N O R G E SI N D S K R I F T E R
MED DE ALDRE RI]I{ER.
UDGIVNE

,FOR

,

DET NORSKE IIISTORISKE XTT,NNSTRIX'TFOI{D
VED

SOPHUS BUGGE.

r.

CHRISTIANIA.
A. W. BROGGERSBOGTRYKKERI.
1891_1903.

34. Ovre Stabu.
S. 41H19.
Yett de i det foregaaende forsogte X'orklaringer af Mandsnavnet nauniqa paa Spycl.blatLeter d.er allerede i clet foregaaende fremhrevet den
Betmnkelighecl,at d.er vetl Miincheberg i Mark Brandenburg er fundet et Spydblad,
som d.et sJrnes,fra omtrent sammeTitl. som det fraUwe Stabu,ogsom harNaynet
ranqa anbragt omtrent paa samme Stecl, som rauniqa er anbragt paa tlet i
' Norge fundne Spyclblacl. I >Alminclelige Bemrerlorin.ger<skal jeg sage at paavise
,.flete Eksempler paa, at Kunsten at skrive Runer ned,arvessammen med. et Mand.si samme Slregt. Det er d.erfor meget sandsynligt, at der er en Forbincl.else
tle to Navpe ranqa og rauniqa og mellem d.isseto Navnes Brerere. Men
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hvis d.ette er rigtigt,

,ila kan ingen

Forklaringer

vrere rigtig.

Jeg
*Balzn'btga.

voyer

RETTELSER.

af de i ttet foregaaende for rauniqa forsogte

d.erfor en and.en X'orklaring.
ranqa er mulig opstaaet af
Dette kan da forhold,e sig til rauniqa omtrent som got. sa,i,hwan, obt.
seltan til got. s'iuns. Jfr. ogsaa angelsaks. qehhol ved. Siden af got. j'iute,is; got.
ahraa, oldn. d, ved. Siden af d,et deraf afledede got. *aw,i, Gen. *aujos, oldn. eU, og
lignende.
I{vis d.enne X'orklaring er rigtig, kan ranqa, *Rahn'i,nga, med Sid"eformen
rauniqa mulig
eRahn-, Ran-.

Yrere afletlet ved" -'i,nga af et Personnavn, som har begyndt mecl

X'or ranqa af *Rahninga jfu. ai paa Brakteat Nr. ?9 og i Indskrifterne fra
Aaged.al og Odemotland, af aih. Jfr. ogsaa got. hiuma : h,iuhma og dtausn1s i
Skeireins LiL d,rauhsna.
ranqa forklares derimod af Henning som en Afleclning af oldn. rani >Snud"e<;
d,ertil }narer urane ,Tryneklemme( (i det sydvestlige Norge), se Ross. (Om disse
Ords oprindelse haaber jeg en and.en Gang at skulle kunne tale.)
Dog synes ogsaa folgende Opfatning mulig.
Tit oldn. rd,n, farhistorisk
arahnu+ h.srer Landskabsnavnet Rd,nt"lki,
Jordanes's Bagnaric'i;i,. Dette Landskabs
fndbyggere hed.er oldn. Runir.
Det her behandlede Mandsnavn ranqa med Sicleformen rauniqa kunde saaled,es mulig betyd.e >en Mancl af ranriksk ,1tt(.
Jeg formod.er, at den Mand, sorn har ristet Runerne paa MiinchebergSpydblaclet, og den Mand", som har skrevet sit Navn paa Spydbtad,et fra Avre Stabu,
har hsrt til samme SIregt og at Kunsten at skrive Runer paa Yaaben er bleven
nedarvet i Slregten.
I >Almindelige Bemrerkninger< skal j.g soge at
Erulerne
forst har slcrevet Runeinclskrifter i nordisk
sammen med enkelte Goter) har ovetfort Runeskriften,
Goterne, til Norden. X'remdelesholder jeg det for muligt,
Bemrerkninger<

gjore det sandsynligt, at
Sprog og forst (kansk6
som de havrle 1rert af
hvad j.S i >Alminclelige

nrermere skal omtale, at de nordiske Mrend", som paa llrertog
fremmed"e Land.e kaldte sig Eruler, ogsaa indbefattede Mrend fra Ranrike.

i

Jeg holder det derfor for muligt, at den Mand., som har skrevet sit Navn
paa Miincheberg-Spydet, og den Mand., som har skrevet sit Navn paa Spyd,et fra
Avte Stabu, har vreret Eruler.
ranqa, hvis Navn er skreyet paa MiinchebergSpyclet, havde vel lmrt Runeskriften i Syclen, hvorfra han ad den smdvanlige vei
langs Weichsel vilde drage nord.over til sit lfjemland". At han havde lrert Kunsten
at indridse Runer i et Spyctbtacl af Goter, synes at godtgjores ved, Sammenligning
af Miincheberg-fndskriften
med Kovel-Indskriften
fra Yolhynien.
Se herom mere
i >Almind.elige Bemrerkningeru.
S. 419 Anm. I/. 1 f. f. n. Ordene >begge Runer (j oS q)u rettes til >Runen
q ligeledesu. Den Firkant, som 3 Gange forekommer i Martebo-fndskriften, kan
ikke bety,te j.

