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K a p i t e I IY.
R'une 13 i Rrekken $ har sonr ags. Navn Stephens 5 eolz (medens Rune
1g
elt'), og dens Lydvrerdi er angivet som co. Stephens 8 er l{avnet,ih
og Lydvmrdien angivet som i et h (F,;une 19 heder. iher eh). Jfr. de nrermere
Angivelser om det ags. I{avn Nf. S, l-1? f. og v. Grienberger, Arkir. Xy
S. I0- IZ.
Det ags. Runedigt forklarer Navnet paa folgende Maade:
(Eoh) b,ip fi,tun
u,nsrnLpetr6ou,
der harNavnet

Iteard,, hrftsan fast,
ltyrde fyres,
luyt"tt"umutnu,ndemur.ecled, Llynan ott,r) 6ple.
>Eoh er udvendig et ikke glatTrre, haardt, jordfast,
fldensYeclligeholder, forned"en
stottet til Rottder, en tr'ryd paa hjemlig Grundu.
Iler er eohz) opfattet sorn det Ord, der betyder >Barlind,
Taksus(, hvilket
ellers lreder 6'oru eller 6r,u,nyeng. yeLU,svarend.etil oldn.
>Barlindu.
Th. v. Grienfrberger (Arkiv XV S. 9 Anm. 2) gjor opmrerksom paa,
at ligeso m eolt, her siges at
vmre heard, saaledes heder ttet i Gaade 56 Linje 9 i
Exeter-Bogen : se heard,a 6oa.
Jfr' ogsaa NI' S. 72L t.
(Derimod er Navnet paa Rune 1g i det ags. Rune4igt
opfattet som Ordet fonHest<.)
Runen .| er ikke bevaret i den kortere nordiske Runerrekke,
og vi har
ikke nogen umiddelbar Kundskab on, hvilket Navn
Runen havde i tLen lrengere
nordiske Runerrekke.
Men et til det ags. Runenayn eoh, baade i Ordform og i
Ordbetyd.ning
ialfald i det vaesentlige svarende Navn synes i den
kortere nordiske Bunerrekke at
1) Originalon har
sand.synlig havL wyn an og clet sidste Orcl rettet lll on.
2) Jeg autager, at
Ofi.eL eok i Ags. har vreret utltali mecl lang vokal. Men jeg srettor ikke
Lengcletegn over e for at brugo en neutral skriveuraaclo, som
intot rorlg"ibe. om yokalens Lrengcle.
(Trykt

19. Januar

1905.)
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gjenfindes som l{avn paa en anden Rune.
Rune 15 i den lrengere Rrekke er y.
Denne falger i Rrekken paa den gotlanclske Kylfver-Sten umiddelbart efter
O,
medens clen ellers er ad"skilt fra denne ved Runen for p. Denne Rune
f heder i
Lgs. eolhn. Den er i Formen I bevaret i den kortere nordiske Runerrekke, men
her er d"ensPlads forandret, idet den er stillet tilsidst. l{avnet paa
A i den yngre
nordiske Runeskrift har ikke nogetsornhelst med det ags. Navn paa Runen y,
nemlig Toth*, at gjarc. Runen I bruges i de reldste nordiske fndskrifter med"
den
kortere Rrekkes Runer som Tegn for n, d. e. en af tonend.e s opstaaet r-Lyd,.
Navnet paa A er i Oldisl. og Oldnorsk yr, som forekommer i Bdje gramrn.
Afh. i Sn. Edda, Bj. M. Olsens IIdg. S. 42.
f det norske Runedigt forklares Navnet saaled.es: (ir) er ueh"-qrmnstr a,i?ta
,yr er det vintergronneste af Trreru. Her er Runenavnet opfattet
som Ordet
ljr i Betvdning ,Barlind, Taksusu. f de islandske Forklaringer er Runenavnet
p1r opfattet sorl Ord"et yr i d"en af tsetydningen ,Barlind<
afledede Betydning
>Bue>.
Det danske RunenaYn er i Abeced.. Nordm. og hos Stephens 14 skrev
eL yr..
Som dansl< I{avn har Leiden-Rrekken skrevet med Runer
(2den
Ru'e
lR
utydelig) og med latinske Bogstaverir.
Ifer er Skrivemaaden med ft (hvis denne
Rune er sikker) paafaldende. I R ir sJrnesat betegne Ildtalens ia (med langt
luklret
e ). Liges aa bet e g n e s IJ d ta l e n s 6 v e d . l z i f
l N ftt+ . Om l { avneforrnen,t,6o, sorn
ligeledes har betegnet >Barlind.u, se i det folgende ved, Behandlingen
af l{avneformen e'it" t de irske Afskrifter.
Derimod holder jeg det for udeluki<et, hvad v.
Grienberger (Arkiv XIV S. 103) formoder, at Leiilen-Rrekkens
| ft ar skuld,e 'dtrykke
et fta Runenavnet yr, d.. e. >Barlind<, fuldstrendig forskjelligt og. ingensted,s
mecl
Betydning af det latinske )aes( paavist Runenavn e,ir. I l{avnene for r.,
k oE n
er Tvelyden i Leiden-Rrekken betegnet ved to R*ner.
I clen irske Optegnelse af den norske Runerrekke findes sidst i Rrelrken
Rnnenavnet eir, og dens Lydvrerdi er her angivet som e.
Ifer

staar altsaa Runenavnet ei,r paa samrne Placls som eilers i den kortere
nordiske Runerrekke yr, og i den ene Afskrift er Runetegnet
A hervecL skrevet.
Naar Runens Lydvrerdi her er angivet som e, oplyses dette, som jeg NI.
S. 183 {f.
har paavist, ved norcliske fndskrifter.
Runen I betegner nemlig i svenske og
danske Indskrifter fra Slutningen af 10c1eog fra 1lte Aarh. af og til e.
Se nrermere herom lMimmer S. 244-249; jfu. for Norges Yedkomrnende Nf. S. b641).
Det synes herefter klart, at e'i,r"
i den irske Gjengivelse af den norske Runerrelrke er Navn paa Run€n zlr,,som i Leiden-Rrekken heder ,i,r og ellers i Norden
gir.
TiI Forklaring heraf maa antages, at Runenavnet eir er en irsk Skriverrraade for nord.isk 'ria, ligesom frerne skrev 6'iricc ved Siden af h",ic, e,ire
ved,Siden
af ere o. s. v.
t)

I den norcliske R,unerrekke hos Stephens 12 (I{ickes, Thesaurus III tab. 6 efter.Coil.
Cotton.
Galba A 2) er over Runon .'1, som Lydvrercli skrevet c (sammenslyngot aa, ikke
sarnmen"Roouo
slynget oe' som Stephens feilagtig har). Dette oplyses dervecl, ut
L i "olai*f."
fndskrifter er brugb f, Eks. i folgende Orcl: xfti; Liljegren n._U. fgZO
{Vesterg6tlancl),
tr.,Li; Hobro-stenen i Jyllanrl og iiuugren 1371, IJTZ, d,".J. drreng.
Norges fndskrifter

med cle olrlro

Runer.

fndleilning.

g

Dt)

At' 31r har havt en nord.isk Sideform 'i'6a, kan stottes
ved Analogi.
Old'.
gr et nrermest af en forhistorisk Stammeform, sorn
har begyndt med. ,vi,t,-. Ilvis
man forklarer *da af sarnme Stammeforrn) saa forholder *d.e
sig ti- yr, sorn ?i- i
TEsaIr, Navnet paa en Bygd i Smaalenene (Norske
Gaardnavne I S. B3T f.), forholder sig til Gud'enavnet Tyr.
Men snarere er vel *dn opstaaet af en ligebetydende stammeform, som har begyndt med.*oh-, endnu
rel,clre *Thw-, og *Laforholder
sig da LiL p1r af 'koou-omtrent, som oht, tha, oldnedert.
ich,, schweir,. ?clte forholder
sig til oht. ?u,al).
Det lVavn) som Runen f sredvanrig har i historish
norsk og islandsk Sprog,
glr har altsaa den samme ordbetydning (elrer Mening)
som det ags. Navn paa Runen
'f, nemlig 'Barlind,
Taksus(, og grammatisk er ordn.,glrenten identisk
eller naer
beslregtet med ags. eoh2). Derfor synes clet ikke at kunne
vrere tvivlsomt, at Navnet
lr i Nordisk fra R'nen $ er blevet overfort paa Runen A, som tidligere havde
Tegnet f.
Dette bestyrkes derved, at l{avnetyr af en anden
Grund ikke kan vrere det
oprindelige paa Runen A, sorn tidligere har havt
Formen .y. Dette ser man
nemlig cleraf, at Runen f i Ags. har Navnet eolltr,
som aabenbart ingensomhelst
tr'orbinclelse har med" det nordiske Runenavnir.
og at en Navneform, hvoraf eol,hn
er opstaaet, har vreret clet oprindelige Navn paa
Runetegnet y, skal jeg i det
folgende vecl Behandlingen af clette ags. R'nenavn
sage at vise.
r Forbindelse mecl de i det forega,aentle meddelte
Oplysninger om l{avnet
paa Runen'f i Ags' skal jeg titfoie nogle Ord orn Runens
Lydvrercli i rndskrifterne,
hvilket Sporgsmaal ikke er nrermere behancllet under
omtalen af Runens Lydvrerdi
S. 13. I NI. (se navnlig S. IZI) har j.g vist, at Runen
..1 i ags. fndskrifter be_
tegner d"en ikke faste i-Lyd', som dialektisl< skifter. rnecl ,ie,
eo, g/, a. Til cle'ne
Mening har #. Grienberger (Arlriv Xy s. 11) sluttet sig s).
1) Derimod mener v.
Grienberger (Arkiv XIV S. 113),at Runenavnet etr i irshe
l{aandskrifter
er samme orcl som old,n,eir n. ,,Kobbe1",og han identificerer
paa den ene Side dette Runenavn rned' norlhumbrisk rar som Navn paa a-Runen og paa
den anden sicre forbinder han
Runenavnal eir med salzburg-Hskr.'* ir,rr, som er Navn paa
z og som af v. Grienberger
forklares som en Afledning af uiz,,Kobher", der i
Ulfilas Sp.ogform vilde hed,e*aizilc.
Dette kan jeg ikke holde fbr rigligt,. imod, at Runeni,
rol"r ,;r. skulcle vrere oldn. eir
,Kobber", taler den.omstrendighed, attet norske Runenavn retd i den
irske Afskrift ikke
hed'er reid' men raicl' og det viide stride mocl sreclvanlig
irsk Skrivemaado, aL ei i det
oldn' enstavelses eer sl<uide vrere betegnet veil ei bg ikko
ied, ai. Fremd.elesbor rnan, d.a
eir som Navn paa A staar
llaa samme Plads i Runerrekken som eller.s !)r og 6u *,, som
sredvaniig har NavneL yr, ogsaa kan betegne e, forbinile
Navnet eit,med.det ellers forekommende Navn !r, d. e' ,,Barlind.", hvis dette efter
Sprogfbrmen er muligt; og at de1
er muligb, har jeg ovenfor vist. Forbindslsen mollem
eh' og Salzburg.I1skr.,s ezec forekommer mig enclviilore hoisL usand.syniig, fbrd.i eeec
hverk"o ,t"*rr""
overens med.eir i
Lyclvrercli eller-i sproglig Form, ntr,t"u! er Lighed.en
mellem eit.i del irske Haa'dskrift
og Navnet aer lnos stephens 8 paa clen seoeru uI*.Rune
for a vist alcielestilfreldig. Den
sene Rune for a hoder ellors csc. Naar Rrekkon
hos stephens g slutter med. Navnene
&eri eor' !/r, synes Formon nci' isbeclenfor asc
her at vmre dannet veci Indflydelse fra.
eor og ur.
') Jfr. Miillenhoff,
Zur Runenlehre s. 60 f.; wimmer s. 243 f.
3) om Runens AnvontLelse
paa Ruthwell-Korset se Nr. s. 11g f. og v. Grienberger,
anf. st.
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Ligeled'es har jeg sogt at vise, at
Runen *1.i nordiske rndskrifter betegner
dels en lrort, ders en rang vokar,
dels en ,i-Lyd, ders en e-Lyd. Jug
har derfor i
nordiske fndskrifter transskriberet
Runen ved r eller E og antaget, at
Runens
Navn
har vreret ucltalt d.ers *thaa, d,ers *nhaa
(sideformer til yr, af ,kiwan).
Th' v' Grienberger (anf. st.) vil transskribere
Runen i nordiske rndskrifter
(ligesom i ags' rndskrifter og
i vestgermanske rndskrifter fra Fasila'det)
ved y.
Dette er efter min Mening for
de nordiske rndskrifters yedkornmende
feilagtigt,
hvis Transskriptionen skal have
den Mening at vise Runens Lyclvmrdi.
Thi ved
v' Grienbergers Transskription y
fremkommer i cle nordiske rndskrifter
en
Rrekkb
Ildtaleformer' som synes mig
aldeles ubevislige og spl'ogstridige.
saaledes
paa
Krogsta-Stenen mwsy og sy, i
lfarnmeren_fndskriften ulfi, paa
eyarntorp_Stenen
styn o' s' v'
r{vorledes vil man l<unne stotte,
at der i disse Former har vreret
hatt g? og hvorledes vil man
kunne stotte den Mening, at Lyden
y overhovecl
har hsfi hiemme i de reldste 'ordiske
Runeindskrifters sprogr).i
rreler ilrke i vestgermanske rndskrifter
kan t.r.have vreret udtalt som g/.
Saaledes kan jeg ikke anerkjende
en Navneform ,:,leubwiniy paa clen stsrre
lVorden_
dorf-Sprende 2).
Jeg skal her ikke i det enl<elte
paany optage llnclersogelsen om Lydv*dien
af Runen ..l' i de nordislre og
vestgermanske rndskrifter.
Men jeg skai lr*n tilfoie,
i de nordiske rndskrifter oftest
sJrnes at betegne en rang eller. halvlang
|l"-#f
o' v' tr'rieserr (s' 23) mener, at det
gotiske Navn paa Runen
o har vreret
(aihus)'
Han bemrerker, at Runens ags. IVavn
eoh formelt kan fores tilbag'e paa got' *a'ilt'ws' og
han antager, at dette Runens oprindelige
Na'n senere
paa vestgermansk Gruncl er
blevet overfart til R'nen
hvis oprindelige r{avn
f,l,
skal have varet got. *ege,i,s.
*ehus

Denne opfatning af Navnet paa
Runen .f lran jeg ikke clele. Den
synes
mig ikke at have nogen stotte
i de optegnelser af germanske Runenavne,
sorn
er
bevarede' Den mldste ags.
-x'orm af Runenavnet er nemli g ,ilt, som
a6sk
illes fua elt
(IYavnet paa Rune 19).
og i cle rraandskrifter, sorn har eoh,
er dette aclskilt fra
e&,(Navnet paa Rune 1g);
se S. 64.
ogsaa min lldvikling o'r. det norclislre
Runenav n yr (,ir, e,ir, d,.e. ,t,6n)i
d.et
foregaaende viser, som jeg
tror, at v. Friesens opfatning ikke kan
vrere den rette.
Fremdeles er der flere rndskrifter
med den lrengere Rrekkes Ru'er, i
hvilke
Rune 13 forekommer br'gt
paa en saadan Maa,iLe, at cren efter
min
Mening
ilrpe
lader sig forlige rned' v. Friesens
opfatning.
saaredes lreser jeg paa Brakt. Nr.
2g
ttu (hvor anden Bune er en tr'orr'
af Rune 18) og forstaar: dette sorn
Navnet
paa
Guclen \ir
i vokativ'
Her kan Runen ikl<e betegne clet korte
aabne e, hvilket
v' Friesen forudsretter som Runens
ga'rle Betydning. Ligesaa lidet synes
en saaclan
1l o' v' Friesen (s' 23) gjor samme-rndvending mod v. Grienbergers
')
opfatning.
Naar sisvers (i Pauls drunclriss 2 r paa
aen r"auet, *o* u, inclsaf efter s. 260)
'pfor er ,,hu)?,,
(ftaruiltrvkt vecl
^et sammenslynget-Tcgn) som d.en-oprindeligetsetyilning af Runetegnet
I' saa kan jeg efter dot, ,o'."ou"ofor Jr
uclviklet, it<te tittrrele denne Forrnodning.
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Betydning

at passe i flere andre 'ordiske
rndskrifter med den lrengere
Rmklres
Runer; f' Eks' ved utu, d. e. ,(jeg)
vieru, p&a Brakt. IVr. 7 fraDannenberg.
Endelig synes Brugen af Rune
13 i vestgermanske rndskrifter
fra Fastlandet snarere at tyde
at
den
i dem betegner en i-Lyd (hvillret
P&&,
ogsaa
Irenning og wimmer antager), end
at den skulde have betegnet et
kort aabent e.
Ildgangspunktet for v. Friesens
Mening om det oprindelige r{avn
paa Rune
13 og efter mit skjon denne x'orklarings
eneste stotte er overensstemmelsen
i Forrn
mellem Tegnet for Rune 18 og
en kursiv Form af. det grreslre
Epsilon.
rrerom
skal jeg siden tale.
Det gotiske Navn paa Runen
.f er ikke som Bogstavnavn optegnet
i salzburg-Hskr' (thi Bogstavnavn eb eya
er en Gjengivelse af het -llavn,
som har tilhort
Runen M)' og vi har derfor ingen ligefrem
Kundskab orn det gotiske Runenayn.
Jeg har vist, at Rune 13 hos Angelsakser,
Nordboer og andre germanske
stammer har havt som Navn et ord,
der har betydet >Barlincl, Taksus<
og som
forekommer bl' a' i forgende x'ormer:
oldn. g1r', ags,6ru, 6olt, oht.ilta, iwa,,
n.6t.
E,ibe.
Disse ordformer synes at vise tilbage
til en germansli stamme, som
har begyndt
med' *ilt'u-'
Nu er sporgsmaalet: Hvilket Navn
og hvilken r-,ydvrerdi har Runen
havt i den gotiske Runerrekke, der, som jeg
tror, er den ald,ste gerrnanske ?
Her kan Navnet ikke have vreret *iltws
eller .ihs errer *irus errer *itaa,
thi
Runerrekken har jo havt en anden Rune,
hvis Navn begynd,te med langt i,
nernlig zs.
Th' v' Grienberger transskriberer Runen
f ved. y og synes at antage d.ens
oprindelige germanske Lydvrerdi for y.
Men jeg kjender ingen ststte for,
at d.er
af en stamme *ihou- skulde i Gotisk
vrere opstaaet en Form, som havde yokal
en ?/.
Derfor tror jeg heller ikke, at' R'nens
reldste germanske Navneform kan
have
vreret *ghas eiler en anden Form med. y
i trremlyd.
Jeg ser derfor nu ingerr anden rldvei
end den at antage, at Ru'ens r{avn
i d'en reldste germanske, gotiske Runerrekke
har vreret *iu,s,Akkus. *,ire og at
dette
,
N a v n h a r b e ty d e t > B a rl i n d , Taksus< .
Jeg formoder, at denne gotiske Form *'ius
er dannet af en konsonantislc
enstavelses stamme *T'rt;-,af reldre *ihtc-.
Jfr. mine Bemrerkninger s. 4g f. om
rvavnet
paa Bunen for t.
rrvis Runen *l'i rlrnordisk har havt
Navnet *thaa eller *nhu,a, saa kan
en
efter min Formodning forklares ved
overgang til a-stammernes

saadan Form
Boining.

Naar jeg fremsmtter den Mening, af,
Runen g i den ddste germanske,
gotiske Runeskrift har havt Navnet *itts
og har betegnet Lyden iu, saa
opstaar
det Sporgsmaal: Ifvorfor dannede man
en egen Rune for iu, da man clog
kunde
betegne denne Lyd ved to Runer, Runen
for i og Runen for u. Dette Sporgsmaal
skal jeg i det folgende i Afsnittet om
Runenavnenes oprindelse soge at besvare.

