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Runenavnenes Oprindelse.

Kapitel

I.

f and.enBog og i treclje Bogs Kapitel III har jeg, som jeg tror, god.tgjort,
at Runen&vnene forst har vreret brugte af Goterneog fra dem er komne paa den
ene Sid,etil Nord.boerne,paa den and.enSicle til vestgermanskeFolk. Jeg skal nu
ssge at paavise, naar Runenavneneforst er blevne dannedehos Goterne, hvor
Goterne frercled.esdengang, da Runenavnene hos dem blev opfundne, og und.gr
hvilke Paavirkninger disseNavne blev danned,eaf Goterne. Ogsaa herom
giver Runenavnene selv os, som jeg tror, flere vrertlifulde Oplysninger.

De germanske Runenavne er dannede efter et ganske and,et Princip end d.e
latinske Bogstavnavne.

Disse sidste bestaar for Yokalernes Vedkommende kun af

den Lycl, som Bogstaven ud.trykker.

Yed. Konsonanterne bestaar cle latinske Bogstav-

navne af den Lyd, som ved.kommende Tegn ud.trykker, i X'orbind.else med en Yokal.
Denne sidste er her taget med, forat Navnet kan udtales.
Derimod. soger ll,unenavnene, ligesom Bogstavnavnene hos Semiterne, Grrekerne og Slaverne, ikke blot og bart at gjengive de Lyd, som Bogstaverne betegner,
men de er virkelige Ord, som begynder med. den Lyd, som Bogstaven ud.trykker,
hvis Lyd,en overhoved. kan forekomme i tr'remlyd (e1ler som, hvis ved"komrnende
Lyd, ikke kan forekomme i Fremlyd.en, indeholtler denne Lytl efter X'remlyden). Og
cle er i Regelen Orc[, cler har vreret brugte som Orcl (enten hos samme .Folk eller
et antlet Folk) i en forskjellig

Mening, for de blev Bogstavnavne.

Den Omstrendighed, at Runenavnene saaled,esefter sin Eiendommelighed. er
aldeles uensartede med d.elatinske Bogstavn&yne og derimod ensarted.emecl Bogstavnaynene hos flere Folk,
Norges Indskrifter

som har boet i Syclost for

med d.e aldre

ltuner.

fndledning.
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Italien,

taler imod, at Runeskriften

Skrift.

Dette fremh'aves ogsaa af Gund.ermann og O. v. Friesen S. 15 tr.

ene og alene skuld.e stamme fra d,en latinske

De germanske Runenavne er heller ihke ensartede med de grreske Bogstavnavne.

De grreske Bogstavnavne, som er Laanord fra de fonikiske Bogstavnavne,

har fra forst af i Grresk ingen and,en Betyclning havt end den at vrere BogstavDerimod er ethvert germansk Runenavn et Ord",
nayne; saaled.esf. Eks. /&ppu.
som i germansk Sprog har eller har havt en Ord,betyclning uafhrengig af den at
v&re Runenavn. F. Eks. got. g'i,ba }rar ikke alene vreret Navn paa Runen for g, men
De gotiske Runenavne er
ogsaa et gotisk Orcl, som havcle Betydningen ,Gaveu.
altsaa forsaavid.t ensarted.e med de fonikiske Bogstavnavne, thi ogsaa ethvert af disse
har havt en OrcLbetydning, som er uafhrengig af Anvendelsen som Bogstavnavnl).
lfoverensstemmelse, som saaledes ogsaa finder

Den

Sted mellem Rune-

navnene paa den ene Sid"e og de grreske Bogstavnavne paa den anden, tyd.er paa,
al, der ved Runernes Dannelse eller fsrste Optagelse hos Gerrnanerne har gjort
sig gjaltlencte

ogsaa andre Indflydelser

end de, som lran fores tilbage

til

den

latinske og grreske Skrift.
Dette er et Forhold, paa hvilket jeg i d.et folgende udforlig

skal gaa ind.
Naar vi uden at und,ersoge Runenavnenes Oprind"else betragter alle gotiske

Runenavne

samticlig med Hensyn til

deres sproglige, ikke til Runerne knyttede

saa ser vi, at cle betegner Mennesket selv, samt forskjellige Yresener,
Gjenstancle og Forhold, som for Menneskets Opfatning og for clets Stilling i Yerden
er af de mest fremtrredend.e og nrerliggende.
Ortlbetydning,

Efter

sin Orttbetyclning

lacler Runenavnene sig naturlig

incldele i flere

Grupper, hver bestaaende af flere Runenavnez).
Mennesket selv er betegnet ved nnann&. Navne paa de af Goterne mest
d.yrkecle Gucler og paa en af deres Stammeheroer er *atrlsus, *T'i,u,s,,*Iotgws.
Af Betegnelser for l{aturforhold og Naturgjenstande er inclbyrcles beslregtede
*j7r ,-Lwrr, *dd,gs ,Dugu, *sdj'i,I,Solu. Paa den anden Side *Iagu,s>Yand.u, Zs >Is<,
*hagal >I{agl<.
En egen Gruppe af Runenavne dannes af Trrenavne: bercna, som ialfakl
staar i Forbinclelse med >Birkr<, *'ius >Taksus<, *forns(?) >Torn<.
En anilen liden Gruppe bestaar af Dyrenayne: *d,rus >IJrokse<, *'ilr uElgu,
*ehws >Ilest<.
Til denne Gruppe kan ogsaa regnes *fehu >Fre<. TiI dette slutter sig da
naturlig *w'i,n;ja rGrresgangu. Men *feltu betyder ogsaa, ,GotLsu og horer forsaavidt
sammen metl *apul >arvet Jorcleiendom<, *g'iba uGaveu, *ra'ida ,Yognu ellenRid.ning< (som ogsaa har Tilknytning

')

t\

til *ehws >Ifest<) og med det for nrevnte rnanwr

Lighetlen mellem Runenavnene og de semitiske Bogstavnavne med Hensyn til Ordbetydning
viser
sig tilclels endog i Enkelthecler.
Sammenlign saaledes Runenavnene *fehu >Fe< og *d,ru,s >>Ay
okse< med fonik.'aleph >Okse<; Runenavnet' *lagus >Yand< med. fonik. mbnt >Yand<. Jeg tror
clog ikke, at der her i clet enkelte er historisk Sammenhreng.
Men intet beviser efter mit Skjon Rigtighetlen af den af R. v. Liliencron (Allgem. Monatsschrift
1852 S. 191) og v. Grienberger (Arkiv XIV S. 110 f.) antydecle Opfatning, at man i Runernkken
fra forst af skulcle have stillet umiddelbart
ved Siden af hinanden Runenavne af Hensyn
til deres inclbyrtles Betydningsforhold.
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>Menneske<.

de nys omtalte Runenavne, som har Hensyn til Menneskets
Yirksomhed, fores vi til *perpra, sanilsynlig l{avn paa en lystig Dans.
Men hvis man herved
Temmelig alene staar *naups ,Tvang, tungt Tryku.
*fehu
og d.anner Modhar trenkt paa Trmllens X'orhold, slutter det sig naturlig LiL
satning

Fra

lil *dpal og *g'iba.
Entlelig er *kauns >Byldu en bland.t Bunenaynene enestaaend.eBetegnelse

for en menneskelig Ulempe.
TiI Slutning vil jeg fremhreve, at den Forbinilelse, som saaled.esfinder Stecl
m.ellem Runenavnene rned Hensyn til

disses Orclbetytlninger, efter min Tanke er

ved" fd6associationer, som nrerrnest kan kaldes poetiske, og ikke er

fremkommen

gruntlet paa et fast, i alle Enkeltheder gjennemtrenkt System.

I tlet folgencle skal

dette nrermere blive belvst.

Det er hidtil
blevne til;

ikke blevet opklaret,

hvorledes de germanske Runenavne er

efter hvilket Princip de er dannede; hvorvidt

de, ialfalcl tildels,

har

havt noget fremmed tr'orbillede eller ikke.
f mldre Tid

har

af flere Forskere (f. Eks. Brynjulfsen,

Pericul. Runolog.

S 36, P. A. Munch, Nord.. Runeskrift S. 5 og J. Grimm, Geschichte tler cleutschen
Sprache 2 S. 11O f.) den Mening vmret ucltalt, at en Runes Navn skulde betegne
Saaledes skuld,e f. Eks. (clen kortere Rrekkes
Tegr) I m (hvilket er en yngre Forand,ring af p{) fremstille et Menneske og derfor
skulde man have givet Runen lrTavnet madr >Menneske<.

d.et, som Runetegnet

fremstillecle.

at man, paa Gruncl af cle semitiske Bogstavnavnes

Det kunde vrere rimeligt,
Eiend.ommelighed, i sin Tid
Men d.enne Opfatning
navnene i clet hele.
ikke

trenkte sig en saadan Oprinclelse af

Runenavnene.

kan ikke paa nogen rimelig Maad"e gjennemfores for RuneOpfatningen maa siges nu at vrere forrelclet, og clen traenger

her til nogen Gjendrivelse.

Imod denne Opfatning har ogsaa Wimmer

(S.

142 t.) meget bestemt udtalt .ig, idet han som Ud.tryk for sin egen Stilling til
,Ich verlasse cliese miissigen
Sporgsmaalet om Runenavnenes Oprinclelse tilfoier:
phantasien mit clem gestzi,ndnis, dass ich mich nicht im stantle sehe, den grund. fiir
den namen jed"es einzelnen runenzeichens anzugeben, und ich glaube, dass diese
als ein rd,tsel vor uns stehen wird, wenn nicht einmal im laufe cler
zeit ein unvorhergesehener glticksfall uns den schliissel zu ihrer ldsung geben sollte.<
Snarere end al, antage Runenavnene for Benrevnelser af Gjenstande, som
frage immer

Runetegnene skulde fremstille,

kunde man tro, at cle gotiske Runenavne var frit

og uafhrengig d.annede af Goterne og at Goterne ud.en nogensomhelst Forbillecler
hos fremmed.e X'otk havde givet Runerne Navne, som betegnetle Mennesket, Guder,
samt de Gjenstande og Forholcl, tler Laa Mennesket nrermest og var for clet af
storst Betydning, for clerved at, gjarc den Skrift, som bestod af Tegn mecl disse
Navne, mere skikket til at udtrykke det, som man folte storst Trang til at utltrykke 1).
t)

Jfr. Rieger (Zeitschrift f. deutsche Philologie VI (1876) S. 337 f.): , . . tlie erflndung der namen,
glaube ich, empfahl oder gebot sich von selbst unter einem volke, das allen getliichtnisstoff in
.war
. . Die betleutung eines jeclen fzeichens] besass
poetischer form aufzubewahren gewohnt

