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Formodning
at

Schveitzerne stamme fra Scandinavien.
Ved

P. F. Silhm.

Vl(t hvad vi indbefatte under Schveih, var, saavidt Historien rarkker, og 
forma a er at g aa c tilbage i Tiden, beboet af galliske eller ccltiske Folkeslag. 
Ccrsar (t) og Livius (2) siger det om Helvetierne, alene at den sidste (3) be
retter, at nogle halv-germaniske Folk beboede allerede i Hannibals Tid en
deel Alper, udentvivl i det nuvcerende Walliserland. Den berømte Bvll- 
qiiet (4) giver og af del celtisk'e Sprog faa rimelige Etymologier til Navne af 
Utallige Folk, Floder, Seer, Slceder i det nuvceremde Schveitz, at man maa 
falde i Forundring derover, da de fast alle passe sig paa Stcedernes Beliggen
hed og Egeni'kaber. Saaledes leder han Elvetii eller HUvelii, af Elw, 
o: Sold; felgeligen betyder Elwet saa meget som den der besolde, en Sol
dat, ligesom Gaesates, der boede i Provence, betydede, efter Polybius (5), 
det samme, men dog egentligen de tappre af Ghaes, o: stridende, hvorfor og 

deres

(1) De Bell. Gall. Lib. I. Cap. j. n. 7. 13,
(2) Epitome. Lib. LXV.
(3) Lib. IIL Cap. 33.
(4) Memoires fur la langue celtique. Tom. III. p. 191 -222-
(5) Lib. II.



S. Formodning at Schveitzerne skamme fim Scandinadien. 8 3 

dercS Landse kaldtes Gorsum (6), o 13 vaa Islandsk og i alle de tre nordiske 
Rigers gamle.Sprog,. Kesie; hvad enten delle er en Levning af Europa- crldste 
Sprog, eNec og vore Nordiske have fert Ordel med Tingens Brug bi c tn med 
sig fta deres Tog til Sydlandene, som jeg snarest troer. I det tolvte Secnli 
Begyndelse forke den Danske Prinds Harald del Tilnavn Kesie, sordi han var 
sang og smal som et Spud. Det andet Hovedfolk i del nuværende Schvcitz 
kaldtes Rhceti, og beboede del Tyrol, Valkelin, Graubunderland og maaffee 
Glams og Appenzell, strakte sig og lan« ind i det nuvcerende Venelianffe (7 '♦ 
Om dem siger Llvitts (8) ot de stammede fra Tuscerne eller Hetrurirne, som 
beboede del nuvcerende Florentinske, ja Landet lige til Po og Tiberen, og langt 
ind i Campamcn; tuen fra hvilket Folk Hekrurierne have stammet, eller med 
hvilket de have vcrret besicrgtede, dermed tie de gamle Skribenter, undtagen 
at Herodotus (9) føver en Colonie did fra Lydien, som rimeligen har tilbragt 
dem Bogstaver; men enhver UportifE*  vil, ved at sammenligne det celtiske og 
det heirmiffe Sprog, finde en stor Lighed imellem dem. Alle andre senere 
Folk i Schveih hone einen til Helvetierne eller Rhceterne, eller og vare de ube
tydelige, som Rauraci i Canton Basel, hvorfor og Bouquet (10) I.Der heel 
rimeligen deres Navn af Rhawd, o: et Folk, og Rhac, o: lidet. Det staaer 
altsaa fast, at Helvetii, som beboede den største Deel af nuvcerende Schveih, 
vare af gallisk eller celtis Herkomst, og altsaa ingenlunde af germanifik, eller 
i mindste Maade bestorgtede med dem, da disse tvende Hovedfolkes Sprog ere 
aldeles adskildte fra hinanden. Temmelig leenge før too Aar for Christi Fodsel 
giorde Cimbrer og Teutoner, tvende forbundne Folk, sig ved deres Krigstoge 
og Vandringer bekicndte. Man kan ncesten antage for afgiork, at de forste 
have beboet Jylland, det nuvoerende Slesviger indbegrebet, og de sidste Hol- 
steen og Meklenborg. Paa andre Steder haver jeg vidtloftigen Udfort (11), 

8 2 at

(6) Bouquet. Tom. I. p. 634. a. v. Gasum.
(7) Livius. Lib. V. Cap. 33. Strabo. Lib. IV. p. ZiZ. 315. Lib. VII. p. 44rj. Plinii 

Hitt. nat. Lib. III. Cap. 23. 24.
(ß) Loc. cit.
(9) Lib. I. Cap. 94.
(10) Tom. III. p. 215.
(11) Min Afhandling om de nordiste Folks Oprindelse. Pag. 196-281.
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at jeg ntifeev begge disse Folk for germaniske, og ci for scandinaviske, og at 
Frankerne ftamme fra de første, og Saxerne fra de sidfte; cndstiønt del ikke 
er urimeligt at nogle Skandinaver have mcrnget sig ind iblandt disse ftore 
Svcerme, fom bliver troligt derved, al Pltttarchus (12) fortceller at Cim
brerne fatte sig i deres Skiolde, og lode sig glide ned af Alperne, hvilket 
synes at vise Folk, der vare vante til kiippefulde Lande, som Norge og Sver- 
rig; hvorvel jeg maa tilstaae, at de vacr deres Vandringer gicnnem Tydfkland 
have paa Harhbiergene kunnet lom Det kommer mig og troligt for, at 
Cimbrer har kun vceret et Nomen Appellativum, og at de egentligen have he
det Joter, Jyder, hvorfor man siden finder Iurhunger i Schwaben.

. Cimbrernes Udvandring foa Jylland, og end mere siden Anglers i der 
femte Seculo, gave de Danske, et scandinavisk Folk, Anledning til at ud
brede sig fra Skaane og Åerne, og at bescette Jylland, og derved at giøre Jnd- 
vaancrne fra Tydske til Danske. Paa deres store Vandring ncermede Cim
brerne sig Helverien, hvorfra en Stamme af dem, nemlig Tigurinerne, fom be
boede Canton Zurich, brod op og forenede sig med dem (13). Det er bekiendt 
at Cimbrer og Teutoner bleve overvundne af Marius, og de fleste slagne eller 
fangne; nogle faa vendte hjem igien, hvoraf nogle nedlode sig i nuvcrrende 
Grevffab Namur under Navn afAdvatici (14), andre i det Bremiffe, hvor 
De efter Strabo (15) endda boede da Augustus regicrede, til hvilken de sendte 
et Gesandtskab. De overbleve Tignriner vendt; tilbage til deres eget Land. 
Paa dette hele Tog lader det ei at Cimbrerne have berørt Helvetien, som der
for ei kunde blive blander med germanisk Blod.

Nogle og 40 Aar ester den cimbriske Krig finge Romerne under Ca'sars 
Anførsel at bestille med Sveverne, der ginge fra Tydskland over Rhinen, og 
fulde ind i Gallien. Det lader at dette Folks Vandring har vceret en Fort- 
scettelse af Cimbrernes. Blandt de mange Folk, Ariovistus anførte, vare og 
Svever, og, som det lader, iscrr Semnoncr, der serst boede i Mark-Branden-, 

borg;

(12) In Mario. Min Afhandling om de nordiske-Folks Oprindelse. Pag. 307.
(iz) Cæfar de Bello Gallico. Lib. VII. Cap. 71.

(14) Cæfar de Bell. Gall. Lib. II. p. 6o-

(15) Lib. VII. p. 202. ex edit, Cafauboni 1587» 
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borg; men foruden dem anførte og Ariovistus mange andre Folk. De gamle 
Skribenter regne mange tydsike Folk til Sveverne, og lade dem boe strøede om 
i det store Land. Mcerkeligen siger Tacitus (i6) om de Svenske, hvilke han 
cr den fortie som neevner, Hic Sveviæ finis. Har hän Ret heri, fa a 
kan man let falde paa den Mening at Svever, S vi ones, Sveci er eet Navn, 
og at de sidste have udstrakt deres Navn til alle Svever, og da blev det og 
temmelig let at flutke, at de Svenske havde før ft af alle Svever rørt paa sig, 
og enten udjaget Cimbrer og Teutoner, eller dog i det mindste vcrret med paa 
deres Felttog, og derved bragt det svevifke Navn ind i Tydffland. Saa 
meget er vist, at Svever, uvist dog hvilke Folk af dem, truede Helvetien med 
Indfald i Tiberii Tid (17), og lader det at de fra den Tid af have boet nor
den derfor, i det mindste giorde de det i fierde Scculo, thi det vidner Ausd- 
ttius (r 8) at Donau havde sit Udspring midt iblandt Sveverne, alksaa boede 
de allerede i det nuvoerende Schwaben, som bcer Navn efter dem. De vare 
da allerede saa blandede og forbundne med Alemaner, at begge disse Folkes 
Navne forbyttes mcd hinanden (19); dog synes det at Alemancrnes Navn 
La strakte sig videre ind i Elsas, ja lige langs op med Rhinen tjl Jülich. 
Dette Folk neeones først under Keiser Caracalla, som blev drcebt 2.47, og 
lader først under det Navn at vare bleven bekiendt ved Maynen; men naar 
jeg betragter, at Alcman og German vil sige eet og det samme, nemlig en 
brav Karl, en fuldkommen Mand, saa tcenker jeg at dette Folk er meget al
dre; thi Ccrsar (20) navner allerede Germaner, og Tacitus (21) vidner at 
Eburoner, Candruser og flere, som boede i det nuvcerende Luttikffe, bleve saa 
kaldte af deres Fjender af Frygt, men siden vedbleve selv at kalde sig faa. Vo
piscus (22) siger, at Almanerne kaldtes endda i Proculi Tid Germaner, no
get over trcdis Seculi Midte. Hvad nu Svever og Alemaner angaaer, faa

L 3 kan

(16) Germania. Cap. 45.
(17) Tacitus Ann. Lib. I. Cap. 44.
(18) Epigram. 4. v. 1 - 3.
(19) Id. Epift. 3. v. 7 et §.
(20) De Bell. Gall. Lib. I. Cap. 31, 
(2 l) Germ. Cap. 2.
(22) In Proculo, p. 968' 
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kan der ingen Tvivl vcere paa at de ere Tydjke; deres Sprog viser det, og 
er den alemanftke Dialect den nu g Knase i Schwaben, Bayern og Schveitz. 
Dette viser jo tydelige«, at tydsVe Folk bredede sig efterhaanden ud i Helvetien 
eller Schveih, og deels udjoge eller udroddede, dcels overmandede og ind« 
lemmede blandt sig dels forrige galliske Beboere; dog dette stedte ei førend i 
det femte Seculo, thi da brede Burgunder, et tydjkFolk, didind; de havde 
ferst boet i Brandenburg og Storpolen; og heel markeligt er det, at Acn 
Bornholm fra crldgatnle Tider, og allerede hos Wnlfstan (23) kaldes Bur- 
gcndaland,- som kunde bringe c<n paa de Tanker, ar enten havde Bnrgnn- 
derne sendt en Colonie did, eller og vare de gangne fra bemeldte Ae over kil 
det faste Land. D 'ees Navn forekommer allerede hos Øtva&ø (24). Uden 
Tvivl have de veerr.t samme Folk som Burii hos Tacilus (25), hvilke han i 
Seeder, og Sprog siger at have secret Svever. Saa meget er uimodsigeligt 
vist, at BurgN'nder vare Tydlke, om ci Skandinaver, eller dog at nogle 
Scandinaver ^^are m«pgede iblandt dem, som efter al Formodning blandt 
Svevcrne; 'pg delte bliver og vist, at fra den Tid Alemaner, Svever og 
Burgunder bemestrede sig HUvctien, saa forandredes dette Folks Sprog fra 
Gallisk t'<( Tydsk indtil denne Dag, undtagen at det Franske har i senere Ti» 
der fan,et Indpas i Pays de Vaux, og at Rhcetieneller Gcaabundtcn har et 
Spro,g, som ligner det Italienske. Men for nu og komme til det egentlige 
Forn',aal af denne Afhandling, nemlig at Schveitzerne, det er Indvaanerne 
af Canton Schveih, isKr stamme fra Scandinavien, at deres og de øvrige 
Schveitzeres, i en vild Mening taget, Sprog har megen Lighed med det 
Scandiuaviske, saa vil jeg anføre folgende Grunde: 1) De allerede anførte 
Formodninger, at Svever og Burgunder have for cn Deel været fra Scan
dinavien, og at de første have ført deres Navn derfra med sig. 2) Forekom
mer et Folk, kaldet Iuchungi, Iuthunger, iblandt Alemaner og Svever, 
hvis Navne synes aabenbare at være det samme som Iydeunger, det er Jyder
nes Bor« eller Afkom; hvo veed om de ei have vandret ud med Cimbrerne, og 

fra

(23) Lang. Ser. Torti. II. p. 118•

(24) Lib. VII. p. 445.

(25) Germ. p. 673-
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fra den Tid af bloven i Tydfflond. De ncevncs fyrst af Eumenio (26) i tre« 
die Seculo; Ammianus (27) regner dem udtrykkelige« blandt Alemaner, og 
vare de meget mcrgtige; efter tzek Aar 430 ncrvnes de ikke (28). 3) I det
syvende Seculo kom den hellige Columbanus fra Helvetien ril Skaden Bre. 
genh ved Bodensee, hvor svevisse Folk boede teet ved, hvilke da giorde et Offer 
til deres Gud Vodan, og havde fat en stor Altende midt imellem sig, font 
holdt 12 Maader, og bleve da mange af dem doble. Efter al Anftende
boede Iulhunger i den Egn, i det mindste vist Svever, og disse dyrkede en 
nordiss Guddom. 4) I Oberhavlidal haves en almindelig Sagn, efter en 
gammel Folkesagn, at Jndvaanerne der stamme fra Scandinavien, hvor hver 
tiende Mand maatke i en Hungersned efter en almindelig Folkebestutning for
lade deres Fædreneland i Scandinavien. De droge ud i tre Hobe, og fy ore 
sig allerede da et evigt Forbund; de bleve rige paa deres Tog, og uedlode sig 
endelige« i deres nuvcrrende Bopcel, bygde Hchveih, og bredte sig ud i de 
ncerliggende Dale (29). Paa den Maade bebygde de de nuvcrrende Cantons 
Schveih, Uri eg Untervalden, hvor de lcenge boede i Roe og ubekiendte ind
til de ii 14 kom i Tvist med Abbederne af Einsiedel, da de formeente alene at 
staae under Keiseren (30). Bemeldte Iudvaanere af Haslidal i Canton Bern 

.paastaae og c-fter oven meldte Sagn at stamme fra en Colonie svensse Adels- 
mcend, hvilket gier dcm et lidet stolte (31). Naar nu hertil lcrgges Ligheden 
mellem Navnet Svih, Schvcitz, og Svecia, Sveonia, Svihiod, og ister del 
fyrste Navns Nyhed i Helvetien, fa a maa man ei undres over at faa mange 
schveißersse Skribenter (32) bifalde denne Oprindelse og Etymologie. Skade 
at alle disse Skribenter ere saa nye, og de aldste levede i i6de Scculi Begyn

delse,
(26) Panegyr. Cap. 10.
(27) Lib. XVII. p. 96.
(28) P10fper in Scalig'eri Eufebio. p. 51.
(29) Grosse Geschichte der Schwcitz. Th. 1. Pag. 241. 361. 362. Manuel fur la 

Sniffe par Beffon. Tom. II. p. 71.
(30) Ibid. p. 239-41.
(31) Ejusd. Schweih. 1. Dand. 1. Th. Pag. 231.
(32) Plantinus. p. 29. a. Glareanus. p. 16. Simleri Respuble. p. 2. b. Guillimannus 

de rebus Helvetiorum. Lib. III. Cap. 2. p. 99. b, som dog leder dem fra Cimbrerne. 
Stumpf. L. IV. C. 9. fol. 263. a. C. 12. fol. 272. b. L, VI. C. 28- fol. 128. s. 
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delse, faa at de alene grunde sig paa ovenmcldte Sagn. Man kan kun i 
Almindelighed beklage, at Schveih har ingen gammel Skribent. 6) Findes 
uogle Ord i Schveih, som enken ere eller have voeret brugelige her med. Saa- 
ledes kaldes en Eng allevegne i Schveih Mat, Matte, endnu i Fyen Ma, 
i Sverrige Ma, Math, Malhcrsgg). I Neder Saxen btuges det^ndnu i 
samme Mening, og kaldes Made, Madland, Mailand; paa Engelsk Mead, 
Meadow, og fordum paa Angelsaxisk Mead; men i det Hoilydffe bruges det 
ikke uden i den hoie Stiil; i Middelalderen kaldtes Torv paa Latin matte
na (34). Det Ord Horn er brugeligt baade i Dansk og Tydff, men Schveit- 
zere og Norske betegne alene derved de hoieste Spidse af Fielde; saaledes sige 
de forste Schreck-, Wetter-, Lintsch-, Meclich , Alich-, Rokh-Horn, og de 
sidste Romödals-Horn, Hornelen (35). Men det besynderligste er, at det 
Frierie, som skeer i Schveih ved Pcovencrtter blandt Almuen, kaldes der Kult
gang (36), og i N^rge Kielogang, hvor denne Skik ogsaa er i Brug, hvor
imod den i Schwaben kaldes Fügen, og i Holsteen Fönstern, fordi Frieren ta
ler alene med sin Kiereste ind af et Vindue. Mcrrkeligt er det og, at Graa, 
bunderne for at torre Kornet opreise hoie Skomger med en Tvcerstang over, 
hvorpaa de lcegge Negerne (37); det samme skeer og i Norge, far i Bergens 
Stift, hvor det kaldes at fatte Kornet paa Hcesjer. Disse Overeensstemmel- 
fer af Ord og Skikke ere kun faa, men vise dog en fardeles Lighed mellem de 
Nordiske og Schveiherne, og giere det ikke urimeligt, at nogle af de ferste 
have nedsat sig der; jeg tvivler ei heller paa, at jo andre ville finde flere flige 
Overeenöstemmelser.

(33) La Roches Tagebuch einer Reise durch die Schweitz. Lang-. Ser. Dan. Tom. VII. 
p. 575. not. 247.

(34) Adelung Hochdeutsches Wörterbuch v. Matte.
(35) Manuel de Beflon. Tom. I. p. 134.
(36) Die Schweitz von Grosse. 2. B. Pag. 5.
(37) Manuel par Beflon. Tom. II. p. 141.


