


De gamla grekerna - Platon
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Tidiga namn

Macaron nesoi (Grekiska) (Hesiodos c.a 700 f Kr) 

Atlantis? (påhittat av Sokrates/Platon c:a 300 f Kr) 

De lycksaliga öarna (ända fram till 1300-talet) 

Purpuröarna (för den röda laven) 

Kanarieöarna (första gången nämnt 100-talet f Kr)



Vulkanutbrott ur en 
”het fläck”



Stelnad lava (Lanzarote)



Lavarör



Fenicierna i sk ”tarsisskepp” sökte efter en röd lav, 
orchilla 4000 fKr. Bild: https://sv.wikisource.org/
wiki/Det_pheniciska_sjöväldet

https://sv.wikisource.org/wiki/Det_pheniciska_sj%C3%B6v%C3%A4ldet
https://sv.wikisource.org/wiki/Det_pheniciska_sj%C3%B6v%C3%A4ldet
https://sv.wikisource.org/wiki/Det_pheniciska_sj%C3%B6v%C3%A4ldet


Kanarieöar = 
Hundöar?



Hund utanför 
stadshuset i  
Las Palmas, 

Gran Canaria



Vad är det för språk?
Vad var det för folk?



Bokstäver - vilket språk?



Ortsnamn - vilket språk?

Teguise

Adeje

Telde



Tamazight/tifinagh

Transliteration
Imdanen, akken ma llan ttlalen d ilelliyen 
msawan di lḥweṛma d yizerfan-ghur sen 
tamsakwit d lâquel u yessefk ad-tili tegmatt 
gar asen.

Translation
All human beings are born free and equal 
in dignity and rights. They are endowed 
with reason and conscience and should act 
towards one another in a spirit of 
brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of 
Human Rights)



Önamn

Canaria (Gran) -  Canaria eller Tamarán (De modiga)

Teneriffa - Achineche - den mullrande eller Tener- ife - det klara berget

Fuerteventura - Erbane (mur?)

Lanzarote - Tytero-gata - De röda bergen

Gomera - Gomera - namn på ett folkslag

La Palma - Benaohare - Hemma

El Hierro - Hero/Ezero - ?  



Folknamn

Canaria - canaria (modig) 

Teneriffa - Guanche (man (guan) från (Achine)che

Fuerteventura/Lanzarote - Maxo (majorero) (jfr ”mor”)

El Hierro - Bimbache (kan betyda sonsöner till guancher)

La Palma - auarita eller benaurharita (hemifrån)

La Gomera - gomeros (namn på folkslag)



En urinvånare, tecknad 
av Torriani 1592

Bild ur:
J.P. Camacho, Guanches Mito y realidad. 
Weston, 2013



Varifrån kom ”urinvånarna”?

Huvudhypotes: Från upproriska romerska kolonier i 
Nordafrika

s.k. ”berber” (betyder främmande på latin)

Troligtvis ”imazigher” med språket tamazight

Mycket troligt att flera invandringar skett



Grottbostäder (Torriani)
Bild ur:

J.P. Camacho, Guanches Mito y realidad. Weston, 2013



Kreatursskötsel och 
jordbruk viktigaste 

näringarna


