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Kapitel Y.
I

det foregaaencle har j.g

sogt at vise, at et Runenavn (*berkna,) forudsretter, at Runenavnenes gotiske Opfinder lrerte det grreske Navn paa Bogstaven b
at kjende af en Keltisk-talende Mand. Fremdeles har jeg begrundet en Formo4ning om, at Runenavnet *haqal skulde forudseette, at Runenavnenes Opfinder af en
Keltisk-talende Mand ikke alene har lert at kjende grreske Bogstavtegn, men ogsaa
latinske Bogstavtegn og disses Navne.
Men selv om min Forklaring av Runenavnet *hagal ikke skulde vare den
rette, synes det rirneligt, naar Runetegnene, som vi har seet, forudsretter Kjenilskab baade til latinslre og til grreske Bogstavtegn, og naar en Keltisk-talende Mand
har meddelt Runenavnenes gotiske Opfinder det grreske l{ayn paa Bogstaven b, at
denne Keltisk-talende lVland er d.en Laeremester eller en af cle Lreremestre, som
har medctelt Goterne den af Runeskriften forucLsatte Kundskab baade om latinslie
og om graske Bogstavtegn og om latinslre og de grreske Bogstavnavne I).
Der spCIrgesnu: Naar var clet, at Goterne fik disse Meddelelser? Og
hvor havde den Keltislr-talende Mand eller de Keltisk-talende Mrend, som gzrv
Goterne disse Mecldelelser, sit Hjeur?
Et vigtigt Bidrag til Besvarelsen af disse Sporgsrnaal har vi allerecle i det
foregaaend.e vundet derved, at det er blevet god.tgjort, at Runerne forst er kom'e
i Brug hos de Goter, sorn fprdedes i det sydostlige Europa i Egnene ved det Sorte
Hav og i d.e tilstodende Landskaber af For-Asien.
Fremdeles maa her fremhreves foigende: Keltisk-talende Mrend, som lrjendte
baaclelatinske og grreskeBogstavtegn, samt baade latinske og grmskeBogstavnayne, maa
have vreret d'annede Mrend, som var strerkt paavirkecle af cle sycleuropreiskeKulturfolk.
Jeg finder ingen andre historiske tr'orhold. under hvilke Keltisk-talende
Mrend', der var saa stprkt paavirkede af den sydeuropreiske Kultur, kund,e komme
i den ovenfor forud"satte, naere Forbindelse mecl Syd-Europas Goter, e1d d.eForholcl,
som jeg i det folgende skal omtale.
Ifolge den arianske 'Kirkefader Philostorgios,
sonr levede omkring .140,
(Eccl. Hist. II 5, Patrologia Graeco-Lat. ed. Migne 65 Sp. 46? ff., hos photius)
gjorde de Goter, sonr leved.e hinsides fstros, i Aaret 267 efter Kr. et Tog til
Lille'Asien og trangte frem til Galatien og Kappadokien.
De gjorde ma,nge
Fanger, hvoriblandt

ogsaa nogle Klerikere. Disse Fanger ornvendte mange af
Barbarerne til Kristendommen, og til disse Fanger horte ogsaa Ulfilas X'orfredre
(ng6youot),der stammede fra Sadagolthina vecLParnassos i Kappadokien ikke langt
fra Galatiens Granse.
Om d'eune historiske Begivenhed skal jeg taie mere i et folgende Afsnit.
formoder jeg, at galatiske eller ialfaltl Galatisk-talende kristne
Krigsfanger har givet de Goter, som forst anvendte Puuneskriften, Meddelelser
orn
den latinske og grreske Skrift.
Herefter

1) Det fortjener her Opmrerlisomhed,
at ttet Orcl >Iiuner(,
som fra gamruel .I.itl af har vreret Skriftens germanske Navn og som tillige betytler >Heurmelighed<, got.
ril,n(t, i d.enne sitlste Betyclning ogsaa er et frelleskeltisk Ord (Stokes, Urkeltischer Sprachsehatz
S. 286). om ordet mma
jfr. Henning s. 156 og sievers i pa.rls G*rntrriss2
r s. 24g {,

,q

732
At dannede Galater kjendte d.en romerske Skrift, er sikkert.
Galaterne
havde veret Romernes tro x'orbundsfaller. Kjendskab til Latin
var almindelig i
Ankyra fra Slutningen af lste Aarh. efter Kr. rngen By i orienten
har saa mange
latinske fndskrifter som Ankyra.
Paa den anden Sid"eved vi, at Galaterne i 267endnu talie Keltisk. pausanias og Lukian nrevner' at Galaternes Sprog endnu var Keltisk. Og
Kirkefaderen
Hieronymos siger saa sent som ved Slutningen af 4de Aarh., at
Galaterne talte
det samme Sprog, som dengang blev talt i Trier. Dette vidnesbyrd
har ;;" ikke
Ret til at forkaste, da rlieronymos havd.e vreret paa begge steder.
I det gotiske Sprog, som vi kjender af Ulfilas Bibeloversrettelse,
findes
flere Ord, som er laante fra Keltisk, f. Eks. kali,kn n. >Taarn <,
and,bahfsm. >Tjeneru.
Men rraaff og hvor disse er optagne, lad.er sig ved, de fleste ikke
sikkert bestemme.
Her fortjener et Orcl i den gotiske Bibeloversattelse smlig
Opmrerksomhed.
S'iponeis er det faste gotiske Ord for >Discipelo.
Det findes ikke i andre germanske Sprog. Much (Sievers Beitr. XVrI
S. 33 og Deutsche Stammeskunde,
1900, S. 46) har vistnok med rette forklaret det som et kettisk
Ord afledet af den
gallobritiske Bod sep', sYarende til irsk sec->atfalgeu (Iat. seEti,).
Men r7a,atMuch
synes at mene, at Goterne har faaet dette Ord fra Lugierne, saa kan jeg
ikke finde
.lette begrundet. S'iponeis forekommer kun i kristelig
Betydning, og derfor er der
al Grund. til at tro, at clet blev optaget fra kristne
Kelter.
Men har det
varet kristne Kelter, maa d.et have vreret Galater) som blev gjort
tit tr-angeriZ67.
Vi tst altsaa tro, at galatiske Klerikere var blantLt de Fanger,
som forst
omvend'te Goterne til Kristend.ommeo, og at Goterne fra disse Galater
fik iatfaltt
6t galatisk Ord, nemlig det gotiske Ord for Kristi Disciple. Men na&r
der har
vreret et saa inderligt Forhold. mellem Goterne og de fangne kristne
Galater, sorn
af det foregaaende synes at fremgaa, saa kan Goterne ogsaa have lert
Skriften
at kjende af dem.

