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Härstamma danerna ifrån Svealand? 

Av 

BIRGER NERMAN. 

,den vetenskapliga litteraturen ser man stundom den 
meningen framställas, att danerna en gång utvand
rat ifrån svearnas område. 
Denna åsikt stöder sig främst på ett uttalande av 

den vid mitten av 500-talet levande gotiske historieskrivaren 
Jordanes. I sin ryktbara goterhistoria, De origine actibusque 
getarum,1 uppräknar han, som bekant, en stor mängd folk
namn ifrån Norden. Jordanes har fått dessa uppgifter, liksom 
de flesta övriga i sitt arbete, från en nu förlorad historia över 
goterfolkets öden, författad i början av 500-talet av Teoderik 
den stores kansler Cassiodorus; denne har haft tillgång till 
nordiska sagesman. Sedan Jordanes uppräknat åtskilliga folk 
och senast omtalat en viss grupp, fortsätter han: 

Sunt et his exteriores Ostrogothae, Raumariciae, Ragnaricii, 
Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores; nec 
non et pares eorum Vinoviloth; Suetidi, cogniti in hac gente 
reliquis corpore eminentiores: quamvis et Dani, ex ipsorum 
stirpe progressi, Herulos propriis sedibus expulerunt, qui inter 
omnes Scandiae nationes nomen sibi ob nimia proceritate af-
fectant praecipuum. 

Först må anmärkas, att det sista satsen inledande qui up
penbart kommit pä fel plats och bör flyttas fram mellan Dani 

1 Th. Mommsens ed. i Monumenta Germaniw historica (Auctores an-
tiquissimi V: I), Berlin 1882, sid. 58 ff. 
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och ex; utan en sådan ändring får meningen om danerna intet 
logiskt sammanhang med den föregående. Efter denna lilla 
rättelse skulle översättningen bli följande: 

Utanför dem bo östgötarna, romeriksborna, ranriksborna, 
(innevånarna i norra Bohuslän),1 de mycket fridsamma fin
narna (antagligen ett icke fast bosatt folk av germansk ras i 
de sydliga gränstrakterna mellan Sverige och Norge),1 frid
sammare än Skandias alla övriga innevånare, vidare deras likar 
vinoviloth (okänt folk från samma trakter),1 vidare suetidi, be
römda i denna folkstam för sin kroppsstorlek, i fråga om vil
ken de överträffa de övriga. Och dock göra även danerna, 
som, framsprungna ur dessas rot, fördrivit herulerna från de
ras boplatser, bland alla Skandias folk anspråk på att ha 
främsta namnet om sig för ovanlig högväxthet. 

Åtskilliga forskare ha ansett, att namnet suetidi betecknar 
svearna. Därvid sammanställer man folknamnet med riksnam
net Svitjod, rsv. suipiup, fvn. Svijyöd, fda. Swéthiuth. Som 
bekant har detta namn ursprungligen varit ett folknamn, och 
det är då naturligtvis folknamnet, som ligger bakom Jordanes 
suetidi. I det nordiska namnet skulle endast u ha bortfallit 
och en latinsk pluraländelse ha tillagts. U kan naturligtvis 
helt enkelt ha överhoppats; emellertid har man2 ocksä tänkt 
på följande felskrivning: suethiudi > suetiudi > suethidi3 > 
suetidi. 

Mot denna tolkning av namnet suetidi har man invänt, 
att Jordanes redan tidigare omnämnt svearna, under formen 
suehans. Det vore icke sannolikt, att han två gånger omtalar 
samma folk; åtminstone har man inga andra säkra exempel 
härpå. Denna invändning är emellertid av mindre betydelse, 
då de senare årens forskningar otvetydigt klargjort, att Jor-

1 Jfr Svensson, J. V., De nordiska folknamnen hos Jordanes. i Namn 
och bygd 1917 sid. 129, 135 ff. och där citerad litteratur. 

2 Svensson, a. a. sid. 138 f. 
3 En handskrift har denna form. 
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danes-Cassiodorus nordiska namnkatalog återgår på flera än 
en nordisk källa.1 

Emellertid är det ju klart, att tydningen av suetidi som 
svearna i och för sig ingalunda är säker. Man måste helt na
turligt även räkna med möjligheten, att bakom suetidi göm
mer sig ett folknamn, som är försvunnet och som vi därför 
icke kunna identifiera. 

Vissa forskare2 ha hållit före, att ipsorum i uttrycket Dani, 
ex ipsorum stirpe progressi, skulle syfta icke på suetidi, utan 
på det längre fram stående uttrycket Scandzae cultoribus om-
nibus. Rent språkligt förefaller dock denna tolkning, så vitt 
jag kan förstå, omöjlig. 

Man har utom Jordanes uppgift framdragit även några 
från ortnamn hämtade skäl, som man menat tala för, att da
nerna verkligen skulle härstamma ifrån svearna.3 

Man har först i allmänhet hänvisat till, att namn på Dan
aro mycket vanliga i Sverige (liksom i Norge), men icke i 
Danmark. Därvid har man fäst sig vid, alt namn på Dan- äro 
talrika i Uppland t. ex. Dannemora (1344 Danamoro). Då emel
lertid namnen på Dan- äro talrika i åtskilliga delar av Sverige 
och Norge och ingalunda helt saknas i Danmark, är det ju 
klart, att Da/z-namnens frekvens icke spelar någon större roll 
för frågan om danernas ursprung. 

Alldeles speciellt har man emellertid fäst uppmärksam
heten på, att vi i Uppland ha ett sockennamn Danmark, vil
ket förekommer redan omkring år 1300. Inom det uppländska 
Danmark har man närmast velat söka danernas äldsta hem, 

1 Svensson, a. a. 
2 T. ex. Bugge, S., Norges Indskrifter med de aeldre Runer I (Chri

stiania 1891—1903) sid. 101. (Senare har Bugge i samma arbetes Indled-
ning, Christiania 1905—1913, sid. 188 not 1, övergivit denna mening och 
ansett ipsorum syfta på suetidi). 

3 Schuck, H., Svenska folkets historia, bd 1: 1 (Lund 1914) sid. 104 f. 
Jfr även Noreen, A., De nordiska folknamnen hos Jordanes, i Fornvännen 
1920 sid. 41 f. 
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och därvid har man ifrågasatt, att detta Danmark i gammal 
tid kan ha haft större utsträckning än nu. Man har då an
sett, att det till nuvarande riket Danmark utvandrade folket 
tagit med hembygdens namn. Ur ortnamnet skulle folknamnet 
daner vara bildat, antagligen redan i Uppland. Vad åter be
tydelsen av namnet Danmark beträffar, ha åtskilliga meningar 
framställts härom. Jag kan dock icke här redogöra för de 
olika tolkningsförslagen. Mest tilltalande synes mig Wadsteins 
mening,1 att första leden utgöres av ett ord, som motsvarat 
lågty. dane 'sankt lågland'. Då andra leden utgöres av fsv. 
och fda. mark, fvn. mgrk, äldst med betydelsen 'skog', skulle 
Danmark alltså betyda 'skog på sankt lågland'. Denna tolk
ning passar väl för Danmarks socken, som till stor del ut
göres av lågt belägna slätter på östra sidan av Fyrisån; dessa 
slätter ha naturligtvis fordom varit ganska skogiga. 

Emellertid försvagas hypotesen, att riket Danmark skulle 
ha uppkallats efter det likalydande ortnamnet, högst väsent
ligt därav, att namnet Danmark även förekommer på andra 
håll i Norden: i Sverige'21, ex. som namn på en gård i Jäders sn, 
Södermanland, och en gård i Korsberga sn, Skaraborgs län, 
vidare i Norge3 på många ställen, bl. a. som namn på en soc
ken i Sraaalenenes amt. Det är under sådana förhållanden 
klart, att riksnamnet Danmark och det uppländska socken
namnet kunna ha uppkommit oberoende av varandra; alltid 
kan man inom riket Danmark uppleta något mindre område, 
på vilket den nämnda etymologien passar in och som därför 
kan ha hetat Danmark och varit ursprunget till riket Danmark. 

Det bör i detta sammanhang nämnas, att vissa forskare 
anse, att namnet daner är det ursprungliga och att till folk
namnet bildats riksnamnet Danmark; därvid har man fram-

1 Wadstcin, E., Namnet Danmark 1—II, i Göteborgs Högskolas Års
skrift 1918-1919. 

2 Se Postortslexikon. 
3 Se Norske Gaard-Navne, 1 ff., Kristiania. 
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ställt olika tolkningar av namnet daner.1 De svenska och de 
norska ortnamnen Danmark skulle då väl antingen ha upp
kallats efter riksnamnet eller bildats av den orsak, att någon 
grupp daner bott inom ifrågavarande områden. Emellertid äro 
ortnamnen så många, att man väl icke gärna för alla dessa 
orter kan acceptera de nämnda möjligheterna. Men å andra 
sidan är det sannolikt, att alla dessa likalydande ortnamn ha 
samma etymologi, varför folknamnet icke ingår i något, så
ledes icke heller i riksnamnet Danmark. 

Andra skäl, som anförts för, att danerna skulle härstamma 
ifrån svearna, äro icke av den art, att de behöva upptagas till 
diskussion. 

Man kan därför icke säga, att åsikten om danernas sven
ska ursprung är mycket starkt underbyggd och att den icke 
skulle behöva ytterligare stödjas för att nå en önskvärd grad 
av säkerhet. 

Jag skall emellertid här söka visa, att denna åsikts tillför
litlighet kan betydligt stärkas. 

* * 
* 

Snorre berättar som bekant i Ynglingasagan, att Oden och 
åsarna från trakterna nere vid Svarta havet genom västra Ryss
land (Gårdarike) vandra upp till norra Tyskland (Saxland):2 

Pä för hann norör til sjävar ok tök sér bustaö i ey einni; 
par heitir nu Ööinsey i Fjöni. Pä sendi hann Gefjun norör 
yfir sundit å landaleitan; \tä kom hon til Gylfa ok gaf hann 
henni eitt plögsland; bå för hon f Jotunheima ok gal bar iiii. 
sonu viö jotni nokkurum; hon brå beim i yxnaliki ok fceröi 
bä fyrir plöginn ok drö landit ut ä hafit ok vestr gegnt Ööins
ey, ok er fpat kglluö Selund; bar byggöi hon siöan. Hennar 
fekk Skjoldr, sonr Ööins; bau bjoggu at Hleiöru. i>ar er vatn 

1 Om dessa olika tolkningar se Brendal, V., Danernes Navn, i Danske 
Studier 1920 sid. 17 ff. 

2 Heimskringla, ed. Finnur Jönsson, Kbhvn 1911, sid. 6. 
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eöa sjär eptir; F>at er kallat Logrinn; sva liggja firöir i Le-
ginum, sem nes i Selundi; svå kvaö Bragi inn gamli: 

Gefjun drö frå Gylfa, 
glgö djtiprgöuls, ööla, 
svät af rennirauknum 
rauk, Danmarkar auka. 
byru 0xn ok åtta 
ennitungl, bars gingu 
fyr vineyjar viöri 
vallrauf, fjogur haufuö. 

Därefter omtalas, hur Oden med åsarna beger sig till Svitjod. 
En i huvudsak överensstämmande, men i detaljer mycket 

avvikande skildring av Odens och åsarnas vandring till Nor
den återfinnes i Snorres Edda.1 I alla handskrifter utom en 
förekommer också här berättelsen om Själlands uppkomst, 
men den anses vara ett senare tillägg till Snorres verk.2 Den 
är emellertid tydligen tagen ifrån Ynglingasagan och innehåller 
inga avvikelser av någon som helst betydelse. Även här citeras 
Brages strof. 

Genom att Snorre meddelar utdrag ur en dikt av den 
norske skalden Brage den gamle som källa för traditionen om 
Själlands uppkomst kan denna föras flera århundraden längre 
tillbaka än till Snorres egen tid. Brage, som otvivelaktigt är 
en historisk person, levde enligt traditionen under förra hälften 
av 800-talet; han uppges ha besökt både Danmark och Sverige, 
i vilket sistnämnda land han gästat konung Björn "atHaugi", 
som regerade vid Ansgarius första besök i Sverige år 829. 

Berättelsen om Själlands uppkomst är ju mycket fantastisk, 
och själva huvudförloppet tillhör ju diktens värld. Men denna 
berättelse är så egenartad, att man måste fråga sig, av vad 
anledning den blivit uppdiktad och fått just den form den 

1 Ed. Finnur Jönsson, Kbhvn 1900, sid. 6 ff. 
2 A. a. sid. 181, VI f. 
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äger. Axel Olrik,1 som ingående behandlat sagan, känner 
ingen annan sägen om, att en bit av ett land plöjes ut i havet. 
Däremot känner han berättelser om, att en ö flyttas av över
naturliga väsen. Men det gäller då i allmänhet mindre av
stånd. Han får gå ända till Grönland för att finna exempel 
på föreställningen, att en ö flyttas en större sträcka: ön Disko 
i Diskobukten skall hava flyttats från Godthåb till sin nuva
rande plats av en jätte, som spände sin kajak för ön. Olrik 
menar, att Gefjon ursprungligen är en själländsk fruktbarhets
gudinna, vars namn han sammanställer med fvn. gefa 'giva' 
och vill återfinna i bynamnet Gevno, fda. Geffmwa av -hoghce, 
på Själlands ostkust, och att bakom myten ligger en föreställ
ning om rituell plöjning. Berättelsen om den rituella plöj
ningen har så utökats med episkt stoff: plöjningsgävan och 
Själlands uppkomst. Ursprungligen skulle man, menar Olrik, 
ha föreställt sig, att Själland drogs ut ifrån Skåne, men se
nare ha farande köpmän eller krigare ersatt Skåne med Mälar
dalen. 

Det är mycket möjligt, att Olrik har rätt i, att Gefjon ur
sprungligen är en fruktbarhetsgudinna och att bakom myten 
ligger en berättelse om rituell plöjning, som senare utökats 
med episkt sagostoff. Möjligen har han också rätt i, att Gefjon 
är en själländsk gudinna. Men det problem, som här när
mast intresserar oss, varför berättelsen kommit att låta Själ
land dragas ut ifrån ett så avlägset område som Mellan-Sverige, 
har han icke löst. 

Man har icke rättighet att, som Olrik gör, utan vidare 
förklara, att en ursprungligare form berättat, att Själland dra
gits ut ifrån Skåne. Man har ingen som hälst antydan om 
en sådan tidigare form. Hade en sådan sägen förelegat, skulle 
säkerligen ingen kommit på den tanken att ersätta Skåne med 
Mellan-Sverige; ty det hade varit att ersätta en naturligare sa
goform med en långt onaturligare. Själlands ostkust över-

1 Olrik, A., Gefion. i Danske Studier 1910 sid. 1 ff. 
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ensstämmer ganska väl med Skånes västkust. Men däremot 
kan man icke säga, att det skulle finnas någon särskild likhet 
mellan Själlands konfiguration och Mälarens. Visserligen säger 
Snorre: "sva liggja firöir i Leginum, sem nes i Selundi", men 
detta visar endast, att han, som varken besökt Själland eller 
Mälardalen, hade mindre goda geografiska begrepp om dessa 
områden, och hans citerade uttryck är tydligen endast ett för
sök att ge ett vetenskapligt stöd åt den sägen, som förelåg 
för honom. Vill man således antaga, att en ursprunglig tra
dition berättat, att Själland uppstått genom att dragas ut ifrån 
Skåne och att Skåne i traditionen senare ersatts med Mellan-
Sverige, får man antaga, att detta skett antingen genom rent 
misstag eller också av någon, som haft felaktiga geografiska 
föreställningar, men intetdera antagandet är tilltalande. Man 
har således ingen rättighet att utgå ifrån annat, än att berät
telsens uppgift, att det är ifrån Mellan-Sverige, som Själland 
utdrages, är ursprunglig.1 Och det är just till kombinationen 
Mellan-Sverige-Själland, som man skall söka en rimlig för
klaring. 

Orsaken till Diskosägnens uppkomst anges i dess olika 
varianter vara, att Diskoön visar drag i djur- och växtvärlden, 
som överensstämma med sydliga Grönland. Något liknande 
kan icke påvisas för Själlands vidkommande. Ej heller kan 
man finna någon särskild likhet mellan Själlands geografiska 
förhållanden och Svealands, som kunde förklara vår sägen. 
Att den icke kan bero på någon likhet mellan Själlands och 
Mälarens konfiguration ha vi nyss nämnt. Jag kan då icke se 
någon annan förklaring till berättelsen om Själlands uppkomst 
än en tradition om, att innevånarna på ön ursprungligen kom
mit ifrån Svealand. 

Det synes mig klart, att uppgiften att Själland uppstått 

1 I det parti av Brages dikt, som Snorre citerar, uppges det ej, i vilket 
land Gylfe bor, men vi ha ingen anledning antaga annat, än att Brage upp
fattat Gylfe som konung i Svitjod. Kanske har Gylfes svenska nationalitet om
talats i något nu förlorat parli av dikten. 
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därigenom, att en del av Svitjod dragits ut i havet, ger ett ut
märkt stöd för riktigheten att tolka Jordanes uppgift om da
nerna så, att dessa kommit ifrån svearna. Omvänt kan denna 
tolkning sägas bekräfta den här givna förklaringen till, hur 
sägnen om Själlands uppkomst diktats upp. Tillsammans sy
nas mig Jordanes och Snorres uppgifter göra det mycket san
nolikt, att danerna verkligen härstamma ifrån svearna. 

Vad Gefjon och Gylfe beträffar, är den förstnämnda sä
kert ohistorisk. Möjligen kan däremot Gylfe, vars namn Olrik 
tyder som 'brusaren' och som han betraktar som havshärs
karen, vara en historisk person; fsv. Gulve, Golve förekom
mer som verkligt namn,1 och så synes även vara fallet med 
fvn. Gylfi.'2 

Genom Beowulf veta vi med säkerhet, att danerna bott i 
nuvarande Danmark i slutet av 400-talet. Deras centrum är 
då liksom senare Själland. Enligt min mening framgår det 
av Beowulf, att de redan vid denna tid inneha Skåne (antag
ligen även södra Halland) och hela Danmark väster om Öre
sund. Emellertid är det sannolikt, att danernas ankomst till 
Själland ägt rum ganska långt dessförinnan. Som vi minnas, 
skulle de enligt Jordanes ha fördrivit herulerna från dessas 
boplatser. Herulerna uppträda ute i Europa första gångerna 
år 267 vid Svarta havet och år 286 vid Galliens kust. Man 
har med rätta, synes det mig, satt deras uppträdande på 
nämnda ställen i samband med danernas invasion och därför 
antagit, alt denna ägt rum omkring eller något före år 250.3 

Ävenså har Schiick4 satt danernas erövring av Danmark i sam-

1 Lundgren-Brate, Personnamn frän medeltiden. Svenska Landsmålen, 
h. 45, 130. 

2 Lind, E. H., Norsk-isländska dopnamn och fingerade namn frän 
medeltiden. Uppsala 1905 ff. 

3 Bremer, O., Ethnographie der germanischen Stamme, i Pauls Grund-
riss der germanischen Philologie, Aufl. 2, III, sid. 834; Bugge, S., Norges 
Indskrifter med de äldre Runer. Indledning(Christiania 1905—1913) sid. 188; 
Schuck, a. a. sid. 107. 

4 Schuck, a. a. sid. 105 ff. • 
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band med de tidigaste stora danska mossfynden, Vimosefyn-
det på Fyen från omkring år 250 och Thorsbjergsfyndet i östra 
Slesvig från tiden framemot år 300.1 I dessa mossar ha, som 
bekant, stora mängder vapen o. a. offrats, tydligen efter större 
drabbningar. Schuck har då menat, att dessa båda mossfynd 
skulle visa oss tiden för Fyens och södra Jyllands erövring 
av danerna.2 Emellertid är denna mening icke säker. Mycket 
synes tala för, att de offrade föremålen tillhört ifrån trakterna 
av Svarta havet uppträngande folkskaror.3 Kanske kunna dock 
de bägge meningarna förenas på det sätt, som prof. von Frie
sen privat framställt, att en del av herulerna bott kvar på Fyen 
och Jylland och att vid danernas angrepp på dem heruler ifrån 
södern kommit fränderna till hjälp. 

Att danernas invasion skulle ha inträffat omkring eller 
något före år 250 stämmer utmärkt överens med, att Snorre 
omtalar Själlands uppkomst i samband med Odens och åsar
nas invandring. Som bekant har Salin uppvisat, att denna 
tradition återgår på den kultur- och sannolikt därjämte tidvis 
även folkströmning ifrån goterna vid Svarta havet till Norden, 
som han konstaterat ha ägt rum under tiden 175—350 e. Kr.4 

Så vitt jag vet, kunna vi ännu icke påvisa något säkert 
inflytande ifrån svearnas område pä det arkeologiska materi-

1 Om dessa mossfynd se Engelhardt, C, Vimose Fundet, Kbhvn 1869, 
och samme förf., Thorsbjerg Mosefund, Kbhvn 1863. 

2 Schuck häller även den möjligheten öppen, att danerna skulle ha 
kommit först framemot år 400 och att vi i de två senare stora mossfynden, 
frän Nydams mosse på ostkusten av Slesvig (350—400 e. Kr.) och Krage-
huls mosse pä Fyen (början av 400-talet) skulle ha minnen av danernas 
seger över herulerna. Vimose- och Thorsbjergfynden skulle däremot vara 
minnen efter herulernas erövring av Danmark. Om Nydams och Kragehuls 
mossfynd se Engelhardt, C, Nydam Mosefund, Kbhvn 1865, och samme 
förf., Kragehul Mosefund, Kbhvn 1867. 

3 Salin, B., Ett jernäldersfynd från Uppland, i K- Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademiens Månadsblad 1896 sid. 45; samme förf., Heims-
kringlas tradition om asarnes invandring, i Studier tillägnade Oscar Mon
telius 1903, sid. 137. 

4 Salig, HeimskringlasHradition om asarnes invandring. 
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alet från Själland med kringliggande områden under 200-talet, 
lika litet som under det närmast föregående eller efterföljande 
seklet. Men detta är icke förvånande, då vi från mellersta 
Sverige från denna tid ännu ha jämförelsevis sparsamma fynd, 
vilka visserligen innehålla åtskilliga mycket dyrbara föremål, 
men huvudsakligen äga typer, som icke äro begränsade till 
svearnas område. 

Emellertid kunna vi redan nu säga åtminstone så mycket, 
att Mellan-Sverige, främst Uppland, under tiden 100—400 e. Kr. 
stått i speciellt nära förbindelser med de västdanska öarna, 
främst Själland. Mellan-Sverige synes under denna tid av fyn
den att döma icke äga så livliga förbindelser med något annat 
område som med de västdanska öarna. Detta framgår främst 
därutav, att importerade romerska bronsföremål, huvudsakligen 
kärl, vilka i Skandinavien framförallt hittas på de västdanska 
öarna, särskilt Själland, i förvånande stor mängd ha anträffats 
inom Mälar- och Hjälmarlandskapen, främst Uppland. Allt som 
allt ha inom Mellan-Sverige anträffats ett 15-tal sådana före
mål,1 vilket är mera än vad det fyndrika Öland har att upp
visa och icke mycket mindre än vad det ännu fyndrikare Got
land äger. I själva verket har intet landskap av vårt land så 
stor mängd importerade romerska bronsföremål i förhållande 
till hela antalet samtida fynd ifrån landskapet som Uppland. 
De ifrågavarande föremålen från Mellan-Sverige torde i stort 
tillhöra tiden 100—300 e. Kr. Ända upp i Hälsingland och 
södra Österbotten, vilka områden under romersk järnålder säker
ligen hörde under svearna, ha f. ö. några romerska kärl anträffats.2 

Även andra fynd vittna om förbindelser mellan svearnas om
råde och de västdanska öarna. Däremot äro spåren av för-

1 Fynden med bronskärl äro sammanställda av Almgren i uppsatsen 
Ett uppländskt gravfält med romerska kärl, i Fornvännen 1916 sid. 76 ff. 

2 Montelius i Helslnglands Fornminnessälls. Årsskrift 1901 sid. 23 
ff. fig. 53—55; Hackman, A., Die ältere Eisenzeit in Finnland, Hälsingfors 
1905, sid. 131 f. Taf. I fig. 1. 
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bindelser mellan sveaområdet och andra områden, t. ex. Got
land, vida mindre framträdande. 

Det är av ett visst intresse att kunna konstatera livliga 
förbindelser mellan svearnas område och de västdanska öarna. 
Ha danerna någon gång straxt före år 250 utvandrat ifrån 
Svealand till Danmark, då förstår man också de livliga förbin
delser mellan Danmark och sveaväldet efter denna tid, varom 
fynden bära vittne. Ha vidare, som fynden visa, förbindelser 
existerat redan före nämnda tidpunkt, förstår man, att det kun
nat vara naturligt för svear att söka sig till de danska öarna. 

Man har, som Schiick1 redan framhållit, säkerligen att 
föreställa sig de till Danmark ankommande danerna som en jäm
förelsevis fåtalig krigareskara. Som Schiick även framhåller, 
skildrar redan Tacitus i sin år 98 e. K. skrivna Germania sve
arna som ett mäktigt krigarefolk, särskilt utmärkt för en väl 
organiserad sjökrigsmakt. Under sådana förhållanden förvånar 
det oss icke att finna en del av dem vandra ut och erövra ett 
område så långt söderut som Själland och att med denna ö 
som centrum på tämligen kort tid bilda ett mäktigt rike, som 
ägt bestånd ända sedan dess. Antagligen har väl icke hela 
den heruliska befolkningen fördrivits från Själland (och senare 
Fyen-Jylland) av danerna, och rimligt kan därför vara, att da
nerna inom sina nya områden bildat en minoritet, som täm
ligen snart uppgått i den gamla befolkningen, sedan den dock 
först på denna tryckt sitt namn. 

1 Schiick, a. a. sid. 107; jfr sid. 105. 


