
Sveriges namn
Wadstein, Elis
Fornvännen 1930(25), s. 193-216
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_193
Ingår i: samla.raa.se



S v e r i g e s n a m n . 

Av 

ELIS WADSTEIN. 

et äldsta s v e a r i k e 1 man med stöd av skriftliga källor 
kunnat urskilja var som bekant begränsat till byg
derna n ä r m a s t n o r r om M ä l a r e n med till dem 
hörande öar. Adam av Bremen låter sålunda svearnas 

områden söderifrån taga sin början vid denna sjö; Magnus Ladu
lås använder »Swecia» som sammanfattande beteckning för Upp
sala och Viisterås biskopsdömen, och en urkund från år 1312 
skiljer bestämt mellan »Swecia» och »Sudermannia».2 

Varifrån stammar då namnet på dessa ursprungligen norr om 
Mälaren hemmahörande svear , som med tiden gåvo namn åt 
hela vårt land och folk? 

Enligt den härledning av »svear», som hittills ansetts som den 
rimligaste, skulle namnet böra till ett »indoeur. su(e)i- i fno. 
svédåe, svidda, sjiilvdöd, svéviss, självklok, sanskr. svayåm, själv» 
och betyda »de el. sina egna», »de sina».8 Denna etymologi har 
visserligen upprepats så länge och så ofta, att den fått en slags 
hävd. Men den iir långtifrån så rimlig och välgrundad, att den 

1 Den här publicerade härledningen av sveanamnet föredrogs i K. Human. 
Vetenskapssamfundet i Uppsala den 27 jan. 1930. I den tryckta avfattningen 
ha en del tillägg gjorts, särskilt i noter. 

2 Se S. Tunbe rg , Till Svearikets äldsta historia, Fornv. 1920, sid. 147 och 
där anf. arb. 

8 Anfört från B. He l lqu i s t , Svensk etymol. ordb. svear. Härledningen för
skriver sig från L. La i s tne r , German. Völkernamen sid. 39, och har sedermera 
ytterligare utförts av A. Noreen i Urgerm. Lautlehre in. fl. arb. (jfr särskilt 
Aisl. u. anorw. Gram.4, § 110, anm. 4). 

18 — Fornvännen 1930. 
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kunnat vinna allmänt erkännande.1 Den antagna betydelsen »de 
eller sina egna, de sina» är föga betecknande och skulle passa 
på vilken oberoende folkstam som helst. Det är också endast ett 
antagande, att det med svear sammanställda svéviss betyder »själv-
klok2 samt även osäkert, om své-, svi- i svédåe, svidda egentligen 
betyder »själv-».8 Under sådana förhållanden kan det icke vara 
opåkallat att se sig om efter en annan bärledning. 

Såsom jag i det följande skall söka visa, kan sveanamnet sam
manhänga med ett n a t u r n a m n , som är hemma vid mitten av den 
mälarstrand, som hörde till det äldsta kända sveariket. Detta 
namn föreligger i Svinn(e)-garnsviken, benämning på den i det 
forna Fjädrnndaland inskjutande, söder om det nuvarande En
köping belägna mälarviken, samt i Svinn(e)garn, namn på en by 
och en socken vid viken, vilket ursprungligen också var ett 
naturnamn (jfr nedan sid. 201). Den äldsta, från början av 1300-
talet kända formen av Svinn(e)garn iir Sivinagarn.* 

Detta namns första led, Strina-, är en genitiv plural på -a, 
som närmast torde höra till ett starkt neutrum sivln, vilket säker
ligen återgår på ett urnord. *sui-an-, -in-.h Då fornsvenskan bl. a. 
använde maskulina w-stammar som folknamn (jfr t. ex. fsv. *gute, 
plur. gutar, »gotländingar»), låg det nära till bands att som namn 

1 Sålunda finner bl. a. A. Kock, Svensk Ljudhist. I: 95 denna etymologi 
oantaglig. 

2 svéviss, som endast är känt från ett enda ställe i litteraturen, Helgakv. 
Hundingsbana I, 38, lämnas oöversatt i F r i t z n e r , Oldno. Ordb. Det an
vändes om en kona, som även betecknas som skollvis »svigefuld, underfundig», 
otol »slem» och åmåtlig »monstros» (Fritzners översättningar). Vid sidan av 
dessa epitet passar ej ett svevis »självklok» särskilt bra. Enligt Egilsson-
Jöns son , Lex. poet. är svevis »vistnok feil tor sveip- eller svipvist. En lind
rigare rättelse vore svei- eller svi-vis, jfr svivirda >beskja>nime, tilfoje Skam» 
och interj. svei, svi »fy»; *sv(e)ivis skulle ungefär betyda »vis på ett skamligt 
sätt, vrångvis». Möjligen behöves ingen ändring alls, då »re skulle kunna 
vara en svagt betonad växelform till svei; jfr Noreen, Aisl. u. anorw. Gram., 
§ 152, 1. 

8 En annan förklaringsmöjlighet nedan sid. 206, not 2. 
4 Äldsta belägget tör formen Swinagarn är från år 1307 och finnes i Sv. 

Dipl. II: 494. Om yngre former av namnet se nedan sid. 200, not 3. 
5 Se om detta ord nedan sid. 197 f. Vid sidan av detsamma fanns en sy

nonym w-stam *swie, av vilken Swina- alternativt kunde vara genit. plur. (ur-
nord, 'sui-ano el. *sui-no, yngre sicina); se nedan sid. 203 f. 
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på folket i trakten av de swln, efter vilka Swina-garn torde ha 
uppkallats (jfr nedan sid. 200 t ) , använda en till Swina- hörande 
«-stam, som i urnordisk pluralform säkerligen hetat *suianiR, 
vilket i litterär tid motsvaras av swiar, swear. Från att ha varit 
namn på folket i Svinn(e)garnstrakten kan swiar som så många 
andra folknamn sedermera fått vidsträcktare omfattning och ut
brett sig till att bliva namn pä hela rikets inbyggare (jfr sid. 211 f.). 

Att folknamn bildats ur naturnamn, är ju ytterst vanligt. Här 
må det vara nog att från det äldre nordiska namnförrådet an
föra fno. hörbar, inbyggarna i Hard-angr [Härd- är troligen 
samma ord som fe. harao, fht. harod, »skog»), Jordanes' ftnn-
(h)aither, inbyggarna i Finnheden, fervir, folket i Fjäre härad 
(av Jiara »havsstrand»), fno. Raumar, folket vid Eaum-elfr; hit 
hör nog också fvn. gautar, sv. götar,1 folket vid Gaut-elfr, sv. 
Göt-älven.2 

Vad har då Stvina- i Swina-garn för härledning? Hittills har 
man för våra med Svin- begynnande ort- och naturnamn — bort
sett från ett och annat, som förklarats innehålla genitiv plural 
av striar »svear»8 — ej sett någon annan möjlighet till förkla
ring än att det skulle vara ordet svin »svin» (lat. »sus»), som inginge 
i dem. Så har även Swina- i Sicinagarn uppfattats.4 

Det gives emellertid en annan, enligt min mening i fräga om 
Swina-garn och flera andra namn sannolikare möjlighet att för
klara detta Svin-. Man kan här ha att göra med ett av de många 
ord, som i vårt spräk endast fortleva i g a m l a n a m n , men tidigt 
dött ut i annan användning. Förleden i Swina-garn m. fl. namn 
kan höra sammun med ett i ett annat germanskt språk även 
som appellativ bevarat ord: det nederländska urin, zwin, som 
bl. a. betyder »g run t ställe i vatten, t o r r del av havsstranden, 

1 Se om dessa folknamn Noreen , Nordens älsta folk- och ortnamn, i 
Fornvännen 1920, sid. 27, 39, 43, 45 o. 44. 

2 Att Götälven tvärtom .skulle ha fått namn etter de vid den boende 
götarna, är ej sannolikt, då det vore högst otroligt, att sv. Götälven skulle Im 
annan härledning än det norska älvnamnet Gautelven (jfr ock no. Gautaaen, 
Gautabiek, Gautvella), om vilket se O. Rygh, Norske Elvenavne, sid. 66 f. 

8 Så förklarar Noreen , Aschwed. Gram. § 169 anm. fsv. Swinaporp och 
Swinasund (nsv. Svensksund). 

4 Av H. L ind ro th , Fornv. 1914, sid. 189. 
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som endast vid flod står under vatten».1 I medelncderländskan 
fanns detta ord även som naturnamn i het Swin, benämning på 
en havsvik, som förr sträckte sig ned mot staden Briigge, men 
som med tiden grundades upp och nu är upptorkad. 

Detta nederländska swin, zwin hör tydligen ihop med mndl. 
swinen »verdwijnen» ( = fö r sv inna) , »verminderen, decrescere, 
extenuari»2, fht. swlnan »binschwinden, abnebmen, minui, sich 
nach ii. nach durch A u s t r o c k n u n g einziehen»8, mht. swinen 
»abnebmen, dabinscbwinden, bes. krankbaft schwinden, etc.», även 
träns, -»swinen machen»4, ty. dial. schtrcinen (ur swlnan) »schwin
den, abnebmen (bl. a. t o r k a u p p om b r u n n a r : »brunnen [sind] 
hinweg geschwinncn-»), Schweine (< . *swin-) »Abnabme»5, även 
»abgang der friichte durch einschnurren, wenn sie einige zeit auf 
dem kornboden liegen, auch am weine im keller0, fvn. svina, 
svena »indsvindc, aftage, forminskes»7, no. svina »svinde in, af-
tage»8, nisl. (föräldr.) svina, svena »svinde».9 Hit bör ock flit. swinfan, 
mht. swinden, mit. -suinden m. fl. »schwinden» samt de troligen från 
medellägtyskan lånade da. svinde och fsv. -swinda, -swinna.10 

Såsom isl. svla »aftaga, etc.» visar,10 är den efter rotvokalen i 
fht. stvinan, mndl. swinen etc. stående nasalen ett presensbil-
dande n. Således bar bl. a. partie. pret. av swlnan etc. ursprung
ligen saknat detta n och betat *siii-an-, -in-, på samma sätt som 
t. ex. got. -fceinan i partie. pret. saknade dylikt n och bette -ki(j)an-.n 

1 Se van Dale 's Groot wordenboek der nederl. taal4: zwin »wad» ( = 
ondiepte in het water [te voet door te gaan], droge plaats die alleen bij 
vloed onder staat). Ordet zwin betecknar enligt van Da le även »kreek» 
( = beekjo, kleine bocht) »kil, geul» (= vattenrännil, bl. a. mellan tvänne sand
bankar, avloppskanal etc); jfr ock Verwi j s & Verdain , Midcielnederl. wdb.; 
swin »Xaturlijke geul of kreek in buitendijksche gronden», »waterloop, water-
leiding, book die het water atleidt naar een meerderen stroom»). 

2 V e r w i j s & Verdam, Mndl. wdb. 
8 Se hade , Altdeutsches Wörterbueh. 
4 Lexer , Mittelhochd. Taschomvtb. 
5 Schmel le r , Bair. Wtb. II, sp. 634 f. 
8 G rim in, Deutsches Wtb. 
7 F r i t zne r , Oldn. Ordb. 
8 A a s e n , Norsk Ordb. 
9 15l0ndal, Isl.-Da. Ordb. 

10 Se t. ex. Hel lquis t , Sv. etym. ordb. svinna. 
11 Jfr W. S t r e i t b e r g , Urgerm. Gram. § 201. 
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Samma germanska rotform sid som i de anförda svla, swlnan, 
stcinfan etc. föreligger även i fsv. -swima (nsv. svimma) och sv. 
svira samt hos dessa verbs motsvarigheter i andra germanska 
språk.1 Vidare märkes samma rotform i fvn. suiba, fsv. sivlpa, 
nsv. svida och sveda (< swipa) »bränna etc.»2 Ur sistnämnda be
tydelse »bränna» kunna de bos swlnan etc. förekommande olika 
betydelserna ba uppkommit genom följande utveckling: »bränna» 
>»torka» >»torka hop, minskas» och (om vätskor vid fullständigt 
uttorkande)> »försvinna». 

Det till nämnda germ. bas sui hörande ndl. swin »upptorkat 
eller grunt ställe vid strand»8 förhåller sig till swlnan, »torka, 
försvinna etc.» på samma sätt som fvn. skin, fsv., fda. skin ».sken, 
glans» förhäller sig till germ. sklnan »scheinen» och till flit. sein, 
ndl. schijn etc. »sken, glans», vilka böra till en germansk bas skl* 

Vad vidare beträffar ndl. swin, så är detta ord tydligen ett 
substantiverat neutrum av det till swlnan hörande part. prete-
rit. *siii-an-, -in- »upptorkat etc», av samma typ som got. aigin, 
fe. ägen, fht. eigan, fvn. eigen »egendom», egentl. »(något) ägt» 
(till got. aigan, fe. ägan etc. »äga») och som fvn. bunden, fsv. 
hundan, hundin »kärve», egentl. »(något) bundet» (till hinda).b På 
samma sätt förhåller sig säkerligen också germ. skin »sken, 
glans» till sklnan »skina etc.» De enstaviga swin, skin stamma 
från de former med vokalbegynnande iindelser, i vilka andra 
stavelsens vokal i part. pret. *sui-an-, *sli-an- synkoperades. Det 
jämte skin förekommande ordet skin kan dels ha fått sin långa 
vokal genom sammandragning av i-i i partie. pret.-formen *skt-

1 Se He l lqu i s t , Sv. etym. ordb. svira. 
2 » » > » > svida. 
3 Ur denna betydelse kan man ocksä förklara användningen av ndl. stein 

som namn på den ovan omtalade, nu upptorkade viken, som vid ebb säker
ligen redan i gammal tid mer eller mindre torrlades. Betydelsen »vik» kan 
även liksom de vid ndl. swin även förekommande betydelserna »beek die 
het water afleidt naar en meerderen stroom» och »avloppskanal el. dyl.» 
ha uppkommit därigenom, att dessa betydelser ursprungligen varit begrän
sade till havsvikar och rännilar, vilkas vatten vid ebb strömmade ut i havet 
och »försvann». 

4 Se härom t. ex. H e l l q u i s t , Sv. etym. ordb. skina. 
5 Jfr om dylika substantiverade participbildningar K. v. Bahder , Die 

Verbalabstr. der germ. Sprachen sid. 56 oeh E. Wessén, Zur Gesch. der 
germ. n-Deklination, sid. 148, 156. 



198 Elis Wadstein. 

in-, dels genom analogi från presensformernas l.1 Såsom mot
svarighet till det vid sidan av skin uppträdande skin förväntar 
man vid sidan av swin en långvokalisk form swin; en sådan har 
nog också funnits (jfr sv. Swijn här nedan). 

Ndl. swin »upptorkat ställe etc.» torde ha en motsvarighet i 
fsv. Swin, Swinn, i ä. nsv. även med l : Swijn, nusv. Svinn2, 
som är namn på en ett par mil norr om Svinnegarnsviken i Sim
tuna socken belägen by. Denna bar troligen sitt namn av de upp
torkade, öster och söder om byns hustomter liggande markerna, 
där vattnet, som en gång täckte dem, nu krympt ihop till en 
liten bäck med ett par ännu mindre sidoarmar.8 

En annan uppländsk motsvarighet till ndl. swin föreligger 
troligen i Svind (som vanligen uttalas svinn), namn på en by i 
Hacksta socken. En del av de till denna by hörande ägorna, 
bland annat en äng invid en bäck (se ä kartan fig. 714), ut
göres nämligen av gammal upptorkad sjöbotten; då den ne
danför befintliga Grystaviken fordom sträckte sig längre upp i 
den däld, vari nämnda bäck nu rinner fram, gick Mälarens 
vatten över dessa marker. Att -d i Svind kan vara oursprung
ligt, framgår av formen Swind-stadh- för dot vanliga fsv. 
Stcin-stadh- (se om denna nedan sid. 199); -nd för -n(n) får sin 
förklaring av association med det (jfr ovan sid. 196) besläktade 
-sivinda, -swinna.b 

1 Det är även möjligt, att ett skin bildats direkt av presensstammen, se 
B. Hesse lman , De korta vok. i o. y i svenskan, sid. 53. 

2 Fsv. Swin i S. R. P. II: 5, Swinn(e) (dativ) ibid. I: 85, II: 77. Swijn har 
jag antecknat ur Västmanlands jordebok för år 1631 (n:o 6: 2 å Kammararkivet 
i Stockholm, sid. 30). — Nsv. Svinn med t (i st. f. enl. H e s s e l m a n , De 
korta vok. t o. v i sv., väntat c eller ä) kan stamma från dat. Swinni; del
vis kan detta i ha kommit från en växelfonn Svind (>Svi)in), jfr Svind{-) för 
Svin{-) ovan samt nedan not 5. 

8 Enl. Topografiska Oorpsens karta över Sverige 1839, översedd 1859, 
fanns då ännu ett litet sankmarksområdo kvar söder om byn på sidorna av 
denna bäck. 

4 Å denna, liksom å längre fram följande kartor — hämtade ur Rikets 
ekon. kartverk — äro ängsmarker utmärkta genom Hiiedstreckning. 

8 Jfr med Svind och Swindstadh- för Svin{n){-) det med det av mig om
talade germ. swin besläktade ty. Schwind-sucht vid sidan av mht. swtn-suht. 
I fall i äldre tid i svenskan funnits ett subst. swind: swinn (jfr fsv. -swinda, 
-swinna), som i sistnämnda form (enl. benägen upplysning av doc. O. Öster-
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Germ. swin »upptorkat eller av grunt vatten betäckt ställe» 

föreligger säkerligen också i fsv. Swin-stadh-, även skrivet Stviin-

stadh- och Swind(z)stadh-,x nsv. Svinstad, namn på en by och en 

socken i Östergötland (som sockenborna, generade av den när

liggande associationen av namnet med svin »svinkreatur», sedan 

år 1904 fått ändra till Bankekind). Nära byn finnas på sidorna 

av en bäck ängsmarker (jfr kartan, fig. 72), vilka förr varit 

Fig. 71. Trakten vid Svind i Trögds härad, Uppland. 

täckta av vatten, som med tiden avletts av bäcken, så att bär 

bildats ett stvln »upptorkat ställe». 

gren) förekommer i nusvenskan, använt bl. a. om minskning i volym ax-
lagrad potatis i följd av att denna torkat ihop, kunde Svind(-) för Svin(n)(-) 
närmast bero på gammal association med detta substantiv, som troligen in
kommit från tyskan, jfr ty. Schwind »Schwinden etc.» (Grimm, D. Wtb.), 
»shrinkage, contraction» (M uret-S and ers, Enz. Wtb., Deutsch-Engl.) samt 
da. svind »Svinden, Aftagen etc.» (Dansk Ordb. f. Folket, udarb. af B. T. 
Dahl, H. H a m m e r o. H. Dahl). 

1 Den vanliga fornsvenska formen är Swinstadh-, föreliggande åtminstone 
10 ggr, t. ex. Sv. Dipl. IV: 563; skrivningen Siviinstadh- finnes a. a. ny 
ser. III: 489, svindstad- a. a. IV: 370 oeh Stvindzstadh- S. R. P. II : 302. 
En form ined tvåstavig förled, Svinestada, har jag antecknat från Gust. I:s 
reg. XXVI: 062. 

K.VrTTERHETS HISTORIE 
OCH ANTIKVITETSAKADEMIENS 

BIBLIOTEK 
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Även i fsv. Stvin(n)inge,x nsv. Svinninge, namn på en by i 

Österåkers socken i Uppland, ingår nog samma germ. swin. I 

detta namn har Swin- tydligen avsett de upptorkade strand

bräddarna av den vik, Svinningeviken, vid vilken byn ligger; strän

derna närmast viken utgöras bär ännu delvis av sank ängsmark.2 

Fig. 72. Trakten vid Sv ins t ad i Bankekinds härad, 
Östergötland. 

Det i de nu anförda namnen säkerligen ingående neutrala 

substantivet swin »torr eller av grunt vatten täckt strandbrädd» 

torde nu också föreligga — i genit. plur. — i fsv. Swina-garn9, 

1 Swyninge Sv. Dipl. III: 693, Swinninge anf. arb. n. s. II: 182, Swinnige 
anf. arb. V: 330. 

2 Svin-myran, namn på en ängsmark i Alunda socken i Uppland, hör utan 
tvivel även ihop med det här omtalade germ. swin, men huruvida detta namn 
återgår på ett fsv. Swin- eller Swina- kan icke avgöras. 

8 I st. f. Swinagarn möter redan fr. o: m. yngre tornsvenska formen Swi-
negarn (så i Sv. Dipl. III: 171) senare (t. ex. i Gust. Les reg. XXII: 203) 
även skriven Svijnegarn. Jämte Swinegarn oeh Svinnegam förekomma i 
nysvensk tid även formerna Svennegarn (anf. efter A. A. Afzel ius i Hist. 
Geogr. Stat. Lex. ötver Sverige 1865), Svingarn (stundom skrivet Swijngarn 
t. ex. i Kommunionlangd för Svinnegarns s:n 1707—1730, D. II, n:r 1 å 
Uppsala landsarkiv, bl. 6, 8), Svinngarn, en mycket ofta använd form (se t. ex. 
å kartan fig. 73), som även är den vanliga uttalsfonnen i socknen (enligt benäget 
meddelande av dess kantor, fil. kand. N. Svanholm; i grannsocknar före
kommer enligt samme meddelare även uttalsformen Svingarn). Formen Sven
negam, som har motstycke i bl. a. nsv. Svennevad (för äldre Swinawadh i 
t. ex. Sv. Dipl. n. t, II: 408) kan återgå på gammal kort i-vokal (jfr B. 
Hes se lmann . De korta vokalerna i och y i svenskan sid. 5 m. fl. st.) 
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nsv. Svinn(c)garn. Sttina- torde bär egentligen ha avsett äldre, 
högre liggande delar av de norr och nordväst om Svinnegarns-
viken belägna u p p t o r k a d e eller (särskilt under vårflöden och 
nederbördsperioder i större utsträckning) av g r u n t vatten täckta 
områden, som uppstått i följd av landhöjningen, och som allt
efter höjningens fortskridande alltmera utvidgats (jfr kartan, fig. 73, 
å vilken de allra liigst liggande delarna av dessa områden ur
skiljas som ängar, utmärkta genom snedstrcckning). 

Vad efterleden i Stcina-garn beträffar, bar man bär tydligen 
att göra med samma -garn, som ingår i de i närheten av Svinne-
garn hemmahörande Grvn-garn, namn på en ås vid Enköping,1 

Hors-garn, Hus-garn och Fiat-garn, namn på holmar nedanför in
loppet till Svinnegarnsviken. Detta garn är även känt från andra 
håll som beteckning för »långsträckt ås eller böjning i terrängen» 
eller för »holme».2 Stcina-garn torde således egentligen betecknat 
en ås eller en holme, eller åsar, resp. holmar,3 som funnos vid 
de swin, av grunt vatten täckta eller upptorkade områden, som 
utbredde sig norr och nordväst om viken. 

Den här givna förklaringen av Swina-garn, nsv. Svinn(e)garn 
etc. passar även på ett annat Svingarn (uttalat dels Svinn-garn, 
dels Svin-garn), som finnes i Hammarby socken i Uppland. Detta 
Svingani iir namn på ett par torp, vilkas ägor delvis äro be
lägna å sluttningarna av en däld, genom vilken en mellan sjö
arna Fysingen och Oxundasjön rinnande bäck flyter fram. Dessa 
sluttningar, som fordom, då vattnet i sjöarna stått högre än nu, 

Rörande den tvåstaviga formen Svin(n)garn är att jämföra N o r e e n , Aschwed. 
Gram. § 154 I C och II C; närmast s tammar den väl från sammansättnin
garna Svin{ne)garns-by, -vik ined huvudaksent på sista leden, jfr at t i sock
nens kyrkobok för åren 1746 — 1806, C: 2 å Uppsala landsarkiv, i vilken 
Svinnegarn är den vanliga formen, den tvåstaviga — jämte den trostaviga 
— förekommer i Su;ingar(n)sbg t. ex. (år) 1746: 4 och 1801: 12. Formen 
Svinnegarn slutligen beror väl på en kontamination av Svinegarn och Svinn
garn, kanske gjord med avsikt för a t t förebygga association av namnet 
ined ordet svin »svinkreatur.» 

1 Se om åsen Gröngarn D. E n e b o in, De Enecopia, Diss. Ups. 1745 sid. 
24 o. 28 noten. 

2 Se H. L i n d r o t h , Fornv. 1914, sid. 129 ff. L. tolkar garn i Swinagarn 
närmast som »holme». 

8 Jfr pluralformen swinagarnum Sv. Dipl. V: 316. 
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Fig. 73. Trakten vid Sv inn(e )ga rn i Åsunda härad, Uppland. 
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varit översvämmade, men så småningom torkat upp, ha tydligen 
varit de swin, sänka, resp. upptorkade ställen, efter vilka torpen 
kallats Svin-garn. 

Samma förled som i Sicina-garn finnes även i ett annat orts
namn från västra Uppland, nämligen i fsv. Swina-bolstadh,1 nsv. 
Sving-bolsta, namn på en by i Östervåla socken. Stcina- torde här 
avsett upptorkade strandbräddar av den i byns närhet flytande 
Åby-ån. Formen Sving- ur Swina- beror sannolikt på att ordet 
nom antingen i vissa former eller genom analogi från verbet swina(n) 
haft n a s a l e r a d vokal, jfr norrl. dial. fongs, fängs, föngs »fähus», 
vars ng väl tyder på gammal nasalvokal2, bevarad i älvdalsm. ftås. 

Förledsformen i Swina-garn förekommer även ensam såsom 
ortnamn i västra Uppland, nämligen som namn på en by Svina8 

i Harbo socken och på en gård Svina* i Östervåla socken. Byn 
Svina ligger vid en bäck, Svinabäcken, som kommer från en sjö: 
Svina- eller Svinna-sjön.5 Det är säkerligen de nom: upptorkade 
bräddarna av denna bäck, som givit byn sitt namn. Gården 
Svina i Östervåla har delvis ägor vid stranden av sjön Tämnaren, 
vilka utgöras av gammal upptorkad sjöbotten. 

Vid sidan av det i ndl. swin, het Stein och i de anförda svenska 
namnen Svinn, Svinstad etc. sannolikt föreliggande partie. pret. *sui-
an-, -in- bör det även ha funnits en n - s t a m s b i l d n i n g (i senare 
fornsvensk form) *stcie »upptorkat ställe etc», liksom t. ex. vid sidan 
av nord. partie. pret. biten-, bitin- »biten» finnes en w-stam bite. 
Uti »bit» (egentl. »avbitet») och vid sidan av partie. pret. bogen-, 
bughin- »böjd» en M-stam boge, bughi »båge» (egentl. »böjt»).0 

1 Sv. Dipl. III: 268. 
2 Enligt A. Noreen, Ark. f. nord. fil. III: 5. Härleder sig nasaleringen 

här från q i ett urspr. féa-hus? 
8 Fsv. Swina S. R. P. II: 97, in suinu Sv. Dipl. III: 90 ined Swina upp

fattat som svagt femininum. 
4 Fsv. swina, Sv. Dipl. IV: 2 (föregånget av aspanais, vilket tyder på att 

här ar fråga om Swina i Östervåla socken, där det finnes ett gammalt gods 
Aspenäs ined ödekyrka), in swinum Sv. Dipl. IV: 34. 

8 Namnformen Svinna Sjön med nn finnes å Sveriges geol. undersökn:s 
kartblad Lindsbro. 

6 Se om n-stammar vid sidan av partie. pret. E. Wessén, Zur Gesch. 
der gorm. n-Deklin. sid. 147. 
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Genom sammandragning av rotstavelsens i i *swie med i vissa 
kasus följande i (el. e?), ev. genom analogi från en gång även 
i svenskan förefintliga verb swina och swia bör därjämte en 
växelform med l: *stcie ha kunnat uppstå.1 

Denna n-stam *swic torde också föreligga i svenska ortnamn, 
dels som enkelt ord, dels i sammansättning. Som enkelt ord fin
nes don säkerligen i Svia, fsv. Swia, namn på en by i Vaksala 

Fig. 74. Trakten vid S v i a i Vaksala 
härad, Uppland. 

socken i Uppland, vilket i senare tid i skrift »förbättrats» till 
Svidja eller Svedja.2 Att formen på -a genomförts i namnet, för
klaras därav, att det ofta föregicks av preposition, som styrde 
kasus med demia ändelse. Svia har påtagligen fått sitt namn av 
de u p p t o r k a d e , en gång av vatten betäckta marker, som, genom
strömmade och dränerade av en bäck, utbreda sig norr, öster och 
väster om byns högre liggande hustomter8 (se kartan, fig. 74). 

1 Då den gamla genitiv plur.-forinen av *sicie hetat swina, skullo Swina{) 
i namnen Swinagarn, -bolstadh och Swina även kunna höra till donna bild
ning. Då emellertid, såsom jag ovan sökt visa, swin förekommer som namn 
för de liksom Swinagarn till dot gamla Fjädrundaland hörande byarna Svinn 
i Simtuna och Svind i Hacksta socken, varemot swie ej veterligen använts i 
Fjiidrunclalandsnanm, synes det sannolikare, att det är formen swin som ingår 
i Swina-garn (obs. ock dat. swinum sid. 203 not 4). 

2 i Swia Sv. Dipl. I: 252, 405, n. s. III: 80, S. R. P. I: 201, i Sviio (med Swia 
fattat som svagt femin.) ibid. 1: 550. 

8 Det Swia, varav dot ovan omtalade bynainnet Svedja, Svidja är en om-
bildning, kan också ligga till grund för torpnamnen Storsvedja och Lillsvedja 
i Björklinge socken, Uppland. På en karta från år 1796 (se n:o 41 å Länt-
mäterikontoret i Uppsala) skrives det förstnämnda torpets namn Storsvia. 
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Samma *swle »upptorkat ställe etc.» ingår säkerligen, åtminstone 
i många fall, i sammansättningen Svista(d), Sviestad, fsv. Swia-
sta(dh)-, som finnes som by- eller gårdsnamn på flera ställen i 
vårt land (andra leden i detta namn är som bekant fsv. stadh-, 
nsv. stad i den äldre bl. a. i bo-stad fortlevande betydelsen »ställe»).1 

Ett sådant Svisfa, fsv. Swiasta2 som iir beläget i Bälinge socken 
i Uppland, och vars ägor sträcka sig ned mot Björklinge- och 
Fyrisåarna, har nog sitt namn av dessa nu till större delen upp
torkade, men en gång av nämnda vattendrag översvämmade 
områden. 

Av andra gårds- eller bynamn Svista, som troligen hava samma 
härledning, nöjer jag mig med att anföra ännu ett i Uppland hemma-
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Fig. 75. Trakten vid Svis ta i Hagunda 
härad, Uppland. 

hörande, nämligen det i Ramsta socken belägna Svista. Detta 
har sannolikt sitt namn av de väster om byns hustomter på 
sidorna om en bäck liggande, en gång översvämmade markerna, 
som nu delvis utgöras av ängar (se kartan, fig. 75). En del 
av dessa marker hör nu till en grannby, Vissgärde, vars förled, 

Torpen äro belägna vid en mosse, som sammanhänger med Vissjön, vars 
vatten en gång svämmat över de nu delvis upptorkade och till äng och 
åker använda markerna vid torpen. 

1 Några av dessa namn hava även fornsvenska former med e i första 
stavelsen, t. ex. Sweeestad- Sv. Dipl. II: 187, nu Sviestad i Lancleryds socken, 
Östergötland. I somliga kan förleden vara ett personnamn *Sioie, *Swee, som 
egentligen betecknat en man från Svealand, jfr E. Wigforss , Namn o. Bygd 
1918, sid. 120. 

2 S. R. P. II: 66, 80. 
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som ingår i en mängd svenska sjö- och vattendragsnamn1 (bl. a. 

i det i not 3 till sid. 204 omnämnda Vissjön), även erinrar om att 

dessa marker en gång stått under vatten.2 

Det här omtalade substantiverade partie. pret. *sicln eller n-

stammen *swie, gen. plur. swina, båda betydande »upptorkat eller 

grunt ställe vid strand», ingår säkerligen även i en del andra 

med Svin- begynnade nordiska namn8, för vilka man hittills icke 

sett någon annan förklaringsmöjlighet än att ordet svin »svin» 

(lat. »sus») skulle ingå i dem. Sålunda kan t. ex. det flerstädes före

kommande namnet Svin-sjön i st. f. »svinsjön» betyda »sjön med 

upptorkade eller grunda strandpartier»; namnet Svennevad, fsv. 

Swinavadh behöver ej, såsom man tolkat det, betyda »vad, där 

sv in gå över», utan kan i stället betyda »upptorkat eller grunt vad

ställe»; Svin(e)sund likaså ej »svinsund», utan »sund med sänka 

strandpartier» etc. I vissa nordiska namn kan Stcin(a)- vara geni

tiv av folknamnet sviar, svear (jfr sid. 195, not 3). Särskilda 

1 Se A. Noreen, Spridda stud. III : 120, 115, E. H e l l q u i s t , Sv. etym. 
ordb. vesa, Veselnngen. 

2 Samma Svi- (< Swia) som i Svista{d)-na.mnen kan föreligga i Svi-ängtn, 
namn på en i Söderfors socken belägen äng, som hör till Tuva by i Tierps 
socken, Uppsala län, se N:o 398, Tierps s:n, å Uppsala lantmäterikontor. 
Huru nsv. Svi-lunda (anfört i Sv. Dipl. III, reg.) eller Sve-lunda, namn på en 
gård i Jäders socken, Södermanland, som i fornsvenska urkunder (t. ex. i 
Sv. Dipl. III : 513) kallas Swina-htnd-, skall förklaras, är mera osäkert; lik
nande förledsforni visa fsv. Sirigarne S. R. V. II: 65, no. Suines, Suenes vid 
sidan av Suinnes, Svidal (uttalat sviddalinn) vid sidan av Svindal (anförda av 
O. Rygh, Norske Elvenavne, sid. 258 o. N. G. XIV: 64). 

På samma sätt som med Sve- i no. Svenes och svidd- i sviddalinn — huru 
dessa former än må vara att förklara — kan det förhålla sig ined sve- och 
svid- i de sid. 194 ovan anförda fno. své-dde och svid(d)a »självdöd» (jfr Bor
gart, ä. Kristenr. 1,5: »pat hreitir alt svida, er sua urercSr daut at eigi gänga 
manz hända verk till»). Detta ords förled kan höra till det här omtalade germ. 
sui(n) i dess i mht. swin-suht »Schwind-suoht», egentl. »Auszehriingskrankheit» 
(jfr mht. swinen bl. a. »krankhatt schwinden, welken») föreliggande bety
delse. Fno. svedde, svid(d)a skulle då egentligen betyda »död i tärande sjukdom» 
och så »död genom naturlig död» i motsats till död i följd av »manz hända 
verk». 

8 Något av nämnda gamla ord ingår kanske även i vissa växtnamn så
som svintång »havs-tång», svinamynta = Stachys p a l u s t r i s (anf. i Rietz , 
Ordb. över sv. allmogespr.). 
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undersökningar av ifrågavarande platsers topografiska och histo

riska förhållanden torde åtminstone i en del fall kunna avgöra, 

vad det är för ett Svin-, som sannolikast ingår i resp. namn. 

*Swln »upptorkat eller grunt ställe» eller den därmed syno

nyma M-stammen torde också ingå i vissa västgermanska namn, 

begynnande med Swin(e)-, Zwijn-, Schwein- etc.1 

Vi skola nu undersöka, om namnet »svear» och dithörande 

bildningar låta förklara sig ur den ovan (sid. 195 och 203 ff.) om

talade M-stammen *swic. Först må då meddelas en sammanställ

ning av äldre former, som äro av intresse för denna undersökning. 

Med i i r o t s t a v e l s e n märkas följande former: 

lat. suiones, Tacitus, Germania 44, 

i Suigia2 Adamus Bremensis, Gesta III, 24, 

fsv. swiar, Swi-dhi(u)dh (i Erikskrönikan), fvn. suiar och Sui-piob.n 

Med e i r o t s t a v e l s e n : 

lat. suehans4, sue-tidib, Jordanes, Getica III, 21, 23, 

1 Jfr E. F ö r s t e m a n n , Altdeutsches Namenb.8, som påpekar, att vissa 
av honom under swin anförda flodnamn kunna innehålla ndl. swin 
»wad, kreek etc.» 

2 Var. Sueonia, Suedia. Jämte Suigia märkes det ined samma rotstavelse-
vokal i ett brev av år 1008 till den tyske kejsaren Henrik II förekommande 
folknamnet suig(i)i, som troligen avser svear; se härom N. Höjer , Hist. 
Tidskr. XXXIII: 224 f. och där anf. källa. 

3 Om fno. s(u)yar < *sul- se Noreen , Aini. u. anorw. Gram. § 78, 13. Fe. 
swéon »svear» har enligt S ievers , Angelsächs. Gram. § 114, 2 också utgått 
från en form med i i rotstavelsen. I fornengelskan förekomma även sam
mansättningarna Sicio-rice och Swéo-péod, se t. ex. F. Ho l thausen , Beowulf reg. 

4 Var. sucans, sciehans, suliueans samt suaethans (i en lids. från 10.de årh.), 
suethans (fr. ll:te årh.), se Mon. Gorm. hist., auct. ant. V: 59. su{a)ethans är 
säkerligen bildat ur Suepiup; sciehans beror tydligen på felläsning av su-
som sei-; suhueans måste också vara en felskrivning. 

5 Var. suethidi »svear». Samma vokal i l:sta stavelsen visa lat.-fsax. 
Swetide, beteckning för svearnas land i en under namnet Insulae Britannicae 
känd urkund från 1000- eller 1100-talet (se Adam Bremensis, Gesta, ed. B. 
Schmeid le r sid. 286), fda. Stcethiutha? i Nauigatio ex Dania etc. S. R. D. V:623 
(jfr om dessa båda namnformer I. L indqu i s t , ActaPhil. Scand. 1928, sid. 306 
f.) samt lat. Suethedus, som anföres — mellan namnen .Tutus och Dacus — 
i en gammal stamtavla för engelska konungar (se J. M. K e m b l e , A. Transla-
tion o t . . . Beowulf, London 1837, sid. VIII). 

http://10.de
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lat. sueones, tidigast i karolingiska skrifter t. ex. i Einhardi 
Annales1 och i påvebrev t. ex. från år 8352, 

lat. mem, i några påvebrev från tiden 846—10738, 
fsv. nvear*, Stce-riker\ 
fvn. sucnskr. 

Med ce i r o t s t a v e l s e n : 
fda. run. suq-piaup- (sannolikt = swee-) k Tirstedstenen6, 
fsv. Siccv-rike, 

» sweensker, 
fvn. suånskr.1 

Såsom synes har sveanamnet i i rotstavelsen i den ä l d s t a 
form, vari det anträffats: i Tacitus' Germania (från l:sta årh. e. 
Kr.); e i namnet är först känt från Jordanes' Getica (C:te årh. 
e. Kr.), och te som rotstavelsevokal först från den sannolikt från 
10:de århundradet e. Kr. stammande Tirstedinskriften. 

Vad då först beträffar den äldsta kända formen av svearnas 
namn: Tacitus' suiones, finner man, antingen t-vokalen här är 
lång eller kort (vilket icke synes av beteckningen) en fullständig 
motsvarighet till denna i nom. plur. (urnord. *sulaniR) av den 

1 Se Mon. Germ. Hist. Script. I: 200. 
2 Se Sv. Dipl. I: 7. 
8 Sv. Dipl. I: 8, 9, 15, 34, 40. Huruvida sueui i ett påvebrev från år 905 

(Sv. Dipl. I: 19) beror på felläsning för sueni eller på sammanblandning med 
sueui »sveber» (jfr Suevonia om svearnas land nedan not 5), kan ej avgöras. 

4 Den latiniserade formen härav: swei, förekommer t. ex. i en urkund 
från år 858 (Sv. Dipl. 1:10); den är särskilt vanlig i förbindelsen Sweornm 
Gothoruinque rex (se t. ex. det i Sv. Dipl. II : 56 avtryckta brevet från år 
1228). 

5 Belägg hos Noreen , Aschw. Gram. § 169, anm. 
Andra namnformer för sveariket frän äldre tid med rotstavelsevokal eäro: 

Sueonia t. ex. hos Adam av Bremen, Suevonia, ibid., Suedia t. ex. ibid., Suethia 
t. ex. i reg. till Sv. Dipl. I, II, Swechia (c väl närmast fel för t) ibid., Swetia 
ibid., Suecia t. ex. ibid., Suescia ibid. o. reg. till samma arb. IV, Sweden t. ex. 
i reg. till anf. arb. n. s. I, II. — Suet{h)ia, Suedia och Sweden äro bildningar till 
det sid. 207 not 4 anförda suethans; Suecia är endast en skrivning för Suetia, 
likaså väl även Suescia. 

6 Se om Tirstedinskriften senast I. L i n d q u i s t , Acta phil. scand. 1928, 
sid. 304 ff. 

' Om fvn. sénskr < sué- se Noreen, Aisl. u. anorw. Gram. § 77, 14. 
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enligt den föregående framställningen med Stcina- i Swinagarn 
sammanhängande M-stammen *swle. 

Den därnäst äldsta kända formen, Jordanes' suehans för sueans 
(såsom en handskrift har)1 kan, om dess e-vokal är kort och såle
des motsvarar ett äldre kort i, förklaras genom a-omljud, som 
inträtt i de kasus, i vilka en dylikt omljud verkande vokal följde 
(jfr a-omljudet i vn. svena ovan sid. 196). Är e i sueans långt, 
kan det bero på övergång av i till é i ställning mellan w och a2; 
att ett föregående w kunnat medverka till en övergång av ett 
slutnare vokalljud till ett öppnare, synes framgå av fsv. vara 
för äldre vcera m. fl. ord,8 och att ett omedelbart följande a 
kunnat ha liknande verkan, bestyrkes av östn. ö för äldre u i 
t. ex. fsv. böa, motsvarande fvn. bita* 

Även efter den i sueans föreliggande förändringen av i- till e 
fortlevde i namnet den ursprungliga vokalisationen i de former, i 
vilka någon av de nämnda anledningarna till förändring av vokalen 
icke förelåg. Med tiden kunde så liksom i t. ex. fvn. sile: sele, fsv. 
slipi: slcepih genom utjämning dubbelformer *stvle: *swée uppstå. 
Ur formen *sivée förklaras så e-vokalen i övriga (å sid. 207 f. med 
noter) ovan anförda namnformer.6 — Vad n i sueni beträffar, 
förklaras detta på samma sätt som n i t. ex. fvn. gotnar för götar, 
nämligen av analogi från w i genitivändelsen -na.1 

Från nämnda växelform *swie härleder sig vokalisationen i 
Suigia som namn för svearnas land samt i det därmed säkerligen 
sammanhörande (å sid. 207 not 2 anförda) suig{i)i; vad -g(i)- i 

1 Jfr om dylikt hiatusfyllande h i äldre germanska namn M. S c h ö n f e l d , 
Wtb. der al tgonn. Pers . u. Völkernamen under suiones och Baduhenna; jfr ock 
E. H e l l q u i s t i Tegnérs Festskr. sid. 239. 

2 Se om denna övergång A. K o c k , Svensk Ljudhist. I : 95; jfr emellertid 
A. N o r e e n , Aschwed. Gram. § 115, Anm. 4. 

• Se K o c k anf. arb. I : 135 ff.; jfr emellertid N o r e e n anf. arb. § 117, Anm. 
4 N o r e e n anf. arb. § 121 och där anf. Ut. 
8 Se om sådana dubbelformer N o r e e n , Aisl. u. anorw. Gram. § 140, 

Aschwed. Gram. § 163, 1. 
6 Det i Swe-rike ev. föreliggande länga e kan ock ha uppkommit i en ur

sprunglig sammansät tning "Suin-rike, vari in- övergått till e liksom t. ex. i 
fvn. och urspr. fsv. le-rept ur lin-rept (se N o r e e n , Aschwed. Gram. § 83, 2 b 
och 3 b); därefter kan e från ett på dylikt sätt uppkommet Své-rike på ana-
logisk väg ha införts i andra med ordets förled sammanhörande ord. 

' Se N o r e e n , Aisl. u. anorw. Gram. § 334, 4. 

14 — Fornvännen 1930. 
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dessa former angår, så betecknas därmed säkerligen endast ett hia-
tusfyllande^', som antingen inträtt på nordisk botten eller i skrivar
nas tyska modersmål.1 I Swi-dhi(u)dh, Sui-piöb, bildat till swi-ar 
som got. Gut-piuda till *gutans, är ursprungligt i kvar. I fvn. suiar 
kan ett på analogisk väg genomfört i föreligga. Detsamma kan vara 
förhållandet med i i fsv. swiar, men delvis — kanske ock delvis i 
fvn. suiar — kan i här bero på en sannolikt vid mitten av 1200-
talet inträdd förändring av växelformen stvéar till siciar, vilken 
beror på en från denna tid härrörande övergång av é till l fram
för vokal.2 Nsv. svear med trots denna övergång bevarat é kan 
vara en litterär, från fornspråket lånad form,3 såvida den ej åter
går på ett fsv. swiar, vari t genom den fornsvenska övergången 
av l till é i öppen stavelse förändrats till é. 

Vi vända oss nu till de med »svear» sammanhörande bild
ningar, som i rotstavelsen förete ce. 

Den äldsta hithörande formen, Tirstedstenens suq-piaup-, vars 
förled säkerligen är att läsa sure.-* har, om ifrågavarande vokal 
är kort, uppkommit genom den allmänna fornsvenska och forn-
danska övergången av e till ce; är cei långt, har det uppkommit 
ur en form med é genom den i de båda näranda språken in
trädda övergången av é till ~a i ställning framför konsonant.5 Av 
särskilt intresse är, att vokalen i suq- är återgiven med F-runa, 
alltså med tecken för n a s a l e r a d vokal. Att F här också avser 
nasalvokal och icke endast står som variant för den vanliga 
a-runan -1, bestyrkes därav, att F-runan betecknar nasalerad 
vokal i andra ord å samma sten [qsrapr, frqnti, p q 2 ggr, 
fqink, q och siq6; endast i frqpa, om detta såsom sannolikast 

1 Jfr dylikt i i fno. syiia, syia »svear» hos M. Hicgstad, Vestno. inaal-
fore I I : 2, 2:dre Bolken, sid. 35 och Noreen, Aisl. u. anorw. Gram. § 312, 1, 
samt sådant övergångsljud, tecknat g(i) i fornsaxiskan (se F. H o l t h a u s e n , 
Asächs. Elementarb. § 173, Anm. 3) och i fornhögtyskan (so W. B r a u n e , 
Ahd. Gram. § 117, Anm. 1). 

2 Se om denna övergång E. Wigforss , Namn o. Bygd 1918 sid. 113 ff. 
8 So Wigforss anf. arb. sid. 124 f. 
4 Jfr om a-runa för te Winimer-Jacobsen, Da. Runem. sid. 26 f. 
5 I fornsvenskan har denna övergäng i vissa trakter inträtt före år 1000 

(jfr Noreen , Aschw. Gram. § 114, 1), i forndanskan likaså, se J. Bron-
dum-Nielsen, Gammeldansk Gram. § 162. 

6 Enligt I. L i n d q u i s t s läsning ant. arb. sid. 326 (se rörande nasalvokal 
i detta pronomen E. Liden, Ark. f. nord. fil. IV: 111). 
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synes, skall läsas Frtepa1, står F för onasalerad vokal, men 
här kan F bero på, att ristaren först råkat hoppa över till 
det följande ävenledes med fr- begynnande frqnti, men märkt 
misstaget, då han ristat frq- och så låtit dessa tre runor gälla 
för den första stavelsen i Freepä). Nasalvokalen i Suq-piaup-
kan förklaras av att det *swie, från vilket Suq- enligt det före
gående utgått, genom analogi efter det närstående swin kan ha 
fått rotvokalen nasalerad (jfr om nasalvokal i sivin sid. 203 ovan). 
<c-vokalen i fsv. Swce-rike (nsv. Sverige, uttal, svärje), sivamsker och 
fvn. sucenskr låter förklara sig på samma sätt som a? i *Sww-piup (fda. 
suqpiaup-)2. Vad adjektivet swansk- vidare beträffar, så är den 
form, varur detta framgått: *sivénisk- (som framför vokalbegyn-
nande ändelse förkortades till swensk-)3 bildad till swéar på sam
ma sätt som t. ex. fsv. adj. gut-nisk- till folknamnet gutar. 

Den föregående undersökningen torde ha visat, att samtliga 
former av namnet »svear» med tillhörande bildningar låta här
leda sig ur en form *swle, som kan ha varit beteckning för befolk
ningen vid Svinne-garnsviken. Då Svinnegarnsviken låg i s j ä l v a 
m i t t e n av det iildsta kända svearikets mälarstrand, vore det redan 
därav förklarligt, om namnet kunnat utbreda sig till att bliva en 
beteckning för bela rikets inbyggare. Till denna utvidgning av 
namnets innebörd kan ha bidragit, att formen swiar kan ha 
självständigt uppkommit och brukats på f le re ställen inom riket, 
nämligen som benämning på dem, som bodde i byar och gårdar 

1 Se om läsningen Frcefia L indqu i s t , anf. arb. sid. 308 f. Med Wim-
niers läsning av frqjia som Fröfa återstode i inskriften intet exempel på 
F för onasalerat a; det är ju icke alldeles uteslutet, att den övergång av F-
runans namn till öss (< *ansuK), som säkerligen är anledningen till att denna 
runa ined tiden kom att brukas även som tecken för ö (se härom E. Wad
s te in , Fornno. homiliobokens Ijudl. sid. 70 och närstående sidor) redan in
trätt på Tirstedstenens tid. 

2 Formen *Sweej)iuJ> ligger även närmast till grund för det hos Henricus 
Huntendunensis, Hist. angl. mon. sid. 736 enligt Ax. Oxenstiernas skrifter 
avd. 2, IV, reg. förekommande sicathedi »sueci». 

8 Till det ovan omtalade ndl. namnet het Swin finnes också ett adjektiv 
på *isk bevarat i mit. suensch i srrensche mate »e. Mäss fiir Salz; vom 
Namen des Hafens von Briigge» (Liibben-Walther, Mnd. Hand-Wtb.) 
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med de förut omtalade namnen Swin ( < *swian-), Swina, Swina-
bolstap-, Swia-stap- och Swia.1 

Det var emellertid även andra förhållanden än det centrala 
läget, som gjorde, att trakterna vid Svinnegarnsviken intogo ett 
särskilt framstående rum i det äldsta kända sveariket och där
för torde ha varit huvudplatsen för uppkomsten av sveanamnet. 

Såsom liggande intill den högst belägna delen av västra Upp
land, vilken utgör detta landskaps tidigast befolkade del,2 hava 
slättmarkerna i närheten av Svinnegarnsviken — bland vilka 
märkas (delar av) den nu s. k. Enköpingsslätten — säkerligen hört 
till de tidigast uppodlade av Upplandsslätterna. Alltefter som 
dessa slättmarker genom landhöjningen kommit fram ur vattnet, 
torkat upp och fått växtliv, ha de börjat tagas i bruk av män
niskorna, först som betesmarker, sedan ha de på torrare ställen 
odlats upp och förvandlats till åkerfält. Då dessa slättbygder på 
grund av sin naturbeskaffenhet äro m}'cket bördiga och lämpade 
för åkerbruk,8 kommo de snart att få rik tillgång på livsförnö
denheter, ja i det allra äldsta sveariket hörde de säkerligen till 
de på sådana rikaste landsdelarna. 

I k o m m u n i k a t i o n s hänseende intogo Svinnegarnstrakterna 
redan genom sina sjöförbindelser åt olika håll också ett fram
stående rum. Även till lands utgick från dessa trakter en natur
lig samfärdsled, säkerligen brukad sedan uräldsta tider; denna 
gick fram å de sandåsar, som sträcka sig från Svinnegarnsviken 
ända upp till Norrland. Ännu går landsvägen långa sträckor på 
ryggen eller sidorna av dessa åsar. Sådana åsar voro, innan lägre 
liggande marker uppodlats och avdikats, de enda ställen, där 
man kunde taga sig någorlunda torrskodd fram.4 Att nämnda 

1 Ur enbart detta (ett stycke öster om Uppsala i Vaksala socken belägna) 
Swia vill J . S a h l g r e n : härleda sveanaranet (se hans i Sydsvenska Dagbla
det cl. 22 febr. 1930 införda referat av sin dagen förut hållna installations
föreläsning som professor); delvis kan S. således ha träffat det rätta. 

2 Se A. G. H ö g b o m i Uppland I : 48 ff., B. S a l i n i samma arb. I : 164 ff. 
8 Jfr Några ord till upplysning om bladet Enköping (i Sveriges geol. un

dersöknings kartverk) sid. 5: »Som kändt är, anses hela denna t rakt för 
u tmärk t bördig och för åkerbruk passande». 

4 Om sandåsarnas betydelse som koinniunikationsleder i forntiden se A. G. 
H ö g b o n i , Uppland I sid. 32 ff., Ymer 1912 sid. 253 ff. samt om åsarna 
mellan Svinnegarnstrakten och Norrland de till anf. st. meddelade kartorna. 
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åsväg varit mycket använd, är tydligt därav att vid dess södra 
ända — liksom å flere andra ställen i mälarlandskapen, där en 
ås möter ett vattendrag — uppvuxit en köpstad, Enköping, som 
är en av våra äldsta städer och utan tvivel haft till föregångare 
en på samma ställe belägen urgammal hamn- och handelsplats. 
Ännu i slutet av medeltiden använde många denna väg mellan 
Norrland och Svinnegarn. Detta framgår av en medeltida namn
längd från Svinnegarns kyrka, som utgör en förteckning på 
»hädangångna donatorer». Bland dessa donatorer märkas flere 
personer från Norrland, särskilt från Hälsingland och Gästrik
land, som tydligen färdats denna väg, som för dem var den 
kortaste till Svinnegarn; (avsikten med dessa vägfarares resa 
till Svinnegarn var uppenbarligen att besöka den med kyrkan 
förknippade offerkällan i Svinnegarn, som var on av de mest 
besökta vallfartsorterna i riket1). 

Å samma väg från Norrlands väldiga skogs- och jaktmarker 
kom kanske till de gamla svearna en del av de pälsverk, som 
dessa enligt Jordanes' bekanta vittnesbörd2 läto sända vidare 
ända ned till Rom. Att den av svearna tidigt bedrivna handel, 
varom denna Jordanes' uppgift vittnar, haft driftiga idkare i 
Fjädrundaland, dit Svinnegarnstrakten hörde, därpå tyder det 
förhållandet, att svearnas äldsta handelsstad Birka växte upp 
på en plats, som hörde till detta »land»8. 

Till Fjädrundaland hörde också det bredvid Björkö liggande 

1 Se N. A h n l u n d s intressanta artikel, Svinnegarns källa, i Svensk sägen 
och hävd sid. 67 ff. samt om den ovannämnda nainnlängden J. S a n d s t r o m , 
Namn och Bygd 1914 och A h n l u n d , anf. arb. sid. 62 ff. 

Nämnda gamla, invid Svinnegarnsviken på obetydlig höjd över dess 
nuvarande vat tenyta belägna offerkälla, den ryktbaraste i Svealand, vore 
värd en undersökning. Kanske skullo grävningar där medföra fornfynd, 
ägnade at t belysa frågorna om kallans ålder som kultplats och om land
höjningen i t rakten. Även en undersökning av några ät tehögar i närheten, 
särskilt av den väldiga s. k. Haralds kulle (se å kartan sid. 202) skulle kunna 
medföra viktiga upplysningar om traktens forntida förhållanden. 

2 Getica III , 2 1 : »Suehans . . . sunt , qui in usibus Romanoruin sappherinas 
pelles commercio interveniente per alias innumeras gentes transnii t tunt , 
famosi pellium decora nigridine.» 

8 Björkö hörde nämligen till Trögds härad i Fjädrundaland, se S t y f f e , 
Skandinavien under unionstiden sid. 281. 
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Alsnö med dess gamla kungsgård, där säkerligen de av Rimbert 
från Ansgars tid omtalade sveakonungarna hade sitt säte.1 

Att svearnas urbygd — såsom förhållandet är med Svinne
garnstrakten — legat invid den e g e n t l i g a Mälaren och icke 
vid en mera avsides belägen utlöpare av denna sjö, är också 
troligt av vad Tacitus säger om deras flottor och förmåga att 
manövrera sina skepp.2 Det har varit de stora, vid storm ganska 
upprörda fjärdarna i den egentliga Mälaren — den största den ej 
långt från Svinnegarnsviken beliigna Björkfjärden — samt de 
där åt alla håll gående otaliga båtlederna, som utbildat svearna 
till det välövade, med flottor utrustade sjöfartsfolk de redan på 
Tacitus' tid voro. 

Denna deras stora sjöfartskunnigbet utgjorde en väsentlig förut
sättning för att de efter hand mer och mer kunde utbreda sitt 
inflytande och bliva dominerande icke blott .i Mälardalen utan 
med tiden också i större delen av Bottenhavs- och Östersjö
området. 

Att även inbyggare kring Svinnegarnsviken — likt Tacitus' 
»svioner» — långt fram i tiden varit duktiga sjöfarare, framgår 
av runinskrifter från denna trakt. En sådan inskrift från Tillinge, 
en grannsocken till Svinnegarn, är ristad efter en man, om 
vilken det bl. a. säges: »H(an) . . . förvärvade ägodelar ute i 
Grekland».3 En annan runinskrift, som finnes å en .nu i Svinne
garns kyrkas vapenhus uppställd sten, minner om en sjöfarare, 
som med sitt »skepp . . . styrde österut i Ingvars härföljo»4, och 
alltså deltog i Ingvar den vittfarandes bekanta härfärd till Ryss
land. 

Att det även senare funnits storvulne män vid Svinnegarns
viken, kan bekräftas av den bekanta berättelsen om Joar Blå, 
herre till det å en ö vid inloppet till viken belägna fasta Gröne-

1 Se B. T h o r d e m a n , Alsnö Hus, sid. 5. 
2 Jfr det bekanta stallet Germania 44: »Suionum hinc civitates, ipso in 

Oceano, praeter viros annaque classibus valent. Forma navium eo differt, 
quod utrimque prora paratam seinper appulsui frontem agit. Nec velis 
ministrant nec remos in ordinem lateribus adiungunt: solutum, ut in quibus-
clam fluminum, et mutabile, ut res poscit, hinc vel illinc remigium». 

8 Se t. ex. E. Brå te , Sverges runinskr. sid. 65 f. 
4 Se t. ex. R. Dybeck , Sverikes runurk. sid. 16. 
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borg, vilken tilltrodde sig att ur den kappa han bar kunna 
»få fram en k o n u n g » . 

Om svearnas namn således i enlighet med den av mig fram
ställda härledningen utgått från ett *suian-, »upptorkad strand 
etc», kan deras stam med avseende härpå sägas ha sin rot i 
den jord, som, alltefter som den höjde sig ur vattnet och tor
kade upp, omskapades till åker, vars fruktbarhet lät stammen 
växa upp till att bliva den kraftigaste och mäktigaste i Ost
norden1. 

1 (Vid k o r r . ) . Att d i det sid. 198 omtalade Svind, såsom där antages, är 
oureprungligt, framgår av en äldre form Swin, som jag nu funnit i Upplands 
jordebok för år 1540, nr 10, Trögden Härad, sid. 78, 79, 86 (å Kammararkivet 
i Stockholm), nn för n i de å samma sida anförda fsv. Swinn(e) och nsv. 
Svinn är att jämtöra med nn för ursprungligt n i t. ex. fsv. spinna av spini 
»spene», fsv. Unna av adj. lin »len» (se Söderwalls Ordb.) och nsv. Svinngarn, 
Svennegam ur Swinagarn. 

En parallell till a t t Svinstad sid. 199 och Svista sid. 205 icke, såsom -sta(d)-
namn i allmänhet synas göra, innehålla ett personnamn som förled, är det 
delvis likbetyclancle fsv. Floasta (t. ex. i Sv. Dipl. I), Floosta S. R. P. I: 293, 
nsv. Flogsta {g ur hiatusfyllande w, so N o r e e n , Aschw. Gram. § 336 o. 273), 
namn på en by i Bondkyrko socken, Uppland, som tydligen är en bildning 
till sv. dial. Jtoe »vattensamling, mindre träsk», no. dial. flo »större grund 
vat tenpuss, myr, isl. flöi »utvidgning av ett vattendrag», besläktat med isl. 
flöa »flöda över, översvämma» etc. (se om dessa former t. ex. Sv. Akad:s 
Ordb. flo). Byn har säkerligen namnet efter en nedanför densamma befintlig 
utvidgning av Hågaån. Även Flosta i Altuna socken, Uppland, som är be
kant för det därstädes framspringande väldiga källflödet, vilket med sina 
inånga källådror bildar en stor damm och är kraftigt nog att t. o. m. driva 
en kvarn, innehåller tydligen i sitt namn samma floe. 

Med det sid. 208 anförda, analogiskt n innehållande sueni är att jämföra 
e t t som variant till sucones uppträdande suenones, anfört i Mon. Germ. Hist. 
script. I: 200, not n). 

Se rörande det sid. 113 omtalade Birka E. W a d s t e i n , Norden och Väst
europa i gammal tid, sid. 75 ff. och i det ta arb. sid. 179 ff. anf. lit. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

E. W a d s t e i n : Der Name Sver ige . 

Bei dieser Untersuchung geht Verf. davon aus, dass das älteste S v e a r i k e 
(Reich der svear), das man kennt, auf die an den nördlichen Mälarsee 
grenzenden Gegenden beschränkt war, und sucht zu erweisen, dass der 
Volksname s v e a r (aschwed. auch siviar, im Genit. swina) eine mit Svinne-
(aschwed. Swina-) in Svinnegarnsviken, dem Namen der gerade in der Mitte 
dieses Teiles des Sees befindlichen Bucht, zusammengehörende Bildung sein 
känn. 

Dieses aschwed. Swina- stellt Verf. mit ndl. swin, zwin „Watt" (=Untiefe, 
seichte Stelle an der Kriste, der bei Ebbe blossgelegte Meerboden) zusammen, 
das auch als Name einer jetzt ausgetrockneten Meerbucht bei Briigge: het 
Swin, bekannt ist. Weitere Verwandte findet er in mndl. swinen, ahd. swlnan. 
„hinschwinden, abnebmen, minui, sich nach und nach 'durch Austrocknung 
einziehen", wnord. svina, svena, isl. svia "abnebmen" u. a. in. Die Form MOM 
erklärt er als ein substantiviertes Part. Prat., urgerm. *sui-an-, -in-, von swinan, 
dessen -n-, wie isl. «t't'o zeigt, urspriinglich nur dem Präsens angehörte; das 
Wort sollte also eigentlich „aufgetrocknet(e Stelle)" bedeuten. Die schwed. 
Wechselform swin verbalt sich zu swin wie z. B. germ. skin "Schein, Glanz" 
zu dem gleichbedeutenden germ. skin. 

Swin- in Svinnegarnsviken bezieht sich nach dem Verf. auf die Untiefen, 
bzw. aufgetrockneten Stellen, die teils während trockener Jahreszeit, teils 
allmiihlich durch die Landhebung an den Ufern dieser Bucht entstanden. 
Auch in anderen Namen von Lokalitäten findet Verf. diese Natnrbezeichnung 
swin wieder. 

Neben dem substantivierten Part. Prat. swin hat es, wie Verf. hervorhebt, 
einen verwandten M-Stamm (in späterer altschwedischer Form) *swie gegeben, 
der auch in schwedischen Ortsnamen fortleben diirfte. Dieser n-Stannn, iin 
Plural swiar, swear, känn nach dem Verf. auch im Volksnamen siviar, swear 
vorliegen; n-Stämme wurden bekanntlich u. a. als Volksnamen benutzt. 

Verf. untersucht ferner die Formen des Namens svea r mit dazugehörigen 
Bildungen und kommt zu dem Ergebnis, dass diese sich alle aus der in 
swin, swte vorliegenden Basis sul erklären lassen. 

Dass der Name swiar, der also eigentlich die am Svinnegarnsviken woh-
nende Bevölkerung bezeichnet haben känn, später eine Bezeichnung der Be
wohner des ganzen Reiches wurde, erklärt Verf. daraus, dass die am Svinne
garnsviken liegenden Gegenden nicht nur wegen ihrer zentralen Lage, son
dern auch wegen anderer Umstände einen besonders hervorragenden Platz. 
im Reiche einnahmen. 


