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Nordiska folkstammar och folknamn 

En översikt 

A v Elias Wessén 

Daner och Danmark 

Namnet d a n e r är känt först från början av 500-talet e. Kr., hos den 
grekiske historieskrivaren Prokopios och den götiske Jordanes. Pro
kopios var sin tids främste grekiske författare; han skrev om sin samtids 
händelser och fälttåg. Där berättar han en del om goterna och om herul
ernas vandringar. Jordanes var honom som stilist — och naturligtvis 
också som historisk skildrare — mycket underlägsen. Han var av öst-
gotisk börd, men skrev på latin sin bok »De origine actibusque Getarum». 
Denna är ett sammandrag av ett tyvärr förlorat större arbete av stats
mannen och historikern Cassiodorus Senator, Teoderik den stores råd
givare och vän (d. omkr. 580). Jordanes uppger själv, att han har skrivit 
i stor hast. Det mesta har han hämtat ur Cassiodorus' stora verk i 12 
böcker, men »början och slutet och åtskilligt i mitten» har han själv till
fogat. Vad därmed avses är svårt att bedöma. Troligen är Jordanes' 
egna tillägg ganska små. Under det att Cassiodorus var en mycket god 
stilist — det framgår bl.a. av hans bevarade brev och skrivelser —, skriver 
Jordanes ofta klumpigt och tungt, ett dåligt latin. Hans förlagas fina 
språkform lyser dock ibland igenom också i kompilationen. De tillägg, 
som han har gjort, har troligen varit av lärd natur; sin kännedom om den 
gotiska traditionen torde han helt och hållet ha hämtat från Cassiodorus. 
Denne har sannolikt till stor del fått sin uppgifter om folken i Skandi-

Denna uppsats är en utvidgad form av den korta översikt över nordiska folknamn, som 
ingår i min bok »De nordiska språken» (8 uppl. 1968). Därav framgår dess sylte och dess 
begränsning. Don åsyftar icke fullständighet — det skulle kräva ett mångfaldigt ökat ut
rymme —, utan koncentration kring några väsentliga frågor. Den vill ge en filologs syn på 
problemen, men den riktar sig i lika hög grad till andra sakkunniga: arkeologer och histo
riker. 

För en mångfald detaljer har jag förmånen att kunna hänvisa till ett nyutkommet arbete 
av J. Svennung, Jordanes und Scandia. Kritisch-exegetische Studien (1967). Det har i hög 
grad underlättat och möjliggjort min korta framställning. 
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navien från en herulisk konung Rodwulf, »som aktade sitt eget rike ringa 
och begav sig till goternas konung Teoderik, där han också fann det 
skydd som han sökte». Det har varit en god och pålitlig källa, så långt 
som han har blivit korrekt återgiven först av Cassiodorus och sedan av 
Jordanes. F. ö. har Cassiodorus för sitt uppdrag att skriva goternas historia 
säkerligen anlitat andra sagesman i Teoderiks omgivning vid hovet i 
Ravenna.1 

Prokopios berättar, att en del av herulernas stam år 512 bröt upp från 
Donauländerna och vandrade tillbaka till sitt gamla hemland i norr »vid 
den bebodda världens yttersta gränser». De kom först till varnernas land 
i södra delen av den jylländska halvön. Därefter vandrade de genom 
danernas land {danoi nom. pl.) ända till havet. På skepp for de sedan över 
till Thule (här =• Skandinavien). En av de största stammarna där var 
götarna {gautoi nom. pl.), och hos dem blev de vandrande herulerna 
mottagna. Sannolikt har sålunda redan vid denna tid daner bott på 
Fyn och på Själland. De tillät icke herulerna att stanna där. 

Enligt Jordanes hade danerna utgått från Svetjud och fördrivit heru
lerna från deras boplatser. Det mycket diskuterade textstället om heruler, 
daner och svear lyder sålunda: »Suetidi, cogniti in hac gente reliquis 
corpore eminentiores: quamvis et Dani, ex ipsorum stirpe progrcssi, 
Herulos propriis sedibus expulerunt, qui inter omnes Scandia; nationes 
nomen sibi ob nimia proceritate affectant praecipuum», d.v.s. ordagrant: 
svearna, kända inom denna folkstam såsom överträffande de övriga i 
fråga om kroppsstorlek, ehuru även danerna, utgångna ur dessas stam, 
har fördrivit herulerna från deras boplatser, (danerna) som för sin räk
ning gör anspråk på det främsta namnet bland alla Skandias folk för 
mycket stor högväxthet. Satskonstruktionen är tydligen anakolutisk: det 
relativa qui borde sannolikt ha haft sin plats närmast efter ordet Dani 
(eller möjligen framför Herulos). Orden »Herulos . . . qui» har nu blivit 
en störande tillsats utanför sammanhanget. I varje fall kvarstår två sak
liga påståenden av stort intresse: att danerna har utgått ur Svetjud 
(Suetidi Suethiudi), och att de har fördrivit herulerna från deras bo
platser. »Ex ipsorum stirpe progressi» betyder kanske icke mera än att 
danerna har kommit från det skandinaviska fastlandet. De har erövrat 
herulernas gamla hemland, varifrån dessa till stor del har utvandrat. Om 
avstånd däruppe i Skandia var författaren — vare sig det nu är Jordanes 
eller Cassiodorus — sannolikt dåligt orienterad. 

1 O m Cassiodorus och J o r d a n e s s e j . Svennung . Jordanes und Scandia (1967) med d ä r ci terad 

l i t teratur . O m konung Rodwulf E. Wessén, De nordiska folkstammarna i Beowulf (1927), s. 67 f. 

H 
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Säkerligen har Jordanes (Cassiodorus) fått denna märkliga uppgift 
från herulernas egen landsflyktige konung Rodwulf. Dennes besvikelse 
röjer sig kanske ännu i orden »ex propriis sedibus expulerunt», de har 
fördrivit dem från deras gamla hemland. Herulerna var en nordisk folk
stam, som tog livlig del i folkvandringstidens händelser, både västerut i 
Gallien och österut vid Svarta havet, här ofta i följe med goterna. Deras 
hemland var troligen de danska öarna och Skåne. Därifrån utvandrade 
skaror av heruliska krigare. Genom denna starka utvandring har emeller
tid folket försvagats, och dess hemland har erövrats av en vikingaskara 
norrifrån, danerna, kanske från Mälardalen, såsom Jordanes närmast 
tycks antyda. Möjligt är ju, att de erövrande danerna endast utgjorde ett 
fåtaligt krigarfölje, som, sedan de hade gjort sig till herrar i landet, täm
ligen snart uppgick i den gamla befolkningen. De gav dock sitt namn åt 
det nya riket. Detta torde ha hänt omkring 500 e. Kr., sålunda några år 
före den hemvandring av heruler, varom Prokopios berättar. Från denna 
tid försvinner de nordiska herulerna ur historien, och danerna börjar i 
stället uppträda som vikingar i Västeuropa.2 

Förmodligen är det herulernas namn, som under formen erilaR (sg. 
nom.) förekommer i flera urnordiska runinskrifter. Det uddljudande h-
i den latinska formen är sannolikt icke ursprungligt, det har tillkommit 
i den latinska texttraditionen (se materialet hos M. Schönfeld, Wörter-
buch der altgermanischen Personen- und Völkernamen). Ordet har haft 
suffixavljud -il-:-ul- (jfr t. ex. lat. exsul landsflyktig : exsilium landsflykt). 
Ett urnordiskt paradigm sg. erilaR : pl. *erulön {*erilöit) bör Ijudlags-
cnligt ha utvecklat sig till sg. *irill, pl. iarlar. 

Dani omtalas av Gregorius av Tours (d. 594) och av Venantius For-
tunatus (d. omkring 609).3 Alkuin (Vita S. Willibrordi I :g , io , 11:7) De" 
rättar om Willibrords missionsfärd (o. 700) till en plats »på gränsen mellan 
friser och daner» (Helgoland). Omkring 700 förekommer landsnamnet 
Dania (en latinsk ordbildning) hos den s.k. geografen från Ravenna. Det 
tycks nu omfatta de danska öarna och Jylland, under det att tidigare 

2 Om herulernas namn och historia se M. Schönfeld, Wörlerbtuh der altgermanischen Personen-
und Völkernamen (1911), art. Eruli; L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgange der 
Völkerwanderung 1:5 (1907), s. 333 f.; R. Much i Reallexikon der germanischen Alteit-imskunde (J. 
Hoops; 1913-15); O. von Friesen, Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvandringstiden 
(1924), Herulernas bosättning i Skandinavien (i: Studier lillegnade E. Tegnér, 1918); E. Wessén 
a.a. (1927). 

• Monumenta Germaniae Historica [MGH): Scriptores rer. Merovingorum 1,1, 110; ib. Auctorcs 
ant. 4, s. 160, 203. Likaså: i Fredegars krönika år 642 (111 :3o) och i Liber Hlstoriae Franrorum 
år 727, kap. 19 (MGH: Script. rer. Merov. 2, s. 203, 274). 
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stamnamn (Teutones, Vandilii, Harudes, Angli, jutar m.fl.) försvinner. 
Sannolikt tyder detta på en riksbildning under dansk ledning. I Väst
europa användes ofta namnet daner gemensamt för alla skandinaviska 
folk; det blir till innebörden likvärdigt med Normami. Också i Norden 
förekommer uttrycket »dansk tunga» som beteckning för allt nordiskt 
språk. 

I Beowulf (o. 700) skildras danerna [Dene pl.) som ett mäktigt folk, 
och deras rike sträckte sig vida i alla riktningar. De kallas omväxlande 
Easldene östdaner (3 ggr), Westdene västdancr (2 ggr), Suddene södcr-
daner (2 ggr) och Norddene (1 g.). Valet av förled bestäms visserligen av 
allitterationcn, och förlederna har blivit poetiska prydnader. Men att 
väderstrecksbeteckningarna så ofta brukas på detta sätt just i danernas 
namn, är anmärkningsvärt. Det saknar motstycke. Danerna kallas också 
ett par gånger Ingwine; detta namn tillkommer sålunda icke svearna i 
Beowulf. 

Danernas kungar tillhörde sköldungaätten (feng. scyldingas), vars 
s t a m f a d e r bar det egendomliga namnet Halvdan (Healfdene). Tillhörde 
hans moder ett annat folk, var hon månne herul? Sannolikt har den forn-
danska hjältesagan, som blommade upp under den senare folkvandrings
tiden, tagit upp och assimilerat element ur en äldre (herulisk?) dikt
ning. 

Halvdan är utan tvivel ett mycket märkligt mansnamn, utan mot
stycke. Intet annat mansnamn innehåller, så vitt jag vet, förleden Halv-. 
Namnet vittnar om folkblandning. Det härrör sannolikt från en tid, då 
de erövrande danerna sammansmälte med den äldre, besegrade heru
liska befolkningen. 

Diktens Healfdene Halvdan var fader till Heorogar, Hrådgår och Hdlga 
(isl. Hjgrgeirr, Hråarr och Helgi), de tre skjoldungarna, och farfader till 
Hrådwulf (isl. Hrålfr), Rolf krake. Kanske hette han från början någol 
annat, men kom att kallas »halvdancn», därför att hans moder icke var 
dansk? Healfdena (gen. pl.) förekommer också cn gång i Beowulf som ett 
appellativ, ett folknamn, i ett oklart sammanhang. Mansnamnet Hal/dan 
var under vikingatiden spritt över hela Norden. Det förekommer också 
i den norska kungaätten; Harald hårfagers fader hette Halvdan svarte. 
Detta behöver icke betyda mer än att namnet tack vare dikten har 
blivit ett populärt kunganamn, ungefär som senare Magnus, också från 
början ett tillnamn, från Magnus den gode (o. 1020) och fram till Magnus 
lagaböter, Magnus ladulås och Magnus Eriksson. - - Halvdan och As
mund omtalas som danska sändebud till Karl den stores hov i Lippe år 

2 — 694414 l ;urn\Mimrti H. 1, 1969 
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782. — Också Dan{r) förekommer som mansnamn. Danus var enligt 
Cassiodorus (500-t.) Teoderik den stores egen famulus.4 

Namnets form: fda. fsv. isl. danir pl., feng. dene (Beowulf, konung 
Alfred m. fl.), mht. lene; sålunda en germansk i-stam. Om dess etymologi 
finns flera förslag, men intet är fullt övertygande.5 

Landsnamnet Danmark (isl. Danmqrk) är betydligt senare än folk
namnet. Det förekommer icke i Beowulf. Tidigast i kung Alfreds över
sättning av Orosius (slutet av 800-talet): Langcland, Låland, Falster 
och Skåne, pds land eall hyred tå Denemearcan »alla dessa land hör till Dan
mark». Senare på de båda runstenarna vid Jelling (i Jylland): tanmarkaR 
: but DanmarkaR båt »Danmarks förbättring» (omkring 935), sa haraltr-
ias SQR • uan • t anmaurk ala • auk • nuruiak • auk tani karpi kristna 
»den Harald, som åt sig vann hela Danmark och Norge och gjorde 
danerna kristna» (omkring 985). Och på runstenen vid Karlevi på Öland 
(o. 1000): i • tanmarku »i Danmark». Namnet torde ursprungligen ha 
betecknat det forna danska gränslandet mot söder, mellan Schlei och 
Eider. Det skulle sålunda betyda »danernas gränsland».6 Då kung 
Harald i den yngre Jelling-inskriften säger sig ha vunnit alla Danmark, 
är det sannolikt just det viktiga gränslandet i söder, omkring Hedeby-
Slesvig, som åsyftas. Efterhand blev namnet Danmark brukat om hela 
riket, kanske särskilt av de mäktiga tyska grannarna i söder, i det karo
lingiska riket och dess arvtagare. I ett privilegium år 985 beviljade kejsar 
Otto I kyrkorna i Ribe, Århus och Slesvig skattefrihet för deras egendom 
»in marca vel regno Danorum».7 

4 Om andra personnamn på Dan- se W. Meycr-Liibke, Romanische Namenstudien i (1904), s. 
22; F. Kluge i ^eitschriftfiir Deutsche Wortforschmg 8 (1906), s. 141 och de nordiska namnböckerna. 
— Om namnet Halfdan se E. Wessén a.a. (1927), s. 46; A. Janzén, Personnamn (Nordisk kultur 
Bd 7, 1947), s. 56 jämte där i not 190 anförd litteratur. Namnet Halvdan är rält vanligt på 
runstenar under 1000-talet (redan t. ex. Högby-stenen ö g 81); se registren till de olika 
banden av »Sveriges runinskrifter». 

6 E. Wadstein. Namnet Danmark (1918); O. von Friesen, Rö-stenen i Bohuslän (1924); E. Wes
sén a. a. (1927). 

• Ordet mark (ursprungligen 'märke, gräns') i betydelsen 'gränsskog, gränsland' ingår i t. ex. 
de tyska namnen Ostmark, Mark(-Brandenburg), och i de nordiska Finnmark, Telemark, 
Hedmark, Vingulmark, Markerna mellan Dalsland och Norge och Marks härad mellan Väster
götland och Halland. 

7 Ytterligare om daner och Danmark Kr. Hald i: Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medeltid 
Bd 2 (1957), sp. 643 f., med utförliga litt.-anvisningar. Dessutom: A. Olrik, Danmarks Hette-
digtning 1-2 (1903-10); O. von Friesen, Rö-stenen i Bohuslän (1924); E. Wessén a.a. (1927); 
J . Svennung, De nordiska folkstammarna hos Jordanes (i; Fornvännen 1964. s. 65 f.), Jordanes 
und Scandia (1967). 
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Vid slutet av medeltiden ersattes i Norden folknamnet daner av dansk, 
pl. danskar (ursprungligen ett adjektiv, liksom svensk och norsk). 

Götar, gutar och goter 

Liksom danerna omtalas g ö t a r n a vid 500-talets början av Prokopios 
{gauloi pl.) och Jordanes {Gauti pl.). Enligt Prokopios var de den folk
rikaste stammen i Skandinavien (»Thule»), och i deras närhet fick de 
från Donau-länderna återvändande herulerna ett nytt hemland. De 
bodde sålunda i södra delen av Thule. Jordanes omtalar, i en uppräk
ning av stammar i västra delen av ön Skandia (Skandinavien), Gauti, »ett 
kraftigt och mycket krigiskt folk» (acre hominum genus et ad bella 
promptissimum).8 Sannolikt har de redan vid denna tid utgjort ett 
organiserat rike med egna konungar. Därjämte nämner han Ostrogothe, 
varmed han troligen avser östgötar. Anmärkningsvärd är formen -gotha? 
(icke -gauti), som kanske snarare återger ett -gatans goter än ett -gautos 
götar. Men det kan naturligtvis också helt enkelt vara en skriftlig an
passning till östgoternas välkända namnform (med eller utan saklig 
identifikation).9 

Icke mycket senare (500-talet) tilldrog sig de händelser, som åter
speglas i den fornengelska dikten Beowulf. Geatas (av *gautoz) är här ett 
mäktigt folk med egna konungar. Men deras frihet är tydligen hotad av 
svearna, med vilka de lever i ständiga strider. Deras konung Hygelac (isl. 
Hugleikr) omkom på ett vikingatåg mot frankerna omkring år 525. 

Namnets former: isl. gautar pl., Gautaland, adj. gauzkr, fsv. götar, {Östra, 
Västra) Götland, adj. gözkr. Mlat. Gothi och Gothia. Mit. goten (t. ex. Goten-
burg Göteborg). 

Folknamnet ingår också i nsv. Göta älv, isl. Gautelfr (av Gauta elfr); 
det ursprungliga namnet var endast Älven, isl. Elfr (t. ex. Erikskrönikan 
v. 2879, 2914, 3353, 3541)- Samma namn i (Klar)älven, (Dal)älvcn och 
ty. Elbe.10 

8 Handskrifterna har Gauthigoth, men -goth är sannolikt etl förtydligande tillägg (med eller 
ulan saklig identifikation), som vid avskrivning har ryckts in i texten (O. von Friesen). 

• Jordanes (eller någon hans avskrivare) har kanske uppfattat Gaulhi och Gothi som samma 
namn. 

10 Adam av Bremen (o. 1070) kallar den Albis fluvius; den rinner mitt igenom götarnas land. 
»varför den också kallas Götälvcn» (unde et Gothelba dicitur). Att Göta älv från början skulle 
ha hetal *Gaut »utgjutningen» (Noreen. Svennung m. fl.), är allenast ett löst anlagande för att 
förklara folknamnet. Gautar skulle sedan vara folket vid älven *Gaul. En sådan namntolkning 
är både sakligt och framför allt språkligt högst osannolik. 
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G o t l a n d omtalas märkligt nog icke av någon författare under den 
klassiska antiken. Det tycks icke ha varit känt som ett eget land, cn själv
ständig ö utanför Skandinavien. Utan tvivel sammanhänger detta med 
att man i regel seglade eller rodde så långt möjligt utefter kusterna och 
undvek öppen sjö. Först i Wulfstans reseberättelse till kung Alfred av-
England (o. 875) omtalas Gotland och Eowland (Öland), som båda hörde 
till svearnas rike. Omkring 1200 i »Historia Norwegiae»: Gotorum in
sulam et eynorum »gutarnas och ölänningarnas öar». Runsv. a kutlanti 
U 614, af kut lar t i U 414. 

Gotland (med 0) är en tysk (lågtysk) namnform, liksom så många andra 
namn utefter Sveriges kuster.11 Tyskarna kallade ön så, och folket kallade 
de de goten (med s.k. a-omljud); så exempelvis i den tyska versionen av 
Gutalagen {Der goten recht) från början av 1400-talet.12 Den genuina gut
niska formen var däremot Gutland, och invånarna kallade siggular; de gör 
så än i dag. Gutalag och Gutasaga: Gutland, pl. gutar, adj.gutniskrgotländsk, 
giilnalping, dvs. gulna alping gutarnas allting; egennamnet Guti {Guti al 
Gutland aiga »Gute skall äga Gotland» Gutasagan). I fornsvenska ur
kunder skrivs omväxlande Gutland och Gotland; i stort sett är Gutland den 
äldre formen, Golland den yngre. I latinska originaldiplom före 1300 
skrivs Gutlandia 11 ggr (jämte gutniska gen. pl. 1 g., Gollandia 7 ggr13). 
Att formen Gotland med tiden ökar i frekvens, beror i hög grad på att 
Visby {dy stat Golland som den ofta kallas) var en tysk stad. Biskop Hans 
Brask, till vars stift Gotland hörde, har formen Gulland; Olaus Petri där
emot, som återger språkbruket i Stockholm, Gotland (många gånger i en 
»Svensk krönika»). Detta är säkerligen mycket betecknande. I talspråk, 
svenskt och danskt (kanske också i gutniskt?), blev Gulland till Gulland 
(med samma assimilation // // som i Östergötland till Östergyllen eller 
i Jutland till Jylland); denna förändring är naturligt nog helt främmande 
för skriftspråksformen Gotland. Gulland är en tämligen vanlig form ännu 
på 1500- och 1600-talen i svenska och särskilt i danska källor. Hans 
Nielsen Strelow »Guthilender», som 1633 utgav sin »Guthilandiskc 
Cronica», tillägnad konung Christian IV, använder formen Guthiland, 
därjämte Gothland och Gulland (i överskrift); troligen är Guthiland 
endast en konstruerad skriftform. Ännu Linné omtalar i sin Gotlandsresa 

11 K. Ci. Ljunggren, Nordiska ortnamns hehanilling i medellägtyskan och medellägtyska drag i gamla 
1 ordiska ortnamn (1937), s. 30 t. 

12 E. Wessén, Svensk medellid t (1968). s. 145. 
13 S. Olton Nordberg, Fornsvenskan i ram latinska originaldiplom fört 1300 1 (1926), s. 57. 
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(1745), att »Gullands-Korn kallade invånarne sielfve sin Gumring» (ett 
slags korn). J . E. Rietz (Dialektlexikon 1867) \\a.r gute {gutar) och Gutland. 

Gen. pl. gutna gutarnas och adj. gutniskr vittnar om att namnet har 
varit en n-stam, sålunda urn. urgerm. *gutanez pl. (böjningsstam: gulan-, 
gutn-). 

Formellt är namnet gutar pl. sålunda helt identiskt med folknamnet 
goter. 

G o t e r n a omtalas tidigt (slutet av första århundradet e. Kr.) : Plinius 
(o. 75 c. Kr.) Gutones, Tacitus (o. 100 e.Kr.) Gotones. De var då bosatta i 
östra delen av Germanien. Namnets former: got. *gutans m. pl., Gutpittda 
got-folket. Fnorska (Eggja-stenen) landgotna, isl. götar pl. (gen. gotna), feng. 
gotan, fht. mht. goten pl. Härtill också adjektivet isl. gotneskr gotisk. Vokalen 
o i de tyska, engelska och isländska formerna beror på s. k. a-omljud. 
Fr. o. m. slutet av 200-talet blir stark böjning det normala i latinsk text: 
Gott (gen. Gotorum).1* 

Om sin utvandring från ön Scandza15 bevarade goterna enligt sin 
historieskrivare Jordanes (Cassiodorus) följande tradition (»Getica», kap. 
4): »Från denna ö Scandza sålunda berättar man, att goterna en gång — 
liksom ur en folkens verkstad eller en folkslagens moderssköte — har ut
vandrat med sin konung vid namn Berig. Och så snart de hade lämnat 
sina skepp och stigit i land, gav de genast namn åt platsen. Ty den heter 
ännu i dag, efter vad det sägs, Gothiscandza» (dvs. Gotisk-Skandia). 

Den med goternas kännedom om sitt ursprung och sin historia väl för
trogne Cassiodorus hänvisar uttryckligen till f o l k t r a d i t i o n e n : Ex hac 
igitur Scandza insula . . . Gothi quondam m e m o r a n t u r egressi. Detta 
är sålunda icke någon »lärd tradition», lika litet som »en typisk vandrings
saga». En lärd tradition var däremot kombinationen av goter och geter. 

Under stark folkökning och lyckosamma strider med andra stammar 
har goterna efterhand utvidgat sina boplatser söderut mot Svarta havet. 
De växte till ett mäktigt folk, som kom att spela en huvudroll i folkvand
ringstidens händelser och romarrikets sönderfall. Tidigare och mång
sidigare än något annat germanfolk kom de under klassiskt och kristet 
inflytande. 

14 Det mycket stora namnmaterialet i klassiska källor finns re-dovisat hos M. Schönfeld, 
Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen (1911). 

18 Scandza, dvs. Skandia, är en förkortad form av Seandinavia, äldre Scadinavia, en ur
sprunglig form av nsmnet Skåne. 
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Från slutet av andra århundradet bodde de i Skytien, och de var så
lunda ett skytiskt folk. Detta blev anledningen till att de av klassiska för
fattare (redan före Cassiodorus och Jordanes) på grund av namnlikhet 
sammanblandades med ett annat skytiskt folk geterna (lat. Gette), med 
vilka de i verkligheten ingenting hade att göra. De ärvde helt enkelt 
geternas fornhistoria, som tar stort utrymme i Jordanes' bok, vilken ju 
också fick namnet »Getica». 

Om den gotiska stamsagans uppgift är riktig, bör utvandringen från 
Skandia ha ägt rum under århundradet närmast f. Kr. Den kan ha för
siggått under lång tid och ha haft formen av upprepade utflyttningar 
av unga krigare och nybyggare, som sökte sig nya hem och ny jord att 
odla på andra sidan havet. En sådan långsam folkförflyttning behöver 
icke ha lämnat några tydliga spår i det arkeologiska materialet, varken 
såsom avbrott i kontinuiteten i hemlandets boplatser och gravfält eller i 
förcmålsbeståndets förändringar. Det är icke sannolikt, att arkeologerna 
skall kunna vare sig bekräfta eller förneka stamsagans historiska sanning. 
Scandza kan avse såväl Gotland som Götaland; dessa landsnamn existera
de sannolikt icke ännu, endast folknamnen gutar och götar. Att Jordanes 
nämner Scandza som goternas nordiska urhem, bör man väl icke fästa 
så stor vikt vid. Det var de lärda författarna (Jordanes, Cassiodorus), 
som använde det. Viktigare är i så fall Jordanes' uppgift, att de kallade 
sitt nya land Gutisk-Skandia. Det måste ju förutsätta, att deras gamla hem
land har varit Skandia. Namnens fullständiga identitet {gutar och *gutans) 
talar för Gotland (Gutland) som goternas urhem, stamsagans Scandza, 
namnet Gothiscandza kanske snarast för det skandinaviska fastlandet, 
götarnas land (got. *gautos och *gulans). De vandrande goterna, som mindes 
sitt ursprung från Skandia och säkerligen under århundraden genom 
släktförbindelser påmindes därom, hade knappast något eget l a n d . Där
emot utgjorde de otvivelaktigt ett eget folk, got. Gutpiuda. 

Vi bör hålla i minnet, att goterna ingalunda var den enda skandinaviska 
folkstam, som sökte sig nya boplatser i östra Germanien vid Östersjöns 
södra kust. Dit hörde också burgunder (från Bornholm), vandaler (från 
Vendil, Vendsyssel) och rugier (från Rogaland). 

Låtom oss något pröva de båda möjligheterna — Gotland och Göta
land som goternas nordiska urhem — ur språklig och saklig synpunkt! 

Folknamnen gutar-göter och götar står i ett regelbundet avljudsför-
hållandc till varandra: urgerm. *gutonez (n-stam) och *gautoz (a-stam). 
Stamstavelsens rotform sammanhänger regelbundet med ordbildningen: 
stark rotform {*gaut-) förutsätter a-stamsböjning, svag rotform [*gut-) 
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n-stamsböjning. Det k a n sålunda vara fråga om s a m m a n a m n i t v å 
f o r m e l l a v a r i a n t e r , två olika stam- och avljudsformer.16 Kanske har 
den svaga formen {*gutonez) från början brukats i sammansättningar, som 
har betecknat grenar av den stora stammen, sådana som Austro-, Vesi-
gotee, isl. Hreidgotar, Eygotar m. fl. Förleden kunde vara överflödig, och gu
tar kunde brukas ensamt, i viss motsats till gautar. Det blev på så sätt två 
olika namn, men det ursprungliga sambandet bör ännu ha känts levande: 
det var olika grenar av samma folkstam. Tänkbart vore väl också, rent 
formellt språkligt, att till singularformen gautr (urg. *gautaz) har hört 
två pluralformer: en normal stark, pl. *gautöz, isl. gautar, och en svag, 
*gutonez, isl. gutar, götar. Känslan för ordens samband genom avljud bör 
ovillkorligen ha varit betydligt starkare under urgermansk och urnordisk 
tid än nu. 

Jordanes berättar: »De kallade sina hövdingar, vilkas lycka de hade 
att tacka för sin seger, icke längre för vanliga människor, utan för halv
gudar eller åsar (Ansis) . . . Den förste av dessa hjältar var, såsom de 
själva berättar i sina sagor, Gapt.» 

Mycket talar för att detta namnet Gapt är en i de skriftliga källorna 
fördärvad form för *Gaut (got. *Gauts nom., isl. Gautr). Det hänvisas för 
honom uttryckligen till den gotiska folktraditionen. Han var stamfader 
för den amaliska kungaätten, och han tillhörde »halvgudarna», Ansis 
(got. *anseis pl., isl. tesir pl. åsar, gudar). Han är utan tvivel identisk med 
Oden, den främste bland åsarna och folkets högste gud. Just i sin egen
skap av stamfader för folket och dess konungar bär han namnet Gauts 
göten.17 

Också i den isländska litteraturen framträder Gautr dels som stamfader 
för götiska kungaätter i sagan, dels som namn på Oden, götarnas högste 
gud, Gauta-Tyr (Håkonarmål). Mellan Odcn-Gautr och Oden-stam
fadern råder väsentlig identitet, i Norden liksom bland goterna enligt 
Jordanes. 

Got. Gauts, isl. Gautr är cn »heros eponymos». Han har m. a. o. upp
stått ur själva folknamnet, ehuru folkfantasien och hjältesagan före
ställde sig det annorlunda. Detta måste då innebära, att goterna har be
traktat sig själva såsom götar. Det har varit folkstammens egen uppfatt
ning om sin samhörighet och sitt ursprung, som har kommit till uttryck 
i namnet på stamfadern. 

18 En motsatt ordbildning: *gautonez och *gulöz är m. a. o. otänkbar. 
17 Se härom närmare E. Wessén, Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria (1924), s. 1 f. 
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Känslan av frändskap, enhet i stam och rättsordning, tar sig gärna ut
tryck på detta sätt, i skapandet av eponyma gestalter, som föreställdes 
såsom urfäder och grundläggare. 

Om det förhåller sig sålunda, kan det givetvis icke finnas något språk
ligt hinder för att goterna cn gång har utvandrat från g ö t a r n a s land i 
södra Skandinavien. 

I det nordiska namnförrådet finns ganska många personnamn, som 
innehåller folknamnet gaul- som förled eller efterled, t. ex. Gautstafr 
Gösta, Gustav, Asgautr Åsgöt.18 Märkligt nog är detsamma fallet hes 
vissa västgermanska stammar (franker, bayrare, schwabare, allcmanner). 
Namnens frekvens synes tilltaga, ju längre vi avlägsnar oss från Norden. 
Det förefaller föga sannolikt, att gaul- i dessa namn skulle syfta på de 
nordiska götarna. Sannolikare är det de ryktbara goterna som avses. 
Gaut- är sålunda i dessa namn en sammansättningsform av folknamnet 
gutar, götar goter, urgerm. *gutonez. 

Mycket märkligt är det ä l d s t a exemplet på ett personnamn samman
satt med Gaut- som förled. Det finns i en latinsk krönika från 500-talet.19 

Där omtalas en västgotisk hövding (comes) med namnet Gauterit: »Gau-
terit comes Gothorum Hispanias per Pampilonem, Caesaraugustam ct 
vicinas urbes obtinuit.» Detta bör ha hänt omkring år 470. Gauterit är 
ett sammansatt gotiskt personnamn. Förleden är got. Gauta-; efterleden 
-rit återger ett got. -reps (med senare utveckling till -rips), vilket motsva
rar ett urnordiskt -rädaR (i mansnamnct/raMrai/rt« på Möjbro-stenen). 
Detta got. -reps, urn. -rädaR hör till verbet got. redan, isl. råda råda, härska. 
Det sammansatta namnet har sålunda som helhet appellativ betydelse: 
got. Gauta-réps, isl. Gautråör »han som råder över gaut-». Jfr Theodoredus, 
-ridus, -rit, namn på västgöternas konung (418-451), sålunda något tidi
gare, »han som råder över piåd folket», med ungefär samma innebörd 
som Theodoricus Thcoderik, »folkkonungen». Gauta- i namnet Gauterit, 
Gautareps på en »comes Gothorum» måste väl avse g o t e r n a , icke de nor
diska götarna? 

Att mansnamnet Gautr betyder 'en man från Gautland, en göt' är 
givetvis självklart. Men kan det också betyda 'en man från Gotland, en 
gute'? Eller en got? 

18 F . Kluge , Völkernamen als erste Glie-der von Personennamcn (i: Zeitschrift fur det helte 

Wortforschung, Bd 8. 1907, s. 141 f.); A. J a n z é n , Pe r sonnamn (Nordisk Kultur. Bd 7, 1947), s. 56, 

72. 1114. j ä m n - d ä r i not 193 anförd l i t tera tur . 
19 Chronica Gall ica, u lg . av T h . M o m m s e n i: Chron ica minora Vol . 1 ( M G H 4, 1892), 

s, 664. 
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Att det sannolikt tidigt har funnits kommersiella och kulturella för
bindelser mellan Gotland å ena sidan och England och de andra öarna i 
Västerhavet har ofta framhållits. Gotlänningarnas handel har redan 
under vikingatiden sträckt sig långt västerut. Prof. Alexander Bugge har 
särskilt framhållit likheterna mellan de gotländska bildstenarna och run-
korsen på ön Man. »Allene på Gotland findes der noget tilsvarende.» 
Runristaren, som har utfört åtminstone de äldsta och de flesta av run-
korsen på Man heter Gautr Björnsson. På ett av dem har han efter min
nesorden gjort ett tillägg: »Gautr gjorde detta (kors) och alla på Man.» 
»Til Man er vel Gaut eller hans Slaegt kommet i Folge med Maend fra 
Gotland, hvor der alt for hans Tid fandtes Stene prydede med Billcder 
af jEsers og Sagnhcltes Liv. Er dette den rette Tydning af Gauts Navn, 
kan vi förstå, at han var den förste, som på Man reiste Kors i irsk Smag, 
prydede med Billcder fra nordiske Gudc- og Heltesagn og forsynede med 
Indskrifter i den fra Ost-Sverige stammendc Kortkvisttypc af Rune-
raekken. Vi kan da også lettere förstå, at Motiver på de manske og suder-
oiskc Billcdstene synes at stamme fra Gotland.»20 Kan namnet Gautr här 
betyda 'gotlänning'? 

Märkligare är ett annat förhållande, som Bugge också har fäst upp
märksamheten på. I engelska tullrullor från medeltiden förekommer 
Gaut enligt vad Bugge uppger, som beteckning för gotlänning, gotlands-
farare och skepp som seglar på Gotland. »Sproglig skulde det vel naer-
mest betcgne 'fra Götaland, götisk', men herom kan der af saglige grunde 
neppe vaere tale . . . Gaul som mandsnavn betcgner da, at vedkommende 
har drevet handel på Gotland, og som skibsnavn, at skibet har gået i 
stadig fart på Gotland.» Och på ett annat ställe framhåller Bugge: »Der 
må også på en endnu uopklaret Made vaere Förbindelse mellem Folke-
navene Gauter og Goter. Skibe, som fra Gotland (Gutarncs Land) omkr. 
1300 seilede til Norge og England, kaldes nemlig Gaut (ikke Gut). De 
Band, som bandt Nordboer og Ostgermancr sammen, var således endnu 
ikke brudt.»'-1 Det skulle vara mycket värdefullt att få en grundlig under
sökning av det material, som Bugge här åberopar. Det skulle måhända 
få en stor, kanske avgörande betydelse för frågan om goternas härkomst 
från Skandinavien. 

2U A. Bugge, Vikingerne i (1904), s. 191, 194, 197,207. — Om runmästaren Gautr Biarnrscn 
so C. M.-rsli; nilcr. Sederoyingen Gaut Björnsson (i: Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskab Bd 10. 
'938, s. 375 f.). 

'-' A. Bug ( • i V>: •. Historisk Tidsskrift 3:5, s. 1G5. Vikingimi 2 (igaG), s. 18. 
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Det återstår att framlägga en språkmans synpunkter på frågan om 
goternas härkomst. 

Ett starkt stöd för stamsagans uppgift om goternas nordiska ursprung 
är naturligtvis den språkliga frändskapen mellan nordiska och östger
manska (gotiska) språk. Den kan omöjligen vara en tillfällighet, och det 
kan svårligen förklaras utan ett nära geografiskt samband under ger
mansk forntid. 

De germanska språken bildade vid slutet av forntiden och efter folk
vandringarna en sammanhängande krets från öster till väster. Eller 
kanske med en bättre bild: de formade cn hästskoformig båge, från gotiskan 
i öster som den ena skänkeln över de nordiska språken och sedan tillbaka 
söderut över de anglo-frisiska och saxiska fornspråkcn mot de utbredda 
frankiska, bayriska och allemanniska dialekterna (högtyskan) i den andra 
skänkeln. Överallt finns det samband. Svagast är det mellan de nordiska 
och de västgermanska språken, brutet genom bortfall av förmedlande led. 

Betydligt starkare förefaller vid en språkhistorisk bedömning sam
bandet mellan öst och norr, dvs. mellan gotiskan, som vi ju känner vä) 
genom Wulfilas bibel (o. 380 e.Kr.), och de nordiska fornspråken. De 
viktigaste gemensamma dragen är följande: 

1. j j och ww har blivit ggj (got. ddj) och ggw, dvs. uttalet av de båda 
»halvvokalerna» har skärpts med ett explosivt förslag, då de är långa. 
Ex.: ty. Ei: isl. egg n., sv. ägg, krimgot. adda (ordet finns ej hes Wulfila); ty. 
hauen: isl. hgggva, sv. hugga, got. haggwan; ty. treu: isl. tryggr, sv. trygg, got. 
triggws; sv. dägga ge di, got. daddjan; fht. zweiio, gen. av zwei: isl. tveggja 
(gen. av tveir två), sv. tvägge{hända.). Det finns ganska många liknande 
nordiska ord, men de är ej belagda hos Wulfila. 

2. 2 sg. preteritum ändas på -/; got. pu goft du gav, pu namt du tog, isl. 
gaft, namt. De västgermanska språken har en helt annan form. 

3. Bildandet av s.k. inkoativa verb på -nan, isl. -na, sv. -na. Ex.: got. 
fralusnan gå förlorad (: fraliusan förlora, ty. verlieren), af-lifnan bli kvar 
(: pret. bi-laif förblev, ty. bleiben), fulinan bli full; isl. losna, lifna lämna, 
rodna, visna, hårdna, fastna m. fl.; sv. kallna, ljusna, gulna o s v . Saknas i 
västgermanska språk. 

4. Verbalabstraktcr på urgerm. (urn.) -öni-, -ini-, -eni- till svaga verb. 
Ex. got. lapons inbjudan (: lapon bjuda, ty. laden), skeireins förklaring 
(: skeirjan förklara); isl. skipan ordning (: skipa ordna), skirn dop {-.skira 
rena, döpa), lausn lösen (: leysa lösa), sggn sägen (: segia säga), sv. början, 
väntan m. 11. 

Det går inte att få fram några likvärdiga överensstämmelser mellan 
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gotiska och de västgermanska språken, som inte också har motsvarighet i 
de nordiska språken. 

Likheten med gotiskan är störst i de östnordiska språken. Gotiskan 
har liksom fornsvenskan ö i öppen stavelse, där isländskan och norskan 
liksom de västgermanska språken har ö. Ex.: got. bauan bo (läs: båan), fsv. 
böa, men isl. bila, no. bu, fht. bitan. Gotiskan saknar s.k. a-omljud, och detta 
förekommer i mindre utsträckning österut i Norden än västerut. Ex.: part. 
pret. got. budans bjuden, ä. sv. buden — isl. bodinn, ty. geboten. Gotiskan 
har i nom.ack.pl. av neutrala n-stammar formen -öna, t. ex. augona ögon, 
vilket motsvarar fsv. öghon, under det att isl. har en (troligen analogiskt 
nybildad) form utan -n, isl. augu. Likaså har fsv. i 3 pl. konj. -in, t. ex. 
varin de vore, vilket överensstämmer med got. weseina; isl. har -t; {peir) 
vari. 

Det går sålunda flera språkgränser tvärs igenom det nordiska språkom
rådet, och gotiskan överensstämmer därvid alltid med de östliga delarna 
av Skandinavien, främst med gutniskan på Gotland. 

Också inom ordförrådet finns några anmärkningsvärda likheter. En 
motsvarighet till got. wilwa m. rövare har sannolikt återfunnits i en svensk 
runinskrift, på Sigtuna-dosan (O. von Friesen i Fornvännen 1912, s. 6f.); 
det är f.ö. okänt i de nordiska och västgermanska språken. Ordet lamb 
betyder i forngutniskan och i gotländskt folkspråk än i dag icke ' lamm' 
utan 'får'; likaså i den gotiska bibeln. Ex.: qimand at izwis in wastjom 
lambe, ib innabro sind wulfos wilwandans »de komma till eder i får-
kläder, men innantill äro de rövande ulvar». Ordet för 'sol' i de nordiska 
språken (isl. fsv. söl f.) är detsamma som i latin {söl m.) och i grekiskan 
{helios m.). De västgermanska språken har en annan ordstam: ty. Sonne, 
eng. sun. Gotiskan har både sauil n. och sunno f.22 

De isländska skalderna känner naturligtvis till ordet sunna sol, framför 
allt därför att det ingår i sammansättningen sunnudagr. Men det är för dem 
icke ett vardagsord. Sål heitir med mqnnum, en sunna med godom »sol kallas 
den hos människorna, men sunna hos gudarna» (Alvismäl). 

Om gutarna på Gotland och goterna i Weischsclområdet ursprung
ligen var samma folk, torde de ännu under de första århundradena e.Kr. 
ha talat väsentligen samma språk, ett språk som i sin senare utveckling 

22 O m a n d r a överensstämmelser mellan gotiskan och gutniskan se S. Bugge i Norges Ind

skrifter med de icldre runer Bd i (1891-1903) , s. 152 f. O m forngutniskan se E. Wessén, De nordiska 

språken (8 uppl . , 1968), s. 107 f., om got ländska folkmål E. Wessén, Våra folkmål (7 upp l . , 1966), 

s. 48 f. — O m den germanska språkfamiljen och dess förgreningar se den i mit t a rbe te De 

nordiska språken s. 9 no t 1 anförda l i t te ra turen. 

http://nom.ack.pl
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i Sydeuropa framträder som gotiska. Sannolikt har detta modcrspråket 
för gotiskan och forngutniskan icke skilt sig alltför mycket från den sam
tida urnordiskan. I varje fall är likheterna med gotiskan ingenstädes i 
Norden så stora som i forngutniskan. 

Etymologiskt kan de tre folknamnen götar, gutar och goter icke skiljas 
från varandra. De måste i varje fall ha ursprunglig gemenskap i innebörd 
och betydelse. Frågan har mycket diskuterats, men är fortfarande om
stridd. Snarast torde de från början ha varit appellativer, nomina agentis 
till verbet gjuta (isl. giåta) med den allmänna betydelsen 'män'.23 Det är 
svårt att tänka sig att man under urgermansk och urnordisk tid, då av-
ljudet var mycket mer levande än nu, har kunnat frigöra sig från det 
etymologiska och scmologiska sambandet med det starka verbet och 
tolka namnet annorlunda. 

Under tiden o. 175-0. 350 e.Kr. pågick en livlig handel mellan länderna 
norr om Svarta havet och Östersjöområdet jämte Skandinavien. Den är 
arkeologiskt påvisbar i förcmålstyper och ornamentik. Med denna »kul
turström» har enligt mångas mening också Odenstron, runorna och öster
ländska former av trolldom och läkekonst nått Norden. Denna handel 
och kulturpåverkan behöver ingalunda bero på folkflyttningar. Och den 
måste i varje fall hållas klart i sär från goternas »utvandring» från Skandia 
enligt Jordanes, som måste ha ägt rum ett par århundraden tidigare. 
Med denna kan den knappast ha haft något samband, reellt eller krono
logiskt. 

Men i samband med denna kulturström är det sannolikt som tron på 
Oden och Valhall slår igenom i Norden. Oden blir den högste guden, 
och han blir stamfadern, Gautr, både bland goter och bland götar. 

I den lärda skrifttraditionen skrevs båda folknamnen lika. Lat. Gothi 
kan beteckna såväl goter som götar. Detta ledde snart till en ödesdiger 
saklig identifikation. Adam av Bremen använde (o. 1075) namnformerna 
Westragothia och Ostrogothia. Påven Gregorius VII sände (o. 1080) ett 
brev till »Wisigothorum gloriosis regibus», de svenska kungarna Inge 
och Hallsten. I Fornsvenska legendarict (slutet av 1200-talet) berättas 
för första gången på svenskt språk om »götarnas» bedrifter utomlands 
och om »Thidrik Bern, götha konunger». Birgittas biktfader, den spanske 

23 E. He-llquist i Arkiv f. nord. ftlotogi ig (1903), s. 138 f.; E. Wessén, Studier till Sveriges hedna 
mytohgi och fjr.thistoria (1924); O. Almgren, Hällristningar o:h kttltlr.ik (1927), s. 283 f. 
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biskopen Alfons, gladde sig åt att hon var född »de illustri prosapia et 
patria regum Gothorum», sålunda tillhörde en gren av samma frejdade 
folk, som cn gång hade härskat också i hans eget hemland. Och den 
svenska landslagen betygar, att »Ey findz gota nampn j flerom landom 
fast standande wtan j Swea rike, for thy ath aff them wtspreddis gota 
nampn j annor landh, som scripten sigher.» 

Detta är en l ä r d tradition, baserad på de båda folknamnens samman
fall i latinsk ortografi, sålunda på alldeles felaktiga grunder. Och ändå 
innehöll den ju en viss kärna av sanning.24 

Svearna, Svetjud och Sverige 

Om svearna berättar Tacitus i sin bok »Germania» (år 98 e.Kr.) följande: 
»Därefter följer ute i själva havet svearnas stammar (Suionum hinc 
civitates, ipso in Oceano). De är mäktiga icke endast genom män och 
vapen utan också genom flottor . . . Hos dem står även rikedomen i ära, 
och därför härskar en enda man utan alla inskränkningar med obe
tingade krav på lydnad. Att bära vapen är icke heller, såsom hos övriga 
germaner, var mans rätt, utan dessa förvaras inneslutna under vakt, som 
till på köpet förrättas av en träl. Ty havet förhindrar alla plötsliga anfall 
av fiender, och sysslolösa hopar av väpnade män gör sig lätt skyldiga till 
självsvåld. Därför är det utan tvivel till nytta för konungen att lämna till
synen över vapnen varken till en ädelboren eller en friboren eller ens till 
en frigiven man. 

Bortom svearna (Träns Suionas) är ett annat hav, stelt och nästan 
orörligt. Och att jordkretsen omgives och inneslutes av detta, framgår 
därav, att det sista skenet av den nedgående solen varar till soluppgången 
med sådan klarhet, att det fördunklar stjärnorna. Att man dessutom hör 
ljudet av den ur vågorna uppgående solen och ser hästarnas gestalter och 
hans strålande huvud, är ett tillägg av inbillningen. Dit och icke längre 
sträcker sig, om ryktet därom är sant, livets värld (natura).» 

Vad som mest förvånar i denna skildring är de väldiga avstånd, som 
författarens framställning utan vidare omfattar: från de östgermanska 
stammarna kring Weichsel och österut (goter o.a.) går han direkt över 
havet till svearnas land. Skandinavien namnes icke, ej heller några syd
skandinaviska folk. Och därifrån sedan till »ett annat hav», som omger 

24 E. Wessén, Studier lill Sveriges hedna mytologi och fornhistoria (1924); W. Krause. Handbuch des 
Gotischen (1953) § 3; J . Rosén i: Den svenska historien 1 (1966). s. 1 12 f.: J. Svennung. Jordanes und 
Scandia (1967). 



go Elias Wessén 

hela jordkretsen. Detta »tröga och nästan orörliga hav» kan icke gärna 
vara något annat än Ishavet. Där var den levande naturen slut. Tacitus 
har utan tvivel fått sina uppgifter från en köpman, som i handelssyfte har 
besökt Svetjud. Denne sagesman har varit särskilt intresserad av svearnas 
skepp: »Skeppens form avviker (från det vanliga) därigenom, att båda 
stävarna bildar en framstam, som är lämplig för landning. De framföras 
icke av segel, och ej heller fastgöra de årorna i rad vid skeppsborden. 
Lösa, såsom det brukas på många floder, och flyttbara åt båda hållen, 
allt efter som läget fordrar, anbringar man årorna.» 

Tacitus' sagesman måste ha sett dessa skepp. Han har också förstått 
svearnas språk och av dem fått de märkliga uppgifterna om det frusna 
Ishavet och om midnattssolen. 

Det framgår av Tacitus' ord, att svearna redan vid denna tid var be
römda för sin starka och väl utvecklade sjökrigsorganisation. De var 
mäktiga både till lands och framför allt till sjöss. Grunden har sannolikt 
varit lagd för vikingatidens ledungsväsen, som vi känner genom Upp
landslagen (Konungsbalken, fl. io och 11). Konungen har varit ledungens 
hövding, och som sådan har han varit enväldig. De egendomliga orden 
om vapnens förvaring skall förmodligen uppfattas så, att vapnen liksom 
skeppen mellan ledungstågen stod under bevakning, och denna tjänst 
förrättades av en ofri man, en träl. För Tacitus hade det fått en annan 
innebörd: det vittnade om frihetens förfall. 

Uppgiften är märklig. Den har tydligen väckt förvåning hos Tacitus' 
sagesman såsom något högst egendomligt. Men den behöver icke vara 
tvivelaktig. Att viktiga uppdrag anförtroddes åt ofria, åt trälar, känner 
vi från andra källor. Sådana var de brytar, gårdsförvaltare, som omtalas 
i sagor och lagar. 

För skeppens bemanning och underhåll, för deras utrustning med vapen 
och skeppsvist var svearnas land redan vid denna tid indelat i s.k. hunda
ren. Flera av dessa bär ålderdomliga namn, så exempelvis Ulleråker 
(till guden Ull), Vakshald (»vakthållningen» för kungasätet), båda i 
närheten av Uppsala. 

Jordanes (o. 550 e.Kr.) omtalar svearna två gånger, sannolikt från två 
olika källor: Suehans (med h i hiatus), en rent gotisk språkform sweans, 
nom.pl. av en n-stam. Den härrör sålunda från cn muntlig källa och har 
icke blivit latiniserad. Svearna hade utmärkta hästar, sägs det, och från 
dem får romarna genom handeln kostbara skinn. »Fastän de lever 
torftigt, bär de dyrbara kläder.» Om de högväxta Suetidi (av Svepiud) 
har förut talats i samband med danerna (s. 15). 

http://nom.pl
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Senare former av folknamnet: Adam av Bremen (o. 1070) Sueones (där
till Sueonia; jämte Suedia Sverige och Suedi svenskar),25 feng. sweon pl., isl. 
sviar, fsv. svear pl. (gen. svea). Innebörden är omstridd och mycket disku
terad; enligt Ad. Noreen ett adjektiv i bestämd form med betydelsen 'de 
egna, vi själva, släkten, bränderna' (besläktat med lat. suus 'sin').26 Folk
namnet ingår i två sammansättningar: 1) isl. Svipiåd, fsv. Svelhiudh, egent
ligen 'sveafolket', varav latiniserat Suetia, Suecia, och alla de västeuropei
ska språkens namn på vårt land: eng. Sweden, ty. Schweden, fra. Suéde, ital. 
Suezia. 2) isl. Sviariki, fsv. Svearike, Sverike, Sverighe 'svearnas rike'. Det 
förra har (i isländska sagor och i svenska medeltidsurkunder) en mera be
gränsad omfattning, egentligen endast de tre folklanden, det senare Upp
land, men ibland inneslutande »södermännens land» och »västmännens 
land».27 En adjektivbildning till svear är svensk (isl. svanskr, med avljud), 
liksom dansk till daner. 

Namnet Svepiud förekommer i två danska runinskrifter: a suipiujju 
DR 344 Simris (Skåne), a suabiaubu DR 216 Tirsted (Lolland) och 
en svensk: i suibiupu Aspa (Södermanland).28 

Svearna hade tidigt upptagit den ingveonska Nerthus-kulten (Tacitus, 
Germania, kap. 40). Deras huvudgudar var Njord och Ull, Frö och 
Fröja (isl. Niqrdr, Ullr, Freyr, Freyia). Kungaättens stamfader var Tngvi-
Freyr; den kallades därför Ynglingaätten (av Yngvi). Vi känner dess tradi
tioner genom Tjodolfs dikt Ynglingatal från slutet av 800-talct. De sträcker 
sig långt tillbaka i forntiden och har ursprungligen omfattat 30 släktled, 
de äldsta dock rent mytiska, de sista sex norska. Återstoden är en svensk 
kungalängd, ungefär från tiden 400-650. Tre av lederna återfinner vi i 
den fornengelska dikten Beowulf: isl. Egill, Öttarr, Adils, feng. Ongenpeow, 
Ohtere, Eadgils. Ingen nordisk tradition av historisk art når så långt upp 
i forntiden.29 

28 E. Wessén, Studier till Sveriges mytologi och fornhistoria (1924), s. 147. 
28 Ad. Noreen. Spridda studier 2 (1903), s. 146, 4 (1924), s. 74 Annorlunda tolkas namnet av 

E. Wadstein, Sveriges namn (i: Fornvännen 1930, s. 193 f.). Jfr även J. Sahlgren, Sveaväldets 
uppkomst (i: Namn och Bygd 19, 1931, s. 131 f.); E. Hjärne, Svelhiudh (i: Namn och Bygd40, 1952. 
s. 91 f.). 

27 Om fsv. Svelhiudh se R. Pipping, Kommentar till Erikskrönikan (1926), s. 179 f. Om landskaps-
n linnet Uppland E. Wessén i: Bromma Hembygdsförenings årsskrift 1965, s. 36 f, 

28 S. B. F.Jansson i: Fornvän.ien 1948, s. 286 f., Runinskrifter i Sverige (1963), s. 105. 
22 E. Wessén, Studier lill Sveriges hedna mytologi och fornhistoria (1924), s. 62 f.. Ynglingatal (i: 

Upplands Fornminnesförenings tidskrift h. 4c, 1925-26, s. 64), Snarri Sturluson. Ynglingasaga (i 
srricu Nordisk ftlologi nr A G, 1952), Utsikt från Uppsala hö^ar (i: Svenska Turistföreningens årsskrift 
1962, s. 65 f.). 
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»De har konungar av en gammal ätt», säger Adam av Bremen. 

Det allittererande namnskicket, som på 1000-talet annars var för
åldrat och övergivet (t. ex. i de danska och norska kungaätterna) var 
inom kungaätten i Uppsala en egendomlig relikt, som måste bero på en 
obruten släkttradition, ett samband bevarat med 6oo-talets Ynglingar: 
Erik — Emund — Erik segersäll — Olov skötkonung — Anund — 
Emund. Med Emund gamle utslocknade den gamla Uppsala-ätten, som 
räknade sina anor från Yngve-Frö. på gekk konungdåmr or langfedgaatt 
i Svipiåd enna forna konunga »då gick kungadömet från de forna konungar
nas urgamla ätt i Svitjod», heter det i Hervararsagan.30 

Yngvi {Ing) var stamfadern för kungaätten och folket, och Freyr (tidigare 
Ullr och Tyr) var högste guden. Stamfadern och guden var ett. Liksom 
Oden var Gauta-Tyr götarnas gud, så var Frö enligt Snorre Svia-god 
svearnas gud. 

I spetsen för svearnas kungaätt står hos Are och Snorre Yngvi-Freyr. 
Detta torde böra tolkas som en förbindelse av stamfadern Ingua-, Ing-
(i namnet Ingueones hos Tacitus) och sveafolkets högste gud Frö-Njord 
(äldre Nerthus). 

Norrmän och Norge 

I olikhet mot danskar och svenskar har n o r r m ä n n e n icke fått namn 
efter en gammal folkstam, ehuru det har funnits tillräckligt många sådana 
inom detta vidsträckta rike. 

Namnet Norge är egentligen dativ av fno. Noregr, äldre * Nor dr-vegr den 
norra vägen, beteckning för segelleden norrut och bygderna, som låg 
utmed denna. Jfr isl. austrvegr den östra vägen, om länderna kring Öster
sjön. Lat. Northvegia (900-t.), feng. Nordwege (900-t.), eng. Norway, ty. 
Norwegen. Invånarna kallades av svenskar och danskar för nordmenn. Jfr 
att auslrmadr östman på Island och på Färöarna under medeltiden be
tecknade 'en norrman', i Norge 'en svensk', och att supermaper Söderman i 
Västgötalagen betyder 'tysk'. Grundbetydelsen av ordet är också anled
ningen till att nordmenn (lat. Normanni) under vikingatiden blev en all
män beteckning för de skandinaviska folken, t. ex. hos Karl den stores 
historieskrivare Einhart: »Dani et Sueones, quos Nordmannos vocamus.» 
Runsv. nurminr norrmän (U 258 Fresta kyrka, början av 1000-t.). 

Till namnen Norge och norrmän hör adjektivet norrcenn, äldre *nord-
rwnn nordisk, norsk. I grannlandet Västergötland kallades på 1200-talet 
cn norrman för noran man och Norges konung för Noregs conongar eller 

31 K. Wessén. Sludirr ( 1924), s. 62 f., Utsikt från Uppsala högar (1962), s. 65 f. 
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noran conongcer (VgL I. Senare med suffixet -isk, -sk, nomisk (Karlskrönikan), 
norisk, norsk (efter mönstret av svensk, dansk m. fl.).31 

På Island och på Färöarna var austmenn »östmän» det vanliga namnet 
på norrmännen. Likaså på Orknöarna och i de övriga nybygderna västan-
havs. I östra Norge var austmenn lika naturligt namn på svenskarna. I 
Magnus lagaböters landslag (VII:60) finns följande märkliga bestäm
melse om älgjakt: »Östmän skall straffas lika med dem, som bor i Norges 
konungarike, om de skjuter eller fäller något i Norges kungarike. Denna 
fredlysning skall gälla över hela denna lagsaga och så långt som Norges 
kungarike står.»32 

På samma sätt var ursprungligen och ännu på Karl den stores tid a l l a 
folk i Norden nordmän (Normanni).33 

Såsom man kan vänta i ett land med så starkt splittrad natur, finns i 
Norge en mängd små stammar: t r ö n d e r (fno. prcendr, feng. prowendas) i 
Trondheim (fno. pråndheimr), h å l ö y g e r (fno. hdleygir) i Helgeland (fno. 
Hålogaland), h o r d a r (fno. hgrdar) i Hordaland (samma folknamn som i 
danska Harsyssel), r y g e r (fno. rygir) i Rogaland (samma namn som den 
östgermanska folkstammen rugii, som omtalas redan av Tacitus och som 
har givit namn åt Rugen), r a u m a r i Romerike (fno. Raumariki) m. fl. 
Ofta sekundära inbyggarnamn: fno. sygnir (i Sogn), firdir (i Firdir, nu 
Fjordane), egdir (i Agdir), vestfyldir (i Vestfold) m. fl. 

Finnar och Finland 

Folknamnet Fenni hos Tacitus (Germania kap. 46) avser uppenbarligen 
ett nomadfolk, sannolikt samcr. »Huruvida jag skall räkna . . . finnarnas 
folk {Fennorum nationes) till germanerna eller till sarmaterna (skyterna), 
vet jag icke säkert . . . Hos finnarna {Fennis) råder en förvånande vildhet 
och ohygglig fattigdom. De äger icke vapen, icke hästar, icke boningar. 
Till föda brukar de vilda örter, till dräkt djurhudar, till bädd marken. 
Deras enda hopp består i pilarna, som de i brist på järn spetsar med ben. 
Och denna jakt är näring för män som för kvinnor; ty dessa följer med, 
vart det än bär, och kräver sin del av bytet. Barnen har ingen tillflykt 
undan vilddjur och oväder annat än i skydd av ett slags flätverk av grenar. 

81 R. Much i: Reallexikon der germanischen Altertumskunde 3 (1915-16), s. 342 f., art. Nor-
weger; D. A. Seip, Norge. Om navnet pd vårt land (1923). Om adj. med suffixet -enn, urn. -öni se 
P. Naert i ANF 57 (1944), s. 161 f. 

32 Om ordet austmadr se vidare ordböckerna (Cleasby-Vigfusson, Fritzner). 
88 Ett viktigt arbete om vikingatiden är fortfarande J. Steenstrup, Normannerne 1-4 (1873-82). 
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Hit återvänder också de vuxna, här har de gamla sitt tillhåll. Men lyckli
gare finner de detta än att sucka vid åkerarbete, sträva med husbygge 
och med hopp och oro sörja för egen och andras välfärd. Sorglösa gent 
emot människor, sorglösa gent emot gudarna, har de uppnått det som 
är allra svårast, så att de icke ens känna behov av några önskningar (ut 
illis ne voto quidem opus esset).» 

Samerna åsyftas i varje fall med namnet skridfinnar, d.v.s. skidåkande 
»finnar»: Prokopios (början av 500-t.) skrithiphinoi, Jordanes screrefenna, 
Paulus Diaconus (o. 780) scritovinni, scritobini, Adam av Bremen (o. 1070) 
scritefini, Saxo (o. 1200) Skritfinni; feng. (konung Alfred) scridefinnas. 
Detta tyder på att det enkla namnet finnar (utan förleden skrid-) från 500-
talet har övergått till att beteckna nutidens finska folk i Finland {suoma-
laiset). Man behöver den särskiljande förleden skrid-, när man ville tala 
om samerna. — I Norge har den gamla betydelsen av pl. finnar samcr 
levat kvar ända till våra dagar. Därmed stämmer, att i norrmannen 
Ottars reseberättelse (hos kung Alfred) finnas betecknar samer; konung 
Alfred själv kallar dem scridefinnas med det traditionella (ursprungligen 
svenska) namnet.34 

Namnet Lappia Lappland (som förutsätter ett folknamn lappar för 
samerna) är känt först från Saxo. Fsv. lappa pl. (Tälje stadga 1328, i lat. 
text).35 

Finnr är rätt vanligt som mansnamn. Det förekommer redan i Widsith 
och Beowulf.36 Urn. fino Finna kvinnonamn (Sö 24 Berga, Trosa sn). 

Att samerna omtalas så tidigt av klassiska författare, beror utan tvivel, 
såsom bl. a. J . Svennung har framhållit, på deras betydelse för handeln 
med skinn av pälsdjur. Adam av Bremen berättar utförligt om deras jakt 
(Lib. IV:32) . 

Folknamnet finnar är ursprungligen ett appellativum, nomen agentis 
till verbet finna, sålunda 'sökare, kringströvare, jägare'.37 Säkerligen har 
det av slätternas bofasta jordbrukare använts om skogsbygdernas kring
flyttande jagar- och fiskarbefolkning, som på sina håll långt ned i tiden 

84 På förväxling av uttalet å och r[B) beror Jordanes' form screrefenr.te för *skriåifinnan 
skridfinnar, dvs. skidåkande »finnar», lappar. Den samtidige Prokopios har skrithiphinoi. 

85 B. Collinder i: Kulturhistoriskt Lexikon Bd io (1965), s. 316 f. (med där citerad litt.). 
88 A. Janzén, Personnamn (Nordisk kultur Bd 7, 1947), se registret; E. Wessén.Nordiska namn

studier (1927), s. 44, 49; O. v. Friesen, Rö-stenen i Bohuslän (1924), s. 86 f. 
" O. v. Friesen, Två fornsmåländska bygdenamn (i: Meddelanden från N. Smålands fornminnes

förening 8, 1926); E. fikonen, art.finnar i Kulturhistoriskt Lexikon Bd 4 (1959), med där citerad litt.; 
J . Svennung, Jordanes und Scandia (1967), s. 41, 62 f. — Verbet finna (urgerm., urnord. finpan) 
i en ursprunglig, durativ betydelse 'söka, gå omkring, ströva'. 
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stod kvar på samlarens och flyttarens ståndpunkt. Det kan ha åsyftat 
nomader av såväl nordisk som finsk eller samisk ras. Det förra är säker
ligen fallet med Finn- i åtskilliga ortnamn, t. ex. Finnveden, äldre Finn-
heden, o finhibi Sm 52 Forsheda, o finaibi U 130 Nora.38 Det senare där
emot i det norska Finnmark, som sålunda har samma innebörd som det 
svenska Lappland. Namnet Finland är belagt i en uppländsk runinskrift: 
o finlonti a Finnland! U 582 Söderby-Karl. 

Skandinavien och Skåne 

Skandinavien är ett lärt lån från lat. Seandinavia, äldre Scadinavia. Det 
förekommer tidigast hos Plinius (d. 79 e. Kr.) : Scadinavia i de bästa hand
skrifterna (andra: Scandin-, Scatin-).39 Detta återger den urgermanska for
men av namnet Skåne. Andra äldre former av detta namn: feng. Scedenig 
(Beowulf v. 1686: dara pe on Scedenigge sceattas dalde »av dem som i S. 
utdelade skatter»), Scedeland (v. 19), Sconeg (Wulfstans reseberättelse hos 
kung Alfred), Scani (Ethelwerd); Sconia, Scone Adam av Bremen (o. 1070); 
isl. Skåney. Beowulfs Scedeneg återger en regelbundet utvecklad forncngelsk 
form; Wulfstans Sconeg den aktuella nordiska (danska) formen. Adam 
härleder namnet av fht. sconi vacker (ty. schön): »Sconia est pulcherrima 
visu . . . unde et dicitur.»40 

Efterleden är ordet ö, isl. ey f., urgerm. *aujö. Förleden (urgerm. 
*skadin-) är sannolikt stamformen i ordet skada, isl. skadi m., ty. Schade{n), 
i så fall snarast åsyftande de farliga reven utanför Skanör (»Falsterbo 
rev»).41 För denna tolkning talar i hög grad, att samma förled *Skadin-
ingår i ortnamnet Skanör; senare leden är or sandbank; med förkortning 
ä > a på grund av slutledsbetoning liksom i t. ex. Helsingör. 

En kortform av Scadinavia {Seandinavia) är Scandia (Plinius m. fl.), äldre 
*Skadnia. Den ligger till grund för Jordanes' Scandza, den stora ö, varifrån 
goterna en gång säges ha utvandrat. 

Zusammenfassung 
In diesem Aufsatz werden die Namen der grössten und wichtigeren Völker und Stamme 
im skandinavischen Norden behandelt . Zuerst die Heruler (urnordisch Sg. erilaR, Pl. 
*erulöR) und die Dänen. Wie von Jordanes mitgeteilt wird, haben die Dänen, vom 

88 Om Finnheden, R. Kinander i: Smålands runinskrifter h.i (1935), s. 110 f. 
89 J . Svennung, Seandinavia und Scandia. Lateinisch-nordische Namenstudien (1963), Jordanes und 

Scandia (1967). 
40 E. Wessén, Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria (1924), s. 144. 
41 Enligt ett (muntligt) tolkningslörslag av O. v. Friesen. 
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Norden kommend, die Heruler aus ihren Wohnsitzen vertrieben und ihr Land erobert. 
Das geschah um 500 n. Chr. In den folgenden Jahrhunder ten haben die Dänen alle 
iibrigen Stämmc auf den Inseln und in Ju t l and unterworfen und die Gri indung des 
Reiches der Dänen (isl. Danmark, dt. Dänemark) vollendet. 

Die Völkernamen der Goten (Plinius Gutones, isl. götar, got. gut-piuda „Gotervolk") 
und der , ,gutar" auf Gotland (altschwed. gutar) sind sprachlich identisch. Gotland 
(statt des einheimischen Gutland, Gulland) ist eine niederdeutsche Namensform. 
Damit nahe verwandt ist der Name der , ,götar" in Ost- und Westgötland (isl. gautar). 
Der Stammvater der Goten hiess *Gauts (Jordanes Gapt), wie auch der Stammvater 
der schwedischen , ,götar" (isl. Gautr). Die sprachlichen und sachlichen Probleme, 
die diese Namensverwandtschaft in sich schliesst, werden genau erörtert. 

Die Schweden (Tacitus Suiones, isl. sviar, altschwed. svear, Sve-thiudh, wovon dt. 
Schweden, engl. Sweden u.s.w.) haben nach Tacitus schon um 100 n. Chr. ein Reich 
gegriindet, , ,mächtig nicht nur durch Männer und WafTen, sondern auch durch 
Kriegsschiffe". Der Stammvater ihrer Könige hiess Yngvi-Freyr, der Herr Tngvi, Ing-, 
und sie gehörten somit zu dem Kultbund der Ingveonen. Die Uberlieferungen ihrer 
Könige, durch das Gedicht Ynglingatal (um 900) bewahrt, biidet die älteste geschicht
liche Tradit ion im Norden. 

Ubersichtlich werden auch die Namen der norwegischen Stamme, der Finnen und der 
Samen behandelt . 


