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IX.

Efter tlen. i det foregaaende meddelte Unclersogelse our Runenavnenes
Oprindelse skal j.g her i lt'unerrekkens Orclen opfore d.e fonnoclecle oprindelige,
gotiske Runenavne med Angivelse af de X'ormod.ninger orn clisse Runenavnes
Oprindelse, sorn jeg i det foregaaend.e har sogt at begruncle. I denne Oversigt
stiller jeg foran hvert Runenavn det TaI, som angiver ved.kornmend.eRunes l{ummer i Runerrehken, og derefter den Bogstav, vecl hvilhen jeg transskriberer Runen.
L f. *fehu >Freu. Omtydning af fe, som Runenavnenes gotiske Skaber har
hsrt af en Armenier som Navn paa en Form af lat. F. Se S. 138; jfr. ogsa& i det
folgende S. 150.
2 u. edms ,Ilrokseu.
tta,vtt *ur. Se S. 146.
3 p. *porns (?) ,Tornu.

Mulig Omtydning af et frernmed (armenisk?) Bogstar'Mulig Omtydning af et rned det georgiske Bogstav-.

n&vn t"an, overensstemmend.e fremmed

Navn paa en Bogstav for il'. Dog dette
meget usikkert, Se S. 139 f.
4 a. *ansus >Aas (d. e. en af ,lBserne)u. Mulig Omtydning af et reldre
gotisk Navn paa Runen a; t'tlns,, Aklrus. *arz, hvilket igjen d,a synes at gjengive
georg. a,n som Navn paa Bogstaven for a. Se S. 140 f.
5 r. *rar,da ,Ridning<. Mulig Orntydning af et formod.et armen. *rae-d,
(-d tlemonstrativt Affiks), jfr. georg.rae) afmen. ra som l{avn paa r". Se S. 141.
6 k. *karuns >Byldu. Omty,ilning af georg. kan (jfr. arrnen. ken), Navn paa
Bogstaven fo. Se S. 138 f.
7 g. *giba >Gave<. Omtyttning
Navn paa grresk Chi.

Se S. 146 f.

af enten grmsk yi eller af armen. /r'e som
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8 w''Ft'uinja 'Grtsgangn. orntyclnins a,f georg. tlln, I{avn
pira Bogstaverr
au.S e S . 1 3 6 .
t h' *lmgal 'Hagl<. Orntyclning af 't'lta gall- >det galliske
lrcr<, en (ialaters
Benrevnelse paa den latinslre Bogstav H. Se S. 1Zg.
l0 n. *nau,fs uNoclo. Onrtyanins. af alnen. ,it1?t-(.,1(-/
derngnstr.zrtiyt
Affiks),
jfr. armen. nl+, Navn paa Bogstaven n. Se
S. 142.
11 i.7s, Akkus. 7s, ,fsu. Ourtyclning af reldre got. ,i,l,E,
Akl<us. ,ri, Nav'
paa Bogstaven a, som i Latin hed i. Se S. 124 f.
12 i. x,ier >Aar<. Mulig Omtydning af et frenrmed (arlrenisk
?) Bogstavnavn *jer, bruEt sorn Navn paa latinsk
Se
S.
146.
.q.
13 iu. *,itts, Akkus. *,ia, >Barlindu. Omtydning af arnren
. ltiutt ellerj,un sour
Itfavn paa Ypsilon. Se S. 1g? f.
14 p. *perpra med Ordbetydning ,et Slags Danso.
En uncler fndflyclelse
af gotislre orcl paa -pra foretagen omtydning af georg.
par., I{avn paa,Bogstaven p.
Omtyclningen er paavirket af annen. pa:. >Dans<, parel ,clanseu.
Se S. 148 {f.
15 x' *'iln 'Elgu. omtydning af ir, det latinsl<e
Navn paa Bogstaven X.
S e S . 148.
16 s' 'r'saj'il 'Solu' Sandsynlig orntycl'ing af et frenrrnecl
Bogsta'na\rrr lraa
s, cler ligesom georg. d'eil og dsfl (Navne paa Bogstave
rne da og d"s)har endt pan
-el. Se S. 147.
77 t' *tius, Akkus. *firl (I{avn paa en Gucl).
orntydning af arilren. tirut,
I{avn paa Bogstaven l. Se S. 186 f.
18 b. *bet"kna rBirkekratu (i orclbetyclni'g ialfalcl
nrer beslagtet rned >Birlru).
oversrettelse af det grmske Bogstavnavn pqro,sor' hortes
a,f en Galelter og som af
en Goter blev sat i Forbindelse med det
Ealatiske ord for ,Birlru) sorn begyndte
med, bet-. Se S. 127 t.
19 e. *ehr,us,Alckus. *elu.u, ,Hestu. Maask6
Or'tyclning af arr'en. A) cler
hortes som Navn paa den grreske Bogstav Eta.
se s. r47.
20 m. lnenna, Dativ *,m[tnn, ,Manclu. OrntydninE
af georg. ,?x(ttr.)Nayrr
paa Bogstaven ra. Se S. 1Bb f.
2I l. *lagus (i Salzburg-Hskr. taae),,yandu.
Orntydlilg af georg, las, lVavl
paa Bogstaven l. Se S. 13g.
22 q. *l'ngrcs (Navn pa& en guclclomrneliEHeros).
Dannet af en Goter uclen
fremmed" tr'orbillede sorn Navn paa den
Rune, cler betegnecle det nasale qq elley
stavelsen 'igg (efter lllfiras skrivemaade). se
s. 1z+.
23 o. *Apal >arvet Eiendornu. Omtydnilg
af almen. *Ol_rlail ,clet 0 der, et
andet<, Betegnelse for Omega. Se S. l+Z t.
24 d. *dags, Akkus. *dog, (i Salzburg.-Hsl<r.
claaa) ,Da,gu. Oprtydning af
armen. da, I{avn paa Bogstaven r/. Se S.
1Bg.
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Hvis

de i ilet foregaaende fremsatte Forklaringer af gotiske Runenavne
som Omtydninger af frenrmede Bogstavnavrle, der gjenfindes i Armenisk eller Georgisk, er rigtige, saa kan forskjellige Slutninger orn den Sprogform, som de reldste
Runenavne har tilhort, gjores af disse X'orklaringer.
Runenavnet *ansus forudsretter ved nrin Forklaring af Navnet (S. 140 f.),
at Runenavnets oprindelige Sprogforrn var gotislr, ikke fellesgermansk. Det sarnrne
har jeg i det foregaaencle sluttet af Runenavnene *,iln,'rpor"ns (?), os.
Runenavnene *ti,us og *'ius sammenholdt med de a,rmeniske Bogstavnavne
tiun og hitcn viser, at disse Runenavne oprinclelig har havt Tvelyden 'ir, som vi
find"er i tlet gotiske Sprog, og ikke eru.
Runenavnet *lagu,s viser sammenholdt med" d.et georgiske Bogstavn avn las
(som udtales med stemmelost s), at det smrlig gotiske Nominativsmrerke -s (ikke -a)
her er oprindeligt.
Hvis Runenavnet *opal er opstaaet ved Omtydning af armen. *a-cl a,i[, viser
Runenavnet den gotiske Overgang fua d, til
/ i tTdlycl.
J"g har antaget Runenavnet, *felnc (i Salzburg-Hskr. fe) fot Omtydning af
fe, sorn er det armeniske Navn paa Bogstaven f Men d"e arrneniske Ordr sorn
begynder med /, er for det meste Laanord og alle yngre end den Ticl, paa hvilken
Runenavnene blev dannede. Derfor maa jeg formode, at det Bogstavnavn
/e, som
Runenavnenes gotislre Opfinder horte af en Arrnenier, clengang ikke tilhorte den
Bogstav f,, som nu findes i clet armeniske Alfabet, rnen d.et latinske Bogstavtegn,
som altsa& var kjendt af Goterens arrneniske Lreremester.
*feh,u,sammenholdt ured armen.
fd synes at vise, at iz i gotisk Indlyd clengang var Aandelyd og ikke stemmelos Spirant.
I)et samme fremgaar for tr'remlyclensVedkornmend"e af Runenavnet d,hagal,
ligesom af Runetegnet [..[, som stamrner fra det latinske Bogstavtegn for h.
Runenavnet *ortal viser i sin Endelse gotislr og ilrke freIlesgerrnansk Form.
Runenavnet *dags synes sauunenholdt med det armeniske Bogstavnavn
da at vise, at Runen for d i Gotisk, d.engang Runeslciften hos Goterne forst blev
anvendt, betegnede det egentlige d i Fremlyd, ikke d.
Runenavnet *lagus, samrnenholdt med det georgiske Bogstavnavn las, og
Runenavnet edags, Akkus . *dog, sammenholdt med det armeniske Bogstavn avn d,A,
viser, at postvokalisk g i cte mldste Runenavnes Sprogform udtaltes sonr svage
Spiranter.
Hvis Runenavnet *gtba er Omtydning af det grmske Bogstavnavn yi eller
af clet armeniske Bogstavnavn k'e, saa viser clette, a,t q i Fremlyd i dette Runenavn
blev udtalt sorn Spirant, hvitket allerede fremgaar af Runetegnet.

