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FORORD

I dette lille skrift er samlet seks af de ialt otte forelæsninger, der var programsat til 'Gotisk Workshop 2 - et uformelt formidlingstræf, som blev afholdt på Syddansk Universitet i Odense den
18. marts 2010 i regi af Gotisk Læsekreds (Institut for Sprog og Kommunikation) og Forskerkredsen (Center for Middelalderstudier). På grund af sygdom blev Jan Paul Strid (Linkoping),
der skulle have talt over emnet 'Problematiken kring Gi:it-namnen (Gotala, Gotevi m.fl.)', desværre forhindret i at optræde ved symposiet, medens Niels Paulsen Bonde (Odense), der på
dagen forelæste over 'Urvestromansk fonologisk tilpasning af østgermanske låneords fonemer
i perioden 200-600 e.Kr.', har ønsket at lade sit indlæg indgå i en bredere publikationsramme
omhandlende det valgte emne.
Det skal bemærkes, at de fremherskende økonomiske forhold desværre ikke denne gang tillod arrangørerne at tilbyde oplægsholderne tilskud til rejse og overnatning. At gode kolleger
fra Sverige alligevel ønskede at deltage med oplæg under disse omstændigheder, viser at deres

kærlighed til gotisk sprog og kultur er mindst lige så stor og varm som den, der har karakteriseret
de lokale goterkendere.
Det er arrangørernes behagelige pligt at takke institut for Sprog og Kommunikation og Center
for Middelalderstudier for fin forplejning i forbindelse med oplægsholdernes frokost og middag.
En særlig tak skal rettes til Center for Middelalderstudiers sekretær, Karen }og Rasmussen, der
med stor hjælpsomhed stod arrangørerne bi med den praktiske tilrettelæggelse; og til Elsebeth
Jensen (DTP-Funktionen), der med megen omhu har stået for den endelige grafiske udformning
afbidragene til dette hefte. Endelig skal vi takke de mange tilhørere fra nær og fjern, der havde
fundet vej til arrangementet, og som gennem deres varme interesse for foredragsemnerne bidrog
til at gøre 'Gotisk Workshop 2' til endnu en vellykket begivenhed i rækken af arrangementer om
gotisk sprog og kultur afholdt på Syddansk Universitet over de seneste godt fire år.
Illustrationen på omslagets forside gengiver den første trykte udgave af Codex argenteus
(Dordrecht 1665) ved Franciscus Junius. For yderligere oplysninger, se Lars Munkhammars
bidrag til dette hefte, s. 31.

Ingmar Sohrman

DET GOTISKA INFLYTANDET PÅ SPANSKA SPRÅKET
OCH HUR MAN SETT PÅ DETTA

Trots att den Iberiska hal von ligger så långt borta från det germanska området som det går i Europa
har de germanska språken i olika tider liimnat bidrag till det spanska ordforrådet. Detta skedde
i praktiken innan det fanns någon spanska, eftersom redan latinet mottog ett antal germanska
ord, och sedan har detta inflode pågått ånda fram till våra dagar med alla inlån från engelskan
(Penny 2002:277-279), dår vi till och med hittar 'engelska' konstruktioner, hybridlån, som inte
existerar i engelskan som till exempel hacer footing 'jogga' [hacer = 'gora' < Iat.facere] (denna
kollokation finns for ovrigt åven i franskan och italienskan), hacer puenting 'bungyjumping'
fpuente ='bro'] och flygbolagsnamnet Vueling [vuele = 'fiyger'] (se Sohrman 2006:67).
Också de nordiska språken har liimnat ord som ombudsman från svenska och eslal6n, 'slalom'
från norska, men dessa har alla kommit in i modem tid. Betydligt aldre år verbet escanciar, som
behandlas langre fram i de11.na artikel.
Ralph Penny (2002:263-264) har i sin stora fornspanska grammatik delat in de germanska
lånorden i fornspanskan i tre grupper:
"
"
"

Germanismer som kom via latin och fOrst hade anpassats till latin.
Germanismer som exklusivt forekommer på den Iberiska halvon.
Germanismer via franska/occitanska.

Dårefter har vi, som tidigare sagts, ett antal lånord som kommit in i spanskan under olika epoker
ånda fram till modem tid.
Under den tidiga medeltiden kom ett antal germanska lånord in i spanskan. Inte bara goter utan
åvcn sveber, vandaler och franker bcfann sig under långa tider på den Iberiska halvon. Svebema
gick under som eget folk når deras rike togs av den visigotiske kungen Leovigild 585. Hår fanns
också en viss religios motsåttning mellan falken då svebema var katoliker medan visigoterna var
arianer, åven om de blev katoliker några år senare vid konciliet i Toledo 589 under Leovigilds
son Recared. Leovigild var den som skapade det visigotiska riket på Iberiska halvon (Heather
1996:279-282), och vandalerna fortsatte från den Iberiska halvon till Nordafrika, men de hann
efterlåmna en vålbekant spansk toponym V/andalusien. Det år alltså fullt mojligt att finna andra
språkliga rester av dessa två språk kanske framfOrallt i toponymer, men eftersom deras språk
år foga kånda kan man inte klart sårskilja eventuella lån från sveberna eller vandalerna från de
gotiska (se Price 1998:461 och 483).
Eftersom visigoterna styrde den Iberiska halvon i praktiken redan från borjan av 500-talet,
men verkligen från 569 till morernas ankomst 711 (Garcia Moreno 2008) kom dessa att vara det
germanska folk som liingst och intensivast haft kontakt med den romansktalande befolkningen i
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Sydvasteuropa, så det ar rimligt att anta att dessa haft stOrst språkligt inflytande på den varietet
som skulle bli spanska. Ett problem ar naturligtvis att de tidiga germanska språken i många fall
var mycket lika och att det darfor ar svårt att klart urskilja vilket språk som har givit vilket ord.
I gotiskans fall ar det extra svårt, eftersom vi har mycket få gotiska inskrifter från den Iberiska
halvon, och vi vet mycket lite om hur visigotiskan såg ut vid denna tid. Endast lexikala forekomster som kan anses unika for Iberiska halvon ar mojliga att betrakta som odiskutabelt gotiska.
Vi har dessvarre en ganska begransad karmedorn om det gotiska språket overhuvudtaget, och
som huvudkallan ar en bibelOversattning kan man misstanka en hel del grekiskt inflytande, men
detta ar också svårt att klart påvisa liksom vad som verkligen ar genuint gotiskt. Dessutom anses
visigoterna vara det mest romaniserade av de germanska falken. Vad detta egentligen innebar
ar mycket svårt att faststalla.
Ett stort problem ar alltså att vi inte heller vet i vilken utstrackning det gotiska språket levde
och anvandes bland visigoterna i 'Spanien'. De texter vi kanner om och av goter i Spanien ar
samtliga skrivna på latin (och under senmedeltiden på spanska), men dessa texter fOrfattades
av klerker och larda skrivare. Vi vet alltså ingenting om vilket språk man anvande i hemmen,
bland kvinnor och barn eller bland bander och handelsman med flera, vilka inte lamnat några
sk..riftliga vittnesbord efter sig.
Ett annat område dar gotiskan kan ha anvants fram till kung Recareds omvandelse till katolicismen 5 89 ar naturligtvis i religiosa sammanhang. Visigoterna omvandes till den arianska kristendom en på 300-talet av /W/ulfila. På Balkan var arianismen vid den tid då goterna kom till Svarta
Havet en mycket stark rorelse, och i olika skrifter ar det belagt att /W/ulfila var en mycket aktiv
och overtygad arian (se Kaufmann 1899 & Voigt 1902: 190-213 ). Den som lat goterna komma in i
Romarriket var kejsar Valens, som sjalv var arian, aven om han kom att falla i slaget vidAdrianopel
378 mellan Romare och goter. Hans kropp återfanns aldrig efter slaget (Barbero 2005).
Den fOrfattare som brukar kallas Pseudo-Fredegarius berattar att man i samband med omvandelsen av det visigotiska folket brande backer i det visigotiska Spanien. Orlandis (1976)
citerar Fredegarius kronika som ar bevarad, dar denne sager 'et omnes libros Arrianos precepit
ut presententur; quos in una domo conlocatis incendio concremare iussit11 (Orlandis 1976:43).
Dessa backer skulle alltså ha varit arianska, och med tanke på att bibeln fanns oversatt till
gotiska, och att arianismen kom att vara ett i det narmaste etniskt kannetecken for goterna på
deras vag från Svarta Havet till Iberiska halvon, ar det nog inte for djarvt att anta att i alla fall
en del av bockerna var skrivna på gotiska, men som sagt vi vet inget, och kan omojligen få veta
vad som egentligen hånde.
Visigoterna kan också ha lamnat andra språkliga spår efter sig på vagen från Svarta Havet till
Spanien. Dessa har då sannolikt blandats samman med andra germanska lån och forandrats så
att vi i dag inte kan se dem som gotiska. Det finns alltså en mangd språksociologiska faktorer att
ta med i berakningen, nar vi diskuterar gotiskans existens efter tiden på Balkan. Emellertid vet
vi att gotiska talades på Krim anda till 1600-talet då Ogier Ghislain de Busbecq (1522-1592),
osterrikisk ambassador hos sultanen 1554-1562, upptackte (Poghirc 1967) spår av gotiska på
Krim och fOrtecknade ett drygt hundratal ord i boken
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Jtinera Contantinopolitanum et Amasianum, Antwerpen 1581 och i en fullstandigare utgåva
1633 i Leiden Omnia quae extant opera.
I spanska ar det i lexikon, och i synnerhet bland toponymer och namn, dår vi finner rester av
visigotiskan (Gamillscheg 355-363). Några representativa exempel på sådana gotiska lånord
år:

"

•

grima 'angslan, obehag' < got. *grimms, 'fOrfarlig';jfr fut. grimlgrimmi 'fientlig, skrackinjagande', skand. grimmr 'arg, obeveklig' (Cor.) Ufr figuren Grima i J.R.R. Tolkien, Sagan
om ringen].
ev. alevoso 'svekfull' < got lewjan/galewjan 'fOrråda', problem med prefixet; aven arab.
'aib 'defekt, last/olat' har fOreslagits, senare (1500-t) aven med bet. 'synd' i boken Doctrina
Christiana en lengua Arabiga.
tregua 'vapenstillestånd' < triggwa (da. tryg, sv. trygg, fsv. trygger, isl. tryggr, got. triggws,
men fsax. triuwi > ty. treu; ags. treow > eng. truce ). Bibehållandet av ljudet G markerar
gotiskt inlån, eftersom detta ljud inte fanns i motsvarande frankiskt ord. Det kan också
peka på ett starkare band mellan gotiska och fornnordiska, men detta ar mer tveksamt.
escanciar 'sl<ån_ka i cider' (vill(et i detta fall gOrs bakom ryggen 7 ett brt1k som ån_nt1
finns i Asturien) < got. *skagkjan, belagt got. skankja/skagkja (comes scanciarum) (jfr
Corominas och Gamillscheg). Jfr. da. skænke, fsv. skænkia och isl. skenkja. Intressant att
konstatera ar att spanska bevarar postkonsonantiskt -i till skillnad från andra romanska
språk. Jfr. fr. echanson 'vinkypare for kungar etc.' < fornfr. echanz < frank. *skankjo. I
lexemet escanciano, vacklan mellan -an och -ano (jfr port. escanc;ao). Det spanska ordet
guardian anses ha kommit från got. wardjans.

Vidare finns det i spanskan en ny deklination (fOrutom de till tre reducerade latinska fem, jfr.
Sohrman 2006), och denna anses komma från gotiskans -ii, oblikt -iine, plur -anes och vi hittar lexem som exempelvis fsp. 2 Froilan < Froilane (kunganamn), som ju pårninner starkt om
guardian, sacristan.
En annan gotisk overlevare i spanskan ar suffixet -engo, adjektivavledning från substantiv.
Fallen ar få men både realengo 'tillhorande Kronan' och abolengo 'tillhorande forfådema' <lat.
avus + got. -engo, hor hit.
Troligen ar också suffixen -ez, -oz, -iz i patronymer som Rodrfguez, Fernandez, Ruiz gotiska.
De anses vara genitivformer av latiniserade namn på -iks som i Roderfcf > Rodriz > Ruiz eller
i full form Rodrfguez (jfr Rodericus (Roderiks), den siste visigotiske kungen i Toledo, 711, jfr.
Gamillscheg op.cit.).
Det finns också ett antal toponymer med visigotiskt ursprung, Revillagodos, Godina m.fl. Och
aven naturligt nog blandformer med ett romanskt/latinskt element+ ett gotiskt, Valdegoda, Rodriz
< Villa Roderfci. Slutligen hittar vi ett antal visigotiska personnamn som an i dag ar mycket
vanliga i Spanien: Alvaro, Al(f)onso, Rodrigo, Fernando/Hernando. Initialt F byttes mot (stumt)
H under 1500/1600-talen, mojligen på grund av baskisk påverkan.
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Nar vi nu kan konstatera dessa forekomster av gotiska lånord i spanskan staller man sig
onekligen frågan om spanjorerna har varit medvetna om detta visigotiska språkliga arv? Efter
Nebrijas forsta spanska grammatik från 1492 (Sohrman 2006:134) ar Bernardo Jose de Aldrete
(1560-1641) den forste som verkligen fOrsoker i skrift beskriva det spanska språket i boken Del
origen y principio de la lengua castellana 6 romance que oi se usa en Espana 'Om ursprunget
eller borjan av det kastiljanska eller romanska språket som man i dag anvander i Spanien'. Denna
bok publicerades 1605. Om goterna skrev han fOljande:
Åven om goterna under många år var herrar over Spanien I iksom over Italien och Frankrike eftersom
de var det mest stridslystna och enkla folket mer an ambitiOsa, eftersom de anstrangde sig att bevara
det latinska språket hellre an att sprida sitt eget [ ... ] Vi har också många av deras ord hur svårt det
an ar att for mig att faststalla vilka de ar[ ... ] Några egennamn har vi kvar från dem som vi vet ar
gotiska: Alonso, Aluaro, Isidro, Leandro, Rodrigo. (Aldrete: 360-361, min oversattning)

Han anger 32 ord som han anser kommer av gotiskt ursprung Gfr Sohrman under utgivning)
daribland fOljande, som jag kommenterat. Det han anger ar det spanska ordet och en tysk motsvarighet som står till hoger om det angivna ordet som i det fOrsta exemplet 'CasteUano - Godo'.
Det som står under ar min analys baserad på etymologiska ordbocker vilka anges med C och
CH. Ordningen av orden som fOljer ar inte alfabetisk utan har återges Aldretes egen ordning,
liksom hans egen stavning, vilken i synnerhet nar det galler de angivna tyska orden ar originell
och i basta fall kan den kanske kallas innovativ. 3

CasteUano - Godo
C: castillo, 972, <lat. castellum 'fåstning' diminutiv av castrum 'lager, fortificado', 'forti:ficaci6n',
från Castellano 'herre eller kastellan', 1140.
Bandera - Ain baner
C 1256-63, < banda 'gang, fiock' 1300, < g6t. bandwo 'tecken' som overgick till att beteckna
standar fOr en grupp.
Estufa - Stuben
C 1495 < estuba 1300. <verbet estufar, troligen från vulg.lat. *extilphare 'varma med ånga'
< grek ekrypho 'jag fOrångar' < ryphos 'vapor'. Trol. via ital stufa.
Harpa - Harfen
CH harp before 1200 harpe. In Old English (about 725) hearpe, Old Saxon harp Proto-Germanic
*harpon. Through Gothic *harpo it is possible to trace the development of Late Latin harpa,
Italian arpa, arpe, Spanish arpa, and French harpe.
Harenque - Hering
CH 1130 hareng, developed from Old English, Anglian
hering (about 700). Old High German harinc, hering. The etymology of this West Germanic
word is uncertain.
Ielmo - Helmo
C yelmo 950. Från vastgerm helm från vulg.latin.
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fardin - Garten
C 1495 < fr.jardin dim. till ffr. 4 Jart 'tradgård' <frank. *gard 'avgransat område'.
CH cf. Old Icelandic gardhr, Gothic gard-s [jfr. ryska mfl. slaviska språk gorod, grad].
Abrusar - Brusar
Ordet finns inte i etymologiska ordbocker eller i ordboken från tiden (Covarrubias). Mojl. katalanskt abrusar 'cremar'; 'achicharrar'.
Bakon - BaleK
C 1535. <it. balcone < balco 'tackt med brader' < longob. balko 'balk'.
Capifan - Capiten
C 1375. < senlat. Capitanus 'chef,< lat. caput.
Flota - Flotta
C < fr.jlotte < fnord.floti 'fiotta', (verbet.fl6ta, ags.fleotan).
F'orrar- Fodra
C 'fodra' 1444. <kat.jo/rar (avenforrar) eller ffr.forrer < fkat. 5 foure 'foder' resp. ffr.fuerre,
'skida, fodral' < got. fOdr,jfr ty.futter.
Ganar - GanPna
C 987. Jfr fport. giiar, 874, < got. *ganan 'åtrå, begarav, slakt med fnord. gana 'oppna munnen',
'onska hett', jfr no. gana 'med oppen mun'.
Rico-Riick
C 1140. < got. reiks 'maktig' [jfr eng. rich, ty. reich, skand. rig/rik].
Aldrete åberopar bland annat Olaus Magnus (2010 [1555]) som kalla for sin kunskap om det
gotiska, men han hade inte tillgång till Covarrubias lexikon som kom forst sex år efter Aldrete.
Det ar ungefår en tredjedel av de valda orden som någorlunda troligt ar gotiska. Andra lårda
som den samtida fader Mariana fOrsokte också identifiera det gotiska och de lyckades ungefår
lika bra eller mojligen dåligt, men man måste komma ihåg att de inte hade några tillfOrlitliga
kallor att anlita. Dock skall man komma ihåg att medvetandet om det gotiska 'ursprunget' var
narvarande i de spanska kronikorna sedan medeltidens borjan och minskade egentligen fOrst i
slutet av 1600-talet (Sohrman 2008). Det ar också helt klart att iden om goternas skandinaviska
ursprung också var valkant och ofta anfOrt i dessa kronikor (op.cif.).
Forutom de rent språkliga bevisen på gotiskt infiytande finns en sparmande och mycket
lång historia dar det skandinaviska ursprunget och gotemas historia skildras från Alfons III:s
kronika på niohundratalet till Diego Saavedra Fajardos stora gotiska historia från 1600-talet (se
Sohrman 2008), så det gotiska har varit och fortsatter att vara mycket narvarande i den spanska
kulturhistorien.

Institutionen for språk och litteraturer
Goteborgs universitet
Box 200
SE-405 30 Goteborg
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Noter
1.
2.
3.
4.
5.

Ung. 'och f6rordnade att alla arianska backer skulle tas fram och Jaggas i ett hus som han sedan
befallde skulle brannas ner'.
Fsp. = fornspanska.
Se bibliografin ang. f6rkortningarna.
Ffr. = fornfranska.
Fkat. = fornkatalanska.
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Antoaneta Granberg

GOTISKA OCH TIDIGA GERMANSKA LÅNORD I
FORNKYRKOSLAVISKA

Under våren 2009 deltog jag i en traff for Gotisk Læsekreds som sammankallas vid Syddansk
Universitet i Odense av Hans Frede Nielsen. Under denna traff Iaste vi delar av Markusevangeliet
på gotiska, grekiska och fornkyrkoslaviska. 1 Vi diskuterade forekomsten av gotiska lånord i den
fornkyrkoslaviska oversattningen och vi analyserade dessa lånords fonetiska, morfologiska och
semantiska forandringar. Det ar traffen vid Gotisk Læsekreds och den efterfOljande diskussionen
som inspirerade till denna artikel.
I fornkyrkoslaviska ordforrådet finns huvudsakligen tre grupper lånord: iranska, germanska
och altaiska. Av dessa ar de iranska lånorden aldst och deras narmare datering kan inte preciseras
med stOrre sakerhet. Efter dessa kommer i kronologisk ordning de germanska lånorden och sist
kommer de altaiska lånorden. De aldsta lånorden i fornkyrkoslaviska som kan dateras med storre
såkerhet ar de germanska lånorden. En stor del av dessa lånord blev del av det gemensarnma
slaviska ordforrådet vilket tyder på att låneprocessen var gamma! och bor dateras till fore splittringen av de slaviska stammarna runt slutet av 500-talet. I denna artikel presenteras de lånord
som med stOrst sannolikhet kan identifieras som tidiga germanska lånord i fomkyrkoslaviska
och bland dessa gotiska lånord från fiera olika perioder. Dessa lånord kan anvandas som kalla
fOr språkforskning både inom gotiska och fornkyrkoslaviska. Med tanke på det blygsamma
antalet bevarade skrivna kallor på gotiska ar de gotiska lånorden i fornkyrkoslaviska av något
stOrre intresse. Artikeln syftar till att ge en oversikt over tidiga germanska lånord i fornkyrkoslaviska genom att kortfattat presentera deras form och betydelse samt ge referenser till tidigare
forskning.

Kontakter mellan slaver och germaner fram til! 800-talet
Kontakterna mellan germanska och slaviska språk under medeltiden omfattar en lång period
av ca 1400 år. Borjan av dessa kontakter dateras till det sista århundradet fore Kristi fodelse
(Gol'lb 1992:337-345). Den forsta kontakten varade i ca 200 år och omfattade perioden från
det sista århundradet fore Kristi fOdelse fram till 100-talet e. Kr. Under denna period hade den
germanska stammen Bastarni kontakter på grund av grannskap med några slaviska stammar i
det subkarpatiska området.
Kontakterna mellan teutonerna och slaverna varmer intensiva, varade !angre och ornfattade fiera
slaviska stammar. Dessa kontakter startade under forsta århundradet e.Kr. och i borjan omfattade
de området nara fioderna Odra och Vistula (Oder och Weichsel), det vill saga den vastra gransen
for det territorium som befolkades av slaver. 2 Kontakter uppstod aven mellan slaverna och de
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ostgermanska stammar som kontrollerade bamstensvagen från Sudetema till Vistulas mynning.
Vandaler och burgunder hade aktiva kontakter med slaviska stammar från de vastra delama av
det slaviska området, vid floden Vistula från det fOrsta århundradet e. Kr. fram till andra halvan
av 200-talet. Germanema byggde militara anlaggningar fOr att kontrollera barnstenstransporten.
De forsokte att etablera politiskt och ekonomiskt styre over den del av slaverna som var bosatt
langs barnstensvagen (Gohtb 1992:346-347).
Kontaktema med goterna varade i circa 500 år och omfattade narmast alla slaviska stammar
(Golq_b 1992:345, 349-357). Goterna migrerade tvars over de slaviska bosattningama - de tre
valkanda punktema for deras forflyttning ar Skandinavien (borjan av forsta århundrandet e.Kr.),
nedre Vistula (fram till slutet av 100-talet) och Balkan. 3 Under flera hundraår hade goterna aktiva
kontakter med alla slaviska stammar: anter (ostslaver), som var grannar åt norr, sklavini (sydslaver) åt soder och sydvast, samt venedi (vastslaver) åt vast. Goterna hade politisk dominans,
direkt eller indirekt, vilket påverkade språkkontakten och låneprocessen. Under 400-talet och
500-talet uppstod aktiva kontakter mellan slaver och goter i Pannonien, en stor del av de så kallade balkangotiska lånorden i fornkyrkoslaviska kommer från denna period (Golct:b 1992:355).
Kronologiseringen av den aldsta perioden av germanska lånord i slaviska språk som presenteras
nedan fOljer Gol<tb (1992:361 ff., jfr. Czarnecki 2003). Det firu1s dock en arman, mer generell
kronologisering som tillhor Valentin Kiparsky (1958) och en tredje som presenterades av J.
Kurylowicz (1964:99-100) och som grundas forst och framst på lingvistiska data.
Den forsta perioden av germanoslaviska kontakter och de tidigaste germanska lånorden i
slaviska dateras från århundradet fore Kristi fodelse fram till borjan av 600-talet. Inom ramen
for den aldsta perioden finns enligt Golq_b (1992:361 ff.) fOljande tre grupper:
"
"
"

Lånord från ostgermanska, t.o.m. 100-talet e. Kr.
Lånord från gotiska, mellan 100-talet e. Kr. och 300-talet e. Kr.
Lånord från balkangotiska, 400/500-talet.

Dessa lånord kallas for gotiska lånord aven om vissa av lånorden kan ha lånats från andra germanska stammar an från goterna, men goterna var utan tvekan de som hade liingst, mer intensiv
och mest omfattande kontakt med slaverna.
Den andra perioden stracker sig från borjan av 600-talet fram till minst 700/800-talet. Under
denna period lånades i de slaviska språken ord från vastgermanska som ligger till grunden for
den hogtyska som slaverna i Mahren kom i kontakt med. Darigenom inkom sådana lånord i
fornkyrkoslaviska texter som skrevs, redigerades eller kopierades i Mahren och sedan spreds
till Bulgarien.
Under den andra perioden fortsatte låneprocessen från balkangotiska. Vanligtvis står lånorden
från balkangotiska att firma enbart i fornkyrkoslaviska handskrifter från Moesien i nordostra
Bulgarien. 4 Den intensitet i språkkontakt som lånorden från balkangotiska i fornkyrkoslaviska
uppvisar oppnar nya forskningsfrågor omkring den gotiska kyrkans historia i Moesien i perioden mellan 600-talet och 800-talets slut. Den gotiska arianska kyrkan med dess centrum Tomi
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(nufortiden Konstanta/K10cTeH,rp1rn i Rumanien) existerade fram till andra halvan av 800-talet
då den fick erfara en stark opposition från den bulgariska ortodoxa kyrkan. Goterna och deras
arianiska kyrka på Balkan upptrader i kallor från andra halvan av 800-talet:
(1) Påven Iohannes VIII skriver 878 ett brev till den nyligen konverterade bulgariske forsten Michail Boris om arianerna på Balkan och varnar honom for 'den arianska faran'. 5
(2) Namnet på den gotiske arkediakonen 'f2K8wuafrro~ Oktivaut, som var arkediakon
under biskop Nikolaus, omnamns i en bulgarisk inskrift på grekiska från fåstningen
Cerven qepBeH, med datum 6 oktober 870 (Dobrev 1986:118, Zlatarski 1994:213-214).
Inskriften med kommentarer om det gotiska namnet Oktivaut publicerades 1906 av
Kalinka (1906:coll 290, nr. 367).
(3) Den bulgariske Biskop Konstantin från Preslav oversatte år 906 Athanasios från
Alexandrias Fyra homilier mat arianerna, 6 vilket tyder på att arianismen och dess kyrka
var aktuella på ett eller annat satt på Balkan så sent som i borjan av 900-talet.
Kontakten mellan slaver och germaner ledde till utbyte av ord i båda riktningarna. De tidiga germanska lånorden i fon1kyrkoslaviska ar antingen frammande ord eller verkliga lånord (Martynov
1963). Germanska ord i fornkyrkoslaviska, som klassificeras som frammande ord har slaviska
synonymer. Dessa frammande ord kom att anvandas i slaviska språk som resultat av ett kulturellt
infiytande dar nya, frammande ord ersatter ord från det egna ordforrådet. På engelska brukar
denna process betacknas som 'penetration'. De verkliga lånorden ar sådana lånord som upptrader
i de slaviska språken tillsammans med ett nytt objekt eller en ny ide. På engelska betacknas detta
med 'borrowing'. I listan nedan presenteras både frammande och lånord från germanska språk
i fornkyrkoslaviska.
Germanska lånord i slaviska dokumenterades i skriftlig form forst under 800-talets andra
halva då fornkyrkoslaviska, det forsta slaviska skriftspråket etablerades. Detta innebar att vissa
germanska lånord fick en lång period på ca 900 år av muntlig anvandning på slaviska innan de
i andra halvan av 800-talet registrerades som en del av det fornkyrkoslaviska ordforrådet.

Oversikt over tidiga germanska lånord i fornkyrkoslaviska
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

affo 'apa' orrHu:a opica7 < *ap-zk-ii 'apa', f. palatala a-dekl.8
akeit 'attika' OU:hT'b oc't" < *ak'ft-ii 'attika', m. o-dekl. 9
asilu.s 'åsna' ocbJI'b os'l" < *asll-ii 'åsna', m. o-dekl. 10
ausahrings (ausirings?) 'orhangen', bokstavligen 'orringar' oycepA3b user?.zi < *usering-ii
'orhange', m. palatala o-dekl. 11
babes 'prast' rrarre)K.b papei 1 < *piipez-jii 'prast', m. jo-dekl. 12
biu.J:>s 'talrik' 6mo,IJ'b bljud" < *bjud-ii 'talrik', m. o-dekl. t 3
bardo 'krigsyxa' 6pa,Il'bl brady < *hard-il 'yxa', f. u-dekl. 14
piskop 'biskop' 6HCKOYffh biskup" < *blskup-ii 'biskop', m. o-dekl. 15
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9.

10.
11.

boko(n) (?boka) 'bok' 6oyKnl buky < *buk-ii 'bok (triid), bokstav, yQaµµa, runstav, skriftligt dokument', f. ft-dekl, pl 6oyKnBH bouk"vi < *buk-"v-f 'något skrivet, skrift' .16
boko(n) (boka) 'bok, Fagus silvatica' 6oyKn buk"< *buk-u 'Fagus silvatica', m. o-dekl.11
bokareis 'skrivare' 6oyKapb bukar' < *bukar-1 'skrivare', m. jo-dekl., pl 6oyKapE buka-

re.18
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

brunjo (brunja) 'brynja119 6pn1N1a brynja < *briin-jo 'skydd, pansar', f. ja-dekl. 20
cruzi 'kors' KpmKh kriz' < *krfz-ju 'kors', m. jo-dekl. 21
disk- .uncKa d"ska < *dusk-a 'bord, 'tpan:E~a', f. a-dekl. 22
Donawi 'Donau' ,L(oyNaB'h Dunav" < *Dunav-u. 23
fastan 'att fasta', fasto 'en fasta' rrocTnpost" < *past-u 'fasta', m. o-dekl. 24
fntn? Q:lphTnfr't" < *firt-u, namnet på bokstaven.fl.[f] i det glagolitiska alfabetet och
bokstaven Q:> [f] i det kyrilliska alfabetet. 25
fulkaz 'folk' ITJI'hKnpl"k" < *pliik-ii 'regemente, stOrre grupp soldater', m. o-dekl. 26
gabei, Gen. gabeins 'rikedom' roErrNo gobino < *gabf2n-a 'overflod', n. o-dekl., roErrNa
gobina< *gabf2 n-ii 'overflod', f. a-dekl.2 7
gabigs 'ril(' roEn3n gob'z' < *giiblg- 'Overflod', m. palatala o-dekl., robh3HÆ gob'zije <
*gablg-je 'overflod', roEh3€BaTH gob'zevati < 'gablg-eva-tf imperfektivt verb je-konj.
och roEh3HTH gob'ziti < *gablg-f-tf (samt oroEh3HTH, oyroEh3HTH) perfektivt verb i-konj.
'overfloda, leva i lyx'. 28
ganasjan 'radda', ganisan 'friskna till/radda sig' roN03HTH gonoziti < *ganaz-f-tf 'radda',
perfektivt verb. i-konj., roN€3NÆTH goneznQti < *ganez-nan tf 'radda', perfektivt verb. (n)
e-klonj ., roNa)KaTH gonazati < *ganiiz-jii-tf imperfektivt verb, je-konj.
ga-razds 'som talar vist' fopa3.Il'h Gorazd" < *Gariizd-u personnamn, 29 m. o-dekl.
gards 'hus' rpa.un grad"< *gard-u 'stad', m. o-dekl. 30
geluaiz 'metall' )K€Jit:z;o zelezo 'stål', n. o-dekl. 31
han.dugs 'vis, klok', handugei 'vishet' 32 xÆ.uorn chQdog" < *xandog-ii 'konst(verk)',
m. o-dekl., XÆ)::(O)KhCTBhæ chQdoz'stvije < *xandog-jstv-fe 'konst(verk)', n. jo-dekl.,
XlK)::(O)KbCTBO, XlK)::(O)KbNHK'h. 33
ha:nsa 'kohort' xÆca chQsa < *xansa 'militar trupp', f. a-dekl. 34
hilms 'hjalm' IIIJIBM'h slem"< *hfem-ii 'hjalm', m. o-dekl. 35
h!aifs 'brod' xntsn chleb" < *xleb-u 'brod', m. o-dekl. 36
hlaiw 'kulle, holm' xntBn chlev' 1 < *xle2v-i1 'stall, stabulum'. 37
hulm 'holm' xnnM'h chl"m" < *xulm-ii- 'holm', m. o-dekl. 38
hus 'hus' xn13'h chyz" < *xiiz-ii 'stuga, koja', m. o-dekl.
*hiizja- 'hus' X'hDKa chyza < *xiiz-jii 'stuga, koja', f. a-dekl. 39
jer 'år; namn for en bokstav i det gotiska alfabetet' æpbjer' 'namn for en bokstav i det
glagolitiska och i det kyrilliska alfabetet'. 40
kaldings rrna)::(A3h klad(/;z' < *kalding-ii 'brunn', m. palatala o-dekl. 41
keHh 'mugg?' KaJI€)Kb kalei' < *kallgj-u (*kalegj-ii) 'mugg', m. jo-dekl. 42
14

GOTISKA OCH TIDIGA GERMANSKA LÅNORD I FORNKYRKOSLAVISKA

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

Karl 'Karl (den Store)' Kpam, kral' < *karl-u 'konung', m. jo-dekl. 43
karmala KpaMona kramola < *karmal-a 'gral', f. a-dekl. 44
katils 'stor gryta' KOThJrh kot'l" < *kat'fl-u 'karl', m. o-dekl. 45
kaupon 'kopa' 1<oyrrHTH kupiti < *kaup-f-tf 'kopa', perfektivt verb i-konj. 46
kausjan 'prova, smaka' HCKoycHTH iskusiti < *fs-kus-f-tf'fresta', verb. i-konj., HCKoycNHKh
'frestare', m- o-dekl., HCKoycn iskus" < *fs-kus-u, HCKoychH'h iskus'n" < *fs-kus-z-nu
'handig, skicklig'. 47
kintus 'penning' rdrna cena < *kain-a 'pris', f. a-dekl. 48
kirika (?kiriko) 'kyrka' IlPhK'bl cr'ky < *klrk-ii 'kyrka', f. u-dekl. 49
Kristus 'Kristus' KphCT'b Kr'st" < *Kri:st-u 'Kristus', m. o-dekl. 50
kubil '?' K'bEhJI'b k"b'l" < *kubil-ii 'mått for vete och liknande' (Ko6rrmnla?), m. o-dekl. 51
kuningaz 'princeps' K'bHA3h k"n?;z' < *kiining-u 'furste', m. palatala o-dekl. 52
lammas 'får' naNHH lanii < *aln-IT 'lamm', f. ja-dekl. 53
leihwa JIHXBa lichva < *lfxv-ii 'ranta', f. a-dekl. 54
lekeis 'lakare' ntqhEa lec'ba < *lekl-b-a 'curatio, i'.m:ptc;', f. a-dekl. 55
le,vo 'lejon' JibB'h l'v" < *Ffv=ii 'lejon', m. o~dekL 56
fiks 'dans' JIHK'b lik" < *lfk-ii 'dans', m. o-dekl. 57
lists 'listighet' nhCTh l'st' < *llst-z'bedrageri', f. i-dekl. 58
malw1b 'fru' MaJI'b:Æ:eNa mal'zena < *mal-ii-gen-ii 'kvinna, fru', f. a-dekl. 59
mekeis 'ladersack?' Mtxn mech" < *mex-u 'ladersack', m. o-dekl. 60
mekJ 1SVard' Me% mec' < *mek-u 'svard', m. jo-dekl. 61
missa 'massa' MhIIIa m'sa < *mzs-jii 'liturgi', f. ja-dekl. 62
mor 'svart' MoypHNn murin" < *mur-fn-u 'svart man', m. o-dekl. 63
mun.ih 'munk' MnNHXn m"nix" < *munfx-u 'munk', m. o-dekl. 64
miita 'teloneum' (got moto) MnlTO myto < *miit-a 'skatt', n. o-dekl. 65
mutarjos (-eis?) 'skatteindrivare' Mn1rnpe mytar-e 'skatteindrivare', kons. r-dekl. 66
oplatu 'oblat' orrnan opfat"< *opliit-u 'oblat', m- o-dekl. 67
penning 'peng' rri>NA3h pen?;z' < *pening- 'peng', m. palatala o-dekl. 68
phaffo 'prast' rrorr'b pop"< *pap-u 'prast', m. o-dekl. 69
plat 'tyglapp, platt' rrnaT'b plat" < *pliit-u, m. o-dekl. 70
plinsjan 'dansa' IIJIACaTH plf;satf < *pfins-ii-tf 'dansa, sa}tare, ludere, opxc:fo8at, XOPEUC:lV 1,
imperfektivt verb. 71
Riima 'Rom' PHMn Rim"< *Rfm-u 'Rom', m. o-dekl. 72
skauts 'Schloss, Saum' cKoyn skut" < *skut-u 'extrema vestis; fringe; garment', m. odekl.73
skillings '?' CKnJIA3b sk"l?:z' < *skuling-u 'peng', m. palatala o-dekl.
smakka (?smakko) 'fikon' CMOKbl smoky < *smak-il 'fikon', f. u-dekl.7 4
spami- '?' crrÆLJ:n spQd" < *spand-u 'hink', m. o-dekl. 75
stamp '?' CTÆrra stQpa < *stamp-a 'tramortel', f. a-dekl. 76
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71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

stikls 'bagare' CThKJIO st'klo < *st'ikl-6 'glas', n. o-dekl. 77
struko 'strom' cTpoyra struga pEuµa, f. a-dekl. Pol. hydronym Strkwa < *str'bky. 78
stuba HCThr;a ist'ba < *ist'fb-a 'hus', f. a-dekl. 79
piuda- 'folk' IIHOY)K)J,b, 80 efter dissimilation> TOY'IKJ(h, 81 CTOy)K)J,h, 82 qoy)KJlh; cuzd'<
*tjudj-u 'frammande', adj. jo-dekl. Från samma gotiska ord kommer aven fornkyrkoslaviska IIITOYJlh stud"< *tjud-I, m. i-dekl., 'jatte', 83 f. i-dekl. 'frammande sedvana, barbarisk
sed, barbarisk temperament'. 84
tusen 'tusen' ThlCAIUh tysf?}t' < *tysentj-. 85
tun 'staket' ThlH'h tyn" < *tiin-u 'staket', m. o-dekl. 86
ulbandus 'kamel' BeJir;JIÆJt:n, 87 BeJihEÆJl'h velblQd" < *velbjand-u 'kamel', m. o-dekl. 88
vitingaz 'viking, krigare' BHTA3h vitf2.z' < *vft'ing-u 'hjalte', m. palatala o-dekl. 89
walxa- 'frammande' BJiaxn vlach" < *valx-u, m. o-dekl. 90
wargs 'fiende' Bparn vrag"< *varg-u 'fiende', m. o-dekl. 91
wein 'vin' BHHO vino < *vfn-6 'vin', n. o-dekl. 92
weinagard 'vingård' mrnorpann vinograd" < *vfn6gard-u 'vingård', m. o-dekl. 93
wizzod 'oblat' B'hCÆ,n:'h v"sQd" < *vusond-u 'oblat'. 94

Ytterligare några ord har identifierats som tidiga germanska lånord i slaviska, men dessa har
antingen inte hittats i fornkyrkoslaviska eller också ar deras germanska etymologi fortfarande
problematisk:
•
"
"
•
•
"
"

duma 'tanke, ord, motesorgan'
glaz 'glittrande kula, oga'
hairda 'hjord' (Nielsen 2008:55).
nuta 'boskap som ger nOtkott' (Green 1998:366).
oliitarI 'altara' från latin altare via hogtyska altari.
sakkus 'sack' (Nielsen 2008:55).
zljadba 'bote' (Green 1998:369).

Institutionen for språk och litteraturer
Goteborgs universitet
Box 200
SE-405 30 Goteborg
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Noter

1. Fornkyrkoslaviska ar det forsta slaviska skriftspråket, och det etablerades under andra halvan av
800-talet. Detta skedde i samband med kristnandet och oversattningen av bibeln till slaviska. Fornkyrkoslaviskan etablerades, blev slavernas klassiska språk och lingua quarta- det fjarde bibelspråket
i det medeltida Europa. Språket i dess senare utvecklingsform, kyrkoslaviska, anvands aven idag i
den slaviska kristna ortodoxa kyrkan. Språket skrevsmed hjalp av två olika alfabet. Det glagolitiska
alfabetet, som har en egen och unik layout, skapades av Konstantin Kyrillos runt 855-860. Det andra
fornkyrkoslaviska alfabetet, det kyrilliska alfabetet, dateras till forsta halvan av 900-talet. Det kyril·liska alfabetet skapades dock inte av Kyrillos utan det ar en modifikation av det grekiska alfabetet,
kompletterat med flera bokstaver for specifika slaviska ljud. Fornkyrkoslaviska anvandes i ett stort
område som omfattade hela eller delar av fåljande moderna lander: dagens Makedonien, Bulgarien,
Montenegro, Serbien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Slovenien, Rumanien, Ukraina, Tjeckien,
Slovakien, Ryssland och Vittryssland.
2. Plinius i sin Historia natura/is namner de slaviska Venedi som grannar till germanerna Sciri/Hirri i
det område som idag ar Vastpommern.
3. Goterna går over floden Donau, tillsammans med dakerna, 23 8 AD och bosatter sig vid Svarta Havets
norra kust (Nielsen 2008).
4. Exempel på en sådan handskrift ar Suprasl menologium och homiliarium for mars, skriven på kyrilliska i slutet av 900-talet (utgiven av Zaimov & Capaldo 1983).
5. Brevet Ad Michaelem regem Bulgarorum, anno 878 finns publicerat under nr. 108 bland andra
epistulae av Ioannis VIII (Migne PL 1879:vol. 126, coll.758-760; Zlatarski 1994:164-167).
6. Athanasius ofAlexandria ar en bysantinsk fårfattare från 300-talet. Hans Fyra homilier mot arianerna
finns publicerade i PG 25: 12-526. Editionen av den fornkyrkoslaviska oversattningen publicerades
av Gorskij & Nevostruev (1859:32-43) och senare av Dujcev (1968:10-16).
7. Translitterationen av fornkyrkoslavisk kyrilliska fåljer de regler som anvands av tidskriften ScandoSlavica.
8. Serbiska (vidare: Serb) orr11~a, tjekiska (vidare: Tj) opice, gammal polska (vidare: gPol) opica (Dobrev 1986:120).
9. Se Nielsen 2008:55.
10. Se Nielse1i 2008:55;jfr. Goh1b 1992:374 som introducerar mojligheten av en indoeuropeisk etymologi
for ordet.
11. Lånord från balkangotiska (Gohlb 1992:376). Detta lånord finns enbart hos sydslaverna. Kroatiska
och serbiska (vidare: Kro/Serb) userez. Det germanska (vidare: germ) ordet ausi ar beslaktat med
fornkyrkoslaviska oyxo uch-o 'ora', medan germ bring ar beslaktat med fornkyrkoslaviska KpÆrn
krQg" < *krong-u 'ring' (Dobrev 1986: 119).
12. Lånord från hOgtyska < vulg. lat. papa< gre nanac; (Dobrev 1986:121).
13. Från gotiska, lånat senast i slutet av 300-talet (Gol<j._b 1992:370). Ryska (vidare: Ru) 6mo,n;o, ukrainska (vidare: Ukr) dialektalt 6Jrn,n;, gPol bluda, bulgariska (vidare: bul) dialektalt 6mm. Det ar nog
formen i gen sg biudis med tonande *-d- som har lånats i slaviska. Germ -iu > 10 ju i slaviska, vilket
orsakar -1-epentesen efter den vanliga palataliserngen *-bj- > *-blj- (Dobrev 1986: 120).
14. Lånord från balkangotiska (Gol<j._b 1992:377-378; jfr Leeming 1978: 162). Finns i sydslaviska, Bu,
Serb och slovenska (vidare: Sln). Forekommer bara i Suprasl menologium, medan i oversattningen
av Nya Testamentet och Psaltaren anvands cen1pa (Dobrev 1986: 120).
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15. Germ < grekiska (vidare: Gre) trclcrKorcoc;, latin (vidare: Lat) episcopus; reflexen b- får det ursprungliga (e)p- ar vanlig i hogtyska. Detta ar ett lånord från andra halvan av 800-talet, som har inkommit
genom anvandandet av fornkyrkoslaviska i Mahren, vilket tyder på att det ar hogtyska, biscof, och
inte gotiska som ar kallan (Dobrev 1986: 121 ). Formen i fornkyrkoslaviska har dock -p- och inte -f~ i
slutet av ordet, vilket tyder på *biskop och inte på *biskof.
16. Se Leeming (1978:168) och Nielsen (2008:55). Lånord från balkangotiska (Gol11b 1992:376). Serb
6yKna, gammal~jekiska (vidare: gTj) bukev, Pol bukiew 'bok (trad)' (Dobrev 1986: 120). Tabellen
nedan visar hur orden for 'bokstav', 'bok' och 'bokkannare' bi Idas i grekiska, gotiska och fornkyrkoslaviska:

bokstav
grekiska

I

yQaµµa

bokkannare

bok
I

yQaµµa'l:"a

YQaµµaTEU<; bok-agent suffix

bokstav-PL
gotiska
fornkyrkoslaviska

b6kareis bok-agent suffix

boka

b6k6s bokstav-PL

80~1\'.'bl

lånord, ej l\'.'bNHr'b'i'HH bok-agent suffix
genomsynlig
(hunno bulgariskt)
"'ZNHIKbNHL~H bok-agent suffix
(slaviskt)
EO~l~i\f b gotiskt lånord, bokareis,
omojligt att det år ett eget suffix
(fomkyrkoslaviskt), annars skulle man
l\'.'bNHr'bl

ha anvant *r:>~~-KE3~b.f"·

17. Mycket tidigt lånord från gotiska (Gol11b 1992:377).
18. Se Leeming (1978:168). Lånord från balkangotiska (Gol11b 1992:377-378).
19. Se Nielsen (2008:55). Lånord i gotiska från keltiska *brondjo 'lader-; rustning for brostet gjord av
metall', dar b > gw, vilket ar beslaktat med fomkyrkoslaviska rpÆ,n;I> grQdt < *grand-I- 'brast' (Dobrev
1986:119). Enligt Gol11b (1992:379) ett senare lånord, från hOgtyska i fornkyrkoslaviska.
20. Ry 6p6mr, Tj brne, Bul 6pomr (<Ry) (Dobrev 1986:119).
21. Lånord från hogtyska < Lat crux, ack. crucem vilket ligger till grunden får lånordet (Dobrev
1986:121).
22. Germ disk-< Lat discus < Gre oioxoc;. Ry ,nocKa, Tj deska, Pol deska (Dobrev 1986: 119). Både ord
med framre och med bakre vokal i roten finns bevarade i slaviska: ,nocKa d"ska < *diisk-a kan vara
en sekundar form efter assimilation I> > 'b.
23. Gotiska (vidare: Got) Donawi < Lat-kcltiska Danuvius, som omnamns hos Caesar. I de flesta slaviska språken heter floden Dunaj j{yHait medan i Bul finns det gamla ,Ll;yttaB Dunav bevarat (Dobrev
1986:120).
24. Problematiskt att fårklara andringen i genus, från femininum till maskulinum, samt p- i fornkyrkoslaviska fårj- i Got.
25. Leeming (1978: 168) namner att namnen på två slaviska bokstaver har lånats från gotiska: jern och
frnt'b, utan att ange deras gotiska motsvarighet.
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26. Gotiskt lånord i fornkyrkoslaviska (Gol<tb 1992:374-375). Ry IIOJIK, Tj pluk, Pol pulk, Bul rroJJK (<
Ru), IIbJiqmu:e (Dobrev 1986:119).
27. Lånord från gotiska (Gol<tb 1992:370).
28. Se Gol<tb (1992:370). Lånordet i fornkyrkoslaviska kommer nog från den genitiva formen i gotiska
och inte från den nominativa.
29. Gorazd var en av Kyrillos och Methodius liirjungar.
30. Se Nielsen (2008:55). I fornkyrkoslaviska utvecklas betydelsen 'samhålle, stad'. Betydeisen 'Edens
lustgård, paH:cKa rpa,1urna' forekommer också i fomkyrkoslaviska. Finns åven som gotiskt lånord i
spanska.
31. Se Leeming (1978: 168-170).
32. Från Got handus 'hand' (Dobrev 1986: 120).
33. Se Gol<tb (1992:371).
34. Gotiskt lånord i fornkyrkoslaviska (Gol<tb 1992:371).
35. Se Gol<tb (1992:396), Green (1998: 171-172) och Nielsen (2008:55). I gammalryska IlleJIOMb, gPol
szlom. Den fornkyrkoslaviska vokalismen tyder mer på *helm an på *hilm, dårfor måste ursprunget
preciseras. Finns aven som gotiskt lånord i spanska.
36. Se Gol<tb (1992:370-371), Green (1998: 171-172) och Nielsen (2008:55). Marc. 2:26, UQTOU<;,
hlaibans, xAtE'hl.
37. Se Gohtb (1992:364). Ordet forekommer i bandskrifter från Moeasia, som t.ex. Suprasl nemenologium (Slovnfk 1997:IV, 773-774). I fornkyrkoslaviska finns också xAtBHNa chlev-zna 'l. hus; 2.
cella, KEAÅtov; 3. skattkammare', xntBo,ll;tna chlev-o-deija 0"KY]V01rot6~'. I betydelsen 'hus' anvands
samma ord som synonym av andra gotiska lånord som hus 'hus?' X'.b13'.b chyz" < *xuz- 'stuga, koja',
m. o-dekl., X'.bl)Ka chyza < *xuza 'stuga, koja', f. a-dekl.
38. Se Gol<tb (1992:365). Ett mycket tidigt germanskt lånord i slaviska.
39. Se Gol<tb (1992:364-365). Ry xm1rn, XM30K, Tj chyze, Pol chy:Z:a, chyz, Bul dial m, XM3 (Dobrev
1986:119).
40. Se Leeming (1978:168) och Granberg (2010:169-193).
41. Ry KOJIO,ll;eU:, KOJI0)1;5I3b, Bul KJia,ll;eHeu: (Dobrev 1986: 120).
42. Lånord från hOgtyska < Lat calix, gen. sg. calicis, vilket ligger till grund for lånet. Fomkyrkoslaviska Ill eller )I( istållet fors eller z tyder på ett romanskt infiytande på kyrkoterminologin i slavernas
måhriska furstendomme och i Pannonien. Detta infiytande kommer från Aquileia som blev centrum
for det nya patriarkatet nar biskopen blev patriark i 557 AD (Do brev 1986: 121 ). Eftersom Aquileia
fcirstOrdes av hunnerna 568 flyttades patriarkatet til! Grado, varfor det romanska infiytandet i Pannonien och Måhren fortsatte.
43. Något senare lånord, från hOgtyska, från Karl den Stores (742-814) namn (Gol<tb 1992:380-381).
Ry Koponr,, Pol kr6l, Tj kral.
44. Lånord från hOgtyska. Ukr KopoMona, Tj kramola (Dobrev 1986:121).
45. Lånord från gotiska (Gol<tb 1992:371 ). Germ *katilus < Lat catillus, catinus. Ry KOTen, Tj kote!, Pol
kociol (Dobrev 1986: 120). Se aven Green (1998: 171-172) och Nielsen (2008:55).
46. Lånord från gotiska (Gol<tb 1992:3 71-372, Nielsen 2008:55).
47. Lånord från gotiska (Gol<tb 1992:372).
48. Se Nielsen (2008:55).
49. Gotiskt lånord < KVptaK6v, KvptK6v (Dobrev 1986:121), medan fornkyrkoslaviska QHp'hK'hl cinlky
< *clnlkii kommer från hOgtyska och anvands i Kievbladen och Sinaipsaltaren. Tj cfrkev, hOgluz.
cyrkej, gSln lok. pl. circuvah. Jiimforelsen mellan Gre KVptuK6v å ena sidan och gotiska kirika och
1
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fomkyrkoslaviska u;p1>Kb1 c'rky å andra, visar att accenten byter platstill borjan av ordet i Got och i
fornkyrkoslaviska; mellanvokalen -a- forsvinner i både Got och fornkyrkoslaviska. Det finns dock
ett mojligt inflytande från Gre formen KUptKov utan mellanvokal. Genusbyte från neutrum i Gre til!
femininum i Got och i fornkyrkoslaviska och medfoljande byte av deklinationstyp. Detta tyder på
art ordet i slaviska har lånats via gotiska och inte direkt från grekiska. Om den historiska kontexten
se Janson (2005:198-199). Enligt Gol<1:b (1992:379-380) ert senare lånord, från hogtyska i fornkyrkoslaviska.
50. Lånord från gotiska (Gol<1:b 1992:378) eller från h6gtyska (Dobrev 1986:121) till skillnad från det
aldre fornkyrkoslaviska XpHCTb Christ" som kommer från Gre.
51. Germ kubil < Lat capellum, diminutiv från ciipa. Ry Ko6en, Tj kbel, gbel. (Dobrev 1986: 119).
52. Ordet forekommer inte i gotiska och ar troligen lånord från vastgermanska (Gol<1:b 1992:365). Ry
Kmn, Serb KHe3, gTj knez, Bul KHJI3 (<Ry), Bul dial. KHe3 'hovding' (Dobrev 1986: 119).
53. Se Nielsen (2008:55).
54. Gol<1:b (1992:373) argumenterar mot hypotesen art det ar ett lånord från gotiska och påstår att det
inte kommer från germanska. Ry JIIIXBa, Tj lichva, Pol lichwa (Dobrev 1986:119).
55. Gotiskt lånord i fornkyrkoslaviska (Nielsen 2008:55). Green (1998:372-373) foreslår indoeuropeisk
etymologi for det slaviska ordet. Ordet forekommer enbart i handskrifter från Moesia, vilket kan
forstarka hypotesen om art det ar ert lånord från gotiska.
56. Germ *lewo < Lat leo, Gen. sg. leonis, Gre lctwv, gen. sg. lvfovro~. Ry neB, Tj lev, Pol lew (Dobrev
1986:120). Den fomkyrkoslaviska formen med *-v- tyder på att ordet lånades via Germ och inte
direkt från Gre eller Lat.
57. Lånord från balkangotiska (Gol<1:b 1992:377).
58. Gotiskt lånord i fomkyrkoslaviska (Gol<1:b 1992:373-374). Ry necTn, 1j lest, gPol lesc (Dobrev
1986:121).
59. Lånord från h6gtyska < Lat missa (Dobrev 1986:121).
60. Mark. 2:22, OL VOV veov si~". acnrntx; KatVOt)(;, wein juggata in ... balgins niujans, BHNa NOBa.
Bb MilxH NOB'hl. Balgins, -ins - hor till de nya stammama, annars skulle det varit -ans, -uns. Mi>XH
ar gotiskt lånord i fornkyrkoslaviska, men det intressanta har ar att ordet inte anvands i den gotiska
oversattningen av Markusevangeliet.
61. Se Nielsen (2008:55-56). Got> iran. Det arnog formen iAck., meld, som har lånats i slaviska, vilket
kan forklara palataliseringen k > c och andelsen -1 > b. Ry Me"I, 1j mec < *mec1, medan Serb Ma"I <
*mier (Dobrev 1986: 119).
62. Lånord från hogtyska (Dobrev 1986: 121).
63. Germ lånord från Lat maurus. Ry MYPIIH, gTj muffn, Pol murzyn (Do brev 1986: 120).
64. Lånord från hogtyska < Gre µovaxo<; (Dobrev 1986:121).
65. Lånord från hogtyska (Gol<1:b 1992:381). Ry MI>ITO, Tj myto, Pol myto (Dobrev 1986:119).
66. Marie 2: 15: ". xat rcolvlvot •c:lvrovm xat åµaQTWAOt crovavE:xc:tV'ro •0' Iricroi3 ".,jah managai
motarjos jah frawaurhtai mipanakumbidedun Iesua, H MbNO:L;H MblTapH H rptmnNHU:H Bb:L;Af)l(aXÆ
C'b IHCOMb H C'b oy"INHK'bl erw: Ei>XÆ EO MbNO:L;H, H no NCMb H)J;OllIA.
67. Lånord från hogtyska < Lat oblatus, med det typiska for hogtyska -p- < -b- (Dobrev 1986:121).
68. Från hogtyska < Lat pondus (Dobrev 1986:119) eller från lågtyska, inte tidigare an-600/700-talet
(Gol<1:b 1992:381). Ukr rriHJI3h, lj penfz, Pol pieni<1:dz (Dobrev 1986:119).
69. Det aldre fomkyrkoslaviska papa som hade lånats från grekiska ersartes med pop" efter inflytande
från hOgtyska (Gol<1:b 1992:381).
70. Plat niujis, rrnarn NOBa Mark. 2:21.
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71. Anledningen till lånet ar formodligen den att det gotiska verbet refererar till en speciell typ dans
(Nielsen 2008:56) och troligen till att man klappade med handerna medan man dansade. Denna
betydelse finns registrerad i moderna slaviska språk: rrmrcan" rrmicKaM. I fornkyrkoslaviska finns
också IIJIACaNHI€ plr;s-a-nije 'dans, !usus, saltatio', IIJIAC'h plr;s" 'dans, !usus, saltatio', IIJIACbllJ• plr;s'c'
'dansor, saltator, apxri<nl)c;, xop6c;' (Slovnfk 1982:III, 60-61 ).
72. Lånord från hogtyska < Lat Roma (Dobrev 1986: 121 ). Problematiskt att forklara det fornkyrkoslaviska -1- for hogtyskans -u-.
73. Lånord från balkangotiska (Green 1998:3 77, Kiparsky 1934:221-222).
74. Lånord från balkangotiska (Gohtb 1992:377). Bul CMOKHHH, dial. CMOKBa, Serb CMOKBa, Pol smokwa
(Dobrev 1986:120).
75. Sin sp6d, gPol spq,_d (Dobrev 1986:119).
76. Ru cTyna, Tj stoupa, Pol st~pa (Dobrev 1986:119).
77. Lånord från gotiska (Golq,_b 1992:375, Green 1998:171-172, Nielsen 2008:55). Ry CTeKno, Serb
CTaKJIO, Tj sklo, Pol szklo (Dobrev 1986: 119).
78. Se Golq,_b (1992:353) och Lehr-Splawinski (1964:80).
79. Epentetisk *i- som i HCIIOJIIIH'h ispolin" < spolii. Ry m6a, Tj jizba, Pol izba, zba (Dobrev
1986:119).
80. I Suprasl menologium (Dobrev 1986: 119).
81. SeDobrev(1986:119).
82. Se Dobrev (1986:119).
83. Om andra ord i fornkyrkoslaviska som betyder 'jatte' och som kommer från namn på olika frammande
folk se Dobrev (1986: 119).
84. Resultatet av palataliseringen *tj i fornkyrkoslaviska tyder på att lånordet tillhOr de aldsta germanska
lånorden i slaviska. Bul qy:aq:i;, dialektalt qy3):(, Tyrn, Ry qy)I(OH, Pol cudzy, Tj cizf. Se också Dobrev
(1986:119), Gohlb (1992:375), Green (1997:xxix-xxxi) och Mladenov (1979:204). Ordet forekommer som namn på det bulgariska vinet Tuida.
85. Se Leeming (1978:163).
86. Se Golq,_b (1992:369). Ry TbIH, Serb THH, Tj tyn, Pol tyn (Dobrev 1986: 119).
87. Anvands i Suprasl menologium (Dobrev 1986:120).
88. Lånord från gotiska (Golq,_b 1992:375-376). Got ulbandus < Lat elephantus, Gre €A,€cpac;, Gen. sg.
8A,€cpavroc;. Ry Bep6JIIO):(, Tj velbloud, Pol wielblq,_d (Dobrev 1986: 120).
89. Ry BHTH3b, Tj vftez, hOgLuz wieaz, Bul dial. BHTeII 'hjalte' (Dobrev 1986: 119). Se också Golq,_b
(1992:382-383).
90. Mycket tidigt lånord (Golq,_b 1992:369). Germ *walx- < Lat Volcae, benamning på en keltisk stamm
hos Caesar, Ouo/cKm hos Ptolemaios och Strabon. Det ar sannolikt att germanerna anvande namnet
for att beteckna inte bara kelter utan aven olika romanska folk, vilket kan forklara betydelen 'valakier'
i fomkyrkoslaviska. Ry Bonox, Tj vlach, Pol wloch (Dobrev 1986: 120), Bul Bnax.
91. Se Nielsen (2008:55).
92. Se Green (1997:xxxii-xxxiv) och Nielsen (2008:55).
93. Lånord från balkangotiska (Golq,_b 1992:3 78), som finns registrerat en bart i Suprasl menologium. Ry
BHHorpa):( <Bul (Dobrev 1986: 120).
94. Lånord från hOgtyska (Dobrev 1986:121).
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PRÆTERlTUMSFORMERNE
AF DET GOTISKE VERBUM SAIAN 'SÅ'

Traditionelt opdeles de stærke verber i de germanske oldsprog i syv klasser efter deres a:flydsforhold, dvs. vokalalternation i infinitiv/præsens, præteritum (sg. og plur.) og perfektum participium
som i det gotiske stærke klasse III verbum bindan ('binde' inf.), band (113. pt.sg.), bundum (l.
pt.pl.), bundans (pp.) eller i klasse VI verbetfaran ('fare' inf.),for (1/3. pt.sg.),forum (1. pt.pl.),
farans (pp.). I den gotiske stærke klasse VII, hvor præteritums-formeme har videreført den
indoeuropæiske reduplikation, dannes dog nogle af disse former uden og andre med aflyd. Et
eksempel på et gotisk klasse VII verbum uden a:flydsaltemation er haitan ('hedde' inf.), haihait
(113. pt.sg.), haihaitum (l. pt.pl.) og haitans (pp.), medens fx præteritumsformeme af letan (inf.
'lade') har såvel reduplikation som aflyd, jvf. lailot (113. pt.sg.), lailotum (l. pt.pl.) og letans
(pp.). Med tabet af reduplikationen i de øvrige germanske oldsprog udvidede de stærke klasse
VII verber i disse sprog brugen af vokalalternation til angivelse af præteritum hos medlerr.u.111er
af klassen uden oprindelig aflyd, fx OE hatan ('befale, kalde, hedde'), het (113. pt.sg.), heton
(pt.pl.), gehaten (pp.), jvf. got. haitan. Der findes dog i nogle af de vest- og nordgermanske
oldsprog enkelte spor af reduplikationen, ikke mindst i den angliske dialekt af oldengelsk, hvor
fx formen heht Gvf. got. haihait) optræder som pt.sg.ind. af hatan. Og i oldnordisk findes der
et modstykke til den gotiske reduplicerede 113. pt.sg. form saiso 'såede' (inf. saian) i form af
pt.sg. sera(< *sezo-), inf. sa Gvf. Noreen 1970:§317.4, §506 og Seebold 1970:386; se endvidere
Bech l 969a).
Og netop det gotiske stærke klasse VII verbum satan med reduplikation og aflyd i præteritum
er hvad vi her skal se nærmere på. Infinitivsformen saian er belagt i fx Markus IV.3 og Lukas
VIIl.5, og perfektum participium kendes fra nom.pl. formen saianans i Markus IV.16 og 18
(pp. nsm. saians*). Præteritumsformen 1/3. sg.ind. saiso har vi i Lukas XIX.22; Markus IV.4
og Lukas VIII.5. Endelig er 2. pt.sg.ind. formen af saian belagt et enkelt sted i den gotiske
tekstoverlevering, nemlig i Lukas-evangeliet XIX.21: nimis patei ni lagides jah sneijJis pate i ni
saisost 'du tager det som du ikke lagde og høster det som du ikke såede'. Og med saisost '(du)
såede' er vi ved det egentlige problem.
Selv en så fremragende germanist og sammenlignende sprogforsker som Gunnar Bech måtte
gå til bekendelse og erklære sig ude af stand til at give en fornuftig forklaring på endelsen -st i
denne enkeltstående gotiske 2. pt.sg. form. Hans tilståelse blev afgivet i en artikel, der udkom
for godt 40 år siden, og som omhandlede det indoeuropæiske 2. perf.sg.ind. suffiks -tha's skæbne
i germansk, hvor Bech (1969:80) udtalte følgende: 'Fur got. saisost weiJ3 ich keine wirklich
tiberzeugende Erldiirung anzufilhren.'
At 2. pt.sg.ind. formen af saian kun var belagt et sted i den gotiske tekstoverlevering, fik sammenholdt med traditionens lidet tilfredsstillende eller manglende forsøg på at udlægge formen
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-Andrew Sihler til i en artikel fra 1986 at foreslå, at saisost var en fejlskrivning for *saisot, og at
man burde ændre teksten og formen i Lukas-evangeliet XIX.21 i overensstemmelse hermed.
Baggrunden for Bechs og Sihlers overvejelser var, at den indoeuropæiske endelse-thai gotisk,
hvor 1. og 3. pt.sg.ind. formerne af saian endte på en vokal (saiso), lydret burde være blevet
til 2. pt.sg.ind. -P (* saitsojJ), der igen formentlig blev erstattet af -t gennem interparadigmatisk
analogi med 2. pt.sg.ind. jJarfi ('(du) behøver'),falht ('(du) skjulte') osv. Gvf. Sihler), idet det skal
bemærkes at -P intetsteds er belagt som stærk 2. pt.sg.ind. endelse i gotisk. Desværre er saisost
den eneste overleverede 2. pt.sg.ind. form af et stærkt verbum med udlydende stammevokal, så
vi kan ikke vide, hvordan 2. pt.sg.ind. formen af fx det stærke (klasse VII) verbum waian 'blæse'
(3. pt.pl.ind. waiwoun) lød.
I de grammatiske håndbøger om det gotiske sprog er det meget lidt, vi får at vide om formen
saisost. Fx står der hos Wright (1954:§314) kun i en kort anmærkning, at endelsen -st stammer
'from verbs like last, where -st was regular'. Wright overser dog efter min mening her, at s var
en del af verbets stamme i last (inf. lisan 'samle', et stærkt klasse V verbum). Måske lidt mere
oplyst er fremstillingen hos Krause ( 195 3 :245, 1968 :260), der begrunder endelsen i saisost med
videreførende analogi i forhold til sådanne stærke 2. pt.sg.ind. former som ana-baust (biudan
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'hedde, befale'), bi-laist (-lei]Jan 'forlade'), uf-snaist (-sneijJan 'skære'), warst (wairjJan 'blive'),
qast (qijJan 'sige'),jvf. også Kieckers 1928: 195. Alle disse verber havde i germansk stammer, der
endte på d, t eller jJ (< IE dh, deller t), som i forbindelse med et efterfølgende 2. pt.(perf.)ind.sg.
suffiks -t (-tha) lydret (via -tt) på germansk blev til -ss (en lydudvikling, der også er velkendt i
italisk og keltisk); dette -ss udviklede sig igen til -sti gotisk per analogi med det udlydende -t efter
konsonant i gaft (giban 'give'), wast (wisan 'være'), falht (filhan 'skjule'), jvf. Bech 1969:76-80.
Hos Ingerid Dal (1971 :25) nævnes wast og gadarst '(du) tør' blandt de 2. pt.sg.ind. former, som
af hende anses for at være modellen for indføringen af -st i saisost.
Efter min opfattelse er det rimeligstat udlægge endelsen-sti saisost som resultatet af en analogisk proces - i modsat fald ville det være vanskeligt at forklare tilstedeværelsen af to udlydende
konsonanter. Og den analogiske påvirkning må have været kraftig, eftersom *-ti *saisot ville
have været en fuldkommen entydig endelse i lighed med-ti 2. pt.sg.ind. bart (bairan 'bære') eller
namt (niman 'tage'). For mig at se var det afgørende, at saian, l/3. pt.sg.ind. saisi5, tilhørte en
aflydsunderkategori hos de reduplicerende stærke verber i gotisk, hvis medlemmer overvejende
havde stammer, som endte på t eller d - ja, faktisk gælder det tre af de fire verber, som er belagt
i denne samme underkategori med udlydende konsonant, at deres stammer endte på netop t eller
d: 1/3. pt.sg.ind. gaigri5t (gretan 'græde'), lailot (letan 'lade'), ga-rairojJ (redan 'råde'). Ingen af
disse tre verber har overleverede 2. pt.sg.ind. former, men vi kan med nogenlunde sikkerhed
rekonstruere følgende tre former: *gaigrost, *lailost, *ga-rairost. Sekvensen -ost er også, hvad
vi ville kunne forvente i 2. pt.sg.ind. formerne af de stærke klasse VI verber hlajJan 'lade, læsse',
standan 'stå', skajJjan 'skade',frajJjan 'forstå', garajJjan 'tælle' og i det stærke klasse VII verbum
blotan 'ære, tilbede', selvom det rent faktisk kun er stost (standan), som er overleveret af disse
verber i 2. pt.sg.ind. Så gennem intern rekonstruktion er det muligt at sandsynliggøre, at der i
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saisost ligger stærke analogiske kræfter bag indførslen af -(o)st på bekostning af* -(o)t. Dette er
essentielt, hvad min korte artikel fra 1989 om dette problem gik ud på (se bibliografien).
Mit forslag fik dog ikke lov at hvile på laurbærrene. Året efter tog Alfred Bammesberger som
reaktion på min artikel samme emne op til diskussion. Bammesberger (1990:94) var med rette
skeptisk over for Sihlers forslag om at korrigere saisost til *saisot i Lukas XIX.21, men mente
ikke, at min udlægning af formen var tilstrækkelig eller den eneste tænkelige.
Ifølge Bammesberger ligger oprindelsen til 2. pt.sg.ind. i verbalrødder med udlydende -s-.
Hvis et dentalt (alveolært) suffiks blev føjet til -s, kunne-stopfattes som -s-st, idet dobbelt-s-sblev forenklet til -s- foran en efterfølgende konsonant. I nogle tilfælde kunne usikkerhed om en
verbalforms rodudgang endog medføre hvad Bammesberger selv kalder metanalysis, dvs. en
om- eller re-analyse. Et eksempel på en sådan reanalyse er verbet 'blæse' (eng. 'blow'), hvor den
rekonstruerede germanske rod *ble- (jvf. OE blawan, OHT pp. -blaen) står over for den med
-s- udvidede, rekonstruerede rod *bles- (jvf. got. -blesan, ON blasa, OHT blas an). Som reduplicerede præteritumsformer ville rekonstruktionerne i germansk blive til *be-blo- og *be-blos-, og
i 2. pt.sg.ind. til hhv. *baiblojJ og *baiblost i gotisk. Da verberne var synonyme, kunne *baiblost
blive opfattet som 2. pt.sg.ind.-formen af begge verber, hvorved -st kunne omdefineres (reanalyseres) som 2. pt.sg.ind. mark:ør og derige:nnem blive produktiv. Og =st var ifig. Bammesberger
lydligt mere brugbar end -jJ ville have været det, idet -jJ med forudgående verbalrødder på -/, -t,
-g, -h osv. ville være indgået i en række usædvanlige konsonantkombinationer.
Ved læsningen afBammesbergers artikel opfattede jeg dennes udlægning af endelsen i saisost
som endnu en forklaringsmulighed, omend en forklaring med et måske nok snævert udgangspunkt.
Jeg opgav dog på det tidspunkt at bore videre i sagen. I Braune/Heidermanns, Gotische Grammatik
(2004: §170 Anm.2f) er der under omtalen af saisost henvisninger til såvel min som Bammes bergers
arbejder, men derudover ikke nogen forklaring på-st endelsen eller nogen reference til evt. senere
afhandlinger om emnet. Heidermanns tog imidlertid selv problemet op til nærmere behandling i
en artikel, der udkom i 2007. Heidermanns er enig i, at *saisot og ikke *saisojJ var den ventelige
form i gotisk, idet det mere håndterbare suffiks -t havde erstattet det etymologisk lydrette -jJ (< IE
*-tha) overalt i de stærke gotiske 2. pt.sg.ind.-former. Så hvorfor-sti saisost og ikke blot-t?
Heidermanns stiller sig skeptisk over for muligheden af, at -s- kunne være blevet indført i
saisost gennem en reanalyse af stærke verbalformer med dental i rodudlyd, jvf. 1/3. pt.sg.ind.
qajJ, wait over for 2. pt.sg.ind. qast, waist. Dette var den model, som vi ovenfor så, at Krause og før ham, Kieckers -havde gjort sig til talsmænd for, men som Heidermanns (2007:64) ikke
regner for tilstrækkelig bæredygtig til at kunne forklare reanalysen.
Heidermanns tvivler også på rigtigheden af Bammesbergers forslag om, at saisost kunne have
fået sit -s- fra ordpar af reduplicerende klasse VII verber med og uden -s-suffiks, jvf got. -blesan,
OE blawan 'blæse'. Sandsynligheden taler iflg. Heidermanns (2007:64) nemlig imod, at gotisk
havde reflekser af former såvel med som uden -s-, jvf. germ. *bles- og *ble-.
Tilbage står så muligheden af: at reduplicerende aflydende verber med dental (alveolær) rodudlyd kunne have dannet model for endelsen i saisost, jvf. 1/3. pt.sg.ind. gaigrot, lailot, -rairojJ
over for 2. pt.sg.ind. *gaigrost, *lailost, *-rairost. Denne løsning står for Heidermanns som den

27

HANS FREDE NIELSEN

mest plausible forklaringsmodel pga. den større strukturelle nærhed (dvs. medlemskab af samme
underklasse af de gotiske reduplicerende verber). Sine egne tanker herom uddyber Heidermanns
(2007:64-65) på følgende måde:
Da sich *lailost auch als *lailot + sl interpretieren lieB, kann von hier aus die Endung -st abstrahiert
worden sein. Die Regel, diese an vokalischen Auslaut anzuftigen, wird sich dem Reimvorbild und
der parallelen Struktur dieser reduplizierenden Verben verdanken. Die Stellung nach Vokal erweckt
geradezu den Eindruck, ais sei -st den Sprechern des Gotischen als Normalendung erschienen. Die
Frage, wie der Ersatz von *saisot durch *saisost motiviert war, d.h. welchen Vorte il die Neuerung
aufwies, wird ihre Antwort in der stiirkeren Markiertheit der Konsonantengruppe finden. Im Obrigen
folgt das -t der Endung in siimtlichen gotischen Belegen auf einen Konsonanten.

Nu kan vi så blot glæde os til udgivelsen af 21. udgave af Braune/Heidermanns, Gotische Grammatik!
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FRANCISCUS JUNIUS OCH CODEX ARGENTEUS

Den forsta editionen av Codex argenteus, editio princeps, trycktes 1665 i Dordrecht i NederIandema, och var ett verk av Franciscus Junius (1591-1677). Han bodde och arbetade under en
stor delen av sitt liv i England, aven om han betraktade sig som nederlandare, och hans kvarlåtenskap hamnade så småningom hos Oxford University. Junius' far hette också Franciscus, så darfOr
skriver sig Junius ofta Franciscus Junius F.F., dvs. Francisci Filius.

Efter sin utbildning i Leiden (filologi, teologi och naturvetenskap) flyttade Junius till England
1621. Forst arbetade han i Samuel Harsnets bibliotek, Harsnet var biskop av Norwich. Sedan
arbetade han i Thomas Howards bibliotek, Howard var Earl ofArundel. The Arundel Library, dar
Junius senare blev bibliotekarie, hade stora och sallsynta samlingar. Har kunde Junius tillbringa
mycken tid till studier, kopiering och excerperande bland de gamla handskrifterna. Senare kunde
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han också anvanda det materialet
tillsammans med material från hans
systerson Isaac Vossius' rikhaltiga
bibliotek till editioner och lexikogra:fiska arbeten.
Junius edition trycktes ånyo 1684
i Amsterdam, men det lir i huvudsak
samma utgåva; inte mycket mer lin
titelbladet lir fornyat. I Junius' edition ar den gotiska evangelietexten
ordnad på 'modernt' slitt, dvs. ordningen lir Matteus, Markus, Lukas,
Johannes. Den lir indelad i kapitel
och verser, och det :finns inga spår
av det eusebianska sektions- och
kanonsystemet. Junius van Thomas
Marshall har gjort en oversattning
av texten till engelska som lir tryckt
parallellt med den gotiska. Junius
har gjort ett gotiskt glossarium som
ingår i utgåvan.
I sitt arbete har Junius haft stora
svårigheter att hitta ratt i Silverbibelns text. Evangelieordningen var
inte den som han var van vid, och
hela handskriften var dessutom vid
något tillfålle hopbunden i oordning. Det ar en stor del av forklaringen till att man idag kan se Junius' rnarginalanteckningar
nlistan overallt på handskriftens sidor; han har helt enkelt gjort hanvisningar till sig sjalv for att
kunna folja texten.
Det fanns flera skal till att Junius intresserade sig for Codex argenteus, och det fanns mycket
som gjorde honom extra Iampad att for forsta gången ge ut handskriften i tryck. Han hade till att
borja med den llirde bibliotekariens instinkt att samla och ge ut gamla och slillsynta handskrifter.
Han brukar kallas 'den germanska språkvetenskapens fader', och som sådan hade han ett speciellt intresse for det gotiska språket. Han hade formodligen också ett rent religiost intresse for
Wulfilas bibel såsom det forsta exernplet på en icke-katolsk bibel som oversatts till folkspråk,
dessutorn ett germanskt folkspråk. Det var alltså fråga om vad man skulle kunna kalla en protoreformatorisk bibel. Dessutorn- men det ar kanske bara en tillfållighet-hade Junius ett speciellt
forhållande till Friesland, dar den helige Liudger en gång verkat som missionår, Liudger som
ansågs ha tagit med sig Codex argenteus från Italien till nordligare lander och placerat den i
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klostret Werden, som han grundade 799. Och sist men inte minst: Junius var morbror till Isaac
Vossius som faktiskt agde handskriften.
Nar Junius kom tillbaka till Nederlanderna på 1640-talet blev han intresserad av det nederIandska språket, och snart var han uppslukad av germansk språkvetenskap over huvud taget:
fornengelska, frankiska, frisiska med mera. 1650 uttrycker han for forsta gången intresse for
det gotiska språket. I ett brev till en slakting hoppas han att hans systerson Vossius, som ar
bibliotekarie hos den svenska drottningen, ska komma till London och beratta for sin morbror
vad han vet om det gotiska språket. Det framgår att Junius tanker sig att gotiskan fortfarande
på ett eller annat satt lever vidare i Sverige. 1654 får han låna Codex argenteus av Vossius som
då har fått den av drottning Kristina i samband med hennes abdikation. Junius dyker lyckligt
ned i ett hav av gotiska ord som han borjar overfOra till sin fornengelsk-latinska ordbok. Sedan
borjar han diskutera gotiska glosor och filologi med larda kolleger, siirskilt den tyske teologen
Johan Clauberg.
Att Junius skulle intressera sig fOr Wulfilas bibel av religiosa skal ar tankbart med hansyn till
hans bakgrund. Han kom från en hugenottfamilj. Hans far, Franciscus Junius eller Frarn;ois de
Jon, var fransk protestant, teologiprofessor i Leiden, och hade oversatt Gamla Testamentet till
latin for den protestantiska varlden. Många av Junius' sliiktingar och kolleger var protestanter,
och det var over huvud taget valdigt många av den tidens humanister med språkhistoriska intressen. En av dem, James Ussher, arkebiskop av Irland och med kalvinistiska sympatier, stod i
brevvaxling med Junius. 1651 skriver han till Junius om Bonaventura Vulcanius' uppgifter om
Codex argenteus, och bland annat kommenterar han den s.k. doxologin i slutet av Fader Vår i
Wulfilas oversattning: 'Ty riket ar Ditt, och makten, och harligheten, i evighet. Amen.' Den frasen
saknas i Versio Vulgata, men Wulfila har den från en gammal grekisk kalla, och (underfOrstått)
de protestantiska biblarna har den.
Och Friesland? Ja, det år en vag forbindelse, kanske bara en tillfållighet. Det ar nog egent~
ligen en 1800-talstanke att det var Liudger som tog med sig Codex argenteus från Italien till
norra Europa. Men naturligtvis kan traditionen vara aldre. Det år kanske osannolikt att Junius
fOrknippade Liudger med Codex argenteus, men man vet aldrig. Liudger grundade ju klostret
Werden 799. Dessforinnan vistades han i Italien, varifrån han tog med sig konstfOremål. Han
var elev till Alkuin, Karl den stores kulturminister, skulle man kunna saga, och han besokte
Alkuins skola i York på 760-70-talen. Sedan arbetade han som missionar bland friserna, och
784 begav han sig till Rom och Monte Cassino diir han stannade i två år. Diirefter vidtog en
ny missionsperiod bland friserna och i Westfalen, och 799 grundade han klostret Werden. Junius bodde i Friesland i ungefår två år, mojligen 1646-1648, det ar lite oklart, for att studera
språket. Forbindelsen Codex argenteus - Liudger - Friesland - Junius -- Codex argenteus kan
ha filologiska och kanske aven religiosa forklaringar, men den kan också bara vara en tillfållighet.
Forbindelsen Junius Vossius var daremot ingen tillfållighet. Junius var morbror till Vossius.
De båda herrarna verkar ha haft ett mycket tiitt fOrhållande, inte bara genom familjeband, utan
också och kanske framfor allt genom gemensamma forskningsintressen. Under vissa perioder
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delade de till och med bostad. Isaac Vossius hade varit en av drottning Kristinas bibliotekarier.
Nar drottningen flyttade till Rom 1654 upphorde Vossius' funktion vid hovet. Men han hade
inte fått ut sin Ion, och under årens lopp hade hans egen boksamling som han haft med sig till
Stockholm blivit hopblandad med drottningens - de hade helt enkelt lånat backer av varandra,
han och drottningen. På vag till Rom gor så Kristina ctt uppehåll i Antwerpen dar hon fOrsoker
gora upp med sina bibliotekarier. Hon ger dem bocker i stallet for pengar, och ersatter backer
med andra backer. Och bland de backer eller manuskript som Vossius får finns alltså Codex argenteus. Vi kan ana att det inte ar en slump. Vossius var mycket medveten om att hans morbror
var valdigt intresserad av det gotiska språket och att han kande till denna handskrift. Han visste
att Junius ville se den, ville anvanda den, ville ha den, eller åtminstone låna den. Och till slut
fick han också låna den.
Junius anvånde speciellt tillverkade gotiska typer for sin utgåva av Codex argenteus. Nedtill
på titelsidan står det bl.a. »Typis & sumptibus Junianis«, dvs. tryckt med Junius' typer och
pengar.
Som germanist och som utgivare av germanska texter lat Junius specialtillverka typer for
de ljud som inte kunde återges med latinska bokstaver. Han behandlade dessa 'tryckutensilier'
som skatter, och han testamenterade dem tillsammans med sina backer och handskrifter till
Oxford University, dar de fortfarande fOrvaras och exponeras som en del av arkivet for Oxford University Press. Junius låt skara, matrikulera och sortera gotiska typer, runtyper, anglosaxiska typer, forntyska och flera andra sorters typer. Han hade kontakt med många tryckerier
i Amsterdam, Dordrecht, London och Middelburg, och det ar inte Iatt att veta vem som var
hans typskarare. Peter J. Lucas, forskare i Dublin, har gjort en allvarlig djupdykning i frågan.
Efter ett komplicerat resonemang foreslår han - aven om han inte kan bevisa det - att Junius'
typskarare var Christoffel van Dijk, en av två ytterst kompetenta typskarare i Amsterdam vid
mitten av 1600-talet. Van Dijk skulle alltså kunna vara den som skurit Junius' gotiska typsnitt,
Pica Gothica.
Innan Junius' edition kom ut av trycket hade Codex argenteus återkommit till Sverige. Magnus
Gabriel De la Gardie, svensk kansler, kansler for Uppsala universitet och stormani st6rsta allmanhet, hade kopt den av Vossius 1662. Mojligen har De la Gardie bistått Junius med pengar
fOr utgivningen, men det vet vi inte. I varje fall har Junius dedicerat sin utgåva till De la Gardie.
Dedikationen ar magnifik och flera sidor lång, snarast en inledning till utgåvan. Det gotiska
glossariet som publicerades tillsammans med Junius' edition hade redan kommit ut separat året
innan. Å ven har finns en enorm dedikation till De la Gardie med en tillhorande lång latinsk dikt
på elegiskt distikon av språkmannen Jan van Vliet (1620-1666) som handlar om De la Gardie,
goternas historia, Junius och Codex argenteus.
Oavsett om det farms ett ekonomiskt fOrhållande mellan De la Gardie och Junius, så kan det
i alla fall ha funnits ett kanslomiissigt eller symboliskt forhållande. De kom båda från gamla
hugenottfamiljer, aven om De la Gardie och hans nuvarande familj som officiella svenskar naturligtvis var lutheraner. Som vi har sett var den protestantiska traditionen viktig for många av
dem som intresserade sig for Codex argenteus i aldre tid.
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Kanske ar frontespisbilden till Junius' edition en hyllning till bibeltexten på folkspråk. Dar finns
ett citat från Kolosserbrevet III: 11: 'Då ar ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren,
barbar, skyt, slav eller fri. Nej Kristus blir allt och i alla.' Det ar bara detta med barbar och skyt
som ar citerat på frontespisbilden, och kanske ska man forstå det som att man kan nå evangeliet
aven - eller kanske framfor allt - genom de exotiska icke-klassiska språken.

Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
SE-751 20 Uppsala
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Kong Diderik og hans Kæmper
Konning Diderik sidder på Berne,
Han roser af meget V ælde,
'Jeg haver Kæmper udi min Gaard,
Er baade høvske og snelle.
Der stander en Borg, hedder Bern,
Der boer paa Konning Diderik.'
(Ernst von der Recke, Danmarks Fornviser,
bd. I. s. 81; København 1927.)

Et kongeligt evangeliar på gotisk
Måske det synes lidt mærkeligt at begynde med dette ikke særligt bibelsk prægede vers fra en
dansk folkevise, men årsagen er ganske enkelt den, at Diderik af Bern, der her nævnes, er ingen
ringere end goternes mægtigste hersker, nemlig Kong Theoderik den Store, der vandt et stort slag
ved Bern (Verona) og herskede der for en tid, selv om hans egentlige hovedstad blev Ravenna.
Og det er netop denne i Norditalien tronende hersker, som man mener har ejet det berømte gotiske håndskrift Codex argenteus (CA), der indeholder de fire evangelier i en oprindelig meget
luksuøs udførelse, idet det er skrevet på meget fint purpurfarvet pergament med sølvblæk og
nogle få linjer endog med guldblæk. Dette dyrebare håndskrift er efter en omtumlet tilværelse
havnet i Uppsala i Sverige, som det beskrives i Lars Munkhamrnars udmærkede bog Silverbibeln
Theoderiks bak (Stockholm 1998).
Egentlig betyder Codex argenteus blot 'sølvbogen', og grunden til, at den fik dette navn for
længe siden er jo netop, at den hovedsageligt blev skrevet med sølvblæk, og selvom den indeholder de fire evangelier, altså bibelsk materiale, så er det nok lidt af en overdrivelse at kalde
den en 'Bibel', for den har helt sikkert aldrig indeholdt hele den kanoniske bibel - det er der i
øvrigt meget få gamle håndskrifter, der har gjort. Den har ikke engang indeholdt hele Det nye
Testamente, kun de fire evangelier, og det i den såkaldte 'vestlige' rækkefølge: Mattæus, Johannes, Lukas og Markus, idet man satte de to apostle forrest, og siden de to disciple, der ikke var
så kendte, idet de havde stået i anden række som medhjælpere for apostlene Peter og Paulus,
der ikke selv havde forfattet evangelier. Når man mener, at dette håndskrift har tilhørt Theoderik
selv, så er det af flere gode grunde: først og fremmest passer tiden for dets tilblivelse ifølge de
lærde med Theoderiks regeringstid og desuden blev den slags pragthåndskrifter ikke fremstillet
til almindelig kirkelig brug. Men som der siges i Aland & Aland (1982:87):
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Wenn das Pergament (aus dem 6. Jahrhundert besitzen wir eine Reihe solcher Handschriften) mit
Purpur eingefårbt und seine Beschriftung mit Silber- und Goldbuchstaben durchgefohrt wurde, ist
von vornherein klar, dass derartiges nur von hochsten Stellen, bei denen die Kosten keine Rolle
spielten, in Auftrag gegeben werden konnte.

Et yderligere argument for at regne den for Theoderiks ejendom er, at et meget lignende på
latin affattet håndskrift fra nogenlunde samme tid, det berømte Codex Brixianus (CB), har en
tilføjelse, der tyder på, at det er blevet til i det samme scriptorium som CA, og desuden har
dette håndskrift også nederst på hver side en række buer med en såkaldt synopse i, der henviser til parallelsteder i de andre evangelier, noget som er ganske sjældent i andre evangeliarer.
Desuden siger den tyske forsker Dr. E. Bernhardt (1875:XLIX) om den latinske påvirkning,
som man mener CA har været udsat for, at den nok stammer fra CB, som Munkhammar kalder
CA's 'syskon-codex' (s. 75):
Als quelle der interpolation der Evangelien ist oben der Brixianus (f) der Itala bezeichnet worden.
Diese handschrift ist, wie CA, auf purpurgefårbtes pergament mit silber geschrieben, die Uberschriften der Evangelien mit gold, und am rande sind gleichfalls die sectionen und parallelstellen
vermerkt. Nach Garbellus' angabe (in Blanchinus' Evangeliarium quadruplex) war sie einst im
besitze der langobardischen konige.

Som bekendt var langobarderne et med goterne beslægtet germansk folkefærd, der også herskede
over en del af Norditalien i det 6. århundrede, hvor stednavnet Lombardiet endnu minder os
om deres tidligere rige. Der er endnu en codex fra de tider, der har denne af buer indrammede
synopse nederst på hver side, nemlig det latinske evangeliar Codex Rehdigerianus fra midten
af det 8. århundrede. En anden interessant detalje er, at alle de purpurhåndskrifter man har af
denne slags, er uanset sproget evangeliehåndskrifter - de fleste er på græsk, men d.er er altså
også nogle få på latin og så naturligvis Codex argenteus, der således hører til den fornemste
familie, den 'kongelige'.
Så vidt vides er der ikke andre gotiske pragthåndskrifter end CA, men der er dog rester af
andre evangeliehåndskrifter, selvom de er få og kun indeholder meget lidt materiale, som fx
Codex Ambrosianus C, der indeholder nogle få vers fra Mattæusevangeliets kapitel 25, 26 og
27, ikke blot på gotisk men også på latin. Det stammer fra klostret Bob bio i Norditalien, ligesom
de andre ambrosianske håndskrifter. Desuden fandt man et gotisk dobbeltblad (4 sider i alt) i
Egypten i 1907 sammen med nogle papyri, som havnede i Gi essen, hvor det desværre blev ødelagt af vandskade senere. Det indeholdt nogle få vers fra Lukas' 23. og 24. kapitel, og det havde
også oprindelig været en bilingual, idet der også havde været en latinsk tekst med. Sluttelig er
der den så sørgeligt sønderbrudte blyplade, der jo blev fundet i det sydvestlige Ungarn i 1954,
og som oprindelig har indeholdt bønnen Fadervor i både Mattæus' udgave og Lukas', desuden
også den meget længere afskedsbøn, som Jesus bad med sine trofaste disciple, før de gik ud til
Getsemane have for at afVente forræderens komme, og som findes i Johannesevangeliet 17, 1-26.
Vi kan dog være sikre på, at der i goternes storhedstid har været mange flere afskrifter af de fire
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evangelier end de ganske få, hvoraf vi har de ovennævnte noget medtagne rester med CA som
det eneste pragtmanuskript og det bedst bevarede.

De paulinske manuskripter på gotisk

Mens Codex argenteus blev fundet i klostret i Werden an der Ruhr allerede i midten af det 16.
århundrede og straks gjort til genstand for studium, så varede det noget længere før man fik set
noget til andre dele af Det nye Testamente. Det skete ikke førend i midten af det 18. århundrede,
altså ca. to århundreder efter at de første evangelierester var dukket op, og det drejede sig kun om
fire blade, der indeholdt ca. 40 vers af Romerbrevet, der var skrevet i to spalter, på både gotisk
og latin, og i verslinjer. Disse pænt bevarede sider var fra et palimpsest og havde været brugt
ved indbindingen af en bog. De fik navnet Codex Carolinus og befinder sig i det hertugelige
bibliotek i Wolfenbtittel.
I begyndelsen af det 19. århundrede var der gevinst i klostret i Bobbio, hvor man fandt flere
gamle palimpsester, hvoraf nogle viste sig at være på gotisk, og to af dem viste sig at indeholde
Paulus' breve, idet Codex Ambrosianus A havde rester af dem alle, og Ambrosianus B næsten
alle, idet der manglede to, men til gengæld fandtes hele 2. Korinterbrev intakt. Her må også
nævnes Codex Taurinensis, der består af nogle få rester af Paulus' breve, der har hørt sammen
med Codex Ambrosianus A, men altså nu befinder sig i Torino, hvoraf navnet. Det vil sige, at
vi reelt har rester af i alt tre paulinske håndslaifter, hvoraf det ene er en bilingual, dvs. med
gotisk og latinsk tekst side om side i versificeret form, og et af de andre er delt i to, størstedelen
i Milano, og resten i Torino. Men også her må vi nok regne med, at der har været endnu flere,
både af de rent gotiske og de tosprogede, for selvsagt kunne de gotiske menigheder ikke deles
om disse slaifter, alle de større kirker i kongeriget måtte naturligvis have sine egne afskrifter til
kirkeligt brug, andet var ikke muligt.

Hvad med resten af Det nye Testamente?

Enhver, der er fortrolig med Det nye Testamentes indhold, ved jo, at der er endnu en del af dets
skrifter, der ikke har været omtalt, nemlig Apostlenes Gerninger, de katolske eller almindelige
breve, og så Johannes' Åbenbaring. Og for lige at nævne det, så må vi ikke glemme Skeireins,
den gotiske kommentar til Johannesevangeliet, der foruden citater fra dette evangelium også indeholder henvisninger til andre steder i NT; imidlertid er ingen af dem taget fra de hidtil udeladte
andre skrifter, og alle de, der kan kontrolleres, stemmer nøje overens med de nu kendte gotiske
dele af NT, som vi har rester af. Det store spørgsmål bliver da: Hvorfor har vi ikke fundet rester af
disse skrifter i de gamle klosterbiblioteker, hvor sådanne skatte plejer at gemme sig? Spørgsmålet
bliver især aktuelt, når vi betænker, at man helt fra oldtiden har hævdet, at Wulfila oversatte hele
Bibelen til gotisk, som det fx siges af Philostorgius, der ligesom Wulfila var af kappadokisk æt,
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selvom han skrev på græsk- han brugte udtrykket 'tas grafas hapasas', dvs. 'alle skrifterne', og
lige siden da har praktisk taget alle, der har behandlet emnet, ladet forstå, at de mener, at der
engang har eksisteret en næsten helt komplet gotisk bibeludgave - dog med den undtagelse, at
han skulle have undladt Kongebøgerne, da de havde flere beretninger om krige end godt var for
de martialske gotere! Dette har også ofte været fremhævet, tit med den kommentar, at hvis det
var et kriterium, så var der mange andre af de gamle skrifter, der burde udelades, hvad der nok
er rigtigt. Hvis vi nu ser på de faktiske forhold, så må vi lige huske på, at da Wulfila oversatte fra
græsk, altså fra den alexandrinske oversættelse (den såkaldte Septuaginta (LXX)), så drejede det
sig om både Samuels- og Kongebøgerne, for de kaldtes sådan alle fire, og det gør de forresten
også i den latinske Vulgata-oversættelse, hvor de kaldes I., II., III. og IV. Regum.
Disse punkter må dog vente lidt, for vi skal forst være færdige med NT, inden vi ser på GT!
Er der nogen beviser på, at de øvrige NT-skrifter har været oversat til gotisk? I forbindelse
med dette spørgsmål huskes Dr. Joseph Wright's omtale af den nu lidet brugte 'Vulfila, oder die
gotische Bibel, by E. Bernhardt, Balle, 1875, containing a most valuable introduction, Greek
text, and commentary.' (Oxford 1954, s. 198). Bernhardt er nemlig en af de få, der har behandlet
spørgsmålet om den gotiske bibeloversættelses hele indhold temmelig indgående, dvs. hvorvidt
den havde været komplet i både NT og GT, blot med de anførte indskræ:nJminger, og han taler
først om Wulfilas egen elev Auxentius, der også blev biskop senere (s. XXIII):
Wir haben oben gesehen, dass Auxentius von seinem lehrer sagte, er habe in drei sprachen viele
abhandlungen (tractatus) und libersetzungen (interpretationes) sich zum ewigen gediichtnis und
lohn hinterlassen. Ohne zweifel ist hier die Ubersetzung der Bibel mit gemeint; wenn aber auch
Auxentius, dem es vor allem auf Vulfilas glaubensbekenntnis ankam, keine veranlassung hatte
auf Vulfilas schriftstellerische tatigkeit niiher einzugehen, so bleibt doch die unbestimmtheit des
ausdrucks auffallend .... Wir werden vielmehr anzunehmen haben, dass Vulfila sein werk nicht
vollendete; auch der ausdruck des Auxentius scheint leichter erkliirlich, wenn die libersetzung nur
einzelne teile umfasste .... Aus dem Neuen Testament sind bekanntlich ansehnliche bruchstlicke
aller vier Evangelien und der Episteln des Paulus, vollstiindig nur der zweite Korintherbrief, auf
uns gekommen. (1875, s. XXIII-XXIV)

Hertil er jeg enig med den lærde forsker, men når han derefter søger at påvise, at Wulfila også
nåede at oversætte i det mindste Apostlenes Gerninger, så må jeg tvivle. Men at han havde udeladt
Hebræerbrevet, da arianerne ikke brød sig om det, er ret sandsynligt, og når han siger, at 'wie es
mit der offenbarung und den katholischen briefen stand, wissen wir nicht', så har han helt ret. Ret
beset kanjeg ikke se, hvordan man skulle kunne bevise, at hele Bibelen skulle være blevet oversat
til gotisk, når man kun har fundet manuskriptrester af to blokke af NT-skrifter, som sagt de fire
evangelier og de paulinske breve. Til gengæld har man rester af flere end et manuskript af hver
blok, så her har man altså koncentreret sig om disse meget vigtige og centrale dele af NT, som
var højst nødvendige for kristendommens udbredelse og for menighedernes opbyggelse. At der
ikke eksisterer så meget som en enkelt lille trevl af et håndskrift med de øvrige nytestamentlige
bøger er et ret sikkert tegn på, at der overhovedet ikke har eksisteret noget sådant håndskrift.
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Tilbage til Det gamle Testamente
Her må de samme principper gælde, at når der ikke foreligger direkte vidnesbyrd om de pågældende skrifters oversættelse eller tilstedeværelse, så er der ikke stor sandsynlighed for, at der
har været nogle, og det er nærmest et ret stærkt indicium på det modsatte. I sin behandling af
dette problem søger Bernhardt at påvise, at i hvert fald Genesis (1. Mosebog) og Salmernes bog
må have været oversat, men nogle få løsrevne tal fra 1. Mosebogs 5. kapitel og enkelte andre
småting kan ikke regnes for reelle beviser, og heri synes de fleste forskere nok at være enige.
Men som vi har set, så er der jo her tale om, at der foreligger rester af et håndskrift, nemlig i
alt tre blade af den eftereksilske Nehemias' bog, med brudstykker af tre af dens tretten kapitler,
nemlig 5, 6 og 7, hvoraf størstedelen består af nogle delvise slægtsregistre over de familier, der
var vendt tilbage efter udlændigheden i Babylon, og som nu var bosatte i og omkring Jerusalem
i Juda stammes gamle område.
Mange har undret sig over, hvorfor denne bog skulle være blevet oversat og delvist bevaret,
da den ikke synes at kunne have særlig betydning for et ungt kristent kirkesamfund blandt goterne, og det ser ikke ud til, at nogen har kunnet give en fornuftig forklaring på fænomenet. I
den forbindelse er det interessant at mærke sig den lærde Ben:Lhardts udtalelse om Nehemias'
bogs udførelse (dette stammer fra den første tid, da man, grundet på en misforståelse antog, at
brudstykkerne var fra både Ezras og Nehemias' bøger, idet en del af det sidstnævnte skrift blev
benævnt 2 Ezra i den latinske Vulgata-oversættelse; dette blev først rettet i 1897; Bernhardt
udtrykte sin mening således:
Die bruchstiicke aus Esra und Nehemia zeigen, wie unten dargetan werden wird, ein sehr abweichendes verfahren des tibersetzers und stammen schwerlich von Vulfila her.... Von dem
soeben geschilderten verfahren, das sich liber Evangelien und Episteln gleichmassig erstreckt und
entschieden auf einen libersetzer hinweist, unterscheidet sich hochst auffallend die willklir, mit
welcher in den Bilchern Esra und Nehemia der text behandelt ist, vergl. den commentar. Es ist mir
vollig unglaublich, dass dieser teil der ilbersetzung von demselben verfasser herrilhren so Ilte, wie
Evangelien und Episteln. (s. XXIII-XXXV)

Det synes klart, at allerede dengang var man usikre på, hvem der havde udført dette lille stykke
fra Det gamle Testamente, og ifølge et citat fraA Dictionary ofthe Bible, Vol. IV, s. 861-863, ed.
James Hastings (Edinburgh 1904), havde Professor Joseph Wright udtrykt sig på samme måde
i sin Primer af the Gothic Language (Oxford 1899):
The fragments of the New Testament all point to the same translator, but the two small fragments
of the Books ofEzra and Nehemiah differ so much in style fromthose ofthe New Testament that
scholars now regard them to be the work of a later translator.

Hvis dette er tilfældet, så synes det klart, at Wulfila kun har beskæftiget sig med at oversætte de
vigtigste dele afDet nye Testamente, som han og hans 'lectorer', presbytere og missionærer havde
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så god brug for i arbejdet med at omvende deres gotiske frænder og opbygge menighederne på
den rette grundvold, og dette stemmer helt overens med det synspunkt, som den tyske exeget og
tekstkritiker Bernhard Weiss udtrykte i sin egen udgave af det græske Ny Testamente i 1902:
Den Grundstock des Neuen Testaments bilden die vier Evangelien, die zuerst durch ihre kirchliche
Les ung in den Rang der heiligen Schriften des Alten Testaments traten. Ihnen reihten sich am Ende
des zweiten Jahrhunderts zuniichst die Paulusbriefe an, als man im Kampf mit der Gnosis genotigt
wurde, von der milndlichen apostolischen Lehriiberlieferung auf die schriftliche zurilckzugehen,
und in der Inspiration der Apostel die Blirgschaft daftir fand, dass ihre Schriften den heiligen
Schriften des Alten Testaments an Autoritat gleichwertig seien. Diesen schlossen sich allmahlich
die iibrigen Schriften des Neuen Testaments an, ... die Apostelgeschichte, die katholischen Briefe
und die Apokalypse (Bind 3, s. 1, Einleitung).

Her må man lige huske, at når der her tales om, at NT's skrifter først efterhånden opnåede den
samme rang som GT's skrifter, så var dette ganske naturligt, idet Det gamle Testamente, der jo
oprindelig var skrevet på hebraisk og først ret sent, nemlig i det 2. og 3. århundrede f. Kr., var
blevet oversat til græsk i Alexandria, Egyptens store lærdoms by, hvor der boede mange jøder,
der ikke længere var fortrolige med hebraisk. Derfra var deri.ne oversættelse blevet udbredt til
hele det store område, som kaldtes Diaspora, 'adspredelsen', dvs. hvor der boede jøder fjernt fra
hjemlandet, i syd og nord, øst og vest, sådanne, som omtales i beretningen om Pinsedagen i Jerusalem kort efter Jesu himmelfart, hvor der nævnes folk fra mindst 15 fjerne lande og regioner,
de fleste af dem på den tid under romersk overherredømme.
Ved den lejlighed hørte de apostlene tale til dem på de tungemål, som de brugte i disse fjerne
områder, idet disse under Helligåndens indflydelse forkyndte budskabet om Jesus afNazaret som
den lovede Messias, hvilket fik mange til at tro på ham og lade sig døbe. Og ligesom evangeliet
således blev indgangen til denne tro og medlernsskab i dens forsamling, således blev det også
nødvendigt senere at oversætte evangeliet for dem, der talte andre sprog. Og efterhånden som
der blev oprettet menigheder uden for Jødeland, begyndende med Paulus' missionsrejser, blev
det nødvendigt at skrive breve til disse grupper, da hverken han eller hans medarbejdere kunne
nå rundt til dem hele tiden. Således blev det da også nødvendigt at få disse meget værdifulde
breve oversat på samme måde, til de troendes gavn og oplæring. Som kirkehistorien viser, tog
det længere tid, før de øvrige skrifter, som Dr. Weiss nævner, korn med i NT's kanon, og det er
da kun naturligt, at de også ville komme til at stå sidst i de oversættelser, der fremkom efterhånden (Ap.Ger. 2:1-47).

Teksthistoriske vidnesbyrd om udviklingen
Helt fra oldtiden har man kendt til gamle håndskrifter afNT på græsk og af de ældste oversættelser, såsom på latin, syrisk, koptisk og etiopisk. Den latinske syntes straks nødvendig for den
romerske kirke, og i begyndelsen opstod der en del ret forskelligartede versioner rundt om i
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Romerriget, men i slutningen af det fjerde århundrede lod pave Damasus den lærde Hieronymus
fremstille en revideret udgave, der under navnet Vulgata ('den populære') blev Kirkens officielle
oversættelse. De øvrige versioner kom også hovedsagelig til i det 3. og 4. århundrede, som jo
også den gotiske, der nok er blevet til efter at Wulfila blev goternes biskop i 341. Hvor og hvornår det skete vides ikke sikkert, men hans omfattende virke som tilsynsmand for hele folket i
den periode har næppe givet ham tid til at bearbejde mere end det, som vi nu har rester af, dvs.
evangelierne og Paulus' breve, altså de to vigtigste blokke af skrifter, som ansås for nødvendige
til hans og hans hjælperes gerning.
I vore dage foregår der et meget omfattende arbejde med at samle og studere de gamle håndskrifter, som man har fundet viden om i klosterbiblioteker og andre steder, og de store bibelselskaber
har arbejdet med at klassificere dem efter alder, type og indhold, som det bl.a. kan ses i Aland
& Aland 1982, s. 82-192, i kapitel III, 'Die Handschriften des Griechischen Neuen Testaments',
hvor man omtaler alle kendte papyri og pergament-håndskrifter; de sidste inddeles i majuskler
(der er skrevet med store bogstaver) og minuskler (der anvender små bogstaver). Da der ikke
findes nogen gotiske papyri eller minuskler (de sidstnævnte kom først til i det 9. århundrede),
kan vi se bort fra dem i forbindelse med at beregne hvor stor en del af de bevarede håndskrifter,
der indeholder dele af de her nævnte kategorier; desuden er det unødvendigt at gå i detaljer
med en del af de lærdes andre iagttagelser, der er irrelevante for gotisk. Interessant er at man
har klassificeret alle håndskrifter, også af de gamle oversættelser, efter indhold, og kendetegnet
dem med enkelte små bogstaver: e: evangelier, p: paulinske breve, a: Apostlenes Gerninger og
de katolske breve, r: Åbenbaringen (latin: Revelatio ). Dette system anvendes også i Novum Testamentum Graece, udgivet afDeutsche Bibelgesellschaft (Nestle-Aland, 27. udgave, 1993), og
det er interessant at se, at af de bevarede NT-håndskrifter indeholder de 52% kun evangelierne,
23% kun de paulinske breve, og de to grupper, som her kaldes a og r, udgør tilsammen 25%. Et
lignende forhold ses i de latinske håndskrifter, med 57% til e, 22% til p, og 21 % til a og r.
Denne overvægt til e er da helt i overensstemmelse med Weiss' vurdering, og det samme må
siges om p, der kun omfatter en enkelt apostels skrifter, mens a og r består af i alt seks disciples
skrifter. Dette peger alt sammen på, at hvis Wulfila har fulgt de samme principper i sin oversættelse, som vi har set anvendte i forbindelse med det originale græske materiale og de andre gamle
oversættelser, som fx den latinske, så har han begyndt med e og siden taget p, mens a og r har
måttet vente, og da han kun har haft begrænset tid til sin rådighed, er det meget sandsynligt, at
han aldrig har nået til disse sene skrifter, og at ingen anden har udfyldt denne del af oversættelsen efter ham. Dette synes mig den naturligste forklaring på, at der kun er bevaret kopier af e
og p på gotisk, hvilket stemmer ganske overens med de konklusioner, som andre synes at have
draget, dog uden at kunne slå det helt fast.
Så er spørgsmålet, hvilken konklusion er mulig angående GT og især den lille rest af det
skrift, der i det mindste må have indeholdt den ret korte historiske beretning, der er kendt som
Nehemias' bog? Først, så kan dette lille stykke ikke tages som et fuldgyldigt bevis på, at der
har eksisteret en komplet oversættelse af hele GT, endsige, at Wulfila skulle have klaret en så
omfattende opgave. Hans oversættelse af NT-skrifter omfatter med sikkerhed ca. 314 af denne
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del af Bibelen, da der jo findes rester af to hele blokke af skrifter. Men her bør vi huske, at NT
er den mindste del af den komplette Bibels 66 skrifter, idet dets 27 skrifter kun udgør ca. 22%,
mens GTs 39 skrifter er i alt ca. 78% af helheden. Ret beset har vi således kun bevis for, at Wulfila har oversat ca. 16% af hele Bibelen, og hvis vi ignorerer de lærdes indsigelser og regner
Nehemias' bog med til hans arbejde, når vi ikke op på mere end ca. 17% i alt, hvilket efterlader
83% som uoversat. Det må anses som ret usandsynligt, at så stor en del af en komplet oversættelse skulle forsvinde helt sporløst - langt snarere ser det ud til, at Dr. Bernhardt har ret, når han
siger, at Wulfila nok ikke blev færdig med sin oversættelse! Det kan jo være, at Philostorgius
og de andre gamle kirkehistorikere vidste, at Wulfila havde i sinde at oversætte hele Bibelen for
sine gotiske frænder, men at de muligvis ikke var helt på det rene med, hvor meget han havde
nået i virkeligheden, og måske havde taget det kendte NT-materiale for bevis på, at hele NT
forefandtes, og at Nehemias' bog, der nok har været oversat i sin helhed, var et bevis på, at også
GT var kommet med!

Konklusion
Som sagen stiller sig, er det helt sikkert, at vi har til rådighed for studiet af det gamle gotiske
sprog rester af de fire evangelier og af samtlige Paulus' breve, plus en meget lille del af den
eftereksilske Nehemias' bog, og trods de korte og til dels vage og uklare omtaler af en komplet
bibeludgave fra Wul:fila's hånd og de teorier som senere tiders lærde har dannet sig derud fra, har
vi reelt ingen beviser for, at der nogen sinde har været mere. Vi har helt sikkert ingen håndskrifter
fra Wulfila selv eller nogen af hans samtidige, og vi ved ikke noget om de eventuelle tilføjelser
eller ændringer, som afskriverne muligvis har lavet, eller de fejl, som de kan have begået - og
vi aner ikke, hvem de var eller hvor eller præcist hvornår de skrev de håndskrifter, som vi har
resterne af i dag. Ej heller ved vi, i hvor høj grad der blev produceret afskrifter til brug rundt
om i de gotiske menigheder, og vi ved heller ikke, om der endnu skulle findes rester af gotiske
skrifter skjult i gamle bogsamlinger eller klosterbiblioteker, men hvis der gør, håber vi, at de vil
blive fundet inden de forgår helt.
Set i bakspejlet kan man ærgre sig over, at Wulfila ikke fik oversat den hele Bibel, og ønske
at den havde været bevaret i sin helhed til vore dage, for hvis det havde været tilfældet, havde
vi haft en meget større sprogskat til vor rådighed, et ordforråd, der ville have dækket et meget
større område, idet GT jo ville have givet os en masse betegnelser for dyre- og fuglearter, for
redskaber til brug i hverdagen, for boliger, dragter, våben og meget andet. Det ville have givet
betegnelser for oldtidens folkestammer og for de lande og riger, hvor de boede, virkede og krigedes af og til. Alt dette ville ikke blot have forøget vort kendskab til ordforrådet, det ville også
have givet os mere materiale til studiet af sprogudviklingen, aflydforholdene og grammatikken,
hvilket ville have været en stor fordel for alle parter, germanister, sproghistorikere og lærde bibeleksperter med kendskab til alle de gamle mellemøstlige folkeslag og deres sprog. Og de dele
af NT, der mangler, ville have givet os en hel del af samme slags fra den tid, da de apostolske
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skrifter blev til, både på den tids fællesgræsk og de semitiske sprog, som dengang blev anvendt
i synagogerne og templet, muligvis i hele Israel og de nærliggende områder, hvor man nok ikke
talte hebraisk udenfor de jødiske bebyggelser, men hvor det med hebraisk beslægtede aramaisk
reelt var folkesprog blandt syrere og stammerne i det gamle Mesopotamien. Desværre er dette
ikke tilfældet, og det ser ikke ud til, at vi nogensinde vil blive i stand til at forøge vor bestand af
gotiske sprogtekster, selvom fundet af den desværre så mishandlede blyplade, som man fandt
i Ungarn i 1954, og som viste sig at indeholde tre NT-udgaver af Jesu ord, Mattæus' og Lukas'
versioner af Fadervor og Johannes' gengivelse af Jesu afskeds bøn, nok kunne give anledning
til at håbe på lignende fund inden for de gamle gotiske områder. Som bekendt har man da altid
lov til at håbe det bedste, og håbet beskæmmer jo ingen - måske meldes der en skønne dag om
endnu et godt gotisk fund, af enten den ene eller den anden slags.

F]ordholmen 3, Seden
DK-5240 Odense NØ

Bibliografi
Aland, K. & B. Aland. 1982. Der Text des Neuen Testaments. Stuttgart.
Aland, K., et al. 1993. Novum Testamentum Graece. 27. Auflage. Stuttgart.
Bernhardt, E. 187 5. Vulfila oder die Gotische Bibel. Ralle.
Bibelen, aut. dansk oversættelse. 1992. Det danske Bibelselskab, København.
Hastings, J. 1904. A Dictionary of the Bible. Edinburgh.
Munkhammar, L. 1998. Silverbibeln Theoderiks bak. Stockholm.
Recke, E. v. d. 1927. Danmarks Fornviser. København.
Rendboe, L. 2008. 'Wulfilas gotiske Bibeloversættelse'. I: Gotisk Workshop. Et uformeltformidlingstræf,
red. M. Bruus, C.-E. Lindberg & H.F. Nielsen(= Mindre Skrifter udgivet af Center for Middelalderstudier, Nr. 26), s. 35-52. Syddansk Universitet, Odense.
Weiss, B. 1902-05. Das Neue Testament, I-III. Handausgabe, 2. Auflage. Leipzig.
Wright, J. 1899. A Primer ofthe Gothic Language. Oxford.
Wright, J. 1954. Grammar of the Gothic Language. Second Edition. Oxford.

45

Ingemar Nordgren

GOTISKA ÅTERSPEGLINGAR

Att skriva en artikel om rubriken 'Gotiska återspeglingar' ar inte en så latt uppgift som man
kan fOrestalla sig. En uppsjo av irnaginara gotiska vanner som hela tiden ror sig kring mig och
ar standigt narvarande i rnina tank.ar har alla bestarnda krav. Skriv om vår vandring till Svarta
havet; beratta om den by rnina fOrfåder korn från i det garnla Scandza; beskriv vår rnagnifika
seger vid Adrianopel och de rikedornar vi hernfOrt till vår sliikt uppe i kalla Norden och lyft
frarn vår rena arianska tro och hur den sedan återspeglats i Scandza. Ja, så kan det låta. Tyvarr
kan jag inte narnnen på de flesta av dessa skuggfigurer och annu mindre har jag några garnla
skandinaviska rnantalsliingder. En del narnn på personer, dock icke i vårt land, och ett antal
områdes- folk- och ortnarnn har dock overlevt och arkeologin har bidragit medettantal forernål
och fyndkontexter som låter ana några rnojliga ursprungsornråden och någon by for en del av
dessa gotiska vanner. Om dessa fynd sedan ar en foljd av handel eller hernforda rikedornar i
form av sold eller krigsbyte kan man bara spekulera om. Dar ar fyndkontexten viktig men den
ger dock bara en antydan.
Vad jag kommer att anfåra nedan ar f6ljaktligen bara ett magert axplock av olika 'återspeglingar'
synnerligen fritt valda. Tillsammans hoppas jag att de skall ge en viss antydan om forbindelserna
mellan de skandinaviska gotiska folk.en och goterna på kontinenten.
For att ge litet bakgrund till mitt resonernang for de som tidigare inte har fordjupat sig i goternas
historia och det eventuella sambandet med Skandinavien skall jag fOrst ge en samrnanfattning
av tidigare forskningsresultat och teorier.
Goterna namns forst av Strabo som skriver om Boutones som anges som lydande under Marbod. (Strabo, Geogr. IV, 1, 3). Zeuss foreslog liisningen *Goutones (Zeuss 1837, s. 134). Denna
liisning har sedan blivit allmant accepterad. Avsnittet om goterna ar skrivet efter Gerrnanicus
seger år 16 e. Kr. men fore Marbods fdrdrivning, då denna ej namns.
En omstridd passage finns hos Plinius, 79 e. Kr., med hanvisning till en skrift av Pytheas, som
skulle namna goterna på kontinenten redan o. 330 f.Kr. (Hist. Nat. XXXVII:35) Många godtar
uppgiften medan t.ex. Rolf Hachmann menar att stycket manipulerats senare och att uppgiften
inte finns i originaltexten. Plinius anger ganska vaga geografiska bestarnningar i ostra delen av
Mellaneuropa.
Tacitus, 98 e. Kr., narnner goterna som Gotones och som bundsforvanter till Catualda i Markomanniska krigen. Om deras bosattningar anger han: 'Trans Lugio Gotones regnantur, ... Protinus
deinde ab Oceano Rugii et Lemovii, ".'. (Germania 44) De bor alltså enligt honom nord eller
nordost om lugierna och liingre in i landet an rugier, lemovier, aestier och sithoner som han uttryckligen anger som boende vid havet. I nara anslutning till lugierna farms Helvecones, som
sågs som en del av lugierna (som senare blir vandalerna). Dessa Helvecones kallas av Ptolemaios
for Ailouaiones. Det handlar alltså om området kring floden Weichsels nedre del och dess utlopp
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i Ostersjon. Han namner inte floden men ser en grans mellan germanerna, som han raknar till
sueberna, i ost och sarmaterna i det område han kallar Sarmatien. (Germania, 46)
Ptolemaios namner cirka 150 e. Kr. Gudones men inte helt på samma plats som Tacitus. På
bortsidan av Weichsel anger han Ouenedichos Kolpos och soder om dessa, vid Weichsel, Gudones.
Vid kusten namns Seidinoi (sithoner), Rougichleioi (rugier), Ouenedai (veneder), Ailouaiones
och Bourgountes (burgunder). Langre in i landet vid Weichsels vastsida och dess ovre lopp
namns Lougoi (lugier). Ptolemaios namner aven Goutai, som också lasts Guti, (gutar, gotar)
som boende på den skandinaviska (halv)on. (Ptolemaios II, 11.16)
Utifrån dessa omnamnande kan konstateras att goterna namns på olika platser over hela
Weichseldeltat varfOr man kan fOrutsatta att de var spridda over hela området med ett antal
bosattningar.
Enligt Jordanes Getica, en kompilation av Cassiodorus stora goterhistoria i 12 band som nu ar
fOrsvunnen, utvandrade goterna under konung Berig från Skandinavien. Detta har under sarskilt
1900-talet starkt ifrågasatts av i synnerhet svenska forskare men aven av ett antal internationella. Trots detta finns det emellertid starka indikationer på ett fortsatt samband mellan goterna
och Skandinavien. Jag tror mig ha identifierat den omstridde Ablabius, Cassiodorus kalla till
utva_r1dringsberattelsen, som den maktige pretorian-prefekten i Rom som tmder Konstantin den
store i praktiken sjalvstandigt styrde den vastra delen av kejsardomet, och stammer detta så okar
berattelsens trovardighet betydligt. Denne Ablabius var tvungen att medverka vid fOrhandlingar
med frammande makt, sluta freder, underteckna alla viktiga beslut och lagar och han kontrollerade hela administrationen i Vastrom och deras depescher. Efter Konstantins dod 337 hade
han aspirationer på den lokala kejsarvardigheten i Rom men han undanrojdes då av Konstantius
som satt i Konstantinopel och innehade den overgripande kejsarvardigheten. Cassiodorus innehade samma stallning under kejsar Zeno samtidigt som han var kansler åt Teoderik den store
i Ravenna, men som senator var han ofta i den tidigare huvudstaden Rom och bor darmed haft
tillgång till Ablabius efterlamnade papper i det kejserliga arkivet. Det ostrogotiska kungadomet
i Italienerkande formellt kejsaren som overhuvud. Att han aven namner goterna i Britannien, av
kontexten att doma narmast Nordsjokusten och Bretagne, ger ju också en realistisk anknytning
till den samtida immigrationen till England. (Nordgren 2004, 2008)
Rolf Hachmann (Hachmann 1970) anser att gotarna/gauterna ar goter. Thorsten Andersson
har skrivit en artikel Gatar, goter, gutar i Namn och Bygd nr 1, 1998. Han refererar till dessa
stammar som gotonordiska. (Andersson 1998:15 f., 21)
A people referred to as *gautoz/*gutaniz, inhabiting the region in and around the southern Baltic
Sea, appear to have been the ancestors ofthe Scandinavian *gautoz 'Geats' and *gutaniz 'Gotlanders' and the East Germanic tribe ofthe *gutaniz 'Goths'. (Andersson 1998)
Goternas aldsta hemvist ar visserligen omdiskuterad, men åtminstone alltsedan de fårsta omniimnandena vid tiden for Kr. f. bor de ha bott soder om Ostersjon. De tre folkstammarna gotar, goter och
gutar har alltså, så långt vi kan folja dem tillbaka, varit bosatta kring och i sodra Ostersjon, varvid
havet får antas ha spelat en forenande roll. (Andersson I 996a:35 f. med hiinv.)
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Enighet råder idag om att alla tre stambeteckningarna på ett eller annat satt har ihop med verbet
gjuta, fsv. giuta, fvn. gjota, varvid gotar ar bildat till det avljudsstadium som foreligger i preteritum
singularis, fvn. gaut, fsv. gøt, och goter och gutar till det avljudsstadium som foreligger i preteritum
pluralis, fvn. och fsv. gutum (Andersson 1996a:45). (Andersson 1998:5 f.)

Jag fogar sjalv till Anderssons lista aven Geatas och det i grunden, enl. Much, likabetydande
jutar.
Docent Anders Kaliff har i sin bok Gothic Connections (Kaliff 200 I) påvi sat att arkeologiska
fynd från ostra Sverige indikerar nara kontakter med de baltiska kustområdena på kontinenten
och !angre bort i sydostlig riktning. Han harvisat att detta antyds i material redan från bronsålder. Det finns fortlopande indikationer på nara kontakter mellan ostra Sverige, Balticum och
Polen. Keramik, gravar och huskonstruktioner pekar i riktning mot kontakter med den lusatiska
kulturen men också liingre. Han antar någon form av allianssystem mellan hovdingar i olika
områden under forromersk och romersk jamålder som uppehåller handelsviigar over Ostersjon
mellan Skandinavien och området kring Weichselmynningen. Han stOdjer sig bl.a. på likheter
i gravkonstruktioner. Han avvisar emellertid en massemigration och medger att Wielbarkkulturen huvudsakligen harstammar från tidigare lokala kulturer, men han ser fortfarande gamla
och bestående kontakter och influenser som går i båda riktningama mellan områdena, och som
startar redan i den lusatiska kulturen mellan grupper av hovdingar som blir mer och mer narstående varandra. Detta kan slutligen, menar han, resultera i likheter i den materiella kulturen,
begravningsseder och språk. Foljaktligen menar han att Jordanes historia mycket val kan vara
baserad på en akta muntlig tradition av något slag. I en natintervju kommenterar Kaliff om en
recension: 'Jag skulle forutspå att det som i artikeln hanvisas til! som konsensusforskning (en
skepsis mot ett samband mellan goterna och Skandinavien) snart anses som obsoletforskning'.
(http://goterminnen.blogspot.com 120091031anders-kaliff-och-goterna. html)
Enligt min tolkning ar alla dessa ovannamnda folknamn/stamnamn teofora namn som alla
anknyter till folkens ursprunglige skapargud Gaut, senare kiind i dubbelformen 6oinn-Gaut. Alla
kungafamiljer som hiivdar hiirstamning från Gaut/Gapt/Geat tillhor folk som antingen bevisligen
kommer från det skandinaviska området (i vid mening vilket inkluderar delar av Tyskland vid
sodra Ostersjostranden samt delar av Nordsjokusten) eller havdar ursprung darifrån.
Den klassiska tolkningen av goternas ursprung utgår från de stammar som bodde kring floden Weichsel/Vistula fast, som antytts, en viss del av dessa kan ha ett skandinaviskt ursprung.
N edanstående karta åskådliggor deras vandring ar i grova drag men har den lilla svagheten att
den inte visar de skandinaviska anknytningarna, utan utgår från just den klassiska tolkningen.
Jag skall forsoka komplettera denna bild något i det fOljande.
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Fig. I. Karta over de gotiska vandringarna.
Från de forsta bosattningarna vid polska
Ostersjokusten ochforflyttningen ned til! Svarta Havet. Kartan visar aven de ost- och vastgotiska rikenas utbredning omkring år 526 e.
Kr. (Kalif! 1995; Ingesson 2010)

Om man tar hansyn till vissa namnartefakter så har jag i annat samman_hang behandlat de nordiska
Ring-namnen som verkar ha ett klart samband med det gotiska området (Nordgren 2000). Dårtill
kan liiggas Vin-namnen. De ar vanliga i Norge och i Vastsverige samt i Jamtland och Ångermanland - bl.a. omkring Hogom, dar man också funnit en komplett hunnisk vapenuppsåttning.
Grundordet lever inte, men motsvaras av det gotiska winja, som betyder betesmark. De aldsta
vin-namnen har tillkommit under aldre jarnålder - folkvandringstid (Jansson 1951 ).
Man kan aven notera att den tataste koncentrationen av domarringar/resta stenar, enligt en
undersokning av Våstergotlands museum i Skara (VFT 1975-76:96-101), ligger langs en linje
från Sydvastnorge via Bohusliin, Våstergotland med Nordhalland, Ostergotland, Småland, Blekinge, Oland och over Ostersjon till Weichseldeltat.
Vad år det då som kannetecknar den s.k. Wielbarkkulturen, den som tidigare kallades den
Burgundiska och den Goto-Gepidiska? Vad kan vi jamfora med hos oss i Sverige?
Ryszard Wolagiewcz, en polsk arkeolog, indelar Wielbark i två faser - Lubowidz och Cecele:
Lubowidz ar uppkallad efter gravfåltet vid Lubowidz och omfattade ungefår forsta och andra
århundradet e. Kr i området kring Pommern och området vid nedre delen av Vistula inom det
område dår goterna fOrst placerats av de klassiska kallorna. Hår finns vidstrackta gravfålt av
typen Odry-Wt(siory-Grzybnica, med stencirklar av stora resta stenar.
Cecele (efter gravfåltet Cecele) som omfattade slutet av andra århundradet e. Kr. till femte
århundradet e. Kr. Wielbark-Cecele omfattar Norra Polen och Mazovien oster om floden
Vistula.
I samband med goternas gradvisa forflyttning/vandring mot Svarta havet och splittringcn i
Vesi och Greutungi (Ostrogoter) uppstår två något åtskilda gotiska kulturer. I Vesi-Tervingis
område omkring nuvarande Rumanien och Bulgarien och delar av Ungern, Moesien och Tra50
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janus Dacia, benamner man kulturen Sintana de Mure~ och det område Greutungi bosatte sig,
i stort sett nuvarande Ukraina och norrut, kallar man Cernjachovkulturen. Wielbarkkulturens
monster med gravar och fyndmaterial fortsatter i stort aven i de senare faserna. Utmarkande for
Wielbarkkulturens arkeologi ar:
1. Avsaknaden av vapen i gravarna, och redskap i jam.
2. Birituell begravningsform. Parallellt med varandra brandgravar och skelettgravar dar huvudet
har placerats i en nordlig riktning.
3. De branda kvarlevorna har under fOrromerskjarnålder nedlagts i flatmarksgravar i en urna
(urnebrandgrav), delvis i en urna och delvis direkt i en grop (urnebrandgropsgrav) eller bara
i en grop (brandgropsgrav).
4. Under romersk jarnålder fOrekommer runda stensattningar, mindre gravhogar, smårosen
omgivna av en kantkedja och resta stenar.
5. Typiska gravfynd ar metallforemål såsom armringar, armband, remandesbeslag, s-formiga
kliideshakar, paronformade berlocker, olika typer av fibulor. Keramik med polerade eller
rustika ytor dekorerade i trianguliira fålt och med utsvangda mynningar. Tidigare hogklassig
keramik ersatts under romersk jarnålder med en enklare typ som påminner om viistsvenska
och ostgotska gravfynd under fOrromersk jarnålder
6. Avsaknad av speciella gravgåvor for man och kvinnor. Senare uppstår det dock rika kvinnogravar. Miinnens gravar innehåller inte vapen och har få eller inga gravgåvor och inga
jarnfOremål.
7. Siillsynt med romerskt importgods som t.ex. Terra Sigillata men vanligt med import från
omkringliggande kulturer.
(Kokowski 1995:29 f.)

Fig.2. Halsband med barnstensparlor, ensformad kladeshake i guld, en armborstfibula
i brons, ett fibulapar i silver och ett spanne
tillhorande Wielbark kulturen. (Kokowski
1995)
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1995 upptacktes ett mycket stort gravfålt i den inre delen av Polen som beniimns efter fyndplatsen Kowalewko. Denna upptackt skedde i samband med arbetet med den stora gasledning som
anlades for att forbinda de ryska gasfålten med Viisteuropa. Man har nu gravt ut cirka 400 gravar
och man raknar med att det kan finnas totalt cirka 500-550 gravar. (Makiewicz 2008:2)
Gravfåltet ar daterat till omkring mitten av 1: a århundradet e. Kr. och har varit i bruk fram
till cirka 220 e. Kr. Detta motsvarar cirka sju generationer. Man har bl.a. funnit :fibulor av olika
slag, armringar, halsband, armband med ormhuvuden och parlor av barnsten, glas och silver. De
konstfårdigt utfårda och dekorerade :fibulorna återfanns ofta parvis vid den avlidnes axlar. Man har
aven funnit praktfulla orhangen i guld, silver eller brons. Vissa av forernålen anses av utgravarna
ha en skandinavisk anknytning. Liknande fynd har också påtraffats vid gravfåltet i Skalv, Borgs
socken, Ostergotlands Ian. Flatmarksgravar forekommer sarskilt frekvent i Viistergotland och
Ostergotland. Gravfåltet vidAlvastra, Vastra Tollstad socken i Ostergotland omfattade t.ex. cirka
300 gravar från fårromerskjarnålder (Ingesson 2010) och en mangd gravfålt i Viistergotland har
också griivts ut av Sahlstrom och Gejvall.
Som anfort i min dissertation så foreligger påfallande många myntfynd vid vattenleden till
Roxen under romersk jarnålder och folkvandringstid. Man har hittat guldhalsringar i Tjust och
i Misterhults socken och i Tryserun1s socken också en sådan med ett ormhuvud. Tidigare fynd
från bronsålderns slut har gjorts i Narke i Hassle diir man hittat två bronssviird och ett antal
etruskiska lerkarl. I Sjogesta i Vreta Kloster socken fanns ett grekiskt sviird. Det verkar rimligt
att anta att dessa fynd kan ha kommit via Oders och Weichsels flodsystem samt via Donau.
(Nordgren 2008: 189; Inger E. Johansson) Detta ligger val i linje med de iakttagelser som gjorts
av Anders Kaliff.
Kaj Lyckebo behandlar i sin C-uppsats, som jag redan tidigare har anfårt i Goterkiillan (Lyckebo
1996:8; Nordgren 2008), en undergrupp av Mats Malmers typologi av guldbrakteater, C:llal.
Dess spridning antyder en klar kontakt med Sydosteuropa och de områden som ligger inom
den gotiska sfåren inklusive heruler och gepider. Man har i detta område funnit 12 st. Inom det
skandinaviska området fordelar sig fynden over sodra Norge 24, Vastsverige 14, Ostra Sverige
8, Skåne 6, Blekinge 6, Jylland 6. Lyckebo kopplar dessa brakteater till allianser och sliiktskap,
d.v.s. att de anvands som sina romerska forlagor som personliga gåvor från en hovding till en
annan for att knyta en allians men också som t.ex. brudgåva.

Fig. 3. Stampelidentitet mellan guldbrakteater.
(Andren 1991:253,· Lyckebo 1996:8)
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I något fall kan stammens kvinnor ha anvant en viss brakteat for att bibehålla en identitet
aven då de flyttat till ett nytt område. Ett sådant exempel finns i England dar skandinaviska
stampelidentiska brakteatfynd har gjorts i en viss by med motsvarighet på andra sidan kanalen. (Nordgren 2008:231; Lyckebo 1996:8)

Fig. 4. Cl 1al-brakteat.

Det anses av många att det vanligen var kvinnor som bar dessa brakteater vilket dock ingalunda
år belagt. Om seden kommer från kejsarmedaljongerna tyder det snarare enligt min mening på
man.
Kaj Lyckebo har likaså gjort en intressant observation nar det galler fynd av silverdenarer.
Denarerna har påtraffats i ett balte från Ostsverige och Gotland via Polen, Ryssland, Bohmen
och Mahren, Ungern, Ukraina och Rumanien. Oster om en linje från Gotland till Ungern har
man funnit drygt 1000 denarer. De har deponerats under 400- och 500-talen. Han anar hår ett
samband med nordiska kåmpars deltagande i de gotiska aktiviteterna. (Lyckebo 1996:9; Nordgren 2008:317)
En annan återspegling av den sjudande kulturen i Sydosteuropa ar fynden av praktfulla
halsringar från fOrromersk och romersk jarnålder samt folkvandringstid. De kan med stor
sannolikhet knytas till goterna. De mest kanda ar de två ringarna från Smjela vid Kiev och en
liknande vid Olbia nåra Odessa samt Pietroassaringen från Rumånien som kan ha burits av en
gotisk kung och dessutom varit en edsring. Den knyts av Reichert till Skandinavien. Havorringen anses av Nylen vara gjord på Gotland men det ar omdiskuterat. Vitteneringen, funnen
nåra Trollhåttan, år det senasta stora fyndet och anknyter tidsmiissigt till den forsta gotiska
perioden 150 f.Kr. till 150 e.Kr. En liknande ring har åven hittats i Dronninglund i Danmark.
Åtskilliga mindre guldhalsringar har hittats i såvål Våstergotland, Ostergotland och på Gotland.
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Fig.5. Vittene-, Smjela- och Pietroassaringarna.
De folkvandringstida guldhalskragarna återspeglar enligt min mening i hogsta grad det sydosteuropeiska och hunniska området. Det diskuteras ivrigt om de ar tillverkade lokalt i Sverige
eller på Gotland eller om de kommer från Svarta havsområdet med hunniskt ursprung och ar
thrakiskt arbete. Den mest valkanda ar Ållebergskragen men något enklare kragar har hittats i
Bragnum, Tunhem, Naum, Hångsdala, Varing och Varmskog.

Fig. 6. Allebergskragen.
Jag sjalv lutar nog åt ett thrakiskt ursprung formedlat via ostrogoter allierade med hunner. De
små Ordu:figurerna, en sorts adoranter, uppvisar en tydlig thrakisk eller orientalisk pragel. På
samma satt havdar Nylen att Gundestrupkitteln ar ett thrakiskt arbete, som jag klart håller med
om, fast den visar snarare på keltiska influenser och brukar knytas till cimbrerna.
Erik Nylen har dock ett intressant resonemang. På en keramikskarva som återfanns i anslutning
till Havorfyndet kunde man identifiera en ring som i likhet står mycket nara den ring som Cernunnos håller i handen på Gundestrupkitteln. Keramikbiten undersoktes av Birgitta Hulthen vid
Lunds universitet och hon fann att lerans sammansattning var signifikant for gotlandsk keramik.
Detta, menar Ny len, ar ett starkt skal till att utesluta en eventuell import av keramikforemålet till
Gotland. (Nylen 1996:7) Ringamas guldfiligran i åttor med guldkorn och tjurhuvuden ar också
vanliga motiv på thrakiska plattor från Bulgarien. På bland, i en grav från o. Kr. f., har man hittat
en bikonisk parla, vars formgivning och :filigranornering kunnat knytas till en av halsringarna
från Kiev. I Moklinta :finns också en parla som påminner om Havorringens andknoppar. Det har
anser Nylen skulle kunna tyda på kontakter mellan Ostersjon och Svarta havsområdets kulturer,
vid tiden for Kristi fodelse och forsta århundradet darefter. (Nylen 1996:8)
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Fig. 7. Armring och gotlandska guldparlor från Moklinta. (SHM). Utsnitt
från Kent Andersson (1994:27,· Nordgren 2008:195).
Den ovan antydda parlan ar en av tre gotlandska guldparlorsom har hittats tillsammans med en
armring av gotlandsk tillverkning i Hede i Moklinta sn i Vastmanland. Det ar en åldersskillnad
mellan aldsta och yngsta foremålet i detta fynd på cirka 150 år vilket tyder på reguljar handel
Gotland-Vastmanland och samtidigt kan man alltså konstatera sydostliga stilinfluenser. Jag ar
alltså benagen att hålla med Ny len. (Kent Andersson I 994:27)
0 land ar också ett intressant område som har klara anknytning ar till kontinenten. Oland ar
en central plats for solidifynd med 303 mynt medan Gotland harnnar på andra platsmed 252. I
t.ex. Vastergotland påtraffar man dem vanligen i nedsmalt form som smycken. Oland kan alltså
delvis ses som ett importområde av råvarer i form av sold eller bytesguld från det gotisk=hur111iska
området. Dartill kommer t.ex. den av Ulf-Erik Hagberg undersokta graven med resta stenar vid
Gåtebo som ar så lik de anlaggningar man funnit på det gotiska området att han kallat den 'Den
polska graven'. Skedemosse ar en offerplats som också uppvisar kontinentala fynd och har paralleller med Finnestorp i Vastergotland. Den har gravts av Ulf-Erik Hagberg.
Det narliggande Ostergotland ar också intressant ur gotisk synpunkt fast gravskicket ar mer
blandat an i Vastsverige. Man har så val vapengravar som vapenlOsa, flatmarksgravar och gravar
med stenpackningar och markerade ovan mark. Man har dock gjort klart intressanta fynd. Vid
Skalv i Borg har man hittat en rikt påkostad kvinnograv av en typ som återfinns i Wielbarkkulturen. I Linneberg i Hogby och Ostervarv i Varv har man hittat fibulor av typ Almgren IV och
vid Smorkullen fibulor och vapen som antyder en kommunikationsled från Vastergotland via

Fig.8 Fyndfrån Linkopingsflygplats medforemål som uppvisar Wielbarkkaraktar. (Ingesson
2010)
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Ostergotland, bland, Gotland till Wielbark-området. Gravfåltet vid Våstra Tollstad ar redan narnnt
ovan och gravningar som givit Wielbarkstyp av gravar har aven fOretagits i Våstra Bokestad vid
Linkopings flygfålt. (Ingesson 2010)

Fig.9. Foremålfrån den rika kvinnograven i Skalv,
Borgs socken, Ostergotland. (Kaliff 2001)

Som ovan antytt uppvisar Vastergotland under fOrromersk och tidig romersk jarnålder en
mer enhetlig arkeologisk karaktar an Ostergotland aven om också många likheter fOreligger.
K.E. Sahlstrom (Sahlstrom 1939:79; 1954:32) konstaterar en lokal utflyttning från kambrosilurområdet i Vastergotland till lerslatterna o. 500 f. Kr. och relaterar detta till en klimatfOrsamring som gor det nodvandigt att hålla djuren stallade over vintern samt ser också en
overbetning som kraver att lerslatterna utnyttjas for boskapen. Sahlstrom noterar att de aldsta
brandgropsgravfålten ligger på urbergsområdets grusåsar omgivna av lermarker. I gravarna
återfinnes jarnskaror, som kan ha anvants for fodertal(t. Gravfåltskonstruktionen ar ju dessutom
en innovation jamfOrt med tidigare tradition. (Sahlstrom 1954) Gravama karakteriseras av att
mannen inte får något jam eller vapen i graven men kvinnor kan daremot få t.ex. en skara.
I Varnhem hittar man dock något senare rika kvinnogravar. Sahlstrom ser också en fyndtorn
period. Eva Bergstrom havdar att den skenbara fyndfattigdomen beror på att han definierar
jarnåldern enligt Montelius perioder. Det skulle alltså fortfarande vara bronsålder. (Bergstrom
1980:50) Brandgropsgravfålten, som Sahlstrom har som belagg fOr en folkfOrflyttning går
inte att fora langre tillbaka an till jarnålderns period II (Montelius) - darav den fyndtomma
luckan - och de ligger rurnsligt åtskilda från bronsåldersgravarna i kambrosilurområdet.
Eva Bergstrorn instarnrner dock i att det finns skal att 'diskutera en bebyggelseforskjutning
från kambrosilurområdet till lerslatterna'. (Bergstrorn 1980:51) Vi får alltså vid denna tid
en overgång till ett sarnhiille med enskilda familjegårdar i stallet for bronsålderns rner koncentrerade hovdingagårdar dår ett stOrre antal rnanniskor kan livniiras -- Klaus Randsborgs
'egalitara' sarnhalle. (Randsborg 1995: 10) En liknande tendens gor sig gallande aven i andra
delar av det skandinaviska området, bl.a. Jylland, som en antagen foljd av lokal overbetning.
(Kristiansen 1979:174 ff.; Jankuhn 1976:85-86, 244; Horst 1978:65, 87-88, 118) Har foreligger
alltså en strukturell fOrandring dar den gamla typen av hOvdingadome grundat på stormans56
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gårdar som forsorjde många manniskor, och dar hovdingens makt grundades på kontroll av
jorden och på att anses som en fårkroppsligad gud, till ett samhalle dar den enskilde bonden
och hans familj livnarde sig sjalva. Det innebar att de gamla hovdingarnas makt icke gick att
uppratthålla. I stallet måste en ny maktmotivering till dar hovdingen år gudens representant
och forkroppsligar denne i samband med vissa kulthandlingar, och genom att samla invigda
krigare och kultiska aktOrer i schamanistiska mannaforbund kunna erbjuda hjalp både till
forsvar och att fordriva onda makter från åkrarna. I detta sammanhang bor kulten av Gaut ha
borjat spridas som både folkens skapare och hovdingarnas anfader som kontrasterar mot t.ex.
de tidigare Inglingarnas krav på att vara den återfodde Ingr/Frejr. Han ersatte dock aldrig de
gamla fruktbarhetsgudarna for gemene man utan kulten var, liksom den senare kulten av den
kontinentale 6oinn, till for krigare och hovdingar. Goter, gauter etc. kan då uppfattas som
teofora namn och som den faktor som i hogre grad an språket forenar de olika gotiska falken.
Goterna kan alltså från borjan i vid mening betraktas som ett kultforbund mellan olika stammar och folk och inte som ett specifikt folk. Med uttrycket kultforbund forutsåttes dock icke
något organiserat politiskt eller kultiskt samarbete utan blott att de hade samma gudomliga
harstamning och att deras hovdingar hade en likartad maktmotivering. Då senare den kontinentala kulten av 6onn inkommer i Skandinavien så får 6oinn dubbelnamnet 6oinn-Gaut,
vilket indikerar att Gaut bor ha varit en tidig variant av 6oinn men med en 19-årig blotcykel
(metoncykel) i stallet for den romerskt inspirerade åttaårscykel som slutligt infors omkring 476
e. Kr. aven i Malarregionen. Den ursprunglige gotiske sakralkonungen uppvisar andå samma
drag som de tidigare nordiska sakralkungarna som baserat sin makt på jordens fruktbarhet och
t.ex. Dumezil menar att aven 6oinn hade en fruktbarhetsaspekt. Detta forklaras också med att
fruktbarhetskulten, kulten av Ingr/Frejr, anvandes som medium aven av dessa kungar for den
folkliga religionen.
Bland 'fyndtomma' områden - numera genom senare undersokningar snarare 'fyndfattiga' kan forutom Vastergotland namnas en fyndtorn period på Gotland mellan 300-150 f.Kr. som
foranleder Oscar Almgren att postulera en mojlig utvandring. En allman fyndfattig period i hela
landet ligger mellan 3 00-100 f. Kr. Birger N erman påpekar fyndfattigheten under sista århundradet f.Kr. och en kraftig ytterligare nedgång vid tiden for overgången till romerskjarnålder i
både Oster- och Vastergotland, och menar att det gravskick med flatmarksgravar innehållande
brandgropar, brandurnegravar och urnegravar som finns i de biigge landskapen stammer med
gravskicket i Weichselområdet medan de gotlandska gravarna avviker. Oxenstierna anfOr aven
keramiken i Vaster- och OstergOtland som likartad med den keramik som ersatter den tidigare
svarta hogklassiga s.k. burgundiska keramiken under romersk jarnålder, men anfOr samtidigt
att i Viistergotland och på vastkusten finns ett enhetligt gravskick diir mansgravarna ar vapenIosa och saknar metallobjekt medan kvinnogravarna har mera påkostade gåvor inkluderande
knivar och skaror. Ostergotland har ett blandat gravskick. Keramiken och vapenlOsheten dyker
upp i Weichselornrådet strax efter vår tideraknings borjan. Angående fOrandringarna av gravfålt i Weichselområdet anfOr Moberg att det under den aktuella perioden i detta område finns
35 kanda gravfålt varav 20 ar från period III och striicker sig in i romerskjarnålder. Sju stycken
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avbryts men åtta nyanliiggs, och i dessa introduceras den nya mindre hogklassiga keramiken.
Han menar att det tyder på en ganska stabil befolkning. (Moberg 1941) Mot detta har anfårts
att goterna kan ha overtagit och vidareanviint tidigare gravfålt och att motsiittningarna mellan
folkgrupperna inte varit så stora som man antar. Som jag ser det så pekar Okulicz griivningar
vid Elblqg onekligen i denna riktning. Han påvisar dar den troliga formeringen av gepiderna.
(Okulicz 1992) C-A. Moberg anser också att forandringen i keramiken i Weichselområdet tyder
på att det inte varit en kontinuitet i befolkningen, men som bevis for ett avbrott i kulturen ar
det iindå inte mojligt att anvanda detta fOrhållande menar han, då man har for dålig kunskap om
olika lokala keramikvarianter. (Moberg 1941: 193) Senare polska och tyska forskare, framst då
Bierbrauer, havdar en annorlunda sammansattning av keramiken men sjalvklart ar all keramik
starkt beroende av lokala råvaror och teknik. Det kan också påpekas att Peter Heather betraktar
Wielbark som ett kultforbund mellan ett antal ursprungliga kulturer. (Heather 1996:303) Rolf
Hachmann fOrnekar en stor utvandring från Skandinavien p.g.a. inre kolonisation men underlåter att ta hansyn till brukningsenheternas relativt mera omfattende storlekskrav med hansyn
till forsamrad avkastning. (Hachmann 1970) For ovrigt kannetecknas inte heller vikingatiden
av någon massutvandring men detta till trots bildas ett antal riken av inte oviisentlig omfattning. Om man ser till Pritsaks teorier om karismatiska hOvdingar så kravs inte en massiv
utvandring for att etablera en såval politisk som kultisk makt inom en aldre befolkning. Det
foreligger alltså en mojlighet till en successiv utflyttning under perioden 300 f.Kr. - 200 e. Kr.
(gepiderna) och den påtagliga kultiska forandringen skulle då ligga kring Kr. f.
Under folkvandringstiden ar Vastergotland Sveriges overlagset guldrikaste landskap och
detta sammanfaller med det hunniskt-gotiska riket vid Svarta Havet. Fynden fortsatter fram till
undergången av Teoderiks rike i Italien och med en viss avmattning in på 600-talet. Visigoterna
sitter ju kvar på Iberiska hal von fram till 711 men efter Toledokoncilierna kan man nog avskriva
kontakter med Skandinavien. Det handlar mest om bearbetat guld och i det sammanhanget ar
det frestande att se ett samband med solidiimporten på Oland som har omsatts i smycken, ringar
o.dyl. En del av farernålen har konstaterats bestå av guld från nedsmalta solidi men sjalvklart
har många forts dit direkt från kontinenten som jag antytt i samband med ringar och halskragar
men också kommer att visa i det fOljande.
I samband med utgravningarna av krigsbytesofferplatsen Finnestorp i Vara kommun i Vastergotland, i vilka jag haft najet att delta, har under årens lopp ett stort antal fynd gjorts som
tveklOst har en direkt an_k_nytning till det hun_niskt-gotiska området och till Teoderiks rike i
Italien. Vapenofferplatser och liknande fyndkontexter ar ett viktigt område far den arkeologiska forskningen. Jag tanker t.ex. också på de hunniskt inspirerade rituella begravningsfynden i
Sosdala. Såval de danska fyndorterna i Illerup, Vimose, Nydam o.s.v som vårt eget Finnestorp
och Vennebo har givit oerhorda insikter om våra forbindelser med Romarriket och med våra
nordiska grannar. For Finnestorp framtrader också en likhet med Hogom. På bilderna nedan
kan man jamfora pelteshangen, som ar en utsmyckning av de offrade stridshastarnas seltyg,
som hittats i Brangstrup i Jylland och ar klassade som tillhorande Cernjachovkulturen och motsvarande fynd i Finnestorp.
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Fig.10. T.v. Brangstrup, Jylland.
(Foto: Kent Andersson, utsnitt)

Ovan Finnestorp,
Vastergotland
(Foto: Ulf Viking)

T.h. Finnestorp, Vastergotland.
(Foto: Forf)

Vi har funnit ett stort antal praktfynd som ligger på elitnivå som seltygsbeslag, selkedjor, svardshjalt, doppskor, munbleck, remandesbeslag, remsoljor, agraffknappar, svardsparlor etc. De ar
utforda i brons, silver, forgyllt silver och guld med intrikata monster som ofta påminner om
Vimose. Många ger dessutom en direkt anknytning till Ravenna.

Fig.11. Seltygsbeslagfrån
Finnestorp som har exakt samma
stjarnmonster som man kan se i
t.ex. taket på Galla Placidia och
i mosaiker i San Vitale och San
Apollinare il Nuovo i Ravenna.
(Foto: Forf)

Fynden fOrdelar sig huvudsakligen under perioden 350-550 e.Kr. fast platsen har anvants aven
tidigare. Bara en bråkdel av området, som ar val så stort som de danska fyndplatsema, ar hittills utgravt och många år återstår tills platsen kan anses vara tillfredsstallande utgravd. Forsta
gången man upptackte platsen var 1904 och sedan hande inget innan en kort period på 70-talet.
Sedan 2000 sker utgravningar under två veckor per år.
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Fig.12. Tv. Betselbeslag i brons av Hogomtyp, Finnestorp. (Foto: Forf)
Th. Praktremsoljafor svardsrem, forgyllt silver, Finnestorp. (Foto: Bengt Nordqvist)
Sommaren och hosten 2009 gjordes ytterligare intressanta fynd med anknytning till Ravenna.
Det handlar om ett antal beslag vars monster helt stammer overens med takfrisen på Teoderiks
mausoleum i Ravenna.

Fig.13. Tv. Betselbeslagfrån Finnestorp. (Foto: Cqj Carlstein) Ovan
Taifrisen på Teoderiks Mausoleum i
Ravenna. (Foto: Troels Brandt)

Fig. 14. Sparlosa-stenen.
(Foto: Forf)
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Bara några mil från Finnestorp och i samma kommun, Vara, ligger Sparlosa-stenen. Man frågar
sig om det kan fåreligga ett samband.

Fig.15. Notera likheterna med rekonstruktionsforsok i korrekt skala av Sparlasahuset och Mausoleums-delen av Teoderiks gravmonument. 'Plankorn' motsvaras av stående basreliefer. 'Fonstret'
av de två par fonster under ta'fo/isen som belyser Teoderiks sarkofag. (Foto: Halstein Sjølie)
800-talsfårfattaren Agnellus berattar att monumentet 15 år efter gravsattningen, då Justinianus
besegrade ostrogoterna, gjordes om till en kyrka och ett kloster som invigdes till Santa Maria.
Teoderik :flyttades från gravkammaren och placerades i klostret i bottenvåningen. Namngivningen av kyrkan och klostret skulle aven vara for att bevara Teoderiks minne enligt Agnellus.
Om man betanker, att man på stenens framsida ser ett skepp med tvenne påfåglar på rån, som
betecknar Jungfru Maria samt uppståndelse och Evigt Liv, ett kors for Kristus och segel for Den
Helige Ande, så kan det mycket val antyda att Teoderik hamtas från sin grav av Maria och fors
till paradiset, dar han kanjaga likt de gamla kejsarna på de sallajaktmarkerna.

Fig.16. Sparlasaskeppets symbolik återkommer i den tidigmedeltida dopfunten i Viiring. Korset
har enjamforbar placering och seglet ar antytt. åglarna har ersatts med en Mariaras i centrum
av korset. (Foto: Forf)
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Nordqvist (Nordqvist 2007, 2009) har lyckats firma två i det niirmaste identiska motiv med
Sparlosastenens jaktscen i bysantinska kejserliga jaktscener i Konstantinopel, dar kejsaren bar
frygisk mossa och jagar ett hjortdjur och dar en jaktleopard figurerar. Kanske en symbolisk
overforing från 'heliga tre konungar' i mosaiken till Teoderik som helig konung i en ursprunglig
kejserlig jaktscen.

)

Fig.17. Jaktscenen och Heliga Tre Konungar. (San Apollinare il Nuovo, Ravenna)

Forebilden till detta kan vara en mosaik i San Apollinare il Nuovo i Ravenna. Jag har också
tolkat djuret med flackar som en leopard och ryttaren anvander inte heller stigbyglar vilket gor
scenen mycket gammal. På stenens motsatta sida finns en triskel som forestaller en gås och en
uggla, med ett huvud som påminner om ett lejonhuvud. De bekampar en orm.

Fig.18. Triskeln och Teoderiks sarkofag. (Deichmann Abb. 209)

Symboliken kan uttydas som: Gås= vaksamhet, Uggla-Minerva =visdom, Lejonhuvud =Teoderik som Kristi stallforetradare. Lejon ar en Kristussymbol men i detta foliet bor observeras
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att lejonet var en speciell gotisk symbol och att den enda dekorationen på Teoderiks sarkofag
ar just ett lejonhuvud.
Jag vill se stenen som en kristen bildsten som sedan blivit forsedd med forkristen runtext.
Kitzler-Åhfeldt menar att text och ristning ar samtida men hon anser att stenen med tanke på
motivet bor dateras tidigare. Den ar nu daterad efter rumadens antagna ålder som for ovrigt har
ifrågasatts av von Friesen (von Frisen 1940). Jag vill se den som senast 600-tal, kanske tidigt
700-tal men officiellt sager man 750-800. Under alla omstandigheter måste initiativtagaren/
informanten ha varit arian och han måste sjalv ha varit i Ravenna och varit val insatt i klassisk
mytologi och kristen symbolik. Kanske den hovding som lat borja arbetet under resans gång blev
ihjalslagen eller bortjagad. Det verkar i alla fall som om rumistaren kan ha varit kristen då han
i runtexten, kanske som protest, lagt in ett antal Kristussymboler av påtaglig ariansk karaktar.
Har talas inte om den Helige Ande utan bara om Kristus, sonen.

Fig 19. Tv. IX-Iata-Chi, Ieasus Christas.
Th. YjJsilan-Ch-YjJsilon, Ieasus Christas Yias, Jesus Kristus Sanen.
(Sparlosastenen behandlas mer ingående i min artikel 'A New Interpretation of the Depictions
on the Sparlosa Rune Stone in Sweden' i Pyrenae 40-2, Barcelona 2009.)
Med tanke på det nara geografiska sambandet med indikationer på kontakter med Ravenna
och med gotema så kan man ju undra om mojligen någon eller f'lera av Sparlosaslakten kan ha
funnit sin viloplats i Finnestorp eller mojligen varit på den vinnande sidan. Då fynden inte normalt har hittats i en ursprunglig kontext, och de ar val anvanda och slitna, kan de ha anvants av
flera generationer och darmed kan vi hamna aven en bit in på 600-talet. Dessvarre Iar vi aldrig
få klarhet i detta men det ar onekligen en fascinerande tanke. Trakten kring Sparlosa och Levene
knyts i traditionen till flera tidigmedeltida kungar.

Sjograsstigen 15
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