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DE NORDISKA FOLKNAMNEN HOS JORDANES 

Av J . Svennung 

I en föregående uppsa t s i förel iggande å r g å n g 1964 av F o r n 

v ä n n e n h a r J o r d a n e s ' besk r ivn ing av ön Scandia blivit föremål 

för en u t r edn ing . H ä r n e d a n skal l h a n s för teckning över ol ika folk 

eller f o l k s t a m m a r p å ön behand la s . 1 Förs t å te rger j ag senare de

len av tredje kapi t le t i J o r d a n e s ' Getica (§§ 19—24) och k o m m e n 

te ra r däref ter i ko r the t n a m n e n — n u m r e r a d e m e d nr 1—28 — 

i t u r och o rdn ing . 

§ 1 9 j . In Scandza vero insula, unde nobis sermo est, licet multae et 
eliversae maneant nationes, septem tamen eorum nomjna meniinit 
Ptolemaeus. k. Apium; ibi turba mellifica ob nimium frigore nus-
e|iiam repperi tur. /. In cuius parte arctoa gens 'adogit consistit, 
quae fertur in aestate media quadraginta diebus et noctibus luces 
habere continuas, itemque brumali tempore eodem dierum noc-

§ 20 tiumque numero luce clara nescire. m. Ita alternato merore cum 
gaudio beneficio aliis damnoque impar est. n. Et hoc quare? 
Quia prolixioribus diebus solem ad orientem per axis marginem 
vident redeuntem, brevioribus vero non sie conspicitur apud 
illos, sed aliter, quia austrinis signis percurri t , et quod nobis 
videtur sol ab imo surgere, illos per terrae marginem dicitur cir-

s 21 cuire. o. Aliae vero ibi sunt gentes 2screrefennae, que frumen-
torum non queritant victum, sed carnibus ferarum atque ovis 
aviumque vivunt; ubi tanta paludibus fetiira ponitur, ut et aug-
mentum prestent generi et satietatem ad cupiam genti. p. Alia 
vero gens ibi moratur '•'suehans, quae velud Thyringi equis utun-
tur eximiis. q. Hi quoque sunt, qui in usibus Romanorum sap-
pherinas pelles commercio interveniente per alias innumeras gen
tes transmittunt, famosi pellium decora nigridine. r. Hi cum 
inopes vivunt, ditissime vestiuntur. 

§ 22 s. Sequitur deinde diversarum turba nationum, itheules, stiagoth, 
"bergio, 1hallin, "liothida, quorum omnium sedes sub uno plani 

i För värdefulla diskussioner och litteraturanvisningar rörande folknam
nen tackar jag professor Lennart Moberg. 
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ae- fertilis, et propterea inibi aliarum gentium incursionibus in-
festantur. Post hos "athcltnil, '"finnailhtie, "fernir, '-ganthigoth, 
acre hominum genus et at bella prumptissimum. Dehinc '"mixi, 
'*euagre otingis. Hi omnes excisis rupibus quasi castellis inha-

§ 23 bitant ritu beluino. Sunt et his exteriores '5ostrogothae. '"ratt-
marici ac "ragnar ic i i ; t. a f inn i mitissimi, Scandzae cultoribus 
omnibus mitiores, nec non pares eorum "itinouiloth; ^'suetidi 
cogniti in hac gente reliquis corpore eminentiores. B. Quamvis et 
- 'dani, ex ipsorum stirpe progressi, --hemlös propri is sedibus 
expulerunt. Qui inter omnes Scandiae nationes nomen sibi ob 

§ 24 nimia proceritate affectant praecipuum. v. Sunt quamquam et 
lioruin positura **grannit, ^augandzi, -A-nni.vii. **aetel ragi, 
"arochi , ™ranii. x. Quibus non ante multos annos Roduulf rex fuit, 
qui contempto proprlo regno ad Theodorici Gothorum regis 
gremio convolavit et, ut desiderabat, invenit. ;/. Hae itaque gen
tes, Gerinanis corpore et animo grandiores, pugnabant beluina 
saevitia. 

1. adogit^*(h)alogii 'Hä loga landsborna ' 

Redan Mullenhoff g e n o m s k å d a d e (se M o m m s e n s Jo rdanesed i -

t ion2 s. 156) adogi t som en felläsning av alogii3 folkel i Håloga

land (senare: Håloga land , Helge land) ' . U t e l ä m n a n d e — l iksom 

även tillsats — av h blir jn i latin allt van l igare : jfr n r 27 Arothi , 

§ 26 Ulmerugi ' ho lmryger ' , v idare Anniba l , E l lespont icus m. m. 

hos J o r d a n e s (edit. s. 171 f.). Det i n h e m s k a n a m n e t p å Nordnorges 

inbyggare var hdleygir av *hålaugiK, gen. lutloga av *hédauga.* 

Beträffande n a m n b i l d n i n g e n hos J o r d a n e s jfr n r 23 i i r an [n ] i i i 

Grenland, n r 26 Rugi i Rogaland och nr 27 [H)t trothi i Horda land . 

I sak passa h å l o g a b o m a u t m ä r k t som en paral le l l till n r 2 

l a p p a r n a — b å d a voro leveran töre r av sk inn till svearna , t. v. b. 

2 lordanis Romana et Getica rec. Theod. Mommsen (Monumenta Germaniae 
historica, Auctores anfiquissimi V: 1, Berlin 1882, omtryck 1961). 

3 Geticas urhandskrift hade ju enligt Moiumsen (edit. s. XLV. jfr ovan t. 
21 f.) varit skriven med irisk skrift, vari a liknade cc och i (utan prick över) 
ibland var förlängt upptill. Följaktligen kunde celogii läll läsas som adogit 

4 A. Noreen, Altisl. Grammatiks § 145a 2; 382; /. Lundahl i N(amn) o(ch) 
B(ygd) 25 (1937), 87. 

5 J. Svennung, Scadinavia und Scandia (Uppsala 19G3), 59 ff.; Kulturhisto
riskt lexikon t. Nordens medeltid (KLNM) IV 281 ff.; Nordisk kultur XVI 36 
ff. (B. Hougen). 
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till sydligare länder.5 Att den ovanliga fördelningen av dag och 
natt6 ansågs vara utmärkande för Hålogaland, framgår också av 
Adam av Bremen (4, 38), vilken emellertid fått traditionens 'fyrtio' 
förvanskad till "fjorton'. Siffran 40 ha Cassiodorus-Jordanes ge
mensam med Prokopios, förmodligen på grund av en gemensam 
källa, Priskos.7 Även Adam prisar Nordnorges rikedom på päls-
bärande djur (4, 32). 

En säregen tolkning av adogit förfäktar Lauritz Weibull:8 "Pro
kopios är en på helt annat sätt än Jordanes tillförlitlig auktor, och 
enl. honom gäller vad som berättas om adogit inle dessa, ulan 
innebyggarna i Thule. Adogit är thulitoi." 

Först ett ord om sak och logik. Även Weibull menar, att Pro
kopios' Thule måste vara identiskt med Jordanes' Scandza. Men 
den förres "thuliter" är ju en kollektiv benämning på öns samt
liga invånare, bland vilka lappar och götar äro enskilda stammar. 
Är det inte då mindre logiskt att i stället för hålogalandsborna 
vilja pressa in "thuliter" som ett s t a m - n a m n ? Om adogit sägs 
ju uttryckligen, att de bo in parte arctoa av Scandza. Jordanes, 
eller rättare sagt hans förlaga Cassiodorus, visar sig alltså vara 
mera precis i detalj än Prokopios. Vidare har Weibull ej observe
rat, att (Cassiodorus-) Jordanes redan före Scandiabeskrivningen 
har avhandlat "Thyle" som en avlägsen, särskild ö i § 9. Det är 
därför orimligt alt nu i § 19 börja tala om "Thule-bor" på en 
annan ö än Thule. 

Till slut ett ord om det paleografiska och språkliga. Enligl sitt 
löfte (s. 42) om en "förnyad granskning av handskriftstradilion 
och paleografiska säregenheter" dekreterar Weibull kort och gott: 
"Adogit är thulitoi", bokstäverna tui skulle i kursivskrift9 enligt 
Weibull ha kunnat uppfällas som ad, och, säger han helt kort: "it 
förekommer i adogit som i Ihulit"; att stavelsernas ordningsföljd 
är olika i ogii ocli itoi bekymrar honom ej. Ja, han bryr sig inte 
ens om att ta reda på den riktiga ordformen för sin konjektur, 

(i Uppgifterna torde kunna beräknas motsvara 67—69° n. br., jfr Panly. 
i Se Mommsens edition p. XXXIV, anm. 64. RE IX 1920, 32 ff.; s. v. Prisens 

Wissown. Real-Encyclopädie der class. Altertumswiss. (RE) XXIII: 1, 453, 14. 
9, "a ff. 

8 Vetenskaps-Societeten i Lund, Årsbok 1925, s. 62 f. 
» Jfr dock ovan s. 22. 
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J^tm0furertn^*uiLjfp-t«rr*^ m^rynt \ l»ana»r ' i»r«M»r<fäJLie-

i M ^ t m f m t v t t j t r n ^ i «ief0m%Af a u ^ m e H m r u m H 
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p«»»wuf^tr t^JU*4^eM-eum y%tt(x*yix a f n « r » ' ^ i w i t -

tfjhtefuocf.futrtr etui tui» fib^ fomdMUort»*»» |>*>p»>«r»M«r 

p*?tXera»*nmer-cu> t n « r u e i j terrop- v-nltttf m « u i t # 

l a r a f t i u f f -n-n9.4rr*nnrcurrr- p**no/l p e l L u n * »eoor»». 
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Se^wrcMt- dmnd t^*ue*^» r " - t *m4»<*4** t^^ 

•JWMrcncto' b e r ^ t o r»<*ltttt tnrt*»ic*A cfuor-äc^ntttHfmdey-

*£•«•«!»» lna*rYU»nfl», m ^ / W r a M T V P ö f r W ^ W m i L 

pir.na.rtt.A«- ^ e r - u ^ *jp*»rtJ*t M t b Acr*fe»i»>i*^«pftiif 

e r ^ e U ^ t > t - u r * T » t f i m a m , J d f m c t n v c t e u ^ t - e < m i w j » r 

ki«»*rif-&ciftft~uf>i bur~c|tM/i c«c| W J * r mh*d7n*si&rr*** 

beLmn»,fUirt »a /nr 4ncer»t> r e r gO* »gtftHÄ^- r*«*m*Mria*e--

faöTi^rtciif.^-Hnt-mreffTlw» ffc^mrf*}<**• CM«*»rwurw»« 

mi»jmriipr«r-n«:m>« A^Areretjrvi uwtio Ml io-el» fuena* 

cewnrn tniMM^rmnr- r-txttjutr c o r p o r a - ffwinemauju-e^cy»** 

utfAfc/*»j»#ripf&r*»i*. flsr-pe j>r^<fT«ffi Utr%»\spj*r* 

fr**Ti**ri*>i &t>** U r u t n z a u t t m x r <*"T ̂ »Jwi^M-efM»» 

Fie/. 7. Jordanes' Getica §§ 21—24, Codex Vaticanus Palatinus Latinus 920 
(s. IX), fol. 52 v. 
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puurrtffurrtzau^mt^uA.tt/hor-um p o f n u r v c j r w i m i tutttvenl* 
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<m0»r******»r^'p***p*'****»^ *\ 

f t a « H ^ m f U U e i M A i n « < ^ c ( n A 4 ^ M t i i M m AMtwef *• "du****. 

***"». t%&e»o*%urn'eumt*qpfut> n0**ttf»ev*n^*r lT* ,^^ tf*mf***^ 

m t m o r w r x x t t - «yr«trt ,«*Mi wrpn******** ********> ^c***»%m 

**t r t ^ i i l T O i r f r u i i r r r i u w notrt tf i j k««Ww«r»*»w? fV»***M»i*»p 

t l i t c u x f e r - t x t r - y ^ t f t a x ^ t S % A - u » > e » t x u f j urttimrnjspevr** 

r**o u e r m r r *J fHa«ru Lr>ert* tp»r-u*^ c t u m m e octtxnt nf**fhn# 

J» 0h*»JT- cjt»4\-ac™jcx*x*fu t re • e»f-Ö > o n n m i f ffrpf-vei* 9 wr**fr* 

iffWifc; p f p u l V u m r . w r u w o l i u i c m o f U A I I C / ^ X O T l***rtunc 

p«r>utfH<-r -AdftytåttAe i t f f t '**T auA*Untrv»**»ot~urn »tu*— 

umcAfAtrvury uL$t*d**rt»t»sur W i ^ y i r t u b e r ^ W i**}****» 

0^cet~c*x»*r^,e>Jtf£- -xxx*r-o-*e**r pa f tx t soponfAt c t t u r u n 

U ^ ™ * - n ^ »*»r*r*U»L J r ~ n - r - f * * ~ 

uL-ttfr-tuf- lAtncuitiA**, Ucwr t r -« r i ^^* t r r ^» r^ r . r tm i f1U ' i a* r 

tMc&s» t»A»r*w*r**»Mry»*»i**Jibi u 0 f ^ n » t w ^ u H > n a c » n 

/•K/, 8, Jordanes' Getica §§ 24—27, Codex Vaticanus Palatinus Latinus 920 
(s. IX), fol. 53 r. 
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utan skriver felaktigt thulitoi i st. för det rikliga thulitoi, såsom 
Prokopios har 6, 15, 23 och 25.10 På latin bleve det thtilifitc. 

2. scererefennae 'skridfinnarna', 'lapparna 

Namnet tolkas allmänt som '(de skidåkande) lapparna'. Dess 
fonetiska enskildheter kunna diskuteras. Stamvokalen överens
stämmer med den i Fenni hos Tacitus (Germania 46), vilken auk-
tor Cassiodorus citerar i Variae V 2, 2; jämför nedan nr 18 Finni. 
Eftersom vissa detaljer angående lapparna hos Cassiodorus-Jorda-
nes och Prokopios påminna om varandra, torde man få antaga, 
att Priskos även här är den gemensamma källan.11 Har sages
mannen med pluralen g e n t e s screrefennae (Thesaurus VI 
1855) betecknat både lappar och finnar? Annorlunda gens *Alo-
gii i nr 1. 

3. suehans 'svearna' 

Denna gotiska pluralform torde ha upptecknats av Ablabius (se 
edit. s. XXXIX). Sålunda synas alla tre namnen 1—3 ha förmed
lats till Jordanes genom Ablabius och Cassiodorus. — Uppgiften 
om svearnas hästar kan sägas bestyrkas av den uppländska Häg-
gebystenen från 500-talet med sin avbildade hingsthetsning (se 

ifl Om denna böjningstyp se E. Schwyzer, Griech. Gramm. 1 (1939), s. 500.— 
Weibulls fel upprepas i den tyska versionen av uppsatsen i Arkiv för nordisk 
filologi 41 (1925), 238, och i Nordisk historia 1 (1948), 65. — Den raska lös
ningen av problemet adogit erinrar om Weibulls "emendation" av Vagi fluvius 
(se ovan s. 22). Även ett par andra frågor på filologiens område kunna bringas 
i å tanke: Ett rykte hade — med typisk folklig överdrift — förmält, att man 
vid Nordhavels kust hade så gott om bärnsten, att man eldade med den 
(Plinius 37, 35 f.). Weibull tager sig därav anledning att härleda namnet 
Baunonia av grekiska ordet baunos 'ugn' och säger: "Baunonia är ugnön. 
Eldandet med bernsten synes ligga bakom" (Scandia 7, 85). Här hade bevis 
nog varit välkomna, dels att man verkligen har eldat med bärnsten sä, alt 
man byggt ugnar för det, dels att området fått namn av dylika ugnar. "Vad 
angår Basilia", fortsätter Weibull, "är det tydligen fråga om . . . ön av kung
lig, det är omätlig storlek". Mera troligt vore väl 'ön där en kung finns', 
'kungariket' . — Den hos Adam 2, 22 belagda benämningen Ostrogard (av 
slav. ostrov 'ö ' = fno. holmr) motsvarar det nordiska Holmgard och var fordom 
det nuv. Novgorods namn: för Weibull är den emellertid (i Scandia 4, 221) 
"del ryska Östragård" (jfr J. Svennung, Belt und baltisch, Uppsala 1953, s. 15, 
45 f.). 

Il Se not 7 ovan. 
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Fig. 3, "Suehans . . . equi» iituntur eximiis". Hingsthetsniny på bildsten från 
Håggebg, nära Sigtuna (omkr. 500). — Hengsthetzen. Zeichnung auf einem 

Bildstein aus Håggebg, Uppland (ca 500). 

fig. 3). Att Cassiodorus var hästkännare se vi av hans initierade 
hästbeskrivning i Variae IV (jfr IV 2). Även hans sinne för com-
mercia betygas av Variae.12 Den egendomliga motsättningen i 
fråga om exportskinnens färg — dels 'safirblå skinn', dels 'vacker 
svart färg' — har man velat förklara som en följd av Jordanes' 
slarviga excerpering.13 Men varför skulle de billiga blårävarna 
nämnas jämte de kostbara svarträvarna? Saken kan måhända 
bero på att fornnordiskt blär inte endast betydde 'blå' utan också 
'mörk" eller "svart':14 attributet användes ofta om korpen, om neg
rer, etiopier och morer (hlämenn, därav Blåland), vidare i ordet 
blåfeldr (om en svart fårskinnsfäll) etc. Kanske har någon grek 
översatt blär om skinnen med '(safir)blå'; senare har Cassiodorus, 
som tillävenlyrs själv sett svarträvsskinn från Norden, i sin "kom
mentar" (moment q) tillfogat uttrycket decora nigridine,1 ' var
vid iir att märka, att latinets niger också betyder 'mörk'. 

i- Cassiodor! Variae, ed. Th. Mommsen (Mon. G. hist., auct. ant. XII, 1894), 
s. 524. 

U Jfr O. von Friesen i Slrena pbilologica Upsaliensis, Festskr. f. Per Persson 
1922. s. 173 f. 

14 S'. Flgllsson & F. Jönsson, Ordbog över det norsk-islandske Skjaldesprog, 

Köpenh. 1931. 

71 



J. S V E N N U N G 

72 



DE N O R D I S K A F O L K N A M N E N H O S J O R D A N E S 

Fig. 4—5. De nordiska folknamnen bos Jordanes. I—//. 
\ ' i 'dkfinamen bei Jordanes. I—//. 

Die nordischen 
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4. theutes 'folket vid Tjuteå' 

Eftersom två handskriftsklasser (II, III) tyda på formen 
theustes och blott en (I) på theutes, föredrog Mommsen enligt 
sina editionsprinciper (s. LXXII) det förstnämnda, vilket sedan 
gammalt associerats med folklandet Tjust i NO Småland. Men 
Th. von Crienberger10 framhöll 1902, att Tjusts natur knappast 
motsvarar textens ord om hela här ifrågavarande folkgrupp: 'de
ras bygder äro allesamman släta och bördiga'. L. Weibull tog 
fasta härpå och på uttrycket sub uno, vilket såsom filologer hade 
påvisat,17 kan betyda 'tillhopa', 'tillsamman'. Med stöd av de 
tidigare gjorda identifikationerna av nr 6 bergio om Bjäre- och nr 
7 hallin om Hallandsborna förlade W. theutes vid den lilla Tjute-
ån (Thiuta amnis hos Saxo) S om Skälderviken. 

Det är förståeligt, att Otto von Friesen18 till försvar för Tjust-
teorin framhöll, att området vid den ej ens milslånga Tjuteån —• 
ett biflöde till Råån — ej kan tänkas ha rymt en befolkning, som 
varit nämnvärd för Jordanes. Men å andra sidan kan sägas, att 
nr 11 feruir fått sitt namn av en "fjära" (d. v. s. ett av vatten tid
vis överspolat strandområde, i nuv. Fjäre härad), vilken knappast 
är mycket vidsträcktare. Den möjligheten kan också tänkas, all 
Thiuta en gång varit namnet på Rå-ån själv. Detta är ett sam
mansatt namn, som betyder 'gräns-ån' och det tyder ej på hög 
ålder. Vattendrag voro i äldre tid snarare ett sammanbindande 
än avgränsande element.19 Råån går genom urgammal kultur
bygd, där, såsom O. Arrhenius visat, fosfathalten är mycket högre 
än kring Tjuteå.20 Jfr fig. 9. 

15 nigredo iir flerstädes belagt i hans Variae. 
ID Zeitschrift fiir deutscbes Alterlum 46 (1902), 153. 
t i ('.ommodianus, Carmina, ed. B. Domhart (Wien 1887), Instructiones II 2, 

11; 14. 8 sub uno morantur, av Dombart I, 243 översatt med uno loco. — 
S. Benedicli Regula m o n a c h o r u m . . . erklärt v. B. Linderbaucr (Metten 1922), 
kap. 43, rad 28 sub uno omnes accedant ad mensum. 

18 Meddelanden fr. N. Smålands fornminnesfören. 8 (1926), 26. Äns namn 
är ej utsatt på generalstabskartan. 

l» J. Sahlgren i NoB 8 (1920), 55. E. Granlund i Fornvännen 24 (1929), 
38 ff. Råån kallas nu Kvistoflaån, tidigare även Vallåkraån. 

au Olof Arrhenius. Markundersökning och arkeologi, i Fornvännen 30 (1935), 
71, och särskilt uppsatsens bilaga "Tavla 1" (separat i stort format) . För 
litteraturanvisning i denna fråga har jag att tacka professor Gösta Berg. 
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Alldeles omöjligt är kanske slutligen ej, att etl namn t{h)eutes 
kan ha något samband med teutones (även skrivet teutoni).21 

Detta folk har förlagts lill Jylland. Man jämföre namnparen Bur-
gundii—Burgundiones, Franci—Francones, Frisii—Fris (i) ones, 
Got(h)i—Gutones.22 Ang. stammar med boplatser på skilda håll 
jfr nr 26 och 27 nedan. 

5. uagoth<ce> 'våg-goterna' (vid Skälderviken) 

I st. f. uagoth skriver jag *vagothte: ett förkorlningsstreck i 
st. f. ändeisen (jfr Mommsens ed. s. L) kan nämligen lätt ha ute-
glömls. Cassiodorus nämner i sina Institutiones (1, kap. 26, om 
förkortningar) t. ex. REG — regum. I Ravennapapyrer finner vi 
bl. a. dac- = Dacorum. n Formen *Vag-gothtc (bruket av enkel 
och dubbel konsonant vacklar hos Jordanes: jfr nr 23 grannii och 
Mommsens ed. s. 171) kan vara ursprunglig eller ha uppstått ur 
Vaga-gothce genom haplologi. Fr. Läffler tolkade ordet som 'våg
goter', men vilken 'våg' (om detta ords betydelse se ovan s. 13 f.) 
det hiir är fråga om, beror på grannskapet. För den, som på grund 
av de närbelägna bergio och hallin — varom närmare nedan — 
förlägger folket söder om Halland, blir det nära nog självklart 
att gissa Skälderviken. Eftersom texten säger, alt slättfolken 
angripas av andra folk — av allt att döma nr 9—11 —, kan man 
förmoda, att folk nr 5 är götar, som en gäng invaderat ett knsl-
parli vid Skälderviken och måhända så småningom assimilerats 
med grannarna. Arkeologiska rön tyda på kulturellt uppsving i 
Skäne pä 4—500-talen, men tillika på krig och anfall, i synnerhet 
mot kustområden.24 

11 Ordet anses besläktat med isl. Pjoö 'folk', av germ. *jieuSö. 
-'- Om dessa olika ordbildningar jfr E. Wessén i "Studier" (se nedan not 49), 

s. 113 ff.; M. Schönfeld, Wörterbuch der altgerman. Personen- u. Völker
namen (1911) s. XXIV ff. 

23 J.-O. Tjäder, Die nichtliterarischen lalcin. Papyri Italiens aus der Zeil 
445—700, I (akad. avh. I p p s a l a 1955), s. 135, 140; 478 yut(ae). — Ändeisen -ae 
är utskriven i nr 2, 10, 15 (delvis i 8?). Om -ae eller -i se Schönfeld 39. 

24 Märta Strömberg, Untersuchungen zur jiing. Eisenzeit in Schonen (akad. 
avh. Lund 1961), s. 171, 175. Jfr O. Moberg i Fornvännen 39 (1944), 158 ff. 

25 Ett huvudarbete inom Jordanesforskningen är "De nordiska folknamnen 
hos Jordanes" av lektorn vid Karlstads gymnasium, fil. dr / . V. Svensson i 
NoB 5 (1917), s. 109—157. 
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6. bergio 'Bjäre-borna' 
J. V. Svensson25 fann 1917 den evidenta lösningen i ett härads-

namn i NV Skäne: Biargaherred 1200, nu Bjåre. Han ser i namnet 
en genitiv pluralis.28 Betydelse: 'slåttbebyggarna vid berget (Hal
landsås)'. 

7. hallin 'hallänningarna' 
Namnet tolkades av P. A. Munch 1851.27 Adolf Noreen28 har 

förklarat formen på -in vara ackusativ pluralis av en nominativ 
*hallir (jfr nr 11 fervir). Det är givet efter "Hovs hallar" eller 
dylika bildningar vid Hallandsås. 

En fråga av intresse är, hur stort hallins område på 500-talet 
var. I jämförelse med de hittills nämnda folken kan deras land 
måhända tyckas vara oproportionerligt stort. Har någon annan 
stam, som Jordanes ej nämner, kanske behärskat "tomrummet" 
1 mellersta Halland? 

Häremot talar följande. Enligt den s. k. Hallandslistan i konung 
Valdemars jordebok från 1200-talet erlade Hallands nordligaste 
delar, motsvarande nuv. Fjäre, Viske och Himle härader, helt 
andra skaller till danska kronan än häraderna söder om Himle. 
Ja, även under följande århundraden rådde olikhet. Detta lyder 
på att en urgammal gräns döljer sig mellan a ena sidan Himle 
och å andra sidan Faurås jämte övriga sydhalländska härader.29 

I samma riktning pekar den tvärs genom Halland ungefär vid 
Tväåker S om Varberg gående dialektgränsen mellan götamålen 
i norr och del ösldanska dialektomrädet i söder. Mindre bevisan
de, men dock värd att omnämnas, är den omständigheten, att i 
hallandsmålel med hatting menas speciell! en invånare Iran södra 
Hallands slättbygd.30 

26 Ang. namntypen jfr A. Bach, Deutsche Namenkunde (Heidelberg 1062 
195(1 II § 105, jfr 623—634. Enl. Fritz Läffler i Fornvännen 2 (1907), 106 före 
ligger här en kollekliv nominativ pluralis neutr., jfr ly. Gebirge. 

27 p , A. Munch, Det norske Folks Historie I (18511. 
28 Geschichte der nordischen Sprachen (1913), s. 168. 
29 Albert Sand kief i NoB 39 (1951), 138. Dr Sandklef påpekar brevledes, 

att olikheten röjer sig även däruti, att Fjäre, Viske och Himle icke betecknas 
som härader, vilket däremot Faurås osv. i det sydligare Halland gör. 

30 J. Kalén, Ordbok över Fageredsmålet (Gbg 1923), 106 (P. Möller, Ordb. 
öfver halländska landskaps-målet, Lund 1858). 
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Myckel talar alltså för att på 500-talet området för folket hallin 
sträckte sig från Hallandsås till Himle härads sydgräns och att 
vår namnlista icke utelämnat någon stam i mellersta Halland. 
Jfr fig. 9. 

8. liothidace> 'fruktbarhetsfolket (Luggudeborna)'? 

I detta namn döljer sig förmodligen en germansk stam *liudh-
'fruktbarhet', 'växtlighet', 'tillväxt', med verbet liudha 'växa'. 
Härtill bl. a. isl. loQinn fruktbar', 'med rik gräsväxt', 'luden'; 
även Ijödr m. 'folk' (jfr ty. Leute).31 Läffler såg i namnet att 
*lj6ö-pj6Ö 'folkland'. 

Eftersom vår namnlista f. ö. nämner folk, ej områden, antar 
jag en form l io lh ida<e> till likhet med nr 10 finnaithae, 15 ostro-
gothae. Ändelserna -ae och -i växla hos Jordanes i Gepidae, Per-
sae, Venethae o. a. Jämför även namnet nr 2 med nr 18. 

Att liothida skulle avse Lödde å i västra Skåne (jfr Loddm-
kepingh omkr. 1350) synes av Ijudhisloriska skäl omöjligt.32 Sna
ran- Luggade bäradsnamn i NV, omkr. 1250 (avskrift 1300) skri
vet Lyuthgutlhtcrclh och tolkat som 'fruktbarhetsgudinnans hä
rad'.33 Man kunde här tänka sig en avkortad avledning, samman
satt av häradsnamnets första stavelse plus ändeisen -idae, vare 
sig denna är att tolka på samma sätt som -idi i suetidi (nedan 
nr 20) eller som ett tillhörighetssuffix, urgerm. -if5a.34 En sådan 
företeelse skulle kunna jämföras med isl. Skdney 'Skåne' med 
avledningen skån-ungar, sv. Hå-tuna med avi. Habo ('ha-boarnas') 
hundare, Wrindawi ined Wrindbo wngh.35 Jfr även stympningar 
som Beowulfdiktens Wederas för WedergSatas. 

Visserligen möta ett par betänkligheter av saklig art. Vår lista 
uppräknar i regel kustfolken i tur och ordning som de möta en 
från söder kommande seglare.36 Man väntar sig här ett namn 

31 J. de Vries, Altnord. etymol. Wörterbuch (1957—1961) 359, 363. 
32 J. Palmer i NoB 16 (1928), 35; J. Sahlgren ib. 47 (1959), 4. 
33 J. Sahlgren i Hälsingborgs stads historia 1 (1925), 148 f. 
•il FA Hellquist, Svensk etymolog. ordbok. l:a uppl. 1922, s. IX f„ XLIV. 
35 E. Wessén i NoB 20 (1932), 71—88; jfr Bach I § 186 (157), s. k. Klammer-

form. 
36 Man får bortse från avstickarna till inlandet vid nr 10, 15, 18—20, om 

vilka sagesmannen synes ha hört talas blott genom hörsägner, och de i en 
"historisk exkurs" nämnda nr 21—22. 
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från mellersta Hallands bördiga slättbygd. Dock måste man be
träffande ordningsföljden betänka, att det nordligare Romerike 
(nr 16) uppräknas före det sydligare Ranrike (nr 17). vidare att 
öborna (nr 25) nämnas före rygerna (nr 26), ehuru man båt-
ledes söderifrån når Rogaland före öarna. — Det stora avståndet 
i Halland har redan förklarats i nr 7, jfr hur man, förmodligen i 
onödan, frapperats av avståndet mellan nr 27 hordarna och 28 
romsdalingarna. 

Vår sagesman kan i slutet av denna folkgrupp ha tillfogat 
Luggudefolket, ehuru han måhända ej personligen haft kontakt 
med dess område. 

9. ahelmil (autem?) *heinii 'bergsborna (i Himle)' 
Ett obehörigt a framför ett folknamn uppträder två gånger i 

aroxolani Get. § 74. Det kan tänkas, att en förkortning för autem 
ligger bakom det at, som handskriflsklass II och cod. V1 ha: at 
är en icke ovanlig abbreviation för autem.31 Klass II har athelnii. 

Jag antager här ett ursprungligt *heinii; där i — som ofta 
skrevs med lång stapel och på medeltida vis alltid saknade prick 
— två gånger förvandlats till l.38 

Adolf Noreen39 har påpekat, att Himle härad i mellersta Hal
land torde ha fått namn av de glättade hällar, som fr. o. m. Var
berg och norrut träda i dagen ända ner till Kattegats kust i st. f. 
den sydliga slättbygden. Häradsnamnet skrevs 1231 Hienofhe.40 I 
ordets förra del såg Noreen isl. heinn f. 'mjuk sten', "slipsten'; da. 
hen, av urgerm. *hainö. J. V. Svensson tänkte på ett urnord. folk
namn *haintK. Då emellertid urn. ai övergick till cei,41 torde man 

37 w . M. Lindtag, Notae Latinae (1915), 13 ff. Enl. Mommsens ed. s. LVI 
har klass II ofta enim i st. f. autem, vilket kan tyda på ett missförstått för
kortningstecken för autem. Weibulls förslag att hos Jordanes skriva a billin 
och tolka det 'frän hallin räknat ' är högst dubiöst. Det följande Dchinc mot
svaras här av Post hos. Ang. ordföljden jfr § 36 Ad litus autem Oceani. 

38 Om läng stapel på i jfr s. XL VII, om / för i s. LIX: malöres för malöres 
p. 75, 10; prelens för p r d e n s p. 96, 3; loco för iaco p. 86, 4. 

39 Spridda studier 3 (1913), 108. 
40 I en avskrift från omkr. 1300. 
41 J. Brondum-Nidsen, Gammeldansk grammatik 12 § 105; A. Noreen, Alt-

schwed. Gr. (ASG) § 80 II. I namnet nr 10 kvarstår ai: den ljudhistoriska 
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hos Jordanes kunna läsa *hcinii. Folknamnet kan vara bildat 
före häradsnamnet:42 ifall det är skapat på grundval av det se
nare, kan en kortform föreligga, jämförlig med den ovan vid 
liothida antydda. 

10. finnaithae 'Finnvedsborna' 

Detta namn har av ålder hänförts till nuv. Finnveden i SV 
Smaland, tidigare kallat Finnheden (på en runsten därstädes 
omkr. 1050 skrivet finithi). Otto von Friesen, som gjort en ety
mologisk utredning av både finn och hed,43 tolkar ordet som 'päls
jägarnas skogstrakt el. högland' (jfr fig. 9). En otrolig mängd 
villebråd har nämligen nedlagts i denna landsända, som än i 
dag är Sydsveriges rikaste' jaktområde.44 Särskilt längs Nissa- och 
Lagadalama exporterades skinnen västerut, förbindelserna med 
götarna och deras förbundna (nr 9—11?) voro intima: Adam av 
Bremen uppger, alt Finnedi ha tillhört Skara stift och att Väster
götland sträckte sig ända till danska riksgränsen.45 

11. feruir 'Fjäre-borna' 

Fr. Läffler härledde 1894 på ett övertygande sätt Fervir av ur
nord. *fervö (inlånat i lapskan som fiervva); jfr isl. /i«r« = "ebb" 
eller 'strand vilken ibland översköljdes av vattnet'. Namnet här 
har bevarat den gamla ändeisen -IR. Fjäre kallas än i dag ett 
härad i Nordhalland, tydligen efter den havsstrand som legal V 
om Fjärås. 

utvecklingen i Jordanes ' namnlista är ju ingalunda uniformerad, jfr namn 
nr 14. 

4 2 Senare leden av bäradsnamnet har av K.-G. Ljunggren (Sydsv. ortnamns
sällskapets årsskrift 1946—48, s. 32) anknutits till ett förlitterärt ord *hughll 
'kulle', jfr ty. Htigel (se Söderwalls Ordbok över sv. medeltidsspråket, Suppl. 
I, 1953, s. 313); ang. gl > ul jfr Brendum-Nlelsen II § 310. 

*3 Meddelanden fr. N. Smålands fornm.-fören. 8 (Jönk. 1926), 5—22. 
4 4 C. Härenstam, Finnveden under medeltiden (ak. avh. Lund 1946). P. G. 

l e jde i llyllén-Cavallius-föreningen, Årsbok 1933, 67 ff., 72 ff. Jfr KLNM IV 
648. VI 185. Om förhistorisk bebyggelse jfr E. Granlund i Fornvännen 24 
(1929), 40 f. 

4 5 Adam förlägger Finnveden felaktigt norr om Västergötland i st. f. söder 
därom: ban gör ju geografiska misstag då och då (Belt und baltisch 36 ff.). 
Att Adam skulle ha betraktat finnvedsborna som "finnar", d. v. s. lappar, är 
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12. gauthi-goth<ve> 'göt-goterna' (i Västergötland) 

Om den bortfallna ändeisen -ce se nr 5. Flera framstående 
forskare ha i handskrifternas goth velat se en i texten felaktigt 
inkommen förklaring till gauthi. Men eftersom Geticas handskrifter 
ingalunda kunna sägas utmärkas av dylika "glossor", måste jag 
anse gauthigoth (a?) vara en av Ablabius eller Cassiodorus skapad 
sammansättning, med betydelsen 'götiska goter'. Verkets syfte är 
ju att förhärliga goternas historia, och därtill hörde att skildra 
deras urhem, Scandia. Härvid borde framför allt de "kvarvaran
de" goterna där angivas. Dessa voro enligt Getica: 1. goter i 
götarnas (nuv. västgötarnas) land, 2. "östgoter" d. v. s. östgötar 
(nr 15), "våg-goter" = götar vid en vågr (nr 5). 

Medan namnet på östgötarna direkt lånats från östgoterna, 
Ostro-gothae, synes förleden i urgötarnas namn ha bildats ana-
logiskt efter västgöternas, Wisi-gothae (så Cassiodorus i Variae* 
F. o. överensstämmer bildningen med germanska namn som 
Gaucibert, Gaudipert på 700-talet46 eller Thiudi-goto, Thiudi-
giscltts hos Jordanes (ed. s. 144 f.). Sammansättningen har väckt 
betänkligheter (se editionen s. 160), men torde stödjas av det 
egenartade latiniserade Gothiscandza i § 25. Ty även om detta 
ord ursprungligen haft en annan innebörd,47 tycks Ablabius-
Cassiodorus ha uppfattat det som 'det gotiska Scandia': utvand
rarna ha enligt urgammal sed givit sitt nybygge det gamla hem
mets namn.48 

Ang. tolkningen av folknamnet götar (isl. gautar) finnas tvenne 
teorier.49 Den ena utgår från folknamnet, som skulle betyda 
'(avelskraftiga) män' : Göta älv skulle i så fall vara 'götarnas älv', 
jfr namnet Ängermanälven. Enligt den andra skall Göta älv (Troll-

föga troligt, eftersom han strax nämner de senare med det vanliga namnet 
Scritefini. 

46 Se E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I (1900) 606—621. 
4" Hoops, J., Reallexikon der german. Altertumskunde (Strassburg 1911—19) 

II 304. 
48 Bach II § 638; jfr Scadinavia 17 f. 

« KLNM VI 32 ff. E. Wessén, Studier t. Sveriges hedna mytologi och forn
historia (Uppsala univ. årsskrift 1924), 81—119. 

80 



DE N O R D I S K A F O L K N A M N E N H O S J O R D A N E S 

hättefallen?) ursprungligen ha hetat *Gaut, 'götet', varefter folket 
blivit benämnt. 

Arkeologernas undersökningar ha visat, att Västergötlands 
äldsta stenåldersbefolkning bodde, där Göta älv utgjuter sig ur 
Vänern, men att dess tätast bebyggda kulturområde senare låg 
på Falbygdens kambrosiluriska höjdplatå.50 Jfr fig. 9. 

13. mixi^*hixi = {n. *hiskin 'Hising-borna' 

Forskarna ba knappt ens försökt att få ut något namn av 
handskrifternas mixi. I ett par handskrifter har detta "förbätt
rats" till mixti blandade', vilket de flesta lärde ha godtagit. Men 
mixi bör, såsom varande den "svårare" läsarten, anses som den 
ursprungligare, är dock själv, som jag tror, en felskrivning för 
*hixi, vilket kan återgiva ett urnordiskt folknamn *hisku\=' inne
byggarna på ön * H i s ' = nuv. Hisingen. 

En romare pä 500-lalet var icke alls van vid konsonantförbin
delsen -sk- före mjuk vokal, sedan i senlatinet A-ljud i denna 
ställning hade förvandlats lill elt väsljud: inskrifter ha t. ex. sussi-
tabit för suscitabit, disessit för discessit osv.51 I det främmande 
ordet ' hiskiK ändrades nu den i en romares mun ovana Ijudkom-
binationen sk genom ljudomflyttning (metatés) till en mera väl
känd, nämligen As, i latinska alfabetet skriven x. I stället för 
ett latiniserat *hisci skrevs alltså hixi. — Andra exempel på kon-
soiiantomflyttning är lat. Scandia för urgermanskt *skapni-a, 
eller achlis jämte alcis 'älg' hos Plinius 8, 39.52 

I Norge omtalas flera namn på His (med dunkel grundbety
delse), t. ex. Hiso, i äldre tid kallad His, Norske Gaardnavne 8, 
103 (11, 1) jfr Hissoen 11, 269 f.53 Det fornno. mansnamnet 

50 Ä. E. Sahlström i "Falköping genom tiderna" 1 (1940), 21 ff., 57; karta 
s. 68; Valle härads fornminnen (1939), 102—118; vidare i "Ymer" 58 (1938). 
15 IT. — Nordisk kultur II 2 (1938), 125 f. Jfr O. Arrhenius i Fornvännen 30 
(1935), 73. 

51 F. Sommer, Handbuch der latein. Laut- u. Formenlehre2 (Heidelberg 
1914), 181. 

52 Jfr Scadinavia 34 f. — Om (senare) metates sk > ks i fornengelskan jfr 
K. Btilbring, Altengl. Elementarbuch (1902) § 520. Har fornengelsk uttalsten
dens redan på 500-talet influerat skrivningen av namnen nr 13 och 25? 

53 .4. Janzén i NoB 26 (1938), 1—28. C. G. Styffe, Skandinavien under 
unionstidens (Sthlm 1911), 442 f. 
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Hisingr kan vara bildat av ett önamn His. — Den stora ön som 
inramas av Göta älvs båda utloppsarmar har ett särdeles viktigt 
läge både ur handels- och försvarssynpunkt. Till dess av mig 
postulerade namn *His kunna olika avledningar ha bildats:54 

dels His-ing ("till *His hörande e tc) , dels *his-isk-W ('härstamman
de från */YiV etc) , vilket förkortats till *hiskK på samma sätt som 
fris-isk-r ('från Frisland', 'en av frisir') blivit friskr. *hixi är 
alltså = 'his-iska'. Antagandet av ett suffix -isle stödes av nr 25 
*eunixi = *eun-isk-iR.M 

Man må jämföra våra dagars olika avlcdningsmöjligheter i 
t. ex. skånsk (skånska) — skåning, närkisk — nårking, härjedalsk 
härjedaling, medelpadsk — medelpading, västerbottnisk — väs-
terbottning, färöisk — färöing. Beträffande -(i)sk i folknamn jfr 
danskar, tyskar.56 

14. eua-greotingi fsj 'klippbebyggarna på öarna', 'ögrytingarna' 

Detta namn är i handskrifterna delat i tu. Mommsens text har 
Euagre, Otingis. J. V. Svensson föreslog auragreotingi, åsyftande 
'Orgrytingama'. Men det lilla örgryte (nu införlivat med Göte
borg) är alltför obetydligt för att kunna bilda en parallell till de 
övriga namnen. Bättre synes mig K. F. Läfflers "lösa gissning" 
(1894) vara, att eua- här skulle motsvara isl. eya- och att andra 
leden skulle betyda 'klippbebyggare', 'de som bo i stenborgar', 
men missförståtts som 'klippinvånare'. Läffler förlägger detla 
folk till Öland. 

För min del finner jag det mycket sannolikt, att de i stället 
äro att placera på öarna mellan Hisingen och Ranrikeborna (nr 
17) i norr, förmodligen också (eftersom både urgerm. *aujo och 

5-4 Jfr olika suffix vid personbinamn hos F. Jönsson i Aarböger for nordisk 
oldkyndighed 1907, s. 173—181 (-ski 174, -ingr. -ingi 178). Jfr Hoops 4, 427 f. 

55 Tänkbart vore kanske ett suffix med enbart -k-, ifall härledningen av 
änamnet Viskan av Vis-k-n jämte *Vis-a (med hänsyn till dess sjö Visu-
langer] och *VISAT (m. h. t. Viskcerdal 1231) vore riktig; denna härledning 
har dock blivit bestridd: N. Lindqvist, Bjärka-Säby or tnamn 1 (1926), 435 f. 

Jfr fi. Hellquist, Sv. etym. ordbok, l:a uppl. s. XLH {-sk), XXIX (-ing), 
XXXII (-*). 

5« Jfr Söderwalls Ordbok öfver sv. medeltidsspråket: dansker, npländsker 
etc. (subst.). E. Metzenthln, Die Länder- u. Völkernamen im altisl. Schrift-
tum (Diss. Bryn Mawr, Pennsylvania 1941), 17. 
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Fig. 6. Utbredningen av bggdeborgar i Sverige. (Karta, upprättad av Riksan
tikvarieämbetet 1939.) — Die Verbreitung der Volksburgcn in Schweden. 
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motsvarande ord i senare nordiska dialekter även kunde betyda 
'land vid vatten' o. dyl.) på fastlandskusten i ö , där Grözbakka 
skipreidha låg (1465; senare Grötsbacka härad, nu Inlands Nord
re). Både ö-grytingarna' och Grötsbacka äro uppkallade av fno. 
grjöt, fsv. grgt 'sten' (kollektivt), 'grus' m. in.58 

Under medeltiden sammanfattades öarna Hising, Tjörn och 
Orust samt kustlandet upp till nuv. Uddevalla under benämning
en Elfttrsgsla. Folken nr 13 och 14 hörde förmodligen redan på 
500-talet nära samman; för en viss samhörighet talar även nam
net Inland på kustlandet mellan havet och Göta älv, i motsats till 
det senare Ullanilen (givet norrifrån) S om Göta älv. :,!! 

På det krigiska 500-talet, då götarna torde ha varit invecklade 
i ideligii strider med svear och andra, har nämligen det av klip
por ocli berg uppfyllda Bohuslän haft en stor tillgäng i de ovanligt 
talrika bygdeborgar (se fig. 6), som där uppförts. I dessa har 
den naturliga klippan ibland förstärkts med stenmurar, flera me
ter höga. Liksom de kanske mera bekanta stenborgama på Öland 
ha de, när fiender nalkades, utgjort en utomordentlig tillflyktsort 
både för folk och fä. Fn förbiseglande främling har lätt kunnat 
missuppfatta dylika bergfästen som 'urholkade klippor', och den 
blandade "besättningen" av djur och människor boende ihop har 
kunnat ge upphov till orden '(lik)som djur', ritu heluino.60 

Man bör emellertid observera, att i äldre lid byggnader även i 
fred uppfördes av sten, både fiir människor och husdjur (se 
KLNM VII 105, 112, 118, 121 f.). Fil. dr Johan Pettersson har 
påvisat och beskrivit en mängd sådana stenhus från yngre tider 
i S. Bohuslän, alltså på euagreotingis steniga område. (Jfr fig. 7 
och 8.)61 

58 Hj . Lindroth i Bohusläns härads- o. sockennamn (1918) 25 f.; D. Palm 
i NoB 13 (1925), 65 f. Jfr de Vries 190 om grjöt. En 'backe' är särskilt tjänlig 
som samlingsplats, jfr uttrycken kyrkbacke, tingsbacke, oxabacke (för mark
naden , galgbacke etc. — Se / . V. Svensson 128—132. 

59 Styffe 441—444. 
6 0 Med uttrycket jfr Cassiodorus' Variae VII 11 18 in. vivere beluina saevilia. 
61 Se Johan Pettersson i Big 31 (1948), 145—161; "Skållehus på Hermanö" 

(vid Orust) i "Bohusläns fomminnes- och hemb.-förb:s årsbok Vikarvet" 
1949—51, s. 113—137. Historik med paralleller i uppsatsen "Kupolbyggnader 
med falska valv" i Skrifter fr. Folklivsarkivet i Lund 2 (1954). —• Jfr notisen 
av /-.'. Manker i Sv. lurisfförenrs årsskrift 1964, 156. 
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ORUSTVl • 
1 

TJÖRN 

Fig. 7. Utbredningen av stenhus med skalmurar 
i Bohuslän. Efter Johan Pettersson. —• Alte 
Steinhäuser mit gefällten Stenmauern in Bohus

län. 
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Fig. 8. Boningshus nv sten med skal-
murar och överkragat stentak. Långe
landa hamn, Bohuslän. Efter Johan 
Pettersson. — Wohnhaus mit geftillten 
Stcinwänden und Dach durch Vber-

kragung. 

F n del av de s. k. b y g d e b o r g a r n a k a n h a bebot ts även i freds

tid.82 

Till förleden ena- anknyter sig ett språkligt problem, som den har 
gemensamt med nr 25 eu-nixi. Det sistnämnda namnet har av Sophus 
Bugge och Gustav Storm63 vid sekelskiftet förklarats motsvara fno. 
egnir, 'öbor' av *tutjiniz; härav framginge att /'-omljud och synkope 
av i i andra stavelsen ha inträtt redan på 500-talet. Detta påstående 
si red mot samtida språkmans uppfattning. Man ansåg då, att nämnda 
språkfenomen börjat uppträda först omkring 600 ä 700. De senare 
decenniernas diskussioner synas emellertid ha ruckat betydligt på 
äldre åskådningar. O. von Friesen64 gjorde en början, och sedan G. 
Neckel hävdat ett tidigt i-omljud i .gepidiska språket05, säger B. Hessel
man 1945: "Samma slags omljud ha vi rimligtvis i Rö-stenens c. 400 
sair(a)ividavt".M Detta belägg citeras även av V. Jansson 1951. Jag vill 
tillägga, att i-oniljudct på Skandinaviens kust mot Skagerak (i vars 
närhet Rö-stenen står) kan ha påskyndats genom kontakterna med 
England, där (-omljud uppträdde redan på 500-talet.67 

62 Denna åsikt hävdas av S. Anjou i Big 18 (1935), 1—2. 
63 Norges indskrifter med de a?ldre runer (NLEB) I (1891—1903), s. 107. 
64 Rö-stenen (Uppsala univ. årsskrift 1924:4), 15, 151 (160). 
65 NoB 24 (1936), 34 ff. 
66 Omljud och brytning i de nordiska språken (Uppsala 1945), 11—12 (5). 
67 V. Jansson, Nordiska vin-namn (Upps. 1951), 149 f. ("kanske"). — Om 

i-omljudet i forneng. se K. Bulbring § 158; om dess utbredning mot norr 
E. Booth i Vet.-soc:s i Lund årsbok 1935, s. 24. Jfr v. Friesen 151. 
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Fig. 9. Karta över den centrala bygden vid folkvandringstidens slut (be
tecknad med svart: dess utvidgning intill medeltidens början är prickad). 
Vid vänstra kanten nedtill sgns kulturbggden i Bååns dalgäng (nr i ? ) , 
längre upp i s. Halland vid Lagans och Nissans nedre lopp (nr 7), längst 
upp östra delen av Västergötlands siluromrdde (nr 12). Öster om Vättern 
syns kulturbygden t v. Östergötland (nr 15). Inuti landet Finnveden vid 
Lagans övre lopp (nr 10). Kartan är publicerad av Erik Granlund i Forn
vännen 1929, s. 48. — Angebautes Land in Schweden am Ende der Völker
wanderungszeit (mit Schwarz bezeichnet, seine Erwdtc rung bis Anfang 
des M.-A.s ist punktiert) . Links unten das Tal des Bååflusschens (Nr. 49), 
weiter oben Nr. 7 (an den Flussen Lagan und Nissan), zuoberst der öst
liche Tell des Gebietes der West-gauten, Nr. 12. ö des Våttersees das Land 
der Ost-Gauten, Nr. 15. Im Binnenland am Oberlauf des Laga-Flasses 

Nr. 10. (Karte nach E. Granlund in Fornvännen 1929, S. 48.) 

Antagandet, att förleden etta vare sig denna är stammens form 
eller genitiv pluralis — har undergått /-omljud, kan icke tillbakavisas 
med hänvisningen, att andra namn hos Jordanes (exempelvis nr 23 
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gran[n]ii) ej uppvisa omljud. Just med 500-talet tyckas Nordens språk 
ha inträtt i en ovanligt livlig utveckling;68 uteblivanden av omljud upp
träda f. ö. under olika tidsskeden.69 

Den felaktiga ändeisen -is för -i har kanske uppstått genom inverkan 
av stammen mix-, uppfattad i betydelsen 'blandade med . . . ' 

15. ostrogothae 'öst-goterna' (i Östergötland) 

Det synes rimligt antaga, att götarna, som behärskade Göta 
älv (Elfr), när vår namnlista upprättades, också behärskade om
rådet närmast dess mynning (även mellan nr 9 och 11?) och, åt
minstone tidvis, kustområdet mellan havet och älven. I så fall har 
vår sagesman nu lämnat (väst-) götarnas intressesfär och börjar 
här tala om åtskilliga folk, som bo 'längre bort' (exteriores). Allra 
först nämns en stam, som verkar vara en koloni av götar österut. 

Dess namn har, såsom ofta är fallet med främmande egennamu, 
omformats till likhet med ett bekant namn, i detta fall de beröm
da östgoternas (annorlunda nr 5 och 12). Var 'öst-götarna" bodde, 
torde blott arkeologernas undersökningar kunna ge oss fingervis
ning om. Västra Vättcrslranden är, trots tidigare antaganden om 
'öst-götar' där,70 ej att tänka på, eftersom denna icke uppvisar 
gammal intensiv bebyggelse.71 Desto klarare betygad är urgam
mal bosättning i västra delen av Östergötland, vilket tyder på in
flyttning västerifrån. Ett område med en rikedom på gravfält 
sträcker sig från Alvaslratrakten, Boren och Skänninge till om
rådet V om Roxen och uppåt Bråvikens södra strand. På ett 
överraskande likartat sätt finna vi ett fosfatiskt bälte, 2—3 mil 
brett, från Tåkern-trakten över Skänninge till trakten V och SO 
om Boxen, med betydligt mindre styrka fortsättande emot Brå
viken. Detta torde tyda på en äldre kultur i väster.72 Jfr fig. 9. — 
Från folkvandringstiden uppvisar Östergötland storslagna anlägg
ningar med märkliga stenrevlar.73 

68 D. A. Selp, Norsk språkhistorie (Oslo 1955), 22. 
69 Hesselman 36, 44 f., 103; Jansson 118 ff. 
70 A. Noreen i Fornvännen 15 (1920), 44. 
7i Nordisk kultur I (1936), 63 f. 

72 O. Arrhenius i Fornvännen 50 (1965), 80 ff., fosfatkarta s. 85, gravfälts-
karta vid s. 144. Jfr ovan vid nr 4. 

73 ,4. Norden i Meddel. från Östergötlands fomminnes- o. musei-fören. 
1925—6, s. 93. 

88 



DE N O R D I S K A F O L K N A M N E N H O S J O R D A N E S 

16. raumarici 'Romerike-borna' 
Handskrifterna i klass I ha raumariciae (ie A) ragnaricii, övriga 

raumaricae ragnarici; Mommsens text ger Raumarici, Aeragna-
ricii. Jag vill emellertid tolka -ae som en enkel felskrivning för ac 
och läser raumarici ac ragnaricii. ' i Formen ttc finna vi i § 22 
och 316, altjiic i slutet av en uppräkning t. ex. § 31. Konjunk
tionen kan lyda på att vi här ha slutet av en uppräkning: de 
följande folken ha ju en helt annan, en mycket större utbredning 
än stammarna nr 16—17 vid Oslo-1 jorden. 

Redan Zeuss 183773 förband de här sälunda med ac förenade 
namnen med de gamla norska "rikena" Raumariki (nu Romerike) 
och Ranriki, det förra kring södra delen av Glömma, fordom kal
lad Raumelfr,'*' med invånarna rnumar, det senare motsvarande 
norra delen av nuv. Bohuslän. 

Märkligt iir (jfr nr 8), att sagesmannen nämner det nordligare 
Romerike före Ranrike, vilket ju låg närmast för den som kom 
frän Syd-Bohusläns öar. Det ser ut som om hans seglats endast 
sträckt sig lill "ögrytingarna" nr 14, eftersom han sedan i klump 
namnger de bortom götarna boende östgötarnas stam och Rome-
rike-Ranrike i bakvänd ordning. Så Scandias tre nordligaste folk. 
(Mom. /' är nog fel placerat efter u i st. f. efter s.) Först därefter 
fortsätter kustseglatsen, men nu längs Norges syd- och västkust 
(nr 2.'5—28). Omöjligt är i varje fall, att, vår sagesman person
ligen besökt östgötarna och de stora folken nr 18—22. 

17. aeragnaricii = (ac) ragnaricii '(och) Ranrike-borna' 
Om ae- se nr 16. A. Noreen sätter namnet Ranrike i förbin

delse med no. dial. rånen 'lång och mager', mhty. ran "lång och 
smal'. Jfr även no. dial. rnne 'framskjutande klippa", bergås': 
detta kunde passa för den bergiga landremsan mellan havet och 
Idefjord—Bullaren—Gullmarsfjord.77 

74 Om ne — atyue se edit. s. 184, om växlingen -i, -ii Schönfeld s. XXVI; 
Hoops IV 428. 

75 Kaspar Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme (1837). 
"6 Buum-elfr har sammanställts med forneng. h r i am m. 'nödrop' . Hellquist 

(Sjönamn I 509, i Svenska landsmål 20, 1903—06) jämför sjönaninet Böin-
inini/en ( = 'den larmande'. ' i i Varmland, ej långt från Baumsjön i Norge. 
Jfr GN VII, 423, 456; O. Bygh, Norske elvenavne (Kra 1904), 186 och nr 28 
nedan. 
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18. finni 'lapparna' 

Efter ragnaricii skulle, sakligt sett, det ha passat med en fort
sättning Sunt quamquam et horum positura grannii etc. t. o. m. 
ranii (mom. v). Men den vårdslöse kompilatorn Jordanes fort
sätter i stället med ett omnämnande av tre större folk. I Ablabius', 
resp. Cassiodorus' framställning torde motsvarande parti ha varit 
vidlyftigare utformat och försett med en historisk exkurs av 
okänt omfång. Denna exkurs avskäres i Jordanes' excerpt genom 
ovannämnda moment /'. De tre stora folken nr 18—20 äro utan 
ens nytt predikat78 oförmedlat fogade till Ranrike-borna. 

Av dessa tre folk äro två, nr 18 och 20, identiska med de ur 
den östliga källan nämnda nr 2 och 3. Vad finni angår, är L. 
Weibulls påstående (s. 64): "ej identiska med lapparna" obevisat. 
Lappar anses av somliga ha anlänt till Nordskandinavien omkring 
500 f. Kr., enligl arkeologiska rön funnos de i Norge senast omkr. 
500 e. Kr. och ha, sannolikt under äldre järnåldern, måst under
kasta sig de åkerbrukande nordmännens skattläggning med skinn 
(jfr nr 1). Deras "Finnmark" sträckte sig under medeltiden till 
Ström i Jämtland.79 Att här tänka på finnar i Värmland är orim
ligt — dit kommo dessa först i senare delen av 1500-talet.80 

Beträffande attributet mitissimi jfr Tacitus, Germ. 46 Fennis . . . 
non arma, non equi, Jord. Get. § 36 Aesti, pacatum hominum ge
nus.*1 Ang. frågan mitiores — minores se nedan nr 19. 

77 Om det numera svenska Banrike se Stgffe 441 f. .1. Noreen (Fornvännen 
15, 1920, 44 f.) antog, att i ragnaricii nasalerat a + n betecknats med agn. 
Eflersom många forskare anse laliniseringarna Marsigni och Beudigni (Taci
lus (iermania 43, 30) stå för -ingi, kunde man måhända här tänka sig, atl 
agn slår för ang eller nasalerat o. Jfr NG XV 312 ' : 'Banhdmr. — Folket kal
lades renir. 

78 Utelämnande av esse är ju dock vanligt i latin och belagt hos Cass. (s. 
ed. s. 538 b) och Jordanes (s. 187). 

79 Ännu i våra dagar kallas i Norge lappar för finnar (och norska finnar 
kallas kväner, se nr 19): KLNM IV 276 f., 281 ff.; Scadinavia und Scandia 
62 f.; Hoops II 52 f.; Nordisk kultur XVI 57 f.; A. W. Brogger, Nord-Norges 
bosetningshistorie (Oslo 1921), 38, 49 f. 

80 S. Lönborg i "Ymer" 22 (1902), 69 ff. 

81 Jfr Livius 38, 17, 3 inter initissimum genus hominum ferox natto (om 
gallerna); 40, 35, 12 mitiores barbaros. 
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19. uinouiloth*caino-thioth 'kvän-folket'(?) 
Detla ord har väl varit det gåtfullaste av alla. Zeuss tänkte på 

ett *quinovilos, åsyftande kvänerna, J. V. Svensson o. a. på folket 
vid Värmeln i Värmland, andra på det gamla folklandet Vingul-
niprk i SÖ Norge. 

Dä vår sagesman i söder fått upplysning om avlägsna folk på 
vidsträcktare områden i Scandias inre, nämner han dels de frid
samma lapparna (nr 18), dels svearna (nr 20), båda viktiga skinn-
handlande folk,82 som med något olika namnformer ha upp
räknats efter den östliga källan. Det återstår oss här knappast 
något annat namn att gissa på som tredje namn än finnarna. 
Men dessa kallas i Norge fiir kväner.83 Detta ord anses ha från 
början betecknat ett finskt (om man får så säga) "handelskom
pani", vilket grundats i Finland, men sedan så småningom ut
brett sig ända till Ishavet. I Norge ha kvänerna idkat jakt, fiske 
och handel samt upptagit skatt av lapparna.84 

Deras attribut hos Jordanes, pares eorum, d. v. s. lapparnas 
gelikar, tycks, om läsarten mitiores är riktig, uppfatta dem som 
ett fredligt jagar- och fiskarfolk, i motsats till de jordbesitlande 
germanska norrmännen. Mycket talar dock för Miillenhoffs av 
Mommsen gillade konjektur minores i st. f. mitiores i meningen: 
Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus minores; nec non 
pares eorum uinouiloth. Det föregående mitissimi har lätt kunnat 
påverka det följande minores, så att skrivaren tanklöst skrivit 
mitiores. I så fall börjar förf:s jämförelse av folkens kroppslängd 
redan med de små lapparna och deras "gelikar" kvänerna (en stor 

82 En urgammal landväg gick från Oslofjorden till Trondheimstrakten och 
därifrån dels vidare norrut, dels österut till Jämtland och Medelpad (karta i 
Fornvännen 1964, s. 5). Den viktigaste handelsvägen var dock sjövägen längs 
kusten västerut (nr 23 ff.). Om skinnexporten från Norge jfr Scadinavia 59— 
63; Nordisk kultur XVI 36 ff. 

K;i I vår namnlista hade ju ordet finne redan kommit lill användning, näml. 
om lapparna. I Sverige tycks ordet kvän ej ha slagit igenom (belagt först på 
1700-lalet om finnar i Norge), man sade finnar. Della är måhända skälet till 
att kvänerna ej äro särskilt nämnda av östliga källan (se nr 2). 

8 4 Se KLNM IX 599—602. Jfr de senare "birkar larna" under medeltiden 
(KLNM I 594—600). Om finnarnas, resp. kvänernas tidigare bebyggelseområ
den i Finland jfr Phebc Fjdls t röm, Lapskt silver 1 (akad. avh. Uppsala 1962), 
236^238 (m. l i t t ) . 
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del av nutidens finnar anges av antropologer vara kortare än 
svenskar och norrmän i medeltal, lapparna äro mycket mindre), 
för att sen övergå till deras motpol, de långa svearna.85 

Finska kainuu betecknade det område, där kainulaiset 'kainu-
borna', 'kainu-folket', bedrev sin verksamhet. Omkring ar 870 
talar konung Alfred den store i sin Orosiusöversättning om Cwen-
land, beläget bredvid Scridefinnas, och den .skinnhandlande hå-
logabon Ollar kallar det i sin likaledes av Alfred återgivna berät
telse för Cwena land. 

kainuu har i norrmännens och islänningarnas mun under tider
nas lopp enl. K. Vilkuna blivit kvein, kvenHe och slutligen kvivu, 
varvid en sammanblandning med det s. k. "Kvinnolandet"", bär-
ledande sig från den urgamla sagan om amasonerna i ö eller NÖ 
Europa, spelat en stor roll: jfr fornno. kvwn 'hustru', vidare 
kvenna, kvinna. Klart framträder sammanblandningen hos Adam 
av Bremen, som alldeles förväxlar Terra feminarum med Kvcn-
land. 

Som redan antytts, omfattade kvänernas verksamhet på 800-
talet väldiga områden, alltifrån S. Finland till en lång front långs 
N. Ishavet. Det måste ha tagit århundraden att bygga upp en så 
lasl och vidsträckt organisation.87 Det synes mig därför knappast 

85 Det är ju ej enda gången som hela lexttraditionen har fel. Jfr i; 32 p. 62, 5 
Calltpoda för Callipolida, § 91 p. 81, 12 Astringis för Asdlngis, § 96 p. 82, 20 
dum spesis provincia commanerent för specie p rou inda < c > (jfr V. Lundström 
i Eranos 22, 1904, 220) 'de bodde så atl de gav intryck av lydland'. — Om 
kroppslängden jfr B. Lundman, Jordens människoraser och folkstammar i Upp
sala 1943), 28. Jfr Adam 4, 25 (p. 257, 5—10)? 

80 k(o)- (k i finskan uttalas längre bakåt i munhålan) kan i vissa finska 
ord, som inlånas i nordiska språk, övergå till ku-: fi. Koivulahti (-ksi) blir 
på sv. Kvevlaks; koirio 'notskalm' blir kväirä, kvera. I motsatt lånriktning 
blir isl. kveisa, urgerm. kwaison, till fi. koisa 'kvesa'. Betr. vokalen jfr isl. 
svein, urgerm. smalna, med fi. soini, Svensby med Soinila. Allt enl. Jf. Vilkuna, 
Kalnuu-Kvenland (Hels. 1957), särsk. s. 116, 136 (resumé i "Excerpta 
historica nordica" 3, Köpenh. 1962, s. 69 f.). Enl. V. har A-amu-sainmanslut-
ningen fått sitt namn av sällskapets "symbol", en träslav, kainul. vilken 
tjänat som budkavle eller ledaretecken — jfr vårt ord "klubb" och dess 
historia, eller fsv. ordet kylfingar, av kylfa 'klubba' (om de senare KLNM IX 
602). Tidigare l i t t : C. M. Schybergson i Hist. tidskrift f. Finland 3 (1918), 
21 ff. 

87 Vilkuna s. 103 ff. sätter början till l:a årh. Men E. Kivikoski framhåller 
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för djärvt antaga, att någon av Ablabius', resp. Cassiodorus' sages
man över Norge fått kännedom om "lapparnas gelikar". Det finska 
kainuu tycks då ännu ej ha förvandlats till kven utan återges 
med en ursprungligare form.88 Med det här föreslagna caino-pjöÖ 
må man jämföra Gutpiuda om goterna och det till grund för 
nästa namn, nr 20 suetidi, liggande svenska suepiup, på fno. 
GotpjåÖ och SvipjoS. Ordet pjöÖ kan ju beteckna såväl folket 
som dess land.89 

I handskrifter har c lält kunnat bortfalla före a (som ju var 
öppet upptill och liknade cc, se nr l).9 0 Vidare har a själv blivit 
till // (jfr nr 24), och th till ui. Hur i" förlängts till /, ses av nr 9.91 

20. suetidi 'svenskarna' 
Redan Zenss sammanställde detta ord med isl. SvlpjöÖ, svear

nas folk (el. rike)'. Bunsvenskan har Suepiup, som diir torde be
teckna Uppland och dessutom åtminstone Västmanland. Lalinise-
ringen torde ba skapats på grundval av uttrycket (/") Suepiupu,91 

vari den obetonade mellanstavelsen försvagades till i".93 Vidare ha 
andra laliniseringar skapats: Suetia, Sueticus (Suecia, Suecicus, 
Suecus, Suecanus) ,94 

i en framställning av Finlands förhistoria, att någon organiserad jakt och 
jakträtt ej kan antagas under de allra första århundradena av vår tideräk
ning; jfr J. Svennung i Eranos 61 (1963), 139 ff. 

88 Aven andra "barbar iska" namn skrivas på liknande sätt: Cainnn (Jord. 
Romana 8, 10), Cain, Caino, Cnifas etc. — ai som i nr 10. Annorlunda det 
grek. Caeno Frurlo Rom. 291. 

8» Jfr Norfolk och Suffolk som namn på grevskap i England. 1 *catno-thioth 
har stammens u kanske påverkats av den sedvanliga kompositionsvokalen o 
(jfr nr 15). Det senare th för 3 som i nr 8, 10, 27. 

90 Codex V har dock uiilnouiloth. 
91 Ex. på ti för u hos Nonius 108, där det står alhetis för albeus (L. Havd . 

Manuel de critique verbale, Paris 1911, § 630; om h och n § 635). 
92 Liknande å en sörmländsk runsten (Fornvännen 43, 1948, 289 f.) och i 

Danmarks Runeindskrifter (1942) nr 344 (Simris, Skåne; jfr nr 216 i Lolland). 
Länders namn jämställas ofta med folknamn. En runsten i Roma uppräknar 
'greker, Jerusalem, Island, Särkland' (5. B. F. Jansson i Ortnamnssällsk. i 
Uppsala årsskr. 1954, 36). Jfr ty. Bayern, eg. 'bajrama' , lat. Bruttii. (Bach II 
§ 77, 152, 155 e t c ; / Lundahl i NoB 25, 1937, 17 ff.) 

93 Jfr hur i sammansat t inbyggarnamn grundordets slam ofta blir stympad 
(Wessén i NoB 20, 1932, 80). 

94 Aven utländska namn på Sverige härleda sig härav: Suecia, Suezia, 
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Sedan Jordanes omtalat de fridsamma lapparna och finnarna, 
är det alltså svenskarnas tur. Dessa sägas vara 'kända för alt 
vara resligare än andra inom detla folk", in hac gente. Ordet 
gens bar här en särdeles vidsträckt innebörd, nämligen Scandias 
hela befolkning, och upptager alltså Scandzae cultoribus omnibus 
i det föregående.95 Att svenskarna (svearna) ej nämnas hos denne 
västlige sagesman förrän nu, i sällskap med lapparna och kvä
nerna i norr, kan tyda på att förbindelserna mellan svear och 
gillar voro svaga, kanske för tillfället hell avbrutna. 

(21. dani 'danerna', 'danskarna') 
Detta och följande namn tillhöra en (i förlagan troligen utför

ligare) exkurs med historisk inriktning, föranledd av föregående 
jämförelser om kroppslängden. Danerna synas ej f. n. bo på 
Scandiaön; de sägas vara utgångna CT ijisorum stirpe, vilket torde 
ha samma syftning som förut in hac gente, d. v. s. hela Scandias 
befolkning. Bakom den förkortade framställningen tycks den 
tankegången ligga, att reslig växt skänker snabbhet: svenskarna 
äro visserligen de längsta på ön, men danerna. som utgått från 
ön, (äro också resliga och) lyckades (därför) från deras boplat
ser96 driva ur herulerna, som (eljest) gärna vill prisas som de 
längsta utav öns alla folk. Texten är mångtydig, då ipsorum språk
ligt sett kan syfta på suetidi och Qui i nästa sats kan syfta på dani. 
Dock talar fortsättningen (se nr 18) i mom. x: Quibus . . . Roduulf 
rex fuit för atl Qui syftar på hemlös. 

(22. heruli 'herulerna)' 

De utförligaste upplysningarna om herulerna ger oss Jordanes' 
samtida, den tillförlitlige grekiske historikern Prokopios. I hans 
krigshistoria anges på två ställen (II 15 § 3 och 27) uttryckligen, 
att man, för att från kontinenten komma till herulernas hemland, 
måste färdas genom danernas område och sen båtledes ta sig 

Schweden, Smeden etc. Märkligt är, att ännu pä 1300-talet l iknande former 
uppträda, t. ex. i Erikskrönikan 785 hertoghln fik »widhldo ok upsala, 2566 
i siuldhidbe. (B. Pipping, Komment. t. Erikskrön., Hfors 1926, s. 179 ff.; 
E. Hjärne i NoB 40, 1952, 131.) 

95 ()m den skiftande användningen av ordet gens se Mommsens index. 
96 sedes har samma betydelse som i § 22, 26 f., 37. 
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över till Thule (så kallar han Scandia-ön). Jordanes' uppgift om 
herulerna som Scandia-bor är alltså riktig. Intressant är den 
skryttävlan om att vara "längsta folket", som Jordanes avslöjar. 
Den romerske militärskriftställaren Vegetius (omkr. 400) fram
häver kroppslängdens betydelse! 'Vad skulle (romarnas) litenliet 
ha kunnat förmå gentemot germanernas reslighet?' (1, 1; jfr 1, 
16). Bomarhärarnas lättbeväpnade utvaldes bland de snabbaste 
(1, 20). Jordanes själv berättar Get. § 118 (efter Ablabius), att 
det inte fanns nägot folk, som inte valde sina lättbeväpnade hos 
herulerna (jfr § 261); men trots sin snabbhet (velocitas) dukade 
dessa under för goternas fasthet och tröghet. Danernas snabbhet 
omtalas även av Bavennageografen och av Thietmar.97 

Att, som många framstående forskare, vidtaga den i vårt text 
enastående åtgärden att flytta qui och skriva qui Hemlös är 
metodiskt oriktigt och obehövligt. 

23. grannii 'Grenlandsborna' 
Med orden Samma läge98 som dessa ha även . . .' fortsätter 

Jordanes att följa Scandias kust, nu V om Oslofjorden. Av sakliga 
skäl måste vi nämligen här antaga ett grovt fel från Jordanes' 
sida vid excerperingen och att ordet 'dessa' (horum) åsyftar Bo
merike- och Ranrikeboma (nr 16—17), och ej de senast nämn
da Hemlös eller Dani (nr 21—22). 

Det var Mullenhoff, som satte grannii i relation lill det fno. folk
namnet Grenir i Grenland. Jordanes' oförmåga alt hålla reda på 
enkel- och dubbelskrivning av konsonant framträder tillfyllest i 
hans självbiografiska anteckning Get. 266 ego item, quamvis agra-
malas ftirtlitnnis, . . . notarius fui (se edit. s. 171). Namnet "gran-

97 Belt und baltisch 19, om tävling i snabblopp KLNM VII 325. Om heru
lerna jfr uon Friesen, Rö-stenen 44 ff.; E. Schwarz, German. Stammeskunde 
(1956), 104 ff. Enligt Prokopios II 15 fick en från kontinenten återvändande 
herulskara boplatser hos den folkrika stammen Gautol; ön hade 13 folkrika 
s tammar under var sin konung. 

98 positura (Weibull felaktigt: "av deras statur är . . .') liksom positlo Cassiod. 
Variae XI 14, 1; om läget Styffe 457. Om Norges folk under järnåldern jfr 
H. Shetelig i Nordisk kultur I, Befolkning i oldtiden 38 ff. — quamquam har 
här ytterst försvagad betydelse, jfr tamen edit. s. 198. 

95 



J . S V E N N U N G 

landet" gavs för att beteckna dess olikhet mot de granlösa om
rådena i västra Norge.99 

24. a[u]gandzi 'Agder-borna' 

da vi vidare västerut, komma vi till Norges sydligaste kust, 
Agder, förr AgÖir, AgÖasysla (EgÖafylki). Zeuss förlade Jorda-
nesnamnet hit. Ändeben är vulgärlatin för -dii, liksom Scandza 
för Scandia; au- kan vara så att säga en dubbelskrivning för a-, 
jfr uin- för cain- i nr 19. 

Ordets grundstomme är en stam ag-, som betecknar något spet
sigt; härtill har lagts suffixet -and. Ordet *agand var 'landet rikt 
på uddar", inbyggarnamnet latiniserades till *agandii. — Men till 
ag- kunde även läggas tillhörighetssuffixet -iö- (jfr nr 8), vilket 
torde föreligga i *Ag-ö-ir, 'orter med uddar", vartill adj. egöskr. 
— Med serien *agand, AgÖir, egÖskr kan måhända jämföras Vcer-
antl "Värend' ('det på hemvist rika landet'?), virdar 'män med 
hemvist', virdsker.100 

25. eunixit=*eunixi(e)t?={nv. *eun-iski-ir 'öborna' (och?) 

Den egendomliga ändeisen -ixi vill jag förklara på samma sätt 
som i nr 13 hixi (för urnord. *hisk-in), nämligen med att kon-
sonantomflyttning inträtt vid latiniseringen av ett urnord. *eu-
n-isk-iR. Stammen är densamma (*auiö~ 'ö", med /-omljud) som 
i nr 14 eua-greot-ing-i 'ögrytingar'; den är emellertid här utvid
gad med ett n, liksom 1 fno. eg-n-ir 'öbor' (i Eynafylki), vilket 
exakl motsvarar latiniseringen Avio-n-es 'öbor', på nordfrisiska 
öar (Tac. Germ. 40).101 Ang. möjlig påverkan från engelskt i-om-
Ijud jfr nr 14. 

Andra ex. på dylik utvidgning av iö- och la-stammar: heinir av 
*heiö-n-ir 'invånare i HeiSmgrk', liksom sv. Henamora av *hedh-n-ir 
'hedbor' (nu Hedemora) ;102 *ncesnir 'de som bo på näset', i Näsna (Näs
hulta sn); *bceknir 'de som bo vid bäcken', i Beknabergha, nu Bäckom-
herga.1** — Liksom -an-stitminar (med ursprunglig gen.plur. på -na) 

99 Granen har nämligen i relativt sen tid invandrat hit österifrån. Jfr 
Alex. Bugge, Den norske traelasthandcls historie 1 (Skien 1925), 29 ff.; E. 
Hjärne i "Saga och sed" 1947, 29 ff. 

100 Jfr Hj . Lindroth i NoB 6 (1918), 66 f. 
101 Schönfeld 40, de Vries s. v. eynir. Om inbyggarnamn på -n-ir se M. 
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kunde få suffixet -isk-, t. ex. gutniskr, *swcein-(i)skr (jfr lat. Suion-
es),iM har här till stammen eu-n- fogats -iskr: *eun-isk-iR. — Den gamla 
avledningsändelsen -isk-, som betecknat ursprung, tillhörighet etc, 
har varit produktiv till sen tid; F. Jönsson105 nämner en mängd "till
namn" som ganzski 'den götske' (från Västergötland), vermski 'värm
ländske'. Om suffixets äldre bruk om folk och stammar se F. Kluge 
Nom. Stammbildungslehre d. altgcrm. Dialekte3 (1926) § 210. Även 
som subst.: forneng. Deniscan 'the Danish men', ('the Danes' (Bos-
worths Diet.), Frenciscan, Engliscan o. a. (Jfr Noreen ASG § 451, 2). 
Det kunde tillfogas ett annat suffix t. ex. vik-ver-ski 'från Viken' 
(jfr vikverjar), ey-ver-ski. — Frän det nutida Västergötland ger 
I. Lundahl belägg som Jerumska ('Gerum-bornas') socken, jämte Je-
rnina = Gerums socken (1404 Geremska; kirkio), JerumskabergelAm —-
Beträffande övergången av -isk- till -te- kan man jämföra liknande 
metateser i den viktiga väslsaxiska dialekten, som kom att användas 
som riksspråk i England, t. ex. betwix av *bi-twiskum — ty. zwischen 
(bctwtix i Alfreds Orosius p. 202, 11); se ovan not 52. Både ang. om
ljud och inetates får man bötänka att skriftspråk är konservativare 
än talspråk (som det här är fråga om). 

Men till stammen eg-n-, ö-n- kunde också läggas annat suffix: 
ö-n-ing-iar 'ö-länningar', nas-n-ing-er 'folk på Nes' (NG VI 308). 

Jag menar alltså, att till eu-n- har ytterligare lagts -isk-, vilket 
tillhopa vid latiniseringen blivit eunix-.107 

Liksom i Sverige appellativet Ö eller Ön(a) kan brukas som 
namn på många orter,108 kan uttrycket 'öbor' i det örika Norge 
ha använts på flera olika håll t. ex. i 1. Eyna-fylki i Trondheims-
fjordens inre (NG XV 154, 175), 2. Ey-sysla vid Eya-vatn, nu 
Oieren, i det inre Norge, 3. Eynir brukas om norrmän i allmän
het i Heimskringla I 434, 10 (Helge Tryggvasons saga k. 100), 
4. Ey norum insula = 'Öland' i Historia Norwegiae s. 120, 8. 

Olsen i Nord. kullur V 45; /. Lundahl i NoB 25 (1937), 66, 87. Om -n- jfr 
Hellquist Sjönamn (i Sv. landsmål 20) 1 670, Etym. ordbok (l:a uppl.) s. 
XXXV. 

102 "då grundorde t . . . redan var avlett med i-avledning . . ., måste cn annan 
avledningstyp tillgripas . . ., - in": Hesselman i NoB 18 (1930), 4 f. 

103 / . Sahlgren i NoB 23 (1935), 193 f. 
104 Noreen ASG § 169 A.; 416, 5. 
105 Aarböger f. nord. oldkynd. 1907, 175 ff. 
106 NoB 25 (1937), 37 ff. Jfr Sverges ortnamn, Skaraborgs län IX s. 3 om 

Vilske och Laske härader. 
107 Jfr "Suffixhäufung" hos Bach II § 255. 
108 Jfr om vågr ovan s. 13 f. 
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I det sammanhang som Eunixi här står, och särskilt med hän
syn till det följande Aetelmgi, ligger det nära till hands att hän
föra det till öarna utanför Rogaland (möjl. även till S. Horda
land).109 I konung Olaf Tryggvasons saga 2 kallas dess bebyg-
gare holm-rygir, vilket S. Egilssons lexikon översätter med 'Ry-
gerne på oerne (i og ved Rogaland)', ined hänvisning till Eyvind 
Skaldaspillir, Håkonannal : å Häleygi sem å Holmrygi '(såväl) 
hålogabor [nr 1] som holmryger'. 

Om handskrifterna är att nämna: klass I har eunixit aetel mgi, 
II eunixet ethelrugi, III eunixi gethel mgi. Detta tyder på att -t 
hör till eunixi och att Mommsens uppdelning i texten Eunixi 
Taetel Rugi är felaktig. Eftersom klass III har g för t, kunde det 
tänkas att både g och t äro felskrivningar för långt i (jfr nr 9, 
19) och all ordet alltså förut skrivits eunixii (om växlingen /' och 
ii se nr 16—17). Men mera sannolikt är, alt t är en rest av et, 
vilket förenat de sammanhörande begreppen Eunixi et Aetelmgi: 
om placeringen av 'och' jfr edit. s. 184 a. 

26. aetelrugi 'ädelrygerna','de äkta rygerna' 
S. Bugge110 — alternativt redan Munch — föreslog här tolk

ningen 'fastlandsrygerna', 'huvudrygerna', i motsats till utflyttade 
ryger (nr 25). Ett sådant förhållande uttryckte germanerna med 
ordet apal: Adalgoz, Adalswäb, Ealdseaxan (motsats: Half-dan). 
Jfr norska ortnamn som Adalby (1389), AÖal-Eiöangr, isl. aSalbyr 
'huvudbygd', aÖalböl 'sätesgård' etc. Vidare isl. 6Öal 'arvjord', 
fomeng. aÖel 'hemland'.111 

Norges västkust vänder sitt ansikte mot England. Till Shet
landsöarna hade man 30 mil (IV2 dygns seglats), till Orkney
öarna 40 (på 700-talet skedde en verklig folkvandring till dessa 
öar). Före 500-talet hade förbindelserna mellan England och 
Norge undan för undan stärkts. På Jordanes' tid var Norges kul
turcentrum förlagt till Ser- och (senare till) Vestlandet.112 Jag 

109 Somliga ha här tänkt på Ulmerugi hos Jordanes § 26. 
110 N1.ER I s. 107 (193). 
111 Hoops IV 433; Schönfeld 33 f.; de Vries s. v. aöal ; NG I 353; VI 110; VII 

84. 
112 KLNM III 658; VI 115, 133. Jfr Nils Åberg, Den historiska relationen 

mellan folkvandringstid och Vendeltid (Sthlm 1953), 23, 28, 30 f.; Seip 58. 
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anser det fördenskull knappast för djärvt att i fråga om skriv
ningen av förleden aetel- antaga påverkan frän anglosaxiskt 
håll.113 Konung JEdelberht (-briht) av Kent (560—616) utbredde 
kraftigt kristendomen i England. Hans namn (jfr senare konung
ars, t. ex. /Ethelstan, isl. Adalstan) visar, att ordstammen var 
gängse på 500-talet. Liksom vår namnlista har skrivningen ae för 
uttalet e i slutet av t. ex. Finnaithae, nr 2 och 15, har den det
samma i början av Aetelrugi. 

Rygerna (jfr personbinamnet Rogi) bodde i Rogaland (Rog-
heimr, Ry fylke). De anses allmänt hava fått sitt namn av råg, 
fno. mgr , fsv. rugher, i betydelsen 'rågodlare', 'rågätare'.114 Rå
gens odling har emellertid begynt senare än andra vanliga sädes
slag och utbrett sig från ö åt V och N. Ovannämnda etymologi 
har fördenskull dragits i tvivelsmål.115 Emellertid kan ju råg ha 
importerats sjövägen till västra Norge och sen odlats där. Angel-
saxarnas förfäder på kontinenten tyckas ha känt till råg,116 åt
minstone hette hos dem augusti "rågskörden", liksom i England 
på 600-talet. Kulturförbindelserna mellan England och Norge ha 
redan ovan antytts. I Västergötland har man spårat rågkorn från 
de båda första århundradena e. Kr., i Skåne och Halland från 
romersk järnålder, i Bohuslän från folkvandringstid, i Danmark 
från 1 :a årh. 

På annat sätt förklaras namnet, om man hyllar den av många 
forskare framförda åsikten, att de s.k. m g (i) erna i trakten av 
Weichselniyiiningen (jfr Jord. Get. § 26 Gothi. . . promoventes ad 
sedes Ulmemgorum, qui tune Oceani ripas insidebant, d. v. s. 
'holm-ryger', 'ö-ryger'), vilka på grund av sitt östliga läge tidi
gare lärt sig rågodling, ha invandrat till Västnorge och tagit folk
namnet med sig.117 

US Latinets ae uttalades fr. o. m. kejsartiden som öppet ä eller e (Sommer 
s. 71 f.). Om forneng. ae (senare ex) som beteckning för öppet d-ljud jfr 
Bulbring § 36. Om t i vår text för th jfr nr 20 och edit. s. 172. 

114 Hoops IV 3 f.; 111 508—512. 
115 Å. Campbell, Det svenska brödet (1950), 109 f.; i "Saga och sed" 1951. 

s. 18. / / . Hjelmqvist, Die älleste Geschichle der Kulliirpflanzen in Schweden 
(Lund 1955), 142 ff. 

no Will. Ashlcy, The bread of our forefathers (Oxford 1928), 162 ff.; J . 
Hoops, Waldbäume und Kulturpflanzen (1905), 462, 599 f., 635 ff. 

1 " Edit. s. 166; Hoops IV 4; Schönfeld 195, 246. Om ev. samband med syd-
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27. arochi = * (h)arothi 'hprSarna ' 

A l lmän t gi l lande h a r mö t t Zeuss ' f ö rmodan , a t t h ä r döljer sig 

n a m n e t hQröar, u r n o r d . *harupiR, i H o r d a l a n d ; jfr n a m n e t H a r d 

ange r p å fjorden, som de bodde vid. N a m n e t h a r s a m m a n s t ä l l t s 

m e d forneng. haraÖ, -eÖ 'skog' , fhty. h a r o d 'bergig skog' .1 1 8 Ang. 

f r ånva ron av h- jfr n r 1. 

28 . r ann i i ^* raumi 'Romsda lsborna ' 

Handskr i f t sk la s s I I I och codex A h a r ann i i . E n fe lskr ivning 

n n för u m i minuske l skr i f t ä r m y c k e t lät t a t t fö rk la ra (jfr t. ex. 

sid. 104 gan ia el. c a m a för ga ina ) . R a u m r , p lur . r a u m a r , ä r be

n ä m n i n g på folket vid ä lven Raumel f r eller R a u m a , såsom Munch 

s a m t S. och A. Bugge för länge sen föreslogo. Betydelsen ä r san

nolikt l i knande den av Raumel f r i R a u m a r i k i (nr 16). 

Att det ä r ett avsevär t a v s t å n d f rån H o r d a l a n d till Romsda l , 

får ej förleda a t t söka pressa in ett hel t a n n a t n a m n i handskr i f 

t e rnas text : vi veta ju ej n ä r m a r e o m fo lk landens g ränse r vid 

d e n n a tid (jfr det fö rmodade t o m r u m m e t i H a l l a n d : se n r 8) . 

ÖVEBSÄTTNING 

§ 19 /. På ifrågavarande ö Scandia bo många olika folk, men blott 
sju av dem nämner Ptolemaios. A*. Biens honungsalstrande svärm 
påträffas ingenstädes där till följd av den starka kölden. /. I dess 
norra del bor 1hålogafolket, som säges mitt på sommaren ha 
ständigt dagsljus under 14 dygn, å andra sidan vid midvinter-

g 20 tiden sakna klart dagsljus under 10 elygn. m. Genom att sålunda 
obehag växlar med behag är ön olika andra både på gott och ont. 
n. Och varav kommer sig detta? Jo, därav att inan under de 
längre dagarna ser solen återvända österut längs himlaranden, 
medan solen under de kortare dagarna ej ses så hos dem, utan 
helt annorlunda, eftersom den löper igenom himmelstecknen i 
söder, och, medan vi se solen gå nedifrån och upp, sägs den gå 

§ 21 runt omkring dem längs horisonten, o. Andra stammar där ul

ligare Bugi, resp. Harudes (Charydes) jfr även Shetelig i Nord. kultur I 46. 
Noreen i Fornvännen 15 (1920), 27, 36; de Vries 281; BE s. v. Rugi. 

118 NG XI 352. 
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göra ' lapparna, som ej söka sitt uppehälle av jordens gröda, utan 
leva av vilda djurs kött och fåglars ägg; dessa lägga så stora 
kullar i träsken, att de både föda stammen och ge folket dess 
lystmäte rikligen. p . En annan stam bor där, 'svearna, vilka lik
som thyringarna ha utsökta hästar, q. Dessa är det också, som 
medelst sina handelsförbindelser genom oräkneliga andra folk 
för romarnas behov exportera svarträvskinn. De äro berömda 
för skinnens mörka färg. r. Samtidigt sora de leva torftigt, äro 

§ 22 de mycket förmöget klädda, s. Därpå följer en massa olika 
stammar: *Tjuteåborna, 5våg-goterna (vid Skälderviken), "Bjäre-
borntt, Viallingarna, aLnggtide-borna; dessas bygder äro alle
samman släta och bördiga och därför ofredas de där genom 
invasioner av andra stammar. Efter dem följa: *Himle-borna, 
"Finnvedsborna, "Fjäreborna och 12Göt-guterna (västgötarna) — 
ett energiskt och ytterst krigiskt folkslag. Därpå komma "Hising-
borna, 14klippbebyggarna på öarna (ögryt ingarna) : de bo alla 

§ 23 på djurens vis i urholkade klippor, liksom i fästningar. Längre 
bort än dessa bo "östgötarna, l eRomerike-borna, "Ranrike-borna, 
I. de mycket fredliga i a lapparna, mindre (fredligare?) än alla 
andra Scandia-bebyggare, ävenså deras gelikar "kainu-folket 
(kvänerna) . -^Svearna (svenskarna) äro inom detta folk kän
da för att vara resligare än övriga i fråga om kroppslängd; 
//. fast även 2 ,danerna, som utgått ur deras stam, lyckades 
från deras boplatser utdriva 2 2hernlerna: dessa vilja bland Scan
dias alla folk göra anspråk på särskild berömmelse för sin stora 

§ 24 reslighet."9 v. Samma läge som dessa ha även 23Grenlandsborna, 
24Agder-borna, a öborna , 28de egentliga Rogalandsborna (Ädel-
rygerna) , 21Hardanger-borna (hordarna) , ^Romdalsborna (rau-
marna) . x. över dessa var för ej många år sedan Rod (v) ulf 
konung, vilken försmådde sitt eget rike och skyndade i den 
götiske konung Teoderiks famn, där han fann vad han sökte. g. 
Dessa stammar, både med avseende på kropp och anda större 
iin germanerna, stredo med djurisk vildhet.120 

119 Om textens mångtydighet se ovan under nr 21. 
i2" Hos Cassiodorus torde momenten ha haft följande ordning: », v, t, u, 

•>'• y . 

ZUSAMMENFASSUNG 

/ , S v e n n u n g : Die n o r d i s c h e n V ö l k e r n a m e n bei J o r d a n e s . 

Der schwedische Jordanesforscher J. V. Svensson hat die Völkernamen bei 
Jordanes in zwei Gruppen eingeteilt: eine östliche aus östlicher Quelle und 
eine westliche aus westlichen Quellen. Auf östliche Mitteilungen sind sicher 
die drei ersten Namen zuriickzufuhrcn. Nr. 1 adogit ist eine Vcrbildung von 
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aloglt. Die These von Lauritz Weibull, dass statt alogli ein thulitoi (sie!) 
einzusetzen ist, muss sowohl in paläographischer als in logischer Hinsicht als 
gänzlich fehlerhaft bezeichnet werden. Die (H)alogii und die , ,Skrid-Finnen" 
lieferlen Pelzwaren an die pelzwarenexportierenden Swionen (ihr Name hier 
zeigt gotische Form) . Ober Nr. 1—3 ist wahrscheinlich Priskos fiir Ablabius—• 
Cassiodorus—Jordanes eine Quelle gewesen. Nr. 4—8 wohnen sämtlich in 
ebenem, fruchtbarem Land. Nr. 4 lautet in den Hss.-Klassen II und III 
theustes, das die Editoren in der Regel aufgenommen haben. Aber Th. v. 
Orienberger hat bemerkt, dass die Natur von Tjust, wo die theustes gewohnt 
haben sollen, mit der Beschreibung des Textes nicht iibereinstimmt. Weibull 
zieht demgemäss die La. theutes vor, die er an die Tjuteå, einen sehr kleinen 
Nebenfluss im SW Schonens, verlegt. Da Nr. 6—7 bergio und ballin schon fru
her mit Bjäre und Halland identifiziert worden sind, durften Nr. 5 uagoth an 
der Bucht Skälderviken sesshalt gewesen sein. Von den iibrigen mochte ich das 
bisher uncrklärte mixi als Fehler fur hixi erläutern, dies aber als eine von 
einem Römer durch Metalhese zurechtgelegte Latinisierung vom urnord. 
•hiskiK aus */us-isA"-iR = ,die Bewohner der Insel Hisingen'. Ferner die eua-
greotingi als die Bewohner der Volksburgen auf den nörellicheren, grossen 
Inseln, wohl auch des Kiislenlandes des siidl. Bohusläns. Der die Kiiste ent-
lang nach Norden segelude Gewiihrsmann scheint gewisse Völker nur vom 
Hörcnsagen kennengelernt zu haben: die Lappen, das Kainun-Volk (hier, wie 
ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte erwähnt, späler Kväiien ge
nannt) , das Swionenvolk. 

Die Namenliste wurde, mit eingesetzten späteren Benennungen, in. E. etwa 
so gedeutet werden können: 1. die Einwohner von Hålogaland, 2. die Lappen. 
3. die Swionen, — 4. die Anwohner des Fliisschens Tjuteå, 5. die „Väg-
Goten" am Skälderviken, 6. die Einwohner von Hjäre, 7. von Halland, 8. 
von Luggude, 9. von Himle, 10. von Finnveden, 11. von Fjäre, 12. die „Gaut-
Goten", 13. die Einwohner von Hisingen, 14. die Felsenbewohner auf den 
Inseln (Bohusläns), 15. die „Ost-Goten", 16. die Einwohner von Rauniai-iki. 
17. von Ranriki, 18. die Lappen, 19. das Kainuu-Volk, 20. die Einwohner von 
Suethludb (21. elie Dånen, 22. die Heruler), 23. die Einwohner von Grenland. 
24. von AgSir, 25. die Inselbewohner, 26. die eigentlichen Ryger (in Roga
land), 27. die Einwohner von Horöaland (am Hardanger) , 28. elie Hamnar in 
Raumsdalr. 

Cassiodor diirfte die folgende Reihenfolge gehabt haben: 1—17, 23—28, 
18—22. 

Verf. bcahsichligt, eine ausfuhrlichere Erörlerung iiber Jordanes ' Scandia-
Kapitel auf deutsch zu veröffcnllichcn (Acta Sociclatis lill. humaniorum reg. 
Upsaliensis 44: 2). 
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