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JORDANES' SCANDIA-KAPITEL 

Av J . Svennung 

1. JORDANES' KÄLLOR 

Sedan länge h a fi lologerna inset t , a t t J o r d a n e s ' Getica så gott 

som hel t ä r e t t s a m m a n d r a g av Cass iodorus ' f lerfaldigt vidlyfti

gare got iska h is tor ia , vi lken i sin t u r byggde på Ablab ius ' och 

a n d r a s skr i f ter . Det ta f a k t u m f r amgår tydl igt både av M o m m 

sens möns te rg i l l a edi t ion 1882 och av K a p p e l m a c h e r s utför l iga 

a r t ike l om J o r d a n e s i P a u l y - W i s s o w a s Realencyclopädie år 1923. 

Men ä n n u å t e r s t å r å tski l l ig t a l t göra för a t t om möjl igt u r sk i l j a 

Geticas käl lor från v a r a n d r a m e d ledning av de ra s ol ika ka

r a k t ä r . 

Vad avsn i t t e t om Scandia , k a p . 3, be t räf far , to rde m a n i det 

k u n n a sä rsk i l j a föl jande be s t åndsde l a r (jfr m in u p p s a t s i F o r n 

v ä n n e n 59 [1964] s. 3 ) . 

A. Jordanes ' eller Cassiodorus' egna ord 
B. Cassiodorus' kommentar 
C. Cassiodorus' citat med namn ur Mela o. Ptolemaios 
D. Cassiodorus ur astronomisk skrift 
E. Cassiodorus ur historisk källa 
F. Cassiodorus enligt en karta 
G. Cassiodorus efter Priskos, trol. via Ablabius' 

(östlig källa) 
H. Cassiodorus efter ögonvittnen, trol. via Ablabius 
I. Cassiodorus efter en sjöfarande, trol. via Ablah. 

(västlig källa) 
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1 Priskos skrev ett hisloricvcrk i 8 böcker. De s.k. Excerpta de legalloni-
bus Biimanorum beteckna en del av hans verk som »utdrag ur gotiska histo
rien» I RE art . Priscus sp. 9) . Från denna kunna väl Jordanes ' notiser om 
Aluijii. Screrefcnnae och Suehans s lamma. Enligt Mommsen (s. xxxvml har 
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J . SVENNUNG 

Den östliga litterära källan (G) har utförliga karakteristiker 
för varje nr. Den västliga muntliga (I) har korta karakteristiker 
gruppvis för folken nr 4-14, blotta namnen för nr 15-17 och 
23-28; de större folken nr 18-20 få var sin karakteristik och 
åtföljas av en historisk exkurs (E) . Vissa språkliga egenheter 
(x för sk i nr 13 och 25, omljud i nr 14 och 25, formen aetel- i 
nr 26) tyda på att nr 4-28 ha upptecknats av en och samma 
person, troligen en åt England orienterad2 man (icke nordbo), 
som varit osäker vid vissa folkstammars placering och missför
stått stenbyggnaderna i Bohuslän som uthuggna klippgrottor. 

Exccrplorn Jordanes bar av allt att döma felaktigt placerat mo
mentet v (sunt quamqnam . . . raumi) efter t + u (finni . . . prae-
cipuuin) i st. f. efter ,s- (seqnitnr . . . ragnaricii).* I hans förlaga 
torde momentens ordningsföljd ha varit denna: 

(s) Seqtiitiir . . . turba . . . Sunt et his exleriores . . . Ragnaricii. 
(v) Sunt quamqnam ct hornm posilura Grannii, Agandzi, Eunixi, Aetel
mgi, Arolhi, Raumi: (t) Finni . . . nec non et pares eorum (C)tdno-
thioth, Suetidi . . . reliqtus corpore eminentiores, (ti) qttamvis et Dant 
. . . Hemlös . . . expalerant, qui . . . nomen sibi . . . ttffeclant praeei-
puttm. (x) Quibus . . . Rodtuilf rex fuit, qui . . . invenit. (y) IIae . . . 
gentes . . . pugnabant beluitui saevitia. 

En speciell fråga skall nu dryftas: Har Jordanes övertagit sin 
förlagas framställning i f ö r s t a personen?4 

Cassiodorus fått gods från Priskos via Ablabius, enl. Kappelniucber (RE IX 
sp. 1920, 32 ff.) har Jordanes direkt använt å tminstone Priskos ' skildringar 
om Attila. — Paulus Diaconus' Historia Laugohardoruin 1,5 har om skrid-
finnar och om de långa vinternät terna etc. i Norden fått material så : 
Priskos - Ablabius - Cassiodorus - Secundus Tridcnt inus — Paulus D. (.Wonim-
sen s. xxxiv n. 64). Priskos var källa även för Prokopios. 

2 Se Fornvännen 59 (1964), s. 86, 96 f., 98 f. Om metatcs i forneng. jfr 
även A. Campbell, Old Knglish ((rammar (Oxf. 19591 § 440. Ang. i-omljudcts 
kronologi (förra delen av 500-talet) se Ar. Luick, Hist. Gr. der cngl. Sprache 
1 1 (1921) | 201. Om handeln jfr KLNM III 658, VI 133. 

3 Enl. Mommsen (s. 60, till rad 3 i krit . appara ten) har mom. x {Quibus 
. . . invenit) i förlagan följt efter expulernnt i u. ,lfr tV'es,sein, De nord. folk
s tammarna i Beowulf (1927) 77 ff. — Även Pl inius d . ä . har placerat notiser 
på ett onöjaktigt sätt (»Scadinavia» s. 24 f.). 

' Om andra antika fall av denna företeelse se / .Svennung , Untersuchungen 
zu Pal ladius (1935) s. x ff., 26. 



J O R D A N E S ' S C A N D I A - K A P I T E L 

Visserligen talar naturligtvis Jordanes själv ibland i första per
sonen, såsom i § 266 (se Fornvännen 1964, s. 95) och i slutorden 
§ 316 scito me . . . paucos flores legisse . . . nec me quis . . . aliqua 
addidisse crcdat quam quae legi et comperi. Men han synes ha 
bibehållit Cassiodorus' jag-form i § 28 f., där goternas vandring 
från Weiehseltrakten åt sydost skildras: 

"... de skyndade till Skyticns avlägsnaste del, som gränsar till Svarta 
havet. Härom berättas allmänt i deras Åldriga sånger, nära nog som i 
en historisk framställning, och även goternas utmärkte skildrare Ab
labius vittnar härom i sin pålitliga historia. Oeh åtskilliga av de gamla 
författarna överensstämma i uppfattningen härav. Och den pålitlige 
historieskrivaren Josephus, som alltid håller på sanningen som sitt 
rättesnöre och går till händelsernas ursprung alltifrån början — var
för han har utelämnat vad jag anfört om goternas ursprung, vet jag 
ej. Av deras stam nämner han blott Magog och säger, att de biide med 
avseende pä hörd ocli namn kallas skyter." 

Att det är Cassiodorus som här talar är sannolikt, därför att 
denne tycks ha särskilt värderat Josephus, vilken han i sina 
Instilutiones kallar 'nära nog Livius' like'. Han säger sig ha låtit 
sina vänner översätta dennes Antiquilales från grekiska till latin. 
Gclicaställct är intressant, därför att det ådagalägger Cassiodo
rus ' höga uppskattning av Ablabius. 

Elt annat ställe, där Cassiodorus ävenledes torde ha kommit 
lill tals i jagform, är av vikt för frågan: har Cassiodorus anlitat 
blott skriftliga källor eller både skriftliga och muntliga? I § 38 
beter del på tal om goternas tidigare vistelser på olika ställen i 
Skytien: 

'Jag har läst (leginuis), att de för det tredje återigen bott i Skytien. 
Men ingenstädes har jag funnit del av några utspridda pratet nedskri
vet, att goterna skulle ha blivit gjorda till trälar i Britannien eller på 
någon annan ö och sen av någon friköpls till priset av bara en enda 
hästkrake. För övrigt — om någon påstår, att goterna haft sitt ur
sprung här i världen annorledes än jag har sagt, så ma han överrösta 
mig! Men för min del tror jag hellre vad jag liar läst (pottas leclioni 
rredimtis) iin jag instämmer i amsagor.' 

r- Josephus, Antiquitates 1, 6, 1 Magog vero Magogas a se nomtnatos insli-
tuil, a Graecis Scylhae sunt appellali . Jfr RE s. Magog. 
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Mommsen (s. xxxvm) ser i detta ställe ett bevis på att Cassio
dorus endasl nyttjar skrivna källor. Enligt mitt förmenande be
höver väl uttalandet knappast innebära mer än att han hellre 
sätter tro till det han här läst — lectioni kan syfta på legimus — 
än sådant »käringsnack» som denna för alla goter nedsättande 
skcpparhistoria (som f. ö. förefaller vara av snarast nordväst-
europeiskt ursprung,fi kanske rentav från Skandinavien eller 
England?7). Men onekligen tycks det framhållas på mer än ett 
ställe i hans Variae, att han begagnat just skriftliga källor: I, 
praefatio 11 duodecim libris Gothorum historiam defloratis pros-
peritatibus condidisti; VIIII 25, 4 Tetendit se . . . in antiquam pro-
sapiam nostram (Gothorum), l e c t i o n e discens quod vix maio-
mni notitia cana retinebat . . . , colligens . . . germen floridum 
quod per l i b r o r u m campos passim f neråt ante dispersum.H 

Jag återgår nu till vårt Scandiakapitel. Om det är så, att Cas
siodorus endast använt skrivna källor, blir det Ablabius, som 
förmedlat både »ögonvittnenas» och den sjöfarandes berättelser 
(efter eventuella, för oss okända mellanled). Men att Cassiodorus 
i alla händelser bearbetat dessa berättelser, ses av ett flertal även 
i hans övriga skrifter uppträdande ord och uttryckssätt, varom 
nedan s. 9. 

Antagandet att kapitlet går tillbaka på flera sagesman är gam
malt. Är 1902 påpekade österrikaren Th. von Grienberger," att 
notisen om suehans kom från cn särskild källa, kanske tillsam
mans med de båda föregående folken. Att nr 1-3 hade likartat 
ursprung, framhöll 1917 J. V. Svensson:10 »Mindre uppenbart är 

" Syftar måhända på någon folkctymologisk sägen; västnord. ijotl betyder 
dels 'got', dels 'häst ' (häs tnamn) : Hoops II 306. — 1 Variae finns brev till 
franker (II 41 I. 

7 Ett visst intresse för England f ramskymtar kanhända i det förhållandet 
at t Cass. ägnar hela sex §§ åt denna ö på grundval av l i t terära auktorcr, 
medan Jordanes ' källa Orosius avfärdar den på sex rader. 

8 Jfr E. Weilén, Studier t. Sveriges hedna mytologi oeh fornhistoria ( l 'pps . 
1924) 20 f. 

• Zeitschrift fiir deutscbes Altertum 46 (1902), 145: »Die form des na
mens (Suehans) . . . gehört nicht dem berichte Rodvulfs an, der wol eigent
lich erst bei sequllur beginnt und bis arochirani i rcicht.» 

10 N(amn) o(ch) R(ygd) 5 (1917), 148. 
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detta i fråga om de två följande folken» — theustes identifiera
des ju med Tjust.11 Genom att läsarten theutes föredrogs av 
L. Weibull och motsvarande folk förlades till Skåne, flyttades 
uagoth åt samma håll. Som källa angående folken fr. o. m. bergio 
antager .1. V. Svensson (s. 152 f.) en köpman, som kommit seg
lande västerifrån längs norra kusten av Själland. »När vi styrde 
mot Scandias kust», kan han ha sagt, »kommo vi först till bergio, 
norr om dem hade vi hallin, söder om dem liothida.» J. V. Svens
son erinrar så om de olika vägarna för handeln mellan Sydeuropa 
och Norden: en östlig, på vilken pälsverk från svearna fick av
sättning, och en västlig till Scandias långa västkust. Denna upp* 
fattning biträddes av Otto von Friesen, med en närmare preci
sering av vägförbindelscrna.12 

En helt ny faktor vill L. Weibull här införa i diskussionen om 
källorna för de fyra folkgrupperna tlieutes-liothida, ahelmil-gau-
thigoth, mi.ri-euagreotingis och ostrogothae-suctidi, nämligen itt-
nerarier. Vad menas då gemenligen med ett ilinerarium? En 
färdbok för resor inom Romarriket, med uppgifter om vägar, 
rastställen och dessas inbördes avstånd på grundval av det full
ändade romerska vägnätet.1:! Men i vårt Scandiakapilel nämnas 
blott folk och stammar, inga orter, än mindre några vägar, iti-
nera. Det är ett talande faktum, att blott kuslseglats synes före
ligga. Folk i inlandet torde vara bekanta endast genom hör
sägner. 

Men Weibull skriver (s. 04 ff.): »Betraktar man dessa olika folk
uppräkningar närmare, är det i den första och fjärde gruppen en sak 
som väcker uppmärksamhet: ordningen mellan folken . . . iir inte den 
för cn ren uppräkning efter kartan naturliga. I den första gruppen 
når uppräkningen frän folket norr om Båån . . . till folken pa Bjiire-

11 Se F ö r m ä n n e n 1964, s. 74. 
12 Rö-stcnen ( fppsa l a univ. årsskrift 1924), 56, 58. Jfr G. Ekholms kar ta 

Fornv. 59, 5. / / . J. Eggers, Der römische Import im frcien Germanien (Atlas el. 
Urgeschichte I, Hamburg 1951), s. 67, an ta r att landlraiisportvägen ej gått 
så långt norrut tvärs över Sydjylland (så under vikingat iden), utan syd
ligare, ungefär vid nuv. Hamburg-Lybeck (Elbe-Trave) . — Vilken samhälls
ställning vår västliga resenär innehaft är svårt att exakt säga; man obser
verar att han är intresserad av folks krigscluglighct och försvarsanlägg
ningar, resp. om de ha ett utsat t läge för fiender. 

13 RE, ar t . I t inerarien. 
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halvön . . ., viker därefter tillhaka söderut och slutar med folket i 
Luggude . . . I fjärde gruppen börjar uppräkningen med de östra gö
tarna . . . ; den fortsätter därefter med folket uppe vid Baumälven . . . 
och när över Ranrike, det senare Bohuslän, till finnarna och svitiods-
hehyggarna . . . Det är tydligt, att denna första och fjärde grupp in
satts utan direkt sammanhang med de andra . . . Men lika tydligt iir, 
atl det inom var och cn av dessa grupper råder ett visst inre samman
hang, 1 första gruppen beskriver uppräkningen en sammanhängande 
tydlig krets; detsamma torde likaledes vara fallet i den fjärde, där 
den följer vattenvägen från de östra götarna direkt norrut över havet 
lill raumarikesboarna, så landvägen över ranrikesboarna mot öster till 
svitiodsbehyggarna. Mellanboende folk, onämnda av Jordanes, är här 
inte kända. Allt förhållanden som inte kan vara endast en tillfällighet. 
Lägger man de hår gjorda iakttagelserna samman, iir det klart, att 
någon enhetlig källa inte gärna frän början kan ha förelegat . . . Lika 
litet kan det här vara fråga om rent litterära källor — grundstommen, 
på vilken det hela uppbyggts, har varit karakteriserad i första hand 
av namnuppräkningar . . . Den hos Jordanes framträdande ordningen 
mellan folken i grupp 1 och 4 ger vid handen, att hans etnografiska 
framställning utanför de nordliga folken pä Scandza hör vila på i en 
eller annan form avfattade ilincrarier.»1 ' 

W . m e n a r al l tså, at t n a m n e n n r 4 - 8 avslöja en r u n d r e s a . Na

tu r l iga re synes det a n t a g a n d e t vara , a t t ( om l iothida ej ä r a t t 

söka i Ha l l and ) s a g e s m a n n e n vid s lu te t av e t appen e r i n r a t sig 

n a m n e t och tillfogat det i e f t e rhand (Fv . 1964, 78) . Än m ä r k l i g a r e 

ä r emel le r t id den av W . k o n s t r u e r a d e r u n d r e s a n i f järde g r u p 

pen. F r å n ös tgö t a rna ( n r 15) skal l m a n ha fä rda t s till Romer ike 

" W. skriver s. 66: »Hos Ptolemaios översvämmar det med uppgifter . . . 
om de land och folk han beskriver. Man är, i anslutning till P:s egna 
utsagor, allmänt överens om att flertalet av dessa uppgifter är hämtade 
ur . . . ilincrarier.» Om denna sak yttrar sig Ftggers s. 77 sålunda: »Die 
Expedition zur Bcrnsteiukuste [Plin. 37, 45] blieb wohl tatsächlich ein Ein-
zclfall, wenn wir nicht mit Steche [S. 136 ff.] aus den Städtcnamen des 
Ptolemäus Häucllcritincrare herauslcsen wollen, was mehr als fragwcirclig 
erscheint, zumal die auf dieser Basis gewonncnen Hanelelsstrasscn in ihrer 
I.inienfuhrung allén sonstigen Beobachtungen und Erfahrungcn wiclcrspre-
ehen wurden.» 

Weibull anser (Scandia 7, 119), att redan Ptolemaios använt »itinerarier» 
för sina uppgifter om folken på Skandia-ön (se nedan s. 31 f.). Men vad som 
är otroligt på 500-talet är ännu otroligare på 100-talet. Även hypotesen att 
alcxandiinaren Ptolemaios skulle ha gjort bruk av den »gammalnordiska 
orienteringen», varpå W. stöder vissa teorier, torde återstå att bevisa. 

6 
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( ö om Os lo ) , sen l andvägen över n o r r a Bohus l än till svea rna 

( n r 2 0 ) ; f inn i och u inoui lo th n ä m n a s förs ikt igtvis in te alls av 

W . i t id tabel len . Förv i sso bleve W e i b u l l s k a r u n d t u r e n g a n s k a 

knaggl ig genom u r s k o g a r n a i 500-talets Sverige, dä r ä n n u å l sk i l -

liga sekler sena re l ängre resor i regel företogos va t tenvägen . 1 5 

»Tydligt är», säger Weibull vidare (s. (>(>), »alt i l inerarierna varit 
helt bestämmande för namnuppräkningarna. Det är tidigare framhäft, 
alt Jordanes känt de sju folk, Ptolemaios omtalar såsom boende på 
Skandia. Av dessa ha emellertid . . . endast medtagits t re : firaisoi, 
Fjärås- eller Fjärehehyggarna, finnoi, finnarna, och gutai, götarna. De 
andra fyra ha utskjutits. Tydligen därför, att de inte förekommit i 
ilinerarierna.» I själva verket har Jordanes ej använt Ptolemaios' 
namnlista, han har litat till andra källor; femir, den obetydliga stam
men i väster, kan ej motsvara de i öster bosatta firaisoi, som av sina 
grannar att döma (jfr Fornvännen 1964 s. 9, not 17) böra ha varit 
en större stam. 

»Det här framhållna kållförhållandet», fortsätter Weibull, »låter sig 
ytterligare styrka. Har till grund för J:s framställning . . . legat itine-
rarier, ligger del i sakens natur, att de karakteristiker, som förekom
mer, hör vara hämtade annorstädes ifrån. I ett par fall låter sig detta 
visa. Jordanes säger om folkgruppen mixi . . .: »alla des.sa bo på vilda 
djurs vis i urhålkade klippor som var det kasteller». Uttalandet har 
tagits till intäkt för korrektheten och sakligheten hos den källa, på 
vilken J. byggt. Man har gjort gällande, att intill sen tid på Hallands
kusten legal enklare boningshus, som till takskägget varit nedgrävda i 
marken, så aft endast gaveln med utgången slätt fri (v. Friesen, 49). 
Urhålkade klippor och husbyggnader identifieras här utan vidare, 
vad som framställes som ett allmänt bruk med ett sällsynt undantag. 
Men även om detta kunde ske, vore bevisföringen inte bindande. Geo
grafen frän Bavenna hänvisar ifråga om rcrefeni och sirdifeni, skrid-
finnarna, till den götiske skriftställaren Ailhanarit och säger om 
dessa, att de bor i bergens klippor (rupes montium inhabitant) . Pro
kopios, att samma skridfinnar lever på vilda djurs vis . . . Här är med 
tydlig verbalanknytning hos två skilda författare bägge elementen i 
J:s framställning. Elementen är hos denne sammanförda, och sam
tidigt karakteristiken transponerad från det folk i det nordliga 
Scandza, .skridfinnarna, som den på grund av de två författarna måste 
ha gällt, till tre av folken i det västra.» 

H ä r m e d förhål ler det sig s å : Ravennageogra fen levde ca ett 

och et t ha lv t å r h u n d r a d e e f t e r J o r d a n e s , v i lken h a n c i t e ra r 

Sune Lindqvist, Svenskt forntidsliv (1944), 192 ff.; KLNM VI 176. 

7 
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med namns nämnande; kanske någon skulle påstå lån ha skett i 
omvänd riktning . . . Den götiske auktorn är okänd, ban kanske 
aldrig existerat. Texten lyder i modern edition:18 rupes montiuin 
habilare, vilket betyder: 'bo på (bebo) bergens klippor (klyftor) ' 
(utan quasi castellis). — Prokopios framhåller, att skridfinnarna 
leva som djur, men att de andra innebyggarna på den stora ön 
knappast skilja sig från övriga människor. Redan det talar ju 
mot att en läsare skulle ha flyttat om karakteristiken så svindel-
artat från folk till folk: underligt vore, om ett i latinsk källa 
befintligt uttryck om lappar förenat med ett annat uttryck om 
lappar i en grekisk (alltså östlig) litterär källa, döke upp i en 
latinsk berättelse om folk på Sydsveriges västkust, där det ej 
passar.17 

Är detta kritisk källforskning? Ligger det inte närmare till 
hands att taga reda på »wie es eigentlich gewesen» just i om
rådet mellan Fjäre och Ranrike? Och där efterforska förefint
ligheten av bygdeborgar och eventuella stenbyggnader i övrigt 
under ifrågavarande tid? 

En blick på en svensk fornborgskarta från järnåldern visar en 
så påfallande dominans för just södra Bohuslän — där enl. milt 
förmenande hixi och euagreotingi böra ha boll —, att man ej 

" Havennatis Anonymi Cosmographia, ed. J. Schne'z (Lpz. 1940), 4, 12. 
Övers, i »Nomina Germanica» 10 (1'ppsala 1951), s. 58. 

17 Weibulls förfaringssätt påminner om ett l iknande beträffande den be
römde geografen Plolemaios (nedan s. 31 f.). Denne, vilkens uppgifter en l .W. 
själv (Scandia 7, 1937, 107-115) beteckna »det största steg framåt, som dit
tills tagits i den skandinaviska Nordens upptäcktshistoria», skriver 2, 11, 7: 
'På den cimbriska halvöns hals bo saxarna, ovanför dem . . . österut 
(C)Har(o)udes , al lra nordligast Kimbroi ' (namnen synas ha påverkats av 
keltiskt u t t a l ) . Se även kar tan i Fornvännen 1964, s. 8, med Kimbroi vid 
Skagen och Cbaroudes nedanför dem. W. anser att Ptol . har »transponerat» 
de båda folken frän deras plats S om Elbe till norra Jyl land. Men Bengt 
Melin (Die Heimat der Kimbcrn, Uppsala univ. årsskr. 19601 har efter djup
gående forskningar bestridit denna hypotes; jfr Augustus i Monumentum 
Ancyranum 26 om C.imbriqne et C.harydes; Plin. 2, 166 ansp id i s divi Augusti 
Germaniam das se c i rcumveda ad Cimbroruin proniunluri t im ( = Skagcn i ; 
Muchs komm. t. Tac. Germ. 37; Steche 105 f.; HE 111 2547, 2194. Frägan 
huruvida folkens namn kvarleva i sentida or tnamn kan lämnas åsido. Olika 
s tammar kunna ba haft samma namn och samma stam kan ha varit splitt
rad på olika pla tser : F.du. Norden, Alt-Germanien (1934) 197 f., 312 f. 
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kan undgå att förknippa den med Jordanes' ord excisis rupibus 
inhabitant, där excisis (såsom redan Läffler insåg) måste bero 
på ett missförstånd från den på avstånd förbiscglande resenärens 
sida. Men även i fred byggdes under äldre tider hus av sten, både 
för människor och husdjur. Detta måste ha varit särskilt natur
ligt för Orust och Tjörn med deras helt kala bergsplatåer; se 
Fornvännen 1964, s. 84 ff. med littcralurhänvisningar. — Be
träffande det språkliga överensstämma uttrycken med Cassio
dorus' vanor: i sin psalmkoinmenlar skriver han 148, 7 spelands 
inhabitat; 101, 7 stagnis inhabitat. Ordet beluinus brukar han 
gärna: beluina saevitia som satsslut i § 24 och 128, Variae V1111 
18 in. affecfare vivere b. s. 

Slutligen må framhållas, alt själva uppdelningen av folknam
nen 4-14 i grupper talar emot hypotesen om »ilincrarier». En 
gruppkarakteristik kräver ju, att även källan haft liknande grup
pering; men där måste också de enskilda folken inom gruppen 
ba namngivits. Det var då onödigt att anlita särskilda ilincrarier 
för enbart namnen.18 

2. SCANDIAKAPITLETS T R O V Ä R D I G H E T 

L. Weibull slätar sin uppsats med bl. a. följande ord (s. 68) : 

»Det visar sig sålunda, att de källor, som ligger till grund för Jor
danes' etnografiska framställning av Scandza är helt andra ocli annor
lunda beskaffade iin man tidigare gjort gällande.» Efter aft ha berört 

18 Av helt annan karak tä r är den av Weibull omnämnda likheten mellan 
kapit lets slut Hae ilaqne gentes, Germanis corpore et unimo grandiores puij-
nabant beluina saeuilia, oeh Mela 3, 26 immanes sunt animis atque corpori
bus. Här är det nämligen fråga om Cassiodorus' egen exkurs (moment u, x, 
y) och det är hell naturligt , alt han elär kan ha påverkats av Mela, som ju 
citeras med namnet i S 16. Mela ta lar om germaner i a l lmänhet , Cassiodorus 
om nordborna, som i cn jämförelse med kont inentalgermanerna sägas vara 
'väldigare både med avseende på sin kropp och sitt mod'. Jfr härmed även 
Cass. chronica, pracf. 2 corporis magni tudlne purlque aniini saeuilia prae-
ualentes; Variae III 50, 2 corporis grandl la tem. — I de föregående raderna 
av kapitlet kan man jämföra § 23 nomen a f fedan t med Variae 111 12, 3 

affeetan» farna» eommoda, VIII 20, 2 a. amorem eunetorum; i § 24 ad gremln 
conuolauit med Cass. Epist. Theod. 8, 7 (p. 391) ad . . . dominum . . . episco-
pus conuolaret. Var. III 27, 1. 
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fördelningen på två källor, varav den östliga (för nr 1-3) är litterär, 
yttrar han om den västliga: »Framställningen vilar här på itinerarier. 
Des.sa itinerarier ha sammanställts och folken tillagts karakteristiker, 
som tydligen hämtats annorstädes ifrån och i två påvisbara fall gällt 
andra än de folk, som Jordanes angiver. Det historiska värdet av 
Jordanes' etnografiska framställning blir under dessa förhållanden 
mera begränsat än tidigare. Huvudsaken är namnuppräkningarna.» 

Av vår ovan framlagda ingående undersökning torde ha fram
gått, att den västliga namnlistan icke är hoparbetad av en väg-
förteckning, jämförlig med romarrikets itinerarier, och litterära 
källor på grekiska och latin, där innehållet falskeligen skulle ba 
flyttats över t. ex. från lapparna till bohuslänningarna. Vi ha 
alltså ingen anledning att nedsätta värdet av Scandiaskildringen. 
Orubbad kvarstår filologernas uppfattning, att Getica är ett sam
mandrag av C a s s i o d o r u s ' verk,19 som å sin sida är grundat 
på andra auktorer. Även om goternas bragder och amalernas ätt 
etc. ha förhärligats,20 förelåg ju ingen anledning att förfalska den 
geografisk-etnografiska beskrivningen av Scandiaön för den av 
både natur och kultur intresserade Cassiodorus. Han framlägger 
inte heller några historier om fabelväsen o. dyl. som Mela, Ba-
vennageografen och Paulus Diaconus. 

Låt oss nu söka utröna tillförlitligheten hos excerptorn själv, 
J o r d a n e s ! Det verkar nästan, som om hans barbariska latin 
och hans plagiat i förordet, där han ordagrant skrivit av några 
rader ur Bufinus' förord till översättningen av en Origenes-

10 Weibulls ställning till Cassiodorus' roll som källa är delvis dunkel. 
Resonemanget kretsar kring Jordanes, t. ex. s. 67 om euagre ot tngis : »Här 
är . . . bägge elementen i J : s framstäl lning. Elementen är hos denne samman
förda» e t c ; om germanerna : »Karakterist iken är at t jämföra med . . . 
Melas . . . Jordanes har endast . . . omformat denna ; s. 60: »Det finnes . . . 
ingen anledning att uppgifterna . . . skulle härröra från Cassiodor-Ablabius.» 
Den självsäkra wcibullska framställningen med negligerande av filologisk 
forskning har tyvärr vilselett en del, så at t man ännu år 1964 i ett stort 
arkeologiskt verk får läsa saker som föl jande: Jordanes har »förfogat över 
äldre källor och bland dem f ö r m o d l i g e n Cassiodorus», eller: »Jorda
nes adogit m å s t e ha varit desamma som Prokopios thulitoi» (annor lunda 
i Fornvännen 1964, s. 67 f.) ; orden äro spärrade av undertecknad. 

£0 Att både Cassiodorus och Jordanes äro part iska och opålitliga beträf
fande goternas politiska historia, är al lbekant . 
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skrift,-1 gjort honom så misstänkt i eftervärldens ögon, att man 
tilltrott honom att ha förvanskat även det sakliga innehållet i 
Getica. 

När han i förordet säger, att han haft Cassiodorus' gothistoria 
till låns för excerpering blott ad triduanam lectionem (»si cre-
dis», tillägger Mommsen sarkastiskt i sin kommentar s. XLI) , 
så tror jag man får komina ihåg romarnas vana att använda 
räkneordet »tre» även i en mera obestämd betydelse än vi, näm
ligen = 'e t t par', 'några'; jfr t. ex. Catullus 79, 9; Martialis 13, 
124, 2, eller det gängse uttryckssättet tria verba = pauca. 

Nej, det stora och obestridliga felet hos Jordanes är hans kom
pletta oförmåga alt åstadkomma ett klart och bophängande sam
mandrag av Cassiodorus, att disponera sina excerptcr i en njut
bar framställning. 

Här ett par exempel: 1 § 28 omtalas goternas utvandring från Weich-
sel-trakten mot Skytien. Skildringen avhryles genom en upplysning 
om de källor som Cassiodorus haft, nämligen Ablabius och Josephus 
(S 29), vidare av en beskrivning över Skytien och dess folk (ti 30-37). 
Sen kommer (§ 38) elt omnämnande av goternas trenne uppehålls
orter i Skytien, inlett med orden Qnomm munsione prima in Scgthiae 
solo etc., där Quorum syftar på Gothorum i § 28 (Mommsen överväger 
att i Quorum § 38 antaga en felskrivning för Gothorum, men detta 
synes mig onödigt med tanke på andra liknande långsökta syftningar). 
Avsnittet om uppehållsorterna avhryles av resonemang angående en 
viss folksägens värde som historisk källa (härom ovan s. 3). 1 § 39 
fortsätter skildringen av goternas första och andra uppehållsort, åt
följd av en exkurs (SS 40-41) om deras lärare och höga bildning num. 
I g 42 namnes tredje orten, i § 43 deras skicklighet i bågskytts, spel 
och sång. Men när § 44 sedan begynner med orden Tune, ut fertur, 
Vesosis . . . inttilit bellttm, är detta Tune att hänföra till goternas första 
uppehållsort, alltså § 39. 

I S 82 heter det ordo gentis, unde (= de qua) aginuis. Efter en lång 
exkurs återupptagas begreppet i § 89 med orden Nam gens ista etc. 

Det går alltså fullt i stil med Jordanes, att i Scandiakapitlet 
(genom att en excerptrad blivit inskjuten på fel ställe, varom 
närmare i Fornvännen 1964, s. 89 och 95) horuni i moment v 
av § 24 syftar på ragnaricii i moment s av § 23, medan quibus i 

21 Han markerar dock sitt »lån» med orden ut quidam alt . 
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mom. x av § 24 syftar på Hemlös i mom. u av § 23.~ Genom an
tagande av denna felplacering blir det reda och sammanhang. 
Efter Bomerike och Banrike öster om Oslofjorden följa Gren
lands innebyggare väster om fjorden. Det passar också bra alt 
efter Bomsdalingarna följa lappar, kväner och svenskar, om vilka 
sistnämnda kunskap kunde erhållas tack vare tvärvägen över 
Kcilen till Medelpad i Sverige (se Ekholms karta i Fornvännen 
1964, s. 5) . Efter svenskarna passar det också bra att anknyta 
cn jämförelse med daner och beruler, till vilka sistnämnda Cas
siodorus fogat en historisk notis om deras konung Bodulf, som 
tagit sin tillflykt till Teoderik den store, och om nordbornas vild
het i krig inbördes. 

Den orediga dispositionen, belyst med exempel ovan, bekräftar, 
såvitt jag förstår, Jordanes' uppgift i företalet, all han haft till
gång till förlagan, Cassiodorus, bara »på ett par dar». Han har 
helt enkelt inte haft tillfälle att kontrollera rikligheten av och 
korrigera sina i brådska gjorda utdrag. 

3. SCANDIAKAPITLETS FULLSTÄNDIGHET 

En viktig fråga är denna: hur pass fullständigt har Jordanes 
överflyttat Cassiodorus' Scandiabeskrivning? 

Äldre forskare ville i kapitlet se cn nära nog fullständig geografi 
över Skandinavien. Miillenhoff jämför med Tacitus' Germania och 
ville, där så behövdes, komplettera »vita fläckar» genom allehanda 
textändringar, som Verthi 'virdar' för finnaithne och Thratiiuitlii (vid 
Trondheimsfjorden) för ranii. Eller också utvidgade man i tankarna 
stammarnas landområden efter behag: Så antog t. ex. Läffler, att hal-
lingarnas område (nr 7) hade sträckt sig från Kattegalt över nord
östra Skåne till Östersjön ocli att femir behärskat även södra Väster
götland. Med dr J. V. Svensson inträdde en mera nykter uppfattning: 
»vi måste avslå», säger han (s. 157), »från hoppet att genom honom 
(Jordanes) erhålla en . . . systematisk och fullständig redogörelse för 
folken på vår halvö». 

Först och främst måste vi begrunda det faktum som framgår 
av företalet till vännen Castalius, på vars inrådan Jordanes publi-

'-* Jfr /.. Havet, Manuel de crit iquc verbale (1911) § 1101 »Morceaux in-
tervcrtis». 
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cerat verket: han har pressat ihop Cassiodorus' tolv böcker got-
historia — C. älskade tolvtalet — till en enda, visserligen ganska 
stor, volym. 

I Geticas första kapitel säger Jordanes, sedan han kortfattat 
omnämnt diverse öar längs världens utkant alltifrån Indiska 
oceanen över Balearerna till Orkneyöarna och Thyle: »Detta 
samma omätliga hav har i sin arktiska, dvs. norra, del även en 
omfångsrik ö vid namn Scandza, vilken vi senare med Guds 
hjälp skola tala om, eftersom det folk, vars ursprung du ber få 
upplysning om, likt cn bisvärm flugit ut ur denna ös inre (ab 
huius insulae gremio) och kommit till Europas fastland. Men 
huru och på vad sätt detta skett, det skola vi, vill Gud, i det 
följande utveckla.» Så följer i kap. 2 beskrivningen av England,23 

varpå kap. 3 börjar: Ad Scandziae insulae situm, quod superius 
reliquimus, redeumus. Kap. 4 skildrar själva utvandringen från 
ön till trakten av Weichsel och vidare till Skytien vid Svarta 
havet. 

Scandiakapitlet bar till uppgift att vara inledning till utvand-
ringsberättelsen. Det kan då tyckas ha varit naturligt att särskilt 
uppehålla sig vid de landsdelar på ön, där ännu folk kvarboddc, 
vilkas namn påminde om g o t e r n a s — alltså götarnas. 

Men Jordanes tycks ingalunda ha haft tillgång till rikliga upp
lysningar om götarna. Dessa nämnas inte allra först, utan när 
deras tur kommer i den — förvånansvärt väl iakttagna — geo
grafiska ordningen, då en resenär ger en, förmodligen av Abla
bius utnyttjad, berättelse över Scandias västkust. För stammarna 
från Skälderviken t. o. m. södra Bohuslän ges karakteristiker 
gruppvis i lie grupper.-4 Men fr. o. m. norra Bohuslän och vägen 
åt väster och norr till Bomsdal nämnas enbart namnen. De tre 
stora folken i öns nordligare del, nr 18-20, få karakteristiker. 
Därefter kommer (rester av) en historisk exkurs av Cassiodorus' 
hand (se Fornvännen 1964, s. 94 f.). I västkustlistans andra 
grupp finner man västgötarna, i dess första grupp »våg-goterna», 
i fjärde namnes östgötarnas namn. 

Den fylligaste skildringen ba onekligen svearna fått, jämte 

" Se här ovan not 7. 
-' Grupperingen kan bero på att resenären gjort uppehåll i Halland, vid 

Göta älvs mynning och på Orust. 
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sina handelspartners hålogaborna och lapparna. Beträffande 
dessa tre folk ha ej saknats detaljerade skildringar i de östliga 
källor, som stodo Ablabius och Cassiodorus till buds. 

I gengäld äro västgötarna de enda, vilka prisas som ivriga kri
gare på offensiven. 

Med ovanstående resonemang kan man måhända förstå, att 
många områden inte alls ha blivit nämnda, som enligt arkeolo
gernas och namnforskarnas rön kunna anses ha varit små kul
turcentra redan på 500-talet (jfr Granlunds karta, återgiven i 
Fornvännen 1964, s. 87), bl. a. S och NÖ Skåne, Ö Blekinge, Små
lands östkust i S och N. Dock kan man ju knappast helt förneka 
möjligheten av att Jordanes vid sin förkortande excerpering hop
pat över en eventuellt föreliggande reseberättelse om Scandias 
kust frän södra Skåne över Blekinge och östkusten till Mälaren. 
Likaså kan han ba förbigått karakteriserande tillägg som till
äventyrs tillhört de båda namngrupperna 15-17 och 23-28 (mom. 
/ och v). 

Vad man med en viss säkerhet kan anta att Jordanes ute
lämnat, är de sju folknamnen som Ptolemaios hade anfört.25 

Man kan vara viss om att han kraftigt nedskurit de retoriskt 
Utsmyckade kommentarer och exkurser som — enligt vittnes
börd i Variae26 — Cassiodorus älskade att briljera med. 

4. JORDANES OCH SKANDINAVIEN PÅ 500-TALET 

Av det ovan s. 10 sagda torde ha framgått, att vi ej ha an
ledning tro annat än att uppgifterna om Scandia i Getica äro 
tillförlitliga. Därför bli Jordanes' upplysningar desto värdeful
lare som tidigare latinska auktorers ord äro antingen förvan
skade och svårtolkade (Plinius) eller ganska kortfattade (Ta
cilus). 

Av det samtida Skandinaviens alla folk och stammar voro tyd
ligen s v e a r n a mest bekanta för goterna tack vare handeln 
med pälsverk, där genom svearnas förmedling Nordnorges och 

=r' Om Ptolemaios i Kornvänncn 1964, s. 7 ff. och mot slutet av denna 
uppsats . 

• Ake F-ridb, Terminologie et formulcs dans les Variae de Cassiodore 
(ak. avh. Gbg 1956) 17 ff. 
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lapparnas rika skinnmarknad fick avsättning bos goter och andra 
folk på kontinenten f. v. b. ända till Bom. Genom sina präktiga 
hästar kunde de intressera Cassiodorus, som i sin Tacitus (jfr 
Fornvännen 1964, s. 12 f. och 70) kan ha läst, hurusom de för 
över fyrahundra år sedan voro berömda genom sina krigare (viros 
armaque) och flottor, att deras civitates — väl ett slags före
gångare till senare tiders »folkland»27 — styrdes av cn enda 
konung och att rikedom gav högt anseende hos dem. Hästbilder 
ha vi, utom på 500-talets bildsten i sveabygden (Häggeby, se 
Fornvännen 1964, s. 71), även på senare runstenar.28 I de med 
gravgods rikt utrustade båtgravarna fr. o. m. omkr. 600 i Vals
gärde vid Gamla Uppsala ba arkeologerna funnit betslade hästar, 
upp till fyra i samma båt. En del rembeslag ha motsvarigheter i 
fynd från Thiiringen — en bekräftelse på att även Cassiodorus' 
ord velud Thyritigi peka åt rätt håll!2" 

Att den västlige resenären ej nämner svearna när ban passerar 
vår västkust, utan (av allt alt döma: jfr Fornvännen 1964, s. 89 
och 95) först när han hört talas om dem i Romsdal, del kan väl 
bäst förklaras med att kontakten mellan götar och svear vid 
ifrågavarande tidpunkt var bruten. 

Härnäst äro g ö t a r n a att nämna. Deras gamla hemland var 
som bekant det s.k. V ä s t e r g ö t l a n d , till vilket även Dal 
mellan Norge och Vänern räknats.29a 

Det inre av Väslergölland har alltsedan åkerbrukets införande 

-'7 Muchs komm. t. Tac. German, kap. 44. KLNM IV 469 f. Om svearnas 
tidigare utbredning se E. Hjärne i NoB 40 (1952), 128 ff.; O. Moberg i Forn
vännen 39 (1944), 158 ff. Om handeln se även KLNM IV 648. 

• Sveriges runinskrif ter VIII s. 135-142 ( = fpp l and nr 664; jfr l 'ppl . nr 
877 Möjbro från 400-500-talet och nr 678 Skoklosters k:a, m. l i t t . ) ; KLNM 
VII 276. 

-" ,S. Lindquist, Svenskt forntidsliv 187 f., Svenskarna i heden tid (1935) 
158. 

'-" Liksom uorsar fått namn av bygden Vers (Lundahl i NoB 25, 59 ff.), 
nr 28 rämnar , väl även nr 16 (Healio-reamas i Widsifi), av ett ä lvnamn 
Hamna och byråar av ett ord för 'skog' cl. dyl., kan gaulur ha uppkal lats 
efter 'giinl som namn på Sveriges största flod. Denna bör urspr . ha haft ett 
icke sammansat t namn, liksom Noss(an) , Vlsk(an) , Niss(an) m. fl. Med sing. 
gaulr jfr raunir (och hyror?) hos Lind, No.-isl. personbinamn (1920) 291, 173. 
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varit orienterat mot havet, mot sydväst, säger den framstående 
kännaren av landskapets arkeologi K. E. Sahlström.:!0 Under 
romersk järnålder har Boms kulturinflytande mot norr alltmer 
ökat, så att omkr. år 100-200 den romerska importens centrum 
låg i S Danmark. Att Västergötland stått i intim förbindelse 
därmed, framgår klart. En kulturkrets utbildade sig kring Kat
tegatt-Skagerack, omfattande framför allt Danmark, Västergöt
land och den fruktbara jordbruksbygden ö om Oslofjorden i 
Norge (Östfold). Se fig. 1. Inflytandet, som hittills varit dansk-
betonat, blev från 300-talet mera norskbetonat. 

Sahlström anser, att Jordanes' karakterisering av »gaulerna» 
som ett tappert och för krig benäget folk »låter förutsätta att de 
voro ett självständigt folk, som bildat ett eget rike» . . .31 Det är 
sannolikt, att det från den inre Västgötabygdcn nått ut till havet. 

Bätt nyligen har Gunnar Olsson uppställt tesen, att den medel
tida s. k. vastkustkorridoren mellan havet och det inre Väster
götland är av tämligen sent datum, nämligen första hälften av 
1200-talet, »tidigare var Västergötland avspärrat från havet».32 

Det torde emellertid återstå atl bevisa detta för Jordanes-Cassio-
dorus* tid, eftersom Geticas uppgifter synas tala emot det. Gau
lerna skildras som ett modigt och krigslystet folk mellan stam
men feruir i Fjäre och "hixi, som av ordningsföljden att döma 
torde varit boende på ön Hisingen. Under denna del av järnåldern 
sträckte sig havet ungefär till Bohus, där nu älven grenar sig i 
Nordre älv norr om Hisingen och Göta älv ö om ön.33 Gaulerna 

30 1 Västergötlands fornminnesförenings tidskrift V 1 (1940), 30-33. Om 
sjöfart åt SV jfr F . Askebery, Norden och kontinenten i gammal tid (ak. avh. 
Upps. 1944) 166-169. 

31 Suhlslröm 32 t, Nils Åberg, Den historiska relationen mellan folkvand-
ringstid och Vcndeltid (1953) 23-33, om tyngclpunktsförskjutningen från 
Östersjön till Nordsjökretsen. Ordstammcn g a u l ( h ) - överensstämmer med 
västnordiska och med formen hos Prokopios (se nedan s. 33) ; om th för / 
se editionen s. 171 f. 

• Gunnar Olsson, Sverige och landet vid Göta älvs mynning under medel
tiden (Göteborgs högsk. årsskrift 59, 1953, s. 441. 

3:1 Docent John O. Norrman i 1'ppsala har på förfrågan haft vänligheten 
meddela mig följande. Omkr. år 500 torde havsvattenstandet i Göteborgs
trakten ha legat nära 4 m högre än nu och Göta älvs dalgång bildat en lång
smal havsvik; i älven har, genom tidvatten och vinddrift, vat tenytan kun-

16 



JORDANES SCANDIA-KAPITEL 

Fig. 1. Kulturkretsen vid Kattegatt-Skagerack under romersk järnålder . Efter 
K. E. Sahlström. — Der Kulturkreis am Kattegat-Skagerrak in der römischen 
Eisenzeit. 

hade alltså kontakt med havet öster om Hisingen, väl också i 
det föga befolkade Askim, och kontakt med älven Ö om Inlands 
nuv. Södre och Nordre härad. Ytterst litet befolkat var det ö om 
älven liggande Sävedal — ända in till vår tid ha slora skogar och 
vildmarker legat här; under järnåldern måste området delvis ha 
varit mycket vattensjukt.84 Men germanerna tyckte som bekant 

nat tillfälligt ytterl igare höjas. Jfr Å. Holmberg i Sv. turistfören :s årsskr. 
1964, 37; förliinelelserua mellan Inland och götarna Ö om älven tyckas h-.i 
varit obetydliga, men elär havet låg nära, i t rakten av nuv. Uddevalla, fanns 
Åtminstone tidvis förbindelse. 

"' G. Sarauw & J. Alin, Götaälvsområdets fornminnen (Ghg 1923), 52 f. 
Olsson 45, Styffe 124 f. 
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Fig. 2. Trakten kring Göta älvs utlopp. Efter G. Olsson, 
der Miindung des Göta älvs. 

Die 1'ingcgcnd 

om att som gräns ha ödemark och obebott land.35 Om utmärker 
och gränsskogar vittna flera av landskapets ortnamn som Markir 
och Mark i V och SV, Tiveden i NO, Hökensås i ö.30 Vättle synes 
av fornfynd att döma under järnåldern ha varit mycket mer be
folkat än Sävedal. På en tid, då vattenleder utgjorde den vikti-

• Caesar De hello Gallico 4, 3 ; Tac. Germ 40 f luminihus aut siluis mun i -
unlur, 1 mntno m d u ant monl ibus . Jfr det nedan s. 23 sagda om gränsen 
mellan Småland och Danmark. 

3,1 /. Lundahl, Det medeltida Västergötland (1961) 2, 152, 292; jfr J. Sahl
gren i NoB 13 (1925), 144 ff. 
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Fig. 3. Halland med 4 medeltida gränsstenar . Efter A. Sandklcf. 
mit 4 mit telal terl ichen Marksteinen. 
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gaste förutsättningen för samfärdsel,37 kan man inte tänka sig 
en bättre kontakt med havet än Göta älv — Sveriges största flod. 
Ingalunda kan det sägas, att landskapet före 1200-talet har varit 
»avstängt från havet». 

Även på ett annat ställe kunna götarna på 500-talet ba haft 
möjlighet alt nå havet, nämligen vid Viskans mynning. Se fig. 3. 
Stammen nr 11 femir bodde ju vid nuv. Fjärås bräcka V om 
Lygnern, nr 9 'heinii i nuv. Himle. Mellan dessa områden ligger 
Viske, vilket västgötarna kunna ha behärskat under långa tider; 
åtminstone ha de i Viskan, som har en längd av 15 mil och upp
rinner i hjärtat av landskapet, haft en viktig vattenväg till ha
vet.38 

Geticas sammankoppling av Himle, Finveden och Fjäre i 
samma grupp som götarna gör det tänkbart, för att inte säga 
troligt, att dessa tre områden vid den liden voro götarnas allie
rade. Ifall nr 5 uagoth(ae) är en gammal koloni av götar, vittnar 
väl även en sådan kolonisering om fritt tillträde till havet för 
västgötarna. 

Slutligen må tilläggas, att själva bäradsgränsernas nuvarande 
topp synas utgöra ett visst indicium beträffande gamla Väster
götlands gränser. Om vi kasta en blick på kartan, se vi att det 
västgötska Marks härads nordgräns fortsattes västerut som Fjä-
res nordgräns ända till havet. Likaså att Marks härads sydost-
gräns fortsattes som Himle härads sydostgräns ända till havet. 
Detla kan tyda på att Fjäre, Viske och Himle en gång ha varit 
en förlängning av Markbygden till havet och tillhört götarnas 
intressesfär.'8 Sen har först Himle härad, senast på 1000-talet 

• K. IA Sahlström skriver om Västergötlands romerska j ä r n å l d e r : »Det 
kan ej . . . råda något tvivel om att sydvästliga handclsleder till inre Väster
götland fört hit de importerade romerska bronskarlen.» Även från östra 
Tyskland och Oland kommo importvaror sjövägen runt Sydsverige till Väs
tergötland och i) Norge. (Valle härads fornminnen, Skövde 1939, 103.) 

• Den landsväg, som följer Viskans utlopp, var redan under yngre j ä rn 
åldern mycket frekventerad. Den gick utmed floden ända till dess nordligaste 
sträckning i As härad, vek sedan av ät sjön Asunclen, följde så Ätrans dal
gång och gick in på Faluns slättbygd. Ett bevis på dess betydelse ha vi kvar 
i det gamla häradsnamuet Iledväg, förr Beiluiegh eller BISuiegh (Lundahl , 
Det m.-t. Västergötland 14). 

:" Se lig. 3. — J. V. Suensson i NoB 5 (1917), 124, 127. 
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(se nedan), avsöndrats från Västergötlands sfär, därpå Fjäre 
och Viske. Det sistnämnda området anges hos Jordanes ej som 
ett särskilt stamland och benämnes på 1200-lalet helt enkelt 
Viskadalen, Viskserdal (Styffe 105). 

Som allmänt omdöme beträffande områdena vid Göta älvs 
mynning kan emellertid sägas, att de sedan långliga tider måste 
ha varit fyllda av spänning, oro och strider. I norr rådde tryck 
från norsk sida, i söder från dansk, och båda korsades av gö
tarnas förbindelser med havet. Av Geticas gruppering av stam
marna kan man väl gissa, att Ranrike och Romerike behärska
des från norskt håll. Euagrcotingi (dvs. Orust, Tjörn och san
nolikt även Inlands härad på fastlandet) samt 'hixi (på Hi
singen) hade måhända för tillfället en relativt självständig ställ
ning; deras många stenborgar, betygade av orden quasi castellis, 
vittna väl om deras viktiga och utsatta läge utanför älvmyn
ningen. 

Även om enligt Annales regni Francoruin år 813 danska män 
ha sagt till frankiska sändebud, att de danska konungarna vid 
den tidpunkten befunno sig på en krigsexpedition till Vestfold, 
•»ultima regio regni eorunii>, så är därmed ingalunda visat, att 
danskarna ha behärskat all kust mellan Vestfold i Norge och 
Danmark — först Harald Gormsen Rlåtand fick ju fast grepp 
över Norge på 970-talet.*• Det kan ha varit en större eller mindre 
»koloni» i Norge som det gällde 813. Man erinrar sig notisen i 
Hiinberts Vita Anskarii av år 870 om svearna i Kurland (kap. 30) : 
Gens enim quaedam longe ab eis (Sueonibus) posita, vocata Cori, 
Sueonum principatui olim subiecta fuerat; men ingen menar, att 
svearna då behärskade hela kusten ända till Kurland.41 

Mera värde har kanske norrmannen Ottars berättelse för Alfred 
den store inemot 800-lalets slut, att han vid seglats från Vestfold 

• Annales regni Francorum (s .k . »A. Laurissenses», från 800-talet) i 
Monum. German, hist . in folio, Scriptores I. Att det emellertid var klent be
ställt med danskarnas välde där, framgår då det öppet säges ifrån att den 
norska bygdens ledare och folk vägrade underkasta sig danska rna : principes 
ac populus eis subici recusabant. 

" Jfr Adam 4, 16 f. Man observerar om »insu/ei» Chnrland, att Rimbcrt 
enligt u rgammal sed nämner folkets, ej landets namn — liksom fallet är i 
Germania av Tacitus eller i Geticas Scandiakapitel, t. ex. § 19 gens Alogli, 
21 gens . . . Suehans. 
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till Hedeby under de tre första dagarna haft Danmark till vän
ster och havet till höger.42 

Läget måste ha varit labilt vid Göta älvs mynning. Åtskillig tid 
efter Jordanes torde Enagreotingis fastlandsdel ha varit norsk 
och fått namnet Inland, medan de götiska områdena på andra 
sidan älven: Vättle, Sävedal, Askim, jämte ön Hisingen, när de 
sedermera förenats med Inland, benämnts Utland.43 

Att gauternas land på 500-talet »varit avstängt från havet», 
torde även motsägas av den fornengelska hjältedikten Beowulf, 
varom närmare längre fram (s. 35 f.). 

Att det nuvarande H a l l a n d s norra delar en gång i tiden 
legat under götarna, torde ha framgått av det redan sagda.44 Här
igenom får väl också den frapperande skillnaden i landskapels 
bredd sin förklaring. Den äldsta delen, med Faurås och sydligare 
härader, vilkas nord- och sydgränser löpa ungefär parallellt med 
Nissan och Ätran, är mycket bredare än de nordligaste delarna 
Viske och Fjäre, medan Himle intar en mellanställning (se 
fig. 3). Landskapets östgräns, sora annars går på det hela i 
jämbredd med havskusten, viker i Himle av åt V, så att detta 
härad blir avsevärt smalare i N än i S. Hallands utökning 
norrut tycks alltså ha begynt med enbart Himle och siktat på 
en smalare kustremsa än det egentliga Halland hade ägt. Denna 
utökning torde ha ägt rum senast på 1000-talet. 

' - B . Ekblom framhåller (Studia neophilologica 12, 1939 f., 185 f.), att 
Ottar fiirst hade att bl. a. passera den norska Oslofjorciens mynning. 

43 Visserligen råka Utlanden vara tidigare nämnda i den bevarade l i t te
raturen, nämligen i ett tillägg till Äldre Västgötalagen (s. 69 i Collin— 
Schlyters edi t ion) . Annan tolkning ges i »Ortnamnen i Ghgs o. Hohus län» V 
(1939) s. ix. 

" Se även Fornvännen 1964 s. 76 f. Ang. flera dialcktgränscr 1 Varhcrgs-
t rakten se FA Wessén, »Våra folkmål» (6:e uppl. s. 17, 71). 

• Om handskrif ternas detaljer jfr / . Lindquist , »Västgötalagens l i t terära 
bilagor» (Lund 1941) s. 63-88. Till ett förslag av C. Weibull (i Hist. t idskr . 
för Skåneland 7, s. 16), att Suntruus kunde »möjligen vara att söka på den i 
gränsuppgifterna från 1554 och 1603 nämnda 'Syndre ' eller 'Söndre åss'», 
f ramhåller Sandklef, att denna ås ligger mellan Horred i Västergötland och 
Idala i Fjäre hd. »Det förefaller ologiskt . . . a t t sätta den första stenen här. 
Den borde stå vid havet — liksom Brtmsa; sten — eller vid en känd riks
gräns.» 
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Att r i k s g r ä n s e n mel lan Sverige och D a n m a r k på 1000-talet gick 

vid Himle h ä r a d s n o r d g r ä n s och a t t Sverige a l l tså då b e h ä r s k a t 

Viske osv. n o r r u t , k a n näml igen f ramgå av en g a m m a l till Äldre 

Väs tgö ta lagen fogad a n t e c k n i n g (Col l in-Schlyter , Corpus iur is 

Sueo-Gotorum a n t i q u i I, s. 67 f .) . Enl ig t d e n n a h a sex m ä n från 

va r tde r a r ike t sa t t u p p sex g r ä n s s t e n a r mel lan l anden . 

Sverige representerades av män från Tiundaland, Fjädrundaland, 
Västmanland, Östergötland, Småland och Västergötland, Danmark av-
tre män från Jylland, cn från Själland, en skåning och en från Hal
land, troligen från nuv. Grimeton i Himle härad. Stenarna placerades 
så: Fgrsti sten a stinlrv asi, numer i daiuchiee, f)ridj)i Kinnte sten, 
fiaröi i aracsnsesl, ftemti hvita; sten, stetti brimset sten mtellir blecongs 
ok m0re. Joh. Kalén, Halländska gränsmärken (Gbg 1924) 130 f. har 
lyckats lokalisera nr 2 till nuv. Danahäck (mellan Danasjö-Högsjö), 
där landskapsgränsen vid Fagereds socken gör en krök frän rikt
ningen V-ö mot SO. Även läget för nr 3 har Kalén (s. 157 ff.) kunnat 
ange på ett par km när, där landskapsgränsen korsar en gammal väg 
från Nissans mynning österut mot Västbo i Småland (Nissastigen). 
Fjärde stenen torde vara i Vrångsnäs (Kalén 172 f.) vid en annan 
väg i r iktning mot Holmen, där Västbo möter Sunnerbo i Finveden. 
Nr 5 iir ännu okänd. 

Alh. Sandklef, som i en uppsats i NoB 39 (1951), 129-138 behandlat 
»Hallands norra gräns på 1000-talet», anser att liksom sista stenen 
ligger vid havet i ö, dvs. vid Brömsebäck, där denna r inner ut i 
Östersjön mellan Småland och Blekinge (Smålands gräns markerades 
väl f. ö. av ödemarker) , så bör första stenen sökas vid havet i väster. 
Han drar nu en linje från Hallandsgränsens krökning vid Danabäck 
(sten nr 2) mot V, och kommer så till Ås, en kyrkby på en hög ås i 
Himle strax S om Viskans utflöde i Kattegatt, där år 1194 Ås kloster 
anlades. Detta Ås skulle i äldre tid ha kunnat kallas »södra As» i för
hållande till ett annat As 7 km norrut, pä andra sidan om Viskans 
dalgång, där nu byn Åsen ligger, med ett stort järnäldersgravfält, 
30 bautastenar, stensättningar m. m. samt en gammal ankarplats (i 
Värö socken). 

Anteckningen i Västgötalagens codex är en kopia med diverse ovid
kommande tillägg (t. ex. i överskriften) och utfall av ord (af Dan
mark) eller bokstäver (Timhvltmdi, Bot, uracsnwsi) ." Jag antar alt 
stinlrv asi är felskrivet för sundra eller sttndri asi (u skrevs ju 
ofta v). Jfr t för d i suntby 1085 på N Amager (Sv. diplom. I nr 25, av
skrift); Oppa ,s-(/7i//)i/ = Oppe-Sundby (Danmarks Stednavne II 117)? 
Andra dylika namn: Sundra Villighe=S>. Villie i Skåne: Sundre Ilteret 
å Bornholm (Styffe). Fno. sundri = sydri (Fri tzner) . 
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Om ö s t g ö t a r n a är talat i Fornvännen 1964, s. 88. När 
H. Schiick4" framhåller, att enl. Streilberg ostrogothae ej betyder 
'öslgoler', utan 'glansgoter' och »att de således ej haft något 
med östgötarna att skaffa», så tycks han inte ba beaktat att — 
oavsett vad östro- har ursprungligen betytt — Jordanes själv i 
§ 82 skriver: o loco, id est orientales, dicli sunt 'Ostrogothae', 
residui vero 'Vesegolhae', id est a parte occidua.*1 

Beträffande S k å n e se Fornvännen 1964, s. 74 ff. 

Angående det nuv. B o h u s l ä n torde man av Getica kunna 
sluta, att motsvarande gebit på Cassiodorus' tid varit splittrat, 
så att Ranrike (liksom Romerike) låg under norskt välde, me
dan Hisingen, Orust och Tjörn måhända intagit en mellanställ
ning. Ett särskilt tvistefrö kan Inlands härad ha utgjort. Se ovan. 

N o r g e är känt för Jordanes genom två olika källor. Märk
ligt nog är det den nordligaste delen, Hålogaland, som kommit till 
Cassiodorus' kännedom genom litterär grekisk tradition. Tydli
gen är det landets för en sydlänning nästan ofattbara midnatts
sol på sommaren47" och mörker vid midvintern sora har intres-

,0 Folknamnet Geatas i den forneng. dikten Beowulf (Uppsala 1907) 13. 
" Att östgoternas namn Ostrogothae redan på 500-talet applicerades på de 

öslra götarna, är desto naturl igare, som det av Pl inius d .ä . 4, 97 omtalade 
Auster-auta synes återgå på german, aus t ra- 'öst ' och auia 'ö ' (som i Scadin-
auia ' skadc-ön ' ) . Ca 1075 skriver Adam av Bremen 4, 23 Ostrogothia och 
Westrayothia (Gothia 'goternas land' är nämnt bl. a. hos Ammianus och hos 
Orosius 1, 2, 53 Dacia, ubi et Gothia) . I ett trol. 1081 skrivet brev har Gre
gorius VII för västgötarnas konungar »/» och »A» använt en l ikartad »intcr-
pretatlo Gothica»: Wisii/olbariim glorlosls regibus (Diplom. Suec. I nr 25; 
»Från senantik o. medeltid» nr 30). I den s.k. Florcns-listun omkr. 1120 
talas om Gothica occidentalls och Gothica austral is (för klass, orienlalis, se 
J. Liedyren i Hist. t idskr. f. Finland 1958 s. 18 f.), varvid ändeisen -ica 
synes ha insat ts av någon avskrivare på grund av rubrikens ord insularum. 
Flera dylika bi ldningar äro gängse, t. ex. Austr ia (även Austrasia) om östra 
Frank-riket från 600-talet, Aus t rdeud l 'Ostfahlcn', Aus t r i f randa e t c ; senare 
Austria om Österrike (E. Förs temann, Altd. namenbuch II l1, 1913, s. 274-
287), vars invånare kallades australes (Lexicon med. et infim. Lat ini tat is 
Polonorum I, 1953-8; A. Bartal , Glossarium m. et inf. Lat. regni Hungaiue 
1901). 

*7' I Fornvännen 1964, sid. 100, står i § 19 genom fclfryck 1't dygn i st. f. 
hO dygn. 

24 



J O R D A N E S ' SCANDIA-KAPITEL 

serat honom. Men sammankopplingen med lappar och svear vi
sar, att kunskapen om landet kommit till Södern tack vare hå-
logabornas och lapparnas skinnhandel med de skinnexporte-
rande svearna. Hålogalands rikedom, grundad på ymnig före
komst av fisk och vilt av olika slag, bekräftas senare av den 
jakt- och handelsidkande storbonden Ottars utförliga berättelse 
för konung Alfred den store mot 800-talets slut.48 I dikten Hå-
leygjatal på 900-talet uppges, att det var från Hålogaland som 
de mäktiga Lade-jarlarna i Tröndelag härstammade, vilka täv
lade med Harald Hårfager om att lägga hela Norge under sig.49 

Vad betyder egentligen fno. Hdleygir, Jordanes' 'Alogii? Såvitt jag 
förstår kan detta omstridda namn förklaras ur en beteckning för 
elt väderstreck. Sådana ha av ålder skapats av ord för hinimelsfeno-
men, främst öster av germ. austra — 'lysande' (se not 47), gr. Eos, lat. 
Aurora 'morgonrodnad'; vidare oriens (sol) 'den uppgående (solen)', 
sedan 'soluppgångens land', 'östern'; jfr Nippon = 'solens upphov' om 
Japan. Något annorlunda gr. Arktos, lat. Septentriones 'Slora Björnen', 
sedan 'norr', sedan 'område i norr', 'Norden'. 

Nu är starkt norrsken (fno. norörljos) utmärkande för just Nord-
norge. Av stammen laug- (genom avljud, enl. Noreen, Aisl. Gramm. 
§ 160, eller genom förkortning i vissa kasus, § 145 a 2, log-) förelåg 
subst. leygr= logi ni. 'låga', 'flamma', 'eld', jfr hår logi 'hög låga'. 
'Den höga flamman' på himlen har alltså blivit en förlitterär beteck
ning för 'norr'. Av förleden hd- (jfr no. Haaland etc.) 'hög' och laug-
har bildats hå-leyg-ir (gen. plur. hålögd) ='himlaskenets män', 'nord
män',™ liksom t. ex. rggir 'rågens män' i Roga-ltnul, rammar (sing. 
rattmr) 'larmets män', 'folket vid Rauma'. 

Geticas andra källa för Norge är en berättelse av en resenär, 
som seglat längs Skandinaviens västkust alltifrån Skälderviken 
till Oslofjordens mynning och vidare den sjöväg längs kusten 
åt V och N, som så småningom skulle ge upphov till namnet 
Norge ( = *Norövegr). Längre än till Romsdal gick ej hans färd, 
om Norges inre har han hört föga talas; han nämner de små-
växta lapparna och handelsfolket kvänerna samt de resliga sve
arna, bekanta i dessa trakter tack vare tvärvägen över Kölen till 

*s Hoops II 438, KLNM VII 549, Fornv. s. 67, 90. — På 400-talet synes en 
inflyttning ha skett till Hålogaland: Nord. kul tur I 42, 46. 

"> KLNM VII 560. Jfr not 91 här nedan. 
00 Se Zeuss 520 n., J. de Vries, Ano. etym. Wb. 204, 354, 364; AIG § 94, 1; 

382. Jfr norömenn (lat . no r thmann l ) ' no r rmän ' (Hoops IV 429 b) . 
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Medelpad, men trönderna, hedemarksborna o. a. folk i det inre 
Norge är han tyst om.51 Av allt att döma är det en resande med 
vissa relationer åt England — härom ovan not 2 — som företagit 
färden. Eggers, sora har undersökt fynd av romerska varor i 
Norge, nämner särskilt trakterna kring Oslofjorden och kusten i 
V samt de större fjordarna upp till Trondheim; fynden där visa, 
att landet var uppdelat i små stammar.52 

Detta indicium från de romerska importfynden utgör i sin 
mån ett stöd för den i Fornvännen 1964, s. 89, 95, företrädda 
åsikten, att excerptorn Jordanes har felaktigt placerat momentet 
v: Sunt qiiamquam et horum positurn Granii, Agandii, Eunixi et 
Aetelmgi, Arothi, Raumi, som i hans förlaga stått efter orden 
Raumarici ac Ragnaricii. Härigenom bortfaller grunden för 
inånga lärda mäns uppfattning, som ansett att den i mom. x om
talade konung Rod ulf härskat över a l l a de uppräknade norska 
folken fr. o. m. Granii (så Gutschmid53) eller åtminstone över det 
sist nämnda folket (så Mullenhoff, som i st. f. texttraditionen 
vill insätta konjekturen "Thrauandii, dvs. trönderna),5 4 och vi
dare ansett, att det är just denne konung, som till Cassiodorus 
meddelat »omnis Scandiae eiusque populorum situm plenissime 
et accuratissime descriptum».55 En sådan teori vederlägges ju re
dan av luckorna i Scandiabeskrivningen, för att inte tala om 
dubbleringarna av svear och lappar, som man ju ej kan tilltro 
en samtida norsk furste. 

Enligt arkeologisk forskning visar Norge stark folkökning på 
300- och 400-talet, i folkvandringstid främst längs kusten: från 
Agder till Romsdal ha där många gravar med praktfull utstyrsel 
från 500-talet påträffats. 

61 Jfr KLNM V 39, Hoops III 320 f., 343 ff. Om handelsvägar mellan 
Trondheimstraktcu och Mellansverige se M. Biörnslad i »Proxima Thule» 
(1962) 128 ff.; Åberg 36 f. 

52 Enligt Eggers 43, 50 (jfr Åberg 28 f.) föreligga inga tecken på att främ
lingar inflyttat till Norge. Annorlunda t. ex. Shetelig i Nord. ku l tur 1 39-47; 
O. Almgren i »Mannus» 10 (1918), 1 ff.; T. E. Karsten, Die Germanen (1928) 
79 ff., 83; B. Nerman, Die Herkunft u. die friihesten Auswuncleruugen der 
Germanen (1924) 38. Jfr ovan not 17 (s lu te t ) . 

ra Edit. s. 154. 
" Edit. s. 163 f. 
M Edit. s. 154, Hoops III 321. 
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Angående d a n e r n a nämner den bevarade texttraditionen 
blott, att dessa härstammade från skandinaverna (Fornvännen 
1964, s. 94) och hade utdrivit herulerna från sina boplatser. Av 
Jordanes' samtida Prokopios (se nedan s. 32 f.) framgår, att da
ner på hans tid bodde i S Jylland. 

Och de gåtfulla h e r u l e r n a sen, som gjorde anspråk på att 
kallas de mest snabbfotade av alla skandinaver? Hade inte Jor
danes så hårt beskurit Cassiodorus' historiska exkurs, skulle vi 
väl fått veta mera om de strider, som de med beluina saeuilia hade 
utkämpat mot danerna. Vi erfara nu endast, att deras konung 
Rodulf tagit sin tillflykt till Teoderik den store. Konungen iden
tifieras av Mommsen56 med en östherulisk konung, som Proko
pios omtalar i Bellum Gothicum 2, 14. Av Prokopios veta vi, att 
herulerna bodde på en ö ovanför danerna, tydligen på Scandia 
(som Prokopios kallar Thule) och att en från kontinenten åter
vändande herulskara slog sig ner på ön »bredvid gautarna». Fors
karna ha här sedan länge tänkt på Blekinge och Värend, som 
ju gränsar till det med västgötarna sannolikt förbundna Fin
veden (RE VIII 1151 f.), men Prokopios' uttryckssätt gör det ju 
möjligt att också tänka på götarna vid Göta älv eller på våggo
terna; jfr not 79. 

Till slut måste några ord sägas om G o t l a n d . 
Sedan långliga tider ha lärda män57 antagit att det är från 

Gotland som goterna en gång utvandrade till kontinenten. Här
vid har man väl främst tagit hänsyn till namnens likhet.58 Fno. 
gotc m., pl. got(n)ar = 'got' och 'gute'; gotneskr = 'gotisk' och 
'gutnisk'; Gotl)j6&= 'gotfolket' och 'Gotland' (se Egilssons och 
Heggstads ordböcker). Feng. gotan = 'goter', Gotland (enl. Wulf
stan) ='Gotland'. Fsv. gutar, gotar = 'goter' och 'götar'. Goterna 

" Edit. s. 154. Jfr Wessén, Beowulf s. 68 ff., 77 ff., RE s. v. Rodulfu», 
nedan not 78-79. 

D7 Bl. a. G. Kossinna, Die deutsche Vorgeschichte; T. FA Karsten, Die Ger
manen 72 ff. Jfr Sv. landskapslagar, ed. Holmhuck-Wessén IV 299 f. om 
Gutasagan. 

• »Fullständigt identiskt» säger Wessén, Studier 87. Likn. bl. a. Much i 
Hoops Beallex. II 305 a. Jfr Noreen ASG § 81, de Vries Etym. Wb. 
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själva torde ha kallat sig gulans och Gutpiuda. Latinska inskrif
ter växla mellan -o- och -a-, (Jfr not 74.) 

Men den omständigheten, att Getica ej med ett ord omnämner 
Gotland, tyder på att goterna betraktade blott det egentliga Scan
dia, ej småöarna däromkring, som sitt urhem. I § 9 heter det ju 
också: ab huius insulae g r e m i o . . . erumpens in terram Eu-
ropae advinit ( = advénit), vilket passar bäst på »goterna» i 
Gautland (nr 12), medan Ostro-gothae (15) nämnas mera i för
bigående. 

Här måste en hypotes i korthet beröras, som Sophus Bugge på 
sin tid framställde:59 att gutarna, när de fingo detta namn, voro 
s a m m a f o l k som kontinentens goter och under vår tideräk
nings första sekler talat gotiska; men när efter ett par århundra
den kontinentalgoterna vandrade söderut, skulle öns språk ha 
förändrats från gotiskt till svenskt (eller åtminstone nordiskt) 
språk. 

Bugge anför några exempel ur gutniskans ordförråd,60 vilka synas 
honom vara rester från en gotisk språkperiod, ävenså några ljud-
utvecklingar av gotisk typ — allt »som en Opfordring ligeoverfor 
svenske Sproggranskere . . . til at have sin Opmajrksomhed henvendt 
paa dette Sp0rgsmaal og til at bringe det nsermere til sin Afg0relse». 
Ingen svensk tycks emellertid veterligen ha vidarefört Bugges tanke
gång; E. Wessén"1 nämner blott i förbigående »märkliga överensstäm
melser med gotiskan» i gutniskans ordförråd. 

Här ett par av Bugges exempel. Nygutn. sk(ä)urå f. 'spade', 'skovel' 
motsvarar senare leden av got. winhi-skatiro 'kastskovel', jfr fhty. scora 
f. 'skovel', 'spade'. — fgut. ver 'läpp' (Gutalag. 19 § 6) jfr ffris. were 
(varifrån det väl kan ha inlånats i gutn.). — lukarna-staki torde ha 
inkommit hos Säve-Rietz av misstag från Wulfilas liikarnasttil)in 'ljus
stake'.02— Av ordbetydelser må anföras: svarva tw ='torka av', 'stryka 
av', liksom got. afswairban 'stryka av', jfr fhty. swerban 'torka av'. 
— jaul-rakä= 'vedtrave (för julen)' jfr got. rikan 'hopa'. — gutn. lamb 
är='fär' (f. ö. i Skandinavien ='lamm'). Eftersom även estniskan och 
finskan ha lammas = 'får', föreligger här ett lån med vidare spridning. 

Utom dessa (och några få andra) ord och betydelser framhåller 

• Norges indskrifter med de aeldre runer I 152-158. 
00 Ex. hämtade bl. a. ur E. Rietz, Ordbok öfver sv. allmogespråket (1867); 

C. & P. A. Säue, Gotländsk ordbok. (Utg. av H. Gustavson 1918-45.) 
01 E. Wessén, Våra folkmål0, s. 66, 1. 
02 Se Säves Ordbok. Jfr S. Feisf, Vergl. Wörterbuch d. got. Sprache» (1939). 
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Bugge, att gutniskan mer än andra språk står gotiskan nära beträf
fande vokalerna: »Skulde det ikke kunne forklares saa, at den svenske 
Sprogart, som udviklede sig paa Gotland, fik sin eiendommelige Nu-
anee under Indflydclse fra det götiske Sprog, som taltes paa 0en for 
det nordiske?» 

Bugge medgiver själv, a t t h a n s a r g u m e n t ä r »kun Enke l t hede r , 

der for en s tor Del t i l s teder en a n d e n F ö r k l a r i n g » . G u t a r n a s 

n a m n l i k h e t med go te rna förefaller mig l ä t t a re k u n n a fö rk la ra s 

som följd av långvar ig s a m v a r o m e d goter, v i lka bosa t t sig 

på ön s a m t idka t k ö p e n s k a p och by t e shande l dä r . N a m n e t Got

l and k a n al l tså s n a r a r e få sin fö rk la r ing genom g o t e r s i n 

v a n d r i n g till ön från W e i c h s e l t r a k t e n än av goters u tvand 

r ing f rån ön. 

Att go te rna ej h ä r s t a m m a f rån Got land tycks också b e s t y r k a s 

av a rkeo log i ska rön . Dessa tyda k n a p p a s t på någon got isk emi

gra t ion , va re sig ungefä r vid vår t i d e r ä k n i n g s bö r j an eller t. ex. 

400 å r t id igare . 6 3 

Låt oss kasta en blick på Gotlands äldre förhistoria.04 Med det sven
ska fastlandet visar ön anknytning redan under gånggriftstid. Yxor 
från S Skandinavien, pilspetsar från Mellansverige, bärnsten från Osl
preussen röja aft en handelsplats legat vid nuv. Visby. De monumen
tala gravanläggningarna längs kusterna och de rika fynden från hrons-
och äldre järnålder visa, att Gotlands bönder redan då voro inriktade 
på handel och sjöfart åt olika håll — helt naturligt för en ö med 
sådant handelsläge (man kan tänka på Cypern, Kreta, Rhodos e t c ) . 
Ett skede har blivit kallat »Gotlands första storhetstid», då byteshan
del här förmedlades med Nordens och österns pälsvaror"5 mot brons, 
vapen Da.m. från Södern; del varade omkring ett och ett halvt år
hundrade vid vår tideräknings början och betecknar enligt arkeolo
gerna ett väldigt uppsving för Gotland, Öland och östra Sveriges fast
land: då kom järnet i allmänt bruk, då lades grunden till den senare 
bebyggelsen. Men rikast på fynd är Gotland; gravarna där ha blivit 
kallade »formliga järngruvor». Vad som frapperar är emellertid, att 
ehuru förbindelserna nu överhuvud äro riktade mot nordvästra Tysk-

• O. Almgren & B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands (1923), 140-142; 
Nerman i Fornvännen 18 (1919), 169. 

04 Jfr M. Stenberger i »Boken om Gotland» I (1945), särsk. s. 78. G. Ek
holm, Forntid och fornforskning i Skand. (1935) 211. 

" KLNM VI 115, 139, 142, 158, 186. I en gotl. kvinnograv fr. omkr. 200 låg 
ett björnskinn. 
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land — denna tid räknas ju till den »keltiska järnåldern» —, v a p-
n e n äro av gotisk (ostgermansk) typ.00 »För kort tid stegrades Weich-
selvägens betydelse i slutet av andra årh. e. Kr., när de åt sydost 
utvandrade goterna nalkades Svarta havets strand, . . . de geogra
fiska förhållandena vållade att det gotiska inflytandet till en början 
gjorde sig starkast gällande på Gotland . . . I och med det gotiska in
flytandets hastiga uppblossande intog ön nu en verklig förgruiids-
ställning . . . De mest talande bevisen för den dominerande roll, som 
den gutniska handeln spelade . . . , utgöra öns många denarskatter.» 
Orden äro Sune Lindqvists."7 Och M. Stenberger ställer frågan: »Äro 
måhända dessa vapengravar, som ha nära motsvarigheter på Öland 
och Bornholm, minnen från en invandring av östgernianska flockar, 
vilka i första hand slagit sig ned på de stora öarna men även vunnit 
fotfiiste på fastlandet i väster?» Denna fråga synes ge en fingervis
ning om hur önamnet Gol-land kan ha uppstått: 

Goter från Weichseltrakten torde — näppeligen utan vapen i 
hand (märk de gotiska vapnen i gravgodset!) — ha gjort sig till 
herrar i byteshandeln på »far-böndernas» ö. Även om de idkat 
samarbete, ha de dominerat så starkt, att ön fått namn av dem, 
sedan öns alla handelsidkande män ba kallats »gutar» eller »gö
tar» av närboende folk. Man benämnde den ö, varifrån man 
märkte att »götar» eller gotisk kultur kom, helt enkelt Got-land.e* 
Vad infödingarna förut kallat sig, är svårt med säkerhet säga. 
Om de känt samhörighet med de närboende götarna i Östergöt
land, var ju namnändringen ringa.69 

Det var mot slutet av 100-talet som importen av denarer kul
minerade och införseln av varor från Ost- och Västpreussen 
blomstrade. Nu lades grunden till Gotlands medeltida roll som 
mellanhand i den internationella handeln i Östersjön. Ett belägg 

00 Almgren-Nerman a. a. 140 a. Om goternas t i l lhåll vid Weichsels myn
ning se t. ex. St. Bolin, Fynden av romerska mynt i det fria Germanien 
(ak. avh. Lund 1926) s. 219 f., 226 f. 

07 Nordisk kul tur XVI A, 58 f.; Svenskarna i heden tid 38 f. Om myntens 
väg till Gotland jfr Bolin a. a. 304, 307-310. Han diskuterar även s. 249-253 
de tre Östersjööarnas ödcliiggelse (genom slaver?) . Olands från omkr. 450, 
Bornholms från omkr. 475 och Gotlands omkr. 500-560. 

08 »land» kallades ett folkland med landsting. Jfr Åland, Langeland, Lol
land. 

"" Av annan art var den gamla hopblandningen av getcr (Gerae) och goter 
(Gothi) . 
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på gotisk kulturpåvcrkan ger väl en runristad gotländsk spj ut
spels frän 200-talet — kanske Sveriges äldsla runinskrift. Men 
när huvuddelen av Weichselgoterna dragit söderut, avtynade det 
gotiska inflytandet, förbindelserna riktades omkr. år 300 åter mot 
NV Tyskland och Danmark. »Gutarnas» handel blomstrade dock 
vidare en god tid framåt. Namnet Got-land möter oss i Wulfstans 
reseberättelse omkr. år 875, med upplysningen att ön liksom 
Öland (Eoivland) tillhörde svearna.70 

Den bär framlagda förklaringen av namnet Gotland synes få 
stöd av en i det finska språket kvarlevande gammal benämning 
på denna ö, nämligen Vuojon-maa {Vuojola), och av vuojolai-
nen = 'gotlänning'.71 Enligt E. Setälä13 föreligger här ett för om
kring två tusen år sedan från haitiskan inkommet lånord (jfr 
estn. Oja-maa 'Gotland'), som står i samband med litauiskans 
Vökia 'Tyskland', vokis 'tysk', och med lettiskans Vaca, vads 
med liknande bet. Enligt Setälä var betydelsen ursprungligen 
'german', ja rent av 'got'; orden vittna om alt finnarna, när de 
levde S om Finska viken, idkade handel med Gotland.72 

5. JORDANES OCH LITTERATUREN 

Ptolemaios 

Jordanes säger i § 19, att Ptolemaios, ehuru vår ö rymmer många 
olika folk, i sin geografi blott nämnt sju av dem (Fornv. 1964, 9, 
not 17). Jordanes (eller Cassiodorus) utelämnar Ptolemaios' lista 
och ger sin egen. Men i själva verket innehåller den sistnämnda 
vissa av alexandrinarens namn. Lättast igenkänncs Phinnoi i 

70 »Höken om Gotland» I ; H. N. Ynuing, G. under äldre medeltid. Ak. avh. 
Lund 1940. Om Wulfstan »Belt und baltisch» s. 23. Under medeltiden var 
hanelelsgcmenskapcii mellan gutar och tyskar tidvis in t im; gutarnas far-
mannagård i Novgorod kallades Gotenhof: KLNM V 392. 

71 Ibland i bet. 'ölänning' (K. Nienitnen i Finnisch-ugrische Forschungen 
XXII, 1934, 62 ff.; B. Collinder ib. XXIII A 235 f., j fr A 73). 

7- Annales Acad. seient. Fenn. B XXVII 396-408; Finn.-ugr. Forsch. XXII 
(1934) 190 ff. (K. Krohn ib. XVI 34, 125); Société Finno-ougricnnc, Mémoires 
67 (Helsingfors 1933), 494, 501. Jfr K. Fraenkel , Litau. etym. Wb. 1272. 
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N = nr 15.73 Även Goutai i S måste ju motsvara våra gautar.74 

Och Chaideinoi i V överensstämmer med "Heiönin, senare Heinir 
i Hed(e)mark(en) . 7 5 Här ligger ett av Norges bördigaste om
råden, där ett uppsving av arkeologerna konstaterats i äldre ro
martid med fast bygdesamfund och organisation redan på 100-
talet. De övriga fyra namnen äro ännu dunkla. 

Prokopios 
Samtidigt med Getica publicerades ett verk på grekiska av 

krigshistorikern Prokopios, vilken liksom Cassiodorus var en 
högt bildad man. Även han var sekreterare hos en hög potentat, 
kejserlige överbefälhavaren Belisarios, som ledde långvariga krig 
mot östgoter, vandaler och hunner. Prokopios' utförliga historia 
råkar ha intresse för oss genom en skildring av ön »Thule», dvs. 
Scandia. Till detla sitt urhem sände nämligen herulerna en be
skickning i samband med sina krigshandlingar på kontinenten. 
Intet hos Prokopios strider mot Jordanes' uppgifter, P. blott kom
pletterar dem med detaljer, bl. a. följande (Bellum Gothicum 
II 15): 

1. 'När herulerna hade besegrats av langoharderna och bröto upp 
från sina fäderneärvda boplatser, slog sig en del av dem . . . ner i 
lllyrien, men de (ivriga ville ej gå över Donau utan slogo sig ner 
nästan vill själva yttersta kanten av den bebodda världen. 2. Under 
ledning av många män av den kungliga ätten drogo de först genom 
slavenernas alla folk i tur och ordning, passerade sedan ett vidsträckt 
öde landområde och kommo så till de s. k. varnerna.7" 3. Efter dessa 
passerade de även skyndsamt danernas stammar utan att de därva
rande barbarerna gjorde dem något ont. 4. Komna till havet, seglade 
de och landade vid ön Thule samt stannade där. 

Thule är en mycket stor ö, mer än tio gånger större än Britan
nien. Den ligger ett långt stycke norr om detta. Större delen av om-

73 t flera codices har notisen om ph. utfallit genom att föregående namn 
också slutade på -oi (honioioteleuton). Av Ptolemaios ' folknamn på Jylland 
iiro blott vissa identifierade, såsom Kimbroi, Cbaniudes : se ovan not 17. 

71 Wessén, Studier 108, anser ou vara tecken för kort u ; jfr E. Mayser, 
Gramm. cl. griech. Papyri I (1906), 116 f., 138 f.; BE Suppl. I l l 815. Förväx
ling var lätt vid diktamen (Steche, Ptol. 10 f.). Schönfeld 120 anför lat . inskr. 
Gnthicns o. dyl. från 200- och 300-talen. 

75 ei kan vid denna tiel beteckna även kort i (Mayser I 90, Steche, Ptol . 10). 
Annorlunda t. ex. Schönfeld 124. Jfr Scadinavia s. 38. 

70 Vid Östersjöns SV kust (hos Tac. German. 40 Varini) . 
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rådet på ön är en ödemark, men på den bebodda delen bo tretton 
talrika folk, och kungar finnas hos varje folk. [Här följer en skildring 
av midnattssolen under 40 dygn och av lapparna, de s. k. skridfin
narna».] 23. . . . Men nästan alla de övriga Thuleborna skilja sig just 
inte mycket frän andra människor. De dyrka många gudar och ande
väsen i himlen, luften, jorden och havet och alla möjliga andeväsen, 
vilka påstås finnas i källornas och flodernas vatten. 24. Till gudarna 
offra de allehanda slaktoffer ideligen och anställa offer även åt de 
döda. Men det största av alla offer är offrandet av en människa, 
nämligen den förste de tagit som krigsfånge. 25. Denne offra de till 
krigsguden, eftersom de anse denne vara den högste guden.77 De bringa 
ej blott dylika människooffer genom blodsutgjutelse utan binga också 
upp krigsfången på en trädstam eller kasta honom på törnen eller 
taga livet av honom med andra ytterst sorgliga metoder. Så leva 
Thuleborna. 26. Ett talrikt folk hos dem äro galliarna, bredvid (hos) 
vilka de ankomna (invandrade) herulerna slogo sig ner . . ." 

[I det föregående (// l 'i, S4) har berättats, att herulerna utan egent
lig anledning hade dödat sin konung Ochos.7"] 

27. 'Nu sände de hcruler, som bodde hos romarna, efter mordet på 
kungen några ansedda män till ön Thule för att uppspåra och hämta 
ifall de kunde finna någon av kungligt blod. 28. När dessa män kom
mit till ön, funno de där många av kunglig hörd, men utvalde blott en, 
som de tyckte bäst om, ocli begåvo sig åter tillbaka med honom. 
29. Men denne dog av sjukdom, när han befann sig bland danerna. 
Fördenskull begåvo sig männen åter till ön och hämtade en annan 
vid namn Datios. Med honom följde hans bror Aordos och 200 unga 
män av herulerna i Thule. . . .' 

Prokopios hade, framhåller han, själv träffat och utfrågat perso
ner som kommit från ön, men hur mycket han iin bemödat sig 
därom, hade det aldrig lyckats honom få besöka ön och själv bli vittne 
till det som berättats om den. (// 15, 8.)79 

77 På l iknande sätt goterna enl. Jordanes § 4 1 : 'Krigsguden (Mars) ha 
goterna alltid velat blidka med den allra strängaste dyrkan — fångarnas 
död utgjorde nämligen offer till honom —, i det de menade att lämpligaste 
sättet att blidka str idernas ledare var at t utgjuta människoblod. Honom 
lovade man förstlingen av bytet, fiir hans räkning upphängdes vapenhytet 
på pålar. Hans dyrkan var mer än hos andra iiiplantad hos dem, eftersom 
de ansågo sig i honom ägna sin egen stamfader dyrkan. ' Om goternas Odens-
kult se Wessen, Studier 22 f.; Hoops IV 560. — Om gutarnas människooffer 
berät tar Gutasagan: »I)c blotade sina söner och döt t rar och boskap, j ämte 
mat och dryck . . . Hela landet företog det högsta blotct med människor . 
Eljest hade var treding (av ön 1 blöt för sig.» 

78 RE Prokop sp. 451-454; VIII 1162 f.; Wessén, Beowulf 5 och 14. 
70 1 cn akad. avh. av L.-O. Larsson, »Det medeltida Värend» (Lund 1964, 

s. 14 f.1, avfärdas denne ganska initierade auktor med följande obevisade 
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Beowulf 

Den fornengelska hjältedikten Beowulf är bevarad i en hand
skrift från 900-talet, stammar själv troligen från 700-talet, men 
omtalar händelser från 500-talet, t. ex. att den nordiske konung 
Hygelac led nederlag vid ett plundringståg mot //e/iwire-folket 
vid nedre Rhen, en händelse som tack vare Gregorius av Tours 
kan dateras till 515-530.80 

Av de i Getica nämnda folken uppträda följande i Beowulf: 
Suehans som Sweon, Gauti-Goth(ae) som Geatas, Dani som Dene. 
Jordanes' Suetidi är bildat av Suepiup — ags. Sweoöeoö, hans Rau
marici äro = {Heapo-)Rsemas 'strids-raumar'. Skildringen av 
Beowulfs fantastiska simtävling säger, att B. kom i land hos 
Finnas, dvs. lapparna i Norge (mindre troligt, som H. Schuck 
ansåg,81 finnvedsborna; dessa bodde åt annat håll och längre 
från kusten) , och hans medtävlare Brecca hos de nyssnämnda 
Rsemas. Scandia heter hos Beowulf Sceden-ig 'Skade-ön', Plinius' 
(4, 104) Scandiae motsvaras av Scede-landum in.82 

Ett livligt debatterat problem har varit detta: betecknar ags. 
Geatas våra gautar (götar) eller da. jutar? Den sistnämnda tolk
ningen har hävdats av S. Bugge, P. Fahlbeck, C. Weibull, den 

påstående: »Prokopios' a l lmänna kunskap om de nordiska förhållandena 
(är ) sä bristfällig att uppgiften om herulernas slutliga mål , Thule, lika 
gärna kan vara en av Pr. gjord sammanstä l ln ing på grundval av ett par 
kända fakta : att herulerna drog norrut mot danernas s tammar och at t det 
långt uppe i norr fanns ett område som benämndes Thule.» Metoden på
minner om Weibulls ovan s. 7 f. — Vidare heter det: »utan något påtagligt 
stöd hos Prokopios har man tagit för givet at t herulernas färd ställdes mot 
Östersjöns kust land . .., t rots att denne uppger at t herulerna seglade ut på 
Oceanen (Västerhavet) och ej pä germanska havet (Östersjön)». Härtill må 
påpekas att uttrycket »Oceanen» användes även om Östersjön hos Proko
pios' samtida Cassiodorus (Variae V 2 tre ggr) och Jordanes (§ 16 f., 26 o. 
36; där jämte Septentr ional is oceanus § 17, o. Gennanlcus § 120, G. o. § 17) ; 
till saken ovan s. 27. 

*° Historia Francorum 3, 3 (»Från senantik o. medeltid» s. 49). En Liber 
de monstr ts (från senast 700-talet) omtalar rex Hiylacus, qui Imperauit Ge
tts et a Francis occisus est. Då goter och geter ansågos identiska och gautar 
(götar) betraktades som en avdelning av goter, kan gautar inrymmas i 
Getis. Jfr Beowulf, översatt av Bj . Collinder ( inledn.) . 

81 H. Schuck, Geatas 28 (om Beowulf v. 581 och 519). 
82 Scadinavia s. 23, 27 ff., 49 ff. 
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förstnämnda av Knut Stjerna, H. Schiick, E. Wessén, B. Nerman, 
S. Lindqvist, Bj. Collinder. Eftersom de moderna Beowulfs-
kommentarerna och -forskarna hylla den förstnämnda uppfatt
ningen,83 får frågan anses avgjord. Man måste emellertid hålla i 
minnet, att avstånd i tid och rum har gjort diktens uppgifter 
flytande och förallmänligade, så att i vissa fall götar och jutar 
kunnat smälta ihop i Geatas osv.84 

Här uppdyker också frågan, huruvida götarna haft tillgång till 
havet, varpå deras binamn Sw-Geatas 'sjö-götar' kan tyda, liksom 
omnämnandet av strider till sjöss. Schuck antog, att de i äldre 
lid behärskat både Bohuslän och Halland. G. Olsson vill, som vi 
(s. 16) sett, påstå, atl götarna före 1200-talet varit avstängda från 
Västerhavet. Det synes mig som om bägge parterna skjutit över 
målet. För att föra sjökrig räckte det ju för götarna att behärska, 
atom Göta älv — landets största flod —, så mycket terräng vid 
kusten som enligt vår beräkning ovan (s. 16-20) torde kunna 
utläsas av Jordanes. 

Till slut ett ord om Weder-Geatas. Då i forna tider både kri
gare och köpmän gärna valde öar som operationsbas,M är det 
ingalunda otroligt, att detta ord hos Beowulf åsyftar gautar, som 
för längre eller kortare tid satt sig fast på de s. k. Väderöarna, 
över trehundra små otillgängliga öar och skär mer än en mil 
utanför kusten vid Fjällbacka. Den största ön är ca 800 m lång, 
hamn finnes.86 — Visserligen är det sant, att epilheta ornantia 

sil Beowulf-cclitioner av Wyat t -Chambers och Fr . Klaeber. Monografi: 
B. W. Cbambers, Beowulf (Cambridge 1959). / / . Schneider, German. Hel-
dcnsage III 5-51. Jfr The Oxford History of England II 194. 

" E. Wessén, Beowulf 49-52. Kontakten England-Norden kan ha varit 
s tarkare på 500-talet än när Beowulf senare diktades (se not 90) : detaljer i 
traditionell hade nu hunni t suddas ut. Oue Moberg i Fornvännen 39 (1944), 
160-170. Hur historiska fakta kunna förändras, ja alldeles vändas upp oeh 
ner, visar t. ex. den medeltida l i t terära Bolandsdiktningen på olika språk. 
Dess enkla historiska bakgrund, baskernas bakhåll vid Boncesvallcs år 778, 
omnämnt i cn notis i Einhards Historia Caroli Magni 9, är helt förvandlad i 
Uolandssångcn omkr. 1100. 

• F . Askeberg, Norden och kontinenten i gammal tid (akad. avh. Upps. 
1944) 166 ff. 

• Väderöarna ha fått sitt namn av det yt terst stormiga läget, liksom 
också den s.k. Hallands Väderö utanför Hallandsås. (Den senare ligger vis
serligen närmare Danmark och nära Våg-goternas t i l lhåll [nr 5 ] , men Väder-
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med t. ex. prefixen gud- och heado- ( ='krigs- ') läggas till mer 
än ett folknamn och att danernas epitet efter väderstreck som 
nord- eller east- kunna ha valts av verstekniska skäl. Men till 
denna kategori hör knappast weder-, vilket tillägges blott Geatas. 
Härför talar även sammansättningen Weder-mearc 'stormlandet', 
varav förkortningens Wederas 'stormfolket'. Jfr 225 Wedera 
leode med 599 leode Deniga (389) och Dena mearc, Denemearc 
'Danmark'. 

Widsiö 

Den fornengelska dikten Widsiö hör till minnesversernas kate
gori, med namnkataloger över härskare, hjältar och folk (stam
mar) . Den anses ha i huvudsak hopsatts på 700-talet; dess inne
håll hänför sig mestadels till 400- och 500-lalen.87 Därför åter
finna vi i verket en mängd av de i Getica mötande namnen,88 

bl. a. åtskilliga från Scandia: svear, under sin konung Ongend-
peow (även Ingenpeow, motsvarande Angantyr i Hervararsaga), 
gautar (Geatas), daner (dessa tre nämnas til lsammans), finnar 
och skridfinnar ( = lappar) . Eowan äro troligen innebyggarna på 
det i Wulfstans reseberättelse för Alfred den store omnämnda 
Eowland, dvs. Öland.89 Raumar uppträda här liksom i Beowulf: 
Heaporeamas.90 

Den för Västergötland ovan s. 16 f. omvittnade kulturkretsen 
vid Kattegatt-Skagerack betygas alltså såväl av Beowulf som av 
Widsiö. 

öarna böra ha varit mera bekanta för Englands folk.) Lit t . : C. Oldertz 1 
»Natur i Bohuslän», red. av Skottsbery & Curry-Llnduhl, 1959, 362 ff. 

87 Widsith, ed. by K. Malone (Anglistiea XIII) , Copenh. 1962, s. 92; cd. 
B. IV. Chamhers, Cambridge 1912. övers . : A'. F . Sundén, Den forneng. dikten 
Widsiö (Gbg 1929). 

88 Eormanric v. 8, 18, 88-111, Eddans och fornsagans Jgrmiinrekr motsva
ra r Jordanes ' (H)Ermunancns § 129 och ställes i lika gynnsam dager som 
hos .1. (Malone 33, 146). — HolmrylcAgas och Bugas 21, resp. 69, torde böra 
identifieras med Jordanes ' Flmerugi | 26, ej med Buy i § 24. 

89 King Alfred'» Orosius, ed. Sweet, p. 20, 3. Se not 70 ovan. 
"° Nämnas i samband med danerna. Arkeologerna bekräfta Danmarks för

bindelser med Romerike (Nordisk kul tur 1 43). — Man har förmodat at t 
England haft r ikare kontakt med Norden på 500-talet än under de bägge 
följande seklcn: H. M. Chaduick, The Origin of the English Nation (Cambr. 
1907), kap. 1. Jfr KLNM HI 658. 
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Senare sagadiktning 

Den grekiske historikern Priskos deltog år 448 i en beskick
ning till hunnkonungen Attila, varom en hans berättelse finnes 
bevarad, dock icke hos Jordanes. Häri skildras huru två barbarer 
efter måltiden trädde fram och inför konungen sjöngo av dem 
diktade kväden, som prisade hans segrar och hjältedåd i krig.91 

Ablabius och Cassiodorus äro kanske de första historieskri
vare, som använt germanska hjältedikter som källmaterial.w I 
vår Getica är bevarat det äldsta kända namnet inom germansk 
hjältediktning: Hermanaricus, goternas konung och hunnernas 
fiende. I § 129 f. berättar Jordanes, huru denne låter hästar sön
derslita en kvinna, Sunilda, och huru hennes hämnande bröder 
såra den åldrige konungen och förorsaka hans död. I den forn
nordiska litteraturen återfinna vi i förändrad form namn och 
händelser i berättelserna om Jormunrekr och Svanhild. Omkr. 
1200 uppträder motivet hos Saxo (8, 10, 10): dankonungen Jar-
mericus låter hästar trampa ihjäl sin gemål Svanilda.93 

När Jordanes efter Cassiodorus framhåller, huru goterna i 
sina fornsånger besjungit folkets utvandring mot Skytien och 
Svarta havet (se ovan s. 3 ; jfr § 43, 72), är detta ett värdefullt 
vittnesbörd om den muntliga historietraditionens ålder hos ger
manerna. 

I Widsiö lyder vers 18: fålla weold Hunum j Eormanric Go-
tum 'Atlila hade väldet över hunnerna, Ermanaric över goterna'. 
Detta liknar mycket en lista (s. k. pula) över konungar i den 

B Historici Graeci minores, ed. L. Dindorf (Bibi, Tcubncr.) p. 317, 12 ff. 
E. A. Thompson, A History of Attila and the Huns, Oxf. 1948, 117. Jfr Jord. 
Get. § 178. Många detaljer om Attila ha genom Priskos-Cassiodorus-Jordanes 
bevara ts ; hl. a. skildras hur Attila fick sin död av kvävning genom näsblod 
under sömnen efter bröllopet med Ildico (Get. § 254). — Om »furstcdikt-
ning» se Jon Helgason i Nord. kul tur VIII B 116. Eyvindr Skåldaspill ir kvii-
cler på 900-talet i Halcygjatal om Hakon Ja r l s förfäder. 

03 Om kväden till ä t tens lov jfr R. Muchs kommentar s. 21 till Tacitus ' 
Germ. 2. Ett slags hjäl tedikt untydes måhända av Tac. Annal. 2, 88 om 
Ariovistus: cani tur adhuc barbaras apud gentes. Jfr Wessén .Studier 16 ff. 

• Herm. namnes redan av Ammianus Marcellinus 31, 3, 1. Se vidare 
Helgason 6, 47, 69 ff. etc. H. Schneider, German. Heldensage I (1928) 238, 
248 o. passim. 
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fornnordiska Hervarar saga, som i stor utsträckning innehåller 
svenska beståndsdelar: 

År kvåöu Humla Iltiniim råda, 
Gizur Gautitm, Gotum Angtmlg, 
Valdnr Dontim, en Volum Klar, 
Alrek enn fr0kna enskri fiiöött. 

'En gång, säger man, rådde Humle över hunner, Gizur över 
götar (gautar) , över goter Angantyr, Valdar över daner, över 
valer (i Välskland) Kiar, Alrek den djärve över Englandsfolket.' 

På ett annat ställe i Widsiö säger skalden: Ic wses udd Huniim 
ct mid Hretlgotuni / mid Sweon & mid Geatum & mid Sx-denum 
'Jag var hos hunner och hos reidgoter, hos svear och hos götar 
och hos syd-daner'. 

I Widsiö finnas tre, kanske fyra konunganamn, som ganska 
nära överensstämma med namn i Hervararsaga. De äro: Heaporic 
& Sifecah, Hlipe & Incgenpeow (Wids. 116), motsvarande Heiö-
rekr, Sifka (?), Hlödr, Angantyr.9* 

Sagomotiven om Hjalmar den hugstore, om de tolv Arngrims-
sönerna, om holmgången på Samsö mellan dessa och Hjalmar 
jämte Orvar Odd — återkommande i Hervarar saga, Orvar Odds 
saga och annorstädes — alla peka de på svenskt ursprung. 

Orvar Odds saga är en av de äldsta s. k. fornaldarsagorna. Ett 
parti däri har tillhört cn gammal hjältedikt om striden på Samsö, 
vilken torde ha diktats i början av 900-talet eller tidigare. Här 
uppräknas Arngriins söner, om vilka det heter (k. 29, 3 ) : peir i 
Bolm austr / borner vgro / Arngriins syner / ok Eyfuro. R. C. 
Boer säger i sin edition s. 52, att lokalbeteckningarna visa på 
södra och östra Skandinavien, närmast på sjön Bolmen med 
Bolmsö i Finnveden, dess mer som även andra fakta tyda på att 
sagan om Angantyr och Hjalmar ursprungligen är en svensk 
saga.95 

"* Se Widsith, ed. A'. Malone, med Glossary of Proper Names. FA Wessén, 
Nord. nainustudier (Upps. univ. årsskr. 1927:3) 57. 

^ Qrvar Odds Saga, hrsg. v. B. C. Boer (Altnorcl. Sagahihl. 2) : Anhang II 
s. 102-111 rekonstruerar »Gedicht vom Kampfe auf Samsey» I, II. / / . Schnei
der II (1933) 141, III 96 f., 102 f. Birger Nerman, Studier över Svärges hedna 
l i t tera tur (akad. avh. Upps. 1913), 130-183. Samsö omnämnes i Eddan (Lo
kasenna 2 4 : 1 ) ; den där antydda myten kan enl. Gering-Sijmons ha öst-
skandinaviskt ursprung. 
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Hervarar saga är fast knuten till Finnveden genom att Angantyr 
är bosatt i Bolm, men även till Samsö, en central punkt mellan 
Jylland och Själland, genom de tolv brödernas holmgång på ön.96 

Senare delen av Hervarar saga grundar sig på ett kväde med 
många synnerligen åldriga inslag. Det ger oss, säger Otto von 
Friesen,97 »en fläkt av folkvandringstidens lidelse och den gamla 
hjältediktningens ursprunglighet och realism». Däri återspeglas 
också kampen med hunner och annat kontinentalt sagostoff. 
Mogk tidfäsler dess nuv. avfattning till inemot slutet av 900-
talet eller från 1000-talet; Heusler-Ranisch anse vissa delar av 
dikten vara så ursprungliga, att kvädets uppkomsttid kanske 
måste sättas så tidigt som på 400-talet.98 

I Eddasången Hyndluljöö 24 uppräknas Arngrimssönerna, men 
deras födelseorts namn har tyvärr förvanskats. Bugge, Gering-

" Hciöreks (ok Hervarar) saga, udg. v. Jon Helgason (K0b. 1924). Olika 
recensioner f innas : U (»synes ikke at have a-ndret med vilje uncltagen paa 
enkelte underordnede punkter», s. LXXXV) har i kap. 1 s. 9 1 : Grimur fieck 
sier bustad i ey peirrl , er Bolm hiet, . . . kal ladur Eygrimur bolmur. Son 
lieirra hiet Arnyrimur . . . i Bolm; k. 3 s. 93. A. for pa heim i Bolm; k. 4 s. 94 
ellt iolaafftan i Bolm. — H (som »meget ofte icndrer ordlyden, undert iden 
ogsaa indholdet») har kap. 1 s. 2 i ey peir i å Halogalandi, er Bolin heitir, 
k. 2 s. 4 Bolm = k. 3 s. 5. Även codex 203, som ibland påverkats av H-rec , 
har tillägget a Halogalandi. Om detta säger Gering-Sijmons' komm. till 
Hyndloljöö 24, 1 (s. 385 f.) : »der angabe, dass diese insel in Hålogaland 
gelegen sei . . ., widerspricht der zusatz aust r in der strophe der Qrvar-Oclcl-
saga ; auch gibt es an der kiiste jener landschaft keine insel mit diesem . . . 
namen.» S. Flgilssons Lexicon anger under Bolm (.: »0 i Svcrrig» — B-recen-
sioncn, vars text är långt ifrån felfri, ha r k. 2 i eg peiri, er Holmr het, där 
textens holmr iir cn lätt felskrivning för holmr (om ortografien se Helga-
sons cd. s. n ) . Jfr Schneider III 71, 96 ff., 112 etc. H. Schuck, Studier i Her
varar saga (Upps. univ. årsskr. 1918). — En översikt av Bolm-prohlemet 
och den lärda debatten därom ger V. Törnquist i Vet.-soc:s i Lund årsbok 
1949, 5-11. Det må tilläggas, att Bolm i en bula frän 1100-talet uppträder 
som beteckning för 'hav', och att Bolmar baugr är = 'hav' hos Einarr Skula-
son 13, 11 (1100-t.). 

07 Bökstenen (1920) 112 f. (med l i t t . ) . Jfr Wessén, Namnstudier 60. 
1,8 Eddica minora, ed. A. Heusler & W. Banisch, s. 1 ff.: »Das Lied von der 

Iluiiiienschlacht», »Das Hcrvorlied», »Hjalmars Stcrbclied» osv., Einl. XIII. 
Jfr E. Noreen, Den norsk-isl . poesien (1926) 122-125, 272. Se även B. Nerman 
i »Saga och sed» 1963, s. 46 ff.; Hoops II 127 f. 
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Sijmons o. a. insätta här namnet Bolm.99 — »Klar liegt vor uns:», 
säger Hermann Schneider,100 »ein dichterisches Wirken der Go
ten in ihren Siidostsitzen und in Italien, . . . der Dänen in ihrer 
heutigen Hcimat . . . Was . . . die Gauten vor ihrer Aufsaugung 
durch die Schweden hervorgebracht haben, ist . . . minder greif-
bar, und ganz nebelhaft bleibt der Anteil der Friesen, Alemannen, 
Schweden.» 

Då vi nu veta, alt även sena fornaldarsagor delvis kunna gå till
baka på mycket gamla folktraditioner från folkvandringstid, är 
det intresseväckande kunna konstatera, att ovan antydda sago
drag tillhöra det gamla kulturområde vid kusten av Kattegatt 
och Skagerack, där dani, finnaithae och gauthigothae voro del
ägare. 

Det skulle kanske vara värt en särskild litteraturhistorisk un
dersökning att få närmare utrönt, i vilken utsträckning sago
stoff från den hos Jordanes framträdande kulturkretsen i Syd
västsverige etc. kan återfinnas i den bevarade nordiska hjälte
diktningen, vars höjdpunkt kan ha nätts på 900-laIet. 

ZUSAMMENFASSUNG 

J. Svennung: Jordanes' Scandia-Kapitel. 

Die Auffassung der Philologen, dass Getica fast ganz ein Abriss der 
Gotengeschichte Cassiodors ist, häll Stich. Nicht annehiiihar ist Wei
bulls Hypothese, die Völkernamen Nr. 4-28 seien sog. Itincraricn ent
nommen, d. h. Fahrtbeschreibungen wie sie im Bömerreich bekannt-
lich vorkamen, mil ethnographischen und geographischen Namen, 
während Charakteristikcn, bisweilen aus ganz falsehen, anderen Quel
len iihernommen seien. Stattdessen ist aiizimehmeii, dass die Notizen 
iiber Nr. 4-28 von einem Beisenden herriihren, der die Westkiiste 
Skandinaviens cntlang vom Skälderviken in Schonen bis nach Boms-
dal im NW Norwegens gescgelt ist. Wahrscheinlich stånd dieser zu 
Kngland in gewissen Beziehungen. 

Die Folgcrung Weibulls, dass der Wert der ethnographischen Dar
stellung im Scandia-Kapitel beschränkt sei, ist völlig falsch. Jordanes 
folgt dem Cassiodor nach Kraften, ist aber nicht im Siande, eine 

1,9 fl. Sijmons & II. Gering, Die Lieder der Edda I (Halle S. 1888) s. 185. 
B. C. Boer, Die Edda I (Haarlem 1922) s. 271. 

100 German. Hcldensage III 157. 
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klare, zusamnicnhängende Zusammenfassung der Vorlage zu geben. 
Seine wir re Disposition bcstätigf, so viel ich sche, seine Angabe im 
Vorwort, er habe den Cassiodor nur ,auf einige Tage', ad tridinmtim 
lectionem, zum Exzerpieren erhalten: er hat ganz einfach keine Ge
legenheit gehabt, seine eigenen Exzerpte zu kontrollicren. 

Bei seiner Kiirzung der Vorlage känn er manehe Kommentare und 
Notizen ausgelassen haben. Aber auch in seiner jetzigen Gestalt gibt 
uns das Werk viele und wichtige Auskiinffe iiber die Ethnographie und 
Geographie Skandinaviens im 6. Jh. Eine Konfrontation seiner Anga
ben mit der literarischen Uberlieferung bei Ptolemaios, Prokop, Beo
wulf, Widsiö und späterer Sagadichtung bietet viel des Interessanfen. 

Im Ubrigen wird auf Fornvännen 59 (1964), S. 102, verwiesen. 
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