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K a p i t eI II.
Ethvert

lLunenavn begyncler med den Lyd, som Runetegnet utltrykker,
som betegner Lyd,

tagen Navnene paa de Runer,

und.-

der ikke kan fincles i et Ords

Fremlycl (Runerre for x og q).
Det synes nu at maatte
Runenavne efter det Princip,

ind.rommes, at en gotisk Mand, som vilde danne

at de skulde vrere Ord, som ellers (mecl en af An-

vendelsen som Runen&vne uafhrengig Orclbetyctning) brugtes i clet gotiske Sprog,
kan have uden noget fremmed, Ord som Forbillede givet Runen for 4 Navnet *Irjws,
d"er v&r kjenclt som Navn paa en gotisk Stammeheros.

Thi naar den Lyd, som

Bunetegnet udtrykte, skuld.e kunne udtales, maatte tlen folge efter en Yokal, altsaa
f. Eks. a3.

Og skulcle nu Runens Navn vrere et i det gotiske Sprog ellers brugt

Substantiv, saa var det vistnok ikke muligt at finde noget gotisk Ord, som laa
nrermere end *Igorssz).
I-,igesaa find.er jeg det rimeligt, at enkelte andre Runenavne er dannede
af en Goter ud.en noget andet fremmed Forbilled.e end det, som laa i Gjengivelsen
af den Lyd, som ved.kommend.e Bogstav udtrykte.
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Saaledes Navnet paa i: os.

er fwer mit cler neuen kunst umgehen wollte] in einer aufzii,hlung cler namen in alliterierenden
yersen, die er ins gecltichtnis aufnahm.<.
Jfr. om R. Meyers Opfatning Luft S. 16.
Gundermann
navner enguz blanclt Runenavne, som fi.nd.er >ihre genaue Entsprechung in der
Hvad han her trenker paa, veil jeg ikke.
Quelle des Runenalphabets<,

t25
latinske og grreske Bogstav'
vi tor tro, at Goterne fik Mectctelelseom clet
'i
tlette Tegn ucltrykte eller' saaleclessom
tegn ,l og sarrliclig fik Mectctelelseom, at
nrevne 'i som Bogstavnavn i sammeni Latin, hect i. Naar nu Goterne skuttle
det, naar cret forekom i Nominativs
hrengen.e Taren raa det meget n&r ar give
-s, i Lighed mecl f. Eks. stabs, som vistnok var det
Forhblil, Nominativsmarket
>R'unestavu' Man kuncle saalecleslet komme
Orcl; der alleretle dengang betegnecle
*ts mecl en clertil svarend'e
til at bruge som gotisk Bogrtroo"o' i Nominativ
AHnrsativ 7.
clet Princip, at ethvert
Men naar nu .en Goter senere sogte at gjennemfsre
Orttbetyclning i clet gotiske Sprog
Bogstavnavn skulde vrere et Ord, som havde en
*us' i
var tler fra tlet forudsatte Navn
uafhangis uf tlen at v&re Bogstavnavn, da
Runenavn Nomin' 7s, i Akkus' us'
Akkus. 7, kun et litlet skridt til at bruge som
uls"l).
det vit sige tlet orcl, som havcle Betyttningen
clannecle ud'en noget be, Ikke alle Runenavne er tlog efter min Mening
jeg tror, ikke engang de fleste Runenavne'
stemtere fremmecl Forbillecle i ja, saavidt

