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1. Runenror m o.u o"r*Jn*ll').ii;,hvlker

Navnhavde
samme
Form

sonr ilet gotiske Ortt nranna (Dativ mann), der betyderuMand,, Menneske< (te
S. 45). Dette gotiske Navn paa Runen for m rnann& har en umiskjenclelig L,ydlighecl mecl det georgiske Navn paa Bogstaven tn m&n, hvilket Navn sikkert horer
sammen med d.et armeniske Navn paa Bogstaven nx men.
Da jeg fsrst blev opmrerksom paa d.enne Lydlighecl mellem det gotiske
Navn paa Runen for m paa den ene Sitle og paa den anden Sicle det georgiske
og armeniske Navn paa Bogstaven nL) da troed.e jeg, at den var tilfmlctig. Men
jug er bleven overbevist om, at den ikke kan vrere tilfreldig, fordi d.er er bestemt
Lycllighecl mellern flere andre gotiske Runenavne paa den ene Sicle og paa den
anden Side armeniske eller georgiske Navne paa Bogstaver, som betegner tilsvarende Lyd.
At vi her har virkelig historisk Sammenh€ng, stottes ogsaa d,erved,at der,
som j.g ovenfor har paavist, i Ulfilas gotiske Bibeloversrettelse findes flere Laanord fra Armenisk
Hvis der er histoMan kuncle nu maask6 fremsr;tte f.olgende Indvending:
risk Sammenhreng mellem gotiske Runenavne paa den ene Sicle og paa den anden
SicLe armeniske eller georgiske Bogstavnavne, d.a maa de armeniske og georgiske
Bogstavnavne, som har Lycllighetl med gotiske Runenavne, vrere laante fra disse
siclste (og ikke omvend.t), fordi d.en armeniske og georgiske Skrift, som vi kjender,
Denne fndvending, som jeg senere skal soge at imodeer yngre end Runeskriften.
gaa fra flere Sicter, kan dog, som jeg allerede her skal bemrerke, ikke fore til et
Allerede Navnene paa m er tilstrrekkelige til at vise dette.
At det armeniske Navn paa m nlen og det georgiske man ikke er laante
fra clet gotiske Runenavn ,na,nna,,maa for det fsrste sluttes deraf, at armen. men
tvertimod er laant fra det hebraiske Navn paa Bogstaven m,: mdm.

rigtigt

-

.i._

Resultat.
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For det andet kan det georgiske Bogstavnavn lnu,n,ikke vare laant fra det
gotiske Bunenavn rnanna af folgende Grund,: I Georgisk er cler foruden m,an 12
Bogstavnavne, som ender paa -&n og d.esuden end.el, som end,er paa -rz efter en
end a,. Og i Armenisk er der forud.en men 5 and.re Bogstavnavne,
som end.er paa -n. Yi ser saaledes, at det georgiske l{avn man og det armeniske
and.en Yokal

Navn men i formel Henseend,e horer sammen med en Mrengd.e andre georgishe og
arrneniske Bogstavnayne, rnedens d.er ved" Siden af det gotiske l{avn manna, ikke
staar en Rmkke gotiske Runenavne, som danner Rim med. mannar).
Georg. lnan og armen. rnen kan altsaa ikke vare laante fra det gotiske
Runenavn lno,nnn,. Men vel kan det sidstnrevnte v&re en Omtydning af et frernmed.
Bogstavnayn ma,n, som Goterne ifolge d,et for Dannelsen af Runenavnene overhoved.
gjennemfsrle

Princip forand"recle til m,cL??,nl,
for at faa frem et Runenavn, som i det

gotiske Sprog havde en Orclbetydning, som var uafhmngig af Ordets Anvendelse
som Runenavn 2).
Jeg fortsmtter nu med at paavise, at flere gotiske Runenavne tor anseesfor
at vare Omtydninger af fremmede Bogstavnavne, hvilke vi kjencler som l{avne paa
armeniske eller georgiske Bogstaver.
2. Runen for w hed i Gotisk *winja (i Salzburg-Hskr. uu,'i,tme),hvilket l{avn
havde Betydningen ,Grresgang, Grresland"u(se S. 59 f.). Dette gotiske Runenavn
*ou'inja har en umisl<jendelig Lycllighed. med georgisk rc'in, som er Navnebpaa Bog.
staven w, d.er i det georgiske Alfabet staar paa den Plads, sorn fai
Alfabet
gotiske

har i det grreske

og det tilsvarende Bogstavtegn i de semitiske Alfabeter. Jeg holder det
Runenavn *tu'iniq, for en Omtydning af et fremmed l{avn paa Bogstaven

for w, hvilket vi gjenfind.er i clet georgiske Bogstavnavn rci,n1).
3. Den gotiske Rune for t hed, sorn jeg S. 47 ff. har sogt at vise, *t,itcs
(i Salzburg-Hskr. tyr). Dette Navn var ogsaa Gud"enavn, ligesom det tilsvarende
Runenavn i andre germanske Sprog, f. Eks, oldn. lt1ir.
1)

De armeniske og georgiske Bogstavnavne, som entler p^a -??,maa vistnok, som ogsaa Professor
i Graz i et privat Blev til mig af 16i1eJuni 1903 utlt:ller, vrere d.annedei Lighect med
Sehuehardt
flere semitiske Bogstavnavne, sorn ender p&a, -n. Saaledes fonik. aa,jin (jfu. €leorg. zen), nfi,n,
'ajin
(jfr.georg. on),'si,n (ttorisk otiu, jtu. georg. san).
Heraf ser man, at de Mrend, som dannede cle Bogstavnavne, som ligger til Gruntl for de nu kienclte
georgiske og armeniske Bogstavnavne) har kjentlt de semitiske Bogstavnavne.
Mulig kan tlet armeniske demonstrative Affiks -n have virket mecl tii, at der, uden umiddelbart

tilsvarende l,'orbilletler blandt de semitiske Bogstavnavne, dannedes nye Bogstavnavne paa .ra,son)
vi nu gjenfinder dels blantlt d.e armeniske, dels blanclt de georgiske Bogstavnavne. Hvis dette
er rigtigt, kuncle clet tale for, at ikke blot cle armeniske, men ogsaa cle georgiske Bogstavnavne
p^a -n fra forst af yar d.annede uniler Paavirkning
fra Armenisk-talende lt{rend. Men clette
er usikkert.
2) Guntlermann nreyner det gotiske Rnnenavn nrunnalhlanclt cle Runenavne, som linder >ihre genaue
Entsprechung in der Qnelle cles Runenalphabets<.
Om han ved d.isse Ord har tmnkt paa det
georgiske Bogstavnavn lnqn, vecl jeg ikke.
3) Gund,ermann n&yner uuinne blanclt de Runenavne, som finder >ihre genaue Entsprechung in der
Om han hervecl tzenker paa det georgiske Bogstavnavn win, ved
Qnelle tles llunenalphabets.<
jeg ikke,
(Trykt

29. Jcnuar 191?.)
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*Tin. Deb er sikkert baade
havt x'ormen
Got. *Ttu,s maa i Akkus. have
ud'eno)og
selv (f. Eks. Akkus. sing. masc' pan'a
af ordformer i d.et gotiske sprog
masc'
sprog, at Kasusmrerket for Akkus. sing'
af sammenlig'ing med. besrmgteile
-n. Dette -rz holdt sig visselig i ucrlyct en stu'd som
i Gotisk enga,ng har vreret
-m i udtale.
v,rkal, forend. ethvert spor af dette
nasar llcrtale af den forudgaaencle
*Ti'tt' paa den TicI' cla Buneden gotiske Ahkus'
tabtes. Det er derfor muligt, at
med nasal Vohal'
navnene danned"es,end"nu udtaltes
*Ti'u, hold'er jeg' som
for t *Tdtcs, Akk's'
Det gotiske Navn paa Runen
paa Bogen omtydning af det armeniske Navn
arierede sagt i Nr. s. 533, for
staven t: tiu'n.
at fremmede orcl fsrst optages i
Der er i rnange sprog Eksernpler P&e,
skbla
r{ominativ d.annes. saaledes olcln' Akk*s'
Akkusativs Form, hvorefter sa&
penrlu Nom. ltennt, af lat. penn&' Lat' Ag,igentuna
Nomin. sk6l,i,af lat. sch,olct;Akkus.
af gr. Akkus. AxqdYavru og lign'
min Formodning i clen
gotiske Navn paa d.en Rune, sorn efter
til det
Lyden iu, (det Navn' som har svaret
gotiske Runeskrift har betegnet
*i&'
*itr's'
Dette
Akhus'
(s. 64 ff') har sogt' at vise'
ags. Runenavn eolt) var,*o- ;ug
man
kund"e
Form
Runenavns
1tyrr. Eibe). Efter crette
ord har betydet >Barrina.
fremmecl Forbillede v&r clannet af de gotiske
let tro, at det uilen nogetsomhelst
paa
han gjennemforte vecl Ru'enavnenes Dannelse
B,unenavnes opfinder. Trri naar
princip, at de skulcle begyncle med den Lyd, sorn Runetegnet
den ene side det
4. Det

ud.trykte'forsaavid.tsornd'enneLyclkundeforekommeiBegyndelsenafetord",og
princip, at cre skurd,e viere ord,, som i and-en orclbetyd'paa de' and.en side det
saa k'nd.e jo intet'gotisk ord' ligge nrermere
ning var brugerige i cret gotiske sprog,
*ir.ts, Akkus. *'i,, hvis denne
for iu end ordet
tit at vrelges til Navn paa Runen
'Barlind u'
Ordform brugtes mecl Betyclning
}Ienhvism&}lantager,atR,unenavnet*i,tese,-valgttrd'errrrogetfremmed'
den ornstmnclighed, at Goterne til Betegnelse
Forbi[ede, har man ikke forklaret
afLyden,irrc].annecleetegetR,unetegrrogikkebetegneiler]rcved'R,unenforiog
nord'iske R,rrneskrift oftere firrder Forbindelsen
R,unen for u, medens vi i den relclste
af de to Runer eu eller iu'
Jegformod.erd.erfor,atR,unenavnetskaiforklarespaaenand.enMaade.
DetgotiskeR,unenavn*itis,Akkus'*ttt"ereftermintr'ormod'ning'som
af det armeniske Navn paa d'en Bogstav'
allerede sagt i NI. S. 533 f., en Omtyclning
erne ui,wn og i,r,n;jfr. clet georgiske Bogstavnavn
som betegner iu,: hi,tcn(med sideform
som i Laanord gjengiver det grmske
wn)t). Denne armeniske Bogstav betegneYitr",
0,ogBogstavensPlaclsiilenarmeniskeSkriftrrekkeerbestemtveddenPlads'Som
Ypsilon har i det graeske Alfabet'
Runeskrift, at ilen havcle et eget
Den overflslighecl i den aeldste, gotiske
and.en overflod.ighed i d.en dcrste Runeskrift"
Tegn for iu, sammenrig'er jeg med en
var
en egen R'une for x' uagtet en saatlan
Denne havrle, som i.S Soger at vise,
'iun lkke paavises i gr-lnle Skrifter'
1) Ifolge Pater J. Il as h i an kan Navneformen
Indletlning'
Norges Inclskritter mecl de elclre Runer'

18
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overflodig, da der var Runer for h, k og s. Nu er Gru.nden til, at Runeskriften
havde et eget Tegn for x, den, at en fremmed" Skrift, som Runeskriftens fsrste
Anvendere her efterligned"e, havde eget Tegn for x.
Paa lignende Maade fonnoder jeg, at den Omstrendighed, at den reldste
Runeskrift

har et eget Tegn for iu, er deraf at forklare, at der i en fremrned Skriftart, som Runeskriftens forste Anvendere larte at kjende og benyttede som et af
Runeskriftens

Forbilleder,

var et eget Tegn for en Lyd, som Goternes frernmed.e

Lreremestre udtalte'izt.
Nu har vi seet, at Armenierne gjengav den graske Lycl u ved iu og at den
-ltir.ut.

Bogstav, som i den armeniske Shrift betegner iu, har Navnet

Jeg formoder herefter, at de gotiske Runenavnes Opfincler af en A.rmenier
lrerte at kjentle h'iun eller snarere iult sorr Navn paa den grreske Bogstav Ypsilon,
hvis Lyd Armenieren
af Ypsilon i Armenisk,

udtalte som iu.

Runens Lydvrerdi blev besternt ved Udtalen

ikke i Grresk.

5. Runen for f har i Gotisk vistnok havt Navnet a'fEhu,; Salzburg-Hskr.
har Navneformen fe. Jfr. Runenavnet i Angelsaksisk feh,, feolt, i Nordish f6, reldre
*f6ltu var i Lyd overensstemmende rned det gotiske
f6u (*" S. 52). Runenavnet
Ord, som havd.e Betydningen ,F*,

God,su.

Den armeniske Bogstav for f er forhold.svis sent (og langt senere end.Runenavnenes Dannelse) Iaant fra den latinske Bogstav og bruges i Fremmedord. Den
heder fe (afvigende fra det latinske Bogstavnavn ef).
J.g tanker *ig, at den Goter, som danned.e de gotiske Runenavne, horte
samme Form af Bogstavnet, nemlig fe, af sin armeniske Lreremester som Navn paa
Bogstaven f i det latinske Alfabet. Dette fe, som Armenieren brugte om det latinske Bogstav f, blev da af Goteren omtydet til *fehu. Dette Runenavn, som i
Gotisk havde Betydningen ,Fre, Godsu, slutted-e sig naturlig til samme Betyilningskategori som d"et gotiske Runenavn *r,t;'inja, der havde Betydningen ,Grresgangu.
6. Ovenfor (S. 74 f.) har jeg sogt at vise, at Runen for k paa Gotisk havde
Navnet *kauns og at dette Runenavn ligesom det nordiske kau,n havcle Betydningen
>Byld<.
J.g

formod.er, at Runenavnet *ltau,ns, Ahkus. *kaz+n, er en Omtydning a,f

et fremmed Navn paa Bogstaven k, som er bevaret i det georgiske Bogstavnavn
kan; jfr. det armeniske Navn paa k ken.r)
Naar Runenavnet i Gotisk fik Formen *kauns, uagtet det fremmede Bogstavnavn, hvoraf

det var en Omtydning, ikke havde Tvelyd.en au, kan Grunden vrere

den, at der i Gotisk maask6 ikke fandtes noget Substantiv, som i Lyd laa nrermere
ved georg. kan end. *kauns. Det overalt gjennemforte Princip for Dannelsen af cle
gotiske Runenavne er jo nemlig det, at hvert Runenavn i det gotiske Sprog skal vrere
et Substantiv, som tillige har en Orclbetydning, uafhrengig af den at vmre Runenavn.
1)

Efter det, som S. 74 f. er udviklet, finder jeg det ikke sandsynligt, at tlet gotiske Runenavn har
vreret *kans og har, som det ags. Runenavn c,!n, betegnet, >!'akkel af Fedfuru<. Jeg finder det
derfor heller ikke sandsynligt, at et gotisk Navn paa Runen for k *ftzms skulcle vrere Omtyclning
af clet armeniske Navn paa k ken.

---:r--.'mF$!t
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Ogsaa i de under Omtydning fra Armenisk laante gotiske Ord.hai'pn1og karytatian
finiles i forste Stavelse en Tvelyd, med.ensd.e armeniske Ord, fra hvilke de gotiske
Ord er laante, ikke har en saad,an;se S. 134.
*dags (i Salzburg-Hskr.
7. Det gotiske Navn paa Runen for d har vreret
daaz), Akkus. *dag. Dette Ord betyd"enDag<. Se S. 64.
Det armeniske l{avn paa Bogstaven d er da. Jeg formoder, at d.ette Bogstavnavn af en Goter forst uforand.ret og ikke omd"annet til et virkeligt gotisk
Substantivs Form (kun med Tilfoielse af llankjonsordenes Nominativsmrerke -s) blev
Ieilighectsvis gjengivet som *das, Akkus. *da, og at Skaberen af de gotishe Runena,vne saa siden orntydecle clette til Runenavnet *d,ngs,Akkus. *dag. Denne Omtyclning laa med- Ilensyn til Lyit overmaad.e nrer, fordi q i Efterlyd.en blev af Goterne
udtalt som Spirant og ialfald dialektisk og i flere Lyilstillinger meget svagt. Dette
tsr vi slutte d"eraf, at &rlags, det gotiske Navn paa Bogstaven d i lIlfilas Skrift, af
den hoityske Skriver i Salzburg-I"laanilskriftet gjengives veil claaz. Denne Skrivemaade sammenstilles, som allerede i det foregaaende S. 55 sagt, af v. Grienberger
S. 203) med. den vecl et Heksameter sikrecle tr'orm Damora, Navnet paa

(Beitr. XXI

en vand.alisk Kongedatter,

d,. e. Dagnnlira.

8. Det gotiske Navn lpaa Runen for I maa have vreret xlagu,s (i SalzburgHskr. laaa),,hvilket Orcl havde Betydningen uYand<; se S.57 f.
Bogstaven I hecler i Georgisk las. Jeg formoder, at det gotiske Navn paa
Runen for | *laqws (i Salzburg-Flskr. laaz) er en Omtydning af det fremmede Navn
ptua Bogstaven l, sorn er bevaret i georg. las. Jfr. Runenavnet
med.e Forbillede ligeledes mangler Spiranten g i).

9. Jrg

*ilags, hvis frem-

har i det foregaaenile sogt at vise, at Navnet paa Runen for p

(Tegnet for d"en stemmelose d.entale Spirant) i den relilste germanske, gotiske Runermkke snarest val' +porns (ags. porn), Akkus. *porn, og at dette Navn havile Ordbetydningen >Torn(;

se S. 75 tr.

Den georgiske Bogstav for

t' (etslags aspireret l), hvillren Bogstav staar

paa den Plad.s, som Theta har i d.et graeske Alfabeb, har Navnet, t'an. Jeg antyd.er,
skjont med stor Tvivl, Muligheclen af, at Runenavnet *porns, Akkus. *porn, kunde
ymre en Omtyclning af et fremmed Bogstavnavn, som vi gjenfind.er i det georgiske
Bogstavnavn

f, an.

Det

paa Bogstaven l' er t'o.

fortjener

herved Opmarksomhed, at d.et armeniske Navn

Det synes d.erfor nruligt, at det fremmede Bogstavnayn,

som Goterne lrerte at kjencl.e og som de efter den nrevnte Antyclning mulig omtyclecle
liI *porns, Akkus. *porn, ikke havde Formen t'an, som nu i Georgisk, men *t'on
med Vokalen o som det armeniske Bogstavnavn t'o.

Jfr. georg. don, Navnet paa

Bogstaven d.
1) Gund.ermann naevner Salzburg.Ifskr.'s
Navn laaz blandt de gotiske Runenayne, som skal finde
,ihre genaue Entsprechung in der Quelle cles Runenalphabets(5. Jeg ved ikke, om han her trenker paa georg. /cs.

i
I
t

I

r

1.r0
Med Hensyn

til . Omtydningen af et frernmed l{avn paa _Bogstaven
for f.
det gotiske Runenavn *por"ns, sotn betyder > Tornu,
kunde da et sarl i et
Moment have virket med.
(th) til

Yi maa antage, at den gotiske Mand, sorn d,annede
Runenalnet ifeilge det
Princip, at alle Runenavne slrulde vrcre Ord,
som ogsaa havde anden Ordbetydni'g
i Sproget, paa Forhaand kjendte frernmede
l{avne, der var zeidre entl de gotiske
Runenavne, paa alle de Bogstaver, som
danned"e Forbilleder for. d"e zeldste germanske Runetegn. Vi tw da fremdeles antas.e,
at il<ke Navnet paa nogle Runer
blev dannede af 6n Goter og Navnene paa
andre Runer af a'dre Goter, men at
6n og samme gotiske Mand med Kjendskab
til alle cle Tegn, son uforandrede eller
med' nogen Forandring kom tit at danne Runerrekken,
omtrent sarnticlig overveiecle
og udfandt de efter det gotiske sprogs Eiendommelighed
lempede Navne, som kuncle
passe for disse Bogstavtegn, saaledes at han
ved Dannelsen af det ene Runenavn
havde andre i ranken og saaledes at indbyrdes
beslaegteclerd6associationer. gjorcle
sig gjreldencle ved Dannelsen af flere Runenavne.
Nu har jtg i det foregaaencle sogt at vise,
at et frernrned Bogstavnavn
Itiun i Gotisk naturlig efter det for r{avnenes
Dannelse fastsatte princip forte til
Dannelsen af det gotiske Runenavn *itrs, Akkus. *itc.
Dette Runenav' betydecle
>Barlind<, >det udvendig ikke glatte, haarde<
Trze. r Lighed herrnecl kunde da
Runenavnenes skaber blive fart' til ved omtydning
at clanne R'nenav net r.por.tts,
som i Gotisk havde Betydningen ,Tornu. Enclnri
et Runerlayn, hvis Oprindelse jeg
i det foregaaende har sogt at bestemme, nernlig a,ber.knA,
irrdeholder et Trmnavn.
Det x'orhold, som jtg saalecles ved Da'nelsen
af cle aelclsteRunenavne
forudsretter for l{avnene *i'us, *Porns, *berkrLe,
er beslregtet rnecl det tr orhold, som
vi kan iagttage ved, Dannelsen af yngre Runenavrre
i Angelsaksisk.
Allered'e i den reldste ags' Runerrekke var der
flere Runenavne, der tillige
var Trrenavne; nemlig beorc, d. e. >Birkn, eurt, d..
e. >Barlind<,, porn, d. e. >,rorn<.
Det er tydeligt, at Betydningen af disse garnle
Runenavne har. r,irket mecl ved
Dannelsen af flere yngre Runenavne i Angelsaksisk,
sonr tillige er Trrcnavne;
nem lig ( t c , d ,, e . u E g u) @ s c )d . e . > A s i r< . S e
S . 81.
Ogsaa ved irske Bogstavnavne kan vi ia,gttage rroget
iignende; jfr. clen folgende Ekskurs IIf.
Men til Slutning gjentager jeg, at jeg betragter
rnin Forklaring af Navnet
paa Runen for p kun som en usikker Mulighed,
og.jeg beder tiltige sammenlignet
de Bemrerkninger, som i det folgende slral rneddeles
onl Opriiiclelsen til Rune_
tegnet for p.

10. Jrg har sogt at, vise, at det reld,ste germanske,
gotiske l{avn paa
Runen for a var *ansrcs(i Saizburg-I{skr. ctz'a7),
ags. ds, oldn. 6ss), Al<kus. *rfrzsru.
Ligheden mellem azq, i Salzburg-Hskr.
og Naynet paa a i den slaviske Skrift
aeJl holder jeg
snarest for tilfreldig; men hvis den ikke
er tilfreldig, maa den forklares saa,
at det slavislie
Bogstavnavn er opstaaet ved Omtydning
af det gotiske Runenavn. Gundermann
n&\,ner
aza blandt tle gotiske Runenavne, som skal
finde ,,ihre genaue Entsprechung in
der euelle cles
Runenalphabets.(. Han har vel herved. ta:nkt
paa dct slaviske Bogstavnavn.

;
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Dette Navn

Se S. 69 tr.

Yar Betegnelse for en af de af Goterne
dyrkede Anser

(Guder).

Det georgiske Navn paa Bogstaven ct,er an.
Hvis Goterne hsrte af et
fremmed Folk an som r{avn paa Bogstaven A,
saa kunde de leilighedsvis gjengive
dette uforandret, kun mecl rilfoielse af Kasusmrerket -s
i l{ominativ (som i stabs,
der vistnok har vreret den gotiske Betegnelse
for Runestav), ved Norninativ *cr,*s,
Akkus' *arz' Jfr' rnine Bemrerkninger ovenfor
s. rz+ f . om Runenavnet is og s"
139 om Runenavneb *clags. Nu er, som oftere
sagt, i de reldste, gotiske Runenavne
det Princip gjennemfort, at Runenavnene er
gotiske Substantiver, som i Gotisk har
havt en ordbetydning uafhang'ig af den
at vare Runenavne. Jeg holder det da
for en Mulighed, at clen Goter, som efter dette
Princip forst dannede Rune'avnene,
har omtydet det fremmede, i Georgisk bevaredeNavn
paaBogs taven a(arz), som i Gotisk
ikke omtydet kunde gjengives vecl Nom
*uns,Akkus.
xan, li:*ansLrs,Akkus. *ansu,.
in,
Denne Omtydning kunde ligge saa
meget nrermere, som ordet *ansus j.
andre gotishe Dialekter vistnok bsiedes
som en zl-stamme og altsaa dannecle
Nominativ Ental *ans: jfr. Flertalsforrnen
anses hos Jordanes og de gotiske persono
navne Ansilct, Ans'ileubes,,
Ansirllf. Se S. ?2.
Vi tor formode' at den Goter, som dannede
Runenavnene, biev ved omtyd.ningen til Runenavnet *a.')ts?.ts
tillige ledet deriil af en Trang til at faa
et Runenavn' der naturlig sluttede sig til samme
Betydningskategori soln Runenavnet
*?ius, der
var Gudenavn, og tit Runenavnet *Ingtt.s.,
som var Navnet paa en
guddommelig Heros.
Efter clet, som her er uclvihlet, synes Runenav
net, xattstrs ligesom Ru'enavnene zs og *dags at lade os skimte to Trin
i de gotiske Runenaynes Udformning.
Paa det forste Trin er endnu ilrl<e det
Princip gjennem fart, at ethvert Runena'n
skal vrere et gotisk substantiv, som har
en ordbetydning uafhaengig af den at
vrcre Runenavrr.
11' Runen for r har i Gotisk havt r{avnet u'r'uiclrt,
(i Salzburg-Ilskr. skrevet
t ' eda) ,hv ii k e t o rd h a r h a v t B e ty d n i n gen > R i dni ng,
R i dt, vogn(; se s. 46.
Derr armerriske Bogstav for t' (r' forte), sorn
staal paa den plads, som Rho
har i det graeske Alfabet, har Navnet
i'cr. (r Modsatning dertil heder r. re.) r
Georgisk har Bogstaven l Navne t' r'ae (hvori
ae ikke er Tvelyd). Jeg formoder, at
en Goter af en Armenisk-talencle Mand har hort
sonr Navn paa ]'Bogstavnav'et
*rae-d eller *re-tl',
hvori 'cl var d,et pronomina,le armenislie Affiks,
altsaa egen6ig >den
Bogstav rae, sam du cler ser(. Goteren har
cla, fornocler jeg, omtydet dette fremmede Navn til det gotiske Ord. *r.a,idct.
Bogstavnavnene maatte nemlig i Armenislr,
sorn andre Nomina, kunne
forbindes med de pronominale Affikser,
saal edes med -d, som har deuronstrativ
tsetydning >clen deru, >iste<.
Den her fremsatte Formodning orn det
fremmecle Forbillede for Runenavnet *r'aida skal jeg soge at stotte derved,
jeg
at
i det folgende soger at gjore
det sandsynligt, at ogsaa andre Runenavne
har hnvt fremmede Forbilleder, som
har indeholdt clet armeniske cremonst.ati'e
Affiks -r1.
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antager, at armeniske Bogstavnavne) som
indeholdt det enklitiske
demonstrative Affiks eller Artikelen -d har vreret
Forbilleder for deraf omtycLecle
gotiske R'unenavne, i hvilke d (eller, som vi i det
folgende skal se, p) danner et
fast ordelement' Dette kan sammenstilles med det
fra mange forskjellige sprog
bekjend'te n'orhold, at en Artikel, som oprinctelig
danned"e et eget demonstrativt
Ord', er blevet, enten ved et ords overforelse til
et fremmect Sprog eller paa et
senere lldviklingstrin af samme Sprog, et fast Element
af Orclet. Saaledes er den
arabiske Artikel al i manEe romanske ord, som er
laant fra Arabisk, bleven et fast
Element af ordet: alcal'i, alcohol, alc6ua o. s. v.
Ligetedes er den romanske Artikel,
som har sin Oprindelse fra det latinske Pronomen
i,lle, blevet et fast Element af
mange romanske Ord"' i hvilke det l, hvormed.
Ordene begynder, nu ikke lrenger
opfattes som Artikel; f. Eks. ital. lero ved. sid,en
af eruo >Ert<, fransk l,ierre >vedbend'<, af lat' hed'era, o. s. v. Det danske >verden<,
som foran sig kan have den
ubestemte Artikel ))€r<, er opstaaet af oldnord.
uerqld,,in. Dette har indeholdt den
efterhrengte bestemte Artikel -'in,, men nu fasthorde -en
s
i ,verdenu ikke rmnger
som bestemt Artikel.

L2. Det gotiske Navn paa Runen for n har vreret *nawfs
eller *nutcds (i salzburg-Ilskr. noi,cz),Akkus. *naup bller xnand. Dette Runenavn
det Ord., der betydede ,r{od,
Se S. 53 f.

var samme ord som
Noclvend.ighed,Tvang< og hvis stamme var nawili-.

Det anneniske Navn paa Bogstavel n er nL;. Dette
er den reldste Form.
net armeniske Bogstavnavn har senere ogsaa vreret
skrevet no og noa.
Dette armeniske Navn paa Bogstaven 'n, nt;, staar
tyclelig i Forbinclelse meil
det semitiske Navn paa n nton, grresk zi. At Bogstavnavnet
i Armenisk hed er nr.tr
og ikke *n'iu', uagtet grresk u i armeniske Laanord
er blevet ti- ,iu, har vistnok sin
Grund deri, at det armeniske Bogstavnayn nlr er
blevet optaget i Sproget tidligere
eller fra et and"et sprog end de armeniske fra Grresk
Laante o"i, *o,r, iu"-vot u len ,hc.
Jeg formoder, at en Goter hsrte det armeniske
Bogstavnavn nu, forbundet
med" det paapegende Affiks -d i Formen nu-d,,
egentlig >den Bogstav nu, som da
der ser(, og iug formoder, at Goteren omtyilede
dette nu-d, til ctet gotiske Ord
*nauds (*naups), Akkus. *naurJ
(*naup).
. Det gotiske ,"Runenavn enaups, Akkus. *ttaup,
har Tvelyden cu,t,,medens en
Tvelyd ikke findes i armen. nu'd', hvoraf det efter
min Formoctning er opstaaet.
Hermed kan det sammenstilles, at vi i Gotisk finder
et Par andre Ord med Tvelyd
i forste Stavelse, som er laante fra eller Omtydninger
af armeniske ord, som ikke
har Tvelyd. Got. *ha,ipans >hedensk< (hvoraf hai,fnA) :
oht. he,id,uner en Omtycl_
ning af armen. hef,anos >Ifeclning, hedensk<.
Got.kawpatjan >slaa under Arefu
er afledet af et Laanord fra det synonyrne armen. kop'et
(se ovenfor S. lB4).
13' Runen for o havde i Gotisk Navnet *apa[,
som havde Betydningen
E i e n d o m(, s e S .6 3 f. O gsaa dette R unenavn
er efter mi n X ,ormod" ni ng
opstaaet ved omtydning af en fremmed Betegnelse
af en BoEstav.
) ar v et
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Jeg tanker mig, at den Goter, som dannede Bogstavnavnene, fik forelagt
sig Tegnet for Omega i clet grreske Alfabet. Dette Tegn kaldte Goterens armeniske
I-,reremester,som jeg trenker mig, dels ubestemt D, dels betegnede han det bestemtere
som *A-d a'il >det O d.er, et and.et< for at angive dets Forskjel fra Omikron, som
forekom tidligere i det greske Alfabet 1). Af denne armeniske Betegnelse for
Omega *6-cl ail er da det gotiske Runenavn*6pal,som begynder med langt D, efter
sin Form en Omtydning.
Det armeniske Ard. ail >anden< stilles meget sjrelden efter det Substantiv,
det hsrer (Cirbietl, Grammaire de la langue arm6nienne S. 486 f.). Men
her er der Tale om Benrevnelsen af en Bogstav, der betegnede vresentlig samrne
Lyd som en anden Bogstav, der forekom ticlligere i Alfabetet, og som derfor trrengte

hvortil

til udtrykkelig at adskilles fra hin ved Tillegget

>anclen<. Da var det naturligt,

at Goterens Lreremester ved Gjennemgaaelsen af Bogstavnavnene nrevnte Bogstavnavnet D foran den nrermere Bestemrnelse >anden<. Og til d fsiede han eftermin
Formodning Affikset -d, altsaa o-d ail.
I

Ulfilas gotiske Sprogform gaar rl efter Vokal i Udlyd over til p. OS i

mange armeniske Dialekter udtales a'i fra gammel TicI af som n.
Naar

Opfinderen

af cle gotiske Runenavne omtydede A-d a'i,l,,egentlig >det
*Apal, som i Gotisk havde Betydningen >arvet

O, som du der ser, et andet<, til

Eiend.orn<, saa valgte han til Runenavn et gotisk Ord, der i Lyd laa saa nrer ved
det forudsatte armeniske Udtryk som vel muligt.
Ved Omtydningen til *opal, som betyder >arvet Eiendomu, virkede vel ogsaa
den Omstrendighect med, at man derved fik et Runenavn, der hsfte til vasentlig
samme Betydningskategori som *feh,u >Godsu og *tainja rGrres1and.o.

14, Bogstavnavnet pertra i Salzburg-Hskr. synes al vise, at det gotiske
Navn paa Runen for p har varet *perpra. Mindre sandsynligt er d,et, at Runens
reldste Navn har varet *perpa, paa hvilken Navneform det ags. Runenavn peorp
eller per"p kunde henvise. Hvilken

Ordbetydning clette Ord *yterpra lhar havt uaf-

hrengig af dets Anvendelse som Runenavn, er uvist.

Se derom S. 60 og mine

Bemrerkninger straks i det folgende.
Bogstaven p har i Georgisk Navnet par'. Jeg tanker mig Muligheclen af,
at den Goter, som har d"annet Runenavnet, har lrert at kjencle, snarest af en
Armenisk. talende Mand, Navnet paa Bogstaven p i den Form pn,t", soroilNavnet
nu har i Georgisk. Dette par har han da omtydet Lil. t'gter$,ra.
Om Forskjellen
jeg tale i det folgende.

i Form

mellem det georgiske Navn og Runenavnet skal

af det gotiske Runenavn *perfu'u som opstaaet ved. Omtydaf et fremrned. Bogstavnavn ?a1', som Goteren havde lrert at kjende af en
Forklaringen

ning

Armenier og som gjenfind.es i det georgiske Bogstavnav\ pq?', faar efter mit Skjon
en kraftig Stotte i folgende Omstrend.ighed. Runenavnet'F1ter"pra, Salzburg-[Iskr.'s
pertra,, ags. peorp, danner fuldstrendigt Rim med got. *qer"pra,i Salzburg-Hskr. (som
1) Den Bogstav i
Navnet o (wo).

t
I

i
I

t
t

1
r
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den

armeniske

Skrift,

som betegner o og som staar paa Omikrons Plads, har

=q

A+
paa Bogstaven q) cltcertrA, hos Angelsakserne som l{avn paa en Rune for
q aueorp (hvis Orctbetyclning uafhrengig af Anvend.elsen som Runenavn er ubekjenctt).
paa samme Maatle clanner det georgiske Navn paa Bogstaven p par fuldstmncligt
at
Rim med d.et georgiske Navn paa Bogstaven q qar. Denne Overensstemmelse,
Bogstavnavne'
rimencle
vi baacle i Georgisk og i Germansk har de to med hinanilen
Men hvis
det ene Navn pa It, det anclet Navn p^tu e, kan nreppe vrere tilfrekligt.
af
den ikke er tilfmldig, d.a maa de gotiske l{avne vmre opstaaede ved' Omtydning
anclre
fremmed.e Navne, allerecle af d,eu Gruud, at d.er i Georgislc ogsaa er flere
at
Bogstavnayne, som eniler paa -(rr. I det foregaaende (S. 86 f.) har vi seet,
'rperpra- Men
som
qamrnelt
i
Gotisk
*qerprn ikke kan have vreret saa
Runenavn
til d'en Formodning, at
Overensstemmelse
anforte
jeg
netop
den
vecl
her kommer
Navn

*qerpra som Runenavn er opstaaet ved Omtyd.ning af et fremmecl Bogstavnavn'
d-a
som vi find.er igjen i det georgiske Bogstavn^,vn qclr. Ilvis clette er rigtigt,
*qerpru
cla
ymre
Goterne
optaget paa en Tid-,
altsua
rnaa d,et gotiske Bogstavn avn
lVlrencl
og gjennem dem rned' Geore'dnu stod i Forbinilelse med Armenisk-talende
gierne, folgelig paa en Tid, som ikhe kan vael'erneget senere end d-en,paa hvilhen
Runenavneb

'Yperpra blev dannet 1).

Endnu en Omstrendighed synes mig at kunne stotte Sammenstiliingen af clet
med det georgiske Bogstavn^vrl pat') som en
gotiske Runenavn *yterpra, ags. peo?'P,,
Vi har
Goter efter min Formod,ning skulde have leert at kjende af en Armenier.
jrevnlig
nemlig S. 60 seet, at ifaLge d.et ags. Runed-igt peorp betegner noget, som
Maend-ene
er forbund.et med" Spil og Latter og som komrner til Anvendelse, n&ar
en
siclcler brenl<edei Elallen ved Drikken. Disse tlcltryk synes at kunne passe om
lystig l)ans.
Dette kaster efter rnin For:moilning
Men n1 betycler armen, p(rnDanso.
Lys over det her behand.led,egotiske Ord. Vi har seet, at det efter clet ags. Rune'Ylterprahar betegnet et Slags lystig
digts Forllaring ligger nmr at formode, at got.
Dans. IrTu har det tit de forskjelligste Tider og hos de forskjelligste Folk vinret
saed"vanligt,at Danse overfores fra det ene X'olk til clet andet og at Benmvnelser
paa visse Danse er Fremmeilorcl elier betegner vedkornmende Danse som frernmed'e'
Fra Gotisk lcan n&vnes pL'ins,jan >danse<, der er samme Verbum som kirkeslav'
yttgsati. X'ra vort nyere Sprog kjender vi jo mange saadlannefremmede Dansenavne.
Saaledes formocler jeg, at go|.*perp"cr,inar vreret en Betegnelse for et Slags
Dans og at dette Ord er dannet efter et armenisk Forbilleile. I Armenisk heder
armeniske Yerburn blev
,q1. ,Da1su og ytarel >danse<. Jug formoiler, at d.ette
o'erfsrt til Gotislc og at Goterne af dette fremmede Verbum d,anned"eSubstantivet
*perpra ved det gotiske Suffiks -fra.
-pro fem., ved- Siilen
Dette Ord. *perpra, er dannet ved Afleilningsend-elsen
*'lterpra
af hvilken ogsaa Afledningsend.else:n -ftrct- rnasc. neutr. har vreret brugt' Tat
blev dannet, rnaa der have vaeret regte gotiske ved samme Afleclningsendetse d'anned.e Ord., eller ialfald 6t saadant Ord, som kunde afgive Monstre eller Monster,
1) OUt-*"r
(S. 273) lnener, at rlet Navn, som i Salzburg-Hskr. er skrevet qaet'tra, er tlannet af
UlfiIa selv, medens llenning (S. 155) holtler tlette Navn for iclclre'
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'i'p)atlrvorefter rnan af et tit errulen.Ttarel udanse< svarencle Verburn kurrrle clanne
rtra sonr Betegnelse for et Slags Dans. Af saaclanne gotiske og overhoved gerrnanske Dannelser findes der smrlig flere, ved hvilke Suffikset -fro eller -pra folger
"qerpra, til hvilket clet
r eller l. Fsrst og fremst m&a her n&vnes clet Ord
p,a,a,
fremmede Bogstavnavn qar blev omtydet. Yi ved ikke, hvilken Betyclning *rqerpra
har havt, men der er ingen Gruncl til at betvivle. at Orclet i sin Anvend.else udenfor den at ypre Bogstavrravn var et aegte gerrnansk Ord. Jfr. oht. qu,ertlar"n.
uloklremadu. Dette xrlerpra,kan da have vrcret det nzermesteMonster, efter hvilket
*perpra blev dannet som Betegnelse for et S1ags Dans af et fra arrnen. parel
,danseo laant Verbum.
Jrevnfor fremdeles af Hunkjonsord

got. lr,le'it'ra,Telto,

oht. rnrtoltra ,Bage-

trug<,,rnulhtra, rdrshn (Kluge, Stamrnbild.S 96), oldn. Hleidr; de sva,geSubstantiver
n. ,Fedt,,,
sonr oldn. bl,Adra,qil,dra; Hankjons- og Intetl<jonsord sorn got. smu,'ir"fn'
Itairpra n. pl. ,Indvold"e<<)rnl,urf, n., oldn. Ardr m., og flere.
Got, saltlra >lystig Shjamt, Loieru, sorr er laant fra arrren. cah'(d. e. tsah')
usprgu (se S. 133), kan vaere paavirket af den nrevnte gotishe Afledningsendelse.
:\)er\l'ct, efter min X'ormoclDet anneniske Yerbum 'parel >clanse<,hvoraf
er afledet, har Hoved"tonen paa sidste Stavelse. Derfor l<und.ei dette Yerbum a diatektisk lettere blive forand,ret i lldtalen til en kort Yokal, som Goterne
gjengav ved e (eller efter Ulfilas Shrivemaade ved ui). Klassisk-armenisk a er nu

ning

sporadisk, ogsa& foran t', blevet til e i den polsk-armeniske Dialekt; se J. Hanusz,
'W"iener
Zeitschrlft fiir clie I(unde des Morgenlandes I S. 285.
Naar Goterne altsaa efter armen. parel >clanse< og par >Dansu havde
,rperprtt
som Betegnelse for et Slags Dans, saa blev efter min Forrnod.ning
dannet
det fremmede Bogstavnavn pcu', sorn i Form var overensstemrnencle mecl armen.
pcrl. ,Dansu, forand-ret til *'perpru ved Indflyclelse fra d,et Substantir,' af denne
Form, som betegnecle et Slags l)ans.
Paa lignende Maad.e er, sorn j.g tror, clet frernmecle Bogstavnavn q(t1'
blevet foranclret til got. 'i'rlerpra ved Indflydelse fra et oprindelig gotish Appellativ
nf denne Forur, hvilket Appellativs Betyd,ning vi ikke kjend,er.
Man vil vistnok irnod. ovenstaaend,e Udvikling ind.vende, at Bogstavnavnet
par er georgisk, ikke armenisk, ligesorn ogsaa flere and.re Bogstavnavne p&a -rr?' er
georgiske, meclens clerimod ptLl' ,Danso er et armenisk Orcl. Men paa Grr.nd af
clen gamle Kulturforbindelse mellern Georgiere og Armeniere og srerlig paa Grund
af den tydelige Sammenhmng rnellem rnange georgiske og armeniske Bogstavnavne,
som jeg i d,et folgende nrermere skal fremhmve, synes clet mig ikl<e altfor betiBnketigt at antage, at Bogstavnavnet, p(rr engang har vrcret kjenclt af Arrnenisk-taiencle
Mrend. Denne Formod.ning synes at kunne stottes d.erved",at vi iblanilt de nu
lcjendte arrneniske Bogstavnavne find"er 6t, som encler paa -?', nemlig 7i itu'. Fremdeles clerved, at -cu'er en srcd"vaniig Ilncleise i artneniske Ord, f. El<s,ru'tlur', gul,r.v,
clnlar, o. s. v.
Norges fndsliri{ter

tneri tle ieltlrt: Runer.

lndledning.
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15. 16. Runen for j

havd.e i clen mldste germanske, gotiske Runermkke

Navnet li?r. Dette Navn stemmer overens i Form mecl det gotiske Ord for >Aaru.
Se S. 46 t. Der synes ikke at vmre bevaret noget frernrned Bogstavnavn, hvoraf
*.i?r kan vrere en Omtydning.
Det samme gjrelder Navnet paa Runen for u. Jeg har S. 49 f. sogt at vise,
at dennes gotisl<e Nav'n har varet 'l'il?'Lts,og at dette i Forin har viBret id.entisk
m ec l et g o ti s l r O rd fo r > If ro k s e < .
Jeg skal her med,clele en Formodning om Oprindelsen til Runenaynene
*.jer og *il,rus, men jeg vil ucltrykkelig betegne denne som en meget usikker Mulighed, og Dommen om min X'onnodning med Hensyn til Runenavnene 'r,ier og *il,r'r.cs
skal derfor ikke have nogen fndflydelse paa, hvad rnan mener om rnin Opfatning
af Runenavnene overhoved.
Den armeniske Bogstav, sonr staar paa den Placls, O (Vi) har i clet grmske
Alfabet, heder f i,u,r. Her synes det grmske Navn gZ i Annenisk
Tillreg af en Endelse -ar'.
I

Georgisk er d.er 6 eller 7 Bogstavnavne, som end er: p^

at have faaet et
-ar'. Af disse

har jeg troet at gjenfinde to (par og tlrn') i Gotisk i de r.ed Orntyclning opstaaede
Former a'perpra og *qerpra.
I det foregaaende (S. 110 f.) har jeg med Wirnrner forklaret Runetegnet for
j af latinsk G, hvilken latinske Bogstav havde Navnet .qe. Herefter synes d.et mig
rnuligt, at den Goter, som clannede Runena,vnene mecl det Princip, at cle slrulde
viere Ord, som brugtes i Gotislr med en af cleres Anverrtlelse sorn Runenavne uafhrengig Ordbetyd.ning, har hsrt som frenrrned (annenisk) Navn paa et Bogstavtegn
for .,j et Navn *'jer med samme Endelse -?"som armen. 7i iur og f. Eks. georg. 11o]',
og d.et var da nresten selvfolgeligt, at han til Navn paa den gotiske Rune for j
valgte got. *jAr,, som havde BetJ.dninEen >Aar<, hvorved" Runenavnet lcom til i
Ordbetyclning at vrere analogt med. Runenavnet *dctgs ,I)ogu og esd,j'il>Solu.
Ligeledes tmnker j.g mig Muligheden af, at Yalget af det gotiske Runenavn *il,rtes,somhavcle Betydningen rl]rokseu, blev bestemt ved et frernmed (armenisk)
Navn pa Bogstavett rL \'ilr, med sarnrne End"else som armen. 7'fi,ru'. Til Valget
kunde den Omstrendighed medvirke, at cler som Runenavne allerecle i Forveien var
valgt flere Ord", sorn betegnede et Dyr ("''ilr, *ehus, *fehu,).
17. Den gotiske g-Runes Navn var *gfiba rGaveu (i Salzburg-Hskr.geu,ua);
se S. 58 f. I det foregaaende S. 11it ff. har jeg sogt at vise, at g-Runens Tegn N
stamrner fra

det grreske Tegn for y,i. Hvis dette er saa, d.a maa Runenavnenes

Opfincler isted.enfor det grreske Navn 1/ som Navn paa Runen g have sogt et gotislr
Ord,, som begyndte mecl g. Det synes cla rnuligt, at en ydre Anledning til, at han
valgte *g'i,ba,var givet i det grreske Navn 12. En anden Mulighed er folgende. Det
armeniske Alfabet har som Tegn for k' (det aspirerede fu) paa samme Plads, som
X (Xi) har i det grmske Alfabet, en Bogstav, hvis Tegn ifolge Gardthausen staar
i tr'orbindelse med det grreske Bogstavtegn. Denne armeniske Bogstav heder &'a.
synes en and"en Mulighed at vrere den, at den Goter, som dannede de
gotislre Runenavne, valgtu 'i'g'ib(t(senere dialektisi< ucltalt orntreut sotn *rtEtr.'a)
under

Herefter

rI
I
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rndflydelse af lie-, hvilket
Bogstavtegn X 1).

grzusl<e
han af en Anrrenier li.errtesour Navn paa clet

d'er havde Betydningen
18. Runen for s havcle i Gotisk som Navn clet orcl,
*soji'I
(i Salzburg-Hsl<r' sttgil\; se S' bZ f'
,Sol ,r, s{tzr;il,dialel<tisk sand'synlig udtalt
Bogstavnavn? som ligetil kan have
Jeg kan ikke paavise noget nu bevaret fremmed
'Ysaiilved Omtyd'ning blev
vmret det Forbilled.e, efter hvilket det gotiske Runenavn
paa to Bogstaver' som betegner
d.annet. Men det fortjener at frernhreves, at Georgisk
-iI. Nernlig d'zi,Lsom Navn paa Bogstaven
Hvislelyrt, har Navne, som ender paa
om llcltalen af ds i Modsaetning
for d,a og d,s,it,som Navn paa Bogstaven for ds.
sprache s' 2'
til fs se A. Dirr, Gramm. d"er mod.ernen georgischen
't'so,ir|er Omtyclning af et
Ilerefter forrnoder jeg, at det gotiske Runenavn
opfinder horte af en Armenier'
fremmed Bogstavnavn, sorfi de gotiske Runenavnes
iigget meget nrcr ved det georgiske
og at dette fremrned.e Bogstavn&vn i x.orrn ha'
og har end't paa -r'['
rtsil og ligesom dette vreret Navn p&a en llvislelyd'
mecl v' Friesen har antaget'
19. Runetegnet l'l e synesr som i.g s. 119 f.
Den Bogstav i det
clet graeske Eta'
at have sin oprinclelse fra en !-orm af
paa Eta's Plads' har Navnet E'
armeniske Alfabet, som betegner A og sorn staar
selr'ws
at Navnet paa Runen for e i Gotisk
Jug holder det for rnuligt,
,elnu, sonl betyder >Ilest< (se s' 61 f')' er
(i salzburg-Hs}<r. e,yz, ngs. elt\, Akkus.
gotiske ord, han fandt til Navn paa
dannet af en Goter som det nmrmestliggende
af clet srmske Eta og hvis fremclen Rune, sour var en Efterligning af en Form
,velnus
laer,szr,anreget nrerrnere til at
med.e Navn han fik mecldelt som e. orclet
/i og '' havde kort c'
vreIges som Runenavn, forcli Gotisk kun foran
ordbetydning naturlig paa clen
Runenavnet got. r'eh,tussluttede sig ved sin
til flere
*ra1tla >Ridtu ellenVognn'
P&& den and'en Sicle
ene Side til Runenavnet
*felnt'
'tr'eett2)'
*iln'EIgn ' *'il")'r.E
'Urohseo '
Runenavne, Som betegnede et Dyr:

1)

i l"orhort af en Armenier *rltrlt I','gstavnavnet /c'a
Jeg vover ikke at antage, at Goterne har
bay'
eller
ba
bindelse med tlen fremhrcvende Partikel
i salzb*rg-Hskl" og t1e formodede gotiske
mellem Formerne af Bogstnvnavne;ne
om !.orho*let
Runenavne skal her tiifoies et Ptrr Ortl'
*l'agus
nrrLnere end den forutotlecle gotiske Fot'rn
Navneformen laa,a i SalzS*rg-Hskr. staar
encl den
en craaz i Salzb*rg-Hskr. staar nrrrnere
ved tlet georgiske Navn paa r /as. Navneforn
nrerstaar
i\avneformen
fiz
*tlags vecl det arneniske Navn paa d da'
formodede gotiske Form
paa
Bogstaven
fe.
Na''
f
xfehu
armeniske
clet
vetT
mere encr clet formotlede gotiske Navn
E n c l e l i g m a n g l e r N a v n e f o r m e n n o i c s i S a l z b u r g ' H s k r . l i g e s o n r t l e t a r n r e n i s k e N a v n*naups'
paaBogstaven
i tlen formoclede gotiske Navneform
n nu (el\er roo) Tvelyd en QI,t, som findes
(i ]\IoclBogstavnlvnenes Forrner i Salzburg-Hskr'
Jeg holder dog ctisse srerlige Ligheder rnellem
angeleller
nordiske
maa formrcres efter t1e tilsvarentle
sretning til cre gotiske Runenavne, som
georgiske Bogstaveller
armeniske
side
antlen
clen
pa&
saksiske Runenavne) paa clen ene sirle og
skulde riave bevaret
Jeg tor af dem "1t."" ikke slutte, at salzb'rg-Hskr.
navne for tilfrelctige.
som forudsrettes af
''ormer,
gotiske
cre
encl
i oprindeligere Former
os enkelte gotiske-Ruo"o*oo"
gotiske ord, sorn
hvoriuourtydning]til
i
Former,
og
Runenavne,
t*svarende angersaksiske og nordiske
gjennemfort'
var
ikke
encln*
*r.fhrengig ordbetydning,
havcle en af Anvenclelsen soln Ilunenavn
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