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KapiteI.I.
Jeg skal nu sammenstille de Navne, som de 24 Runer har havt i den reItlste
germanske, hos Goterne brugte Runerrek6r), efter de Resultater, tit hvilke ieg i
clet foregaaende er kommen ved.Sammenstilling af angelsaksiskeog norcliske Rune1) J. Grimm (Wiener Jahrbticher 1828 S. 4t), Miklosich ("Glagolitisch" i Ersch uncl Grubers
Encyklopii,tlie, 1859) og O. v. Friesen (S. 16 f.) har gjort opmrerksom paa, at cle gamle
slaviske (glagolibiske) Bogstavnavno er d.anneile efter et Principr som er analogt mecl tlet,
hvorefter clo germanske Runenavne er ilannede. De to siclsto Forskero fincler clot, sanclsynligt, u$e slaviske Bogstavnavne er Efterligninger af de germanske Runenavne. Evis
clette forf,oltler sig s4a, u0aa, som v. Friesen fromhrever, Runenavnene have verst brugte

r

n&vne med de af en lfoitysker nedskreyne gotiske Bogstavnavne i Salzburg-Hskr.
Foran Runenavnene opforer jeg deres Lydvrercli og foier til Navnene Angivelse af cle
Ortl,betyclninger, som disse Navne havde, naar d.e ikke anvendtes soil Runenavne.
Yed hver Rune tilfoies i Parenthes en Ifenvisning til cle Sider i ctet foregaaende,
hvor Runens Navn nrermere er behancllet.
1. f. *fehu n. Fre, Gocls (S. 52).
2.

u.

*d,rus m. Urokse (S. 49 f.).

3. b. *pornsm. Torn(?)(S. 75 tr.).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a.
r.
k.
g.
\/.
h.
n.
i.
j.

*a,nsusm. Ans eller Aas (cl. e. en af ,lEserne, Guclerne) (S. 69 ff.).
*raid,a f. Riclning eller Yogn (S. 46).
*kauns m. Bylcl (S. 74 f.).
&g,ibaf. Gave (S. 58 f.).
*ouinja f. Grresgang,Grresland(S. 59 f.).
*hagal (Sideform til *hagl) n. Hagl (S. 54 tr.).
*naups f. Tvang (S. 53 f.).

7s m. Is (S. aT).
*jer n. Aar (S. 46 f.).
m. Barlind, Taksus(?) (S. 64 If.).
iu(?).*irus
*perpru
p.
f. maask6: et Slags lystig Dans (S. 60).
x(?).*i,tn(d. u. *ilhs) m. EIg(?) (S. 78 tr.).
s. *slj,i,l n. SoI (S. 52 t,).
t. *T'ius m. Navn paa den Gud, sornNordboernekaldte Tljr (5. 47 tr.).
b. berkna f. sanclsynlig:Birkekviste, ialfald. i nrer Betydningssa,mmenhreng mecl Birk (S. 50 tr.).
19. e. *ehwsm. Hest (S. 61 f.).
20. m. rnanna m. Menneske,Mand (S. 45 f.).
21. l. *lagu,sm. Yancl, Yred.ske(S. 57 f.).
22. q. *Ingws m. Navn paa en Stammeheros,
Nord,boernes
Yngui (S. 62 f.).
*lpal,
23. o.
n. Otlel, d. e. arvet Eienclom(S. 63 f.).
24. d. *dags m. Dag (S. 64).
De Ortl, som danner Runernes Navne, er, sandsynlig med Undtagelse af
*perpra (jfr. i det folgend"e),Ord., som fra urgermansk
Tid af har (om end i skiftencle Ordformer) hwt hjemme i de forskjellige germanske Sprogl), f. Eks. got.
faihu (fehu), ags. feoh, oldnord. /d.
Efter det foregaaendeer Runenavnenederimocl i sin Anvend.elsesom saad.anneikke Orcl, som fra urgermansk Tid af lnat hsfi hjemme i de forskjellige germanske Sprog, men de er, som jeg tror at have gocttgjort, fra Goterne som Laanord
hos cle ostlige Germanor, cler far don Tid, cla de slaviske Bogstavnavno blov dannod.o,
boecle i Ruslancl.
Men paa hele clonne Kombination fintler jeg cLot ikke noclvencligt her at, gaa inil, cla
jog fincler clet gocltgjort ved andre Grunile, at Runenavnene brugtes hos Goterne, for.
Runerne fra Goterno blev fort over til anclre germansrre Fork.
1) Det kan ikke god.tgjares, at don srerlige Afleclning
af Orilob for nBirk", som foreligger i
Runenavnetberkna, har vrereb urgermansk, rqen Stammeorclct, Navnet paa TrreeiBirk,
er ialfalcl urgermansk.

og acl en anden Vei til Angelsakserne, saaledes at d.e

gaaet over til l{ordboerne

Runenavne, som, om end i forskjellige
Angelsakser,

engang i gotisk

Former, findes baade hos l{ordboer og hos

tr'orm har vreret l{avne

paa Runer i det reldste

germanske, af Goterne forst brugte Runealfabet.
Nu

har vi i clet foregaaende S. 33 seet, at Inddelingen

Runerrekke i 3 Grupper,
Brakteaten

hver Gruppe

paa 8 Runer,

og ptua Thems-Svrerd,et. Heraf

af den lmngere

fincles baacle paa Yad.stena-

synes da at falge, at clen relclste ger-

manske, hos Goterne brugte Runerrekke bestod, ligesom den reldste nord,iske Runermkke, af. 24 Runer, ikke af flere, og at denne gotiske Runerrekke ligeledes inddeltes
i 3 Grupper, hver paa 8 Tegn.
De gotiske Runenavne, hvis Former

jeg i det foregaaend.e har

bestemme, v&r, som vi har seet, Nomina, som i d.et gotiske Sprog tillige

sogt at'
havd.e en

Betyclning, d,er var uafhrengig af disse Ords Anvendelse som Runenavne.
derfor rimeligt,

Det er

at clisse Orcl i sin A.nvend,else som Runenavne blev boiede ganske

paa, samme Maad,e som den, paa hvilken d.e blev boiede, naar d.e brugtes i Betyclninger, som var uafhrengige af Ordenes Anvendelse som Runenavne.

Dog maa vi

antage, at Runenavnene paa Grund" af sin Anvendelse sorn saad.anne oftest forekom
i Nomin. og Akkus. Ental.
Det samme Forhold med. Hensyn til Boining maa antages at have fundet
Stecl ved de nord.iske og de ags. Runenavne, og her kan Runenavnenes Boining
oplyses ved. Eksernpler af Litteraturen.
Saaletles hecler det i Sigrdrifumd,I 6: nefna tysuar Ty, hvor Ty er Akkus.
af Runenaynet Tyr og staar i Akkus. som Objekt for Yerbet nefna. I Skirnismd,l
I 3dje gramm. Afh. i Sn. Eclda, Bj. M.
36: purs r6st ek p\r, hvor purs er Akkus.
Olsetts Udg. S. 4?: mu opn'i,r bdg'i,r grcru'i,r"a biarkani, hvor biarkani er Dativ af
bjarkan. f en nyere islanclsk kuennagaldu,r, som flere Gange er anfart i clet foregaaend.e, hecler d"et:
Rist'i eg ftdr
Asa fttta,
I{aud'ir n|ut).
Ligesaa boies Runenavnene i Ags. I Gaaden Nr. 43 i Exeter-Bogen med
Oplosning ,Ilane og Honeu (hana og hwn) heder det:
par sceal l{i d, wesan
(tfier
h,abga
and, se toiltta -18sc
d,n an l6nan.,Acas tubgen,
H re g e l a s s r u(tsome.
Meningen er: I de ags. Ord,, som skal gjrettes, er d.er to -ly''er (6n i hvert
af tle to Orcl), 6n .lfr), to A'er og to H'er.
Forklaringen

af Runenavnet wyn i clet ags. Runecligt begynder saaledes (se

S. 59) : wAnne (eller wenne) brttcep, hvor LUAnneer Genetiv.
Det

er altsaa sikkert,

gotiske Form blev boiede.
t)

at Runenavnene ligeledes i sin reIdste germanske,

Man maa saaled,es have boiet f. Eks. Nomin.

Det er altsaa ikke rigtigt, naar v. Grienberger (Arkiv XIV
sig;er, at clet ,,iiberhaupt, nicht decliniert wurde".

rna,nna,,

S. i11) om Runenavuet, dss

Akkus. tnunnu,n,Dativ lnunn..,baade nLLArOrclet betydecle ,Menrleske, Mand* og naar
d.et betegnedeRunen for m. Ligesaa boiede man l{avnet paa Runen for d Nornin.
dags,Akkus. dag o. s. Y.

