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-[ to Sommeren 1902 til Vaaren 1904 arbeidede Sophus Bugge saagocltsorn
udelukkende paa Afslutningen af >Norges Indskrifter med de reldre Runer<. I Februar
1903 kunde han udsende Slutningsheftet af Bind I (S. 385-4EB), og han haabede
da,
at

tlet

hele

som var
lI

Hefte

utlvidet
Funcl og
har clet
ticlligere

Vrerk inclen samme Aars Udgang skulde foreligge afsluttet med Bind
II,
til at udgjore 6t Hefte. Men, bemerker han paa Omslaget af Bind
l. (dateret l5tle Marts, frerdigtrykt
30te Marts 1g04), >Vrerket er blevet
og dets Uclgivelse har taget lrengere Tid end paaregnet( paa Grund af nye
nye Untlersogelser om flere af de i Tiltreg behandlede fndskrifter, og >fremdeles
vist si8, at >Almindelige }3emrerkninger< vil blive mere omfattencle
end
antaget<.
bestemt

Imitllertid svulmede de >Almintlelige Bemrerkninger< endnu mere
op, til at
blive en Ilndersogelse om Runeskriftens Historie fra de reldste Tider til den historiske
Ticls tsegyndelse i Norden. ILan bestemte sig derfor nu til at uclgive som
et eget
Skrift nrervHende >Indleclning< til Runevrerket: >Runeskriftens Oprindelse og gdste
flistorie<.
Et vigtigt Lecl i Bugges Studier over Runeskriftens Historje kom Runeindskrifterne
paa Gulclbrakteater til at' clanne. Fra Vaaren 1904 til ucl paa Vinteren
lg0b-06
var han strerkt optagen at Brakteat-lndskrifterne, og da det .siste sig,
at disse
trrengte
Arbeide

en

ny og indgaaende Behanclling, besluttede han at uclgive som s'skilt
>Bidrag til Tolkning af danske og tildels svenske Indskrifter med
den
Irengere Rrekkes Runer, navnlig paa Guldbrakteater< (Aarbager 1gOb S. I4I-B2B),
der
altsaa maa betragt'es som Forstudier til hans !'remstilling af Runeskriftens reldste Historie.
Allerede noget tidligere (November 1904 til Mai 1g0b) havde ha' mecl
Bistand af nmrvrerende
Udgiver
faaet frerdigtrykt
lste llefte (S. l-l2g)
af
>Runeskriftens Oprinclelse og aldste Historie<. Det var Meningen,
at 2det Hefte
skulde folge efter i 1906, naar hans Medarbeider var hjemkommen fra et Aars
Stu6ieopholcl i Udlanclet, og dernrest skulde cler tages fat paa Afslutningen af Bind II,
hvoraf
2clet (og siclste) Hefte endnu manglede. Men isteden kom han til at vie Rijk-Indskriften
sit sidste Leveaar, og da n@rv&rende Udgiver efter Sophus Bugges Dod (gcte Juli
1907)
skulde soge at afslutte hans runologiske Arbeicler, laa det nrermest at bringe
Skriftet
om Riik-lnclskriften
i trykfrerclig Stanrl, forend der blev gjort noget mecl clet norske
Runevrerk.
sine

En
anden Gruncl til, at Bugges Optegnelser til Runevrerket har maattet
paa Offentliggjorelse, har vreret d.en, at Uclgiveren i de forste Aar efter trorfatterens Docl haabede at kunnde udfylde hans efterladte Manuskript til en samlet
og
afrundet Fremstilling af >Runeskriftens Oprinclelse<. Senere er han dog kommen
til
den Opfatning, at Sophus Bugges efterladte runologiske Optegnelser bor udgives
f or
sig, saaledes at dennes Slutningskjreder og den Stemning, som pr@ger den hele
Fremstilling, ikke forstyrres af en Antlens Udfyldninger.
vente

r'

VI
Af cle i 1912- 13 trykte Afsnit
af n@rvrerende Bincl (s. 1zg-2zr) forelaa
4de Bog med undtagelse af Ekskurs
III (s. 151-l5B)
fuldt afsluttet ved F.orf:rtterens
Dod' Det samme var Tilfreldet
mecl det meste (Kap. r-Il)
af. ste Bog, som hancller
om Runetegnenes oprinclelse. Af
endel spredte Notitser til denne Bog
sees, at det
havde vreret Forfattere's rlensigt
at behandle i sammenhreng 'red Runetegnenes
oprindelse forskjellige andre sporgsmaal
vedkommende R'neskriftens formelle
sicle,
cleriblandt Skriftens Retning (herom
et lrengere udarbeidet stykke s. 1 T6 f.),Interpunktion
og Rammelinjer (jfr. den i lste Bogs
r<ap. v antyclede Dispositio'). videre
vilde han
have drsftet clet sporgsmaal, om
Runeskriftens nrermeste F'orbillede er at
soge i grresk og
Iatinsk kursiv eller r:ron*mental sxrift,
samt Principerne for omdannelsen af
de grreske
og latinske Bogstaver til R'netegn'
I Forbindelse hermed skulcle have v*ret
unclersogt,
til hvad slags Meddelelser Runeskriften
forst har veret anvendt, hvem 4er forst
har
brugt Runetne, litterrert clannede Mrend
eller rlaandvrerksfoik (herom en kort optegnelse,
nrecldelt s' 777), og hvorlecles
R'neskriftens forste Anve'dere ha, modtaget
undervisning i Rogstavskrift (jfr. Optegnelsen
S. ITT\.
I sammenhreng med det sidste
Punkt vilde l-orfatteren clernrest have
sogt at
besvare sporgsmaalet om Runefolgens
og de 3 ,otters oprindelse. Dette
sporgsmaal
indgik for ham som Led i en
Ll'tlersogelse om Forholdet mellem
cle forste kristne
Goter i Lille-Asierr og Armenierne.
Han troede i Runerrekkens Bogstaver
fuparkat' have fundet en hel sretning
i armenisk sprog, og vilde deraf,
ligesom af Runenavnenes o verensstemmelser mecl
armeniske (og georgiske) tsogstavnavne,
drage bestemtere
slutninger angaaende Armeniernes
Medvirkning ved Dannelsen af Runeskriften.
Af
cle spredte optegnelser til denne
undersogelse har udgiveren dels ikke
kunnet, dels
efter samraad med Professor A.
Torp ikke vor.'et at offeniliggjore noget. Dette
har sin Grund paa den ene sic.le
i Notiisernes Knaphed, paa den anden
side i Resultaternes store llsikkerhecl og LTndersogelsens
hele Karakter af uafsluttethecl. Hvad
cler har kun.et udgives om Goternes
Forbi'clelser med Armenierne og om
Runefolgens oprindelse er ait samlet i
clet Afsnit, der er betegnet som 6te
Bog,
r Tcle Bog er forenet en Rrekke
i det store og here taget fast samme'hre'gende optegnelser om Rrineskriftens
udbredelse nordover og dens relclste
'istorie
i Norclen' Disse optegnelser var til forskjellige Tiiier _- uilarbeidede,
forend
der
var fattet nogen Beslutning offi,
at et eget rndledningsbind til Rune.yrerket
skulile
handle om Runeskriftens oprindelse
og relclsle rristorie, og Forfatteren naaede
ikke selv
at gjennemse dem fuldstandig
og afgjore, hvacl cler skulde medtages
i
Inilleilningen
og hvail skulde indgaa blandt >Almindelige
Bemerkningeru (i Bind II) tir tle
norske
Inclskrifter med cle relclre Runer.
rler har udgiveren gaaet'frem efter
bedste
skjon,
idet han har ment sig overalt
at vrere i overensstemmelse med
Forfatterens plan,
ogsaa hvor han ikke har direkte
m'ndtlige
eller skrifilige udtalelser af denne
at
paaberaabe sig' Tilfoielser af udgivere'
u, iu, som andensteds satte i
[ ].
Fra og med 5te Bogs Kup. IIr
er hrdholdslisten forfattet af lJdgiveren,
clelvis
paa Grundlag af Forfatterens i
Haandskrift foreliggende plan
for de saakaldte
>Almindelige 'Bemrerkninger<. Til
denne >Pla'< vil der vare Anledning
til at komrne
tilbage i tr'ortalen til Vrerkets andet
Bind.
I udgiverens
>Tilireg< er der taget Hensy'
tii den !-orogelse, sotro Runematerialet har faaet siden Forfatterens
Dod, oavnlig ved Fremkomsten af
B vigtige
norske Indskrifter med de eldre Runer,
fra tr'loksand,i Nordhordland (lg0 T),
frastrom
paa -flitteren (1908) og fra Huglen
i Sondhordlancl (1g10). Desuden indeholder
disse
Tillmg flere Henvisninger tii rurrologiske
Arbeider af sophus B'gge fra hans
siclste
Le'eaar' Her skal der ogsaa (ligesom
s. l8{i Anm. 1) 6n Gang for alle henvises
til
Bugges ovenfor nrevnte Forstudier
til clette Arbeic,re i Aarboger 1g0b.

v11
Regis_trene bestaar kun af Ord- og Indskriftfortegnelser, iclet et fuldstmntligt
Sagregister synes minclre paakrrevet paa Gruncl af Indholdslistens Udforlighed. I
Intlholdslisten er angivet, hvor de enkelte Runenavne og Runeformer er behancllede,
hvorfor clisse ikke er mecltagne i Registrene.
Hele ctette Bincl er, da Forfatterens Syn var svmkket, efter hans Diktat tCIrt i
Af
denne Arbeiclsmaacle
Anclre, det meste af nrervarencle Udgiver.

Pennen af

strerkt prreget. For dem,' der stod Sophus Bugge nrer i hans
Fremstillingen
siclste Aar, knytter der sig til de stilistiske Eiendommelighecler vecl hans l-orfatterskab
fra denne Tid et levencle Minde om en maegtig l-orskertrangs Kamp mocl ydre
er

Vanskeligheder.

Kristiania 16de Februar 1913.
Magnus Ol sen.

