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Kapitel
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Allerede ved Undersogelsernei forste HalvtLel af 19cteAarh. om den aldste
nordiske Runeskrift og den lrengere nordiske Runerrekke kunde Betydningen eller
Lydvrerdien af de fleste deri forekommendeRunetegn bestemmesved Hjrelp af
den Kunclskab, m&n havde om d"eangelsaksiskeRuner og om tlen kortere Rmkkes
Runer i yngre norcliske fndskrifter. Senere er Betydningen af de ovrige Runer i
den lrengere nord.iskeRunerrekke bleven bestemt vetl Undersogelserom de aldste
nordiske Runeindskrifter selv.
Enclelig har X'undet af Charnay-spmndenmed sin Runerrekke og af gotiske
og vestgermanskemed Runer beskrevne lose Gjenstande fra X'asilandet god.tgjort,
at Runerrekken paa 24 Tegn ogsaa brugtes hos Goter og Vestgermaner og
at cle
fleste Runer hos dem havde de samme eller nrer beslregtetleFormer og, paa
enkelte
Undtagelser nrer, samme Lydvrerdi.
Om Transskriptionen og Lydvmrdien af de enkelte Runer i den germanske
Rrekke paa 24 Tegn (mett Undtagelseaf den angelsaksiske)meddelerjeg her folgende
n&rmere Oplysninger. f denne korte Oversigt nrevner jeg kun Hovedpunkterne,
men jeg gtuari clet enkelte ikke nrermere incl paa alle de Forandringer i Ly4vrerdi,
som Runerne un{.ergaar srerlig i cle senere nordiske fndskrifter med d.en lrengere
Rrekkes Runer, f. Eks. i den gouand.skeMartebo-rndskrift.
Rune 1 f, d. e. den labiale stemmeloseSpirant 1).
Rune 2 u. Betegner baaclekort og langt u2).
Bune 3 b, d. e. den stemmelosedentale Spirant B).
Rune 4 a. Betegner oprintlelig Yokalen o oyerhoved, baade kort og lang.
I senere nordiske fndskrifter, da Rune 12 har fauet sit Navn *jara forandret til
*d,ra og cla Bune 12 som X'olge d.eraf
er bleven Tegn for en a-Lyd,, begrrensesi
Norden Brugen og Betyttningen af N paa forskjellige Maad.er,navnlig til at betegne
ikke a overhoved, men en vis a-Lyd+).
R'une 5 r. Af Sammenligning med Rune 15 i det fotgend.evil d.et sees,at
Rune 5 r ikke betegner erihver r-Lyd,, og srerlig ikke den r-Lyd., som er opstaaet
af clet tonend.e s.
Rune 6 k.
Rune 7 g. Jeg antager, at Runen, efter de skiftende Lydstillinger, Sprogarter og Tider, betegner dels Spiranten g, dels den eksplosiveMeclia g d). Jfr. Bemrerkningerne om Runerne b og d i clet folgende.
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Om en afvigencle Lyclvarcti af Runeu incte i Ord i senere norclisko fudskrifter mecl
clen
lmngere Rrekkes Runor ss Nf. S. lg8, bbT f., Ag1 (b66).
I senere noriliske fnclskrifter mec[_tlon lrengere Rakkes Runer kan Runen ogsaa betegne
Vokalorne 0
2g U, som er opstaaeclevocl Omlycl. Se Ticlskrift for Philologi iff S. 381 f.;
NI. S. 106. I senero norclisko Inclskrifter, saaledes i Brakteat-Ind.skrifte"r, kan u ogsaa
betegno clen rlalwokal us, som oprinclelig betegnes vecl Runen w.
I senero nortliske fndskrifter kan Runen inde i Orcl ogsaa betegne ilen tonencle Spirant
d;
se NI. S. 254 f., 378.
-Wimmer
Se herom nermero
q. 193 fi.; S. Bugge, Rok-Stenen og Fonnaas-spentlen S. 101 ff.
og i NI. paa mange Stetler, bI. a. S. Z0 f., 860 f.
Om en formoclet, afvigencle Lydvarcli af B,unen g i senere norcliske Inilskrifter se
NI. S.
536, 540, 559 f.
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Rune 8 w, d. e. den til vokalen % svarencle Halvvokal
Jeg ga r her ikke intl paa
Rune t h, Aanclelycl og stemmelos Spirant.
Sporgsmaalet om, hvorvidt h i cle aldste Inclskrifters Sprog har vreret ucltalt som
Aantlelyden 2).
Rune 10 n. Jfr. under Rune 16 s og Rune 21 d'
Rune 11 i. Betegner baacle kort og langb i,. Yecl den folgentle Rune skal
det forklares, hvorfor Rune 11 i i senere nortliske Inclskrifter mecl d"en lrengere
Rrekkes Runer tillige bliver den regelrette Betegnelse for Lyclen 7'
hvatl
Rune 12. Denne Rune betegner i clen relclste germanske Runeskriftj,
enten j har vreret udtalt som Spirant eller sorn llalvvokal, og d"ensl{avn, sorn i Form
har vreret id,entisk med Ord.et >Aaru, har begynd.t med7. Navnet maa i d-et reldste
*jara, og i Overensstemmelse dermed betegner
nordiske Runesprog have vreret
Saaledes
Runen i flere af tte norcliske Inclskrifter j og transskriberes da vecl j.
Saalecles vistnok ogsaa paa Tune-Stenen; se NI.
paa Spytlskaftet fra Kragehul.
EntLelig, som jeg nu med" Brate tror, paa Fyrunga-Stenen.
*jAra i Norclen ifolge en regelret
Sanclsynlig i 6te Aarh. blev Runens Navn
Lytlovergang forandret tiI *dra. Som Folge cleraf blev 12te Rune i Norden i ReS. 31 ff., 514.

gelen Tegn for en a-Lyd., som nrermere begrrensed.esved Moclsretningen til Betyclningen af Rune 4; i clette Tilfalde transskriberes Runen af mig vecl a. Som
Folge tleraf blev fremtleles Rune 11 | i tillige i Norden Tegn for Lyden 7, som
ticlligere tler i Regelen havde vreret ucltrykt ved Rune 12.
Det kan ikke direkte bestemmes, hvilken Lyclvrerdi Rune 12 havde for de
Mrend., fra hvem Yaclstena-Rrekken og Kylfver-Rrekken hidrsrer.
Rune 13. Denne Rune har jeg transskriberet e eller t. I de norcliske Intlskrifter mecl clen lrengere Rrekkes Runer, hvor Runen forekornmer, synes den at
'i-Lytt. Se NI. S. 111,
betegne €r, oftest lang, Vokal, clels en e-Lyd og clels en

L22-t33,327,379 f..,530 f., 532 tr.,565 f., 582 t.
Wimmer (S. 134 tr.) har med" urette antaget, at denne Rune i tle reltlste
norcliske Inctskrifter ikke forekommer som Lyd.tegn. Om clenneRunes Lydveerd"iskal
jeg tale mere i det folgende, hvor d,ensNavn behanclles.
Rune 14 p. Jfr. Bemrerkningerneom Rune 18 b.
Rune 15 transskriberer j.g i d.e nord.iskeInclskrifter ved R. Denne Rune
forekommer meget ofte i cle norcliskeInd.skrifter. Dette har navnlig sin Grund deri,
at clen d.erved.betegnecleLycI forekommer i et sred.vanligtl{ominativsmrerke og ligeIecles i flere and"re grammatiske Entlelser.
Nordisk er ligeleclesIntlskriften paa Brakteaten fra Dannenberg, hvor denne
Rune forekomme ; se NI. S. 125 tr.
Runen betegner i cte aldste norcliske Indskrifter B, d. e. clen r-Lycl, som
regelret e opstaaet af clet tonende s. Paa Sporgsmaaletom denne r-Lycls fysiologiske Eienclommelighed skat jeg ikke gaa ind. Muligheden af, at Runetegnet i
enkelte af cle allerrelclste nortliske Inclskrifter endnu har betegnet den tonend.e
I sene norcliske Inclskrifter mecl clon lrengere R,mkkes Runer kan w brugos som Yokaltegn. Se NI. S. 129, 527,540,556.
2) Om uoprincleligt h mellem to Vokalor i senero norcliske Indskrifter se NI. S. 217.
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s-Lycl (e), hvoraf E opstotl, kan ikke ligefrem modbevises, men er mind"re sandsyrlig. Jfr. NI. S. 11, 511.
Utlenfor Charnay-SpmntlensRunerrekke forekommer d.enneRune ikke i nogen
gotisk eller sikkert vestgermansk IncLskrift fra Fastlantlet. Naar jeg paa CharnaySprentlen transskriberer d.en ved x (?), skal ttette i det folgentle begrund'es.
Rune 16 s. Runen betegner vistnok i Regelen den stemmeloses-Lycl. Jeg
ved ikke al, nmvne nogen Inclskrift, i hvilken Runen sikkert betegner den stemte
*amsu-se NI' S' 326'
s-Lyd. Om Mangelen af n i asu- af
1)'
Rune 17 t, cI. e. tlen dentale eksplosiveTenuis
Rune 18 b. Jeg antager, at Runen betegner dels tlen bilabiale Spirant b,
dels den eksplosiveMetlia. Ofte kan ogsaaLydenp betegnesved,en Form af tlet R'unetegn, som egentlig tilhorer b. Se herom vecl Behancllingen af Runetegnene
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Bune 19 e. Betegner baaclekort og Langt e2)'
Rune 20 m. Rune 2I l.
Rune 22 q. Ucltalt som dcn gutturales) Nasal rJ + g, undertidlen (saaled'es
ogsaa i ags. Runeskrift) som tlen gutturale Nasal alene. Af og til betegnerRunen
saavel i som ud.enfor Norden clen Stavelse, med hvilken Runens Navn har begyntlt
og som ellers betegnesvetl de to Runer iog q; jf".NI. s.3024).
6)'
Rune 23 o. Betegner baatle kort og langt o
Rune 24 d. Jeg antager, at Runen betegner clels Spiranten d, d'els den
eksplosive Meclia d. Foran Runen d er Lycten n uf og til ikke betegnet; se bl. a.

Nr. s. r85,290,537.
Det betegnesi Regelen ikke, at en Konsonant ucltales dobbelt eller lang.
Men paa dette Stecl skal jeg ikke tale om Yokalfordobling eller Konsonantfordobting i Skriften eller om Untllatlelse deraf.

