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Nordens ålsta folk- och ortnamn1. 

Av 

ADOLF NOREEN. 

De ifrågavarande namnen ordnar jag kronologiskt efter 
deras uppdykande i våra källor (om vilka se s. 49 f.).2 

Kimbrer. 

nligt Strabon omnämnas Klmbrol redan hos Eforos 
(något som dock av Schmidt betvivlas). Av historien 
veta vi, att största delen av dem på grund av en stor 

översvämning utvandrade tillsammans med teutoner och am-
broner c. 120 f. Kr. och efter vidsträckta strövtåg och segrar 
över romarna tillintetgjordes av Marius 101 f. Kr. Varifrån de 
utvandrat få vi veta genom Melas upplysning, att cimbri bodde 
norr om Elbe vid "Sinus Codanus", viken Kodan (kanske hö
rande till det nyisländska köb 'fiskyngel'), d. v. s. Skagerak 
och Kattegat samt möjligen en del av Östersjön ("Kodans 
b0lge" i dansk poesi). Jutland kallas därför den "kimbriska 
halvön" av Ptolemaios — som uppger, att kimbrerna där bodde 
längst i norr — och senare författare, liksom Skagen hos Pli
nius kallas den "kimbriska udden". Ännu år 5 e. Kr. träffade 
en romersk flotta kimbrer vid Jutlands nordspets. 

K- eller det därmed likvärdiga c- är en i keltisk mun fö
retagen omformning av det germanska ch (varav senare blivit 
A), som av kelterna alltid återgavs med k. Det är nämligen, 

1 Föreläsningar hållna vid Köpenhamns universitet, februari 1920. 
2 Jag förbigår här de namn, i fråga om vilka forskningen ännu icke 

lett till något antagligt resultat eller ens någon rimlig hypotes, t. ex. Plinius 
Hillevioner, Ptolemaios Daukioner m. fl. 



24 Adolf Noreen. 

såsom redan norrmannen Keyser år 1839 påpekat, tydligt att 
detta folknamn sammanhänger med det danska namnet på 
trakten sydöst om Limfjorden, Himmerland, forndanskt Him-
bersyscel. Älst har väl trakten hetat blott Himber, ty ett dy
likt namn uppträder i fornsvenskan, skrivet Hymber 1429 (nu 
Himmer i Askers socken, Örebro län) och Himbra ("in Him-
bro") c. 1400 eller Himbran 1636 (Ulleråkers socken, Uppsala 
län), och det ingår i det norska Himbrim 1594 (nu Hemrum, 
Faavang socken, Kristians amt) samt väl även i Himmeroien 
(Aalen socken, S. Trondhjems amt). En släkting därtill ha vi 
förmodligen i fno. himbrin, nisl. himbrini, no. dial. hymber, da. 
imber, no. imbre 'islommen, Colymbus glacialis' och en ännu 
ursprungligare sådan i no. dial. him 'genomskinligt lager, tunn 
beläggning'. Hlmbr- betyder troligen älst 'ljusning' och har 
då använts om fågeln på grund av dess färg och om land
skapet — ursprungligen väl blott någon del av detsamma — 
på grund av dess glesa skog (jfr det ty. llchtung 'gles skog, 
glänta', ursprungligen 'ljusning' av licht 'ljus'); att kimbrerna 
bodde i ett skogigt land uppges nämligen av Plutarkhos. Från 
ortnamnet härstammar i sin tur folknamnet. 

Thule. 

Namnet, som ytterst förskriver sig från Pytheas, anträffas 
tidigast hos Polybios och Strabon i formen Thoule, därnäst 
hos Mela, skrivet Thyle, hos Plinius åter och hans samtida 
Seneca Thule. Det så benämnda landet upptäcktes som be
kant av Pytheas och beskrives' i de klassiska källorna så, 
att det — såsom Ahlenius övertygande uppvisat — bör ha le
gat på Norges kust vid ungefär 65 breddgraden, alltså något 
norr om gränsen mellan Trondhjems och Nordlands amt, där 
vid Bindalsfjorden det gamla Hälogaland begynner liksom ock 
samtidigt de för Nordland karakteristiska fjällpartierna, som 
här nå upp till en höjd av 1,063 m. 

Själva namnet är hittills oförklarat. Det bör av de ovan
nämnda källornas skrivning att döma på Pytheas tid ha hetat 



Tillhör Adolf Noreens uppsats Nordens älsta folk- och 
ortnamn, Fornvännen 1920, sid. 23—50. 
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pulä, en form vars « i grekisk skrift återgivits än med ov, 
än och väl ursprungligen med v, varav förklaras att Mela skri
ver y, ett ljudvärde som på hans tid för längesedan antagits 
av det grekiska v. Detta pulä förutsätter ett före den ger
manska ljudskridningen befintligt tulå, som jag vill återfinna 
i det fornindiska tulå 'våg, vågarm, vågskål', hörande till tu-
layati 'upplyfter' och således ursprungligen ett verbalabstrak-
tum med betydelsen 'lyftning, upphöjning (jfr bildningar som 
bhldd 'klyvning' o. d.). Nära besläktade ord äro det fornlat. 
tulo 'bär upp', lat. tollere 'lyfta', grek. ana-tellein 'höja sig', 
iriska telach 'kulle'1, tnord. pola 'uthärda, tåla', ursprungligen 
'bära upp'. Ifrågavarande verbalabstraktum har sedermera lik
som så många andra övergått till konkretum; jfr särskilt sv. 
upphöjning 'höjd' och det till verbet bära i dess gamla alter
nativa betydelse 'lyfta' hörande, i ty. empor ännu kvarlevande 
fhty. bor 'höjd', vars fnord. motsvarighet ingår i sv. Borlänge, 
Sundborn m. fl. ortnamn2. 

Att ett forngermanskt Pulä 'höjd' är ett lämpligt namn 
på trakten vid och norr om Bindalsfjorden, framgår av vad 
jag nyss anfört rörande denna nejds natur. Samma ord ligger 
kanske till grund för namnet på den hos Caesar nämnda, med 
helvetierna i Schweiz förbundna och troligen vid Rhen bo
satta stammen tulingi (keltiserad form för pulingi, jfr teutoner 
i det följande), som i så fall betyder 'bergsbor' och icke så
som Much (och Schönfeld) antagit 'die geduldigen öder aus-
dauernden', en tolkning som måste tillbakavisas, emedan det 
ej är uppvisat, att suffixet -ing kan bilda avledning till ett 
verb, varemot dess användning för avledning till ortnamn är 
allbekant (jfr t. ex. isl. islendingar, ags. centingas, lat. northal-
bingi 'holsteinare' o. s. v.). Skulle G. Schiitte ha rätt i sitt 
utan all motivering framställda påstående3, att tulingi äro iden-

1 Buck, Alemannia IX, 19 anför ock ett iriskt tul "berg" och talan 
"kulle", som jag emellertid ej annorstädes funnit. 

2 Jfr H. Geijer, Sv. landsmål. Bih. 7, s. 115, ff. 
3 No. historiskt tidskrift, V R. IV, 28 noten. 
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tiska med "de af Avienus naevnte Tylangii fra 6te el. 7de Aarh. 
f0r Kristus" — något som emellertid Miillenhoff (och Much) 
med skäl bestrider, placerande tylangii vid Rhone i Lyon-
trakten — och skulle Schiitte vidare ha rätt i sitt likaledes utan 
all motivering fällda påstående, att tylangii voro "en Stamme 
af sikkert ligurisk Rod", så vore ju visserligen tulingi icke, 
såsom dock hittills tämligen allmänt antagits, en germansk 
stam och således väl ej heller namnet germanskt. Men detta 
är föga sannolikt, eftersom det i alla händelser funnits ett ger
manskt folk- eller släktnamn pulungar, som förhåller sig till 
ett pulingar som folkungar, skjoldungar o. d. till karolinger, 
merovinger o. d. Detta namn föreligger nämligen i det svenska 
gårdsnamnet Tullinge (Botkyrka socken, Södermanland), som 
1353 skrives Pulunge. Detta härledes av Hellqvist från det 
runsvenska mansnamnet Puli(r). Men då Tullinge ligger på
fallande högt i förhållande till omgivningen, så tolkar jag det 
med tillförsikt som "höjdbor". Kanske är Tul(l)lnge i Heds 
socken, Västmanland, samma ord. 

Teutoner. 

Enligt Plinius hade redan Pytheas uppgivit, att teutoni 
bodde på Nordsjö-kusten, och själv placerar han dem mellan 
kimbrerna och Elbe. Deras huvudmassa utvandrade såsom 
bekant ungefär samtidigt med kimbrer och ambroner c. 120 
f. Kr., genomströvade och förhärjade Gallien, tills de slutgil
tigt besegrades av Marius 102 f. Kr. 

Teut- är en keltiserad form för det germanska peup-, ty 
folket har, såsom ofta framhållits, tydligen sitt namn från det 
fda. Thiuth, numera Thy, trakten nordväst om Limfjorden. 
Detta ord, vilket ingår såsom sednare led i t. ex. Svitjod. be
tyder ju ursprungligen "folk', och dess användning som ort
namn är att jämföra med sådana bildningar som fda. Vasndla?-
folk härad, sv. Vlfolka härad, engl. Norfolk, Suffolk o. d. (jfr 
ock de talrika gårdsnamnen på -folk i Österbotten och, kan-
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ske genom finskt inflytande, i Värmlands Älvdal eller Kinds 
härad i Västergötland samt Banke-, Björke-, Hanekinds m. fl. 
dylika härader i Östergötland av det gamla ordet kind 'ätt'. 

Haruder. 

Hårades voro enligt Caesar hjälptrupper åt germanhöv
dingen Ariovistus år 54 f. Kr. Enligt Ptolemaios bodde de i 
östra Jutland. Då nu emellertid det tydligen till grund för folk
namnet liggande landskapsnamnet isl. Hord (av *Haruö), fda. 
Harth eller Harthesysasl, det nuvarande Harsyssel hör hemma 
i västra Jutland, söder om Limfjorden, så synes en förskjut
ning av folkets boplatser ha ägt rum, varom kanske fda. Harz 
(nu Hads) härad i östra Jutland (vid Horsens) bär vittnes
börd. På den svenska Rök-stenen (c. 850) namnes en, troli
gen dansk, sagokung Haruth. Såsom utvandrade från Jutland 
till Norge före 500 e. Kr. betraktar M. Oisen1 de fno. hor-
darna i Hgröaland, trakten kring Hardanger (av *Haröa-angr) 
och Bergen, vilka tidigast omnämnas hos Jordanes under nam
net arochl, felskrivning för harothl. 

Namnets ursprungliga betydelse är troligen 'skogsfolk, de 
från Harth', ty detta ord är identiskt med ags. härad, fhty. 
harod, mhty. hart 'skog', som ingår i ty. Spessart och Harz 
(där en "harudorum pagus" namnes 852) samt sv. Hardemo 
härad (fsv. Hardheem). 

Ambroner. 

Ambrones namnes redan av Livius och hans samtida Stra-
bon. Detta folk var i sällskap med teutonerna på dessas 
strövtåg 120—102 f. Kr. och delade deras öde. De ha tydligen 
förut bott på öarna vid Slesvigs västkust, dit friserna och fri-
siskan först mycket senare (troligen på 800-talet) nådde. Till 
deras namn ha vi nämligen tvivelsutan en mycket nära släk-

1 Christiania Videnskapsselskaps Forhandlinger 1905, 5, s. 22. 
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ting i önamnet Amrum, älst Ambrum (1231), och det är san
nolikt väsentligen samma ord som de båda folknamnen lat. 
umbri och ags. ymbre (i Widsith). 

Langobarder. 

Langobardi anföras av Velleius Paterculus såsom boende 
år 5 e. Kr. vid nedre Elbe, i Liineburg-trakten. Men enligt 
deras egen tradition ha de en gång i tiden utvandrat från 
"Scatanau", d. v. s. Skandinavien — var de där bott, säges 
icke — och då burit namnet vinniler, som förmodligen bety
der 'arbetare' eller kanske snarare 'krigare, segrare', hörande 
till det fnord. vinna 'arbeta, strida, segra' såsom fsv. spinnil 
'spinnare, spindel' till spinna o. d. t sina rättsförhållanden 
ha de också, som man i så fall kunde vänta, vissa påfal
lande likheter med de fornnordiska folken, särskilt svenskarna, 
men deras språk är förtyskat, vilket tyder på att deras utvand
ring ägt rum mycket tidigt. Efter år 300 drager tredjedelen 
av dem från Elbe söderut, hamnande i det efter dem benämnda 
Lombardiet, där ännu spår av deras språk föreligga i ortnamn 
som Marengo, samma ord som det sv. Märinge, och person
namn som Garibaldi. De i Nordtyskland kvarblivna kallas 
barder och gå med tiden upp i saxarna. 

Då de i Widsith nämnda heapobarderna 'strids-barderna', 
som troligen blott är ett annat namn för (lango)barderna, sägas 
vara av "vikingars släkte", så kunde man kanske få antaga, 
att folkets urhem varit Viken, d. v. s. Bohuslän och Kristiania-
fjordens stränder (jfr i det följande om folknamnet vikingar). 

Vandilier, vandaler. 

Plinius nämner vandili och Tacitus vandilii — formen 
vandaloi träffas först hos den grekiske historieskrivaren Cas-
sius Dio c. 230 e. Kr. — i sådant sammanhang, att de tydligen 
anses vara bosatta någonstädes i nordöstra Tyskland. Också 
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uppträda de i överensstämmelse härmed vid Böhmens norra 
gräns i Markomannerkriget (166 och följande år). Men troligen 
ha de en gång i tiden utgått åtminstone delvis från Jutlands 
nordspets, det fda. Vcendoel (hos Saxo Vandala, Vendila), Varnd-
leefolk eller Vcendlesyscel, nu Vendsyssel (jfr ock isl. vendilfolk 
'beboare av Vendilskagi, d. v. s. Skagen'), eftersom namnet 
ögonskenligen betyder 'Vendelbor, de från Vendel'. Här kan 
nämligen icke gärna vara fråga om det fsv. Vcendil (nu Ven
dels socken) i Uppland — där däremot den i Widsith och Beo
wulf omnämnda folkstammen Wen(d)las kunna, såsom Stjerna 
gjort troligt, antagas ha bott — eftersom vandalerna uppträda 
tillsammans med silingerna, vilka väl ävenledes utgått från 
Danmark (se härom i det följande). Enligt Kossinna ha van
dalerna anlänt till Tyskland redan c. 700 f. Kr., vilket passar 
bra till deras sydliga läge vid inträdet i historien. 

För ortnamnet Vendel vill jag snarast med Hellqvist anta 
en ursprunglig betydelse 'plats i eller vid vattnet' (jfr find. 
vanam, lit. vanda 'vatten' m. m.), något som utmärkt passar 
till läget av såväl den danska som den svenska orten. 

Skandinavien. 

Plinius är den förste som omnämner Scatinauia eller, som 
det i andra goda handskrifter skrives, Scadinauia, varifrån det 
i en sämre handskrift uppträdande, kanske av den strax här
efter nämnda formen Scandia påverkade, skrivfelet Skandin-
auia utgår. Detta land är enligt Plinius en stor ö i viken 
'Codanus" vid kimbriska halvön (d. v. s. Jutland, se s. 23). 
Han nämner även, men utan närmare angivande av läget, 
andra öar vid namn Skandice. Dessa uppträda även hos Pto
lemaios såsom fyra öster om kimbriska halvön belägna Skan-
diai, av vilka den östligaste, "den egentliga Skandia" är störst 
och de tre andra små. Samma form ligger till grund för Jor
danes Scandza, den stora "ö" från vilken goterna en gång 
utvandrat. Den längre namnformen uppvisar i den s. k. Fre-
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degars frankernas historia c. 625 varianten Scat(h)anauia och 
i Paulus Diaconus langobardernas historia c. 775 Scadanauia 
(i andra handskrifter Scadinauid). Beowulf åter har Scedenig 
(jämte Scedeland) och i lapskan har Sverge eller hela Skan
dinavien länge hetat Skadesisuolo, däri suolo betyder 'ö' lik
som det nyssnämnda ags. -ig och det därmed identiska ur-
nordiska -aula, varav isl. ey och sv. ö. 

De nu nämnda mångskiftande formerna för ordets förra 
hälft tyda avgjort på att vi ha att göra med ej mindre än tre 
olika stamformer, växlande enligt bekanta urgermanska ljud
lagar, nämligen skåpan-, skådfn- och skadn- (hos de klas
siska författarna omstöpt till skand-); jfr got. aban-, abin-, 
abn- o. d. Den första av dessa stamformer föreligger, såsom 
av den långa vokalen framgår, i det ur Scäthanauia utveck
lade isl. Skdney, fsv. Skäne, nu Skåne samt till sin första sta
velse i de tyska dialektorden schåden 'ge avkastning t. ex. av 
vete' och schåd 'fiskrom'. Hit för jag ock i överensstämmelse 
med de nyaste etymologerna (såsom Walde, Torp, Holthausen) 
det mlty., mnederl. och mhty. schäde 'ränta', som man förr 
sökt identifiera med det bekanta ty. schade 'skada'. Den korta 
vokalen åter ha vi troligen hos Plinius och i angelsaxiskan 
samt i det nära besläktade fsv. sjönamnet Skadar (nu Ska-
gerri) och latinets scatére 'framvälla, vara ymnig'. Av alla 
dessa släktingar synes framgå, att namnets ursprungliga be
tydelse är 'ymnighetsön, ön av stor bördighet', en betydelse, 
som torde befinnas passa för Skåne bättre än de förut före
slagna tolkningarna 'Skades ö, sillön, herdeön' och nu sist 
'skorpön' eller 'skivön'. 

Goter, gutar. 

Det folk som av Plinius kallas gutones, av Tacitus go-
tones, bodde enligt dessa författares framställning — som ock 
av arkeologiska fynd bekräftas — på deras tid vid Weichsel
mynningen. Dit hade de emellertid, enligt egen, av Jordanes 
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meddelad, uppgift utvandrat från "ön Scandza", något som 
enligt arkeologiska vittnesbörd måste ha ägt rum allra senast 
ett halvt århundrade f. Kr. Till sin huvudmassa kommo de 
väl icke från fastlandet, utan såsom namnet anger från Gott
land, vars innevånare ännu i dag bära det mot Plinius namn
form direkt svarande namnet gutar, vilket väl ock avses med 
det av Ptolemaios såsom namn på en i södra Skandia boende 
folkstam anförda goutai. Själva kallade goterna sig gutpiuda, 
d. v. s. 'folket från Guf, vilket sistnämnda ord, detsamma som 
det tyska guss 'utgjutning', jag är benägen att med Lindroth 
anse vara det ursprungliga namnet på den nuvarande Guteån, 
som rinner genom Gottlands älsta huvudbygd. Denna har 
efter samma älv fått namnet Gutland, som sedan utsträckts till 
att beteckna hela ön. 

Welchselgoternas huvudmassa drog omkring 150—200 e. Kr. 
ned till Svarta havet och kallas sedan mitten av 200-talet van
ligen goter, lat. got(h)i. De i det gamla hemmet vid Öster
sjön kvarstannande kallas sedan, såsom v. Friesen i ett under 
tryckning varande arbete uppvisat, fsv. (på Rökstenen) hraip-
gotar, isl.-fno. (h)reidgotar, d. v. s. 'hemma-goter', egentligen 
'goter i redet, nästet, boet'. Härav förklaras ock, varför Snorre 
i Ynglingasagan kan identifiera Reidgotaland och Gotland, 
som ju är goternas urälsta hem. 

Burgunder. 

Såsom "en del av vandilerna" nämnas hos Plinius bur-
gondlones. Hos Ptolemaios heta de bourgountes och förläggas 
till trakten mellan Öder och Weichsel. Säkerligen ha de till 
stor del utgått från Bornholm, vars innevånare nämnas tidigast 
i angelsaxaren Wulfstans reseberättelse på 800-talet och då 
med namnet burgendas, samma form som i Widsith användes 
om burgunderna. I forntiden kallades ön här i Norden Bor-
gundar holmr, d. v. s. holmen Borgund. ett ord som ännu i dag 
träffas såsom ortnamn — stundom som i önamnet samman-
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draget till Bom — på flera ställen i Skandinavien och ursprung
ligen betytt 'höjd, brant kulle, terrass'. För folknamnets sam
manhang med Bornholm tala även gravfynd av bornholmsk 
typ, gjorda mellan Öder och Weichsel. Utvandringen synes 
ha börjat c. 200 f. Kr. och ledde så småningom till en så gott 
som fullständig avfolkning av Bornholm på 300-talet e. Kr. 
Av denna tidiga skilsmässa från stamförvanterna förklaras, var
för burgundernas språk hunnit bli så förtyskat som det är re
dan vid sitt första framträdande på 300-talet, helst som bur-
gunderna redan c. 150 brutit upp från Östersjö-trakterna och 
tågat söder- och västerut för att slutligen hamna i det efter 
dem uppkallade Bourgogne och dess omgivningar1. 

Svear. 

Detta namn uppträder som bekant första gången hos Ta
citus och då i formen suiones, varemot Jordanes har suehans 
och Adam av Bremen (c. 1025) sueones. Dessa bodde enligt 
Tacitus "i själva havet", d. v. s. i den uppländsk-åländska skär
gården. Namnet är, såsom jag flerestädes i tryck utvecklat, 
ursprungligen ett adjektiviskt swihones med betydelsen 'de 
egna, vi själva'. Samma adjektiv ingår i Svitjod 'vårt eget 
folk' (senare övergånget till ortnamn), isl. suiddäe 'självdöd', 
fhty. gl-swio 'besvågrad' och har nära släktingar i got. swl-
kunps. ags. swital 'självklar' m. m. 

1 Med det ävenledes först av Plinius omnämnda 'möns Santo' ha vi 
här alls icke att skaffa, ehuruväl det förr allmänneligen och ännu sä sent 
som i Nordisk familjebok 1916 och hos Much 1918 identifieras med den s. k. 
Kölen eller som den förr pä Plinius auktoritet även fick heta: Seveberget. 
Ty fränsett att "Kölen", åtminstone om man därmed menar en Norge och 
Sverge skiljande fjällrygg, överhuvud icke existerar, så har redan 1888 Erslev 
framhållit, att Seveberget är ett lärt fabrikat från 1500-talet, som lancerats 
av rudbeckianerna, och lektor J. V. Svensson har 1919 (i Svenska Dag
bladet 8/i) gjort sannolikt, att möns Sxvo — det är uttytt 'Sjöberget' — av
ser den baltiska landryggen, som av tyskarna benämnes "die Seenplatte", 
emedan den uppbär mycket mer än tusen sjöar. 
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Sidoner. 

"I omedelbart sammanhang med svearna" och norr om 
esterna — om vilka jag strax skall tala — bodde enligt Tacitus 
sit(h)ones. Då nu svearna, såsom vi hört, bodde "i själva ha
vet", d. v. s. uti den skärgård, som då för tiden utgjordes av 
en stor del av Uppland och av Åland, så bodde väl sidonerna 
på Finlands södra kust, som i isl. källor namnes (Bälagards) 
sida; jfr Sideby socken i södra Österbotten och sida i bety
delsen 'kust' i isl. litteratur och svenska ortnamn. Att finnarna 
vid sitt framträngande till Finlands kust, vilket enligt nyaste 
forskningar ägde rum senast vid tiden för Kristi födelse, där 
träffade ett germanskt folk har senast uppvisats av Wiklund1, 
och att detta folk var en utgrening av svearna framgår väl av 
Tacitus ord, att sithonerna, "i allt övrigt lika svearna, skilja 
sig från dem blott därigenom att en kvinna härskar", en som 
bekant mycket omdebatterad och svårtydd utsago. Men om vi, 
övergivande denna gängse översättning, återge det dunkla ut
trycket "femina dominatur" helt enkelt med "kvinnan domi
nerar", så finna vi kanske i dessa ord ett visserligen något 
överdrivet uttryck för Tacitus häpnad över den i hög grad 
gynnade ställning, som kvinnan intog enligt gammal svearätt, 
särskilt sådan den framträder i den för Finland i historisk tid 
gällande Hälsingelagen, i jämförelse med förhållandet i göta
rätten och den senare svenska rikslagstiftningen2. Och det är 
ingenting som hindrar oss att anta, att denna motsats före-
fanns redan på Tacitus tid, och att kvinnans emancipation då 
var allra längst framskriden i Finland. 

Finnar och skridfinnar (lappar). 

Öster om Östersjön bodde enligt Tacitus fenni, varmed 
sannolikt måste avses finnarna, ehuruväl hans skildring av folket 

1 Monde oriental X, 177 f. 
2 Jfr t. ex. Å. Holmbäck, Ätten och arvet. Uppsala 1919. 

Fornvännen 1920. 
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snarare synes passa på lapparna. Finnas i Widsith äro väl 
ock finnar. Med Ptolemaios Phinnoi, som förläggas norrut i 
Skandia, måste däremot menas lapparna, som ju i Beowulf 
och ännu i dag i Norge bära/m«-namnet. Annars kallas dessa 
hos Prokopios skrithiphinoi. hos Jordanes screrefennce, i Wid
sith scridefinnas och hos Adam av Bremen scritefini, d. v. s. 
skrid- eller glidfinnar (jfr skridsko), så benämnda pä grund av 
deras färdande på skidor. 

Folknamnet finnar torde vara en bildning till ortnamnet 
Finland, som icke kan vara byggt på folknamnet, emedan det 
i så fall borde i fornspråket heta icke Finland, utan Finna
land, såsom Lappmarken också verkligen benämnes i Beowulf; 
utan landets namn (ursprungligen avseende blott "Egentliga 
Finland", landskapet längst i sydväst) torde såsom Lindroth 
och Wiklund antaga, innehålla ett gammalt terrängnamn, som 
förmodligen också föreligger i tyskans bergsnamn Finne och 
skogsnamn Vin m. m. samt i det keltiska penn 'topp', dit 
Penninska alperna i Schweiz och Penninska kedjan i England 
höra. I så fall har emellertid säkerligen folknamnet finne ti
digt sammanblandats med ett annat likalydande ord, hörande 
till verbet finna och ursprungligen betydande 'uppsökare, hit-
tare'. Det är tvivelsutan detta ord som användes dels, såsom 
vi sett, om de nomadiserande lapparna, dels om den rörliga 
jägare- och fiskarebefolkning, som på sina håll ännu långt ned 
i tiden stod väsentligen på samlarens och flyttalens ståndpunkt, 
t. ex. väl de av Jordanes nämnda finni i södra Norge, vilka 
han dock på grund av förväxling beskriver snarast som lappar; 
dels äntligen användes det som mansnamn i formerna Finn 
och Finne, detta redan så tidigt att vi i en urnordisk inskrift 
från 500-talet träffa det därtill bildade kvinnonamnet Finna. 
Från dels dessa personnamn, dels samma ord i den ursprung
liga betydelsen 'jägare, fiskare o. d.' förskriva sig de många 
sydskandinaviska ortnamnen på Finn-, icke som man förr trott 
från folknamnet. Suomi-finnar spåras nämligen icke längre 
söderut än vid Finnerödja i nordligaste Västergötland och i 
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Kristiania-trakten, men dessa äro samtliga sent invandrade från 
Finland, nämligen först på 1500- och 1600-talen. 

Ester. 

Tacitus Aistii, Jordanes ALstl bo likaledes på östra sidan 
av Östersjön, där de enligt Tacitus bl. a. samla bärnsten och 
enligt Jordanes intaga en "synnerligen lång kuststräcka" från 
och med Weichselmynningen. De bebodde alltså åtminstone 
de bärnstensrika kusterna av Ostpreussen och västra Kurland, 
till vilka trakter även den redan i det föregående nämnde re
senären Wulfstan på 800-talet förlägger Estland, som enligt 
honom är "ofantligt stort". Det är därför möjligt, ja sanno
likt, att ester redan då bodde ända så långt norrut som i det 
nuvarande Estland, till vilket ju senare namnet inskränkts. 
Folknamnet, som i isl. uppträder som eistr, utgår från landets 
namn, vars härledning är oviss. Möjligen är, såsom österri
karen v. Orienberger föreslagit, eist i Eistland en bildning till 
det fnord. eid 'ed, stycke land mellan två vatten' på samma 
sätt som Tjust — varom i det följande — till fsv. plup 'folk', 
om nu denna sednare härledning är riktig. Det "ed" som här 
skulle vara i fråga, vore då, såsom Wiklund föreslagit, bärn-
stenens huvudort Samland, beläget mellan Frische och Ku
rische haff. 

I alla händelser är ordet rimligtvis av nordiskt ursprung. 
Ty såsom särskilt de av den tyske forskaren Blume framdragna 
arkeologiska omständigheterna avgjort tyda på, voro forntidens 
ester — vilkas namn senare överförts på den finsk-ugriska stam, 
som nu råder i Estland — troligen de nämnda kusternas ger
manska (och väl närmast skandinaviska) befolkning, utvandrare 
som inblandats i de där redan förut boende preussarna, litau-
erna och letterna. Till största delen voro väl dessa utvandrade 
svenskar, ty att dessa hade skattland därborta veta vi, såsom 
särskilt Schuck framhållit, av Ynglingatals uppgifter om Yng-
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var och Braut-Anund samt av Ansgarius levernesbeskrivning. 
Ja ännu Adam av Bremen uppger, att Kurland lydde under 
svenskarna. 

Rugier, ryger. 

Rugil nämnas av Tacitus såsom goternas grannar närmast 
Östersjön, och enligt Jordanes bodde [hjulmerugi, d. v. s. holm-
rugier 'ö-rugier' vid Weichselmynningen redan då goterna 
kommo dit åtskilligt före Kr. födelse. Omkring år 350 tåga 
de söderut, och efter skiftande öden återupprätta de på 400-
talet i Neder-Österrike sitt rike: Rugiland 'råglandet', varav 
folknamnet redan tidigare bildats. Sedan detta rike snart stör
tats, förena de sig med östgoterna och försvinna ur historien 
i och med dessas undergång i Italien. 

Samma namn råka vi nu emellertid också i södra Norge, 
där det nuvarande Ryfylke ännu vittnar därom. Rugi nämnas 
här av Jordanes, och den fornvästnordiska litteraturen talar 
ju om ryger i det efter dem uppkallade Rogaland. Holmryger 
åter omtalas av den norske skalden Torbjörn Hornklofe på 
800-talet. Om Widsiths dativformer rugum och Holmrycum 
(fel för -rygum) avse det norska eller det kontinentala folket, är 
ovisst. 

De norska rygerna antas av M. Oisen och Hoops vara 
kolonister från Weichselmynningen, men det omvända förhål
landet synes mig liksom Kossinna och Almgren vara mera san
nolikt, såvida man icke vill, såsom Much föreslagit, anta att 
båda folken kommit från ett tredje håll. Det är sålunda ovisst, 
var vi ha att söka det ursprungliga 'Råglandet'. Men i alla hän
delser har arkeologien uppvisat likheter mellan rugiernas kul
tur i Pommern, där de en tid vistades, och rygernas i Norge. 
Om namnet på ön Rågen, där enligt arkeologerna samma 
kultur föreligger, har sitt namn efter rugierna eller är av sla
viskt ursprung är, såsom Almgren framhållit, ännu en öppen 
fråga. 
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Liver, ljunar. 

Rugiernas grannar, ovisst på vilken sida om Weichsel, 
voro enligt Tacitus lemonii, som väl är felskrivning för lel-
uonii. Bodde de mellan Weichsel och esterna, så har namnet 
med tiden förskjutits norrut, liksom efter vad vi sett fallet varit 
med esternas. Ty namnet stämmer med medeltidslatinets li-
vones (i Livonia), d. v. s. liverna, som nu finnas blott i nord
östra Kurland, men förr bott även i Livland. 

Samma folk är rimligtvis de av Ptolemaios nämnda leuö-
nol, väl felaktigt för leiuönoi eller liuönoi, som av honom för
läggas till mitten av Skandia. De ursprungliga liverna voro 
i så fall liksom esterna utvandrare från Sverge och ha liksom 
de sednare med tiden fått sitt namn överfört på ett finsk-ugriskt 
folk. Var i Sverge de en gång bott, är på grund av Ptole
maios svävande uppgift ej så lätt att bestämma. Men om man 
med Karsten anser, att lemonii sammanhänger med lat. levis 
och grek. leios (av ett léivos) 'slät', så översätter jag landets 
namn — i motsats till Karsten, som tolkar Livland som sump
mark, 'kustland' — med 'slättland' och folkets med 'slättbor', 
och jag anser, att man då med skäl kan tänka på att förlägga 
folkets ursprungliga hemvist till den stora och bördiga cen
tralsvenska Östgötaslätten, där vi redan från 1200-talet känna 
till en stor by vid namn Ljuna (fsv. dativ Liunum) i närheten 
av Mjölby järnvägsstation. Med detta ortnamn har jag och 
ungefär samtidigt Lindroth sammanställt ej blott folknamnet 
hos Ptolemaios — som Lindroth dock tyder på helt annat sätt 
än jag — utan även Widsiths léonas samt de tidigast i Yng
lingatal nämnda llönar, som man plägar översätta med 'män', 
men som troligen, såsom redan Schuck antagit, varit ett folk
namn, vilket passar bäst till uppgiften, att de voro Vanlandes 
motståndare. Emellertid tror jag icke som Lindroth att där
med avses de östgötska Hanarna, utan fastmera såsom Svens
son gissat liverna (livones), eftersom Vanlandes krigståg en
ligt Snorre gingo österut. Dessutom vågar jag framkasta den 
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förmodan, att vi ha det till grund för folknamnet liggande liun 
i det ävenledes på den bördiga östgötaslätten belägna Linkö
pings namn (forngutniskt Leoncopungr, fsv. Lyunkopunger o. d.), 
som i så fall betyder 'slättköping' och icke såsom hittills i 
strid med naturförhållandena antagits 'ljungköping'. Och vi
dare förmodar jag att en vid sidan av liunar (av *liwun-) stå
ende yngre bildning liungar (av *Hwung-, jfr folkungar o. d.) 
ligger till grund för det fsv. namnet på det allmänna östgöta
tinget, lionga ping, där man1 helt naturligt väntar sig ett 
folknamn i genitiv liksom t. ex. i det västgötska "allra gota 
bing", liksom ock för Linköpings i ett latinskt dokument c. 
1120 anträffade namnform Liunga kaupinga. 

Angler. 

Detta folk namnes tidigast hos Tacitus, som förlägger anglli 
norr om Elbe. Tydligen har deras egentliga hem varit, såsom 
Beda c. 700 uppger, Ängel, d. v. s. trakten mellan Flensborg 
och Slesvig, och av ortnamnet är uppenbarligen folknamnet 
att härleda. Om Ängel här betyder 'krok, krök', syftande på 
halvöns kustlinje, eller 'bukt, smal vik', syftande på Slien, är 
ovisst. 

Silinger. 

De först hos Ptolemaios nämnda silingai uppdyka tidigast 
vid Öder och följa sedan med sina grannar och vänner van-
dilierna åtminstone till det efter dessa uppkallade Andalusien 
och kallas i Spanien "vandaler med tillnamnet silinger". Före 
sitt uppbrott hade de dock hunnit ge namn åt Schlesien (slaviskt 
slezi av siling såsom kunezl av kuning 'konung' o. d. 

Deras nära förbindelse med vandalerna visar väl, att även 
silingerna ytterst härstamma från Danmark och då helt visst 
från Själland. Namnet silinger är nämligen, såsom Kossinna 

1 Jfr Chambers, Widsith, s. 214. 
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och jag hävdat, rimligtvis bildat till Själlands fornnordiska 
namnform Selund (tidigast hos Guttorm Sindre c. 955)1 eller 
Seland (först hos Adam av Bremen c. 1025) såsom t. ex. de av 
Sahlgren framdragna fsv. villing (av *vidhling) till Vidhund, 
gurung till Gurand o. d.; jfr ock ortnamn som fsv. Weringia 
jämte — hos Saxo — Verundla 'Värend', Trälinge för Trälunda 
o. d. Härmed stämmer, att enligt arkeologiens vittnesbörd, 
såsom särskilt Almgren betonat, Själland i rikaste mått bjuder 
på samma slags kulturfynd som silingernas boplatser. 

Vad den mycket omtvistade etymologien av Selund be
träffar, vågar jag föreslå att fatta sel- som identiskt med det 
fornslaviska selö 'by' och således nära besläktat med sal 'rum', 
förr även 'hus, bostad'. Då nu den särskilt i önamn vanliga 
ändeisen -und betecknar rik tillgång på något (t. ex. isl. Elkund 
'den ek-rika ön' o. d., så får Selund den som mig synes till
talande betydelsen 'den bostads-rika ön'. 

Haidiner och finnhaider. 

Chaideinoi 'hedbor' omnämnas av Ptolemaios såsom bo
ende i västra Skandia. Detta folk har hittills vanligen iden
tifierats med de fno. heinlr, Widsiths hédnas, d. v. s. inne
vånarna i Heidmgrk, det nuvarande Hedemarken vid Mjösen. 
Att detta är orimligt, emedan alla Ptolemaios uppgifter röra 
de östligare delarna av Skandinavien, har nyligen uppvisats 
av Svensson. Men hans eget förslag, att här är fråga om det 
folk i Dalarna, som givit namn åt fsv. Henamora, senare så
som nu Hedemora, tilltalar mig ej. I stället vill jag identi
fiera dem med de av Jordanes såsom boende i södra Sverge 
nämnda finnaithaz (för -haithce), som tydligen äro folket i vad 
som älst hette Finnheden (omnämnt redan i en runskrift från 
1000-talet som finhithi), nu Finnveden, d. v. s. Östbo, Västbo 
och Sunnerbo till stor del av hedar och sandmoar bestående 

1 Silund hos Sigvat c. 1036 är väl päverkat av folknamnet, 
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härader i västra Småland. De av Adam av Bremen c. 1025 
omnämnda finnedi (för -hedi) uppges däremot bo mellan Sverge 
och Norge, vadan de väl äro identiska med de av Jordanes 
nämnda finni i södra Norge. Jfr för övrigt artikeln finnar i 
det föregående. 

Eruler. 

Eruli, först senare och sämre skrivet heruli, nämnas av 
"Scriptores historias augustae" såsom sjörövare i Arkipelagen 
år 267 och i Gallien år 286. På 300- och 400-talen före
komma uppgifter om att deras ursprungliga hemvist legat "längst 
bort (i oceanen)". Redan något före 300 måste väl sålunda 
ha inträffat vad Jordanes berättar, nämligen att de fördrivits 
från sitt gamla hem av de från Sverge kommande danerna. 
År 512 har enligt Prokopios en del av erulerna från Ungern, 
där de bildat ett rike, efter dettas störtande begivit sig hem 
till Norden, varvid de vandrat genom Danmark och sedan seglat 
vidare samt slutligen slagit sig ned bredvid gautarna, således 
förmodligen i Blekinge och Värend, varav man velat förklara 
mycket av Värends-bornas (virdarnas) från andra sydsvenskars 
avvikande seder. 

Erulerna ha således väl ursprungligen bott i Skåne och 
väl även på de danska öarna. Härmed stämmer, att ordet 
erilaR 'erul' träffas i runinskrifter omkring år 400 i Skåne och 
på Fyn (först mycket senare även i Värmland och Norge). 
Förmodligen är detta samma ord som jar l 'förnäm man', och 
troligen sammanhänger detta, såsom Nordenstreng föreslagit, 
med isl. tara 'strid'. Det betyder i så fall ursprungligen — 
liksom i angelsaxiskan — 'krigare, soldat'. 

Jutar. 

Eucii, d. v. s. eutii, som tidigast nämnas i ett brev av den 
frankiske konung Theudebert år 534, anges där såsom varande 
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grannar ttll saxarna, och Venantius Fortunatus c. 550 placerar 
dem mellan daner och saxar. I angelsaxiskan uppträder ordet 
dels som yte (t. ex. i Widsith), dels som éotas (t. ex. hos Alfred 
den store) eller latiniserat iuti (t. ex. hos Beda c. 700), en 
klyvning som beror på en ursprunglig böjning ytir, gen. låta 
(jfr isl. rygir, men Roga-tand o. d.) och i isl. givit upphov till 
två olika ord: ytar 'män' och iötar 'jutar'. 

Namnet tillkommer troligtvis ursprungligen en anglofri-
sisk stam, som utvandrat till England år 428, varefter daner 
ryckt in på dess gamla boplatser och övertagit namnet; jfr 
utvecklingen av de i det föregående behandlade namnen ester 
och Hver. Det utgår frän ortnamnet Jutland, som jag för länge
sedan tolkat som 'vattenlandet' och sammanställt med de sven
ska sjönamnen Juten, Jutern och Juttern (jfr ock det besläktade 
litauiska flodnamnet Audra, varav den tyska formen Öder). 
Jutland är alltså en fullkomlig parallell till det nederländska 
Zeeland. 

Daner. 

Tidigast nämnas hos Jordanes dant och strax därefter hos 
Prokopios danoi. I Beowulf heta de dene och i fsv. danir 
eller dcenir. Namnet ulgår från ortnamnet Dania, tidigast an
träffat hos den s. k. Ravenna-geografen i slutet av 600-talet. 
Senare sammansättes detta med mark 'gränsskog' och får så 
formen Danimarca, hos Alfred den store Denemearc, i iriska 
källor från 900-talet Danmargg, på Jasllinge-slenarna från 900-
talet Tanmaurk, d. v. s. Danmark. Namnet Danmark, som för 
övrigt råkas på en mängd håll både i Sverge och Norge och 
därför omöjligen kan överallt vara lån från danska rikels namn, 
kan ej vara bildat av folknamnet daner, emedan dess älsta 
form i så fall måst heta ej Dani- utan Dana-mark. Dan- av 
Dani- måste i stället, såsom jag för längesedan påpekat, vara 
en terrängbeteckning. Man kan då tänka antingen på en av 
mig föreslagen nordisk motsvarighet till {sax. denni (ty. tenne), 
äldre danea 'fast mark, öppen plats o. d.', i vilket fall vi ha 
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betydelseparalleller i sv. Vallskog, Flathult. no. Flatmark m. m., 
eller kanske snarare med Much, v. Friesen och Wadstein på 
en motsvarighet till lågty. dane 'sankt lågland', engl. den 'däld' 
m. m., vilket senare förslag passar bra till läget av åtskilliga 
av de många orter som i Sverge bära namn på Dan-, t. ex. 
Danderyd (förr Danar-ör), Dannemora, Dannkumla m. fl. 

Denna rika förekomst av namn på Dan- i Sverge, men 
icke i Danmark, talar i sin mån för riktigheten av Jordanes 
uppgift, att danerna voro av svensk rot. Ty så måste väl hans 
ord "ex ipsorum stirpe" uppfattas, i det att man låter "ipso-
rum", d. v. s. 'deras egen', syfta på de näst förut nämnda sue-
tidi (väl fel för suetiudi), d. v. s. Svitjod 'sveafolket', icke — 
såsom man ock föreslagit — på de längre bort nämnda " Scandzae 
cultores", d. v. s. 'Skandinaviens innevånare'. Var i Sverge 
deras urhem varit beläget är emellertid ovisst. Redan något 
före 300 torde de ha begivit sig söderut, eftersom de, såsom 
vi hört, ju vid den tiden synas ha undanträngt erulerna och 
tagit i besittning såväl Skåne som öarna, varefter de på 400-
talet även efterträdde jutarna på Jutland. I alla händelser be
funne de sig på de danska öarna åtminstone år 512, då ju 
enligt Prokopios de hemvandrande erulerna måste tåga genom 
danernas stammar, innan de nådde havet för att på detta bege 
sig till gautarnas grannskap. 

De daukiones, som Ptolemaios nämner som boende i södra 
Skandia, kunna av språkliga skäl ej, såsom dock ofta antagits, 
ha något med danerna att skaffa. 

Tjuster. 

Att Jordanes theustes avser folket i Tjust härad (fsv. piust), 
är sedan länge allmänt antaget. Ortnamnet — varifrån folk
namnet utgår — är antingen en bildning till piup 'folk' (jfr 
Est-land i det föregående) eller möjligen, såsom v. Friesen 
nyligen föreslagit, samma ord som isl. piöstr 'våldsamhet', 
syftande på ett i huvudbygden befintligt vattenfall. 
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Liothida nämnas av Jordanes såsom "boende å bördigt 
slättland", helt visst Skåne, såsom ock alla hittills antagit. 
Såvida man icke vill med v. Friesen här antaga ett grovt skriv
fel för fda. Liuthguth (kcereth), det nuvarande Luggude härad 
i norra Skåne, så måste man, såsom ock allmänt sker, med 
Läffler sammanställa ordet, vilket bör regelbundet utveckla 
sig till fda. lydd-, med /.öaW^köpinge (förr Lydde-) vid Lödde 
å nära Lund. Folknamnet — bildat som virdar m. fl. — ut
går då från åns namn, som förr även skrevs Lyde-å och sä
kerligen älst hetat Liudha, liksom fallet i fsv. tid var med den 
vid Lödöse i Götaälv utmynnande å, som nu namnes Gårdaån. 
En nära släkting är då det no. älvnamnet (H)liöd, ursprung
ligen 'böljan'. 

Bergier. 

Bergio hos Jordanes avser utan tvivel, såsom Svensson 
påvisat, befolkningen i det fda. Bicerghce, nu Bjäre härad i 
nordligaste Skåne, vid och pä Hallandsås. De äro sålunda 
'bergsbor'. 

Haller. 

Jordanes hallin är helt säkert namn på befolkningen i 
mellersta Halland, så benämnt efter de särskilt i trakten kring 
Varberg så starkt framträdande "hallarna", berghällarna. Möj
ligen höra de av Ptolemaios på Jutland placerade chaloi rät
teligen hit. 

Ferver, 

Jordanes fervir åter äro, såsom Läffler för längesedan 
funnit, nordhallänningarna i det nuvarande Fjäre härad kring 
Kungsbacka. Folknamnet är som vanligt bildat till ortnamnet, 
det fornnordiska fiara 'havsstrand', som, efter vad dess i ur-
nordisk tid till lappskan lånade form fiervva visar, älst och, 
såsom av fervir framgår, ännu på Jordanes tid ljöd ferwo. 
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Götar. 

Prokopios nämner gautoi såsom en "folkrik slam i Thule". 
Jordanes däremot talar om gaut(h)igoth[asj, som tydligen lik
som de fyra föregående folken förläggas till Sverges västkust. 
De äro sålunda naturligtvis västgötarna, isl. gautar, Widsiths 
och Beowulfs géatas, vilka fått sitt namn av Gautland, d. v. s. 
landet vid Oautelfr 'forsälven', det gamla namnet på Götaälv. 
Tillägget -gothfcej innebär möjligen, att Jordanes ansåg gau-
tarna liksom de av honom ävenledes såsom svenska stammar 
nämnda ostrogothoe (se nästa artikel) och de till sitt läge så 
omtvistade vagothfcej vara underavdelningar av goterna, som 
han ju visste hava utvandrat från Skandia. 

Östgötar. 

Ostrogothce bo enligt Jordanes "bortom gautfhjtgothfcej". 
Vanligen antas namnet syfta på Östergötlands innevånare. Men 
då Jordanes, frånsett uppgiften om theustes, uteslutande hål
ler sig till Skandinaviens västkust, finner jag detta oantagligt. 
Jag förmodar i stället, att det här är fråga om de längst borta 
vid Vättern boende götarna, vilka helt naturligt i motsats till 
de vid Götaälv boende västliga götarna måste ha kallats "öst
götar". Det är, efter vad arkeologerna uppvisat, dessa som 
väsentligen koloniserat Östergötland, begynnande vid östra Vät-
terstranden, vilken är landskapets älsta bygd, och som efter 
min mening, sedan de undanträngt ljunarna, om vilka jag i det 
föregående talat, givit sitt namn åt hela landskapets befolk
ning och medelbart även åt själva landskapet. 

Ranrlkier. 

Jordanes ragnaricii, däri agn torde beteckna nasalerat 
a + n, avser tydligen, såsom ock alla forskare antagit, innevå
narna i det fno. Ranriki, d. v. s. Bohuslän, speciellt norr om 
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Uddevalla. Detta ortnamn har hittills av de allra flesta skri
vits Ränriki, vilket lett till att man för att förlika denna form 
med Jordanes ragna- ansett detta vara fel för rahna-, som ju 
gåve yngre rän-. Men då nu det fno. namnet på Ranrikes 
folk, renir. vid sitt uppträdande i fornnordisk skaldediktning 
visar sig enligt för denna gällande metriska regler ha kort vo
kal, så måste man även i Ranrikl ha att göra med kort a. 
Det däri ingående ran synes då lämpligen kunna identifieras 
med det mhty. ran 'lång och smal', vartill vi ha nordiska släk
tingar i no. dial. rånen 'lång och mager,' rane 'stång, lång 
räkel' och sv. dial. råna 'skjuta i vädret' m. m. 

Raumarikier. 

Jordanes raumaricia; motsvara uppenbarligen, såsom ock 
allmänt antas, nutidens romerikingar, fno. raumar i Rauma-
riki. som innehåller genitiven av folknamnet. Detta åter är 
bildat till Raumelfr, det gamla namnet på Glommens nedersta 
lopp, liksom gautar till Gautelfr (se artikeln Götar i det före
gående). En utgrening av raumarna voro väl de haduraumar, 
om vilka se artikeln Hädar i det följande. 

Granier. 

Jordanes gra(n)nii antas allmänneligen och väl med rätta 
vara de fno. grenir, innevånarna i Grenland och Grenmarr, 
d. v. s. sydligaste Telemarken och kusten därutanför. 

Agandier. 

Jordanes aganzice (i andra handskrifter Augandzi), med z 
för di såsom i burgunzones m. m., utgår väl från ett ortnamn 
Agand, bildat som fsv. Värand 'Värend', Koland 'Kullings hä
rad', fda. Seland 'Sjaelland' m. m. Men liksom vid sidan av 
Värand stod ett folknamn virdhar. så har man vid sidan av 
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Agand ett folknamn egdir, genitiv ägda (i Agdasysla), vartill se
dan en nom. agdir, som med utträngande av Agand övergick 
till att beteckna egdernas land; jfr hurusom Baiern, Sachsen, 
Närke m. fl. ortnamn ursprungligen äro folknamn. 

Det till grund liggande ag, som bl. a. ingår i fsv. aghborre 
'abborre', betyder 'spets' (jfr släktingarna egg och ax), vadan 
Agand väl betytt 'det udd-rika landet' — liksom t. ex. Koland 
betyder 'det kol-rika' — ett lämpligt namn för Norges sydspets 
med dess många uddar. 

Raumer. 

Jordanes ran(n)ii är väl, såsom S. Bugge antagit, felskri-
vet för raumi, d. v. s. det folk som senare kallades raumdéler 
i Romsdalen. 

Häleyger. 

Att det hos Jordanes förekommande underliga, till norra 
sidan av Skandia förlagda folknamnet adogit måste vara en 
felform, råder sedan länge full enighet om, ehuru efter min 
och de flestas mening ingen tillfredsställande tolkning av for
men hittills givits. Om Jordanes fått denna sin uppgift lik
som så många andra från den av honom ofta citerade förfat
taren Ablabius, och om denne för övrigt okände författare är, 
såsom man förmodat, samme man som en c. 400 levande gre
kisk talare med namnet Ablabios, så antar jag, att i det gre
kiska originalet stått AAOFIP (d. v. s. laogir), vilket fellästs 
som AAOFIT (d. v. s. adogit). Dessa laogir eller i germansk 
form laugir måste ha åtminstone delvis bott långt norr om 
polcirkeln, eftersom Jordanes uppger, att hos dem förekommit 
om sommaren 40 dygns oavbruten dag och om vintern 40 
dygns oavbruten natt. I denna uppgift är väl dock 40 fel för 
14, som Adam av Bremen uppger för "Halagland", d. v. s. det 
fno. Hdlogaland (nu Helgeland, södra delen av Nordlands amt, 
men förr hela detta och en del av Tromsö amt), för vilken 
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trakt sistnämnda uppgift passar utmärkt. Hit ha vi helt sä
kert, såsom man ock för längesedan gissat, att förlägga här 
ifrågavarande folk, som i fno. källor ju heter hdleygir, gen. 
hdloga (senare håleygia, jfr rygir, gen. roga, senare rygia). 
Denna namnform återgår pä ett äldre hauha-laugiR, vilket jag 
med H. Koht tolkar som de 'höga (d. v. s. resliga) laugerna' 
och anser syfta på att innevånarna i dessa trakter voro, så
som än i dag är fallet, bland de allra resligaste norrmännen. 

Det ursprungligare folknamnet lauger återfinnes tvivels-
utan, såsom Koht och jag oberoende av varandra funnit, i det 
-laugr som ingår i så många fno. mansnamn, särskilt inom de 
från Halogaland stammande Lade-jarlarnas ätt, t. ex. Gudlaugr. 
Oylaugr, Herlaugr; jfr andra folknamns användning såsom 
slutled i mansnamn, t. ex. Algautr, Eyvendill, Hagbardr, Half-
danr o. d. Vidare är namnet rimligtvis nära besläktat, om 
icke rentav identiskt med det folknamn som hos Strabon skri-
ves louioi (för lougioi), hos Tacitus lygii, hos Ptolemaios lou-
g(i)oi och betecknar ett grannfolk till silinger och vandilier. 
Då nu dessa båda folk efter all sannolikhet stamma från Skan
dinavien, så frestas man starkt att anta detsamma även för 
lugierna. 

Trönder. 

prowendas i Widsith avser naturligtvis folket, tno.préndr 
(nu trönder), i Trondhjemstrakten, fno. pröndhelmr 'den fro
diga bygden', så kallad på grund av sin bördighet, prönd-
(av *thröwund-) är samma ord som isl. pröndr 'gödd galt' 
(egentligen 'den frodige'), ett gammalt particip till pröask 
'frodas', bildat som bonde till bo (jfr pl. bönder liksom trönder). 

Hädar. 

Widsiths och Beowulfs headoréamas, som i samtidig nor
disk form skulle heta haduraumar 'stridsraumar', förlägger jag 
till det fno. Hadafylki eller Hadaland, trakten runt omkring 
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Randsfjorden och Tyrifjorden, omedelbart gränsande till Rome
rike. I nämnda landskapsnamn ingår genitiven av det fno. 
folknamnet hädar, som jag antar vara en kortform av hadu-
raumar, bildad såsom ags. wederas av wedergéatas, hrédas av 
hrédgotan o. d. Jfr artikeln Raumarikier i det föregående. 

Vikingar. 

Widsiths wicingas, som nämnas i sammanhang med andra 
nordiska stammar, är väl befolkningen i Viken, varmed tidigast 
avsågs Kristianiafjordens båda stränder, men som senare be
gränsades till östra kusten, speciellt norra Bohuslän. Som 
Viken var ett beryktat sjörövarnäste fick ordet viking tidigt be
tydelsen 'pirat', varefter det som folknamn ersattes av vikverjar. 

Hälsingar. 

Widsiths hcelsingas äro förmodligen de hälsingar, som givit 
namn åt Helsingör och Hälsingborg och sålunda bott vid den 
trånga passagen, "halsen", i Öresund. Möjligen är detta den 
"flod" Chalousos som namnes av Ptolemaios, men oriktigt av 
honom placeras mellan Elbe och Öder. Om möjligen de av 
Ptolemaios på Jutland placerade chaloi höra hit — jfr dock i 
det föregående under Haller — så ha vi väl att göra med ett 
kortnamn (eller felskrivning) för chalousoi. 

Bland nyare arbeten av särskild vikt för vårt ämne må företrädes
vis framhållas: 

K. Ahlenius, Pytheas Thuleresa (Språkvetenskapliga sällskapets i 
Uppsala förhandlingar 18Q1-94); Die älteste geographische Kenntnis 
von Skandinavien (Eranos III; 1898). 

Fr. Läffler, De östskandinaviska folknamnen hos Jordanes (Sv, 
landsmålen XIII, 9; 1894). 

O. Kossinna, Die ethnologische Stellung der Ostgermanen (Indo-
germ. Forschungen VII; 1896). 
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S. Lönborg, Adam af Bremen, Uppsala 1897. 
H. Schuck (med bidrag av A. Noreen), Folknamnet Geatas, Upp

sala 1907. 
M. Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völ

kernamen, Heidelberg 1911. 
L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme, Berlin 1904-11; 

Die germanischen Reiche der Völkerwanderung (Wissenschaft und Bil
dung nr 120), Leipzig 1913. 

T. Karsten, Germanisch-Finnische Lehnwortstudien (Acta sodetatis 
scientiarum fennicaz XLV), Helsingfors 1915; jfr anmärkningar därtill 
av Hj. Lindroth i Namn och bygd V, 1917. 

J. Svensson, De nordiska folknamnen hos Jordanes (Namn och 
bygd V, 1917); Ptolemwus' redogörelse för folken på ön Skandia (Namn 
och bygd VII, 1919). 

R. Muchs artiklar i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
herausgegeben von J. Hoops, Strassburg 1911-19. 

De huvudsakliga källorna för vår kunskap om Nordens älsta folk-
och ortnamn äro före vikingatiden, med vars inträde (c. 800) jag här 
gjort halt, följande: 

Eforos pä grekiska c. 350 f. Kr. skrivna världshistoria, nu för
lorad, men i utdrag citerad av Strabon m. fl. 

Pytheas ävenledes pä grekiska avfattade beskrivning på den resa, 
han c. 330 f. Kr. företog till höga Norden. Även detta arbete är för
lorat, men citeras eller refereras av Strabon, Mela, Plinius m. fl. 

Polybios c. 150 f. Kr. på grekiska författade historia. 
Caesars år 51 före Kr. författade redogörelse för det galliska kriget. 
Livius omkring Kr. f. författade romerska historia. 
Strabons troligen samtidigt utarbetade sjunde bok av hans stora 

pä grekiska författade geografi. 
Velleius Paterculus år 29 e. Kr. avslutade romerska historia. 
Pomponius Melas pä 40-talet e. Kr. författade geografiska arbete. 
Plinius den äldres år 77 e. Kr. offentliggjorda naturalhistoria. 
Tacitus år 98 e. Kr. utgivna ryktbara skildring Germania. 
Ptolemaios inemot 150 e. Kr. utarbetade kartverk med tillhörande 

på grekiska avfattade beskrivning. 
De av sex romerska historieskrivare (de s. k. Scriptores historia: 

augustae) i slutet av 200- och början av 300-talet författade levnads
teckningarna över kejsare under tiden 117—284. 

Fornvännen 1920. 4 
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Goten Jordanes år 551 på latin författade skildring av sitt folks 
ursprung och bedrifter, egentligen blott ett utdrag av romaren Cassio
dorus c. 530 författade gotiska historia, som gått förlorad. 

Prokopios under 550-talet på grekiska nedskrivna framställning 
av bysantinernas krig mot östgoterna. 

Den angelsaxiska dikten Widsith, författad c. 650, men förelig
gande först i handskrift från c. 1000. 

Det angelsaxiska eposet Beowulf, författat troligen senast c. 700, 
men bevarat först i handskrift från 900-talet. 

Knut den heliges kyrka i Lund — Lunds 
nuoarande domkyrka. 

Av 

STEN ANJOU1. 

an vet att i Lund en kyrka grundlagts av Knut den 
helige, konung i Danmark ( | 1086). Förut har stri-

, dits angående riktigheten av tvenne hypoteser om 
denna2. Lauritz Weibull har förfäktat, att kyrkan har varit 
en oansenlig, en gång färdigbyggd föregångare till den nu
varande domkyrkan, men belägen å annan plats. Theodor 
Wåhlin och Otto Rydbeek ha sökt göra gällande, att det är 
den nuvarande domkyrkans grunder, som uppförts av konung 

1 Innehållet av den hypotes, som här framlägges, är förut efter över
enskommelse med mig offentliggjort av professor O. Rydbeek vid dennes 
installationsföreläsning den 13/s 1920. 

2 Jfr härom: L. Weibull, Studier i Lunds domkyrkas historia (1907); 
Studier i Lunds domkyrkas historia, ett genmäle (Kult och Konst 1907, 
s. 244 ff.). — Th. Wåhlin, L. Weibull, Studier i Lunds domkyrkas historia, 
en granskning (Kult och Konst 1907, s. 60 ff.); "Observa autem" 
Ännu ett ord angående hr Weibulls Studier i Lunds domkyrkas historia 
(Kult och Konst 1908, s. 64 ff.). — O. Rydbeek, Bidrag till Lunds domkyr
kas byggnadshistoria (1915) (s. 233 ff.). 


