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Adam av Bremen och terminologi 

I den fullständiga svenska översättningen av 
Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess 
biskopar (1984) har Emanuel Svenberg åstad
kommit en text, som vi övriga utgivare — C. F. 
Hallencreutz, K.Johannesson, A. Piltz och un
dertecknad — beundrar och gläder oss åt: en 
lättläslig stil, som akademiker inte alltid kan 
prestera, arvet efter en äkta humanistisk skol
ning. När samtidigt denna text efter många 
överväganden givits en viss form för konse
kvens, genom att vissa latinska ord återgivits 
med genomgående var sitt svenska ord — re
censenten A. Fröjmark (1985 s. 375) kallar det 
en "så att säga 'inträtextuell' tolkning av 
Adams terminologi" — , har den också blivit 
ett inlägg i diskussionen om hur Adams text 
skall förstås. Den svenska text vi framfört är 
alltså inte bara en litterär tolkning; den är också 
en tolkning av Adams historiska, kyrkohistori
ska, geografiska och etnologiska utsagor. 

Tolkningen består i dessa punkter av själva 
ordvalet i den svenska texten. Ordvalet har ut
retts i en vägledande, tillagd artikel av under
tecknad (Nyberg 1984). Viktigast är tolkningen 
av begrepp som rör folkslag, stammar, samhäl
len av olika typ. Vi har eftersträvat enhetlig be
handling av alla folkslagsnamn — inte bara de 
nordiska, även de slaviska. Att de nordiska 
namnen intresserar nordiska läsare mest, är 
naturligtvis en annan sak, och det finns det ing
en anledning att beklaga. Det märks t. ex. tyd
ligt av Björn Ambrosiani (1985 s. 24—40). Han 
har gjort sig besväret att uppställa en lista på 
ställen i Adams text, där orden Sueonia, Sueones, 
Suedia och Suedi förekommer. Det är mer än vad 
vi utgivare någonsin gjort! Och därför en god 
utgångspunkt för diskussion omkring punkter, 
som vi under utgivningsarbetet ofta berört, 
men inte haft anledning att formulera — förrän 
behovet inställer sig. 

Ambrosiani citerar Svenberg så: Men Svenlx-rg skriver; 

1,60 

1,61 

11,38 
11,61 

111,15 
111,16 
IV,14 
IV,24 

IV/27 

del tempel som kallas Uppsala 

en viss Ring och hans söner 
sueoner och götar 
omvänd i Danmark 
sveakungen 
svearnas mycket fromme kung j a k o b 

Under tiden nådde Guds hämnande hand svearna 
möter vi först norrmännen 
värmlänningarna, finnvedingarna 

i gränslandet mellan sveonerna och nordmän bor 
skridfinnar 
värmlänningarna och den del av skridfinnarna 
en gemensam fest med deltagande av folk från alla 
svearnas landskap 

Del tempel sorn heter Uppsala 
cn viss Ring tillsammans med hans söner 
soeoner och götar 
omvänd till kristendomen i Danmark 
sveakonungen 

sveonernas mycket fromme kungjaeob 
Under tiden nådde Guds hämnande hand sveonerna 
möter vi först nordmännen 
värmlänningar, fmnvedingar 

i i;iänslandel mellan sveoner och nordmän bor skrid
finnarna 
värmlänningarna och en del av skridfinnarna 
en gemensam fest med deltagande av folk frän alla 
sveonernas landskap 
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Det förekommer en del fel i Ambrosianis lis
ta, mest småfel t.ex. i kommateringen, men 
också några allvarligare fel, t.ex. i återgivandet 
av vår översättning. J ag vill här rent mekaniskt 
rätta de fel, som insmugit sig i tabellen (Ambro
siani 1985 s. 31-38). 

På tre ställen har alltså Ambrosiani presente
rat texten som om Svenberg skrivit "svear" där 
han i verkligheten skrivit "sveoner". I själva 
verket har vi bara en gång medvetet använt en 
term vari ingår stavelsen "svea", och det är ut
trycket "sveakonungen" i 11,61, bland annat av 
språkliga grunder och emedan uttrycket rex Sue
onum förekommer så ofta, att vi ansåg att miss
förstånd var uteslutet. 

Emellertid har Ambrosiani inte funnit eller 
redovisat alla ställen som skulle kunna bidra till 
den diskussion han önskar. Som Patrik Nilsson 
(1986) visat kan åtminstone 126 ställen anföras, 
mot de 103 hos Ambrosiani (1985 s. 38). Skoli-
ernas omnämnanden har Ambrosiani genom
gående utelämnat, och de utelämnas även här 
nedan. Det rör sig om skolierna 24, 26, 84, 123, 
130, 135, 140, alla genomgångna av Patrik 
Nilsson. 

Följande lista visar utelämnade ställen med 
Sueones etc. i själva Adams text. 

1,7 de advcntu, moribus et supcrsticionc Saxonum, quam 
adhuc Sclavi et Sueones ritu paganico servare videntur. — 
om sachsarnas ankomst, seder och vidskepelse. Delta tycks 
fortfarande slaverna och sveonerna ägna sig åt på hedniskt 
vis. 

1.16 H a m m a b u r g civitatem. . .metropolem statuit omni
bus barbaris nationibus Danorum, Sueonum itemquc Scla-
vorum et aliis in circuitu coniacentibus populis — att sam
hället Hamburg skulle vara det kyrkliga huvudsätet för alla 
vilda folk, nämligen daner, sveoner och även slaver och and
ra omkringboende folk. 

1.17 Symonem. . . in Sueoniam miserunt — . . . Simon 

och sände honom till sveonernas land. 

1,23 Hartgar ium vero heremitam direxil in Sueoniam. — 

Vidare skickade han eremiten Herigartill sveonernas land. 

1,27 Tam ipsum Ansgarium quam successores eius lega-

tos. . . constituit in omnibus gentibus Sueonum, Danorum 

atque Sclavorum — utnämnde både Ansgar själv och hans 

efterträdare till. . . sändebud . . . hos alla sveonernas, da

nernas och slavernas folk. 

1,33 lam enim . . . et apud Danoset apud Sueones luudala 

est ecclesia Christi — Ty redan har ju . . . Kristi kyrka grun

dats både hos danerna och sveonerna 

1,40 (Rimbertus) . . . dum ircl in Sueoniam — pä väg lill 

sveonernasland 

1,48 Olaph qui veniens a Sueonia — Olof, som kom frän 
sveonernasland 

1,52 Olaph Sueonum principem — Olof, sveonernas höv

ding 

11,4 Quibus etiam commendavit illas ecclesias quae träns 
mare sunt in Fune, Seland et Scone ac in Sueonia. — Han 
gav dem också ansvaret för de kyrkor som finns på andra si
dan havet, nämligen på Fyn, på Sjålland, i Skåne och i sveo
nernas land. 

11,19 Dani siquidem ac Sueones, quos Nonmannos voca-

mus — Danerna och sveonerna, som vi kallar nordmän 

11,31 Sueones et Dani victores totam virtutem Saxonum 

optrivere. — Sveonerna och danerna lyckades segerrikt 

krossa hela den sachsiska styrkan. 

11,46 In Sclavania vero ordinavit . . . Folcwardum . . . a 
Sclavania putsus in Suediam vel Nordveiam missus est . . . 
— Men i slavernas land vigde (han) Folkward . . . blev för
driven från slavernas land och sändes . . . till Sverige och 
Norge. 

11,49 Archiepiscopus etiam alios viros doctissimos ordina

vit in Norvegiam vel Suediam — Arkebiskopen vigde också 

andra välutbildade män för Norge och Sverige. 

111,70 Aliquando etiam optabat, ut inministeriolegationis 

suae aut in Sclavania vel in Suedia sive in ultima Island obi

re mcrcretur.— Stundom längtade han t o m . efter att få dö 

som medarbetare i sitt missionsuppdrag antingen i slaver

nas land eller i Sverige eller på det fjärran Island. 

I detta sammanhang måste två av Ambrosiani 
citerade ställen nämnas, där jag för min del tror 
att av oss utgivare icke avsedda fel insmugit sig. 
Det ena måste vara ett tryckfel: 

IV.24 Preterea sunt alii numero carenles Sueonum popu
l i . . . — Förutom de nämnda finns det tallösa andra svenska 
s tammar . . . 

Så vitt jag minns från utgivningsarbetet, skrev 
vi på detta ställe sveonska stammar, helt i överens
stämmelse med grundprinciperna. Ett enkelt 
tryckfel — bortfall av o — är nog här orsak i in
konsekvensen. 

Det andra är en lapsus som vi beklagar: 
IV.38 sicut in Suedia et in Norvegia et in ceteris quae ibi 
sunt insulis — Liksom i sveonernas land och Nordlandet och på 
övriga öar i detta område. 

Den riktiga översättningen skulle ha lytt: Lik
som i Sverige och Norge och på övriga öar i detta 
område. 

I en tabell har Ambrosiani (1985 s. 38) med
delat några tal, som kunde få en att tro, att det 
rör sig om en sammanfattning av översättarnas 
språkbruk. Så är emellertid inte fallet. Under 
överskriften står det lilla ordet "tolkning". Två 
typer av vetenskaplig utsaga blandas i tabellen. 
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I de två mittersta staplarna tolkar Ambrosiani 
de latinska termerna efter kriterier, som icke 
ligger i texten, men som Ambrosiani själv med
för från andra källor. I spalten rex däremot är 
det fråga om språkliga belägg på en kombina
tion av det latinska ordet rex med Sueones, Suedi 
och Suedia. Bortsett från denna inre motsägelse, 
är det klart, att tabellen inte tillåter slutsatsen: 
' 'Det är då uppenbart att allt som rör Svealand 
och svearna betecknas med Sueones— 
Sueonia' ' osv. Inget argument är ju framfört — 
alltså är en konklusion inte heller möjlig. Såda
na är i varje fall vetenskapens logiska regler. Vi 
noterar bara, att Ambrosiani menar, att av 28 
förekomster av Sueones gäller 17 Svealand och 11 
Sverige. Det är intressant, men kan ju inte bilda 
utgångspunkten för någon diskussion, efter
som varje form för underbyggnad saknas. En av 
orsakerna till att vi som utgivare valt en "intra-
textuell" tolkning av Adams terminologi är ju 
just, att vi finner rätt få ställen där betydelsen av 
Sueones är helt entydig — därför termen "sveo
ner' ', så att läsaren kan vara med i våra mödor! 

Låt oss försöka analysera upp det material, 
som kan hämtas ur Adams skrift, och samla de 
olika typerna av belägg i grupper — dem kan vi 
så ställa upp statistiskt. 

Helt klart är, som Ambrosiani framhåller, att 
begreppsenheten rex sueonum och liknande bör 
hållas ihop i en grupp. Det är dock flera typer 
härav, rent språkligt: 

a. Kungen i nominativ, som subjekt: 
11.30 rex Sueonum Hericus 
11,39 Olaph rex Sueonum christianissimus 
11,73 Olaph rex Sueonum 
111.15 christianissimus rex Sueonum lacobus 
111.16 mortuus est rex Sueonum Emund 

b. som ackusativobjekt: 
11,78 ad regem Sueonum fugiens 

c. i ablativ efter preposition: 
11,61 de rege Sueonum 

De tre kasusfallen ger 8 belägg, men Ambro
siani räknar med 11. Han måste således ha räk
nat flera belägg till denna grupp, kanske föl
jande: 

11,39 Olaph . . . regnum super Suevos accepit 
11,69 nec quispiam regum fuit populo Sueo

num tam acceptus sicut Anundus 

111,53 In Sueonia per idem tempus christia
nissimus rex Stinkel defunctus est 

I 11,69 är det dock fråga om en kung, som 
var älskad av sveonernas folk, vilket inte är 
exakt detsamma som en "sveonernas kung". I 
111,53 är det fråga om en kung in Sueonia, alltså 
inte bildat med Sueones, kan den så räknas in? Vi 
har 11,53 om Erik, som vann två riken, regna, 
varav det ena är (regnum) Sueonum — skall det, att 
en person innehar regnum Sueonum, anses vara 
detsamma som att han är rex Sueonum! Och hur 
förhåller sig detta till regnum super Suevos i 11,39? 

Beläggen för rex med Suedia har också en viss 
variation: 

11,25 Emund . . . in Suedia regnavit 
11,38 Hericus. . . rex Suedorum 
11,52 cum fratre Olaph, filio Herici, qui reg

navit in Suedia 
111,12 lacobus . . . in Suedia sceptrum habuit 

Att regera i Suedia, att vara "svediernas" (vi 
skriver: svenskarnas) konung och att bära 
sceptret (härskarsymbolen) över Suedia, är det 
en skillnad på dessa tre uttryck? Men då Ambr
osiani räknar med 3 +1 belägg för rex med Suedia 
och Suedi måste det vara de ovannämnda fyra ci
taten han räknat samman, andra tycks det inte 
vara att välja på. 

Skall man undersöka betydelsen av termerna 
Sueonia och Sueones, Suedia och Suedi, bör syntak
tiskt sammanhörande uttryck tas med. Vi har 
t. ex. Olaph Sueonumprincipem i ackusativ i 1,52, li
kaså i 111,53 den bekante Sueonum satrapa Gniph, 
översatt med ' 'sveonernas jarl Gnif ' — samma 
konstruktion som med rex i nominativ. Och hur 
skall vi förhålla oss till verbet regnare, härska, när 
det sägs att folket härskar, som t. ex. 1,26 Gotho
rum popubs in Sueonia regnantes, ' 'goternas folk här
skade i sveonernas land", 1,61 där Ring sägs ha 
styrt sveonerna, apud Sueones imperitasse, eller 
IV, 16, de öar, som Sueones habent in sua dilione, 
"som samtliga behärskas av daner och sveo
ner' ', likaså IV,14 där sveonerna ' 'härskar' ' , reg-
nant, "över stora landområden ända fram till 
Kvinnolandet"? Redan i denna till synes enkla 
konstruktion döljer sig språkliga och innehålls
liga problem, som vi har övervägt under arbe
tets lopp. 

Därför nu över till det, som för Ambrosiani 
tydligen är huvudsaken: är Sueonia Adams term 
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för en större enhet, Suedia för en mera begrän
sad, som framfört i min förklaring till Adam
översättningen, eller är det tvärtom så, som 
Ambrosiani utan argument meddelar som sin 
övertygelse, att Sueonia "avser i första hand 
Svealand och kungen, Suedia och Suedi så gott 
som uteslutande Sverige inbegripet Götaland, 
Värmland, Norr land" (1985 s.38f.)? 

Vägen till ett svar på denna fråga kan endast 
gå genom en systematisk och komplett fördel
ning av hela materialet i grupper som samman
hålls språkligt och innehållsligt. 

Vid analysen av följande tabeller bör varia
tionsmöjligheterna i benämningsform för and
ra länder än Sueonia/Suedia åter beaktas, jfr Ny
berg (1984 s.308-312): 

Dania: ingen variationsmöjlighet, liksom ej 
heller i folkslagsnamnet: Dani. 

Nortmannia/Norvegia: variationsmöjlighet i 
områdesnamnet, men inte i folkslagsnamnet, 
som alltid är: Nortmanni ("Norvegi" existerar 

ej!) 
Sueonia/Suedia: variationsmöjlighet såväl i om

rådesnamnet som i folkslagsnamnet: Sueo-
nes/Suedi. 

I tabell la och Ib visas bruket av termerna i för
bindelse med andra folkslagsnamn. 

Kommentarer: 

1. Norvegia " N o r g e " förekommer ej tillsam
mans med Sueonia/Sueones, endast Nortmannia 
"Nordlandet" ; undantaget i 11,26 har uteslu
tits av textkritiska skäl, då det är ett uppenbart 
tillägg som ej kan anses spegla Adams 
språkbruk. 

2. Daner, slaver, nordmän bildar par med 
Sueones; danernas land, Dania — översatt med 
" D a n m a r k " — bildar en gång par med sveo
nernas land, Sueonia (IV,7); danernas och sveo
nernas rike kontrasteras en gång i 11,35. 

3. Värmlänningar och finnvedingar uppträ
der som folk, populi, i IV,24 i en uppräkning till
sammans med nordmännens land och sveoner
nas land — Nortmannia, Sueonia — , ett tecken på 
att de i denna sats intar en kvalitativt annan 
(lägre?) rang än nordmän och sveoner, kanske 
att just omnämnandet av de två folkslagen be
tingat bruket av termerna Nortmannia/Sueonia 
här. 

4. I övriga sammanställningar med Dania 
och Nortmannia/Norvegia föredrar Adam tydligen 
termen Suedia — mot de ovan anförda två beläg
gen Sueonia—Dania resp. Sueonia—Nortmannia står 
nästan samtliga belägg på Suedia i kombination 
med något av de nordiska länderna, Island, 

Tabell la. 

Sueorus/Sueonia tillsammans med daner, slaver och andra folk utom gothi, wermilani etc. 
— Sueones/Sueonia in Verbindung mit dani, sclavi und anderen Völkern ausgenommen gothi, wermilani u.ä. 

1,7 slaver och sveoner 

1.15 Danmark, sveonernas land 
1.16 daner, sveoner och även slaver och andra kringboende folk 
1,27 sveoner, daner och slaver 
1,33 daner och sveoner 

11,19 daner och sveoner, som vi kallar nordmän 

(IV, 12 daner och sveoner, som vi kallar nordmän 
IV,12 daner och sveoner och övriga folk bortom Danmark, kallas alla av frankernas historieskrivare nordmän) 
11,31 sveoner och daner 
11,35 tvä riken, danernas och sveonernas 

11,61 nordmän, sveoner, gothi, (sember), daner, slaver 

I V, 7 gräns mellan sveonernas land och Danmark 
IV, 14 nordmännen, det danska landet Skäne, gothi, sveonerna, Kvinnolandet 
IV,15 sveonernas land, Grekland 
IV, 16 daner , sveoner, Kurland 

IV,17 Estland, sveonernas Birka 
IV,20 sveoner och nordmän, grannar till danerna 
IV,21 sveonernas land. Nordlandet 
IV,24 Nordlandet, sveonernas land, värmlänningar, finnvedingar. . . 

sveoner, nordmän, skridfinnar(e) 

IV,34 nordmän och sveoner 
IV,44 daner , nordmän, sveoner 
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- Suedi/Suedia in Verbindung mit dani, 

11,26 
11,36 

11,38 
11,46 

11,49 
11,57 
11,64 

111,11 

111,12 
111,25 
111,54 

111,70 
(111,72 
IV,A 

(111,73 
IV,B 
IV, 1 
IV,14 
IV.32 
IV.34 
IV.37 
IV,38 

-) 

•) 

bortom Danmark , i Nordlandet och Sverige 
på Fyn och Spilland, i Skåne och i Sverige. . . 
lill Norge och Sverige 

svenskarnas kung, omvänd i Danmark 
fördriven från slavemas land, sändes till Sverige och Norge 
Norge och Sverige 
Sverige, Gothiam och alla öar som ligger bortom Nordlandet 

biskopar frän danerna (Danis, fel för Dania?), Sverige, Norge 
till hela Danmark , Nordlandet, Sverige 
danernas rike, nordmännens rike, Sverige 
Sverige (Suigia) och Norge 

i hela Sverige, i nordmännens land, pä öarna. . . 
säväl i Sverige som i Norge 
slavernas land, Sverige, Island 

Danmark, Sverige och Norge 

Danmark, Sverige, Norge och öarna i havet 
slavernas land, Sverige, Baltikum, det grekisk-katolska landet 
slaver i söder, svenskar i norr (om Östersjön) 
Nordlandet och Sverige 
svenskar och nordmän 
Grönland, Sverige 
Sverige, Norge, övriga öar 

Uteslutet ur tabellen på textkritiska grunder: 

11,26 i sveonernas land och Norge 

Grönland, Sclavania, Baltikum, Fyn, Själland, 
Skåne, öarna; likaså vid uppräkningen i 111,12 
kontrasteras danernas och nordmännens riken 
med Suedia. 

5. Språkbruket med Suedi i förbindelse med 
annat nordiskt folk är så osäkert, att i ett av de 
två fallen, IV,34, förekommer Suedi parallellt 
med Norlmanni i nästan samma andetag som 
också Sueones med Norlmanni (det handlar om 
Sigfrids missionspredikan); det andra fallet 
med Suedi i 11,38 kontrasterar det land, där 
kungen styr, rex Suedorum, med Dania, det kind, 
där han blev omvänd. 

Konklusionen av dessa första iakttagelser är, 
att det förefaller att vara en skillnad i språk
känsla mellan de två benämningarna Sueones/ 
Sueonia och Suedi/Suedia, som kanske kan uttryc
kas så, att vid uppräkningar tillsammans med 
grannfolk och grannländer föredras ett be
grepp av stammen Sueon- när det är fråga om be
folkningsgruppen, men ett begrepp av stam
men Sued- när det är fråga om det landområde, 

som folket bebor — således ett mer konkret fat
tat begrepp, mera i stil med en politisk enhet. 

Efter att således de "kombinerade" beläg
gen i tabell la och Ib utsöndrats, och innan vi 
går in på betydelsetolkningen, kan nästa serie 
iakttagelser inriktas mot de ensamstående be
läggen, dvs. alla de ställen, där de undersökta 
begreppen förekommer ensamma, s. a. s. i "ab
solut" form. I tabell Ila och Hb redovisas så
lunda bruket av termerna i förbindelser som ut
trycker fysisk eller intentionell riktning till eller 
från folket/området. 

Kommentarer: 
1. I de absolut flesta fallen i bägge tabellerna 

dominerar områdesnamnen Sueonia och Suedia 
över folkslagsnamnen Sueones och Suedi. Suedi fö
rekommer bara en gång och kan knappast med
räknas (växlingen i språkbruk i ett och samma 
kapitel, se kommentaren till tabell I). 

2. De flesta beläggen på Sueonia avser det till 
missionering utsedda folket, som man anländer 
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Tabell II a. 
Sueones/Sueonia som mäl eller utgångspunkt för resa eller för utsändandet av missionär. Där ej annat anges, stär Sueonia. — 
Sueones/Sueonia als Ziel oder Ausgangspunkt einer Reise oder bei der Aussendung eines Missionars. Wenn nicht änders ange
fiihrt, steht Sueonia. 

1,15 (Ansgar) seglade själv till. . . 

1,17 (Simon) sände honom (S.) till. . . 
1,21 (Gautbert) fördriven f rän . . . 
1,23 (Herigar) skickade han H. till. . . 
1,26 (Gautbert) med sitt skepp. . . kom han fram till. . . 
1,40 (Rimbert) på väg till. . . 

1,48 (kung Olof) som kom frän. . . 

1,61 (Unni) t ro l ig t . . . att han . . . predikat Guds ord i. . . 
11,4 (biskopar för Danmark) också ansvaret förde kyrkor som finns. . . i. . . 
11,26 (Odinkar) Man berättar att O . vigdes för. . . 

111.15 (Adalvard d.ä.) var biskopsvigd för sveonernas folk, Sueonum genti 

111.16 (Adalvard d.ä.) kom t i l l . . . 
111,54 (Erik) predikade bland de längst bort boende sveonerna, Sueones ulleriores 
IV, 15 (människor) som landvägen farit från. . . 

Tabell II b. 
Suedi/Suedia som omräde dit en missionär sänds eller varifrån han kommer eller dä r tron blomstrar. Där ej annat anges, stär 
Suedia. — Suedi/Suedia als Gebiet, in welches ein Missionär gesandt wird oder von woher er kommt oder wo der Glaubc 
bliiht. Wenn nicht änders angefiihrt, steht Suedia. 

11,38 (predikanterna) fick tillfälle att komma över frän Danmark till. . . 

11,41 (Gotebald) skall cn tid ha predikat i. . . 
11,46 (Folkvard) sändes till. . . och Norge (se labell I b) 

11,58 (Olof Skötkonung) utmärkt sig för kärlek till religionen i. . . 
11,62 (Wolfred) hade kommit till. . . (här omtalas Torsbilden) 
11,64 (Sigfrid) f r å n . . . (se tabell I b) 

111,15 (Osmund) kom han till. 

111,54 (klerker) att predika i hela. . . och i Nortmannia (se tabell I b) 
111,54 (martyrer) säväl i. . . som i Norvegia (se tabell I b) 

(111,73 = ) 
IV,B (Adalbert) vigde biskopar för. . . (se tabell I b) 

(111,77 = ) 

IV ,F (Adalbert) för. . . vigde han sex (biskopar) 
IV,9 (Egino) dä en svår förföljelse mot de kristna uppblossade i. . . 
IV,30 (Adalvard d.y) kom alltså till. . . 
IV,34 (Sigfrid) predikade både för svenskar och nordmän (Suedi, se tabell I b och jfr tabell I a med kommentar) . 

till, både på Ansgars tid och senare; resultatet nyheter från missionsfältet. 
av missionen behandlas ej eller uteblir. Genomgången av de många beläggen i tabel-

3. De flesta beläggen på Suedia har med mis- lerna I och II tillåter knappast slutsatsen om en 
sionärers uppehållsort och resor i området att lokal eller regional skillnad mellan Sueonia och 
göra, ev. med vidareförd till Norge. Aven förföl- Suedia eller innanför de bägge begreppens ra-
jelser och martyrier äger rum i Suedia. mar. Geografiskt syns begreppen vara synony-

Konklusionen kan med viss försiktighet ut- ma, vilket också är den slutsats, Patrik Nilsson 
tryckas så, att begrepp bildat på stammen Sueon- kommer fram till. Skillnaden är en modalitet i 
också i dessa fall tycks ta mer sikte på befolk- växlingen mellan de båda termerna, 
ningsgruppen, medan begrepp bildat på stam- Vi har således hittills inte funnit basis för 
men Sued- närmare tycks avse landområdet, Ambrosianis åtskiljande av begreppens tolk-
som nu är känt, i vilket man färdas {"hebj Sveri- ning till att beteckna alternativt "Svealand" el-
ge", III, 54) och dit man hänför goda och dåliga ler "Sverige". Vi går därför vidare med de res-
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Tabell III a. 

Övriga belägg pä Sueones/Sueonia. — Sonstige Belegstellen fiir Sueones/Sueonia. 

1,21 Efter detta var sveonernas land (Sueonia) under sju är utan präster. 
1,26 började. . . bekymra sig för sveonerna (pro gente Sueonum) 
1,26 sveonernas kyrka 

1,26 att goternas folk (Gothorum populos) härskade i sveonernas land (Sueonia) 
1,60 Birka är götarnas stad och belägen mitt i sveonernas land (in medio Suevoniae) 
1,60 Emedan denna ankarplats är den säkraste i sveonernas kustområden (in maritimis Suevoniae regionibus) 

11,58 det hedniska templet Ubsola beläget mitt i sveonernas land (in medio Sueoniae) 

111.15 När sändebuden sålunda hade blivit avvisade av sveonerna (a Sueonibus) 
111.16 Under tiden nådde Guds hämnande hand sveonerna (Sueones ) . . . träffades sveonerna. . . av torka. . . vann 

hela värmlänningarnas folkstam för Kristus. . . 

I II , 16 allt detta som hade hänt bland sveonerna (deSueonibus) 
IV,20 Birka. . . ligger i centrum av sveonernas land {in medio Sueoniae posita) 
IV,21 De gamla författarna. . . tiger inte om sveonernas land (deSueonia). . . svårligen låter sig passeras pä Ivå måna

der . . . (det) är mycket bördigt ("ett bördigt o m r ä d e " , regiö). . . att sveonerna (Sueones) inte lider brist. . . ut
märker sig våra sveoner (5ueonei) särskilt. . . 

IV,22 Sveonernas s tammar (Populi Sueonum) är många 
IV,24 Förutom de nämnda finns det lallösa andra svconska s tammar (Sueonum populi) 
IV,25 om sveonernas hednatro [de superstilione Sueonum) 

I V,27 en fest med deltagande av folk frän alla sveonernas landskap (omnium Sueoniae provintiarum sollempnitas) 

' | om sveonernas land (de Sueonia) 

IV,32 i sveonernas land (in Sueonia) 

Tabell III b . 
Övriga belägg pä Suedi/Suedia. Sonstige Belegstellen fiir Suedi/Suedia. 

11,58 det landskap i Sverige, som han föredrog (opttmam Suedie regionem) 
11,73 gjorde Sven den yngre, Ulfs son, krigstjänst i Sverige (Suedia) i tolv är 

111,12 Dä nu den unge Sven. . . hemförde som maka en blodsförvant från Sverige (Suedia) 
111,15 bergstrakterna i Sverige (montana Suedorum, "svenskarnas bergstrakter") 
111,53 alla svenskarnas stormän (potentes Suedorum) 
IV,23 Av Sveriges folkslammar (expopulis Suedie) 
IV,25 som svenskarna (Suedi) hade svårt att hålla stånd mot 

terande beläggen, som är de svåraste och mest 
intressanta och blir avgörande för tolkningen. 

Innehållet i tabellerna III a och III b kan kort 
sammanställas på följande sätt: 

Tabell III a, Sueones/Sueonia: 
1. med in medio, "mitt i " eller " i centrum 

a v " om Birka och Ubsola, 1,60, 11,58, IV,20 
2. populi, stammar inom själva Sueonia eller 

bland Sueones, 1,26, IV,22, men samma benäm
ning populus om Gothi i Suedia IV,23 

3. gens, 1,26 och 111,15 —jfr ilkgens, detta folk 
utan namns nämnande, som har templet Ubso
la, IV,26 

4. provinciae, IV,27 
5. regio, 1,60 och IV,21 
6. superstitio, IV.25 

7. avvisar sändebud, 111,15, och straffas där
för, 111,16 

8. saknar präster, 1,21 
9. tidigare beskrivna, IV.21 
10. vidare egenskaper, IV, 30,31 
11. fångst av vilda djur in Sueonia, IV,32 

Tabell III b, Suedi/Suedia: 
1. har bergstrakter, 111,15, där ett folk bor, 

som Suedi har svårt att hålla stånd mot, IV,25 
2. har flera landskap eller områden, regiones, 

11,58 
3. har krigare, 11,73, och krigiska kungar, 

111,53 
4. har populi, folkslag eller stammar, IV,23 
5. har ett kungahus varifrån Sven Estridsson 

hämtar sin hustru, 111,12 
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Kommentarer: 
O m vi utgår från de relativt få kvarstående stäl
lena med Suedi/Suedia — i allt sju —, är det påfal
lande, att de alla har ett konkret innehåll, punk
ter som Adam förefaller att vara förtrogen med 
— eller där han vill att det skall se ut som om 
han vet klart besked. Suedias bergstrakter i 111,15 
utgör ett konkret hinder på en bestämd resa fö
retagen av Adalvard och Stenkils medsända 
folk. Småvuxna människor i bergstrakter hotar 
invånarna, som då kallas Suedi, IV,25. Också de 
ripheiska bergen hänförs till Suedia i IV.37 (ta
bell I b), när det gällde att placera Grönland i 
förhållande till dem; i ett direkt citat från klas
siska författare sägs Suevi bo fram till dessa berg, 
I V,21. Suedi har flera områden, regiones — kanske 
är översättningen " landskap" mindre lyckad 
här —, varav Olof Skötkonung valde ett, där 
han grundlade Skara, 11,58. Men också Suevonia 
har regiones, däribland kustområdet där Birka 
låg, 1,60, jfr. IV.ll. Förklaringen — se vidare 
nedan — torde vara, att Skara i Suedia omtalas 
som kristet samhälle, biskopssäte, medan Birka 
i Sueonia hör till den förkristna tiden. I Suedia ut
spelar sig Wolfreds kamp mot avgudabilderna i 
11,62 (se tabell II b). Suedia har också krigare och 
ordnade politiska förhållanden, eftersom 
Adam kallar det land, där Sven Estridsson tjä
nade i 12 år, 11,73, med detta namn. Landet har 
också ett kungahus, som nästan utrotas en 
gång, 111,53, men med giftasvuxna döttrar, 
varav Sven hemförde en som hustru, 111,12. 
När det talas om Gothi occidenlales, västgötar, 
IV,23, är dessa en populus, ett folk, i Suedia. Allt 
detta, som synes, konkreta enskilda händelser, 
som utspelar sig rätt nyligen på en synbarligen 
för Adam välkänd arena. 

Så annorlunda visar sig bilden vara för Sueo
nes/Sueonia. Skulle detta begrepp hänvisa till ett 
konkret "Svealand", så förvånas man över hur 
obestämt det hela verkar. Uttrycket in medio 
finns två gånger om Birka och en gång om Ub
sola — och används ej om Suedia. Man kunde 
kanske överväga — vilket vi ej gjort under ut
givningsarbetet — om uttrycket in medio också 
kunde ha överförd betydelse: något som ligger 
framme, öppet, är allmänt känt. Det skulle ock
så passa — och det skulle innebära att uttryc
kets eventuella geografiska innbörd försvagas 
ytterligare. 

Sueones är ett gens, ett folkslag kanske det borde 
ha hetat, inte bara en populus, ett folk eller en 
folkstam, som Gothi, Wermilani, etc. Men Sueones 
är också handlande parter ibland: de avvisar 
Adalbert och bestraffas därför av Gud, 111,15— 
16. Endast Sueonia har provinciae, landskap, 
IV,27, men hela Sueonia benämns också en gång 
en regia, område, IV,21, som har många populi, 
IV,24. Alla generella utsagor om folk och land, 
karaktär och kännetecken, seder och bruk hän
förs till Sueonia och Sueones. Det skulle vara märk
ligt, om begreppet under dessa omständigheter 
skulle täcka ett mindre geografiskt område än 
Suedia, som föreslaget av Ambrosiani! Man 
kan erinra sig, att den kompletta Norden-
beskrivningen i IV.25 — som diskuterades av 
Nyberg (1984 s. 317-320) — inleds med: "Jag 
skall nu ge en kort beskrivning av sveonernas 
land eller Sverige." Här vill nog Adam säkra 
sig, att det han nu säger, gäller för helheten Sve
rige, vilket namn man än ger denna helhet. 

I Adam-boken skrev jag (Nyberg 1984 s. 
313): "Suedia förefaller att vara ett mera konkret 
fattat område. . . Sueonia däremot framstår som 
ett överordnat begrepp. . ." Konsekvensen, att 
händelser som hör till landets nya kristna histo
ria, missionens erfarenhetsvärld, oftare be
skrivs som inträffade i Suedia, behöver alltså inte 
betyda, att Suedia geografiskt skulle vara mindre 
än Sueonia. Men en skillnad kvarstår, som inte 
kan bortförklaras. Skillnaden tycks snarast be
stå i att Suedia över huvudtaget har mera med 
det geografiskt och historiskt konstaterbara att 
göra, Sueonia mera allmänt gäller hela befolk
ningsgruppen, som iakttaget ovan till tabell I a 
och I b. Denna förmodan förstärks, om man tar 
hänsyn till att in medio — som ju endast kombi
neras med Sueonia — ofta har överförd, symbo
lisk, ej geografisk betydelse. Vi har mycket svårt 
att placera Birka och Ubsola vid någon som 
helst geografisk mittpunkt, hur den än beräk
nas. Det är väl snarast så, att i Birka resp. Ubso
la möter man det mest ' 'centrala' ' hos detta sto
ra folk (gens), sveonerna. Allt väsentligt i Ans-
garmissionen försiggår ju i Birka, all viktig 
missionsplanläggning under Adalbert-epoken 
tar sikte på Ubsola — men som hinder för Guds 
rike, temat är dess framtida förintande. Det 
finns tillräckligt med motiv för att placera de 
båda begreppen in medio Sueoniae. Intressant är 
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också språkglidningen provincia—regio. Provinciae 
finns bara i Sueonia som basisområden för hed-
nakulten i IV,27, medan alla områden i övrigt, 
bland vilka det finns ett med Skara som bis
kopssäte, 11,58, och ett vid kusten, 1,60, omtalas 
som regio. 

Skillnaden i modalitet mellan de båda be
greppsparen, som C F . Hallencreutz (1984) yt
terligare fördjupat, är tillräckligt tydlig för att 
motivera en "intratextuell" översättning, som 
låter läsaren delta i Adams helhetsuppfattning. 
Varje försök att förgrova denna modalitet till att 
bli en enkelspårig geografisk åtskillnad måste 
avvisas som utan grund i själva källskriften. 
Geografiskt sett, måste Patrik Nilssons slutsat
ser godtas: vi kan inte konstatera en geografisk 
skillnad mellan begreppen Sueonia och Suedia. 

Varför kunde man då inte ha översatt bägge 
begreppen med "svenskar"? 

Svaret är: det skulle ha gjort det omöjligt att 
tränga bakom den konstgjort glättade, hårda 
yta, som det moderna ordet "svensk" med dess 
belastning av storhetstid, nationalromantik och 
folkhem framprovocerar. Modern "svenskhet" 
omfattar dessutom så mycket mer — geogra
fiskt och kulturellt — än begreppet på Adams 
tid, att vi i stället för en vägvisande hade givit 

läsarna en vilseförande text. Det önskade vi 
inte göra. 

Mot denna bakgrund vill jag som avslutning 
i korthet utmynta det sagda på Gothi, ' 'götarna' ' 
— och omvänt, "gö ta" folkets betydelse för att 
be- eller avkräfta ovanstående resultat (se tabell 
IV). 

O m Gothi/Gothia betecknar en folkstam bland 
Sueones resp. inom Sueonia, så borde det inte fin
nas några ställen hos Adam, där Sueones/Sueonia 
endast skulle kunna tolkas som sidoställt med 
Gothi/Gothia — alltså efter den gamla modellen 
"svear och götar". Låt oss se på beläggen med 
Gothi/Gothia i uppräkning tillsammans med and
ra folkstammar, och därvid ge akt på beläggen 
i deras sekvens igenom verket. Inledningen är 
den dramatiska likheten i 1,26, där "goternas" 
eller "götarnas" stammar sägs härska in Sueo
nia. Som Patrik Nilsson säger (1986 s. 96), är 
Adams utsaga, hur man än tolkar den, ofören-
l igmeden "sveonernas" (eller "svearnas")er
övring av Götaland. Men uttrycks någon form 
för likställdhet? Aven det kan uteslutas. Utsa
gan liknar i hög grad den att "skåningarna be
härskar Stockholm'', vilket tidvis var sant inom 
1900-talets kulturliv, kommunalpolitik etc. De 
två grupperna Gothi och Sueones fungerar helt oli-

Tabell IV. 

Ställen med Gothi/Gothia i Adams text. Belegstellen fiir Gothi/Gothia im Gesamttext Adams. 

1,26 "go t e rna" härskar bland sveonerna, Gog och Magog 
1.60 Birka götarnas stad 
1.61 terminologisk förklaring av Norlmanni — obs. likheten med 11,19; IV,12, tabell I a 
1,61 sveoner och Gothi, bland vilka Ansgar predikat 

11.57 engelska missionärer från Norge till Gothia — Gotland? 
11.58 Gothia occidentalis med Skara 

11,61 uppräkning av folk som deltar i Olavskulten 
11,66 biskop Gotlskalk för götarna, kom aldrig hit 

111,53 götarnas kyrkor beskyddade av sveonernas jarl Gnif 
111,73 sändebud till Bremen frän flera håll — Gotland? 

I V, 7 resväg frän Skåne in Gothiam 
IV,8 blekingarnas omräde och Holmus gränsar till Gothi 
IV, 11 Östersjön breddas från och med götarnas trakter 
IV, 14 Gothi bor intill Birka 
IV, 16 Holmus ligger närmast Gothia, jfr IV,8 

IV,21 Göta Alv per medias Gothorum populos 
IV,23 hela kapidet beskriver Gothia och Gothi 
IV,24 Gothi omtalas bland flera sveonska folk, populi Sueonum 
IV,25 helhetsbeskrivningcn av Norden i de fyra väderstrecken 

IV,29 resväg per Gothorum populos 
IV,30 tåg genom alla Gothorum civilates, götarnas samhällen, för att slä sönder avgudabilder. 
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ka och är inte kommensurabla storheter. Tonen 
slås alltså an från det ögonblick, Adam första 
gången konfronterar läsaren med folket Gothi. 
— Paruppställningen i 1,61 skall förstås som pa
rallell till 11,19 och IV,12 i tabell I a ovan — det 
rör sig om Adams förklaring på språkbruket, då 
äldre litteratur på Adams tid bara talade om 
Norlmanni i klump, medan differentiering nu är 
nödvändig. När det senare i samma kapitel ta
las om Sueones och Gothi, som Ansgar predikat 
bland, så vet vi att detta är Adams emendation 
på Rimberts text, som endast talat om Sueones. 
De två begreppen är inte likställda — inget nytt 
folk, bara en specifikation av Sueones, har blivit 
föremål för Ansgars predikan i Adams text. 

Verkligt intressant är II, 57, som skall sam
manställas med (III, 73 =) IV, B (jfr Nyberg 
1984 s. 317): är Gothia här = Gotland, Gothorum 
legalt = sändebud från gotlänningarna? I bägge 
fallen talas om omgivande öar, som missionärer 
besökt resp. varifrån sändebud kommit till Bre
men. Bara i II, 57 är Suedia skenbart jämställt 
med Gothia; men mot tolkningen "Göta l and" 
står att spännvidd eftersträvas i utsagan — de 
engelska missionärerna går ut i alla riktningar 
från Norge, både till Sverige, till Gothia (i öster?!) 
och till öarna bortom Nordlandet/Norge (i väs
ter?!). Det passar bättre till Adams och Adal-
berts stil att tolka det som ett stort svep med 
handen över öst och väst, än som en oklar 
parallellisering.SiWia-GWÄM. Gothia/Golhi kunde 
i bägge dessa tillfållen generellt syfta på Öster
sjökustens befolkning inbegripet gotlänningar
na, så som allaredan framfört (Nyberg 1984 s. 

320 1)-
II, 61 uppräknar alla folk som deltar i Olavs-

kulten och bevisar intet — folkgrupperna är ej 
jämställda. Att Gnif ses som Sueonum satrapa, 
"sveonernas j a r l " i III, 53 torde bero på, att 
den syntaktiska konstruktionen är given liksom 
för rex Sueonum — och begrundar alltså ingen 
kontrapolaritet mellan götarnas kyrkor och 
sveonernas jarl. Slutligen är IV, 24 så klart i sin 
utsaga om Gothi som ett av sveonernas folk, att 
ytterligare bevis knappast krävs: inga Sueo
nes/Sueonia, inga Suedi/Suedia-stäi\en begrundar 
en likställdhet, en parallellism med Gothi/Gothia. 

Klarheten i dessa slutsatser har grumlats nå
got, emedan vi utgivare under arbetet inte var 
uppmärksamma på vad en god förståelse av po

pulus och gens skulle ha betytt. Vi har försummat 
en "intratextuell" översättning av populus med 
t.ex. "folkstam" och gens med t.ex. "folk
grupp", eller vilka begrepp man nu skulle ha 
valt. J ag är glad att andra i stället upptäckt pro
blemet. "Sveonerna" kallas flera gånger för 
gens — I, 26; III, 15; IV, 26 — men aldrig (örpo
pulus, som i stället är beteckningen för Gothi, 
Wermilani etc. I medeltidens latinska tankevärld 
är gens humana människosläktet, skapat av Gud 
men fördrivet ur paradiset efter Adams (al\;gen-
tes är den latinska återgivelsen av "hednafol
ken" i Gamla Testamentets mening. Populus 
däremot är ett honnörsord: Guds folk och Isra
els folk är poptäus Dei, en utvald skara med vil
ken Gud handlar. Det passar gott med Adam av 
Bremen: han ser svenskarna som en stor, indif-
ferent grupp, ett utsnitt av mänskligheten, en 
del av den stora runda osten; men däremot go
ter/götar, värmlänningar och andra kristna 
som en del av Guds redan utvalda folk, där det 
sker saker och ting: man lyssnar på predikan, 
omvänder sig, förhärdar sig och avfaller, kam
pen mellan gott och ont pågår. "Folket" är den 
heliga historiens skådesplats. Det kan inte sägas 
om svenskarna som helhet med deras Ubsola 
och regelbundna avgudakult — där sker intet, 
förrän templet ödelagts och hela denna grupp 
blivit en del av Guds folk och får en historia. 
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Die beiden Begriffspaare Sueonia/Sueones und 
Suedia/Suedi wurden in der neuen schwedischen 
Ubersetzung von Adams Gesta Gegenstand ei
ner inhaltlichen Analyse. Nach sorgföltiger 
Priifung wurde dort (Nyberg 1984) die Deu
tung vorgelegt, dass das Begriffspaar Sueo
nia/Sueones eine allgemein gehaltene Volksbe-
zeichnung darstellte, während Suedia/Suedi ei
nen konkreten Inhalt hatte, der im inneren 
Bezug zur christlichen Missionstätigkeit stehe. 
Ohne eigentliche Argumente fiihrte dagegen 
Ambrosiani (1985) die konventionelle Deutung 
vor, Sueonia/Sueones bezeichneten "Svealand" 
(das Gebiet um den Mälar-See) und die dort 
angeblich wohnenden "Svear". Einer Deu
tung von Ländes- oder Volksbezeichnungen bei 
Adam mithilfe des "Svea"-Namens war schon 
vorher eine deutliche Absage erteilt worden 
(Nyberg 1984). 

Im vorliegenden Beitrag berichtigt der Verf. 
die von Ambrosiani (1985) vorgelegte Liste der 
Stellenhinweise, die in einigen Fallen den neu-
iibersetzten schwedischen Text fehlerhaft wie
dergegeben hatte, und bringt — ausgehend von 
der Durcharbeitung und Zusammenstellung 
des Materials durch P. Nilsson (1986) — eine 
Reihe von Ergänzungen. Nilsson hatte, gegen
iiber 103 bei Ambrosiani, 126 einschlägige Pas
sagen festgestellt. Die Scholien wurden von 
Ambrosiani und deshalb auch vom Verf. des 
vorliegenden Beitrages ausser Acht gelassen. 

Zu den von Ambrosiani angefiihrten Bele
gen fiir den Gebrauch eines der erwähnten Be
griffspaare zusammen mit rex könnten Kom-
mentare und Ergänzungen, die die Deu-
tungsschwierigkeiten blosslegten, gebracht 
werden. Das Material wurde dann in drei Ta
bellen zusammengefasst. Tabelle I zeigt den 
Gebrauch der Begriffspaare Sueones/Sueonia bzw. 
Suedi/Suedia zusammen mit anderen Völkerna
men bei Adam. Tabelle II sammelt diejenigen 
Stellen, bei denen Adam iiber eine physische 
oder intentionale Bewegung nach oder von 
Schweden spricht. In der Tabelle III finden sich 
endlich die restlichen Belegstellen zur Beleuch
tung der erwähnten beiden Begriffspaare. 

Aus den so in Gruppen gesammelten Beleg

stellen meint der Verf. noch deutlicherden Un
terschied der Anwendung der beiden Begriffs
paare feststellen zu können. Dabei ist darauf 
aufmerksam zu maehen, dass weder fiir die Be-
nennung von Dänemark, noch fiir die von Nor
wegen, eine so vollständige und symmetrische 
Variation zweier sprachlicher Möglichkeiten 
vorhanden ist. Die unterschiedliche Anwen
dung der beiden Begriffspaare nennt der Verf. 
"Modal i tä t" : wenn die "Na t ion" neben ande
ren "Nat ionen" gemeint ist, wird eine Be
zeichnung mit dem Stamm Sueon- gebraucht; 
wenn aber konkrete Gebiete aufgezählt wer
den, scheint Adam eine Bezeichnung mit dem 
Stamm Sued- vorgezogen zu haben. Aus der Ta
belle II meint der Verf. die gleiche Schlussfolge-
rung ziehen zu miissen. Die zahlreiehen, in-
haltlich unbestimmten Einzelbelege, die in Ta
belle III gesammelt wurden, enthiillen auch 
nach Meinung des Verf.s bei Bezeichnungen 
auf Sued- einen Häng Adams, etwas Konkretes 
iiber ein bestimmtes Land oder Gebiet auszu-
sagen, während er Bezeichnungen auf Sueon-
dagegen fiir allgemeine Aussagen vorziiglich 
iiber das "Volk" oder die "Na t ion" zu bevor-
zugen scheint. Besonders der Ausdruck in medio 
Sueoniae verdient Beachtung, weil in medio bei 
Suedia nicht vorkommt. Deshalb ist in dem Aus
druck in medio Sueoniae kaum eine exakte geo-
graphische Aussage Adams zu vermuten, eine 
Deutung, die ja darin ihre Stiitze findet, dass 
weder Birka noch Ubsola auf irgendeine Weise 
als geographische Mittelpunkte Schwedens oder 
der Schweden hingestellt werden können. Die 
Auffassung Ambrosianis, Sueonia bezeichne ei
nen geographisch begrenzteren Raum als Sue
dia, känn durch keine Belegstelle erhärtet wer
den. Auf der anderen Seite soll die Meinung 
des Verf.s nicht dahingehend interpretiert wer
den, dass Suedia einen geographisch engeren 
Raum bezeichne als Sueonia. MitP. Nilsson halt 
der Verf. es fiir wahrscheinlich, dass die beiden 
Begriffe geographisch zusammenfallen. Den 

Unterschied sucht der Verfasser in der 
"Modal i tä t" . 

Zum Abschluss sammelt der Verf. in Tabelle 
IV die Belegstellen mit Gothia und Gothi, um der 
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irrigen Meinung entgegentreten zu können, 
Sueones und Gothi seien in einigen Stellen bei 
Adam einander nebengeordnet und Sueones be
zeichne deshalb eine neben den Gothi ("götar") 
lebenden Völkergruppe. Durch eine Analyse 
aller Belegstellen konnte naehgewiesen wer
den, dass bei Adam IV, 24 die Gothi eindeutig 
als eines der "sveonischen" Völker hingestellt 
werden, während alle Stellen, die scheinbar 
eine Nebeneinanderreihung bieten, iiberzeu-
gender auf andere Weise erklärt werden kön
nen. 

Das eindeutige Ergebnis fiihrt mit sich, dass 
das Begriffspaar Sueonia/Sueones mit dem lateini
sche Völkerbegriff^iw, auch im biblischen Sin
ne der gentes, der (Heiden)völker, zu verbinden 
ist, während das Begriffspaar Suedia/Suedi — 
das, wie schon von Nyberg 1984 hervorgeho
ben, zu Adams Zeit etwas Neues darstellte — 
mit der Ehrenbezeichnung populus in Verbin
dung zu bringen ist, und zwar besonders im 

Sinne des neuen Gottesvolkes, populus Dei, das 
das christlich gewordene Land bewohnt und 
dort den wahren Gott anstelle der Götzen anbe-
tet. 

Bemerkung: Die nach langen Verzögerungen erst neulich 
erschienene Arbeit des Verf.s; Die Kirche in Skandinavien. 
Mitteieuropäischer und englischer Einfluss im 11. und 12. Jahrhundert. 
Anfange der Domkapitel Bergtum und Odense in Dänemark (Beiträge 
zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 10), 
Sigmaringcn 1986, die im vorliegenden Aufsatz nicht be-
riicksichtigl wurde, enthält im Kapitel I, Abschnitt 3, eine 
Analyse der Terminologie Adams von Bremen, die im Jahre 
1979 die Grundlage fiir die Stellungnahme des Verf.s zu die
sem Thema wurde. In der Deutung der hier bchandelten 
Begriffspaare wurde jedoch der damals vertretene Stånd
punkt des Verf.s, nicht zuletzt dank der Zusammenarbeit 
im Herausgebergremium der neuen schwedischen Uber-
setzung Adams, wesentlich weiterentwickelt. 

Tore Nyberg 
Historisk Inst. Odense Universitet 

Da 530 Odense, Danmark 

Barbarian Mercenaries or Roman Citizens? 

Leadership, tactical ability and personal 
courage have always been highly valued by 
fighting men and, even more so, by their 
leaders. Also, man is vain. This is why, över and 
above pecuniary remunerations, soldiers have 
always valued, and fougt to the utmost for, " a 
piece of coloured riband", for visible signs of 
their prowess being appreciated. Thus, in most 
armies past and present, rewards or formål 
military decorations have been given to, or 
granted to, deserving soldiers. These have been 
of many different kinds, from the enemy's skull 
by way of tattoos or feather headdresses to 
bronze crosses and mere "coloured ribands". 

In the Roman army of the late Republic and 
of the early Empire the "dona militaria" were 
of three classes: 

1. The grass crown and the oakleaf crown, 
2. The vexillum, the corona navalis, the 

corona muralis, the corona vallaris and the 
corona aurea. 

3. The hasta pura, the torques, the armilla, 
the patella, the phalera and the corniculum. 

Awards of the first group were apparently 
granted to field officers only, for very excep-
tional services. Awards of the second type went 
to field officers and to regimental officers, 
originally for exceptional bravery only, låter as 
regular service awards, and the same holds true 
for the decorations of the third group, which 
went to subalterns and to rankers. These 
awards were of moderate (corona aurea, which 
was mostly gold leaf) to insignificant (grass 
crown and oakleaf crown) pecuniary value, but 
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