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I dag presenterar Irene García Losquiño från Alicantes universitet, gästforskare vid institut-

ionen, delar av sina resultat i sina studier av vikingatida, nordgermanska ortnamn i Galicien. 

Undersökningen är en del av ett större projekt om vikingar i Spanien.  

 Vikingarnas framfart i Galicien är tidigast belagd i en källa från 844. Senare källor förtäljer 

om återkommande räder i regionen, nordiska legosoldater och till och med nordisk bebyg-

gelse. De galiciska påkostade försvarsanläggningarna visar indirekt vilken påverkan viking-

arna måste ha haft i regionen.  

 I Normandie och England, där vikingarna härjade vid samma tid, började Garcia Losquiño 

sina undersökningar. Hon ville veta vad för slags vikingatida, nordiska ortnamn som var att 

förvänta i Galicien om det, som hon förmodade, funnes sådana. Det fanns.  

 Dagens seminarium kretsar kring ordet motsvarande nusv. bäck som finns i galiciska ort-

namn, både som simplex och i sammansättningar. Detta ortnamnselement lever kvar än i dag 

som (-)beco och (-)beque. Irene Garcia Losquiño har funnit drygt 70 sådana ortnamn. I syn-

nerhet kring staden Ferrol i norra Galicien var de särskilt vanliga. I övrigt förekom de kring 

fjordar runt om i regionen och till och med, i enstaka fall, i inlandet. En sammansättning som 

hon fanns särskilt intressant var namnet Rabeco, vilken har motsvarigheter både i det norman-

diska Rabec och engelska Raisbeck, liksom det norska Rabeck och svenska Råbäck samt även 

i ett danskt sådant. Förleden har etymologiskt troligen att göra med motsvarande sv. rå 

'gräns(märke)'. 

 Ett ursprungligen galliskt ord som liknar ordet bäck finns med betydelsen’topp, spets’. 

Men Irene Garcia Losquiños fältundersökningar från platserna för 49 olika beco/beque-namn 

visade att i 80 % av fallen kunde ifrågavarande ortnamn kopplas till en bäck. Ortnamnsele-

mentet har uppenbarligen inget att göra med bergstoppar.   

 Även andra ortnamnelement ska eller håller på att undersökas. Hon nämnde kort att exem-

pel på motsvarigheter till eng. creek, sv. dialekter krik, finns i Galicien, liksom dal och möjli-

gen lund m.fl.  

 Under frågestunden efteråt framkommer bl.a. att frågan om vikingar i Galicien är känslig. 

Spanska högerextremister har använt vikingasymbolik. Dessutom präglas Galicien enligt 

García Losquiño av en osäkerhet kring vad regionens identitet ska bygga på: dess keltiska arv 

eller det från romarriket. Därför talar hon inte om "vikinganamn" när hon rör sig i området, ty 

det provocerar, utan istället om "normandiska" namn. 

 

 

Vid protokollet: Felix Marklund 

Justeringsperson: Staffan Nyström 


