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I.

enten i LilleJeg har sogt at vise, at Runeskriften er opstaaet hos Goterne
Lilleasien Aar 267,
asien eller i Sortehavs-Egnenekort Tid efter Goternes Tog til
altsaa metl et rundt Tal vecl Aar 270'
kornmen
tr'remcleleshar jug sogt at vise, at Runeskriften fra Goterne er
Folk'
til Nordboerne og ad en anden vei senere til de vestgennanske
fra
Nu fincler vi norcliske Runeinclskrifter allereclei cle clanskeMosefuncl
Miiller er fra 4de
Torsbjmrg, Yimose og Nydam, af hvilke d.e reldste ifolge sophus
Aarhunclrecle.
har lfft af
Sporgsmaaletbliver da: Ilvilket norclisk Fotk er det, som forst
Goterne at skrive Runer?
svar'
Herpaa synes vi i ile historiske Forhold at finde et nogenlundesikkert
clanskeMoseDeraf, at norcliske Runeindskrifter allered,efincles i de eelctste
om
Kuntlskab
fik
fund., synes at maatte sluttes, at et nordisk Folk fra Goterne
var opfund"enhos
Runeskrift ganske kort Tid, efterat Runeskriften ved Aar 270
Goterne enten i Lilleasien eller i ttet sydostlige Europa'
det skancliNu vecl vi af de sydlanclskeX'orfatteresSkrifter, at det eneste i
i det sydostlige
naviske Norclen hjemmehorend.eFolk, som var sammenmed Goterne
2)'
E u r o p a ,v a r E r u l e r n e
1)

2)

parallelt lobentle, men strerkt sammen'
Gang for alle henvises til Forfatteiens
[Her skal 6n
Udbretlelse i
for Runeskriftens
Betydning
Stammes
li
s
k
e
eru
den
af
trrengte Uclretlniug
Aarboger 1906 S. 320':-327.1
foruden trykte Hjrelpemicller har
Mect Taknemmelighed fremhrever jeg, at jeg om Erulerne
Forsog paa en Besvarelse
Historie.
uHerulernes
kunnet, benytte en utrykt dansk Athanctling:
som blev
Afhandling,
I)enne
pris-Sporgsmaal
1894-96(.
for
historiske
af Universitetets
B'
S t a cl e'
L'
mag'
p.ir-M"claille,
af
Stuct.
er forfattet
belsnnet mecl Kjobenhavns universitet.
utllaant
mig
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velvillig
er
Afhandlingen
dsd.
er senere
Denne unge lovencle Historiker
Denne
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Universitet
Kjobenhavns
af
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greske
de
af
Benyttelse
kritisk
grunclig
en
ved
Afhanrlling synes mig navnlig at urlmerke sig
og latinske

Kiltler.
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Allerede
virkende

heri

ligger

ved Runeskriftens

der god Grund
Overfsrelse fra

til at tpnke sig Erulerne som rneclGoterne i ilet syclostlige Europa til

Folkene i det skandinaviske l{ord.en.
.

Yi skal derfor her se tidt nrerrnere paa Erulerne og paa den ene'Side
falge dern und.er d.eres forste Optrreden i det sydostlige Europa og paa den and.en
Side soge at bestemme deres Forhold til clet skand.inaviske Norden.
Goterne omtales lialt fsr

240 forste

Gang norcl for det Sorte Hav.

Da

Hovedmassen af

Goterne i fsrste Halvd.el af 3dje Aarh. rykkede sydover, fulgte
Erulerne efter dem paa d.eres ostre Floi. Erulerne bosatte sig ,r'ed Maeotis (det
Asovske Hav), maask6 paa dettes nordvestlige og vestlige Bred.
I Aaret 267 drog Erulerne rned en stor Flaade paa et Hrerjetog over det
Asovske Hav. En Afdeling af clern seilede vid.ere over ctet Sorte Hav og saa
gjennem Dardanellerne ud. i ,1tgreerhavet. De hrerjede paa nlir,nge Steder, baacle
i Lilleasien, i Byzants og i Attika.
til

f det folgende Aar drager Eruler paa Krigstog

Balkan-Halvoen sammen rned flere andre

barbariske Folk,

navnlig

gotiske

Stamrner; de bliver cla slagne af Claudius.
Senere kour disse Eruler.

sorn boecle vc,cl Maeotis, uncler Goterne, hvis

ostlige Gren boede onr -Dnjepr og Dnjestr
Strand.

og ned" til Donau langs Sortehavets

Den gotiske Konge Ermanarik unclerkastede sig Erulerne mellem 350 og 375.
Det

er sanclsynligt, at Erulerne ligesom Goterne og flere germanske F olk

senere kom und.er Hunnernes Herredomrne og at de sarnmen med sine germanske
Frrender fik sin Frihed igjen ved Seiren over Attilas Sonner.
For
komne fra

den almindelige Mening,

at Erulerne

Men det ulaa indrornnres, at clet efter

Folk.

i det sydostlige Europa var

clet skandinavislee Norden, taler flere gamle Efterretninger orn dette

Mecld,elelser ikke

de latinske og grmske Forfatteres

er let, mecl Sikkerhecl at bestenrme eller begrrense Erulernes

oprindelige H.jemstavn.
For, at Erulerne havd.e sit Hjenl pa& clen skandinaviske Halvo, tor srerlig
anfores den Ornstaendighed,at en Afdeling af Erulerne lidt efter 512 ifolge Prokop
fra Egnene ved Karpaterne

drog norclover til

Ostersoens Kyst og derfra vid.ere

gjennem Danernes Land.e, incltil d"e lcom til Oceanets Kyst, hvorfra de satte over
Thule

til

(d. e. d.en skandinaviske llalvo),

hvor

de

fik

Boliqer

i

Gauternes

Naboskab.
Naar

disse Eruler drog den lange Vei op til den skanclinaviske Halvo for

cler i Uafhrengighecl uL faa Land og naar de virkelig fik Land i Gauternes Narhed,
saa synes clette at maatte

forklares

deraf, at Erulerne

for havde boet her, og

deraf, at Gauterne betragtede dem som sine Frrender; thi ellers vilde dette Tog
have vmret altfor

eventyrligt.

Desuden synes en Fortplling

om Vand.alerne hos

(D. bello Vandalico I 22) at vise, at de uclvand"rede germanske FoIk
Ret
til Jord i det Hjern, sorn d"e havd.e forladt 1).
beholdt
Prokop

At Erulernes oprindelige Hjern var i l{orden, synes tillige at fremgaa deraf,
at Jordanes (Get. III 23, ed. Mommsen S. 5tf t+ 11.)fortreiler, at Danerne, som
1)

i

I

t

Jfr. Seelmann, Jahrbuch cles Vereins frir nieclerdeutsche Splacirforschung XII

(1886) S. 30.
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den

fra

stammede

Erulerne

fordrev

Halvo,

skandinaviske

deres Boliger 1).

fra

Rigtignok siges det ikke, hvilke disse Landstrrekninger var, som Erulerne tidligere
havtle beboet og fra hvilke Danerne fordrev dem. Heller ikke siges det, paa
hvilken Tiat denne Fordrivelse fanrlt Sted. Men det synes rimeligt, at' netop den
Erulerne

at

Omstrendighed,

blev

fordrevne

Danerne,

af

gav

Stodet til,

at

skulcle Erulernes
Midten
af
Sclje
Aarh.
efter Kt. ').
Fordrivelse vecl Danerne falde noget forud for
Dog er det ikke urimeligt, at disse Kampe mellem Eruler og Daner, til hvilke
clrog sydover

Erulerne

Goterne.

efter

Hvis

dette er rigtigt,

Jordanes hentyder, kan have varet gjennem et lrengere Tid,srum og kan vrere komne til
Uclbrud, til flere forskjellige Tider, saaled,esogsaa efter det ovenfor nrevnte Tidspunkt.
Steclet hos Jordanes ser rnan, at Erulerne tidligere havd,e boet ialfald

Af

i nogle af de Landskaber, i hvilke Danerne senere boede. Men derimod lacler d,et
sig af Jordanes's Udsagn ikke bestemme, i hvilket Omfang Erulerne havde havt
inde Land.skaber, som senere blev danske.
Den

Afcleling

af Erulerne, som lidt efter 512 if.alge Prokop fik Boliger i

Gauternes Nrerhed, kan ikke

antages at have faaet Lancl i Skaane og Hallancl,

ford.revet Erulerne.

tidligere maa antages at have
Derfor har flere svenske Forskere 3) og tillige Bremer antaget,

at den mod Nord

i 6te Aarh.

thi

Danerne, som

paa d.en Tiat

d.er boede

Afdeling

tilbagevendte

af Erulerne

har faaet

Lancl i Sm6,land eller srerlig i Vd,rend.
Her

skulde

den foran givne

da, ifolge

Begrundelse, Erulerne

ogsaa

ticlligere, for de blev fordrevne af Danerne, have boet. Men deres oprind.elige Hjem
havde vistnok

en storre IJdstrakning, og navnlig tar vi formode, at de fra ald-

gammel Ticl af havde boet ved Havet.
I)a Jordanes fortreller, at Danerne ford,rev Erulerne fra disses Boliger, og
da Erulerne altsaa tidligere

havde boet i Land,skaber, hvor senere Daner boede,

har flere nyere Forskere antaget, at Erulerne blev fordrevne af Danerne fra Skaane
og lfalland,

samt fra Sjrelland, og andre d.anske Oer.

Hrulerne

boede ved det Asovske Hav ostenfor Goterne.

og flere andre Forfattere

sluttet,

at Erulernes

eller antlet Sted i Ost Preussen. Men herfor
Erulerne

fra

Blekinges

Kyst

1)

2)
3)

i
I

t .

L

Boliger har vreret et

synes intet andet at tale. Og hvis

eller Oland efter

seilede over Havet, kan de have sat over til
Goternes Hjemstavn

oprindelige

-Deraf har Stade

at, v&re ford.revne af Danerne
Ostersoens sydlige Kyst sstenfor

ved. W-eichsel-Munclingen.

Quumais et Dsflii en ipsorurn (henviser til Suetlzido i clet foregaaendel stirpe progressi, Herulos
propriis
sedibus enpulerunt, qu'i inter omnes Scundza nationes nomen s'ibi ob nimia proceritate
affectant pracipuum..
Orclet qui synes, saaledes som Much (Beitr. XVII S. 201) antager, oprindelig at have
foran Herulos. Jeg tror derfor ikke, at Jordanes her har sagt
havt sin Plads umiddelbart
at Erulerne paa hans Ticl fremtleles boede paa Scandza. Ordet propri,is forstaar jeg om Erulernes
Boliger.
Jeg kan ikke holde for sandsynlig Stacles Forklaring, ifolge hvilken Stetlet hos Jordanes
skulde sigte til, at de Eruler, som ifolge Prokop litlt efter 512 tlrog nordover gjennem Danernes
Land, af l)anerne blev fordrevne fra clette til den skantlinaviske Halvo.
III S. 834.
Jfr. Bremer, Pauls Grundrissz
Se Hellquist, Sveuska landsm&len XX, 1 S. 29 og tle d.er nrevute Forfattere.
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Dog hviler den nmrmere Bestemrnelse af Erulemes oprindelige Boliger paa
meget usikker Gruncl. Det er herved navnlig vanskeligt at danne sig en X'orestilling om, hvor Daneme oprindelig har boet. Vistnok synes det sikkert, at clisse
havde hjemme i den sydosttige Del af den skandinaviske Halvo, rnen en nrermere
Bestemmelse er ikke let at give. Da l)anerne fordrev Erulerne, synes Danerne
oprindelig at have boet nord for Erulerne eller ialfald nordligere end. nogle af de
i hvilke tidligere Erulerne og senere Danerne boede. Men en
bestemtere Angivelse af Daneriles oprindelige Hjern vover jeg ikke 1).
Landskaber,

At Erulernes oprindelige Boliger var i et nordisk astligt Kystland", er
fremdeles sandsynligt, fordi et saadant nordisl< Kystland er det naturlige fmlles
Udgangspunkt for Erulernes Optrmden i vidt forskjellige Egne. Paa den ene
Sicle paa Goternes ostlige Floi ved det Asovske llav. Paa den anden Side paa
Harjetog

i vesteuropreiske Lande og Farvande.
Jeg skal her nrevne de vigtigste Meddeielser onl disse vestlige Eruler.
I en Lovtale over Maximian holdt af Mamertinus 289 og i en Panegyrik

af samme Forfatter over Maximian og Diocletian holdt 291 ourtales et, sanclsynlig
kort for 289 foretaget, fndfald i Gallien af Eruler, der betegnes som hjemrnehorend.e
i et meget fjrernt Land" 2). Orntrent ved ser,rnme
Tid har d,e fra Norderst kommende
Vandaler og Burgunder vist sig ved Rhinen.
I and.en Halvdel af 4de Aarh. nrevnes Eruler flere Gange sammen rnecl
Bataver som romerske Leietropper i Gallien. Saaledes fortreller f. trks. Ammian
(XX, 1, 3), at Eruler og Bataver, samt to mosiske Legioner sendtes til Britannien
for at holde de fremtrangende Scoter og Picter jnclenfor deres egne Grrensel. Det
antydes, at' disse Eruler var blandt cle Stammer, solll var komne til Romerne fra
den anden Side af Rhinen.
Ifolge llydatius's Kronike kom paa Marcians Tid (omkring 459) 400 Eruler
seilende paa 7 Skibe til det lucensiske Distrikt ved Lugo i det nordvestlige Spanien
og plyndrede der, rnen blev snart fordrevne af tsefolkningen. De indskibede sig paany
og pe_aFarten til sit eget Land plyndrede de Kantabrernes og Yar.clulernes Sostreder
ved Spaniens nordlige Kyst. Ogsaa paa et andet Sted fortreller Hydatius, at
Erulerne

hrerjede paa det grusomste nogle Havnestreder i det lucensiske Distrikt
paa Farten til Bretika.
At Erulerne

boede i Nrerheden af Z)stersoenseller Kattegats Kyster, finder
jeg ogsaa sandsynligt paa Grund af et Udtryk i et Digt, som Sidonius Apollinaris
i Aaret 476 sender sin Yen Lampriclius fra Bordeaux (Burdigala). Han nrcvner her
blandt fremmede Sendebud, som han har seet ved den vestgotiske Konge
Euriks Hof :
h'ic glau,c'is Het'u,lu,sglen'i,sunqat,ut'
'imos Oceani colens recessus.

')

Noreen, Norden 1902 S. 83 sretter I)anernes oprindelige Hjem Danrngrh, hvilket hau gversrcttel
>skog pfr, fast och jiimn rnark<. i >Sl<ine norrlost om Sticleri.qenoch Lintlerisen
i clen
gamla snapphanebygden<.
Her n&vnes Erulerne sammen rnecl Chau'iones (eller ]lrctbiottes ellet Chaibones). Begge lrolk
overvindes af Maximian. Det heder her: ()lrcdbones lr)rulique, airibus priwd
barbarorunt, loc,is
ul,timd,
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Vi har ikke Ret tii at betegne denne Angivelse
af Erulernes Hjemstavn
sorn en vrerdilos poetisk Fiktion eller Frase
af Sidonius. Thi naar Sidonius har
seet vedkommend'e Sendebucl og faaet ham
betegnet som Eruler, er det naturligt,
at han ogsaa har faaet en Meddelelse om,
hvorfra han kom og hvor hans Folk
boede' Men naturligvis beviser clette poetiske
udtrylr ikke noget med fuld sikkerhed
eller Bestemthed.
Af Erulernes Optreedenpaa vidt fra hiuanden
skilte Steder og til forskjellige
Tider gjennem et langt ridsrum synes clet
at fremgaa, at de har vmret et talrigt
Folk. r Justinians Hrer nr*Vnes paa
6n Gang B 000 Erurer.
De sydlandske Forfattere synes at have
opfatiet Eroie"r.e som et 'red
Goterne nmr beslregtet Follr.
zonaras (xrl
24) bruger folgend,e Betegnelse:
Aiqoil"o\, Zx'uscx{t yiuer' Nai I'o'rsu(t.
I)et Hrerjetog i Lille-Asien, som ifolge
Synkeltos udfortes af Erulerne, tillregges
Goterne af Trebellius prllio (eller Oapitolinus), Gallieni duo c. 18 1).
x'or Erulernes Sleegtskab rned Goterne synes
ogszrade eruliske personnavne)
so]]l er optegnede hos de sydlandske Forfattere,
zlt tale. Dog er det vanskeligt
efter disses X'ormer at a,fgjore, hvorledes clet
eruliske Sprog har forholdt sig til det
gotiske ved de gramrnatiske Eiendonrmelighecler,
sour rnest skiller Gotisk fra de
ovrige germanske Sprog. Yi l<an f. Eks, ikke
s€, orn eruiisk Sprog har havt
Nominativsrnrerket -s sorn Gotisk.
Sffilig

er at mrerke et Navn paa en Eruler i byzantinsk
Tjeneste i 6te
som ofte orntales hos Prokop.
Det skrives Bieog. Naar Fiirsteman'
(Namenbuch2 r Sp. 260) henforer dette
r{avn Lir oht. ltero >Bjorn(, saa hold.er jeg
dette for feilagtigt, baade paa Grund af
det lange ? og paa Grund af Endelsen
'ag' Heller ikke tror jeg,
at Navnet skal forklares af oht. bi;r'>Vildsvin<, hvortil
i Gotisk vilde svare 't'bA'iz-. Men da Prolrop
skriver Yandalernes Nav n BaudiJ,ot
og da vi i latinsk Gjengivelse har germanslre
sammensatte Navne paa,-uert's,,
femin' 'uera (: 'zuara), saa tror jeg, at det
erulisl<e Manclsnavn ll1gogi gotisk Form
vild'e hede *Wars og at det harer til oht. wfr,r >sa,nd<<
og til got. tttzruirjan >tvivle<.
Dette Navn synes altsaa at vise, at det eruiiske
i Syden talte Sprog hav4e
z ligesom Gotisk, hvor d"erimod nordisk Sprog
og allerede cle mldste nordiske
Indskriftet har A.
Med Hensyn til cle i det folgende fremsatte Meninger
om Erulernes Forhold
til Norden tror jeg her ogsaa at burde fremhrer'e,
at flere af de eruliske personnaYne' som findes hos grmske og latinske Forfattere,
bestemt afviger fra norcliske
Personnavne i Tiden fra og efter yikingetiden z).
Aarh''

1)

'rrebellius

Pollio (Di'us claudius c 8) betragter Peuciuer,
Greuthunger, Austrogoilrer, .rervinger,
Gepicler og celter som stammer af det skythiske
!'olk. r samme Tog som det, hvori rlisse Folk
optrretler, nrevner Zosimos Eruler.
Ernl' Phi'limuth incleholder sanlme Forletl som
det gotiske Navn 1i'ili m,et,, med.ensde 'ordiske
sprog ikke har dette Forled i sa,mme F'orm.
En Eluler. heder oi),iyayyos; men i nordiske
sprog fintles ikke sa,mmensatte Mandsnavne,
hvis Efterlecl incleholder Stammen gttnga-. En
Erulel heder Sinilualtl, i Akkns. Sinileualenz. Dette
Forlecl forekommer ofte i gotiske og vestgermanske Navne, derimod ikke i noldisikc lrl'a'ne frr
historisk rid.

