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SMÄRRE MEDDELANDEN 

GALLEHl S-PROBLEMET 

I Nordisk Tidskrift 1945 har Paul Diderichsen publicerat artikeln »Runer 
og Runeforskning i nordisk belysning». På s. 320 talar han om d a n s k a 
runstenar: »Indskrifterne på lösgenstando or spredt . . . men deres kerneom-
rade er tydeligt nok Danmark (nöjcre: Sönderjylland og Fyn), hvor man 
finder 20 indskrifter (heriblandt guldhornet fra Gallehus) . . .» och på s. 
328 uttalar han: »Enhver hsefdelse af at sproget i Jylland og på de ur-
nordisko runeindskrifter skulle kunne opfattes som tysk, var dcrmed henvisl 
fra vidonskaben til den geopolitiske propagandas verdcn.» 

Artikelförfattaren tar väl populärt på termerna. För tysk, läs västger-
mansk, ty äldre (och yngre) tyska filologer ansåg — i sin nationella hybris 
— med d e u t s c h intet annat än »germansk» eller »västgermansk». Ibland 
har ju även uordgermanska språk inbegripits i d e u t s c h ! Vad beträffar 
»dansk» och »Danmark» får man ju vid liden omkring 450 e. Kr. inte räkna 
mod dessa beteckningar. De tillhör ett senare skede, såsom Wessén visat i 
»De nordiska folkstammarna i Beowulf» (Vittcrh. Hist. & Antikv. Akad. 
Udi. 36:2, s. 11). I likhet med v. Friesen (i »Röstenen i Bohuslän» 1924) 
förutsätter han on herulisk statsbildning, som omfattade större delen av 
jutska halvön, öarna och Skåne. Det är mot denna herulernas stat, som 
danerna sätter in sitt angrepp o. 500. Do hcruler, som ej utvandrade norrut, 
blev danskar, och därmed kunde ju Diderichsen möjligen försvara sig. 

Den heruliska, pre-danska staten, har särskilt fångat v. Friosens fantasi. 
Herulerna, återkomna från svartahavsgotcrnas gemenskap, antas av v. Frie
sen ha fört runorna till Norden. De hade i söder vid Kongcaa anglerna 
(och varinerna) till grannar. Det är ett egendomligt drag, emellertid, atl 
heruliska runinskrifter bovarar bl. a. namnen s w a b a h a r j a R och s a i r a-
w i d a R (andra västgorm. namn hos herulerna, se ib. 83) av omisskänu 
lig västgermansk och icke nordisk karaktär; de är snarast fornangliska 
(häremot Askeberg, Norden och kontinenten i gammal tid, s. 19 f.). Dcttii 
tydor på fornt intimt umgänge stammarna emellan, vilket tordo vara för
klarligt vid en tidpunkt, då man på resp. språk into hado nägra svårig
heter att göra sig förstådd. — Jämför uppgiften att islänningar och forn-
cngelsmän, förstod varandra —• som danskar och svenskar nu — så sent 
som 900 e. Kr. Men om blodblandning och kontakt fanns mellan heruler 
och angler, hur kunde då herulerna i Jutland så svartsjukt bevara run-
liomlighotcn, som v. Frioson vill göm gällande? Don måsto väl också 
sprida sig söderut liksåväl som norrut (ib. 115.) I själva verket antar v. 
Friesen (ib. 73), att anglosaxarna kände till runorna förö emigrationen 
till Britannien. 

Anglernas utvandring till Britannien började efter jutars och saxares. 
Den uppges ha pågått i över ett hundra år, d. v. s. till omkr. 550 c. Kr. 
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Det antas att anglerna härstammar från Ängel i Slesvig, för vilket Boda 
Vencrabilis bl. a. är hemulsman. Huruvida de utvandrade direkt från sin 
stamort eller från nya, sydligare boplatser, vet vi intet om. Dock har ang
lerna inga minnen från kontinenten andra än sådana, som förknippas med 
stamorten, vilket talar för sen bosättning där. Wesséns teori bygger, omed
vetet åtminstone, på att det blev någon försvagning av befolkningen på 
den jutska »flaskhalsen» omkring 500, och det förefaller då rimligt, att 
anglerna även i stamorten brutit upp för att segla till Britannien. Det 
var så att säga on förutsättning för danernas invasion i Slesvig. 

Om nu anglerna — i större eller mindre omfattning — fanns kvar i 
Ängel och angränsande bygder omkring 400, t. ex., kan inte Thorsbjerg 
och Gallehus ha legat inom heruliskt område. Fynden där kan emellertid 
ha varit förda dit — söderifrån eller norrifrån, det medger jag. Mon fynden 
k a n ju också ha tillverkats på anglisk botten, det kan inte bestridas. Ang
lerna blev nämligen snart nog efter sin bosättning i Britannien den 
ledande kulturstammen bland de västgermanska invandrarna till Bri
tannien, och deras traditioner i saga och sång (t. ex. om kung Offa) pekar 
på en viss litterär begåvning även i stamorten. Vare sig detta beror på 
kontakten mod herulerna eller ej, spelar ingen roll för faktum. 

Men anglerna var västgermaner! Nominativens utljudande c saknades 
hos dem, och Gallehus-inskriften har runan Y-

Diderichsen, vars uppsats är en sammanfattande anmälan av de se
naste runforskningarna i Skandinavien, nämner även Lis Jacobsens och 
Erik Moltkes arbete 1941—42: »Danmarks Runeindskrifter». I don del 
därav, som heter »Text», refererar utgivarna under varje runinskrift all 
den litteratur, som ägnats den. Under Gallehus-inskriften är bibliografien 
flödande — Diderichsen anser, att listan på omnämnda arbeten rörande 
inskrifterna i allmänhet är alltför detaljorad och kunde behandlats mera 
summariskt. Dot är möjligt. Men undor Gallehus saknas i diskussionen ett 
avsnitt om denna inskrift ingående i en uppsats av undertecknad, publi
cerad i Englische Studion 66, 161 ff.: »Notes on the Anglo-Saxon Pioneors», 
och betitlat: »Anglo-Saxon Runes» (ss. 182—199, samt s. 471), där jag ut
förligt redogjort för min uppfattning. Dotta är intressant att notera, ef
tersom on av utgivarna, Lis Jacobsen, och jag, tydligen oberoende av var
andra, har i åtminstone cn punkt kommit på samma tanke. 

I spalt 30 f. av Jacobsens och Moltkes arbete läser man följande: »Da 
det er usikkcrt, om Y betogner z eller R, . . . kan man ikke uden videre pä 
sprogligt grundlag afvise v e s t g e r m a n s k proveniens, i det det ikke 
vides, hvor tidligt den vestgermanske apokope af udlyds -z i nominaliv 
(vestgorm. g a s t i r«^ urgerm. g a s t i z) har fundet stod (dot seneste tids
punkt for denne lydovergang fastsacttos til o. 400; jfr Karsten 1928, p. 
309 f.). Runologiske grunde udelukker imidlertid opfattelsen af indskrif
ten som vestgermansk: for det förste kendes ikke eu sikker vestgermansk 
indskrift, der kan placeres på don anden side af 6. århundrede, for det 
andet har Ii-runen den for gotisk-nordisk frollesform med en tvrerstreg, 
över for vestgermansk |=|.» 
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Språkligt sett finns alltså intet hinder. 
Ek = jag är i själva verket både västgermanskt och nordiskt. Vad Aske

berg (s. 87) anför häremot: fe. ic, är inte övertygande. Nordiskt j a g 
utgår från o k a ! Mon (ivriga ord i inskriften har västgermansk accent, 
språkligt sett. I l l e w a g a s t i z — förleden saknas i de nordiska språ
ken, men är belagd i fornongelskan (och fornhögtyskan, som ju på grund 
av avståndet i rum inte kan komma i fråga för denna inskrift); eftorledon 
g a s t i z anser dock v. Feilitzon (NoB 1945 s. 84) inte vara säkert belagd 
i fe. personnamn. II o 11 i j a z kunde vara nordiskt, men även västger
manskt, särskilt om man, mod Adolf Noreen, översätter det »från Holstein». 
Det finns dock, även om man utmönstrar Norocns antagande, vilket i alla 
fall låter försvara sig ifråga om åldern, on annan orsak, varför jag är 
benägen att se namnet som lokalt, som tillhörande den bygd, där hornet 
hittades. Tacitus' Germanerna talar nämligen om en 'castum nemus' i dessa 
trakter, i vilken fanns ott tompol för gudinnan Nerthus. Tacitus' 'lund' 
kan Översättas fornangllskt h o l t a , fornong. h o l t — en torra, som går 
igen i Gutasagan 2: »Engin ma haita a, luiatki a h u l t epa hauga epa 
hapiu gap .. .» Suffixct -i j a är väl belagt, som de danska forskarna 
framhåller (sp. 36), oftast i patronymika, mon är egentligen blott ett till-
liiirighctssuffix (se min avh. Toponymics, s. 7 f.; jfr Kluge över suff. 
- i n g , ib. 11). Det skulle alltså kunna tolkas som »tillhörande tempel
lunden), följaktligen en präst. (So Engl. Studion 66, 197.) Här kan åbero
pas Lis Jacobson i det danska runverket, sp. 31, där hon, i motsats till 
Moltkc, ser inskriften som en magisk j o g-formel, där Illewagastiz an
tingen är runmästare eller — snarare — don tempelherre, som låtit fram
ställa hornet, och ib. sp. 37, där L. ,1. anser namnet på hornot representera 
on hövding eller tompelpräst (ev. bägge förenade). Språkligt intressanta är 
h o l t i j a z och b o r n a , där Wessén( Fornvännen 1930, 169) väntat sig 
vokalen från n o r d i s k synpunkt vara u, raen är o. Denna avvikelse från 
nordisk regel tolkas av Wessén som en jylländsk dialektegenhot, för vil
ken belägg nu erhålles från urnordisk tid. Här konstaterar Wessén >ett 
otvetydigt samband) med »de västgermanska språken (särskilt fornongel
skan)». 

Rörande t a w i d o sagor de danska forskarna (sp. 36), att dess avläg
gare ej bevarats i de nordiska språken; det har i gotiskan betydelsen att 
>göra något till något», i västgennanskan »bearbeta», »tillreda», från 
grundmeningen »förfärdiga», vilket är inskriftens betydelse. I min upp
sats (s. 197 f.) har jag framhållit, att a n g l i s k a n har t c a g a n. 
t é a d c, t é a d »to dress, to preparo» —• alltså cn i ord och mening exakt 
motsvarighet till horninskriflcns t a w i d o . På fornengelska skulle inskrif-
(en ha lytt: Ic Illcozest bylte horn téade. 

Från ord- och innehållssynpunkt, kan — och bör — Gallehus-inskriften 
vara anpdisk. Men runorna? I sp. 30 menar danskarna i fråga, att in
skriftens runor överensstämmer mod sädana, som är kända från de 
.äldsta svenska och norska runstenarna och frän danska lösfynd (tiden 
omkring 300—650). Dot är då intressant att hänvisa till v. Friesen, >Rö-
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stenen», s. 115, där det sägs, att de skandinaviska stammarna hade lärt 
sig runhomligheton från herulerna; herulerna hade inte behövt göra alla 
runinskrifter, utan delvis har inskrifterna gjorts av dessa nordiska stam
mar själva. Men när så är fallet, varför skulle inte anglerna, närmaste 
grannar till herulerna, bädo ha undfått hemligheten med runorna och 
kunskapen att rista dera? Att de angliska runorna år 425 var identiska 
mod do heruliska är väl rimligt och rent av naturligt, om herulerna fört 
konsten mod sig från svartahavstrakterna. A andra sidan: sedan anglerna 
on masso utvandrat till Britannien och avsevärt isolerats från kontinen
ten, är det väl rimligt och naturligt, att deras futhark undergått föränd
ringar. Att åberopa, som Lis Jacobsen och Erik Moltko gör, först att 
västgermanska runinskrifter saknas fram till dot sjätte århundradet (då 
anglosaxarna höll på att under strider utbreda sig i Britannien) och sedan 
att den anglosaxiska runskriften därefter utvecklat andra typer, är ju 
intet allvarligt argument. Jämför min uppsats s. 199 om förändringar i 
scnaro fornongelsk runskrift. Då måste man ju sta handfallen inför den 
delvis separata, lokala utvecklingen av futharkens typer i Norden, och 
ännu mera så inför övergången mellan äldre och yngre runrad! Sk a n o 
m o d n : >. K f + $ Pl $ I><:| Fl på cn romersk solidus från 600 (Wimmer) eller 
tidigast 500 (?) (v. Friesen) förundrar väl ingen, som sysslat med runfor-
mer. Att j-runan på Gallehushornot är fy men i senare fornengelska inskrifter 
<|>, och att Gallehus' fc-runa är < och inte som senare fornengelskt |\, är 
det enda, utom /t-runan, som talar emot angliskt ursprung av Gallchushornets 
inskrift, v. Friesen ansåg också (i »Röstenen»), att Y gj0rdc inskriften 
omöjlig som anglisk ( = västgermansk), ty Y v a r °j *i s o m ' s e n a r e 
fornongelsk runskrift. Den positionen har Lis Jacobsen och Erik Moltke 
nu uppgivit. 

Striden om Y ' i r sålunda avblåst. Hado anglerna stannat kvar och kuvats 
av danskarna (som väl några blev) hado de blivit nordgermanor. De seglade 
emellertid över Nordsjön och det blev en lucka i bosättningen, sora dan
skarna fyllde i. Dialektskillnaden mellan norden och kontinenten var vä) 
oj så markant mellan nordliga västgorinaner och nordmän o. 400? Jfr 
Karston, P. Grdr. IX, 1928; Neckel, PBB 1927, och Deutsche Islandforschung, 
Breslau 1930, s. 5, 10. Don skärptes av Karl den stores politiska gräns 
mot norr. Den angliska ordskatten innehåller inånga minnen från nor
disk gemenskap och, egendomligt nog, har fornongelskan och forndanskau 
/c-runan K gemensara. 

Gösta Langenfelt 

STOCKHOLM8HUSEERNA OCH HUSEICHEFSKOLLEGIET 

Genom nådigt brev den 1 oktober 1919 meddelades bestämmelser i fråga 
om det inbördes förhållandet mellan statens historiska museum, national
museum, livrustkammaren och nordiska museet. 


