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Kapitel

yI.

rmod den af mig udtalte Formodning,
at de reldstenordiske Runeindskrifter
baade i Danmark og i I{orge
hidrorer f"a druler og folgelig
er affattede i erulisk
sprog' kunde man ind'vende,
at disse Runeindskrifters s]"og
sikkert er nord.iskog
ikke gotis\ med'ens Erulernes
sprog synes, saared.es
som jeg i clet foregaaende
(s' 190) har navn t, at have
staaet nrer ved Goternes.
Men i en saadan Almindelighed
holdt kan den navnte rndvending
ingen
Yagt have. Thi i te fsrste
Aarhundreder af vor Tidsr

nordisksprogsaalidet skiltefra hinanden,
ar de kan

b.r"""s1::::"J[ ilrTild?
af 6t og samme Tungemaal'
Dette trreder tydelig frem deri,
at p. A. Munch, som
har saa store Fortjlnester af
de reldst. """ui.ne Runeindskrifters
Tolkning, kaldte
disses sprog for nordgotisk'
Et af de Kjendemrerker, som
tytteligst adsk'ler de
1)
2)

se f' Eks' Noreen' N-orden1902
s.-?9, [Jfr. ortnamnen i Alvsborg
rtin v s.6z f.]
Gudmund Schiitte i sit Skrift.rVar
Angf"*"-fyutere<
(Flensborg 1900, Sartryk
jydske Aarboger' s'
af Ssnder_
5L f') har fremsat Jen *uo*g,,
at au ,il ro'grrod udvandrede
Eruler' Men hvorledes tttl
Jyder var
det da t""nlr".,l,
der paa de sted? i England,
bosatte sig' f' eks' i Kent' ikke
hvor Jyderne
er spor til oorai*k
og a"g .ua Erulerne have
lnrosr
talt et

l""""1fittii::?;f;,,il3 iJi]ll;i

*-L"[iT"v berorker
uIg.;,o,keFork,
var'vresennig
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reldste nordiske Indskrifters sprog fra
Gotisk, er Formen af r{o'rinativ Ental;
Eks. urnofi.. Dagan, got. clags;urnord. gastia,
gob. gasts,o. s. v. Men heri kan
ikke findes nogen Grund for eller imod
den Formodning, at de reldste nordiske
rndskrifter
skulde vrere affattede i erulisk sprog, thi
vi hjender ikke bestemt den
eruliske Form for r{ominativ Ental,
og desud.en kan vi ikke bestemme, nAar
udtaleformerne d'agan, gastia er opstaaede
af de reldre lldtaleformer xd,agaz,*gastiz.
En vregtigere rndvending imod d,en Formodning,
at de reldste nordiske
rndskrifters sprog er erulisk, er folgende:
Det er'liske Mandsnavn Bigog hos
Prokop synes i gotisk Form at ville have
hedt *vErs (se s. 1g0) og sJrnesat
vise
at det eruliske sprog havde i stavelser
med rrovedtone e, hvor Gotisk ;;r;;:
og hvor oldhoitysk havde a. Men nu
har allerede de ardste nordiske Runeindskrifter attid d svarende til got. E. F.
Elrs. -marin Torsbjrerg Dopsko, :
got.
tners' oht' md'ri; makia Vimose Dopsko,
som tydelig horer til oldn. m*kir", got.
Akkusativ m,ki,;-radan Mcijebro, : got. *_tEd,s,
oht. _r.at.
Dog er heller ikke denne rndvending
paa nogen MaacLeafgjorende. Det
er kun' hvad vi maatte vente, at der
har vreret Diaiektforskjelligheder mellern
Erulisk i Nord'en og Erulisk i syden.
Der er intet usandsynligt i den Forudsretning,
at sydens Eruler, som var i byzantinsk
rjeneste og som jrevnlig frerdedes sammen
med
Goter' havde bevaret det lange z, som var
bevaret i Gotisk, paa en Tid, da dette lange
0 i d'e nord'iske Erulers sprog havde
en rldtale, som blev betegnet ved R'nen for
a.
r denne Henseende er l'orholdet
rned tldtalen af den i etymologisk
Henseende tilsvarende vokal i x'rankisk
oplysende. r vestgennansk gik i det
hele fra 3clje Aarh' af e over til
a, dog iklre i tr'rankisk.
paa sidstnrevnte
sprogomraad'e fuldbringes overgangen
forst i 6te Aar.h. Her synes overgangen
at
begynde i Syd og lictt efter lidt langs
Rhinen at udbrede sig rnod Nord. r Gjengivelsen af frankiske r{avne er der
fra omkring b00 af i denne Henseende
strer*
Yaklen' itlet der for oprindeligere z snart
skrives e, snart u. se Bremer, Beitr. Xr
f.
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Vi ser saaledes,at Forholdet ved clen
her behandlede Vokal ikke kan afgive
noget afgjorende Vidnesbyrd rnocl,
at de reldste nordiske Runeindskrifters
Sprog
kan vrere erulisk.

