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Hur rödhåriga var germanerna?

Tore Janson

Tacitus skriver i Germania 4.2 om germanernas utseende, som han menar är
detsamma för dem alla:

truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora

Han anger alltså färg för ögon och hår. Att ögonen enligt honom är blåa är det
ingen tvekan om. Mer besvärligt är det med hårfärgen. Texten i sig orsakar
inget problem, utan det verkar helt klart att Tacitus skrev rutilae comae. Men
man kan diskutera både vad färgadjektivet betyder och hur det bör översättas.
Sambandet mellan svaren på dessa två frågor är märkligt nog inte alls så själv-
klart som det kunde verka. Den här artikeln handlar om vad frasen bör betyda
på latin och hur den har tolkats till svenska och ett par andra germanska språk.

Det finns en livlig forskning om färgords innebörd inom olika språk och
kulturområden. I en banbrytande studie av Brent Berlin och Paul Kay från
1969 presenteras en undersökning av vad författarna definierar som ”grund-
läggande färgtermer”, basic color terms, i ett stort antal språk. Bland annat fick
talare av språken på en färgkarta ange den färg som var den mest typiska
representanten för ett visst färgord och också hela det område av nyanser som
kunde betecknas av ordet. Frågan om olika språks grundläggande färgord har
rätt lite att göra med just ordet rutilus, men det skulle vara bra att kunna til-
lämpa deras metod. Naturligtvis skulle det vara lättare att veta vad som mena-
des med rutilus och hur man bör översätta det om vi kunde visa färgkartor för
förstaspråkstalare av antikt latin och jämföra deras pekningar med dem som
talare av svenska gör. Det går ju inte, och man måste därför nöja sig med indi-
rekta metoder. Det är två saker man behöver veta, både vad den mest typiska
färgen var och vilka andra nyanser som också kunde betecknas med ordet.

Sättet att få upplysning om det är att gå till relevanta texter. Åtskilliga fors-
kare har sysslat med det; den mest detaljerade och fullständiga studien är fort-
farande den av Jacques André från 1949. John Lyons har i sin artikel från 1999
en kort diskussion, mest om vilka latinska färgord som skulle kunna betecknas
som basic color terms med den innebörd begreppet har hos Berlin och Kay.
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Ordet rutilus behandlas utförligt av André i det avsnitt som heter Le rouge
och som rymmer ganska många ord. Huvudresultatet är att rutilus i allmänhet
betecknar sådant som vi på svenska kallar rött (och André kallar rouge), till
exempel blod, tuppkammar, röda bär av olika växter. Det skiljer sig från andra
ord som betecknar dessa och liknande företeelser, som ruber med flera, genom
att rutilus anger större intensitet (fr. éclat). Det används ofta om eld eller blixt,
ibland om solnedgång och soluppgång, kombineras gärna med ord som clarus,
clarere, lucere, radiare. Det används också om guld, som ju inte är särskilt rött,
men däremot mycket glänsande.1

Mest intressant i sammanhanget är vilken hårfärg ordet avser. Hårfärger är
naturligtvis väsentliga i mänsklig perception eftersom de utgör kännetecken
för andra människor, som är viktigare för oss än något annat vi betraktar. Som
bekant kan hår inte ha vilken nyans som helst (om det inte färgas). De färger
vi kallar blått och grönt förekommer inte, och knappast heller någon färg som
är typisk för blod, tuppkammar eller röda bär. När färgord betecknar ofärgat
hår är de därför begränsade till vissa delar av färgrymden. Vissa språk har färg-
ord som används enbart eller huvudsakligen om hårfärg. Ett exempel är
”blond” i svenska och en rad andra europeiska språk.

 Som Lyons påpekar brukar man på latin inte normalt ruber om hår. Däre-
mot används ofta ordet rufus, som är den vanligaste beteckningen för vad man
på svenska betecknar som rött hår.2 André menar att man kan föreställa sig
rufus som ”notre « roux » dans l’expression « les cheveux roux », c’est-à-dire
comme une nuance jaunâtre et terne du rouge.”3 Det skulle alltså vara fråga
om en matt, gulaktig nyans av röd. Det beskriver väl ganska bra den vanliga
färgen på rött hår. Det franska färgordet roux används mest just om detta och
får betraktas som ett hårfärgsord.

Ordet rutilus används likaså för hårfärg. Några belägg gäller romares hår-
beklädnad. Suetonius skriver att L. Domitius fick sitt cognomen Aenobarbus
därför att övernaturliga väsen en gång ändrade färgen på hans skägg: e nigro
rutilum aerique similem capillum redderent (Suetonius, Nero 1.1). Färgen anges
alltså som liknande koppar (eller möjligen brons). Catullus 63.83 handlar om
ett lejons man, rutilam … iubam. Åtskilliga belägg avser dem som André be-
tecknar som ”Barbares du Nord sans précision”: galler, britter, germaner.

1 André 1949, s. 85−88.
2 Lyons 1999, s. 66.
3 André 1949, s. 82.
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Stället från Germania hör ju in i denna grupp. Även ordet rufus används upp-
repade gånger för att beskriva samma människors hår.4

Vad gäller valet mellan adjektiven rutilus och rufus kan man diskutera om de
skiljer på två nyanser av rött hår. André menar det. Enligt honom var rufus en
matt färg som ansågs ful medan rutilus var en mer lysande nyans som man
gärna ville ha. Verbet rutilare förekommer flera gånger för att beteckna färg-
ning av hår.5

Före diskussionen om översättningen av stället hos Tacitus kan det vara
nyttigt att kort säga något om andra hårfärgsord i latin. De är inte särskilt
många. Utöver rufus och rutilus finns för det första tre ord på gråskalan, näm-
ligen albus, canus, niger, vitt, grått och svart. Så finns flavus, det normala
latinska ordet för ”gul”, som när det gäller hår motsvarar vårt ”blond”. En
mörkare hårfärg är fulvus, ’brun’ eller ’mörk’. Utöver dessa finns det inga som
förekommer ofta i prosa.6

För germaners och andra nordbors hår förekommer beteckningen flavus,
men enbart i poesi. Det verkar rätt klart att ordet i de fallen bara är en stilis-
tisk variation för det vanliga rutilus eller rufus. Det är särskilt tydligt i Lucanus,
Pharsalia, 10.129−131, där samma personer från norr först anges ha flavos …
crines och två verser senare har rutilas … comas. För att förklara hur detta kan
komma sig tänker sig André att poeterna har ”sträckt ut” den nyans som flavus
kan beteckna åt det rödaktiga hållet. Han laborerar alltså med det som Berlin
och Kay skulle se som skillnaden mellan den typiska färgen flavus och det
totala omfånget för vad som kan betecknas som flavus.7

Sammanfattningsvis vill jag påstå att det verkar helt klart vad ordet rutilus
står för i Germania 4. Det är fråga om rött hår, en yttre egenskap som romarna
ansåg var utmärkande för i stort sett alla människor som levde i norra Europa.
Tacitus uttalar sig om detta på ungefär samma sätt som en lång rad andra
romerska författare.

Så till översättningen av stället; jag begränsar mig här till svenska med
korta kommentarer om två andra germanska språk, tyska och engelska. Till

4 André 1949, s. 83−87.
5 André 1949, s. 86−87.
6 Romarna, som inte utmärkte sig för stor fantasirikedom, skapade med förkärlek

namn efter personens utseende, och alla de nämnda adjektiven utom ett har utnyttjats
för det ändamålet: Rufus, Rufinus, Rutilius, Albinus, Niger, Flavius, Fulvius. Att canus är
undantaget beror förstås på att gråhårighet uppkommer först i en ålder då personen
redan har ett etablerat namn.

7 Se André 1949, s. 130.
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svenska har Germania under det senaste seklet översatts tre gånger. Den rele-
vanta texten i kapitel 4 lyder i dem som följer:

Hammarstedt 1921: trotsiga blå ögon, rödgult hår, storvuxna gestalter

Persson 1929: trotsiga och blå ögon, rödaktigt (rödblont) hår, stora kroppar

Önnerfors 1961, 2005: bistra, blå ögon, rödblont hår, kraftigt byggda kroppar

Håret är alltså inte rött i någon av översättningarna, utan rödgult, rödaktigt
eller rödblont. Varför det? Det kan finnas flera förklaringar. En är att de har
tagit hänsyn till vad normalt svenskt språkbruk är.

Svenska har liksom latin ganska få hårfärgsord. De högfrekventa är vit, grå,
svart, blond, röd, brun. Mycket ovanligare är cendré och gul. Utöver dessa finns
ett ganska stort antal sammansättningar med ett av de grundläggande orden
som efterled: kritvit, mellangrå, kolsvart, mörkblond, illröd, ljusbrun är några exem-
pel. Efterledet betecknar en färg och förledet modifierar eller preciserar den åt
något håll. Dessa sammansatta ord är genomgående mycket mindre vanliga än
de enkla. Så finns också möjligheten att lägga till efterledet -aktig för att ange
en färg som liknar grundfärgen, som brunaktig, rödaktig. Detta efterled modi-
fierar grundordet genom att öka omfånget av det som betecknas, men undanta
det centrala området. En grönaktig färg kan vara huvudsakligen gul eller vit
eller blå eller grå, men inte helt grön.

De ord som översättarna valde är alla ovanliga. I Korp, den oerhört stora
samlingen av svenska texter på internet, finns i avdelningen Moderna texter
det vanliga uttrycket ”rött hår” 699 gånger. Däremot finns ”rödblont hår”
bara 13 gånger, ”rödaktigt hår” 20 gånger och ”rödgult hår” 8 gånger.8 Över-
sättarna verkar alltså tro att germanerna hade någon för svenska förhållanden
mycket exklusiv hårfärg, som de har haft svårt att precisera.

Speciellt besvärligt var det tydligen för Per Persson, som inte kunde be-
stämma sig för ett ord utan skrev ”rödaktigt (rödblont) hår”. Det är något
märkligt, men ännu märkligare är att han i samma volym på ett annat ställe är
mer säker. Tacitus har nämligen också i skriften Agricola kap. 11 uttrycket
rutilae … comae, men där översätter Persson på ett annat sätt. Det finns en för-
klaring. I Germania handlar det om germanerna, men stället i Agricola gäller
folk som bodde i norra delen av Britannien. Där skrev Persson: ”Det rödaktiga
håret hos Caledoniens inbyggare och deras storväxthet […]”, alltså utan något

8 http://spraakbanken.gu.se/korp [130608].

http://spraakbanken.gu.se/korp
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rödblont alternativ. Frågan är alltså inte så mycket vad adjektivet betyder som
vilka det syftar på.

Det här verkar fungera på liknande sätt hos Önnerfors.9 Han har en lång
not om översättningen av rutilae där han refererar André och helt korrekt sam-
manfattar att rutilus synnerligen ofta betecknar ”en levande röd färgnyans,
som utmärker sig genom intensiv glans och lyster.” Han exemplifierar med
blodet med mera och avslutar med ”eldens eller blixtens sken etc.” Så fort-
sätter han: ”Den senare, ljusare, rödgula nyansen torde med största säkerhet
åsyftas i kombinationen rutilae comae (jfr. det något starkare sv. ’eldrött hår’).”
Så egentligen tycks han i kommentaren anse att uttrycket betyder ’eldrött hår’,
men han skriver ”rödblont hår” i översättningen. Och det är ju inte en nyans
av rött, utan av blont.

Det är alltså inte svenskt språkbruk som har styrt översättarna. Ingen av de
svenska översättarna kan förmå sig att återge det normala latinska rutilae comae
med det normala svenska ”rött hår”. Orsaken framgår indirekt hos Önnerfors.
Han skriver om icke namngivna tyska kommentatorer som har hävdat att
rutilus i Germania betyder ’guldgul’ eller ’(råg)blond’. En av dem var Rudolf
Much. Den sista, postumt utgivna upplagan av hans kommentar till Germania
omfattar närmare 600 sidor. I den dekreterar han helt enkelt att rutilus inte
skall förstås som ’röd’ utan som ”eine Art Blond oder Braun”.10 Motiveringen
lyder (i min övers.): ”Verkligt rödhåriga finns numera bland de renrasigaste
germanerna, svenskarna, bara i litet antal, 3,3 på hundra enligt H. Lundborg11,
The Racial Characters of the Swedish Nation, s. 113 […].” Much menade
alltså att ordet inte kan ha betytt ’röd’ därför att renrasiga germaner i
samtiden sällan var rödhåriga. Vad ordet annars betydde i latin ansåg han
tydligen inte var så viktigt att det kunde påverka uppfattningen av hur
germanerna i antiken såg ut. De måste ha haft samma hårfärg som deras
renrasiga nutida ättlingar i Sverige. Översättare som påverkades av den
uppfattningen hade förstås svårt att medge att Tacitus verkligen påstod att de
germanska förfäderna var rödhåriga.

9 Önnerfors översättning och kommentar publicerades först 1961. Utgåvan från
2005 är oförändrad i det som tas upp här.

10 Much 1967, s. 103.
11 Herman Lundborg (1868−1943) var en under det tidiga 1900-talet mycket känd

svensk rasbiolog. Hans åsikter och karriär beskrivs i Hagerman 2006. I den boken
finns också intressant information om Hammarstedt, s. 325−327, och träffande kom-
mentarer om de två upplagorna av Önnerfors översättning s. 107 och s. 411−412.
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Oviljan att erkänna det har svenskarna delat med tyskarna. I de sex tyska
översättningar jag har konsulterat (av nästan otaliga) översätts rutilae antingen
med rötlich, ’rödaktig’, eller med rotblond, ’rödblond’. För tyskar har germaner
under hundratals år varit mer viktiga än de är för svenskar. Däremot har man i
England varit mycket mindre intresserad av dem, och de har aldrig uppfattats
som förfäder till engelsmännen.12 Därför är det inte så förvånansvärt att de har
ett mer avspänt förhållande till germanernas färgskala. Den vanligaste
återgivningen av rutilae comae är helt enkelt ”red hair”, både i Germania och i
Agricola (som har översatts oftare till engelska). Det är vad man finner i
översättningarna i Loeb Classical Library och i åtskilliga tidigare. I övrigt
finns ”ruddy”, som en svensk ordbok återger med ’röd, rödaktig, rödbrun’,
eller ”reddish” vilket står bland annat i översättningarna i Penguin Classics.
Några blonda germaner finns inte i sikte inom den anglosaxiska sfären (om
man inte räknar ett udda ”yellow” från år 1910).

Det visar sig alltså att hur man uppfattar ett färgord på latin inte alls bara
beror på vad som står i de latinska texterna. Läsarna ser den latinska frasen
genom sina färgade glasögon, och de kan ibland omvandla färgskalan radikalt,
om inte från svart till vitt så åtminstone från rött till blont.

12 Se Janson 2013, s. 19.
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