikke faa af
Sted"snavnene maa have
er fremkomne paa eller nrer ved Steder, hvor der ifolge
Et yink

vmet Helligd,omme for heclenske Guclerl)'
i
Hertil kommer saa Hugl-Indlskriftens Vidnesbyrd om en ,.jflt Sandhord'
med' GodA- uGud'u, har veeret
land, Gud,ingerne, for hvillien Navne, sammensatte
sig som stillet und'er Gudernes
karakteristiske. Denne ,lBt har aabenbart betragtet
- mrerk den neppe tilfreldige Modsaetning mellem stammeord'et
sarlige Beskyttelse
-gand' (S.622) -., oS man tager neppe meget
i gudiqa og clet dermeil allittererend'e
Prrestefamilie. Da Huglen ligger lige
feil, om ma' ligefrem betragter d.en sorn en
ostkyst, hvor d"er er Minder om heud.enfor Kirkestedet onareim paa Tysnesoens
1?8), og hvor der i Mid'delald'eren
densk Gudstjeneste (se Norske Gaardn. xI s. 175,
af Gutlingeyar et anseet Gilde, er d.et ikke urimeligt at formode, at det MecIIem
som GoFamilie
samme
har tilhort
.,1otten,som vi kjender fra Hugr.rndskriften,
derne og flovclingerne2) paa Onareim'
- bor opmrerksom'
Endelig - og det staar for mig som d,et allervigtigste
som kan ferrges opoyer i forhistorisk Titl
heclen fastes vecl de lldviklingsrinjer,
yngre Runer'
fra cle relclste danske Inclskrifter med de
den almind"elige Datering)
De reldste d.anske Runestene (fra omkr. 800 efter
3).
Der har vi forst snoldelevKarakter
er efter sit rnd.hold. af udprreget prrcstelig
Stenen (Sjrelland'), som siges at vrere
salhaugeu a)'
>Gunvaid.s sten, son af Roalcl, futr (etslags Prrest) paa
fra Helnms (H@Iqlrcnres YaId"
Dernast fra Fyr cle to nrerstaaend,e Stene
Jortlebog, d. e. det hellige Nes):
,Nore.-Gode (ntwa kufi,\r) satte Stenen efter Gud.mund, sin Broderson<,
uRolv
.

til utlensvang; Hov
r) T u n e ; E i n a n g ; B o i s o g n c l a l , N a b o g a a r t l t i l F r a i l a n d ; o p e c l a l . N a l - r o g n a r r l
2)
3)
4)

iGran;StabuiHovSogo,ostreToten,ikkelangbfraKirkestedet;o.fl.4.
af hencli allru Gulapingsmanna'
Fornm s. IX 364 optrrecler en sigtr,rdt af otzarlteimi
3
l
'
S
'
I
V
Jfr. A. Olrik, lDania
n .r.
runeRuneindskrifter er ud'givne af Wimmer' De danske
Denne og de to folgende danske
1909 S' 8 f'
stntlier
Danske
jfr'
Olrik'
A'
Om Snolclelev-Indskrift'en
mindesmmrker II.
jeg, i Lighecl med. Liosuetninga-godr, som sammensat med et Folkenavn'
nuna kufti opfatter
*iYy*io, Gen. *-ltrlra (jfr. Rygir, Gen. Roga' i Rogaland), urnord'isk Stamme
olc1n. *Ifyri,r., aeld.re
*Nasia''
*nsi,-. Dette Folkenavn kan vrere en reldgammel Dannelse til
*-lVnni-, *f *Nuzi-, forgirm.
hvorfra den ene af Rolvs-stenene stammer' Det er
d. e. Neset, Helnres, gl. dansk Hatghenes,
v e l r i m e l i g t a t t r e n k e s i g , a t d e t t e F o } k e n a v n v e d A a r 8 0 0 k t r n h a r v r e r e t b e v a rer
e t rigtig
, i e n k eetymolte
det her
nur..cr kupi. Navnet bliver, forudsat at
saadann" .o!.orbi'delser
>hellige
fynske
tlet
paa
i K*rtus
vidnesbyrcl om Kontinuitet
rogisk forklaret, et vigtigt
Vikingeticlens Begynclelse'
til
Oldtid
fjern
en
fra
lige
NJso
er uafhrengig ogsaa funden af Professor Otto
Den her foreslaaede trorklaring af nurn
von Friesen.
40:
,Saga Book of the viking Society< vrII (1913) S'
(G*clnr. Schiitte,s Bemrerkning i
Magnus
to
according
kupi)'
(Nura
gopi
Nora
rRunestone, on the islancl of Funen, mentioning
gaar vistnok tilbage paa en mundtlig Udtalelse
olsen, lthe priest of the Nert,htrs-rvorshippers<(
den
Helnres.Kultsteclet, ikke paa en Udtalelse onr
af mig om clet reale Forhold veclkommencle
oprindelige sproglige Betydning af nuna')
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og fra Flemlose:
>Efter Rolv staar d.enne Sten, han som var 'Nore'-Gode (nu,aak"l\;
nerne satte den til Minde<.

Son-

Fra omkr. 900 har vi saa Glavend.rup-Stenen (Fyn), som Wimmer

over-

sretter saaledes:
>Ragnhilcl satte denne Sten efter Alle 'Solve'-God"e(saulu,nkufa)1), Heltigdommenes hsir-rvrerdige
A l l e ' s S s n n e r g j o r d e c l e t t eM i n d e s m r e r k e
Yogter.
efter sin -Facler og hans Kone efter sin ,?flgtefrelle; men Sote ristede disse Runer
T o r v i e d " i s s e R ' uner. H an skal vi ssel i g komme ti l at sone si n

ef t er s in Il e rre .

Brode, som over Vold mod d"enne Sten eller drager den (bort for at reise den)
efter en and.en.<2).
Kun lidet yngre encl Glaventlrup-Stenen er Lreborg-Stenen (Jylland), som er
viet vecl Tors Elammertegn 3).
Disse d.anske Runeinclskrifter fra hed"ensk Tid tjener til at vie Mindesmrerket ligesom de noget reldre blekingske Indskrifter (vel fra henimocl eller omkring Aar 700). Der er dog d.en vasentlige X'orskjel mellem de blekingske Stene
og de yngre danske Mindesmrerker, at medens det paa disse er en Gud (Tor), som
skal foretage Indvielsen, er det paa hine rel,ilreStene den tryllekynclige
Runemester,
som vier Graven. Vi Lar i d.enne X'orskjel spore en Ud.vikling, soln
vanskelig kan have funclet Sted. uden kristelig Indflydelse:

Tor og hans llamme"
vier Mindesmaerket, ligesom Krist og hans hellige Kors freder og vrerner mod alt
Onclt. Det fremgaar af de Data, sorn ovenfor er meddelte, at Skikken at lade Tor
vie Mindesmrerket
stenene fra

ikke

omkring

Aar

er

reldre end. Ansgars
800 er

rigtignok

Virksomhed

i Nord.en.

Rune-

af

udpraget prrestelig Karakter,
de Gud.ers lrTavne, som 'Nore'.Goden Rolv og <Thul'en<
paa Salhauge har dyrket. Yistnok finder man paa Snoldelev-Stenen foruden Indskriften, som taler om denne >Thul<, ogsaa religiose Mrerker, nemlig det trefligecle
men

de

nrevner ikke

Gudetegn af uvis Betydning og Hagekorset, som efter islandsk og lappisk Overlevering var. Tors-Mrerketa); men her mod,er vi netop et Tors-Mrerke, som er f orfta det, som er det almindelige i Tiden ef ter Ansgars Missionsskj eltigt
virksomhecl.
1)

saulua, Gen. Flt. af et Folkenavn nSoluir (f-Olair), urnord. "Sal'i-wzl1tn, d.e. de til et *saht6, en
rsal.Helligdomc
(jfr. puln g salhaukum
Snoldelev, samt -salr i Stedsnavne som dainssalrl
knyttetle?
En lignende Trudsel mod Gravrovere findes i den nrer beslregtede og omtrent samtidige Tryggevrelde-Indskrift, samt paa Skmn-Stenen I (Jylland) og paa Glemninge-Stenen (Skaane), de to
sidste fra omkring aar L000.
Om endnu yngre Eksempler paa Formelen >Tor vie< og Brugen af Ifammertegn paa danske
Runestene se Wimmer, Runemind. Intll. S. LXXXV,
CIII f. Eksemplerne pa& Anraabelse af Tor
og Intlridsning af Hammertegn paa svenske Runestene fra Hedendommens Slutning findes sam
lede hos Fredrik Nordin, Vestergtitlands Fornminnesfiirenings Tidskrift III: ?-8 (1916) S. 168tr- flammertegnet kjencles ogsaa fra en Rrekke nordiske Vikingetidsfund.
De af disse, som kan
dateres vetl Hjmlp af Mynter, rhidrorer fra Tiden vecl Midten eller maaske sidste Halvdel af
clet L0tle Aarhundrecle til intl i tlet 11te Aarhundredes fsrste Halvdela (Ilenry Petersen, Om
Nordboernes Gudsdyrkelse og Gudetro i llerlenold S. 76 tr,).
A. Olrik, Dania IV S.32.
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omkring 900 af staar de ram-

faar man et levende Indtryk

af ved at sammen-

ligne Glavendrup-Stenens Strafreretsbestemmelse ,han skal visselig komme til at
sone sin Brocle, som over Voltl mocl d.enneSten eller drager den (bort for at reise
den) efter en anden< mecl Trudslerne om rrenkefuld DocI i Kraft af ramme Runer
mocl den, som bryder Minclesmrerket. Den Mand., som har hugget Runerne paa
Glavenclrup-Stenen til Minde om den fornemme Alle'Solve'-Gode, >Ilelligclommenes
hoirervmrdige Vogter<, har ikke veret nogen Prrest eller Trolilmand. i gammel hedensk Forstand.

Ilans

Navn trreiler ikke i Forgrunden

som paa de" urnortliske

Bautastene, vi har beskjreftiget os med. Det er den afdocle Gocle og Hovding, som
Ind.skriften forst og fremst hancller om; dens Bestemmelse at frecle Gravmindesmrerket kommer i anden Rrekke og uclgjor ikke Inilskriftens hele Incthold som paa
Samticl.ig med den religionshistoriske Uclvikling, sonr i tlet
Bjiirketorp-Stenen.
foregaaend.e er antyclet, har cler ud.en Tvivl ogsaa funclet en social og politisk
Forskyvning Stecl, men clette ligger d"et ialfald for nrervrerencle uilenfor min Opgave at undersoge.

f clet foregaaende har jeg saagodtsom uden ,lEndringer fulgt den Opfatning
hvortil jeg var kommen i tten forste Uclgave af Inclskriften i
af llugl-Intlskriften,
1911. Dette ma&'ikke opfattes saaledes, at jeg siden d.enne TiiI skuld,e have folt
mig fuld"strenclig sikker i min Opfatning. Tvmrtimocl har jeg fundet' clet noclvendigt
omigjen og omigjen at drofte Inctskriften ud fra forskjellige X'oruclsretninger. En
af disse er, at Rune 7, ligesom clet i Form naerstaaend.eRunetegn paa TuneStenen, skal lreses ikke som Q, men som j. At cler rtaa,a,regnes med en saadan
Mulighert, var jeg fulttt paa det rene meil allered,e veil Hugl-Stenens Fremkomst;
en Lresning gudija vilde jo give et Ord, som ganske goclt kuncle iclentificeres med
det gotiske gud,ja m. >Prrest<. Naar jeg alligevel ikke fanclt at burde n&vne d.enne
Mulighect offentlig,

var Grund.ene flere: for

d.et forste kunde det ikke ud" fra

at der skuld"elreses gudl.l"a;for
palreografiske Betragtninger gjores sand synligt,
-ijmig sprogstriclig eller
Rod.stavelse
kort
metl
efter
Form
syntes
en
anclet
det
ialfalil meget betrenkelig; endelig mente jeg at have gjort sandsynligt, at i Egnen
omkring Iluglen havd.e.boet en Slregt Guclingerne, som end.nu vecl Begyndelsen af
det 16cte Aarhundrede havcle efterlaclb sig paafaldencle talrige Spor i d"enne Egns
Navneforraad".
bleven hrevclet uafhrengig af Th.
Senere er Lmsningen gudija of f entlig
von Grienberger (Arkiv f. nord.. filol. XXIX, 1913, S. 367 tr.) oS af Otto von Friesen
(Lister- och Listerby-stenarna i Blekinge, Uppsala 1916, S. 17).
Th. v. Grienberger lreser og tolker Hugl-Indskriften saaledes: ek gudija
ungandin ihfo runon], d. e. ujeg Prresten Ungand,in hogt) fRunerne]u.
1) ih[o] omstillet for hi[o]. - Er clog d.enne Omstilling mindre betrnkelig end Bugge's Omstilling
ftir d.eutsche Philologie
af ni til in paa Torsbjrerg-Dopskoen, som Y. Grien.lrerger (Zeitschrift
XXXII
S. 289 f.) fincler ganske uantagelig?
(Trykt 15.Novenber 1916.)
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o' v' Friesen udtaler om lrugt-rn,ilskriften:
,Den bor med en obetydlig

lesningochtorkning,somjag sjerf
gjordesomma.
ilt'i"il-t::""r^yT"::,gl;ens
ren
1912och somv' Grienberger
oberoende
af mig gjort ;-t #.u"*u"ffi
cerat, liisas och fijrstd,ssA,lunda:
*ffi,Jug
ek gudija

ungandin.
przisten(goden),som
ej kan drabbas af gand (trollctom)
. . .'((. o. v. Friesensrutter sig
til min sammenstilling af ungandin med hneramnleusn
('leusan)paa de to blekingske
stene, og
haruaabenbart

*i?:fffi::-11.f,r?

vreret
med.bestemmende
rorharnvedrolkningen

Derimod grunder v' Grienberger's
Tolkning sig ensidig paa palreografiske
og lingvistiske Betragtninger' rran
gjor intet x'orsog paa at beryse
rndskriften ud.
fra d'ens kulturhistoriske Milieu, ja,
han soger ikke engang ved paralreler
at stotte
den paafaldendeordst'ling, som
fremkommer efter hans Torkning.
prresten
,,Jeg
u'u Denne ordstillin g gjar (ligesom
Ru'eomst'lingen i ordet fo,hug<)
v. Grienberger's opfatning yderst betrenkelig.
overalt euers, hvor en urnord.isk
rndskrift
begynder med ek' farger Navnet
umiddelbart efter pronomenet (se
ovenfor s. 609).
r Guldhorn-rndskriften har
r{avnet (ek hrewagastin) en
rignende
nrermere Bestemmelse(holti4an)som den,
ek . . . ungandinhar efter v. Grienberger,s
Tolkning;
tnen denne Bestemmelseskiller
ikke i Guldhorn-rndskriften
ek
fra
Navnet.
saavidt jeg ser' kan der heller ikke
ud fra gammelgermansksprogbrug
overhoved
anparallel
fores nogen
til den af v. Grienb-ergerhrevdede
ordstilling 11.
saalrengev' Grienberger ikke kan
overbeviseos om, at en ordstilling
,Jeg
Gode u'< (svarendetil et oldn. *ek
godi' (/,, ags.*ic
u.
o.
ltriost
s.
v.) er naturlig
gammelgermanskudtryksmaade,
kan hans samled.e
Tolkning af Hugl-rndskriften
van_
skelig hrevdeen Plads i d'envidenskabelige
Diskussio.r.D."i-od kan neppe
nogen afgjorende rndvendinger rettes
rnod en Lresning gudija, naar
man blot v' opfatte
det folgende ord' ikke med
v. Grienberger som et Mandsnavn,
men som et r'navn eller en adjektivisk Apposition.
Muligt
er da baade. ))Jeg Gudija, han
som ikke kan rammes af Gand<,
og: ,Jug prresten {Goden),han
som o. s. v.(
skulde man bestemmesig for
Lresningen gudija, vilde jeg
vrere mest tilboielig til at falge den sidste
oversrettelse,da et virkeligt
*Gudjan-(metl
Navn
sideformen *Gudan', oldn. godc)
me,* den etymologiskeBetydning
,Gode, prrest<
ikke sikkert kan paavises i de
gamle germanske sprog z). Forovrigt
er skridtet
ikke langt fra et vmrdighedsnavn
(brugt som Tilnavn) tit et virkeligb personnavn
(ift' Jarl" Hers'ir), saaledes
at det nok i og for sig var trenkeligt,
at der i urnordisk Tict havde eksisteret et
virkerigt MurrJ..ruvn gudiia.
om jeg end ikke lrengere vil
ganske bortse fra en saadan Lresning
med j,

ill':.:de_

berrenrrerig.
MenBetrenkerigheder
kan
fflT#qr"Tij::
paadenanden
l,:.l'^^::u,.''
sideossaa
gjoresg;*rar'i.;;;;;=;" ffi ffiT;Tfflt;
1) I Angelsaksisk
synesordstillingen altid at vare
fu N,.
!:1tr6,ost og lign. se de talrige Eksempler

q\
*] l*
$[li.
{;[};fi::Hf,;J,J:';','d*fll
2) De'
af
Ftirstemann (lt

-rri
i?r;,-szo
(N.:;il 6zb
t rx"+Tzr, ,,,

sp' 672) antarte oldtyske stedsnavne
Gudclianstecle
(tdeAarh.) og Guildenstein (70de Aarh') og aet 'gu.
stud"o avn Gycld,an clen (searle, onomasticon
s'274) kan ogsaa forklares
Anglo-gaxonicum
at vrertligh"a*ooo-o.i *-gualan.(m'rig
br'gt sorn .r'navn).
\-'--^5
Norges
Indskrifter

med de aldre Runer.

g0
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Uncler saadanne Forhold

turde der

for Tiden intet andet vare at gjarc end. saa skarpt som muligt

at formulere og

de Sporgsmaal, d.et her gjrelcler. Maaske vil frernticlige

tr'und og Over-

drsfte

veielser engang bringe dem narmere sin Losning.
Hvacl nu forst Lresningen gudiqa, d. e. et Manclsnavn i Nominativ HanDen ene er af palreografisk

kjon, angaar, har to Betrenkeligheder kommet tilorcle.
Art, den and.en har fremstillet sig ved en Betragtning

af Navnets Dannelse.

Mindst Vagt lregger jeg paa de palreografiske.fndvenclinger, som kan gjores
mod l-,asningen af Rune 7 som q.
X'or v. Grienbergerl) staar d.enne Rune som >ein in winkeln ausgedrticktes
urnord...r, d.i. ju, og han henviser til den Rrekke af Steder, hvor han i d.e senere
Aar Skridt for Skridt er fort viclere i sin Hrevdelse af Lresningen i pau q--Runens
Det vilcle, saavid.t jeg kan se, ikke fwe til noget sikkert Resultat,

Bekostning.

om vi paany tog for os til Granskning de urnordiske fndskrifter, hvor Forilelingen
af q- og j-Runerne er omstridt. Jeg noier mig med at ud.tale, at der heller ikke
efter v. Grienberger's Opfatning kan vrere noget i palreografisk Henseencle urimeligt i at lrese Rune 7 paa lfugl-Stenen som q2). Runen staar jo i X'orm ligesaa
naer de Runer paa Guldhornet og paa Vimose-Ifovlen, som ogsaa v. Grienberger8)
anser for q-Buner, som den staar de evidente j-Runer paa Tune Stenen og kanske paa
Torsbjmrg-Dopskoen4). Desud.en turd.e folgencle Overveielser have sin Betydning:
Paa Fonnaas-Sprenden forekommer to Runer, K 6tr Gang og q tre Gange, som en
suncl Methode tilsiger

os at opfatte

v. Grienberger5) foreslaar

som alminclelige Runer,

ikke (saalecles sorn

for d.en fsrstes Yedkommende) som singulme

Binde-

runer. Veil fi kan der da kun blive Sporgsmaal om en Lresning som p (jf". p-Runens Form X pa* Kylfver-Stenen) eller som *.id,ra-Runen (jfr. clenne Runes Form p
paa Riik-stenen).

Nu maa den forste af disse Lresninger betragtes som udelukket

af den Grund, at p sanclsynlig forekommer i en anden (af fl-Runen afledet) Form
i den samme Ind.skrift i clet Ord, som Bugge - mecl Tilslutning bl. a. af v. Grien.
berger - har lmst spidul. Folgelig er h *jdlu''P.;unen, og q maa vmre q6). Men
r) Af v. !-riesen foreligger ikke nogen samlet Undersogelse af de urnordiske Indskrifter,

3)
4)

5)
6)

hvor der
kan herske Tvivl om en Lresning q eller j. Jfr. ctog hans Skrift >Om mnskriftens hiirkomst<
(1904) S. 44: Opettal-Inclskriften riir den enda sammanhd,ngancle text i hvilken 4grunan metl nflgon
siikerhet upptrii,der; den er niimligen, sflsom jag ofvan s. 28 f. framhflllit, svfir att sii,kert skilja
frdn X:-11ouon.
v. Grienberger paa sin Sicle noier sig med at sige om Lmsningen j: >Dass die lesung guilija,
gegen clie gr aphisch e bedenken nieht geltencl gemacht rrerden kiinnen - clas rechtsl?iufige zeichen
in linksliiufiger zeile (; hat nur anscheinend gleich starke, in wahrheit aber doch etwas stdrkere,
ii,usserliche beziehungen zu dem linkslii,ufigen j des steines von Torviken, Bugge NI. 1, 279. als
zu dem rechtelii,ufigen (zweiten) ng des hobels von Vi, Stephens 1, 309 - dass diese lesung
A nedenfor Anm. 4.)
letc.l<. (Jfr. om Tsrvik-Inclskriften
Zeitschrift fiir deutsche Philologie XXXIX (1907) S. 66, 68.
Jfr. forsvrigt S. 419 Anm. 1. -- Til det tler anfsrte kan foies: Ved en Lresning ladawarijan
(eller ladauwarijan, v. Grienberger) gaar man glip af den umidclelbart tiltalentle Parallel mellem lada wariqan og hlewagastin holtiqan (Gulclhornet). Jtr. om wariqaR som Patronymikon
M. Olsen, Stedsnavnestudier (Kr.a 1"912) S. 18 tr. En Bemmrkning om Ski,iing-Stenens omstridte
q- eller j-Rune er metldelt i det folgencle S. 636 f.
Giittingische gelehrte Anzeigen 1906, Nr. 2, 5.144 tr.
Saaledes ogsaa Wimmer, Sonclerjyllands runemindesmrerker S. 13.
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da har vi her en q-Rune, som i Form falder omtrent ganske sammen rned den
sikre j-Rune i flere Brakteat-fndskrifter (cteriblantlt Vadstena-Brakteaten). Dette
viser, hvor liclet klart marr har holdt

de to Runers Former ud fra hinanden (jfr.

de hertillands i vore Dage velkjend.te Forvekslinger at
./ og 7
at bygge altfor meget paa palreografiske Forhold alene 1).

\, og advarer mod.

Maa det saaled.essynes fulclt tilstetteligt

at lrese Rune ? i Hugl-Inclskriften
som q, saa meld.er sig nu den anden og aclskillig stmrkere Betrenkelighect, som
man kan nrere ligeoverfor rnin Lresning gudiqa. v. Grienberger har ucltrykt denne
saaledesl rlch habe
z. B. GgA. [1906Js. 110, I4l-I4|
den bestand urnor-.
discher
ingan-ubleitungen in abrede gestellt und kann nicht finden, dass d.as,
was Olsen [Berg. rnus. aarbok L911 nr. 11] s. 10 zr dieser sache selbst sagt, geeignet sei, meine ablehnende haltung

auch nur um eine linie zv verriicken. Es
muss wol dabei bleiben, d.ass die an. als rz-stil,mme deklinierten substantiva auf
''i'nge ebenso sekundar
in cliese deklinationsklasse iibergetreten sind., wie die
gleichfalls als rz-std,mme deklinirten, urspriinglichen fa-std,mrne auf -a,re, s. l{oreen
An. gramm. I3 $ 392, 393.u
Det er af Vigtighed, at v. Grienberger her synes at indromme Muligheden
af urnorcliske Afledninger paa -ingi,a-, danued.e til Stamrner paa -inga-. En Rest
af s aad a n n e -i ,n g ' i a -A fl e d n i n g e r vel at rnrerke: danned.e ti l P atronymi ka
paa -'inga- -

har Heltquistz med Sanclsynlighett paavist i de talrige gammelsvenske
Stedsnavne paa -'i'ngi,(cle Aklungj 1311, i,n Almung,i, 7291, o. s. v.). Men kan der af
Starnmer paa -inga- dannes ia-Afledninger, er Afleclninger med det i de gammelgermanske Sprog ikke mindre produktive Suffiks -an. intet i og for sig urirneligt.
Dette

var ogsaa gjennem Aarraekker rlen herskende Opfatning, intltil
Sporgsmaalet om at uclvide j-Runens Ornraade paa q's Bekostning for Alvor blev reist af
v. Grienberger i 1897 - vel at rnrerke: i Forbind.else med Sporgsmaalet om de to
Runers Oprindelse (jfr. Anm. 1).
Paa d.en and.en Sitle intlrommer jeg villig, at de antagne Personnavne paa
-iqa o. s. v. (Stamme -'ingan-\, sammenholdt mecl gammelgermansk Navneskik uclen.for l{orden, er noget paafaldend.e, og jeg har d.erfor f.alt mig forpligtet til at anvise en Losning uf de eiendommelige -i,nqan-Dannelser. At jug ved denne Losrring kunde tage mit Udgangspunkt i srernordiske Personbetegnelser som Hrafnunga.
76fi (jtr. taliqo gisa Vimose-Hovlen), gav mig Haab oD, at jeg ved tr'orklaringen
af d.e ligeledes srernordiske Personnavne gudiqa o. s. y. v&r paa rigtig Vei. Dette
Haab har jeg endnu ikke kunnet opgive. Herunder har det i nogen Grad vreret
medbestemmend.e,at Opfatningen af gudiqa som et, efter sin Oprindelse patronymisk, Mandsnavn og af. ungandin som et meget talende Mandstilnavn kan indord.nes i en vid,ere Sammenhreng (jfr. S. 614 f.). Jeg opgiver eller moclificerer derfor
r)

Her holder jeg mig rned !'lid borte fr:l Sporgsmaalet our q llunens og j-Runens Oprintlelse.
Jeg mener, at et' saadant Hensyn maa komme i anden Rrekke. Forst maa man soge at udfincle
Runernes Lydverdi af selve fndskrifterne.
Om de svenska ortnamnen paa -inge, -nnge ock -unga (Giiteborg hiigskolas Arsskrift 1906, I)
S. 214 tr. Jfr. Tillregget i rNamn oeh Bygcln lY S. 133 ff., hvor Hellquist henviser til lignentle
angelsaksiske Dannelser paa -ingia- (behnntlletle nf R. E. Zachrisson, Archiv f. tl. St1fl. tl. neueren
Spr. u. Lit'. CXXXIII S. 318).
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nodig d,enne Opfatning, hvis det da ikke skulde vmre til Fordel for en, som seet
paa den samme Baggruncl af nordisk Olcltidsliv, enten reddede den nrevnte historiske Sammenhreng eller ialfald gav TiLknytninger udover af en ikke mindre indre
Sanclsynlighert.
Nu er imicllertid virkelig Forholdet det, at ogsaa, Lresningen gudija, forstaaet enten som >Prresten (God.en)<,der ikke kan rammes af Gand (ungandin)
eller, mindre rimeligt, som et Mandsnavn, omtrent lige goctt som gudiqa kan indordnes i den selvsamme videre historiske Sammenhreng. Derfor skal det, rraar vi nu
til

den anden Side skal drafte X'ordelene og Manglerne ved Lrosningen gudija,
straks indrommes, at en Tolkning ,>Jeg Prresten (Goden)
feller: Jeg Guclija], som
ikke kan rammes af Gand<, i real Henseende giver fuldt saa god Mening som
,Jeg Gudinga faf Gud.ingernes .Iflt] o. s. v.<.
X'ormen af Rune 7 kan, sorn allerede fremhold.t, ikke afgjore, om man
skal lrese gudija eller gudirla; men den forste af disse Lresninger er vistnok ligesaa godt mulig som den sidste.
H v a d d e ri m o c l N a vnets S kri vemaade
angaar, er gudi j a i kke uden al vor Iige Betrenkeligheder. Vi venter ikke -ij- i et Ord med kort Rodstavelse, rnen kun
i OrcI med Kvantitetsforholct som arbija paa Tune Stenen. v. Grienberger (Arkiv
XXIX S. 370) indrsrnmer Rigtigheden heraf, men tilfoier, >dass es in den urnord.
schreibungen mit dieser regel .so streng nicht zu halten sein werd"e, da wir neben
der in ihrem sinne korrekten schreibung Harjn, des kammes von Vi auf dem
steine Yon Sk6,ii,ng die schreibung Hari,ja antreffen<; han henviser fremd.eles til
olcltyske Skrivemaad.er som Her'io, Her",ige,h.vorved der aabnes en >Mulighed<
for, at man i gudija, ligesom i harlja, kan se en ,beginnende dreisilbige formation
neben der zweisilbigen<
I[aturligvis maa man indromme Muligheden af urnordiske Skrivemaader
som gud[ja og harija. fmidlertid er der endnu et Forho]d - af real Art at
tage uncler Overveielse ved de urnordiske Navne, hvor man er i Tvivl om en Lresning 'iqa eller -ija. Jeg sigter her til den lokale Fordeling af de omstriclte Personnavne, sammenholdt med Stedsnavne paa -i,nge, 4.Lnge,-unga af patronymisk Op;
rinclelse' Ilndersoger man nrermere dette Forhold, vil man freste sig vetl folgende:
Paa tre Stecler i Scidermanland (og desuden paa 6t Sted i Skaane) optrreder et
Stedsnavn Hnr'inge, Hrerunga, nemlig 7) in Hardttge 1331, 138g, na Hiiri,nge, betytlelig Gaarcl i Vti,sterhaninge Sogn, Sotholms Herred, Z) Hcir,inge i Osmo Sogn,
Sotholms Herred, og 3) Haru,nga 1384, nu Hcir,i,nge, Landsby i Skcilclinge Sogn,
Oppunda Herred. Herom bemrerker Hellquist (Orn de svenska ortnamnen pdr -inge,
-unge ock-unga S.60): >Narnnet innehfi,ller
slii,ktnamnet Hwinger'(Joltann,i, Hnr,inq
Ske. 1)), hvilket sii,kerligen biir sammanhd,llas med urn ord,. Itnringa, som upptr:i,der
fl Skd,angsstenen Sverge samt p6, en kam frfl,n Vi Danm. Det kan vara af ett siirskilt intresse, aht det urnordiska namnet just upptriicler i Schnl., dri,r tre af de
fyra gd,rdarna Hcir'inge iiro belzigna2). Den fjii,rde ligger i Skfl,ne, fr6,n hvilken pro1)
2)

Luntlgr[en], Personn. p6r,-ing s. 10. [Hellquist's Anm.]
[Htilebo Herred, hvor SkAiing.Stenen(i VagnbiiratlsSogn) hsrer hjemme, adskillesfra Sotho]ms
Ilerred ved. en smal Fjorcl. lVlellem Hiilebo Herred og Oppunda Herred ligger dt Herred.l
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vins slilktnamnet Hrnrin(t d,fvenleclesdLruppvisat<. Her kan man neppe staa ligeoverfor en Tilfreldighetl.

Nu kan man vistnok sige, at det er naturligt

at finile et ur-

nordisk Mandsnavn (Kortnavn eller Kjrelenavn) Har;ja netop i den samme Egn som d"et
3 Gange forekommende Stedsnavn Htiringa, eftersom dette sand.synligindeholder Mind.er om en rlEt, d.er er benrevnt efter en Person, hvis Navn begyndte med Harja,-; nren
allerecle for en rent ud,vortes Betragtning bliver unegtelig Overenssternmelsen storre
og Forbindelsen inclerligere, om man sammenligner hariqa (ikke harija) ned, Htironge.
Dette er, hvad jeg for Tiden ved at fremfore til Droftelse af d.e to Muligheder for Lresningen af Hugl-Indskriftens andet Ord, gudiqa eller gudija. Noget
aldeles bestemt Yalg har jeg endnu ikke vovet at trreffe.
Som allerede nrevnt, har v. Grienberger foreslaaet at opfatte ungandin som
Ifan indrornmer vistnok, at .t'orklaringen af dette Ord som et
Atljektiv er ugewiss an sieh miiglichu; >doch darf manu - fortsretter han - >die
et Mandsnavn.

zugehiirigkeit ilieses urnord. namens zu d.er westgerm. gruppe mit an- und auslautendem gand F[6rste]m[ann] I2, col. 594-5 nicht iibersehenu. >Die westfrd,nl<ischen
vertreter dieser, tibrigens nicht sehr zahlreichen gruppe: ahd. Gundolf, acc. ? ih.
gemessen Ghnd[clf'tcm,Donizonis Yita Mathildis, Perlz Script. 12,387, auslautend
Rotgandtls PoI. frm. ed. Longnon 2, 204, erscheinen nach den bei Longnon I ,3I4
zusalnmengestellten belegen aus dem Pol. Irm. sorvol mit dem ihnen etymologisch
zukommend"en vokale a: Ganth,cu'iu,s,Gantbergct, Gandoildi,s, als auch mit einem e:
Gendraclws, Gendra,da, Gendulf'us, Genti,kl'i,s,das man als roman.-lat., vortonige entwickelung aus ct na. begreifen hat, wiihrend d.as e hiehergehdriger bairischer belege
z. b. Gentfr'id,, Gend'i,r''ilt,,
Gendel'heNecrologia Germaniae II als umlaut zu betrachten
sein wird.u Ved. flere af disse Navne veksler Skrivemaader med. gand og ganq
(t. Eks. Cln"odegangus nepos Pipi,tti req'is, Ch,rodegang,Crodegangu,r?t,,
Chrodegandus,
Crodeganclu,m,Crodegand,us). Dette bringer v. Grienberger til at trenke paa, >dass
beide elemente
. nicht bloss einander riusserlich iihnlich, sond,ern auch einerlei
herkunft und einerlei, od.erwenigstens verwanter bedeutung seienu. f llenhold hertil
foreslaar han saa at opfatte gand- som formelt identisk med det olcltyske Prres.
Part. gande, genti, gander, der gando >gaaende<, hvorved. han videre naa til en
etymologisk X'orklaring af ungandin som <der nicht geht<, d. e. mulig >d.er unvergd,ngliche< (S. 371 f.).
Ud fra et nordisk sproghistorisk Standpunkt vit man heller rresonnere sa&led.es: I de nord.isl<e Sprog fincles en lang Rrelcke Mandsnavne, som egentlig er
Acljektiver, brugte som Tilnavne (wakran Reistad, hronan By, oldn. Brattr, Djarfr,
Gamall, Skjalgr o. s. v., se S. 98, 184). Af d"isseskal her srerskilt fremhreves saadanne
I{avne som Oblaudr, Ofe'i,gr, 6framr, Osptakr, Osu6fr, Otryogr', hvis forste Led svarer
til un- i ungandin og hvis andet Led er et Adjektiv. Vil man opfatte ungandin
som et Mand.snavn, d.a er det fuld.t tilstrrekkeligt at sammenstitle det, med oldn.
Oblaudr o. s. v. Hvorvidt de tyske l{avne med qattrl- (og gang-) horer hid, er et
Sporgsmaal for sig, som ikke vedkommer en Behandling af Hugl-Indskriften.
Det er saaledes i og for sig vel berettiget at soge et Mandsnavn - egentlig et Acljektiv med Betyclningerl )som ikke kan rammes af Gand.u -

i ungandin.
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Og i Virlreligheden kjendes, som Professor Axel Olrik privat har gjort
rnig op.
rnierksom paa, et saadant Navn fra Nord"ens ortid.
'Willibrordi
f Alcuini Vita S.
cap. 9 omtales en dansk Kong e Ongend,?rs,
hvem
Willibrord omkring Aar ?001) besogte: )). . . ad
feroc,issimosDanorum poytu,lositer.
ett'angel'izand'iconuert'it. lbi tcr,rrtert,u,t
h,ornoomn,i fera
ferttr,r', r'egnabat Ongend,l1,s,
u'udelior et omni lapide d,uri,or'; qtui.tamen 'htbente f)eo uet",itat,is
praecone?nlnno,iftce
h'actabat. Qu'i clu,m obdut'cr,tcuru
moribtts [gententJ et id,olatr,iae iled,itarn, et nu,llarn
melioris uitae slleln habentem oft'endi,t,ctcceptis tutrc tr'iginta ei6sd,empah.,iae
,tuer.,is,
ad electosa Deo 1to\nc'l,os
reqni f'')'ancorum reuertet'e festinauit.< (Bibliotheca rerum
Germanicarum ed. Jaff6. VI. Monumenta Alcuiniana ed. Wattenbach et Duemmler.
Be ro l i n i 1 8 7 3 . S. 4 ? ).
Shrivernaad'en Ottgendu,sgjengiver sikkert en nordisk Sprogforrn -gencln (af.
*'gand,'in)2),som rned Hensyn til
Synkope og Omlyd staar paa Linje med BjiirketorpStenens barutn - brytn. Bjdrlretorp-Stenen pleier man at henfore tit
?de Aarh.
eller Tiden omkring ?00. Sikrere daterbart er l{avnet Ongend,u,s,
som maa vuere
blevet kjentlt i Willibrord's Kreds omkring eller kort efter Aar ?00.
Naar nu ungandin har en noiagtig formel Modsvarighecl i det danske
Kongenavn OnQendtts, ligger det nrer at soge at belyse Hugl-Indskriften
ud. fra
dette Forhold. Et saadant Forssg har ogsaa Axet Olrik gjort. Han
udkaster (i
B re v a f 1 3 /;1 9 1 2 ) d e n T anke, at ungandi n kan vrere at forstaa, som
N ayn og det
forudgaaend.eOrd gudiqa som Slregtsnavni Genetiv Flertal; jfr.
taliqo gisa (vimose_
Hovel) og Hra,fnu,nga-76/i ovenfor S.613. Aitsaa' ,,J.g. Ilngandin af
Gudingernes
fft(.
Olrik er il<lceblintt for d.en Vanskelighecl, som en Endelse -a i Gen. Flt. synes
at maabte frembyde fifr. det anforte taliqo og arbijano paa Tune-Stenen)l
men han
gjor opmrerksom paa, at Genetivend.elseni guOiqa-ungandin forekommer
i Hiatus, og
at derfor her -o allerede i tidlig urnordisk Tid kunde vrere gaaet over til -a.
Muligheden heraf lader sig ikke afvise, selv om en direkte Parallel til en saadan Lvcl.
udvikling ikke kan anfores fra de urnordiske rndskrifter B.
Saalrenge der bestaar en Mulighetl for, at Hugl.Indskriften skal tollres >Jeg
af Guclingernes 4t . .u, hvilket fra Meningens Side kan synes srerd"eles
tiltalende, vil det vrere rigtigt at undersoge, om fndskriften ogsaa
efter denne
Tolkning kan behold,e den Plads i den kulturhistoriske (religionshistorisl<e)
Samrnenhreng, hvorpaa jeg i det foregaaend.ehar stilet de'.
Ilngandin

Svaret synes da at maatte blive: Hvis ungandin ret og slet skulde forstaaes
som et Mandsnavn, uden at der var taget noget Hensyn til dets etyrnologiske
Betydning, vilde et saadant Mandsnavn i og for sig intet bevise
om en indre Sammenhreng mecl de magishe >Jeg-Indskrifter< og mecl Bjorketorp-og Stentofta-Indskrifterne,

1)

2)

3)

I Herzog's Realencyklopiidie fiir protestantische 'I'heologie nnd
l{irches XXI (1g0g) ornt*les i
Hauck's Biografi af Wiltibrortl Reisen til Danmark mellern Aarene 6gb
og'706.
Ongenclus opfattes feiiagtig som et dansk Kongenavn rlngeltl (besser yngeld)<
af Sarr.azin,
Beowulf-Studien (Berlin 1887) S. 97,202. - Lydligheden mecl ags,
Ongendfiiow (Witlsib), Ongenpiotu (Beowulf), realt, men kun clelvis formalt, : oltln. Anglantlr,
er santlsynlig tilfreldig; jfr.
oldtyske Navne paa Angan- hos lrdrstemann.
Forskjelligt er I'orholdet vetl pan Dinang; se S. g1.
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da har vi her en q-Rune, som i Form falder omtrent ganske sammen
med den
sikre i'Rune i flere Brakteat-Indskrifter
(cleriblanttt Vadstena-Brakteaten). Dette
viser, hvor lidet hlart man har holdt de to Runers Former ud fra
hinande' (jfr.
de hertillands i vore Dage velkjendte Forvekslinger at
./ og ?
at bygge altfor meget paa palreografiske Forhold alene-l).

l, og ad.varer mod

Maa det saaledes synes fuldt tilstedeligt at lmse Rune ? i Hugl-In6skriften
som q' saa melder sig nu den anden og attskillig strerkere Betrenkelighed,
som
man kan nrere ligeoverfor rnin Lrcsning gudiqa. v. Grienberger
har udtrykt denne
s aaledes : > Ic h h a b e . . ., z . B. G g A .[1 906J s. 1L0, I4l - 142,
den bestand urnor-.
discheli'ngan-ableitungen
in abrede gestellt und kann nicht finden, dass das,
was Olsen [Berg. rnus. aarbok 1911 nr. 11] s. 10 zu dieser
sache selbst sagt, ge.
eignet sei, meine ablehnende haltung auch nur um eine linie
zu verriicken. Es
muss wol dabei bleiben, dass die an. als n-std,mme deklinierten
substantiva auf
-'inge ebenso sekundar
in cliese deklinationsklasse iibergetreten sind., wie die
gleichfalls als re-std,mmedeklinirten, urspriinglichen ja-std,mrne
auf -nre, s. I{oreen
An. gramm. Is $ 392, ggg.(
Det er af Vigtighed, at v. Grienberger her synes at indrCImme
Muligheden
af urnordiske Afledninger paa -'ing'i,a-, dannede til Stamrner paa -inga-.
En Rest
af s aad' anne-i ,n g i a ' A fl ,e d n i n g e r
v e l at rnrerke: d.anned e ti l patronymi ka
paa ''inga' - har Hellquistz med San,itsynlighetlpaavist i
de talrige gamrrelsvenske
stedsnavne paa, -i,ngi, (de aktungj l}ll,
i,n almrmg,i, lzgl, o. s. v.). Men kan der af
Stammer paa'inga' d.annes ia-Afledninger, er Afledninger med
det i de gammelgermanske Sprog ikke mindre produktive Suffiks -an. intet
i og for sig urirneligt.
Dette Y&r ogsaa gjennem Aarraekker den herskende Opfatning,
indtil
Sporgsmaalet om at udvide i-Runens Ornraade paa q's Bekostning
for Alvor blev reist af
v' Grienberger i 189? - vel at marke: i Forbindelse med
Sporgsmaalet om de to
Runers Oprindelse (jfr. Anm. 1).
Paa den and'en Sitle inclrommer jeg vitlig, at de antagne personnayne
paa
-i4a o' s' v. (Stamme -'ingan'), sammenholdt
mett gammelgermansk Nayneskik uden.for l{orden' er noget paafaldende, og jeg har derfor fslt mig forpligtet til at anvise en Losning af de eiendommelige -'ittqatz-Dannelser.
At jeg ved denne Losrring kund'e tage mit Udgangspunkt i srernordiske Personbetegnelser
som Hr-afnunga76fi' (ifu. taliqo gisa Yimose'Hovlen), gav mig Haab oD,
at jeg ved Forklaringen
af de ligeled"es srernord.iske Personnavne gudiqa o. s. y. y&r
paa rigtig Vei. Dette
Ilaab har jeg end'nu iLke kunnet opgive. Herunder har
det i nogen Gract vreret
medbestemmende, at Opfatningen af gudiqa som €t, efter
sin Oprindelse patronymisk, Mand'snavn og af ungandin som et meget talende
Mandstilnavn kan indord'nes i en videre Sammenhreng (jfr. S. 614 f.). Jeg opgiver
eller modificerer derfor
t)

I{er holder jeg mig mect .F'lid borte fra Sporgsmaalet om
q Runens og j-Runens Oprindelse.
Jeg mener, at et saadant Hensyn maa komme i anden Rrekke. Farst
maa man soge at udfinrle
Runernes Lydvrertti af selve fndskrifterne.
2) om tle svenska ortnamnen paa -inge, -unge
ock -unga (Gtiteborg hiigskolas d,rsskrift 1g0b,
I)
S' 214 tr' Jfr' Tillagget i rNamn och Bygcln lv S. lsg ff., hvor rrJ'ttqist
henviser til lignende
angelsaksiske Dannelser paa -ingia- (behandleile af R. E. Zachrisson,
A-rchiv f. d. Stud. d. neueren
Spr. u. Lit. CXXXITI S. a48).
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nodig d'enne opfatning,

hvis det da ikke skulde vrere til tr'ordel for
en, som seet
paa den samme Baggrund af nordisk oldtidsliv,
enten reddede den navnte historiske sammenhreng eller ialfald gav Tilknytninger
udover af en ikke mindre ind.re
Sandsynlighect.
Nu er imidlertid virkelig Forholdet det, at
ogsaa Lresningen gudija, forstaaet enten som >Prresten (Goden)*, der ikke
kan rammes afl Gand (ungandin)
eller' mindre rimeligt, som et Mandsnavn, omtrent
lige godt som gudiqa kan indordnes i den selvsamme videre historiske Sammenhreng.
Derfor skal det, naar vi nu
til den anden sicte skal drofte Ford.elene
og Manglerne ved Lrcsningen gudija,
straks ind'rommes, at en Tolkning )Jeg Prresten
(Goden) feller: Jeg Gudija], som
ikke kan rammes af Gand<, i real Henseende
giver fuldt saa god Mening som
)Jeg Gudinga faf Gudingernes fltl
o. s. v.(.
X'ormen af Rune ? kan, sorn allerede
fremholdt, ikke afgjore, om man
skal lrese gudija eller gudiqa; men den forste
af disse Lresninger er vistnok ligesaa godt mulig som den sidste.
Hvad derimod l{avnets skriveuraade
lige Betrenkeligheder. Yi venter ikke -iji et

angaar} er gudija iklre uden alvororcl med kort Rodstavelse, men kun

i ortl med Kvantitetsforhottt som arbija
paa Tune stenen. v. Grienberger (Arkiv
xxrx
s' 370) indrsrnmer Rigtigheden heraf, men
tilfoier, >dass es in den urnord.
schreibungen mit dieser regel so streng nicht
zu halten sein werd.e, da wir neben
der in ihrem sinne korrekten schreibung
Har.ju, des karnmes von vi auf dem
steine von sk6'ting die schreibung Hari,ja
antreffenu; han henviser fremdeles til
oldtyske skrivemaad.er som Herio, Her",ige,
hvorved d.er aabnes en ,Mulighedu
for, at man i gudija, ligesom i harlja, kan
se en ,beginnende dreisilbige formation
neben der zweisilbiEen<.

Naturligvis maa man irrdrsmme Muligheden
af urlorrfiske Skrivemaad.er
som gudlia og harija' rmidlertid er der
endnu et Forholit - af real Art - at
tage under overveielse ved de urnordiske l{avne,
hyor man er i Tvivl om en Lrsning 'iqa etler -lja. Jeg sigter her til den lokale
tr'ordelingaf de omstridte personnavne' sammenholdt med. sted.snavne paa -i,nge,.L{nge,-unga
af patronymisk op;
rinclelse' undersoger man nrermeredette Forhold,
vil man freste sig veclfolgend-e:
Paa tre steder i scjdermanland(og desuden
paa at stect i skaane) optrreder et
sterlsnavn rrceri'nge,-E[rerunga,nemlig l) in Har,inge
1881, 1BgB, na Hciri,nge, betydelig Gaard i vzi,sterhaningeSogn, sotholms
Herred, 2) Hciringe i 6smo sogn,
sotholms Herred, og B) rrrerzmga 18g4, nu
Hcir,inge,,Landsby i skdldinge sogn,
oppunda Herred'' r{erom bemrerkerHellquist (orn
cle svenskaortnamnen p6, -inge,
-unge ock 'unga S' 60): >Namnet
innehfl,llerslii,ktnamnetHw,inger"(Johanni Hrer,i^q
Ska' 1)), hvilket sii,kerligenbijr sammanhd,llas
med. urn ord,.hari,nga, som upptrzi,der
d' skd'angsstenensverge samt pfi, en kam frfr,n
vi Danm. Det kan vara af ett siirskilt intresse, att det urnordiska namnet just
upptriider i Sdrnl., aa" t"o af de
fyra gd,rdarnaHcir'ingeiiro berrignaz). oen rlarde
rigger i skfr,'e, frfl,n hvilken prot Lundgrfen], Personn. pit -ing s. 10. [Hellquist,s Anm.1
2) [Hiilebo Herred, hvor
skdiing'stenen (i vagnhilrads sogn) horer hjemme, adskilles
fra sotholms
Ilerred ved en smat Fjortl. IVlellem Hiilebo Herred og opptrnda
Herred ligger et r{erred,l
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vins sltiktnamnet Huring

ti,fvenledes iir uppvisat<. Her kan man neppe staa ligeoverfor en Tilfreltlighed. Nu kan man vistnok sige, at det er naturligt at finde et ur.
nordisk Mandsnavn (Kortnavn eller Kjmlenavn) Har.ja netop i den samme Egn som det
3 Gange forekommende Stedsnavn Hiiringe, eftersom dette sand.synligindeholder Minder om en -Nt, d.er er benrevnt efter en Person, hvis Navn begyndte med.Harjtu-; rlen
allerede for en rent ud.vortes Betragtning bliver unegtelig Overensstemmelsen storre
og Forbindelsen inderligere, om man sammenligner hariqa (ikke hariia) med,Hcir.,i,nse.
Dette er, hvad, jeg for Tiden ved at fremfore til Droftelse af de to Muligheder for Lresningen af Hugl-fndskriftens andet Ord, gudiqa eller gudija. Noget
ald.eles bestemt Yalg har jeg end.nu ikke vovet at trreffe.
Som allerede nrevnt, har v. Grienberger foreslaaet at opfatte ungandia som
Han indrornmer vistnok, at Forklaringen af dette Ord som et
Adjektiv er >gewiss an sieh mriglichu; ,doch darf man< - fortsretter han _ >die
zugehtirigkeit dieses urnord. namens zu der westgerm. gruppe mit an- und
auslautend'em gand, F[6rste]m[ann] I2, col. 594-5 nicht iibersehen<. >Die westfrd,nkischen
vertreter dieser, iibrigens nicht sehr zahlreichen gruppe: ahd. Gand,olf acc.
7 ih.
,
gemessen Gandulfr,om, Donizonis Yita Mathildis, Pertz Script. IZ, Z87, auslautend
Botgandtls PoI. frm. ed. Longnon 2, 204, erscheinen nach den bei Longnon
I , Bl4
zusarnmengestellten belegen &us dem PoI. frm. sowol mit dem ihnen etymologisch
zukommenden vokale a: Ganthar'i,u,s,Gantbet'ga, Gattd,o,ild,1s,
als auch mit einem ei
Gendradus, Gendrada, Gendulfus, Genti,td,,is,das man als roman..lat., vortonige
entwickelung aus ct,zn begreifen hat, wii,hrend d.as e hiehergehoriger bairischer belege
z. b. Gentfrid', Gend'i,r'ih,Gendel'in Necrologia Germaniae II als umlaut
ntbetrachten
et Mandsnavn.

sein wird.< Yed flere af disse Navne veksler Skrivemaader med. gand,
og ge,rr(t
(t. Eks. Chrodegangus nepos Pigti,ttd regi,s, Chr,td,egang,Crod,egangum,
Chyod,eqandns,
Crodeganclum, Crodegand,us), Dette bringer v. Grienberger tit at trenke paa, >dass
beide elemente
. nicht bloss einand.er iiusserlich tihnlich, sond.ern auch einerlei
herkunft und einerlei, oder wenigstens verwanter bedeutung seien<. f tlenhold
hertil
foreslaar han saa at opfatte gand,- som formelt identisk med det oldtyske prres.
Part. gd,nd,e,gAnti,, gand,er, d,et' ganrlo >gaaendeo, hvorved han videre naar
til en
etyrnologisk tr'orklaring af ungandin som <der nicht geht<, d. e. mulig >der unvergd,ngliche< (S. 371 f.).
Ud' fra et nordisk sproghistorisk Standpunkt vil man heller rresonnere saaledes: f de nordisl<e Sprog findes en lang Rrekke Mandsnavne, som egengig
er
Actjektiver, brugte som Tilnavne (wakran Reistad, hronan By, oldn. Brattr,
Djarfr,
Gamall, Skjalgr o. s. v., se S. 98, 184). Af d"isseskal her srerskilt fremhreves saad.anne
Navne som Oblaudr, Ofe'igr, 6framr, Osgtakr, Osu6fr, Otryggr, hvis forste Led
svarer
til un- i ungandin og hvis andet Led er et Adjektiv. Vil man opfatte
ungandin
som et Mand'snavn, da er det fuldt tilstrrekkeligt at sammenstille deb med
oldn.
Oblaudr o. s. v. Hvorvidt de tyske Navne med qctl,td-(og gang-) horer hid, er
et
Sporgsmaal for sig, som ikke vedkommer en Behantlling af Hugl-fndskriften.
Det er saaledes i og for sig vel berettiget at soge et Mandsnavn - egenrlig et Adjektiv med Betydningen )som ikke kan rarnmes af Gand.u - i
ungandin.
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Og i Virkeligheden kjendes, som Professor Axel Olrik privat
har gjort rnig op.
rnrerksom paa, et saadant Navn fra Nordens oltid.
r Alcuini Vita S. Willibrordi cap. 9 omtales en danslr Kong
e ongend,?,cs,
hvern
Willibrord omkring Aar ?001) besogte: ). . . ucl
feroc,issimosDanorum poTttilositer.
eroangelizandi conuert'it. lbi tAtnen, u,t
fertur', r'egnabat Ongend,us,homo om,,i fera
crudelior et omn'i taQti'decltr,r'ior';gu'i tamen ,htbenteDeo uer,itatis
praeconen;ltono*ifice
tractabat' Qui, dum obdut'atarn tnor''i,bus
,i,clolatriae
tled,itam, et nu,llam
[gentemJ et
melioris uitae spem ltaltetttent off'endit, acceptis ttcnc tr'iginta
Eiu,sd,empah.,iae pue,is,
ad el'ectosa Deo poyttolosreg'ni Frattcor"u,m reuertere
festinauit.< (Bibliotheca rerum
Germanicarum ed. Jaff6. Vl. Monumenta Alcuiniana ed. Wattenbach
et Duemmler.
Berolini 1873. S. 4?).
Skrivernaaden Ongend,u,sgjengiver sikkert en nordisk Sprogforrn -gendn
(af
*-gand'ia)2),som med Hensyn
til Synkope og Omlyd staar paa Linje med Bjiirketorp.
Stenens barutn - br|tn. Bjdrketorp-Stenen pleier man
at henfore til ?de Aarh.
eller Tiden omkring ?00. Sikrere daterbart er Navne t
ongend,tes,
som m&a vrere
'Willibrord.'s
blevet kjentlt i
Kreds omkring eller kort efter Aar ?00.
Naar nu ungandin har en noiagtig formel Modsvarighect
i det danske
Kongenavn Ongendus, ligger det nrcr at soge at belyse
Hugl-Ind,skriften ud. fra
d' et te F o rh o l d ' E t s a a d a n t F o rsog har ogsaa A xel Ol ri k
gj ort. H an udkaster (i
Brev af 13/v'1912) d'en Tanke, at ungandin kan vrere at
forstaa, som Na'n og deb
forudgaaende Ortt gudiqa som Slregtsnavni Genetiv Flertat; jfr.
taliqo gisa (vimose_
I{ovel) og Hra'fnunga-76/t ovenfor S.613. Altsaa,' ,Jeg
llngandin af Gudingernes
4t('
Olrik er iklre btind for den Yanskelighecl, som en Endelse -a
i Gen. Flt. synes
at maatte frembycle fifr. det anforte taliqo og arbljano paa
Tune.Stenen); men han
gjor opmrerksom paa, at Genetivendelsen i guaiqa-ungandin
forekommer i lliatus, og
at derfor her -o allerede i tidlig urnord,isk Tid kunde
v&re gaaet over til .a. M'ligheden heraf lader sig ikke afvise, selv om en direkte Parallet
til en saadan Lydudvilcling ikke kan anfores fra de urnordiske rnclskrifter B.
Saalrenge 'iler bestaar en Mulighect for, at Hugl.fndskriften skal
tolkes >Jeg
Ilngand'in af Gudingernes At.
.<, hvilket fra Meningens Side kan synes srerd.eles
tiltalende, vil det vrere rigtigt at undersoge, om rndskriften
ogsaa efter clenne
Tolkning kan beholde den Plads i den kulturhistoriske (religionshistoriske)
Samrnenhreng, hvorpaa jes i det foregaaende har stillet d.e'.
Svaret synes da at rnaatte blive: Hvis ungandin ret og slet skulde
forstaaes
som et Mandsnavn, uden at der var taget noget Hensyn
til clets etyrnologiske Be.
tydning, vilde et saadant Mandsnavn i og for sig intet bevise
om en indre Sammenhreng med 'demagiske >Jeg-Indskrifter< og mecl Bjorketorp-og
Stentofta-Indskrifterne.

1)

2)

I Herzog's Realencyklopiidie fiir protestantische Theologie
untl I(irches XxI (190s) o'rtales i
Hauck's Biografi af Witlibrorcl Reisen til Danmark melleur
Aarene 6gb og 706.
Ongendus opfat'tes feilagtig som et dansk Kongenavn >rngeld
(besser yngeltl)< af Sarrazin,
Beowulf-studien (Berlin 1887) S. 97,202. - Lytlligheden
mecl ags. Ongenitpiow(witlsib), Ongenpiow (Beotvulf), reait, men kun delvis formalt, :
olrln. AnglantEr, er"santlsynlig tilfrelclig; jfr.
oldtyske Navne paa Angan- hos Fiirstemann.
Forskjelligt er !'orholtlet ved pan Einang; se S. g1.
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hvis Udtryksmaad'e )som ilrlrekan skades af nedrig Seid<
(erageu haernmnleus-) noie
slutter sig til Acljektivet rtn'ga.ncl'i-.Man har dog neppe
Lov til i ti6lig urnordisk
Ticl at regne med et saadant Mandsnavn, hvis etymologiske
Betyclning iklre skulde have
spillet nogen Rolle ved Navnegivningen, og om Opkaldelse
efter et reldre Medlem af
slagten synes der ved' denne Tid 1) ikke at kunne blive
Tale. sand.synlig rnaatte
et Navn ungandin vrere givet ud fra Forreldres eller
anclre reldre paarorendes
Onske om, at den saaledes benrevnte skulde blive udrustet
med aandelige Krrefter,
hvorved' han kunde holde Gand borte fra sig. Men
da er vi i stand til at konstatere en at, i hvilken Magi og Runekunst sandsynlig
har gaaet lraand. i Haand,
saaledes at Forskjellen fra den af mig hrevd,ede
opfatning kun bliver den, at det
nu er Gudinge-Atten
(i den foregaaende Generatiou), itt.
den enkelte person
ungandiR' som rnaa stilles op imod cle magiske >Jeg-Inclskrifters(
og cle blelcingske
Stenes Runemestre.
Det gamle danske Kongenavn On,genclrcs
foranlediger ogsaa et andet Sporgsmaal: Skal man antage en noiere, real Sammenhreng
mellem clen danske Konge
Ongendus, som levecle i Begyndelsen af 8cle Aarh.,
og den sondhordlandske Runemester, som levede nogle Aarhundreder tidligere
og som enten fremhrever sin
Runekyntlighecl vetl Attjektivet ungandin eller brerer
Tilnavnet eller Navnet ungandin ?
Irerpaa maa der svares noget forskjellig, alt eftersom
man tolker det foru6gaaende
ortl i rndskriften. Lreser man gudija og oversretter: ,Jug prresten
(Goden), som
ikke kan raulmes af Gand.u, har man med. en Apposition
ungandiR aL gjarc, som
rnaa sammenstilles med >Jeg-Indskrifternes( witagaR,
farauisa og muha. Denne Anvend'else af Acljektivet synes da snarest at ligge i
et andet plan end det danske
Navn Ongendus' Lreser man derimod gudiqa og
oversretter enten ,Jug Gudinga
fegtl' Medlem af Gudinge-.atten] med Tilnavnet ungandin< e]ler ,,J.g Ungandin
af
Gudinge-.(lEtten(('m&a det synes ikke urimeligt at antage,
at Forekomsten af det sjeldne
I{avn (Tilnavn) ungandin i Sondhordland og Ongend,us
iDanmark skal seespaa Bag_
grund af en historisk (neppe ogsaa genealogisk)
Sammenhreng mellem den sondhorcllandske Gudinge-,1Et og den danske Kongeret. r
saa Falcl maa rnindes om de
x'orbindelser mellem Danmark og Yest-Norge, hvortil
vi ogsaa har troet at finde
Spor i rndskrifterne fra Austad og Floksand (se Slutningsbemrerkningerne
til disse
fndslrrifter).

For ieg afslutter clenne rnin anden Behandling af
trugl-rndskriften) sorn er
bleven fremmet ved v. Grienberger's, v. tr'riesen's og
Olrik's Tolkningsforslag, synes
det mig hetdigt i storste Korthed at resurnere de foreliggende
Muligheder for Tolpningen af Indskriftens 2det og Bdje Ord:
2c l e t Ord :
3dje orrl:

1 ) N a v n g u d i q a 2 ) ,Ottenavn gudi qa B ) N avn gudrj a
4) A ppel tari v
gudiia.
a) Tilnavn (eiler adj. Appos.) ungandin b) Navn
ungandin.

1) Jfr. Gnstav Storm, Arkiv f. norcl.
filol. IX S. 210.
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kan folgende 5 komme i Be-

tragtning:
I.
II.
ilI.
IV.
V.

ek gudiqa ungandin >Jeg Gudinga som ikke kan rammes af Gancl< (1 og a,
fremholdt i Behancllingenaf 1908 og her foran S.611 tr.).
ek gudiqa-ungandiR uJeg Ungantlin at Guclinge,Ttten (2 og b; Olrik, her
foran S. 638 f.; betrenkeligtpaa Gruntl af Enilelsen -a).
ek gud[ja ungandin >Jeg Gud(i)ja som ikke kan rammes af Gancl<(3 og a;
liclet rimeligt, se S. 633).
ek gudiia ungandin >Jeg Prasten (Goclen)som ikke kan rammes af Gancl<
(4 og a; v. F'riesen; se S. 633).
ek gudija ungandin >Jeg Ungand.in Prrest (Gode)< (4 og b; v. Grienberger;
vistnok uantageligt paa Grund af Ortlstillingen, se S. 633).

I forste Rrekke turde komme Alternativerne f og IY, som vistnok omtrent
lige godtt kan forsvares, om end. clet forste stemmer betlst med cle and.re urnord.iske
Runeinclskrifter, som begynd.er meil ek. Valget mellem de to Alternativer afhrenger
(>'Runens Lasning, offi
forovrigt af, hvordan man stiller sig til Sporgsmaalene om
en Dannelse paa -i4a og om en Skrivemaade med -!j- efter kort Roclstavelse (jfr. ogsaa
Bemrerkningerne S. 636 f. om hari4a eller harija Ski,ting og det sodermanlantlske
Steclsnavn Hd,ri,nge). Begge Alternativer er, seet paa en kulturhistorisk (religionshisto'
risp) Baggrund, lige tiltalencle. I real Henseencletiltalend.e er ogsaa Alternativet II;
som d.og paa Gruncl af sproglige Betpnkeligheder synes at maatte komme fsrst i
anden Rrelcke.

