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Kapitel

Y.

Det yar ikke fsrst i Runeinclskrifter paa Gulclbrakteater, at Eruler i

Norden;#"T#';".Tt,lT;T;:;rifren

Moseos
fra Lincrhorrn
paa Benstykket

Indskriften paa Spydskaftet fra Kragehul Mose, der begge er mld.re end BrakteatTiclen, er inclriclsecleaf en fornem Eruler. Og paa Grund. af Tilnavnet sa uwiqa
paa Spanclen fra Yimose har jeg formoclet det samrne om Inttskriften paa d,enne
Sprende,som tilhsrer den pldste Tid, fra hvilken Runeindskrifter i Norden kjentles.
Jeg har formoclet, at clet i tlet hele var Erulerne, som forst (kansk6sammen
metl enkelte Goter) bragte Runeskriften og Runeindskrifter til Nortlen, hvor vi
fsrst moder d.enneSkrift i Fund" fra Torsbjrerg Mose og Yimose'
Men hvis tlette er rigtigt, hvorlecles skal tlet da forklares, at eruliske
Inttskrifter find,esi de store tlanske Mosefuncl? Dette Sporgsmaalstaar i Forbindelse
mecl Sporgsmaaletom cle danske Mosefuntls historiske Forklaring. Ligelectes staar
4et i Forbindelse merl Spargsmaalet om Erulernes oprinclelige Boliger, for tle clrog
sydpaa i Goternes Folge.

Om Erulernes reldste Boliger giver de historiske Kildeskrifter os ingen
sikre og klare Yidnesbyrcl. Men vi har i ttet foregaaende seet, at en Meddelelse
hos Jortlanes synes at vidne om, at Erulerne ticlligere boede ialfalcl i nogle af de
Landskaber, i hvilke Danerne i 6te Aarh. boede.
er Yiclnesbyrd om
Jeg trenker mig ru, at de store d"anske Mosefund
and,en Eruler,
d.en
paa
og
Side
pa den ene
Kampe mellem seirend.eDaner
kansk6 samrnen mecl Folkestammer, som var forbund-ne med disse'
Danerne tlrog ucl tit sine Tog mod. Erulerne fra Skaane og Sjrelland
og hvis Erulerne clengang endnu havde fast Fod paa Fyt og i Jylland, da
forklares det let, at store Mosefund, som de fra Yimose, Torsbjrerg Mose o. s. v.'
ikke forekommer i Sjrelland. Da forklares det ogsaa let, al vi finder RuneHvis

indskrifter

i cle store Mosefund.

Disse findes paa Yaaben og Smykker, som efter

min Formoclning har tilholt overvund'ne Eruler.
Yimose og Torsbjrerg Mose bmrer vel Vidnesbyrd om de forste Kampe, i
hvilke Erulerne blev slagne.
Det yngre Funcl fra

Kragehul

synes at vidne om, at
mod Danerne, kanske efter at vrere

Mose paa Fyo

siclen paany sogte Krigslykken
komne oyer fra Sverige, mulig omtrent fra Giitaelvens Munding'
YecI den her fremsatte Formodning bliver d"et forklarligt' at naar vi ser
bort fra Brakteat-Ind.skrifter, Sjeelland saagodtsom fulclstrendig mangler Ind.skrifter
med. d.en lrengere Rrekkes Runer. En Und"tagelse d.anner Sprentlen fra Himlingoie
Erulerne

Denne Runeind.skrift indeholder Kvintlenavnet hariso,
vistnok Navnet paa Sprendens Eierinde. Men at clette Navn er et erulisk Navn,
i
er sand.sylligt, fordi Mandsnavnet Hat"i,so som Navn paa en Eruler forekommer

und,er yallo,

prresto Amt.

en latinsk Inclskrift fra Ooncord'ia.
Da j.g nedskrev d.enne Kombination om Indskriften fra Himlingoie, var
jeg ikke opmrerksom paa, at allerecle R. Much havde udtalt sig i samille Retning
i Beitr. XV11 S. Z0l. Ilan bemprker d.er: ,Darnac]r ist es, wie ich beilti,ufig
bemerken will, gar nicht ausgeschlossen, dass erulische runendenkmd,Ier auf uns
gekornmen sind., und es verd.ient ger,viss beachtung, dass d.as Harlso der spa,nge
von Himlingoie auf Seelancl sonst als germanischer name nicht belegt ist, ausser
gerade als erulischer auf einer inschrift, cIL. 5, 8750.u

At en med Gauterne beslregtet Stamme fra d"enskandinaviske Halvo engang
har sat sig fast i Jyllancl, stottes ved en and'en Kjendsgjrerning'
Den engelske Konge ,lBlfretl, som maatte vide gocl Besked- om Danmark,
kalcl.er Jyclerne G1atas, og i Digtet B6owulf find.er vt G\atas boend.e i Jyllancl,
kansk6 snarest i clen norcllige Del af Jyllancl. I B6owulf-Digtet horer Gbatas ikke
til 6et clanske ll,ige. De har sine egne Konger. lVlen geatiske MrencI drager fra
ti1 cl.et clanske Kongesrede, som synes at rnaatte trenkes liggende paa
afspeiler Begivenheder og Forholcl fra Begyndelsen
Sjre1ancl. B6owulf-Digtet

sit lljem

af 6te Aarh.

Men nu er det sikkert, at Gdatas sproglig
er det samme Navn som oldnorsk
Gautar,, svensk Gtitar, Beboerne af vestergriilanJ
og 0sterg6tland.
Fremdeles har flere Forfattere i overe
Tid 1) med god Grund antaget,
at Gau'tar etymologisk er et Lokalnavn
og at Folket er kaldt saaledes, fordi
d.et
boede ved' Gautetfr i Gautland. r Norge
firrde* et Elvena vn Gaut. og et stedsnavn
Gautkilar er kalclt saa, fordi Gaarden
af dette Navn rigger mellem to viker,
som
overskyller sine Bred'der, naar Yandet
er hoit; se Norske Gaard"navne II S.
1g? og
263, [ifr. rx s. 208.] Denne stamme
Gaut- kommer af gj6ta rgydeu.
Gautland' er d'a vel kalclt saa, fordi
Gcitaelv her gyder sig ud i den store
fndsjo Vd,nern.
rrvis
forhold'
Gautland.

det
svenske Folkenavn Gautar har sin
Grund i svenske stedssaa maa de i Jyllancl boende Gdatas
vrere komne over fra det svenske

Dette

tar vi kansk6 srette i Forbindelse med.,
at Erulerne, som jeg i ctet
foregaaende har sogt at giarc sandsynligt,
ligeledes engang har boet i Jyllarrd,
hvorfra de blev fordrevne af Danerne.
Yi

tst kanslr6 formode, at flere beslregtede
og forbundne staurmer fra
den skandinaviske Halvs engang satte
sig fast i Jyllaud.
sandsynlig Erulerne
sydligst' nord for dem Gauterne. Yi maa
da tro, at Erulerne tidligst blev fordrevne
fta Jylland (og vel tillige fra Fyn) af
Danerne. Gauterne havde endnu i forste
Halvdel af 6te Aarh' det nordlige Jylland
inde og synes at vrere komne i et
venskabeligere Forhold' til Danerne' saa
at de i Jylland boende Gauter vel for
en
stor Del sid'en smeltede sammen med Daner,
som bosatte sig i Jylland 2).

