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I.

I forste Bog har jeg med"cleltOplysninger om den reldste germanske Runeskrift: om Antallet af dens Tegn; om den eiendommeligeRmkkefslge, i hvilken
disse Tegn sammenstilles; om de enkelte Tegns Former og om d.eresBetydning
eller Lydvrerdi.
I clet foregaaende har j.g dog ikke nrermere omtalt en Eienclommelighecl
vetl Runerne, som er af stor Betydning for Sporgsnraaletom deres Oprintlelse,
nemlig d.eresNavne.
Hver Rune havde sit Navn. Disse Runenavnevar germanskeOrd,
som indeholtlt (i Regelen i X'remlytlen)den Lyd, som Runen betegned,e,og hvert
af d.isse germanske Orcl havde (ialfalct i Regelen) en Orclbetytlning i Sproget, som
var uafhrengig af den at vrere Runenavn.
Yi tor tro, at alle de germanske Stammer, som kjenclte og brugte Runeskriften, ogsaa kjend,teRunernesNavne i Former, som skiftecle efter de forskjellige
Stammers skiftende Sprogarter. Men RunernesNavne er os ikke bevaredefra alle
de germanske Stammer, fra hvilke Runeintlskrifter er os bevarede.
Den germanskeStamme, fra hvilken vi har cle fleste gamle Meclctelelserom
Runernes Navne, er Angelsakserne. Derfor opfores i det folgende tle ags. Runenayrre forst.
Derimocl kjencles nu ikke de Runenavne, som brugtes hos de vestgermanske
Stammer paa Fastlandet, forend" clen ags. Runeskrift hos dem blev kjenctt gjennem
Haanclskrifter, som var skrevne af Angelsakser eller afskrevne efter ags. Haanclskrifter.

De angelsaksiske

Runenavne ,kjencler vi fta Optegnelser i mange ags.
Haand.skrifter, af hvilke de reldste er fra 9d.e Aarh. (men hvis Originaler tilclels
kan have vreret reldre) og af hvilke flere har vreret bevared"e paa Fastlandet t).
Disse Optegnelser er udgivne bt. a. hos Stephens I
III

S. 9 tr.

S. 829 ff., jfr.

S. 100 ff., II

Se om dem ogsa,u v. Grienberger, Arlriv XY

S. 1 tr.2).

Disse Optegnelser meddeler de ags. Runetegn med Angivelse af tlisses Ly,tved. latinske Bogstaver og med Tilfoielse af Runernes Navne, saaledes at
Runerne opfores dels i den eiend.ommelige germanske Rrekkefolge (>Futharku), dels
i det latinske Alfabets Rrekkefolge. I flere paa Fastland,et hjemmehorend.e Haandvardier
.

skrifter,

som meddeler ags. Runenavne, er d.isse forandrede ved Paavirkning

fra

eller Omsretning til tysk Sprogform (hvilket ticlligst synes at have funclet Stecl henimocl Slutningen af 8cle Aarh.).

I mange af d.isse paa Fastlantlet skrevne Haantl-

skrifter har Runenavnene ogsaa undergaaet uvilkaarlige- eller vilkaarlige

Forvansk-

Men ogsaa de i disse Haand,skrifter forekommende Navneformer fortjener
Opmrerksomhed, d.els fordi nogle af dem for Runenavnene henviser til reld.re ags.

ninger.

Sprogformer

end. de, der foreligger i de rent ags. Haanclskrifter,

essante Biclrag til
andringer.

Kundskab

d.els som inter-

om Runernes og Runenavnenes Udbredelse og X'orsom ind,eholcler tyske Gjengivelser i ABC-

Se om de Haanclskrifter,

Rrekke af d.e ags. Runer, v. Grienberger's

omhyggelige Afhandling

i Arkiv

XY

s. 23-40.
Yed Sammenstillingen

af Runenavnene i clet folgende har jeg i Regelen

kun nrevnt rent angelsaksiske Navneformer, men ikke d.e Navneformer, i hvilke de
ags. Former er vresentlig omd.anned.eenten ved Inclflyd.else fra h,oitysk Sprog eller
ved Foranclringer

af anclen Art.

Srerlig opforer j.g

de ags. Navneformer

i fol-

gende I{aandskrifter:
1) Stephens 5, cl. e. Optegnelser i en nu tabt Det af et engelsk Haandskrift,
4..-

maask6 fra 9cle Aarh.
\.--

Heri har vreret meddelt cle ags. Runer i d.ereseienclommelige

Rrekkefolge med tilsvarend,e latinske Bogstayer og Navne.

Gjengivelse i clet fore-

laquende S. 28 efter Wimmers Facsirnile S. 85 (hvor der gives nrermere Oplysninger
om l-l-ii!1aver).I dette Haandskrift fandtes ogsaa et ags. Digt, som giver en Forklaring
af Runernes Navne.

ffoQe

v. Grienberger (Arkiv

Runenavnene tilfoied.e af en and,en Haancl.

XY

S. 2 f.) er i Runecligtet

Sprogformen er i denne Optegnelse

vestsaksisk.
2) Stephens 8, d. e. den ags. Runerrekke mecl Angivelse af tilsvarend,e latinske
Bogstaver og af Runernes ags. Navne i clet nedenfor (uncler Omtalen af gotiske
Runenavne) nrermere omtalte Haandskrift,
kring
1)

2)

Aar 900.

Ogsaa hos Wimmer

som nu er i Wien, sandsynlig fra om-

S. 85, hvis Facsimile i clet foregaaende er

Uncler Nr.4 opforer Stephons en ags. Runorrekke, som fincles i et fsidor-Ilaanclskrift i tlet
liongelige Bibliothek i Briissel (Cod. 9311-19, hos Sbephenskalclt ,,No. 155"). Detto llaanclskrif'ts Ticl angives hos Stephens som 8cle Aarh. (?). Men ifolge J. van clon Gheyn, Catalogue des manuscrits cle Ia Bibliothbque Royalo de Belgiqus II (1902) S. 2i3 Nr. 1322 or
Ilaandskriftet fra CcleAarh.
De gamlo Optegnelser, som incleholclerRunenavnene,opfores i elet falgencle mecl cleNummere,
som de har hos Stephens paa clc ovenfor anforte Steclor.

gjengivet S. 28.

Iler

er Sprogformen northumbrislr,

og denne Optegnelse synes at

grund,e sig paa en Mecldelelse af Alcwine.
3) Stephens 9, t[. e. engelsk Haandskrift

(Cotton ms. 8vo, Domitian

som skal vrere fra l-Ode Aarh., rneiltlelt hos Stephens I S. 102 og II S. 830.

A 9),
Sprog-

formen er her i det hele vestsaksisk..

Paa enkelte usikre llncltagelser nrer, som i det folgencle skal nrcvnes, kjeniler
vi ikke de nordiske

Navne paa Runerne, som brugtes d,engang, cla man slrrev

med Runer af clen lrengere Rrekke paa 24 Tegn.

Yi kjend.er kun Runenavnene for

den srerlig nord,iske Runerrekke paa 16 Tegn, som opstod. ved. Forandring

af den

reltlre lrengere Rrekke, sandsynlig langt ucl i 8de Aarh.
De reld,ste Optegnelser, som vi kjender af tle nordisl<e Runenavne, skriver
sig fra fremmed. Haancl.

Af dem fortjener

folgend.e srerlig at nrevnes:

1) >Leiclen-Rrekken<,som er fund.en frem af Professor If. Kern
af v. Grienberger, Arkiv

XIY

4to 83, et Haanclskrift

fra

S. 101 tr.1).
10cle Aarh.,

som engang har tilhsrt

Benediktiner-

Optegnelsen indeholder de nord-iske, vistnok nrermest

Klosteret i Fleury sur Loire.
cle clanske,

og utlgivet

Denne findes i Coclex Leiclensis Lat.

Runer med Navne shrevne baade med, Runer og metl latinske Bog-

staver og mecl Angivelse af Lydvrerd,i.

I)et er en Afskrift,

hvis Original, der sand-

Se Skaldesynlig var skreven af en Franker, synes at have vreret fra c. 825-850.
Om den nrermere Anordning se v. Grienbergers Meclclelelse i
cligtn. S. 1?-19.

Arkiv XIY S. 101 tr.
2) >Abeced.arium Nordmannicum< i et Haandskrift i St. Gallen (Cod. Sang.
878) fra gcle Aarh. meddeler den kortere nordiske Runerrekke mecl tyske Vers, som
intl,eholtler de nord.iske Runenavne.

Navnene, som sand.synlig har vreret mund.tlig

mecldelte af en d.ansk Mand., er blevne noget forandred,e ved fndflydelse'af YersMedclelelsen af d.e d.anske l{avne synes aL have
forfatterens tyske Sprogform.
fundet StetL c. 875 kort for Nedskrivningen 2).
2 b) Her kan ogsaa nrevnes en Cod.ex Ratisbonensis (nu i Miinchen), om
hvilken jeg henviser til Stephens Nr. 38 og til v. Grienberger, Arkiv XY S. 24,
26 t. (Nr. 9). Dette Haandskrift, som har d.e ags. Runer og Runenavne i ABCRrekke, med.d.eler enkelte

af Runenavnene

(saaledes caon og sol) i tr'ormer, som

tyclelig henviser til nord.iske Runenavne.
3) En Optegnelse i et engelsk Haandskrift

(Cod. Cotton. Galba L 2), som

har vreret sat til omkring Aar L000. Her er d.e 16 norcliske Runer opregnecle tilEfter d"e L6 gamle Runer, som er
ligemed. Navne, som tyclelig har dansk Form.
afsluttetle med 3 Prikker over hinanden, falger 6 yngre meil tilfsiet Lyclvaerd,i, men
ud.en-I{avne : u (Bogstaven hos Hickes IfI tab. 6 er vistnok den ags. Form af w
og ikke, som v. Grienberger har lrest, p). k (til Forskjel fra Rune 6, hvis l{avn er
1) Jefbesidder en Afskrift af Prof. Kern, som har vreret saa elskvrerclig at skjrenke mig c[on.
2) Om ilenne Optegnelse se Wimmer S. 235 f. og cle der anforte Skrifter, samt Brate, Bozzenbergor's Beitriige XI S. 190, mit Skrift Skaltlecligtn. S. 22 f. og v. Grienberger, Arkiv
XIV S. 107 ff.
'

(Tryht

29. December 1904)

4I
skrevet con). g (over (

staar hos Hickes en Prik, som mangler hos Stephens). e.
d. I Runenavnene red, con, nod er Enkeltvokal sat, vistnok efter yngre dansk
Utltale, for Tvelyd.
Navnet hagol viser ved o fndflyclelse fra engelsk Sprogform.

ffi.

beorc findes ellers kun som angelsaksisk Runenayn og grund.er sig d,erfor her vist
paa engelsk fndflycLelse. Baade efter cle 6 yngre Runer og efter Sprogformerne
synes Haantlskriftet ikke at kunne vrere mldre encl fra Slutningen af 11te Aarh.
Denne Runerrekke er udgiven af Hickes, Thesaurus IIf Tab. 6, Nr. ? og derefter
hos Stephens I S. 103 Nr. 14. Se ogsaa v. Grienberger, Arkiv XIY S. 100 f. I
samme Ifaandskrift findes bl. a. en anden Optegnelse af den nordiske Runerrekke
pae 16 Runer med Lydvrerdier, men kun to Navne (fer, fowansket af
fe, og ur),
samt mecL Tilfoielse til Slutning af den yngre Rune for g. Om d"enne Runerrekke
(Stephens Nr. 72) og dens Forskjellighecler fra Nr. 14 skal jeg her ikke nmmere tale.
4) En i to forskjellige Afskrifter efter The Book of Ballymote (13g1) foreliggencle irsk Optegnelse af d,e norske Runer, deres Lydvrerdier og deres Navne,
trykt hos Stephens III S. 10 f. Nr. 7L-71; jfr. v. Grienberger, Arkiv XIY S. 103 tr.
Afskrifterne er saaledes ikke reldre end fra Slutningen af 14de Aarh. og tilclels forvanskede, men Navneformerne

og de dertil horende Runeformer synes at vise tilbage til en Original fra c. 950. Se Skalcled,igtn. S. 2g f.
I den folgend.e Opregning af Runenavnene forbigaar jeg flere forvansked.e

Navneformer

i d.isse irske Afskrifter.
5) De nordiske Runenavnes af Runetegnene uafhrengige Orctbetytlning forklares i et norsk (sandsynlig vestnorsk) Digt fra Slutningen af 12te eller fra 13d.e
Aarh. Iler er Forklaringerne fsiede til Runetegnene, medens Runenavnene ikke er
skrevne til. Digtet er bedst uclgivet meit Oplysninger af K6,Iund i >Smfr,stykker<
s. 1-16, jf". smst. s. 100 ff., og af wimmer, Runenschrift s. 27b-2g0.
6) Runerne

med Navne og Forklaringer findes optegnecle i forskjellige
Haandskrifter, af hvilke det reldste er fra omkring 1500. Forklaringerne
er dels givne i islandske Yers, som viser Indflydelse fra tlet norske Runed.igt, men
island,ske

som i Forklaringerne

har mange Tilfoielser, d.er er aldeles uafhrengige af d.et norske
Digt, dels er Runernes Betyd,ning forklaret paa, Latin.
Om de forskjellige lfaanilskrifter og tle forskjellige Redaktioner henvises til K6,Iund, >Smd,stykker< S. l}_2l,

102 t. og 1-11-L13, samt til Wirnmer S. 281-288.
Herfra er de i det folgencle
unforte islandske Runenavne hentecle.
Ifvike
Navne Runerrre havd.e i Norden paa den Tid, d.a man der kun
kjenclte den lrengere Rrekkes Runer, kan man for flere Runers Yedkommend.e slutte
ved Sammenligning af folgend.e Momenter: 1) Runernes Navne i den kortere, srerlig
nordiske Runermkke.

2) Lydvmrdien af den lrengere Rrekkes Runer.
3) Sprogformerne i d.e med. den lrengere Rrekkes Runer skrevne norcliske fndskrifter over"hovec[.
4) Den rnagiske Brug af enkelte af den lrengere Rrekkes Runer i nogle
norcliske fndskrifter.
5) De angelsaksiske Runenavne. 6) De gotiske Bogstavnavne.
Oplysning

om Navnene paa en Rune (eller to) faat vi endelig maask6 af
paa Kragehul-Spyctstagcn; se i ctet folgend.e om Navnene paa Runerne
for h og for s.
Indskriften

Norges

fndskrifter

mecl cle aldre

Runer.

Indledning.

42
De gotiske

Runenavne er ikke bevared.e i sine oprindelige gotiske Former

eller i sin oprindelige Anvendelse hos Goterne som Runenavne, men vi har middelbart Kjentlskab til dem gjennem nogle Optegnelser i et Haanclskrift, som ticlligere
var i Salzburg og nu

er i Wien

(Cod. Salisb. 140, nu i Wiener

Hofbibliothek

Cot t . 7 9 5 )t;.
Det nrevnte Salzburg-Hskr.,

som er fra omkring Aar 900, indehold,er forst

Breve af Angelsakseren Alcwine (766 X'orstand,er for Skolen i York,, 782 kaldet til
KarI clen Stores l{of).

Det forste Brev er rettet til Acluil&, d. e. Arn, Brod.er til
tr'remdeles indeholder Haand"skriftet en

Alcwine og forste Erkebiskop af Salzburg.
Orthographia

brevis, som tillregges Alcwine, og Rrekken af de angelsaksishe Runer

metl Angivelse af d.eresLyd.vrerdier og med deres Navne skrevne ved. Siden (se her
Derhos intleholder llaanclskriftet,

foran S. 28 f.).

vistnok som senere Tillreg af en

anden Mand, en Rrekke Optegnelser, som vedrorer gotisk Skrift
synlig

efter

tre

Disse Optegnelser er skrevne i forste

X'orskrifter.

forskjellige

og Sprog, sand.-

Halvd.el af 10cle Aarh.
Yed Siclen af clen ags. Runerrel<ke staar de 16 forste Tegn af et gotisk
Alfabet (ikke Runealfabet) i tlen gotiske Rrekkefolge fra A til og med [/ (Alfabet a).
Paa folgende Side uncler nogle gotiske Ord atter et gotisk Alfabet i gotisk Rrekkefalge fra Begyndelse til Encle (Alfabet b). Yed Siden deraf et Alfabet i vresentlig
Iatinsk Rrekkefolge (Alfabet c) og med Bogstavnavne vecl Sid,en. (Dette er de
Bogstavnavne, sorn her skal behandles.) Til Alfabet

n hsrer tr'ragmenter af gotisk

Bibeltekst (Lukas's Evangeliurn) og derover med latinsk Skrift Angivelse af lJdtalen
Endelig find.es grammatiske
(hvorved cle gotiske Orcl omsrettes haivt til Hoitysh).
Bemrerkninger

om nogle gotiske OrcI.

latinske Paralleler.

Th. v. Grienberger

Til

Slutning

en Rrekke gotiske TaI med"

mener, at Notitserne er frelles Arbeide af

en Goter og en Tysker, sorn brugte Latin som frelles Mecld.elelsessprog. Om d.et
Salzburg-Hskr. er dog ikke den
har vreret en sytlfransk Goter, er ikke sikkert.
Ifolge
Original, hvori disse Notitser forst blev neclskrevne, men en senere Afskrift.
Halvdel
i
and"en
fundet
Sted
v. Grienberger har den forste Optegnelse sandsynlig
af Scle Aarh., i Alcwines Omgivelse og und.er hans Paavirkning.
P. A. Munch (Monatsberichte d.er Kgt. Akademie der lMissenschaften zu
B er li n 1 8 4 8 S .5 5 ff.o g D e t

g o ti ske S progs Forml ue

S . 15) og si cl en K i rchhoff,

som ikke nreyner Munch, har god,tgjort, at de fleste af d.isseBogstavnayne egentlig
er Runernes gotiske Navne, hvis Former er forandrede ved, Indflydelse fra Ned.skriverens hoityske Sprogform.

1) Disss Optognolser er forsb uclgivne af W. Grimm, Zar Literatur der Runen (Wiener Jahrbticher 1828). Oplysningor og Bemrerkninger om dem lincles hos P. A. l\[unch, Monatsbsrichte cLer Kgl. Akaclemie cler Wissenschaften zu Berlin 1818 S. 55 ff. og Det gotiske
2,
Sprogs Formlrero, Christiania 1848,S. 15 f.; A. Kirchhoff, Das gothische Runenalphaboi
1
ff.;
Berlin 1854, S. 10 ff.; J. Zachor, Das gothischo Alphabet Vuifilas, Leipzig 1855' S.
v. Gr.ienberger, Sievers Beitrage XXI S. 185-224, hvis Meclilelelser er megeb uclforlige og
vmrdifulde; W. Luft, Studion zu clenAlteston gerrnan. Alphabeten, Giitersloh 1898,S. 7l ff.,
hvis Bemmrkninger v. Grienberger imodegaar i sin Anmeld.else i Gottingische gelehrte Anzeigen 1899 Nr. 5 S. 390 ff.

De gotiske Bogstavnavne er i Haandskriftet skrevne und-er hverandre. Jeg
give de
opforer dem her i fortlobende Rrel<kefolge, idet jeg i det folgende skal
opfortel):
noclvend,ige Oplysninger om de Bogstaver, ved- Siclen af hvilke Navnene er
clza,. bercna. geuua. daaz. e?/2. f e. gaar. haal,. ti,z, chozma. laaz.
engu7'
nxwnn;. no,i,Ce. xtry7. TtertrA. quertry. red,A. sug|,t. tyZ. uut'nna UtAl'
ezec. LtLLe,er. thYth.
for
Yed de tre siclste Bogstavnavne eaec (ved.Siclen af d.en gotiske Bogstav
Bogstav for
z), ttuaer" (vecl den gotiske Bogstav for ltw) og thyth (veil d'en gotiske
Tilfoielse : t &' Vl er det hidtil ikke godtgjort,
F, og med en under Navnet skreven
ikke
at de oprind.elig har vreret Navne paa gotiske Runer. Og om uxLa'ertar dette
som
antages, da Navnet har betegnet Lyd.en hru, som i Runeskriften ikke, saaledes
Tegn'
enkelt
et
2),
vecl
efter hvacl vi ved, har vreret betegnet
i gotisk Bibelskrift
jeg ogsaa tale
Se om disse tre sidste Bogstavnavne mere i det folgende. Der skal
noget
om Navn et quertrd, sonr tilhoyer en Bogstav for en Lyd, cler ikke har havt
enkelt Tegn i den eeld"stegermanske Runerrekke'
Der er intet Bevis for, at det er IIIfila selv (saaledes som Kirchhoff S. 49 f.
af
og Wimmer S. 271 f. mener), som har overfort de gotiske Runenavne paa d.e
jeg
ham til hans Bogskrift indforte nye Bogstaver. For det moclsatte taler, som
siden skal vise, Navnet paa Runen for e (i salzburg-Hskt. e!/?),,da IIIfiIa betegner
ii,z),
kort a ved.a,i og ikke ved.e. Ligeledes Navnet paa Runen for i (i Salzburg-Hskr.
da lIlfila betegner langt i, ved, eis). Det synes tvrutimocl at have Yaeret en anden
der
Goter, som ordnede lllfilas Bogstaver efter clet latinske Alfabets Rrekkefolge,
forst brugte Runenavnene som Navne paa IIIfilas Bogstaver.
Men n^a,t Luft (S. 74) paastaar, at Runenaynene slet ikke har noget at
gjorc med de gotiske Bogstaver, ved Siden af hvilke de er stillecle i Salzburg-Hskr.,
saa er dette urigtigt, thi l.cucler hsrer sikkert til Ulfilas Bogstavtegn for hw, ved"
Siden af hvilket clet staar, og ikke til nogen Rune, da hverken et Tegn for Lyden
hw ell"er et til uua,er svarende l{avn findes i nogen Runermkktn)'
i sit Skrift uOm runskriftens hzlrkomst< (Ilpsala 1904)b)
O. v. Friesen
nrevner S. 15 f. clet forst som en Mulighett, at lllfila fra Runealfabetet kund-e have
optaget l{avnene og at disse med hans Alfabet kunde have vand"ret gjennem SydDerpaa fortsretter han: >Men en annan
Europa og holdt sig necl til 8de Aarh.
mtijlighet d,r d.ock lika stor: att runnamnen blifvit i Yd,steuropa applicerade pfl, cle
gotiska bokstzi,fverna, sed"an runorna blifvit dzi,r bekanta genom den sydgfl,ende
kulturstr6rnmen, som redan pe 500-talet uppnfr,clcte6stra Frankrike och d.H,rsammantrei,ffad"emecl tlen gotiska odlingen.<
Dette af v. Friesen nrevnte Alternativ holder jeg for utilsted.eligt. X'or d"et
forste taler herimoil den Omstrendighecl, at Salzburg-Hskr. har lllfilas Tegn for
sreclvanlig g'
Af typografiske Grund.o gjengives
-g;""girr." her og andenstecls det angelsaksiske 5 vecl
Lyd svarer
hvis
Bogstav,
gotiske
jeg
hw
d.en
vecl
Af typografisko Grunde
lil hw i anclro germanske SProg.
3) Gansks anclerleclesWimmer S. 271 f.
Se v. Grienberger, Gcittingische gelehrte Anzeigen 1899 Nr. 5 S. 396. .
\
ri Efterat forsto i.rk (hvor 5. z O. o. Fri"u"os Afhandling er nrevnt) var trykt, er tlenne Af'
hanclling i trykt Stand ved Forfatterons Godhed" kommen mig i Ilrencle 14c[eNovember'

r)
,i

4+
hou med, dertit fsiel Navn xLua,er. Thi clette Navn kuntle jo ikke overfores fra den
i Yest-Europa brugte, ikke-gotiske Runeskrift, da hverken det nrevnte Tegn eller
det nrevnte Navn cler fandtes. Ligeled.es taler imocl v. Friesens Antagelse Navnet
quertra, thi af den angelsaksiske Runeskrifts Historie ser vi, som jug i det folgende
skal vise, at en Rune for q encLnu ikke fancltes i den vesteuropaliske Runeskrift i
ScleAarh. Endelig vilde det vrere hoist paafaldend.e, i Salzburg-IIskr. at finde som
gotiske Bogstavnayne Former som Lcraz, bercna, hvis Navnene var overforte fra
Andre Modgrund.e forbigaar jeg.
den vestgermanske Runeskrift.
Jeg maa d,erfor i Overensstemmelse mecl d.e fleste Runeforskere og i MocIsretning til v. Friesen holde fast ved, at de gotiske Bogstavnavne i Salzburg-Hskr.
afgiver fulclt Bevis for, at Runerne hos Goterne, fsr Runerne blev overfarte til
Nord.boer og Vestgermaner, havd.e Navne, som i det vmsentlige stemte overens med
d"e Runenavner som vi fincler hos Nord"boer og hos Angelsalcser.
At Runenavnene allereile har vmret i Brug hos Goterne, mener ogsaa v.
selv, men paa Grund. af et and-et Forholcl, som jeg senere skal nrevne.
Og ctet samme tror jeg at kunne slutte af mange and"re Omstrendighecler, som
under min FremstillinE senere skal blive fremhrevecle.

Friesen

skal"jeg i de folgende Kapitler anfore de gerrnanske R,unenaYne
i d"eres angelsaksiske og nordiske Former, samulen med de i Salzburg-

Herefter
hvert for.sig

Hskr. optegnecle Navne paa gotiske Bogstaver.
Jeg gjennemga,ar dog her for ctet forste Navnene ikke i Runernes eienJeg begynder med de Navne, som i indbyrdes tyd"elig til
dommelige ll,mkkefolge.
hverand.re svarend,e (eller dog i ctet vresentlige svarende) Tormer er bevarede fra
tre germanske Folk, baacle i angelsaksisk og i nordisk Form, samt i de gotiske
Tormer, som vi miclclelbart lrerer at kjend.e af Salzburg-Hskr.
Altsaa: Navnene paa m. r. j (ug*. gdar, o1dn. dr", got. i Salzb.-Hskr. gaar).
i. t. u. b. f. s. n. h. l. (I(aP. II.)
Ilerefter opforer j.g d.e Navne, som i indbyrd.es vresentlig overensstemmend.e Forrner kun er bevared.e i den angelsaksiske Trad.ition og i Salzburg-Hskr.:
g. w. p. e. q. o (ags. 6pel, i Salzb.-HsL<t.u,tal). d. (Kap. III')
Saa folger Behancllingen af det ags. Runenayn eoh, sammenstillet med- de
nordiske Runenavneforrner gr, ir og e'i,r. (Kap. IY.)
I et folgende Kapitel behand.ler jeg nogle Runenavne, ved hvilke Forholdet
mellem 1) de ags. Former, 2) de nordiske Former og 3) Formerne i Salzburg-Ilskr.
er omstridt og vanskeligere at bestemme. Altsaa Navnene paa": a (ags. 6s, oldn. 6ss,
got. i Salzb.-Ifskr. aza). k. b (rh). (Kap. Y.)
Endelig ags. eolhr. (Kap. YI.)
I fle Bemrerkninger, som i d.et folgend.e sammenstilles, bliver Opgaven d'en,
af Salzburg-Hskr.'s Former at fincle ud de regte gotiske Former.
Dernrest skal, navnlig ved. kritisk Sammenligning af de fra flere germanske
N avn ef ormer
Fo l k e s ta mme r b e v a re d e N a vneformer, de reId.ste germanske
soges bestemte.
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,I dlet folgende skal jeg tillige anfare,,hvilken Betyclning de Orc[, som
var Runenavne, havcle uafhrengig af den at vrere Runenavne, f. Eks. ttet, al, man,
der i Angelsaksisk var Navnet paa Runen for m, tillige var d"et sredvanlige ags.
Orcl for >Mand.,Menneskeu. Jeg skal ogsaa soge al besternme tlisse Ordbetyclninger i tlet germanske Sprog, som de reIclsteRunenavne tilhorte.
Efter en Sammenstilling af cle 24 Runenavne i de formocletle oprinclelige
X'ormer (K*p. VII) skal saa til Slutning falge nogle Bemrerkninger om Navnet paa
tlen senere Rune for q og om d.e tre sidste Nav-ne i Salzburg-Ilskr. ezec,Lmd,er,

thytlr (K"p. VIr).
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