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A n m ä r k n i n g a r till professor Sophus Bugges uppsats 

"Om nordiske Folkenaone hos Jordanes". 
AF 

L. FR. LÄFFLER. 

Nedanstående utdrag ur ett bref till mig från professor 
S. Bugge — af honom egenhändigt undertecknadt, men för 
öfrigt skrifvet af en handsekreterare — förklarar tillkomsten 
af prof. Bugges uppsats: 

"Kristiania, 7 - 3 - 0 3 . 

Kjaere Ven! 

För mine 0ine ifjor blev svaekkede, tasnkte jeg paa at 
skrive mod v. Grienbergers Opsats om nordiske Folkenavne 
hos Jordanes.1 Thi jeg aergrede mig över at han kun citerede 
Zeuss og Miiilenhoff, derimod ikke nordiske Forfattere. Han 
kjendte ikke din vigtige Afhandling '-, ja anförte ikke engang 
Munch. Af hans vidlöftige Argumentation kom der, syntes 
det mig, meget lidet ud. 

Jeg er derfor glad över, at du paany vil skrive om Folke-
navnene hos Jordanes. Jeg sender dig indesluttet i naervae-
rende Brev de Optegnelser, som jeg har om dette /Emnc. 
Hvis du finder noget brugbart deri, kan du frit benytte det. 

Noter af L. F. L. 
1 Von Orienberger, Die nordischen völker bei Jordanes. 1 Zeitschrift 

fiir deutsches altertum herausg. v. E. Schroeder und G. Roethe, 
XLV Band. Berlin 1901. S. 128-168, — Jfr nu en följande uppsats af dr v. 
Orienberger med samma titel i b. XLV1I af nämnda tidskrift, s. 272-276, däri 
min uppsats, som jag dä tillsänd! v. G., blir föremål för anmälan och an
mälaren får tillfälle visa, att han nu gjort bekantskap med Munch. 

2 Om de östskandinaviska folknamnen hos Jordanes i Lundclls tid-
skiift N. B. t. k. om de Svenska landsmålen. 13: 9. Sthlm 1894. 
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Men kanske du, hvis du läder noget deraf trykke, vil 
vaere saa snil först at lade mig se Korrekturen for det Til-
faslde, at jeg da i noget skulde have forandret Mening. 

Med venlig Hilsen 
din hengivne 

Sophus Bugge." 

Då jag, såsom af ofvanstående bref synes, fått fritt till
stånd att begagna mig af prof. Bugges meddelanden om folk
namnen hos Jordanes, torde det icke få anses ogrannlaga, att 
jag nu efter prof. Bugges död offentliggör dem — med några 
uteslutningar, hvarom i det följande —, oaktadt de nu, tyvärr, 
icke längre kunna granskas af prof. Bugge före offentlig
görandet. Jag har ansett detta offentliggörande nu så mycket 
mera påkalladt, som min tillämnade nya uppsats om dessa 
folknamn på grund af en del andra arbeten måste tills vidare 
uppskjutas. 

Till Bugges meddelande skref jag några anmärkningar, 
hvilka jag tillställde honom. Jag tillåter mig här delvis åter-
gifva dem jämte några ytterligare meddelanden. 

Adogit. Det heter hos Jordanes, att i Scandzas "nord
liga del finnes folket adogit, som berättas i midten af som
maren ha under fyrtio dygn oafbruten dager och under vin
tern sakna dagens ljus lika många dygn". 

Vid Bugges (och Storms) förklaring af detta ord som 
"förvanskning af andogii, Indbyggerne paa Andöen" erinrade 
jag om Qmd, såsom man då trodde namnet på den östliga 
delen af den invid Andöen belägna stora ön Hindöen — in
nanför Lofoden-öarna —, hvilket i Ynglingasagan namnes som 
uppehållsort för en konung (på Uppsalakonungen Adils tid). 
Jag tänkte mig, att i Adogit kunde döljas ett Amd- lika väl 
som ett And-. Med anledning däraf må nu nämnas, att nyare 
undersökningar hafva fastställt, att Qmd (Amd) är i verklig
heten samma namn som Qnd, Andöen (däri md öfvergått till nd). 
Se därom O. Rygh, Norske Gaardnavne, 16: 404-5, och S. 
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Bugge, a. a. s. 411. Adogit "er da forvansket af Andogii 
eller Amdogii" (K. Rygh, s. 411). O. Rygh säger (s. 405) 
med anledning af denna sammanställning: "Man kan neppe 
med Grund indvende, at Andeen er et altfor fattigt og ugjest-
mildt Landskab, til at det kan antages långt tilbage i 
Tiden at have hävt Befolkning og Betydning nok til at blive 
saa ofte naevnt og vaere Saede för anseede Maend. Bygderne 
yderst mod Havet var, isaer hvor der som her var saerlig god 
Leilighed til Fiskeri, i aeldre Tid aabenbart forholdsvis meget 
starkt befolkede, og dette Forhold holdt sig meget lasnge 

. Jordfund beviser ogsaa, at Andeen har vasret 
beboet allerede i den aeldre Jernalder, f0r den Tid, hvortil 
vore aeldste Efterretninger om disse Egne naar". 

Suehans. Till hvad Bugge anför om denna form med h 
skref jag åtskilligt, som jag icke här skall upptaga, då det 
kommer att ingå i min uppsats om "Medeltidssvenska former 
af namnet Svithiod" (jfr ett förberedande meddelande därom 
i Historisk Tidskrift för i år, h. 3). 

Vagoth. Jag gläder mig ät att Bugge instämmer med 
mig, att härmed skall förstås gotlänningarna. Om det sedan 
skall förklaras med mig som Vä(ga)-gothi (latiniserad plural), som 
ju nära följer Jordanes text, eller med Bugge som euagothi, 
är af jämförelsevis mindre vikt. Mullenhoff, Deutsche alter
tumskunde, 2: 62, och Jordanes, ed. Mommsen, p. 166, gis
sar, att namnet skall afse antingen ölänningar eller gotlän
ningar: von Orienberger har helt andra funderingar. Bugges 
invändning, att min uppfattning af ett Wåggotar som namn 
på de forna gutarna är "betasnkelig, da en saadan Benaev-
nelse paa Gotlands Indbyggere ingensteds kan paavises", 
synes mig icke åtgörande. Det kunde väl tänkas, att man på 
fastlandet på flere olika sätt angifvit ön Gotlands inbyggare: 
Våggotär, Ögotar —• enligt flere forskare, bl. a. Finnur Jönsson, 
ha de äfven kallats fno: Reiögotar (se hans utgåfva af Heims-
kringla, 3: 579) —, liksom Gedtas hos Beöwulf kallas både 
Swgedtas, Wedergedtas, Giiögedtas, och det är ju alls inte nöd-
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vändigt, att alla sådana namn skola ha bevarats till historisk 
tid, så mycket mindre som det, dä götar (gutar), började ute
slutande användas om Gotlands inbyggare och ej längre nytt
jades om det svenska fastlandets götar, som förr ju äfven 
kallades götar (jfr Jordanes gautigot(i), "götar [och] götar" 
("götgoter"?), med Ptolemaios goutai), ej längre var nödigt 
med något tillägg före götar utmärka dessa som ön Gotlands 
inbyggare. För öfrigt synes namnet Eygotaland som namn 
på Gotland vara något osäkert. I Snorre-Eddan förekommer 
det å ett dunkelt ställe, som Bugge förut förstått så, som om 
det vore = Sviaveldi (se Ant. T. f. Sverige, 5: 35); jfr att 
Finnur Jönsson i Hauksbök (Kabh. 1892-96) i registret öfver 
Steds Navne till ett ställe, som är = det af Bugge citerade 
Fas. I: 347, icke angifver namnets nuvarande motsvarighet. 

Bergio, Hallin, Liothida. Det härom handlande stycket 
har Bugge själf satt inom parentes. Jag har ansett mig blott 
böra meddela en del däraf. Där uteslutningen i aftrycket här 
börjar, säger nämligen Bugge: "Jeg skal naevne en Formod-
ning, som jeg har taenkt paa, men jeg tor ikke fastholde 
denne, fordi der ved den er den Betaenkelighed, at man da 
ikke faar Opregning fra Nord mod Syd". Denna Bugges för
modan synes mig äfven i andra afseenden "mycket vågad", 
såsom jag skref till Bugge, och jag är öfvertygad om att den 
endast var ett ögonblicks infall och att Bugge själf nu skulle 
önskat taga den tillbaka, om han det kunnat. Han säger ju 
ock, att han icke vill "fastholde" den. 

Med anledning af Bugges anmärkningar mot min förkla
ring af Bergio (södra Småland [Värend] och Blekinge före He
rulernas invandring) skref jag till honom följande motargument: 

"1) Att Jordanes' uppgift om slättland enligt min mening 
beror pä ett missförstånd af meddelarens uppgift, som endast 
afsett, att detta omdöme skulle gälla om det sist anförda lio
thida, enligt min mening lika med sydvestra Skåne, som ju 
är ett slättland och öppet för anfall från sjön. (Obs. Lunds 
plundring af de norska vikingarna). Som det nu står hos 
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Jordanes skulle ju omdömet slättland gälla äfven om Theustes 
land 1, men det kan ju icke vara något tvifvel om att detta 
är Tjust, som dock har en starkt kuperad natur. 

2) Att namnet bergio nu försvunnit blir, efter min upp
fattning att ett nytt folk, herulerna, bosatte sig där, lätt för
klarligt. 

3) Svårast blir att [formelt] förklara namnet bergio. Jag 
har tänkt mig, att det skulle kunna vara namn på landet, ej 
på folket, alldeles som liothida efter min förklaring är. Skulle 
icke bergio - kunna vara nom. plur. af ett neutralt substantiv, 
som på historisk fornnorska skulle heta birgi och betyda 
bergstrakterna (tyska Gebirge)?" 

Liksom v. Orienberger har jag vid namnet Bergio tänkt 
på de många namnen på berg. berga i södra Småland. 

Såsom synes af de rader om liothida, som jag låtit kvar
stå, fasthöll Bugge vid min förklaring af ordet (ehuru han 
däri inlade en annan betydelse än jag). Jag får tillfälle att 
bemöta v. Grienbergers invändningar mot min förklaring af 
detta namn i formelt hänseende, då jag i min förutnämnda 
uppsats om namnet Svithiod behandlar Jordanes' suet(h)idi. 

Jag vill här blott erinra om att jag i min första uppsats sam
manställt namnet med Lödde å och Löddeköpinge i mellersta 
vestra Skåne, invid kusten, och den sammanställningen synes 
mig fortfarande slående. Schuck har ock anslutit sig till den
samma, ehuru han formelt förklarar Jordanes namnform och 
sist anförda lefvande ortnamn på annat sätt än jag tänkt mig. 
Se hans Studier i Ynglingatal, s. 48. 

Här kan till sist förtjäna påpekas, att v. Orienberger för
lägger de tre nu afhandlade folkstammarna ungefär till samma 

Nu tillagda noter. 
1 Det heter nämligen hos Jordanes på ett fördärfvadt språk: "Därefter 

följer en hop olika folk, Theusies, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida, hvilka 
alla bebo ett lika slätt och fruktbart land, hvarför de där oroas genom anfall 
från andra folk'. 

2 Om formen på -o se Noreen, Altnorw. Gram.[i §346, a. 6. 
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trakter, som jag förut gjort: Bergio till Kronobergs län, Hallin 
till södra Halland och Liothida till Skåne (dock östra!). 

Ahelmil. Med anledning af Bugges tolkning athelnii må 
erinras om att man finner varianterna athelmil, athelnii i en Jor-
danes-handskrift af l:a, två af 2:dra klass. Bugges förklaring 
af namnet som angifvande "Beboerne af Sveriges Indiand", 
innanför kustfolk som theustes, stämmer ju bra med mitt för
slag att däri se folket i norra Småland. — Full analogi för 
suffixet -n lagdt till ett tvåstafvigt afledt ord på -/ lämna 
ju ej de af Bugge anförda exemplen och en sådan bildning 
synes tvifvelaktig, hvadan hans förklaring väl i formellt afse-
ende får anses mindre säker. 

Fervir. Min tolkning af detta ord som sammanhängande 
med Fjäre härad har vunnit instämmande äfven från andra 
håll. Se t. ex. Kock, Arkiv f N fil. 21: 368, v. Orienberger 
Z. / . D. Alt. XLVII: 276 (där min "höchst befriedigende er-
klärung" säges vara "ein wesentliches * ihm [d. v. s. mig] 
allein gehöriges ergebnis", inför hvilken v. Orienberger tager 
till baka sina egna förmodanden). Då v. Orienberger mot 
mig anmärker, att Fervir icke kunna "in alter seit, wie man 
aus L:s [ = min] territorialer gleichung mit dem Elfborgslän 
schliessen könnte, bis an die Götaelf, die notwendig im gau-
tischen gebiete lag, gereicht haben", så vill jag därtill svara, 
först att någon nödvändighet att antaga, att hela Götaälfs 
vänstra strand af gammalt skulle ha tillhört götarna, icke 
föreligger (jfr hvad här nedan under Vinoviloth säges om det 
ursprungliga Götland), vidare att jag i min första uppsats 
(Sv. Landsm. XIII: 9: 8) bestämmer Fervir som "bebyggarna 
av norra Halland ock södra Västergötland (ungefär'2 

Älvsborgs län)", hvarmed ingalunda är sagdt, att hela Älfs-
borgs läns Göta-älfs strand skulle ha tillhört hvad jag kallar 
det forna "Fjäre-riket". Jag vill härtill lägga, att jag såsom 

1 Spärradt af v. Orienberger. 
2 Nu af mig kursiverad!. 
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hörande till detta Fjäre-rike förmodar böra föras först och 
främst de tre fordom häradsnamnet saknande n. v. häraden i 
Norra Halland med gamla namnen (enl. Valdemars Jordebog): 
Fiarrce, Wiskwrdal, Hcenöflar (medan de 5 sydliga halländska 
häraden, frän och med Farthusceharreth, nu Faurås h., som redan 
i forntiden hade häradsbenämning och ännu mest utgöra en 
egen dialektgrupp, af mig förts till Hallin); vidare de två, se
dan med gamla västgötska "bon" införlifvade (se fig. 1) och 
nu till Älfsborgs län hörande, med de förra dialektiskt för
bundna, likaledes äldst häradsnamn saknande n. v. häraden 
Kind och Mark; slutligen kanske än flera områden, t. ex. de 
äfven äldst häradsnamn saknande Scewudal (obs. likheten i 
bildning med Wiskarrdal), Ballarbygö, RedwarghtJ). 

Euagreotingis. Min tolkning af ordet som = fsve. ö-gry-
tingar synes Bugge godkänna. Den invändning v. Orienberger 
gör däremot, att eua { = eyja-) ej skulle så tidigt kunna upp
visa /-omljud, vill jag tillbakavisa med hänvisning till hvad 
jag i Sve. landsm. s. 9 n. 1 yttrat till förklaring af det tidiga om-
ljudet, hvartill kan läggas hänvisning till hvad Bugge nu yttrar i 
samma riktning under augandzi samt hvad Kock förmodar 
(Beitr. z. GdDSpr. s. 187, 190) om likartade fall af /-omljud af e. 
Den sakliga invändning v. Orienberger gör mot mitt förslag att 
tolka namnet som angifvande ölänningarna, nämligen att dessa 
icke kunde sägas bo blandade (mixti) med de nyss förut 
nämnda folken (Ahelmil, Finnaithar, Fervir, Gautigoth), vill 
jag bemöta med hänvisning till den förmodan jag i min första 
uppsats framställt (Sve. landsm. XIII: 9, s. 9), att "det öländska 
riket vid denna tid gått under som själfständigt ock under
kastats av fastlandsfolk x (ett arkeologiskt skäl, det mot slutet 
av 400-talet inträdande afbrottet i den förut ytterst rikliga tillför
seln av de byzantinska gudsolidi till Öland, skulle kunna an
föras till stöd för detta antagande)", hvarvid jag tänkt mig att 
det underkufvade folket delvis öfverflyttats till fastlandet. [Eller 

1 Jfr nu därom K. Stjerna i Svenska Fornminnesf.s Tidskr. XII: 345-6. 
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månne: mixti = förenade med?] Alexander Bugge har ock 
t Vikingerne, 2: 16 (1906), upptagit förklaringen af Eua-greo-
tingi som Ö-grytingar = Ölänningar och framhåller, såsom 
jag förut gjort, Ölands "af utilhugne Stene opforte Bygde-
borge" såsom afsedda med Jordanes beskrifning om "urhol
kade klippor, liksom fästningar" såsom folkets bostäder. 

Finni mitissimi, Scandzce cultoribus omnibus mitiores, 
"de mycket milda finnarna (lapparna), mildare än alla Scandias 
(öfriga) inbyggare", heter det hos Jordanes. Mullenhoff har 
föreslagit att å sista stället läsa minores för att undgå upp
repningen. Bugge föreslär nu att på båda ställena införa ett 
ord, som till formen står närmare textens ord och liksom M:s 
ändring hänsyftar på kroppsstorleken. (Denna konjektur är 
af Alexander Bugge, Vikingerne. 2: 18, insatt, som om den 
stode i Jordanes text.) Jag förstår icke rätt, hvarför Bugge 
vill införa detta ord på båda ställena. Då får man ju igen 
det olämpliga upprepandet, ehuru nu af ordet liten. Äfven 
lapparnas mildare sinnelag vid jämförelse med folkens af 
germansk börd skildrade krigiska sinnelag har väl Jordanes 
velat omtala. Om man sålunda med Bugge insätter minutissimi 
först ("de mycket små"), så bör väl mitiores ("mildare 
än . . .") kvarstå på andra stället. 

Vinoviloth. Detta namn, som jag lämnat oförklaradt, har 
jag af samma skäl som Bugge förmodat hänföra sig till lap 
par. Men, såsom jag skref till Bugge, jag kan vid detta ord 
"icke tänka på Viniae härad, ty detta, beläget just vid Göta 
älfs utlopp ur Vänern, måste vara en del af det ursprungliga 
Gautland, "utgjutningslandet". Man finner här och i närheten 
på ömse sidor om älfven och Vänern i forntiden tre gamla 
västgötska "bon", Holasjö-bo, Skalunda-bo och Åsbo, delade 
på ömse sidor om vattnet", hvilken indelning, tillägger jag, 
egendomlig som den bland annat är genom de båda sist
nämnda bonas läge korsvis på ömse sidor af nedre Dalbysjön, 
troligen hänför sig till uråldriga tider (jfr H. Hildebrand, 
Svenska folket under hednatiden'2, s. 168). Se fig. 1, s. 112 här. 
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Hvad jag här yttrat vill jag litet närmare utföra. Jag 
tänker mig, att just landet på ömse sidor om Vänerns utlopp 
genom Göta älf, äldre Gautcelfr (se Ortnamnen i Älvsborgs 
län . . . utg. av K. Ortnamnskommittén, D. XII, s. 149), varit 
det, som först fått namnet Gautland, i meningen af "landet 
där Vänern utgjuter sig" (gatttr, urnord. '::gautaR, utflöde), hva-
dan också det gamla Dalsland äldst räknades till Västergötland. 
(De två sista af de nyssnämnda bona innefattade delar både 
af Dalsland och Västergötland. Jfr Västgötar varstan Varnir 
i Skänningestadgan 1285, Dal i Vestragötlande, MELL.; se 
Tengberg, Om den äldsta territoriala indelningen . . i 
Sverige, s. 16). I dessa trakter är urgammal odling och lan
det här har ursprungligen varit större, men minskats genom 
vattnets höjning där i följd af sjöns sänkning i norr vid lan
dets höjning där. Jfr skildringen af de där nyligen funna 
lämningarna af "stenåldersboplatser vid Vänern" i Ortn. i 
Älvsb. XII, s. 179-180. Jfr emellertid Ortn. i Älfsb. XII: 149, 
där namnet Gautland förklaras något annorlunda. 

Nog af, att i dessa trakter antaga en gammal lappsk 
befolkning synes omöjligt. Folket Vinoviloth får nog sökas 
långt mera norrut. — Jag har tillåtit mig sätta Bugges stycke 
härom inom [ ] för att angifva, att jag tror, att Bugge ej 
skulle ha hållit på denna förklaring. Kanske borde jag rättast 
ha utelämnat den. 

Hvad Bugge därefter anför rörande cogniti syftar på ut
trycket hos Jordanes om suet(h)idi, af mig och andra uppfattadt 
som Svithiods inbyggare (hvarom se den här förut nämnda 
afhandlingen af mig om namnet Svithiod): "cogniti in hac 
gente reliquis corpore eminentiores" (bekanta för att vara de 
öfriga i denna folkgrupp öfverlägsna i kroppsligt hänseende). 
Jag hade, visserligen onödigt, föreslagit att emendera: cognitis-
simi in hac gente, . . . 

Augandzi. Bugges förklaring erbjuder den svårigheten, 
att den bygd Gond, Gand, hvarom här skulle vara fråga, ju 
ligger midt i Rogaland, hvars folk Aethelrugi ju redan är 
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upptaget hos Jordanes, och om dessutom Bugge har rätt i 
att i eunix hos Jordanes, hvilka nämnas mellan augandzi och 
aethelrugi, se inbyggarna på Rögalands öar: Hölmrygir, så är 
ju svårligen plats där för ett tredje folk *Oeitdlr. Det kan 
ju icke nekas, att den gamla sammanställningen af augandzi 
med Egbir i Egbafylki (Agbir) är geografiskt sedt — de komma 
hos Jordanes efter gran[n]ii, Grenir, Grenlands folk, som ju 
bodde närmast öster om Agöir — mest tilltalande. Namnet 
får då anses ha blifvit starkt vanställdt. Bugges invändning, 
att ett *Agadii (som Mullenhoff antager) eller *Agidii ej kunde 
hos Jordanes ha fått dz, kan ju undanrödjas genom antagan
det, att Jordanes redan (frän Cassiodorius) fått formen i dess 
fördärfvade skick: *Agandii eller *Augandii. 

Aetelrugi. Detta namn har Bugge i Norg. Indskr. m. de 
arldre Runer s. 107 förklarat som = fno. Ebilrygir meå i-om-
Ijud af a i första stafvelsen. Hur denna uppfattning skall för
likas med Bugges nyss gifna regel för /-omljudet eller eljest 
därom gällande åsikter, måste jag tills vidare lemna därhän. 

Ranii. Förklaringen af denna form som = Rpumi synes 
mig slående riktig. Varianten rannii, som förekommer i flera 
handskrifter, däribland en af första klass, innehåller lika många 
(sex) lodräta småstreck efter a som raumi. Och geografiskt 
är förklaringen ock lycklig. Jag uppger utan tvekan den af 
mig framställda lösa gissningen rörande namnet och konsta
terar med tillfredsställelse, att nu gifna förklaring är egnad att 
ådagalägga orimligheten af de äfven af mig i min första upp
sats ogillade försöken att återfinna tröndernas namn i van
ställd form återgifvet i Ran(n)ii. Det märkliga faktum står då 
fast, att tröndernas senare så mäktiga folkstam ej namnes i 
den redogörelse för Norges (såväl som det öfriga Skandina
viens) folkstammar, som, efter hvad det antages, en norsk ko
nung just frän denna näjd lämnat omkring år 500. Jag har 
häri sett och ser häri fortfarande ett viktigt stöd, bland flere, 
för den gamla norska traditionen om Tröndelagens kolonisering 
frän Sverige, i det att jag antager, att tröndernas folk först vid 
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denna tid inkom från Sverige (se min skrift Om Sveriges in
tegritet, Sthlm 1905, s. 51, och referat i Stockholms Dagblad 
t. 17 sept. 1905 af ett mitt föredrag Om Trondelagens bebyg
gande från Sverige omkring år 500 e. Kr.). 

Fig. l. 

1—8. Västergötlands "bon" enl. ä VOL.: Holsesio bo, Skalands bo, 
Åsbo, [Kinda bo,] Va5sbo, Vartoptae bo, Quöems bo, Lung bo. — Bilden är 
hämtad ur Atlas till Sveriges historia af C. F. Wiberg och T. v. Mentzer, 
Sthlm 1856, bild VI, b. (Siffrorna 1—8 ha tillagts nu.) — Det bör anmärkas, 
att gränserna å originalkartan icke äro öfver allt fullt riktiga. Sä t. ex. borde 
den kil, som Kinda-bo gör mot söder utmed Vettern, till största delen ha 
förts till Vartopta-bo, enär den där liggande Fogläs församling först 1628 
lades till Kåkinds härad. (Se Styffe, Skand. -, s. 138 och not 2). 


