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Selve Runetegnene staar bevislig i Forbindelse med og er, ialfald for storste
sydlandske Folks, Romernes og Grrekernes, Skrifttegn.
Dette er
nogle Runetegns Yedkommend.e i det foregaaende (treclje Bog Kup. Iy, y)
laante fra

gotltgjort

og skal for

de orrige

Runetegns

Yedkommende i det folgende sCIges

gocttgjort.
Naar i gammel Tid det ene Folk optog Skrifttegn fra det andet, var d.et
Regel, at Bogstavernes Navne hos det FoIk, fra hvilket Skrifttegnene blev optagne,
ogsaa blev bestemmend.e for eller fik nogen fndflydelse paa Bogstavnavrrene hos
tlet FoIk'

som optog Skrifttegnene.

Ilntlertiden blev de fremmed"e Bogstavnavne
optagne af et andet Folk som Fremmedord., der ingen
and.en Betydning havd,e entl den at vrere Bogstavnayne.
Dette €r, som allerede
sagt, Tilfreltlet med de allerfleste grreske Bogstavnavne.
s&mmen med. Skrifttegnene

Men der kunde ved. Dannelsen af Bogstavnavnene hos et Folk, som optog
fra et fremmed Folk, ogsaa gjarc sig gjreltlende et forskjelligt tr'orhold
eller Dannelsesprincip.
Skrifttegn

Unclertiden kunde et X'olk, som fra et anclet optog Skrifttegn, paa den
Maade faa Navne paa disse Skrifttegn, at det omtydede
fremmed.e Bogstavnavrle. De fremmede Bogstavnavne kunde blive forandred.e i Form, saaled,esat de
t)

Ifvis,tlenne]Opfatning
af Oprindelsen til Runenavnet is er rigtig, saa gocltgjor den, hvact jeg
allerede "har sluttet af clet ags. Runenavn eolhr og af Navnet paa Runen for p, at d.e reldste
Runenavne havde gotisk Sprogform, og ikke fallesgermansk,
saa at Runen for i ikke h.ed. *eisaa
ellet *1sqg,
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ved saakalelt Folkeetymologi bragtes i Forbindelse rtecl OrcI af lignende Lyd, som
oprintlelig horte hjemme i clet Folks Sprog, som optog Skrifttegn fra et fremmed Folk.
Eller ogsaa kuncle man oversrette frernmede Bogstavnavne, d.v.s. d.anne
Bogstavnavne, som udtrykte den Mening eller Orilbetydning, som cle fremmed.e
Navne paa tle tilsvarencle Bogstaver havde eller mentes at have udenfor sin Anvendelse som Bogstavnavne.
var oversatte eller ikke,

Fremcleles kunde relclre Bogstavnayne, hvacl enten de

ved Analogi

eller fd6association

fsre til

Dannelsen af

and.re Bogstavnavne, som havde Orclbetyclninger, d.er var beslregted.emed det reIdre
Bogstavnavns Orclbetyclning.

Og slig analogisk Dannelse af Bogstaynavne kuncle
fintle Sted, ud.en at fremnrede Forbillecler her umiddelbart forelaa.
Paa Omtydning
af Bogstavnayne har vi allerede i det foregaaende havt
flere Eksempler ved. Overforelse af Runenavne fra 6n germansk Starnme til en and"en
eller vecl tr'orand.ring i Opfatningen

af et Runenavns Betydning til forskjellige
Tider hos 6n og samme germanske Stamme. Saaledes er clette blevet paavist vecl
X'orholclet mellem ags. c1n, d. e. >Fakkel<, og old"n. ka,un, d.. e. ,Byld<; ved. X'orholdet mellem ags. porn og olcld.ansk por"s. Det oldnorske Runenavn /rss, som oprindelig betyd,ed,e >en af ,lEserne<, blev senere tild.els opfattet som 6ss, d.. e. uElvemundingu; olcln. {,tra, som betyclecle <Ifrokse<, blev senere tiI ritr >Stovregn<.
Eksempler

p&o, at d.er i senere Tid uclen fremmed. Forbillede d.annes nye
Bogstavnavne fra Betyclningskategorier, som allerecle er reprresenteredle vecl mlclre
i samme Sprog brugte Bogstavnavne) har vi i cle ags. Navne &sc) d. e. >Ask<, og
d,c, d., e. >Eg<. Her har man valgt Trrenavne vistnok ved. Indflydelse fra cle ddre
Bogstavnavne beorc, d. e. >Birk<, 6oh, d. e. >Barlind<, og porn, d. e. ,Tornu.
Omtydning af Bogstavnavne kan ogsaa paavises, hvor Bogstavn&ynene fores
over til et ganske forskjelligt Sprog. Saaled"esenkeltvis i Grresk.
Naar det fonikiske Bogstavnavn 1Amelth i Grr'sk er blevet til oiypa eller oiypa, saa maa den
Forandring, som Navnet har und.ergaaet, forklares som indtraadt under Mectvirkning af en Strreben efter at give Navnet paa den Bogstav, som betegner llvislelyd.en, en X'orm, i hvilken clet kuncle se ud som en rcgte grresk Afleclning af oi(a
>spraker, suser, hvisleru.
De i Mitldelald"eren brugte irske

Bogstavnavne er efter min Mening (som

jeg her ikke skal soge at begrund.e) for en stor Del d,els Oversrettelser, d.els Omtydninger og dels Efterligninger af angelsaksiske
Runenavne, som frerne lrerte
at k j e n d e g j e n n e m K y mre rn e ;

j fr. i det fol gende S . 128.

Da det nu er godtgjort, at de gotiske Runetegn ikke frit er opfund.ne af
Goterne selv, men er Gjengivelser eller Efterligninger af fremmed-e Bogstavtegn,
saa er d"et efter det, som i d.et foregaaend,e er oplyst om X'orholdet hos andre X'olk,
paa X'orhaand muligt eller endiig det, som man snarest maa formod"e, at Goterne
ikke frit og uden nogensomhelst Forbilleder har dannet de fleste Navne paa cle fra
Fremmede modtagne Bogstavtegn, men at ogsaa Runenavnene) eller ialfalcl nogle
af d.isse, kan vrere Omtyclninger, Oversrettelser eller p&a en eller anden Maacle EfterIigninger af fremmede Bogstavnavne.
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En Opfatning af Runenavnenes Oprindelse, som i sin Almind.elighed synes
at vmre nrer beslaegtet med den, som her er antyclet og som i det folgend.e skal
udfsres og begrundes, har ogsaa Gundermann
antydet, men han har hitltil ikke
nrermere udviklet sine Meninger heroml).

