
Om Finnerne/ 
deres aldste Serbe og Herkomst, af

Peter Friderich Suhm.

SVet) Finner forstaaer jeg ingen andre her end de egenkligen saa kaldte Finner, 
der beboe Stor»Hertugdommet Finland, og staae under den Svenske 

Krone, saa og de der beboe Finmarken i Norge, og crre der Dansse Scepter.

Plinius (*) er den crldste Skribent, som almindelige« holdes for at verre 
den forste, der neevner Finnerne. Hans Ordlyde nu omstunder faaledes: Nec 
eft minor (Scandinavia fcilicet) opinione Feningia. Qvidam hæc habitari 
ad Viftulam usque fluvium, a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirris tradunt. 
Men da Harduinus selv maa tilstaae, at i alle gamle Codicibus findes Epigia, 
som de nyere egenmcrgtigen have forandret til Eningia, og siden sluttet at der 
burde staae Eeningia, fordi de ep kiendte Epigia, saa sporges der, om de hertil 
have havt nogen Foye. Alle gamle Skribenter beskrive Finnerne, fimet lidet 
beromt, og som er usselt Folk; hvor ssulde da Plinius komme ril ar opkalde et 
heelt Land efter dem, som var beboet af saa mange Folk, og ey engang navne 
dem, nevnlig Finnerne, deriblant. Vel tilstaaer jeg, at nogle af disse Folk, 
Sciri og Hirri, have formodentlige» varet beflagtede med Finnerne, og ot Ve
nedi, som nogle af deres Sprog siutte, vel og ere en Blanding af Finske og af 
Sarmatiste Folke-Arter, men Sarmaterne, som almindelige» holdes for at vare 
blevne siden bekiendte under Navn af Slaver, ere derimod gandsse skilte fra dem, 
som begges Sprog, det Slavonisse og det Finske, noksom viser, og desuden 
ftaaer jo min ovenmeldte Indvending endda i sin fulde Kraft: Hvorfor kalder 
Plinius ey snarere Landet efter nogen af de andre langt beromtere Folk? Intet 
er derfor rimeligere end Professor Schönings Meening (*'), at det Navn Epigia 
eller Hippigia er giort af det fabelagtige Folk Hippopodes, som de Gamle 
b.ldle sig ind at have Heste-Fodder, ventelig fordi fast alle Sarmatiffe og 

Scythisse 
(*) Ex editione Harduini in 4(0. T. 1. I. 4, p. 476.

(**) I det Kisbenhavnssr Selskabs Skrifter T. 9. p. sz6.
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Scyrhiske Folk vare ncesten altid til Heft. Samme Omstændighed gav de gamle 
Græker Anledning ti! at smidde deres Centauri.

Tacitus (*) bliver da den celdste Skribent, der ncrvner Finnerne, og her
ved afgaaer deres LElde ey noget; thi der forlob i det hoyeste kun tredive Aar 
imellem Tacitus og Plinius, og enhver seer lettelig, at det Finffe Navn har 
maattet vcere langt celdre, forend det kunde blive bekiendt for Romerne. Taciti 
Ord ere disse: Peucinorum, Venedorumque & Fennorum nationes Ger
manis an Sarmatis afcribam, dubito. . . . Venedi qvicqvid inter Peu- 
cinos Fennosque fiivarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant . . . 
Fennis mira feritas, fæda paupertas, non arma, non equi, non penates: 
vidui herba, vestitui pelles, cubile humus. Sola in fagittis fpes, qvas 
inopia ferri offibus afperant. Idemque venatus viros pariter ac feminas 
alit. PafTim enim comitantur, partemque prædæ petunt. Nec aliud in
fantibus ferarum imbriumque fuffugium, qvam ut in aliqvo ramorum nexu 
contegantur. Huc redeunt juvenes, hoc fenum receptaculum. Id beatius 
arbitrantur, qvam ingemere agris, illaborare domibus, fuas alienasque 
fortunas fpe metuque verfare. Securi adverfus homines, fecuri adverfus 
deos, rem difficillimam affecuti funt, ut illis ne voto qvidem opus fit. 
Cetera jam fabulofa. Det er klart af denne Beskrivelse, ar Finnerne levede 
Va ligefaa, ja langt elendigere, end den ene Green af dem, Lapper nevnlig, 
glor nu omstunder. Men det viser tilligemed, at de have boet for sig felv, langt 
fra andre oplyste Folk. Dog synes mig ey af Taciti Ord rimeligen at kunne 
slutte, at hans Meening har været, at de have boer saa langt Nord, fom i Stor- 
Herkugdommet Finland. Thi foruden at hans Kundskab vel ey haver strakt sig 
saa langt imod Norden, og at paa de Egne maa, i Henseende til hans og de an, 
dre Romeres Kundskab, anvendes hans egne Ord: Cetera jam fabulofa; faa 
synes og de Folk, som hin felv fætter Sonden for dem, ey at skyde dem faa 
langt Nord, hvortil kommer Ptolemæi Vidnesbyrd, som jeg strap herefter skal 
anfore. Peucini, som han siger og ar kaldes Baftarner, og hvilke andre der
imod giore til tvende adskilte Folk, strakte sig lige til Donau-Flodens Udlob i 
det sorte Hav, hvor den Oe Peuce laae; men hvor langt de have boet Nord 
paa, derom vides intet tilforladeligt, ey at tale om, ar Grcrndftrne imellem Folk, 
der vare saa ustadige, og vankede saa omkring, kunde aldrig vcere noye be, 
stemt?. Ar Venedi rovede i Landet, som var biergigt cg skovrigt, og som laae 
imellem Peuciner og Fenner, det bringer mig paa de Tanker, at de efter Ta
citi Begreb have beboet Polen fra de Carpachiske Bierge af Nord efter. Da 
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mi Finnerne boede Norden for dem , faa fhnes de rimelige» at maae sirttes i 
Wolhynien og Litthauen. Og da det desuden er bekiendt, ar Finnerne have 
saaer Navn af der Ord Fen, fom i der gumle Nordiste, Jslandste, eller Go- 
rhiffe Sprog, hvad man vil kalde det, betyder en Morads, faa tiener der og til 
at bekrafte den Satning, ar de da have beboet Wolhynien og Litthauen, faa» 
som bemeldte Lande ere fulde af Moradser. Vel fandt, ar deres narvarende 
Bopcel, Stor-Hmugdommet Finland, er og meget moradsigr, men paa denne 
Grund allene bor man ey i de Tider flotte dem faa langt Nord, da man ellers 
ingen anden rimelig Aarsag haver at forklare Tacitum saaledes. Hertil kom
mer, ar de vvenmeldte Sciri og Hirri hos Plinium, fom siden ofte ncevnes hos 
Romerste og Graste Skribenter, have uden Tvivl enten varet Beboere af 
Hirden og Wirrien, tvende Landstaber i Lifland, eller og af Karelen og Hir
den, og folgelig da boet Norden for Finnerne, hvilke ved de andres Udvan
dring have derpaa breder sig ud i de af dem tildeels forladte Lande, og fom er 
«stridbart Folk sogt i Norden den Fred, som de ry kunde sinde meere i Son
den , formedelst de mange Omrumlinger og Afvexlinger af de hist og did vandrende 
Folk. Maastee og at Sciti og Hirti have da ogfaa boer langer Sonder paa 
end siden.

Ptolemæus(*)z som strev omtrent;oAar efter Tacitu8,kalder dem Phinni, og 
vidner,at langs det Venediste Hav,nu Oster,Soen, boede i der Europsiste Sarma- 
tien Venedi, neden for dem Gythones, (de famme fom af andre kaldes Gother), 
fcerpaa P'inner, faa Bulanes, Derefter Phrugundiones, og endelig Avarini »eD 
Veixelens Udspring. Alle disse Folk fynes han at fatte ved Veixelen, thi han siger, at 
Gythones boede ved Veixelen, det er at sige, paa dens Ostre Side, thi man seer 
Uartige» af ham, at han haver giort Veixel-Strsmmen til Gramdsesiial imellem 
Germanien ogSarmatien. Naarman tager LanwCharter af Polen for sig, faa 
synes det at man maa saue disse Ptolemæi Finner i det Landstab Masovirn, 
hvilket bliver noget sydligere end sormodemligen Taciti Fenni have boet, og 
langt meere mod Vesten. Heraf har man Grund kil at simre, at Ptolemæus 
har taget sit af aldre Skribenter, der have levet for Tacito, hvo veed hvor 
lange. Og da det er en bekiendt Sag, at alle Folkenes Udspring maa soges fra 
Asien, hvilket ligger langt Sonden for det Sted, hvor Finnerne nu boe, saaer 
det rimeligt, at Finnerne, fom saa mange andre Nordiste Folk, ere gangne fra 
Chaldaa og Armenien Nord efter igiennem de Lande, som ligge imellem der 
Cafpiste Hav og den sorte Soe; thi man sinder, at atic Landender ligge i Eu
ropa Vesten for Hellefponten og Bofporus, have ftaumindelig Tiiv af varet 

besatte 
(*) Ex edit, Bertil 1. 3. c. 5. p. gi,
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besatte med Folk af Graff og Celtiff Herkomst, og med flet ingen af Finff eller 
dermed beflagred. Hvad er da rimeligere, end at Finnerne have siden trukket 
sig längere Nord paa; fsrst beboet Lande, hvorom intet Vidnesbyrd findes 
hos nogen Skribent, fordi det gaaer saa langt tilbage i Tiden, siden boet i 
Masovien, derpaa i Litthauen, og endelig i Sror-Hertugdommek Finland, so- 
gende stedse de ode og ubeboede Lande, hvor de havde Rum nok forsigogQvag, 
efter deres omvankrnde Levemaade, og flyende de Egne og Lande, som ved de 
nargrandsende Folkes Jord-dyrkning, og stadige Levemaade, bleve glorie dem 
for trange. Professor Schöning haver desuden allerede anmerket, at Ptole- 
mæus ofte beskriver Tingene og Folkenes Seeder saaledes, som de lange havde 
varet for hans Tüd, folgende herudi aldre Skribenteres Efterretninger, som 
han fandt for sig i det Alexandrinffe Bibliocheqve, og hvoraf de fleeste havde 
levet i eller tiet) Alexandri Magni Tud, og de Graffe Ptolemæers i LEgypten. 
Ingen tvivler vel paa, at jo de nyere Geographi, som beffrive de inderste Deele 
af Asien og Africa, alt for ofte beffrive dem saaledes, som de have seet ud for 
hundrede ja to hundrede Aar siden, i Mangel af andre Efterretninger, da dog 
Tilstanden visselig ofte har siden meget forandret sig, helst iblam barbariffe 
Folk, der tilligemed ere stridbare. Hertil kommer, at man ey finder, at Pcole- 
mæus har givrt store Reyser, allermindst noget langt Nord paa. Tacitus der
imod levede i en offentlig Betjening i Rom, hvorhen da de beste Efterretninger, 
som paa de Tider kunde haves, kom onr bemeldte Lande; man seer derfor og, 
at han saa noyagkigen haver beffrevet Germania, som ingen anden gammel 
Skribent. Romerne havde da megen Omgang med Sueverne, et Germaniff 
Folk, som igien var deelet i mange Stammer, i Sardeleshed med Hermun- 
durer, som de holdt Venskab og dreve stor Handel med, og med Marcomaner 
og Qvader, som de forke store Krige med, hvilke tvende Folk boede i det nu 
varende Frankenland, Böhmen og Mahren. Nu er det merkeligt, som jeg 
tilforn haver anforr, at de kiendre Finnerne under det Navn, ligesom vi nu 
omstunder, og hvormed De ingenlunde kalde sig selo, og hvilket Navns Udspring 
findes i vort gamle Sprog. Heraf maa man enten flukke, at det gamle Tydffe 
haver end meere kommet overeens med vort gamle Sprog, end der nu varende 
Tydffe med vort nye, hvilken Meening det gamle Saxiffe Sprog ey synes ar 
imvdsige, eller og at bemeldte Suevi have faaer dette Navn fra er langer mod 
Norden boende Folk, ventelig de beromte Gother, som vi forhen af Ptolemæo 
have seek, da at have boet op til Finnerne, og af hvilke samledes Bernstenen 
efter Pytheæ Vidnesbyrd i de aldste Tjder; ved hvilken Leylighed, og den 
store Handel, som den foraarsagede, det Finske Navn noksom kunde udspredes.
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Vel kunde imod den Mening, at Finnerne have i gamle Dage boet saa 

langt Sonden paa, endnu giores den Indvending, at Ptolemaeus og Tacitus 
ved dem ey forstaae de egentlige Finner , men andre med dem beflagrede, som 
de derfor kaldte saa. Men hertil svarer jeg, at herved fastscettes paa en blot Mis
tanke just det som er tvistigt, at man har ingen Grund til ar formode, at Ta
citus og Ptolomæus have havr Efterretning om Stvr-Herrugdommet Finland, 
siden de ey med der mindste Ord have rort derom, ac man ey finder at det no
gensinde har vceret brugeligt, at kalde alle med Finnerne beflcrgtede Folk meddel 
almindelige Navn Finner, og endelig, at bemeldte Skribenter selv ncrvne med 
sirrdeles Navne adjkillige Folk, hvis Sprog nu omstunder bevise, at de ere be* 
flcrgtede med Finnerne, mvnlig: Galindæ og Sudeni, hvis Navne igien kien- 
des i Galinder-og Sudaner-Land i Kongeriget Preussen, Carbones, hvorimod 
jeg kroer, at hos Ptolemaeum bor lerses Curones, Hirri, hvis Navn igien findes 
t Hirden i Lifiand, og Sciri, som jeg meener igien ar finde i Carelen, som af 
vore Forferdre og kaldtes Kyriala-2mit); hvvrvel jeg neppe troer, at Hirri og 
Sciri have fra de eeldste Tider af boet saa langt Nord, men blevne i senere Tider, 
esterat saa mange af dem vare udgangne for at bestride der Romerste Herredom, 
og de tilbageveerende derved meget svcekkede, nodte til , ligesom Finnerne selv, 
ar vige lcrnger Nord efter; thi i de Egne, hvor deres Navne nu findes, haver i 
de crldre Tider ester mine Tanker boer GothisteFolk, hvorom jeg eykand udfor* 
ligen strive i denne Afhandling. Navnetog Stadet, hvor Ptolemaeus derimod 
satter Galinder og Sudener, viser, ar de, fra hans Tiid af og ril nu, have be
boet samme Egn. Men dette kand ey tiene til Indvending imod Scirers og 
Hirrers längere Fletning Nord paa; thi den Romerste Historie taler om Scirers 
og Hirrers Udvandring, og navner ey et Ord om Galinder og Sudener, som 
altsaa bleve siddende i Roe, dreve ey andre ud, og bleve ey heller uddrevne af 
andre.

Enhver seer lettelig afdetforanferte, ar min Meninger, at andre Folk 
end Finner have i aldre Tider beboet Stor-Hertugdommet Finland, thi ingen 
falder vel paa de Tanker, at Finnerne have nogensinde beboet den hele Stræk* 
ning Land fra Veixelen af til Nordkap. Hertil kommer, at man haver et ud
trykkeligt Vidnesbyrd, at i meget gamle Dage haver et gatldste ander Folkessag 
end Finner beboet Finland. Dette Vidnesbyrd findes hos Auror ul Fundin 
Noregur (*), som kun er et Stykke af den store Flateyar-Bog, der endda ligger 
utrykt. Vel sandt, at om Forfatteren til Bette Stykke end er Are Frode, den 
erlöste Zslandste Skribent, saa har han dog ey levet for i der n Seculo, i 

hvilken
(*) 3 Bioeners Nordist« Kempa-Dater, p. 1-3.
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hvilken Henseende det kunde synes, at man ey ret burde flaae biid til hvad han 
beretter om Ting, der have tildrager sig rusinde Aar for hansTiid. Men hertil 
svarer jeg, ar Are er en meget stionsom Skribent, der ey gierne antager urig
tige og fabelagtige Ting, at han allevegne har havt gamle Traditioner og Vers 
al gaae efter, at Tingene smukt paffe sig sammen, naar hans, Taciti og Ptole- 
mæi Beretninger fsyes til hinanden, og ar det endelig altsammen kommer vel 
vvereens med de Regler, hvorefter Folkene have udbreder sig, og med de rime
lige Formodninger om den Vey, paa hvilken vore Forfadre ere komne ind i 
Norden, om hvilke tvende sidste Ting jeg paa er andet Sred stal udfsrligere 
handle. I bemeldte Skrift siges da, at Forniotur var Konge i Jotland, som 
og kaldes Finland og Kvenland, hvilket ligger Osten forHafs-Bom, der gaaer 
imod Gandvyk, og af os kaldes Helsingia-Botn. Bemeldte Forniotur havde 
tre Sonnet, Hier, som vi kalde ZLgi, Logi og Kari, som var Fader til Frofte, 
der var Fader til Snar den gamle, hvis Son heed Thori. Han havde iglen 
to Nonner, Nor ogGor, og en Doner som heed Goe, hvilken blev bortstiaalet, 
hvorpua hendes tvende Brødre Nor og Gor reiste ud med mange Folk for at 
lede efter hende, den forste til Lands, og den sidste ril Vands. Gor foer ud 
efter Havsbornen til Alands-Havet, og saa videre indtil Dannemark, hvor 
han fandt sine Frcrnder for sig paa Hleffey, der stammede fra den gamle Hier. 
Nor soer paa Skier af Kvenland, inden for Hafsbotnen, og traf paa Folk der 
kaldes Lapper, som boede bagved Finmarken, og som vilde hindre hans Reyse, 
hvorfor han maatte stride med dem, og overvandt dem. Siden soer han Vester 
vver Kiolen, og kom omsider ril Tronhjem, hvor han rundt omkring under
tvang Landet, og nedlod sig der med sine Folk, og kaldte der efter sig Noreg. 
Der ovrige af disse Brodres Reyse cg Historie kommer ey mit Forehavende veo.

Af denne Tildragelse, fom Torfæus (*) meener at have hcender i det forste 
Seculo, og som ey vel kand sættes længere ned end i det andet, sees, at da boede 
der endnu af vore Nordiste Folks Forfadre Joter eller Gother, og ingenlunde 
Finner i Stor-Hmugdommer Finland, saa og, ar det da ey hedte Finland og 
Kvenland, men Jotland. £)g at hrved virkeligen forstaaesStor-Hertugdom- 
met Finland, og ey noget andet Land, det viser den hele Bestrivelse, thi Kven
land er det samme som Cajania, og kaldes dets Jndvaanere nu K væner, og ere 
besteegrede med Finnerne, og just af delte Navli haver Adamus Bremenfis kager 
Anledning at soge Amazonerne i Norden, bedrager af Lydens Overeensstem- 
melse imellem Kvæner og Qyinder. Hafsbvtn eller Helsingiabotn er den Boc- 
niste Bugt; Gandvyk er der hvide Hav. Alands-Havet kiender enhver.

Siden 
(*) Hift. Nerv, pag, 1. 1, 3, c, 23-
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Siden Skribenten vidner, at Nor og Gor toge mange Folk med sig, saa 

er det rimeligt, at deres forrige Bopcel er derved blevet efterladt temmelig sde, 
og at det haver givet de Sonden fra kommende Finner desto bedre Rum ogLey- 
lighed til at udbrede sig der, allerhelst de, udi de Tider i det mindste, ey vare 
synderlig stridbare. De faa af vor Slcrgt, som vare blevne tilbage, have da 
ventelig efterhaanden forladt Finland, og begivet sig til deres Friender i te Nor, 
disse Riger. Disse Forandringer ere rimeligen gangne for sig i det rredie Seculo; 
thi i der siette finder man, at Finnerne have allerede boet, hvor de siden stedse 
have opholdt sig, og endnu opholde sig.

Nogle have menet, at de Dvcerge, som forekomme i Saxo, Edda, og en 
Deel gamle Sögur, og som tilskrives baade List og Troldom, og oste forestilles 
som Fjender af Gotherne, have varet Finnerne, og grunde de sig deels paa 
Finnernes lave Legems-Skikkelse, og deels paa den Troldom, som man fra 
gamle Tider af haver tilssrevet dem, og som de deels ogsaa have tilegner sig 
selv. Skulde denne Meening vcrre rigtig, da maatte man efter den stutte, at 
der var fort nogen Kriig imellem dem og vore Forfadre, da de toge Finland i 
Besiddelse, hvilket vel ogsaa kand vare.

Af ovenmeldte Bessrivelse om Nors Tog sees dog, at da allerede have boet 
Lapper der, hvor de endnu boe, nemlig i det Svenske Lapland. Da nu Lap
perne, som bekiendt, ere af een Herkomst med Finnerne, saa synes dette at vare 
imod min Meening, og det at see heel underligrud, ar Nordisse Folk have boet 
midt imellem Lapper og Finner, faa ar de forste boede Norden for dem, og de 
sidste Sonden. For ar besvare denne Indvending vil jeg begynde med ar til, 
staae, at jeg troer, at Skribentens Beretning er rigtig, at Lapper have allerede 
saa tilig boet i Lapland, men derfor paastaaer jeg dog, at de ey fra forstningen 
afere komne did igiennem Finland, som Sagernes narvarende Beskaffenhed 
kunde let bringe een til ar troe, men derimod langs Jis-Havet og den hvide Soe, 
thi der boe nu omstunder mange Folk, som i Sprog komme overeens med Fin
nerne, hvilket man best kand fee af Strahlenbergs Tabula Harmonica lingua
rum , (*)  hvor Permecki der boe i Permia, Wogluwitzi i Ugoria, og et Slags 
Oftiaker ved Jrrisch-Strommen, have mange Ord tilfalles med Finnerne, hvil
ket endda bedre vilde ssionnes, om man havde fuldstandige OrdEeger af disse 
Sprog, eller om Strahlenberg havde anvendt meere Noyagtighed og Rigtighed 
i de af ham anforte Ord, som Gmelin og Müller vise, at han ofte ey har giort, 
og som ogsaa maa rilstaaes ar vare en meget vansselig Sag i Sprog , som man

(*) 3 hans Nord-und Östliche Theil von Europa und Asta, ved p. i;6.
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ep forstaaer, og som desuden mangle Skrift; I hvilken Henseende man bor 
Meere takke ham for dek han haver giort vel, end laste ham for dec hair haver 
giort ilde. De af ham anførte Permecki ere de i den gamle Nordiske Historie 
saa berømte Biarmer; thi, hvorvel Permia ligger nu omstunder inde i Landet, 
saa haver det dog i gamle Dage strakt sig lige til Soen ved Owina-Fiodens Udlob. 
Naar man paa Charter betragter disse Landes Beliggenhed, og tilligemed at 
Lapper boe i der Russisse Lapland, saa er det let at fatte, hvorledes de derfra 
kand vare komne ind i det Svenske og Norsse Lapmarken, saasom alle disse Lande 
grerndse der ene til det andet. Om end ep andre rimelige Grunde vare, saa kun
de denne Kieede af Lande, beboede af lutter med Finnerne beflcegtrde Folk, vare 
nok til, efter det foranforte om vore Forfadres Bolig i Finland, for at bringe 
os til at troe, at disse Folk have udbredet sig fra Oster til Vester, og ep tverrimod. 
Men naar herril legges, at alle Samojeder, og alle andre OKiaker, ere rimeli
ge«, efter Lrgems Dannelse, Steder, Levemaade og Skikke at domme, ogsaa 
besicegrede med Finnerne, hvorvel man maa tilstaae, at deres Sprog haver hos 
Straldenberg ingen stor Liighed med Finnernes, at Morduini, som boe i 
Nyfchnigorod, Szeremifll, der boe i det Casansse, og Wociakii Wiatka, ligne 
efter Straldenberg ligeledes Finnerne meget i Sprog, saa at Finske Folk, at 
jeg nu faa ssa! kalde dem alle med et almindeligt Navn, boe ep allene ved Jis- 
Havet, men endog rundt omkring i det store Russisse Rige, saa tiener alt dette 
til at stadfceste den Scetning, at Lappernes Forfcrdre ere komne fra Det saa kaidte 
store Tatarie, have udbredt sig langs ved Floderne, hvor de beste GrcrSgange 
findes, og endelig nedsat sig ved Jis-Havet, og den hvide Soe, hvorfta de 
siden ere komne ind i vor Norden, og have besat de Stader langst borte mod 
Norden, saa og de Fialdstrakninger, som vore Forfadre enten endda ep havde 
naaet til, eller og epssiottetom at nedlade sig paa. Og denne Lappernes Ankomst 
til vor Norden er uden Tvivl meget gammel.

Naar Tidens Langde og Landenes vidtløftige Strakm'ng betragtes, maa 
man ep undre sig over dm liden Lighed, som sindes imellem Sprog af samme 
Folkefard, men snarere at den endda er saa stor; hvorvel jeg tilstaaer, at denne 
ringe Lighed gier ofte Beviset taget af Sprogene heel svagt og usikkert. Jeg 
maa derfor tilstaae, at jeg ep neer anseer Det, jeg nu nylig haver skrevet, og der, 
som nu strap herefter forekommer, for ligesaa vist og sikkert, fom det jeg i først
ningen haver ssrevet om Finnernes Fioming fra Sonden til Norden, og som 
grunder sig paa tromDige Skribenters Vidnesbyrd, og paa Tingen feto, da 
man ep meere finder dem Sonder, men Nord paa. Men naar gyldige Beviser 
mangle, da maa man hielpe sig frem med Glatninger og Formodninger, det 

H beste
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beste man fani). For da at komme til Finnernes Herkomst, da er min Meening 
kortelig denne, at de stamme fra Huner eller Maflageter; thi de ere ey Nordiste 
Folk, ey heller Slaver, fslgeljg bliver Nord i Europa og Asta intet ander be- 
romt Folk tilbage, som de kand stamme fra, end juft Hunerne, med mindre 
man med den beroime Layer vilde sige, at de stammede fra Scytherne, hvortil 
intet andet haver foranlediget ham, end fordi han ellers ey veed at sinde Scytherne 
jgien, da de dog ere efter mine Tanker let at finde i Slaverne, jaafremt Scyther 
Lg Sarmater have været Brodre, hvorom paa et andet Sted. De gamle 
Skribenter sætte paa hin Side af det Caspiste Hav Maffiageter og Iiredoner, 
vg beffrive dem lige saa vilde og grove af Sæder, som Middel-Alderen Huner 
og Tyrker, hvortil kommer, at disse sidste tvende Folk ere just udgangne fra de 
samme Lande, hvor de Gamle sige at de forste have boet.

Ammianus Marcelli nus (*) bestriver Hunerne saaledes: Hunnorum 
gens, monumentis veteribus leviter nota, ultra paludes Maeoticas glacialem 
oceanum accolens, omnem modum feritatis excedit. Ubi qvoniam ab 
ipsis nafcendi primitiis infantum ferro fulcantur altius genae, ut pilorum 
vigor tempeftivus emergens corrugatis cicatricibus hebetetur, fenefcunt 
imberbes absque ulla venuftate, lpadonibus similes: compaétis omnes 
firmisque membris, & opimis cervicibus prodigiofe deformes & pandi, ut 
bipedes exiftimes beftias, vel qvales in conmarginandis pontibus effigiati 
ftipites dolantur incompte in hominum figuras. Sic & in fua vita vifi funt 
afperi, ut neque igni, neque faporatis indigeant cibis, fed radicibus her
barum agreftium, & femicruda cujusvis pecoris carne vefcantur, qvam 
inter femora fua & eqvorum terga fubfertam, fotu calefaciunt brevi. Ædi- 
ficiis nullis unqvam teéli, fed haec velut ab ufu communi difcreta fepul- 
chra declinant. Nec enim apud eos vel arundine faftigiatum reperiri tu
gurium pote ft Sed vagi montes peragrantes & filvas, pruinas, famem 
sitimque perferre ab incunabulis afluefcunt . . . Equis prope affixi du
ris quidem, fed deformibus, & muliebriter iisdem nonnunqvam insiden
tes , funguntur muneribus confuetis . . . Utque ad pernicitatem funt 
leves & repentini , ita fubito de induftria difperfi vigefcunt, & imposita 
acie cum cæde vafta difcurrunt . . . Nemo apud eos arat, nec ftivam 
aliqvando contingit Omnes enim sine fedibus fixis absque lare vel lege 
aut ritu flabili dilpalantur, fem per fugientium similes, cum carpentis in 
quibus habitant, ubi conjuges tetra villis veftimenta contexunt. & coeunt 
cum maritis, &pariunt, & adusque pubertatem nutriunt pueros . . .

Flexiloqvj 
(*) Ex edit. Valefii. Parifiis 4(0. 1636 p. 435.1. 31.
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Flexiloqvi & obfcuri, nullius religionis vel fuperftitionis reverentia ali- 
qvando diftriéti. Hvo kiender ikke tgien i denne Bestrrvelfe Jndvaanerne af 
det lille Talarie, Mungalerne og Calmuckerne, der alle stamme fra de gamle 
Huner, hvilket De Guignes desuden haver beviist af Aradiste, Persiste, Ta
rariste og Chinesiste Skribenter udi sin lærde og meget merkværdige Hiftoire 
des Huns. Naar og Ammiani Ord noye overveyes, saa kand ey heller næg# 
tes, tit jo stor Lighed findes i Legems Skikkelse og Hoyde imellem Huner, og 
Lapper, Samojeder, Oftiaker, hvilket, tilhobe tager med det forhen meldede, 
bringer mig paa de Tanker, tit alle Finste Slægter stamme fra Maflageterne, 
og ere Brodre til Huner, Mungaler og Calmucker; saa og at de, da de ginge 
Nord efter, delede sig i toHobe, hvoraf den ene, nemlig Finnerne, tilligemed 
de med dem befiægtede Folk, Esther, Letter, Liver, Curlænder, Semigaler, 
Samogeter, Lithauer og Preufler, udbredte sig fsrst imod Vester i Europa, 
og fimrede siden længere Nord ester; Og den anden, nemlig Lapper, Samojeder, 
Oftiaker, Biarmer, og maastee(jvæner og Careler, vendte sig lige tmod Nor
den, folgende Biergene og Floderne indtil Jis-Havet, og udbredte sig siden 
mod Vester.

Jeg haver forhen melder, at Finnerne gandste vist i det siette Seculo beboede 
Finland. Denne Sag kommer an paa Jemandes (*), som striver saaledeS 
0M dem: Finni mitiflimi, Scanziæ cultoribus omnibus mitiores. Da NU 
denne Skribent strev i Midten af der siette Seculo, saa er der rimeligt, at de 
have været der en Tud tilforn, og maastee fra det treDie Seculo, som jeg forhen 
har sagt. At Jornandes her ved Fennos forstaaer Zndvaanernc af Stor# 
Hertugdommet Finland, og ey de i Norge og Sverrig boende Finner og Lapper, 
det er meget rimeligt, siden han paa samme Sted nævner Crefennæ, qvi fru
mentorum non qværitant viétum, fed carnibus ferarum atque avium vi
vunt, og som uden Tvivl er det samme Folk, der as Paulo Diacono (“) 
kaldes Scritobini, og af Procopio (***) Skrithiphini, ventelig af at strida, 
eller at lobe paa Skie, og hvis Bestrivelje hos dem begge, helst hos den sidste, 
kpdeligen viser, at de ved dem have forstaaer Finlapperne.

H 2 Til
(*) Ex ed. Lindenbrogii, Hamburg! 4(0. i6il de rebus Geticis p. 82.

(**) ib. Hi ft. Long. I. r. c. 5. p. 196.

(***) In de Bello Gothico 1. 2. c. 15. p. gr. in Corpore Byzantino Tom. 2. ex edit.
Veneta,
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T>l Slutning maa jeg melde, at endeel larve Svenffe, og deriblant 

Biorner, have meenr, at Finnerne udspire fra de ti Israelitiske Stammer, som 
Salmanassar Kongen af Assyrien bortfom; men denne Meening, tilligemed 
alle de andre, bortfalder af sig selv, saafremt jeg har giort min rimeligere, hvor» 
for jeg ey her vil misbruge Laserens Taalmodigheb med at igiendrive den.

Folgende maa jeg endnuLrindre, nevnlig at Finnerne ey selv kalde sig saa- 
ledes, hvorved det er rimeligt, ar enhver gierne vil sporge hvordan de da kalde 
sig, hvortil jeg svarer, at de kalde sig paa deres eget Sprog: Suomelainen, og 
Landet Suomi, of Suo en Morads (*), sita at der Ord Fin, Finland, er kun en 
Oversarceise af der Navn, hvormed de kalde sig selv. Heri ligger en ny rimelig 
Formodning, ak mange af de Folk, som jeg forhen haver hen fort til Finnerne, 
vgsaa virkelig hore til dem; tbi det er klart, at Oprindelsen ril Navnene af Sa
mojeder , Samogeter, Semigaller, S$mber eller Samland, er Ven samme.

(*) Juslenii Lexicon Fenniciim p. 356, og 357.

H H H

V

4-

Gerhard


