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Sverigenamnet och Enköpingsbygden. 

Ett a rkeologisk t b idrag till or tnanmsforskningen. 

Av 

A R T H U R N O R D É N. 

å professor Elis Wadstein i sitt eggande och fyndiga in

lägg i Fornvännen 19301 sökt förklara namnet på svear

nas stam ur ett i namnet på Svinnegarnsviken vid En

köping ingående Swin, "upptorkat eller grunt ställe vid 

s trand", är hans motivering härför till s törre delen av språklig 

art. Och dock kunna de språkvetenskapliga skälen icke sägas 

vara de i första hand påfallande och övertygande, nä r det gäller att 

återfinna sveastammens kärnområde i de lågtliggande markerna vid 

Svinngarnsviken. Jö ran Sahlgren ha r också omedelbart,2 med ott 

dock förhastat drag av apriorisk självfallcnhet över sin kritik, av

visat tanken på ett språkligt samband mellan svearna och Svin-nam

net vid Svinnegarn3 . I detta senare namn ser han blott en skäligen 

1 E l i s W a d s t e i n , Sveriges namn, Fornvännen 1930, sid. 193—216. Jfr 
samme förf., Swin in English Place-Namos, i Göteborgs Högskolas årsskr. 
XXXVI, 1930: 3. 

2 J ö r a n S a h l g r e n , "Kan Svinnegarn anses ha varit svearnas ur
hem?" i Uppsala Nya. Tidning den 18 okt. 1930. 

8 Ur Sahlgrens uttalande citerar jag: "Enligt gcneralstabskartan ligger 
Svinngarns kyrka 8,65 meter över havet. Vid tiden för Kristi födelse låg 
sannolikt hela byns område under vatten. Av rent geologiska skäl måste 
sålunda den Wadslcinska hypotesen om Svinngarn som svearnas urhem för
klaras förfelad. 

Rörande namnet Svinagarn så tinnes som redan professor Hjalmar Lind
roth i Fornvännen 1914 påpekat intet skäl att frångå den enkla tolkningen 
' holmen där svinen hällas". Man kan jämföra don närbelägna holmen Hors
garn i Arno, vars namn innehåller hors "häst"' och enligt Lindroth betecknar 
en ö, där hästarna släppas på bete. Namnet Logarn i Aspö betyder troligen 
"loholracn"'. Namnet Svinagarn är vidare att jämföra med de talrika ortnam
nen av typerna Svingrundet, Svinholmen och Svinö. — Wadstein påpekar i 
ett genmäle (i anf. tidning don 20 okt.), att Sahlgrens kritik är baserad på 
ett missförstånd, i det W:s "härledning icke utgår från att Svea-namnet ur
sprungligen skulle varit begränsat till inbyggarna i . . . Svinnogarn". 
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prosaisk beteckning för en holme, på vilken svinen en gång släppts 
i bet; hänsynen till områdets låga belägenhet ö. h. samt fattigdomen 
på ålderdomliga ortnamnstyper i omgivningarna fälla så för honom 
utslaget: Svinnegarnsbygden har icke varit sveastammens urhem. 

Emellertid är därmed icke sista ordet om den Wadsteinska teorien 
utsagt. Dess styrka ligger nämligen icke, vilket ju prot. Wad
stein ej heller enbart hävdat, på det språkliga området; en an
nan vetenskap hado sedan flera år tillbaka arbetat just i en riktning 
likartad med den, som prof. Wadstein slagit in på, och denna veten
skap har förmånen att kunna åberopa skäl och omständigheter av 
mera bindande natur än — i detta fall — orfnamnstopografiens och 
lingvistikens. Det är arkeologien. 

Men om också de arkeologiska indikationerna med kanske större 
myndighet och skärpa fälla sitt utslag till teoriens förmån än de 
språkliga, önskar jag redan här betona, att do språkvetenskapliga 
förklaringsmöjligheterna ännu icke torde vara på ett uttömmande 
sätt utnyttjade av prof. Wadstein. Jag kan — utan att överskatta 
min kompetens att yttra mig i språkfrågor — alldeles icke följa prof. 
Sahlgren, då han finner det sannolikt, att sammansättningslcden 
Svin- i Svingarn är identisk med djurnamnet och sammanställer 
namnet med ortnamn av typen Svingrundet, Svinholmon och Svinö. 
Från mitt eget verksamhetsområde, Rråvikslandskapet, kan jag åbe
ropa ett namnkomplex, för vilket jag ända sedan min barndom för
gäves sökt finna en rimlig förklaring med utgångspunkt i djurnamnot 
svin, men vars gåta synes mig få en osökt och slående lösning, 
om man får tillgripa den Wadsteinska hypotesen om befintlig
het av ett fornsvenskt ord analogt med det medelnederländska het 
Sivin, namnet på den upptorkande havsviken, som fordom sträckte 
sig fram mot staden Rrtigge. Då prof. Wadstein icke berört detta 
östgötska namnkomplex, skall jag här, något vid sidan av mitt egent
liga ärende, flyktigt belysa detsamma. 

Jag syftar på den egendomliga anhopningen av ortnamn med sam-
mansättningsiodon Svin-, som möter ute vid Sandviken och Svensk
sund på ömse sidor om Rråviken, en anhopning av Svta-namn, som 
bör sammanhållas med dot märkliga faktum, att hela Lösingsbyrgden 
såväl på södra Rråvikssidan runt Svensksundsfjärdcu som på Kol-
mårdssidan i Krokeks socken under medeltiden kallades Svintuna-
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bygden1 — bygdens betydelse framgick bl. a. därav, att det var i 

denna gränsbygd mot sveaväldet, som konungen på sin er iksgata 

först beträdde götaprovinsernas mark, och där gisslan utbyttes. 

Utanför Svinesunds- eller Svonsksnndsfjärdens mynning i Rråvi-

ken ligger till att börja med den s. k. Svinnera, i kar to rnas norma

liserade stavning återgivet som Svinnerön. 

A o / m ct r d e 

Fig. 97. Svin- oeh Sult-naiiin vid Bråviken i Östergötland. 

Mitt ute i Rråviken, mellan Svinnera och Marmorbruket, ligger 

den lilla holmen Svinnarskär , Svintunaskär eller Svinneröskär . 

Det tredje Svin-namnet ä r knutet till den vidsträckta och grunda 

fjärd, som från Svinnerön skjuter in Vikbolandets strandbygd och 

vid vars inre del den nutida herrgården Svensksund vuxit fram. 

F jä rden kal las i våra dagar vanligen Svinesunds-fjärden, på general

stabsbladet Svinsundsfjärden. Man inser omedelbart, att det nutida 

horrgårdsnamnet utgör en nobilisering av detta Svinesundsnamn; 

under medeltiden (1362) hette gården Svinesund. 

1 S t y f f e , Skandinavien under unionstiden3, sid. 259. — Svintunabygden 
var en skogig gränsbygd; även en skog-beteckning "Svin" har förekommit, 
jfr den på skogen Svin belägna hytta, som omtalas i en arvskifteshandling 
av 1328. Om denna skog se C a r l S a h l i n , Svenskt stål, sid. 28. 
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Slutligen anträffar man ett fjärde Svin-namn strax ovanför Brå-
viksstranden, i Krokeks socken. Det är namnet på den lilla Svin-

' sjön eller Svintunasjön. 

Från donna sjö rinner en liten bäck ned till Rråviken. Vid bäc
kens mynning i viken ligger en kvarn, Svintunakvarn. 

Däremot finnes, så vitt jag vet, icke någon lokalitet, till vilken i 
våra dagar namnet Svintuna utan tillagd efterled är knutet. 

Innan vi gå vidare, bör nu den anmärkningen inflikas, att hela 
södra Rråviksstranden är kantad med olika ort- och terrängnamn, 
som alla ange samma egenart i landytans utseende: att den vid vissa 
tider ligger torr, då vattnet dragit sig tillbaka — eller att torrmark 
vissa tider på året ligger vattendränkt — eller att gammal sjöbotten 
definitivt stigit i dagen och såsom ingenmans-land automatiskt till
fallit kronan. Områden av dylik natur, belägna invid kungsgårdar 
o. dyl., kallades Kungsängar. En sådan finnes invid Norrköpings 
östra gräns. Svämängarna invid stranden kallas än i dag "salt
ängar" — även detta namn har dröjt sig kvar på ett strandområde i 
Norrköping, där det i våra dagar uppträder som stadsdelsnamnet 
Saltängen. Tidvis vattendränkt mark, som med landhöjningen lång
samt stigit upp ur Bråviksytan, kallades också "syltor" — hela det 
vidsträckta, platta sjöbottens-området öster ut från Norrköping kal
las än i dag Sylten; under medeltiden bildade detta ett vidsträckt 
svämlandsornråde med uppstickande odlingsmarker: Norra och 
Södra "Sult".1 

Det är som ett komplement till detta väldiga forn- och medeltida 
uppgrunduingsområde runt Bråvikcns södra innerdal, Sult, som jag 
uppfattar namnet på det likaledes betydande uppgrundningsområdet 
strax utanför "Sult", vid Svinesundsfjärden. Denna fjärd är nu som 
bokant ett utomordentligt grunt vatten, så grunt, att den tid säker
ligen ej ligger fjärran, då hela den nu vidsträckta vattenspegeln är 
utplånad och viken igcnvallad. Här har vid de flacka stränderna 
under långliga tider pågått en stark uppgrundning, och jag finner 
det mer än sannolikt, att fjärden fått sitt namn efter denna redan 
för ett par årtusenden sedan märkbara, snabba upplorkning av de 

1 Norra Sult i ett diplom av år 1384, Norden , Norrköpings medeltid, 
sid. 65. För etymologien se Hollqvists Etym. ordbok s. 926. 
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flacka strandområdena. "Svinesund", så uppfattat, vore då "sun
det med do upptorkande, nybildade strandängarna". 

Namnet, åtminstone sund-begreppet, vore ursprungligen knutet till 
den förträngning i själva Bråviken, som återfinnes mellan Sandvi
ken och Järstauddcn, vilket gott stämmer med den dominerande ställ
ning i bygdemedvetandot, som det lilla obetydliga Svinneröskär, mitt 
i gattet här, intager. 

När en gårdsbildning (som nämnt vara dagars herrgård Svensk
sund) uppstod på strandängarna, övertog den blott namnet Svine-
sund1. Men som eu antydan om riktigheten av den bär försökta kon
struktionen ligger bredvid Svensksund, alltjämt invid den forna vik
stranden, den betydande byn Konungssund, efter vilken socknen fält 
sitt namn. 1 götaprovinserna, där konungen enligt uråldrig hävd åt
njöt en tredjedel av allmänningarna, synes kronan ansett den ur 
havet uppstigande torrmarken vara en sin tillhörighet, varom — så
som Erik Lundberg2 påpekar — talrika kungsängar av i äldre tid 
regal natur skvallra. Det är frestande att antaga, alt byanläggningen 
Konungssund varit en dylik kunglig usurpation av nyvorden torr-
mark invid Svincsund. Den äldre namnförebilden gav här uppslaget 
lill nybildningen; hade Svinesundsnamnct saknats, kanske nybild
ningen helt rätt och slätt benämnts Konungsängen. 

Detta östgötska namnkomplex, för vilket en tolkning utifrån djur-
namnet svin förefaller särdeles sökt och svårförklarlig, stöder onek
ligen den Wadsteinska tolkningen av Svinnogarnsvikens namn så
som "den upptorkande viken". Men från denna tolkning och till 
antagandet om Sveanamncts avhängighet av viknamnct är steget så 
stort, att det förvisso icke skulle låta sig tagas, om icke omstän
digheter av annan art överbyggde klyftan. Och det är till dessa, iag 
nu övergår. 

Gamla Uppsalas centrala ställning i svenskt folkmedvetando är 
säkrad genom en serie av arkeologiska och historiska fakta, som 

i Swinasund, nsv Svensksund, torde hittills allmänt ha ansetts innehålla 
gen. plur. av Swiar, "svear" (så Noreen, Altschw. Gram. § 169 anm.). Man 
har svårt att inse, varför detta sund skulle uppkallats etter svearna, då 
landskapsgränsen mot Södermanland går långt östor om sundet. Svintuna-
hygdens namn låtar däremot lättare inordna sig under svea-synpunklen. 

2 E r i k L u n d b e r g : I Vittcrhcts- etc. Akademiens Handlingar (Stads
topografiska undersökningar i Söderköping), del 39:1, sid. 58. 

Ui — Fornvännen 1931. 
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varje barn känner. För allmän svensk uppfattning torde det väl 
stå klart, alt uppkomsten av svearnas välde och ett omsider vidgat 
och enat Svearike på det intimaste sammanhänger mod politiska och 
kulturella strävanden, som utgått från makthavarna vid Gamla Upp
sala. Ynglingasagans, vår äldsta kungasagas, storvulna miljö teck
nar sig lätt för vår föreställning som den svenska enhetsstatens 
egentliga och ursprungliga kärna. 

Såtillvida är delta betraktelsesätt riktigt som Gamla Uppsala vid 
tidpunkten för svearnas militära aktivitet gentemot götarikena fak
tiskt var stamsäte för svearnas kungaätt och ett centrum för kulf-
utövning och rättskipning. Men Gamla Uppsalas historia börjar 
först mot slutet av 400-talet e. Kr., då sveastaten alltså redan upp
nått en betydande maktställning. Var Upplands politiska och kultu
rella centrum tidigare legat, därom står striden bland de lärda. 
Flera goda skäl ha åberopats1 för den åsikten, att det rika gravfäl
tet vid Gödåker invid Fyrisåns ena källarm i Tensta socken skulle 
markera tillvaron av en den tidiga järnålderns kungsgård — grav
fältet utbreder sig omedelbart söder om gården Husby, vilken man 
vet har varit en dylik kungsgård under forntidens slutskede — till 
vilken en av dessa starkt raililariserade. kungastyrda sveastater 
varit knuten, om vilka romaren Tacitus talar i sin bok om germa
nerna år 98 e. Kr. De märkliga, delvis rikt fyndgivande gravarna 
vid Gödåker ha visat sig tillhöra tiden från Kr. f. upp genom 200-
talet. De utgöras av ett 60-tal gravhögar samt ej mindre än 22 resla 
stenar. Därtill kommer å gravfältets äldsta del en offerkälla, mod 
en inre fodring av mycket primitiv typ: vertikalt nedslagna pålar, 
mellan vilka spants ett flätverk, en konstruktion som närmast ver
kar som förelöpare till det skiftesverk av plankor, som inkläder 
Odinsbrunnen vid Gamla Uppsala. 

Äro dessa teorier om Gödåker som Gamla Uppsalas föregångare 
riktiga, angiva de emellertid blott, hurusom huvudresidenset för en 
inom svearnas folkområden framgångsrik kungaätt successivt ned
flyttats från Fyrisåns övre del till en närmre kusten belägen punkt. 
Med kännedom om den snabba landhöjningen i Uppland inser man, 
att denna nedtlyttning väsentligen betingats av geologiska skäl, lik
som också landskapsresidenscts senare förflyttning från Gamla 

1 G u n n a r E k h o 1 m, Gödåker, i Namn och Bygd 1925, sid. 75 f. 
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Fig. 98. Utbredningen av fynd, gravar och hallristningar från bronsåldern 
i Uppland. Sammanställning efter Gunnar Ekholms karta 1921, komplet
terad med till St II M inkomna fynd t. o. m. 1930. Hällristningarna vid 
Enköping inlagda av Einar Kjellén (varje bys ristningsgrupper markorad 
mod blott e n beteckning); densamme har kompletterat förteckningen ax-
övriga hällristningar. Upplöstes dessa gruppbctockiiingar, skulle do för 
trakten kring Enköping giva c:a 200 lyndmarkeriiigar, d. v. s. nästan 
dubbelt sä mänga som fyndmarkeringarna för hela del övriga Uppland. Mär
kas bör, att trakten söder och väster om Enköping, alltså Sviniiegarnsbyg-

den, ä n n u e j u n d e r s ö k t s . 
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Uppsala till Östra Aros, våra dagars Uppsala, dit åmynningen tack 
vare landhöjningen med tiden dragit sig tillbaka. 

Var sveastammens egentliga tyngdpunkt från början är att söka 
och var själva stambeteckningen svear uppkommit anges däremot 
icke genom dessa spekulationer, som blott beröra utvecklingen frän 
vår tideräknings begynnelse, då likväl — såsom vi genom Tacitus 
veta — såväl stam-namnet som den statliga organisationen tillhörde 
historiens fullbordade fakta. 

I sin installationsföreläsning vid Lunds universitet i februari 1930 
sökte emellertid professor Jöran Sahlgren uppvisa, att namnet svear 
uppkommit som en beteckning på folket kring byn Swia i Vaksala 
socken ett stycke öster om Uppsala. Denna namnförklaring innebär 
ju ett radikalt avståndstagande från den gamla, av prof. Adolf No
reen särskilt omhuldade tolkningen av namnet svear, vari Noreen — 
i anslutning till tysken L. Laistner — såg samma ordrot som den 
i latinets suus, "sin", och vari Noreen därför inlade betydelsen "sina 
egna: de sina". Ät namnet Sverige gav han, i analogi med denna 
tolkning av sveanamnet, innebörden "vårt eget land: vårt land". 

En dylik abstrakt nanmgivning är ju ingalunda okänd från de 
primitiva germanfolken, det är nog att erinra om folknamn sådana 
som "franker", de fria, "sueber", de kringsvävande, o. s. v. Ojäm
förligt talrikare äro emellertid de fall. då ett folk uppkallats etter elt 
geografiskt namn, beteckningen för en flod, ett berg, ett näs eller en 
gård, som innehaft en central plals i folkets bosättningsområde. Det 
är visserligen sant, att man1 velat tolka götarnas—götarnas namn 
såsom utgående från samma ordrot som no. "gut", sv. "gosse", egent
ligen "iilgjutare", och i anslutning till nyssnämnda abstrakta namu-
givningsprincip tolkat folknamnet såsom betydande 'karlarna" (ut-
gjutarna). Men sålänge inga oöverstigliga språkliga svårigheter kun
nat resas i vägen för den gamla sammanställningen av folkslammens 
namn med namnet på den älv, som genomflyler götarnas gamla 
huvudbygd i Västergötland, Göt-älven, "utgjulningen", kominer det 
väl alltid att ligga närmare till hands titt avloda folknamnet ur det 
konkreta geografiska namnet än ur en tom abstraktion. Så ha i 
varje fall de fornnorska "hordarna" fått sitt namn efter ett gammall 
ortnamn med betydelsen "skog", "ramnarna" sitt namn efter Raum-

i O s c a r A l m g r e n . Hällristningar och kultbruk, sid. 283—287 
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älven. Man må betänka, att då de invandrande människorna togo 
vårt land i besittning, dessa helt visst icke uppträdde i några fast 
organiserade stamförband med utbildade folknamn. De voro jägare, 
fiskare, senare boskapsskötare och jordbrukare, kort sagt: kolonisa
törer. De växte till, bygderna fylldes med folk, och först då tordo 
behovet av särskiljande stambeteckningar ha börjat göra sig känn
bart. Men för denna kring sjöar, älvar, skogar, näs o. s. v. grup
perade befolkning torde det ha fallit sig mest osökt och närliggande 
att uppkalla fränder och fiender, individer oeh ätter efter de geogra
fiska betingelserna för deras bosättning. Så gör man än på landet, 
då man uppkallar grannarna efter gårdsnamnen: "Näsarna", folket 
på Näs, o. s. v. A priori bör man därför bakom ett folkslagsnamn i 
främsta rummet söka ett naturnamn, från vilket folknamnet kan 
ha utgått. 

Ett steg i rätt riktning var därför otvivelaktigt detta prof. Sahl
grens försök att tolka sveanamnet i anslutning till ett faktiskt före
liggande ortnamn i Uppsalatrakten. Svagheten i resonemanget var 
blott, att området vid Swia i Vaksala socken aldrig spelat rollen av 
kulturellt eller administrativt centrum för sin bygd, vartill så ytter
ligare kommer, att — såsom nämnts — Uppsalabygden först under 
lolkvaiidringstiden, alltså från och med 400-talet, tränger fram lill 
platsen som ledande bygd i Uppland, medan åter sveanamnet redan 
på Tacitus tid hado en långvarig hävd bakom sig och synbarligen 
redan utslräckts till att gälla en mångfald befolkningsgrupper kring 
Mälaren, eftersom Tacitus talar om "svearnas stater", civitates 
.svionum. 

Tidpunkten för sveanamnets uppkomst måste alltså sökas i ett 
skede av Upplands kulturhistoria, som ligger minst ett halvt årtu
sende före Uppsalatraktens framträngande till den kulturella hege
monien i landskapet, i århundradena på andra sidan Kr. f. Vi tan
gera här bronsålderns slutskede, ja, ingenting torde väl direkt ute
sluta, att namnet med sina rötter går ned i bronsålderns högblomst-
ringspcrimlor. 

Men under donna tid kan Uppsalatrakten icke göra anspråk på 
rangplatsen som ledande kulturellt centrum annat än i mera begrän
sad betydelse: vid Haga några km. SV om Uppsala har anträffats 
en av vår bronsålders praktfullaste gravar, som otvivelaktigt tillhört 
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on särdeles rik och mäktig man, en bygdehövding. Därjämte falla 
en del lösa fynd och gravfynd huvudsakligen från bronsålderns 
yngre skede i Fyrisåns dalstråk och i trakten väster om Uppsala. 

Med en helt annan skärpa står däremot Enköpingsrayonen nu
mera tecknad såsom Upplands ledande kulturbygd under bronsål
dern; särskilt gäller detta efter kontoristen Einar Kjelléns utom
ordentligt betydelsefulla och talrika hällristningsfynd i dessa trakter 
under de sista sex—sju åren. Dessa forskningar äro ännu icke av
slutade och ha därför ännu ej fått någon sammanfattande skildring 
i tryck. En gång publicerade skola do emellertid rikta kartan över 
det hittills kända bronsåldcrsmatcrialet med ej mindre än ett 200-tal 
nya fyndbeteckningar. Tillsammans med det förut kända 50-talcl 
hällristningar har Uppland för närvarande 250 ristningsytor (år 
1911 kände man av dessa blott 5!), upptagande tusentals figurer. 

Med ett mindrclal undanlag äro dessa nyfunna hällristningsytor 
fördelade i ett ömsom smalt, ömsom ansvällande stråk mellan staden 
Enköpings östgräns och Grillby, en sträcka på c:a 1 mils öst-västlig 
bredd. Därvid är alt märka, att området väster och söder om Enkö
ping, ned mot Svinnegarn vid vikens västligaste bukt, ännu icke 
gjorts till föremål för några undersökningar. Ingenting motsäger 
antagandet, att dot under utforskning varande, alltjämt rikt givande 
hällristningsområdct Enköping—Grillby fortsätter utan avbrott även 
väster och söder om staden. 

Ej blott den enastående förtätningen av hällristningar vid Enkö
ping betecknar bygderna ovan Svinnegarnsviken av Mälaren såsom 
ott centrum för den uppländska kulturen före järnålderns inbrott. 
Även andra bronsåldersfynd förtäta sig på ett iögonfallande sätt till 
den sydvästra delen av landskapet, även om nian härvidlag ej kan 
tala om någon avgörande predominans över Uppsala—Hågaområdel. 
Lösa föremålsfynd, oftast av oansenligaste art: en liten yxa, en 
spjutspets o. s. v. kunna dock i betydelse ej alltid tillmätas samma 
värde som hällrislningskoncentrationcr. vilka väl alltid angiva en 
(ill åkerbruk och kultutövning knuten, mera högtstående bebyggelse. 

I själva verket fälla dessa arkeologiska skäl med en vid diskus
sioner av denna art ovanlig skärpa utslaget till förmån för prof. 
Wadsteins teori. Hålla hans rent lingvistiska deduktioner måttet, 
varom dock andra må döma, då lider det enligt min uppfattning 
näppeligen något tvivel mer, att ej svearna och därmed vårt svenska 
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folk bära sitt namn efter en ålderdomlig benämning på Enköpings-

iich Svinnegarnsviken: "Swin", "den vikande", "upptorkande". 

I svensk kul turforskning skulle detta forskningsresultat , om det 

s tår sig, beteckna en av de vackraste vinsterna, som inhöstats på se

naste åren. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

A r t h u r N o r d e n : Ler Name Sverige und dio Gegend um Enköping. 
Ein archäologischer Beitrag zur Ortsnamenforschung. 

Vert. tritt der Auffassung Prof. Wadsteins bei, dass der Name Svear und 
Svearike-Sverige im Anschluss an einen älteren Namen der Bucht Svinn-
garnsviken entstanden sei (siehe Fornvännen 1930, S. 193—210), und pole-
misiert gegen Prof. Jöran Sahlgren, der in dem Namen Svinnegarn nur eine 
Zusamniensetzuiig mit der Tierbezoichnung "svin" sehen will. Verf. weist 
hin auf oinen Komplex von Bucht- und Inselnamen, zusammcngosetzt mit 
'svin", in der grossen Bucht Bråviken in der Provinz Östergötland, in 
welchen Namen "svin" am leichtestcn sich crklärcn lässt, wenn es mit dem 
mittclnioderländischen het Swin, "das Austrocknendc, Trockongelegto", zu-
sammcngestellt wird. 

Verf. vcrvollständigt indessen Wadsteins rein sprachwissonschaftlicho Ar-
gumoiiticruiig durch Griinde archäologischer Art, die nach des Verf.'s An
sicht bcweiskräftiger fur die Haltbarkcit der Theorie sind als die sprach-
vvissenschaftlichon. Er weist nach, dass der Name "svear" schon vor Chr. 
Geb. fortiggebildct gewesen sein muss, denn gleich nach dieser Zeit er
wähnt Tacitus die Svear als einen mächtigen Volksstamm mit vielen Staa-
len. Verf. verlegt dio Entstehung dos Namens in die Bronzezeit. Während 
dieser Zeit war aber die Gegend um Enköping der fiihrendc Bezirk Upp
lands. Dies ergibt sich nicht nur aus der Anzahl löser Funde und Gräber. 
In der letzten Zeit hat Kontorist Einar Kjellén durch cnergischo und gliic.k-
liche Forschungen nicht weniger als etwa 200 ncuo Folsonzeiclmungsgriip-
pen auf der wenig mehr als 10 km langen Strecko zwischen Grillby und 
Enköping, östlich von der Stadt, entdeckt. Auf das Gebiet westlich von der 
Stadt bis nach Svinnegarn hin sind diese systemafischen Forschungen noch 
nicht ausgedohnt worden, aber möglicherweise gehen dio Felsenzeichnungen 
hier fort. Jcdenfalls erscheint Enköping als das uppländischc Gebiet, an das 
die kulturelle Hegemonio während der Zeit gekniiptt war, welcher man 
aller Wahrsclieiiilichkeit nach die Entstehung des Namens "svear"' zu
zuweisen hat. 


