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Justitsraad schönings 

Fortsættelse 
as Afhandlingen angaamde de Gamles Kundffab 

om vor Norden, efter Ptolemcei Tider.
»‘r®—®---- ®—®—-K—■©—

Forste Afdeeling
Angaaende bemaldte Kundffab, i det 6tc Hundrcde-Aar, 

ister ester Joknandis Beretninger.

m L
have hidindtil havt med Skribente at bestille/ der have hen- 
tet den Kundskab, de selv have havt/ folgelig ogsaa de Beret

ninger/ de have kundet meddeele os om vor Norden, paa zdie, 4^ 
zre Haand, eller meere; de have alle nocsten overalt fulgt crldre 
Skribentes Beretninger; og de have selv, for det meefte, ingen 
Underretning kündet indhente rnuiddelbar fra vor Norden. Am 

A ’ Lerledes



J?. Fortsñttelse af Afhandlingen 
derledes er det i Hensigt til den Skribent, hvis Efterretninger, om 
de Nordiske Lande, vi nu ville tage os for at igiennemgaae, en Skri
bent, der er saa meget nreere betydelig, som han med Rette kan an- 
fees for at vcere dm forfte,_ der har reformeret den Nordiske Geo
graphie, og givet den i visse Maader, en anden Skikkelse, end den 
tilforn havde. Romandes, som af endeel gamle Skribents (a) og- 
saa kaldes Jordanes, bar levet omtrent midt i det 6te Hnndrede- 
Aar, altstmpaa en Tiid, da en Mcengde af udvandrende Folke- 
Svcerme fra vor Norden, eller fra de nordlige Kanter i Tydst- 
land, Rugier, Heruler, Longobarder, Gorher, Vandaler, 
Svcver, Alaner, havde et allene trcengt dybt ind i det Romerffe 
Riges Lande, og giort der store Erobringer, men mange af dem 
ogsaa ftode i de Ostlige Keiseres Hof- og Krigstieneste; ei at tale 
derom, at endeel af bemeldte Folk, de Vftrogother ister, havde 
nedsat sig i Italien selv. Af disse have da formodentlig de Romere 
og Grceker kundet indhente Efterretninger om vor Norden. Jor- 
nandes var selv afGothist Herkomst (b), i Begyndelsen hengiven til 
den Hedenske Religion, og stod som Skriver eller Sekreterer i de 
Alaners Kongers Tieneste: men han ombyttede siden den hedenste 
Religion med den Chriftne, blev endelig Bistop i Staden Raven
na (c), og har, blant andet mere, sammenskrevet en Historie, om 
Eiothernes eller de (Zeters Bedrivter, fra dette Folkes Oprin
delse, indtil Kong Stiges, som af den beromte Beiijario blev over
vunden, og som Fange bortfort til Conftantinopel. Jemandes, 
stulde man formode, har da havt, eller vceret i Stand til at faae 
gode Efterretninger, ei mindre om Gotherne og deres Herkomst, 
end om vor Norden; man seer ogsaa, at han virkelig har havt en

deel

(¿) SaasoM Geographus Ravennas, Sigebertus Gemblacenfís, Abbas Ufpergenfis, og flere. 
See videre herom, J. A. Fabricii Biblîoth. Lar. Tom. i, pag. 66o, og Bibi. Med. Larin. 
Tom. 4. pig. 521.

(b) Dette bevidner Conradus Abbas Ufpergenßs, in Chronico pag. 119, nub disse Ord: 
” Hæc Jordanes qvidam Grammaticus , ex eorundem ílirpe Gothorum ¿kc. progenitus. 
Jørn an des siger det ogsaa selv ved Slutningen af hans Skrivt de origine Getarum &c.

( ) Endeel ville tvile om denne Sags Rigtighed; men jeg folger heri den almindelig ved
tagen Meening, da Tingen her Mr ei meget, enten fra eller til.



angaaà de Gamles Kundffab om Norden, z 
deel saadanne: men den gode Mand har uden Tvil villet vcrre alt 
for lcerd, er derover blandt fuie, i visse Mander, blevenen anden 
Rndbeck, eller han har ladet sig dertil forhore af andre, hvis Ef
terretninger han nreere har fulgt, end de Nordiste Folkes egne, for
nemmelig hvor disse mueligt ei vare i Stand til at give nogen ret 
Oplysning, eller Jornandes felv ei forstod at udforste dem derom. 
Oven ommeldte Historie har han, for den storste Deel, udtrukket 
af den bekiendte Caffiodoñ 12 Bvger, om de Geters Oprindelse og 
Bedrivter (a), hvilket Skrivt Forfatteren har efter Alberici Mo
nachi Beretning (b) sinttet med det Aar 551, raen fom nu nraae 
regnes blandt de forlorne Skrivter. Dog ha"? Jornandes, fom han 
selo beretter (c), af Grceste og Romerste Skribente, lagt adstil- 
ligt dertil, fornemmelig i Begyndelsen og ved Slutningen af sin 
Historie; ligesom han ogfaa hist og her beraaber sig paa de Go- 
thers egne garnle Vers, der indeholdte, ncesten fom en Historie, ad- 
stillige Fortcellinger om Forfoedrenes Bedrivter og celdre Tider (d).

§. 2.
Jornandes har da vel taget sit, for en stor Deel, af andre, men 

han har dog, i visse Maader, et stort Fortrin fremfor alle celdre 
Skribente, som have berettet noget om vor Norden: han var felv 
af Gothist Herkomst (e); han kunde bestandig omgaaes sineLands- 
mccnd, og af dem, eller af andre nye ankomne fra Norden, lade 
sig underrette om mange Ting; han havde, hvilket er det betyde
ligste, de Gothers gamle Vers og Sange at gaae efter, i hvilke 

A 2 ____ han ”•

(a) Dette vidner han selv i Fortalen til hans Historie. See edit. Lindenbrogii, Cafliodo- 
rus var, foruden andet, den beromte Qstgothiste Konges Theodorici Haandssriver: men 
Ostgocherne vare uden Tvil, for en stor Deel, ei fra vor Norden; Cailiodorus har altsaa 
af dem ei kundet faae meget at viide om de Lande, og har derfor taget det meste af al
dre Romerffe Skribente.

(b) See Fabricii Biblioth. Med. Latin. Tom. 4. pag. 521.
(c) See bemeldte hans Fortale, og det 4 Cap. i hans Bog, de Getarum f. Gothorum 

origine.
(d) See nysmeldte Cap. 4de.
(e) Beatus Rhenanus, in præfat. ad Procopium kalder Jornandes en Alaner. Fabricii Bibi. 

Lat. Tom. 3. pag. 251. Uden Tvil tv det ffett, fordi han en Tiid lang stod i den Ala- 
niffe Konges Tjeneste,
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han selv beretter, at Tingene bleve anferte ncrsten paa Historist 
Mis; og han havde desuden for sig, ei allene bemeldte Caffiodo- 
rum, en Mand, som hos den beremte Konge Theodorik og de fleste 
andre Oftgothiste Konger, i Italien, stod i megen Anseelse (a), 
men ogsaa en Ablavium ister, en ypperlig og fandrue Skribent, 
som havde strevet om Gotherne (b); ei at tale onl flere. Betrag
ter man dette, sees lettelig, at Jornandis Beretninger kunne med 
ingen Foie ansees for urigtige, mindre for at vcrre af ham selv 
opdigtede, for hvilket endeel have villet bestylde ham (c). Sandt 
nok er det, det kan ei negtes, at Jornandes, eller hans Formand 
Cafllodorus, jo have i deres Fortcellinger kastet sammen gammelt 
og nyt om hinanden; de have giort adstillige betydelige Spring, 
fornemmelig i Lids-Regningen; og de have ister begaaet en betyde
lig Feil deri, at de have giort de gamle Scyther til Gother, og 
disse til et Folk med de Geter. Men denne Feiltagelfe er vist ikke 
et Foster af deres egen Hierne, den have de, i Hensigt til forst- 
ncevnte Folk, nemlig Scyther og Gother, tilfcelles med de fleste 
Grceste, men hvad Gother og Geter angaaer, tilfcelles rued de Ro
merste Skribents, der have strevet for og ved deres Tider. Jor
nandes og hans Formand Caífiodorus ere da troevcerdige nok, ingen 
sund Kritik befaler at forkaste deres Fortcellinger i andre Ting, 
fordi de have feilet i bemeldte. Men have de vel besiddet den for- 
nsdne Kundffab om hvad de berettet Orn dette have vi lidt rort i 
det Foregaaende. Her rnaa endnu mcerkes, at i de cetdste Ting, 
som angaae vor Norden, eller i dens almindelige Bestrivetse, hvad 
Landenes Strcrkning, Stsrrelfe og Beliggenhed angaaer, have de 
trolig fulgt de gamle Grceste og Romerste Skribentes Fortcellin
ger, enten de mr have giort dette, fordi de ansaae disse Fortcellin- 
ger for at vcere de rigtigste, eller af et Slags Uagtsomhed, eller af 
Mangel paa bedre Efterretninger, da Folk fra vor Norden, eller 

tilgrcend-

(s) Ser Fabricii Biblioth. Lat. Tom. I. pag. 651.
(b) Ser Jornandis Vidnesbyrd herom, Cap. 4. pag. 6-4, edit. Grotii.
(c) Denne Dcssyldning har den lcerde La «erbring i Lund, i hans Differt, de Scandinavia, 

med gode Grunde igirndrevet.
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tilgrandsende Lande, som derom bleve tilspurgte, havde i de Sa
ger vccret saa lidet agtpaagivende, eller vare deri saa vankundige, 
at af den: ingen ret Oplysning var at faae. I dette Tilfalde 
maatte Jornandes givre hvad alle Iord-Beffrivere, endogsaa de 
nyere, til alle Tider have giort, folge de aldre, med alle deres 
Vildfarelser, saa lange intet bedre var at faae. Derimod kan paa 
den anden Side ei negtes, at Jemandes i mange enkelte Ting, jo 
har havt flere, bedre og fuldftandigere Efterretninger fra vor Nor
den, end hine aldre Graffe Skribente derom give. Dette sees ty
delig af adssillige Folkes, Landes og Distriktes Navne, som fin
deshos Jemandes, mm ei forekomme hverken hos aldre Graffe 
eller Romerske Skribente, Navne, som endnu bruges i vor Nor
den, der altsaa ei ere opdigtede, men viise, at Jemandes har havt 
Leilighed til at indhente langt flere og bedre Efterretninger, om de 
Nordiske Lande, end alle for ham have derom givet, hvorfra han 
end har faaet dem. Ei mindre tydelig fees dette, af vor Skribents 
Fortalling, om de Gothers Herkomst, og deres Udvandring fra 
vor Nordiste Halv-Pe, som han kalder Scanzia : en Fortalling, 
som ingensteds forekommer hos nogen aldre Skribent; som folge- 
lig de Gother selv maa have bragt med sig, eller har grundet sig 
paa deres gamle Vers og Sange; og som kan tiene til at overbevise 
os om tvende betydelige Poster, i den gamle Historie, som endeel 
nyere Larde have villet kalde i Tvil, nemlig forst: at Vers og 
Sange ere meget gamle her i Norden, eller brugte fra de aldste Ti
der af, folgelig ei at ansee for et Foster, fedt i de senere Tider, i de 
Norste og Islandske Skaldes Hierner; dernast, at Gotherne, til
lige med mange andre Folk (a), have engang vandret ud fra vor 
Norden. Jemandes beraaber sig, i denne Sag, paa deres gamle 
Vers og Sange, paa aldre Skribente (b) ; hvorfor stulde de heri 
ei staae til troende l eller hvad ffulde vel bave kunnet bevage, mten 
dem, eller Jemandes, til at fore bemeldte Folk derfra, Hvis Tin- 

A 3 gen

(a) Herover kalder han Scanzia, officina gentium, vagina nationum.
(b) Saasom Ablavius, og flere. At iblandt Gotherne have varet adstilliae Historie-Skri- 

vere, sees af den saa kaldte Geograpbus Ravennas.
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gen ei var saa i sig felv^ Dog langt fra at paastaae, at de.Gother, 
fom satte sig ned i de Romeres Lande, ere komne liige her fra Nor
den, troer jeg heller, og det viise alle Omftcendigheder, at de maa 
lcenge have boet paa andre Steder, uden for vor Norden, forend 
de naaede de Romerske Groendfer; lad vcere det vel bliver en er 
mindre rigtig Sag, at de, under deres Vandring, faavelfom efter 
Ankomsten til bemeldte Lande, have strået anseelige Tilstede, og 
mange Selffabs-Brodre, her fra Norden. Hvorpaa man har et 
betydeligt Exempel i Rodulf. Konge over adffillige Folk paa 
Scanzia, fom efter Jornandis Vidnesbyrd (a) forlod sit Rige, og 
begav sig til foromtalte de Ostgcthers Konge Tdeodonk i Italien; 
hvoraf kan stuttes, at han heri har havt mange baade Formcend 
og Efterfolgere.

§. 3.
Vi vende tilbage igien til vor Norden, fom Jornandes med 

et almindeligt Navn, kalder Scania. Men forend vi tage fat paa 
hans Beskrivelse derover, maa vi i Forveien kortelig erindre et og 
andet, fom kan tiene, enten til at stadfcefte hvad hidindtil er fagt, 
eller give nogen Oplysning, i det efterfølgende. Her mcerkes da 
1st) at Jornandes har, otti Nord-Soen, eller om Havet mod Nor
den, giort sig famme Begreb, fom man finder derom, hos de cel- 
dreGroelle og Romerffe Skribente, at det nemlig ei kunde beseig
les, ei heller var det nogen mueligt at komme derover, faa fuldt 
var det af øiv eller øtrand-Grrrs, og saa stor Vmd-^> tille 
var der; hvorover det Hav var alle ubekiendt (b). avet) setter 
han i Vester-Havet, Ken Meuania; efter den de Orkadiffe Der, 
34 i Tallet, men ei alle beboede; endelig yderst i dette Hav, Ken 
Thule, eller Thyle,- og tilsidst, i samme uendelig store Hav, men 
paa dets nordre Rant/ den store Ke & 'anzfa. Men forend han 
kommer til den, melder han zdn) noget, om Ken Britannia, sigen- 
______________________ ._________________________________de^

(a) See de rebus Geticis Cap. 3.
(b) See den iste Bog, hvor han kalder dette Hav, Oceanus întransmeabilis, fines, refi- 

ftente ulva, & ventorum fpiramine qvieicente, impermeabiles.
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de, at den laae i en stor Havbugt, mellem Spanien, Gallien og 
Germanien, hvilken store Ae stiont ingen havde i gamle Dage, 
fom Livius berettede, omkringfaret, men var nbekiendt for de Ro
mere, indtil J. Cæiåris Lider, man dog nu bedre havde lcert at 
kiende, og at den, efter de Graste og Romerske Skribentes Beret
ninger, var trekantet, af Skikkelse fom en Kegle, liggende mellem 
Norden og Vesten faaledes, at dens ene Hierne, fom var det store, 
vendte mod Rbinens Udlob; men fiden blev den fmater, trakte sig 
paa straaes tilbage, og lob ud i 2de andre Hukker, snakkende stg 
paa begge Kanter langt ud, langs Gallien og Germanien. Hvor 
Aens Bredde var storft, var den 2310 Stadier over, men dens 
Lccngde sagdes ei at vccre mere end 7132 Stadier; den var omrin
get af et tungt Hav, som man ei uden Besvcerlighed kunde roe 
igiennem, og som ei heller reiste sig i Bolger, ved det Landene laae 
langt herfra, og altsaa intet var, fom kunde fatte Havet i Beva- 
gelst. Men'fom strabo berettede, gav Aen megen Taage fra sig, 
fom foraarsagedes af Havets rdelige Oversvømmelser. Ende
lig stutter hast 4de) sin Beskrivelse over Britannien med at berette, 
at paa dens pd erste Kant laae A en Memma, om hvilken Corne
lius (Tacitus) berettede, at den var riig paa mange Metaller, vel 
bevoren ured Gras og Urter, og igiennemstaaren af Floder, hvori 
LE delstene og Perler bleve fundne.

§. 4'
Sammenligner man dette med aldre Skribentes Beretnin

ger, sees tydelig, at Jornandes, som tilforn er erindret, har deri 
overalt fulgt dem. At han isar navner Aen Meuania, nu varen
de Man, steer uden al Tvil af den Aarsag, at denne Ae, under an- 
forte Navn, frem for andre af dens liige, forekonuner hos Julius 
Orater, hos Ætbicus og Oroßus (a), i Anledning deraf, at ved be- 
navnte Skribenters Tider, var den isar bleven navnkundig, af de 

Skotens

(a) Paa Oroßus beraaber fornandes sig strap L Begyndelsen t Cap. I. Orofius har for en 
stor Deel taget sit af Hieronymo. See Scaligeri Animadverf. ad Eufebii Chion» pag. 
2Z8.
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Gkoters Boepcel og Herredomme derpaa Hen, hvorom Oroiius 
taler (a); ligesonr denne Ke er i senere Lider bleven bersmt deraf, 
at den var en Samlings-Plads og et Opholds-Sted for de meeg 
tige Nordisse Ssewvere, fom der oprettede et lidet Kongerige, 
hvis Konge gemeenlig erkiendte de gamle Norsse Konger for deres 
Over-Herrer. At Jornandes regner de Orkadisse Ker for 34 eller 
33 i Tallet, det har han ogsaa af Orofius (b); at han fertter dem 
tillige med Ken Thyle i Vefter-Havet, deri folger han atter de 
Gamles Fodspor; at han bessriver Ken Britannien, som en Tre
kant, deri har han Strabo, Mela, J. Cafar til Forgieengere; det 
han anferer orn denne Kes Strceknwq, langs Gallien og Germa
nien, har han taget ncrsten Ord for Ord af Mela (c), og paa sam
me Maade, hvad han beretter, angaaende Havet ved Britanien, 
af Corn. Tacitus (d). Hvorimod det, soin han af nysncevnte 
Skribent anferer om Ken Memma, nu ei mere findes hos ham. 
Uvist er det ogsaa , hvilken af de Britannisse Ker derved skal verre 
meent; dog rîmeligst, at det maa verre Ken Mona, deels fordi Jor
nandes siger, at Ken Memma laae ved de yd erste Kanter af Bri
tannien, hvor Mona ligger, deels af den Aarsag, at efter den gamle 
Britisse Skribents G ir a Id i Beretning er bencevnte Mona fordum 
bleven kaldet Mam Cymry, eller Kambriens Moder (e), imellem 
hvilke Ord, Mam og Memma, Overensstemmelsen leet er at 
indser.

§. 5«
Efter anforte Forberedelse, kommer Jornandes til sit rette 

Kiemcrrke, til Ken Scanzia, hvorom hans Ord ere diste. "Som 
" Claud. Ptolemæus skriver, ligger i den nordre Deel af det store 

"Ver- 

(a) See foregaaende Afhandling, i Videnflabernes Selflabs Skrivter, 10 Tom. pag. 225. 
§. 17.

(b) See irvsanforte Sted. Groß tis har uden Tvil regnet de Orkadifle og Hetlandifle Aer 
sammen, og deraf faaet Tallet saa stort.

(c) See de Situ Orbis, Lib. 3, tap. 6.
(d) See hans Vita Agrícola?.
(e) See Cambdeni Anglia, pag. g
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" Verdens Hav, en ftor Ke, ved Navn Scanzia, som ligner et 
" Ceder-Blad (a), der ftrcrkker sine Sider vidt ud, men trcrkker dem 
"siden sammen igien (b), hvis Strandbredde idelig overfvonnnes 
"asHavet. Denne Ke ligger liige foran for Veixel-Floden, som 
" kommer fra de Sarmattske Bierge, og giennem trende Aabnin- 
"ger lober ud i det store Nord-Hav, liige for eller ei langt fra (c) 
"Scanzia, stillendeSkythien og Germanien fra hinanden. Den 
"har altsaa imod Dstcn en overmande stor c^øe, midt inde i 
"Jordens Skiod, af hvilken, som af en Bug, den Flod Vagi velter 
"sig ud i det store Hav. Thi nrod Vesten omringes den (Scanzia) 
"afdet uendelig store Hav; urod Norden indsiuttes den ogsaa af 
"samme store Hav, som ingen kan beseile, hvorfra et Sund ud- 
"ftrcrkker sig, fom en Arm, og gier det Germaniste Hav. Her 
"ereFolk, som leve allene af Kwd: der ere ogsaa mange sinaa 
"Der, til hvilke dersom Ulvene komme hen, overdel ved Kulden 
"sammenfrosneHav, siges de at blive blinde. Men endstisnt, 
"paa Ken Scanzia, boe mange og adstillige Nationer, saa navner 
" dog Ptolemceus der syv Folk. For den store Kuldes Skold, fin- 
" des der ingen Bier. I dens nordlige Deel har det Folk Ädogic 
"sit Tilhold, soul siges at have, midt om Sommeren, 40 Dage og 
"40 Ncetter, bestandig lyst, men om Vinteren, i liige saa lang 
" Tiid, bestandig morkt. Og det af den Aarsag, at i de lange Dage 
"siges Solen, som hos os kommer op nedenfra, hos dem at gaae 
"omkring langs janten af Jorden (d), eller Jordens Axel. 
"Der ere ogsaa andre Folk, de Skretofenner (e), som kiere sig ei 
" efter Korn, men leve af vilde Dyrs og Fugles Kiod: thi Dyre- 

"ne

(a) I Stedet for Cedriy iæfer Garetius, Cirri; ©ce variantes Lectiones, ad Jornandem, ex 
Codice Ambrofiano, in Muratorii Script. Rerum Italicarum. Tom. i.

(b) Her lcegges til i bemeldte Codex Ambrofianus : og som Pomponius Mela beretter at ligge 
L den Kodaniffe Havbugt.

(c) I Texten staaer: in conipeélu Scanzia*.
(d) Dette har Jonxmdes ogsaa for en Deel taget af Tacitus. See Vita Agricole, cap. 12. 
(E)^Hos en Deel-lceses her, for Skretofennce, Refennæ, hos andre: tres Crefennæ.

B
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”ne (a) ere der faa frugtbare, at de bande kunne forege deres Af 
” kom, og ffasse de Folk Fode i Oversisdighed. Men der opholder 
"ftg ogsaa et andet Slags Folk, de Suethans (b), der bruge yp- 
" perlige Hefte, ligesom de Thurmger. Disse ere og de, som over- 
" sende, til de Romeres Brug, ved indbyrdes Handel, Sabel- 
"Sssmd, igiennem utallige andre Folkes Lande, ogere de meget 
” navnkundige, af deres smukke SkmdVarer. Skient disse (der- 
"for) leve forn fattige Folk, faa klcrde de fig dog, med de rigeste. 
"Derefter folger en stor Skare af adffillige Folk, de Theusthes, 
"de Vagoch, Bergio, Halitu, Liothidee, som alle beboe et jcevnt 

og frugtbart Land, og derover uroliges der af andre Nationers 
" Indfald. Efter dem ere de Athelml (c), de Finnaithcr, de Fer- 
" vir, de Gautigoth, et hurtigt og meget stridbart Folk. Derpaa 
" komme de Evagorce blandede med de Othinger (d), hvilke alle, 
"paa Befternes Vits, boe i udhulede eller i udhngne (e) Klipper, 
"ligesom i Kasteller. Lcenger hen, mod Vesten (f) fra disse, ere 
"deOstrogother, deRaumartker (§), deRaugnaricter, deme
rget stille og spagfcerdige Finner (h), der ere spagfærdigere end 
"allede, som boe paa Scanzia; desuden, som ere hine luge, de Vi- 
"novtloty, de Svethidi, de Kogener (i), hvilke blandt dette 
"Folk ere hoiere end andre, endffiont de Danske, som ere komne af 
"deresStamme, have uddrevet de Heruler afderes Boepcele, hvilke 

"blandt

(a) Her flaner: paludibus, wen uden al Tvil bor bct være: pecudibus.
(b) Codex Ambrofianus i;ar: Subveans, qvæ velut Tbinngi 6c e.
(c) Her lceses sammesteds: Helmil, Finna ihre.
(d) Bemeldte Codex har: Mixti Evagra Tingis.
(e) I de trykte Exemplarer, ftaatr: exefis rupibus-; men som Grotius vidner, in præf. ad 

Hiftor. Gothorum &c. excifis, i Manuskripterne. Begge Decke kunne vare rigtige: thi 
man finder Huler, der faa vel as Naturen, sier ved Vandet, ere udtcerede eller udhulede, 
som ved Mrnneste-Haand udhugne.

(f) Skribenten bruger Ordet: Exteriores, der bemcerker, de mod Vesten boende, som siden stal 
viises.

(g) Det er mcerkveerdigt, at Navnet RaumarEe findes her skrevet med au, efter den Nor
ste Udtale, et med si, ester den Jsiandste.

(h) In Codice Ambrofiano flaner : Smit & his exteriores Hoftrogotbty Raumaricia, Ragnar i- 
di. Finnu,

(í) In Cod. Ambrof. for Cogeni , flaner : CognitL
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"blandtalleFolkpaa Scanzia tilegne fig et besynderligt Navn, for 
" deres store Legems Hvide. Dog ere af samme Skikkelse eller Be- 
"liggenhed med dem, (a) de Granuler, de Aganzicr, (b) de Unixer, 
"de Etheirnger, de 2irsch!ranner, over hvilke, vel ikke for nen- 
" delige Tider, men dog for mange Aar, regierede en Konge, Ro-
v duis, som foragtede fit eget Rige, og tog fin Tilsiugt til de Go- 
" thers Konge Theodorik, hos hvilken han fandt, hvad han attraae- 
" de. Disse Folk ere, af Legeme og Mob, fierre end de Romere, og 
"grumme i Krig (c)."

§. 6.
Saadan er Jornandis Beskrivelse over Norden, eller Ken 

Scanzia. ' Enhver seer lettelig, hvor forvirret og indviklet den er, 
hvor fuld af fremmede og ubekicmdle Navne, og hvor forvendte 
mange af diste Navne ere, formodentlig ved Lcese- og Skrive-Feil. 
At ville finde Rede og Rigtighed i alt dette, at give nogen antage
lig Forklaring, over disse Navnes Bemcerkelse, eller henfvre enhver 
Ting, ethvert Navn til fit rette Sted, seer derfor saa vanskeligt ud, 
at man ncesten maa mistvite, om et lykkeligt Udfald. Dog ville
vi vove et Forjog, om vi heri kunne voere meere lykkelige, end en 
Deel andre have vceret, og dertil anvende de mest tienlige Midler, 
sour ere, at oplyse Skribenten, af hans egne Ord og Fortcellinger, 
uudersoge Kilderne til bemeldte hans Fortcellinger, noie felge Tu
ren og Gangen i hans Beffrivelser, over Landenes Beliggenhed 
og over deres Indbyggere, og deraf flntte, hvorhen enhver Ting 
rimeligstber henseres. Vi nroerke tit den Ende ist), at hvad Jor- 
nandes anforer,. onr Kerne i Vester-Havet, ister ont den Ke Bri
tannien, det altsammen har han, som tilforn er erindret, deels ta
get af de ccldste, deels afde seenere Grceffe og Romerffe Skribente, 
af de ccldste, hvad han melder om den Bugt, i hvilken Britannien

B 2 laae

(a ) Ordet, potitura, bemcerker begge Deele.
(b) In Cod. Ambrof. flaaer: Auganziæ.
(c) In Cod. Ambr. flaner, for Romanis, Germanis, som er en betydelig Forandring i Lcrse- 

Maaden, og kunde tiene ril at viisc, at de Gother have vsret fl-rre «f B^t, og mandi-
, gere, end de Tydffe.
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laae, hvilket kommer overems, med Fefli Avie™ store Atlantiske 
etter Oestrvmniste Bagt (a), samt med Pytheæ store Hav-Bugt, 
uden for Herculis Stotter (b). Af famme celdste Skribente har 
han ligeledes taget, hvad han anfsrer, om Havets Bostaffenhed, 
omkring bemeldte He, og norden om den, famt hvad han beretter, 
om de idelige Ovorsvommelser af Havet, paa de Kanter: mm af 
de feenere Skribente fornemmelig, har han sine Beretninger om 
Britanniens Skikkelse og Beliggenhed (c). 2det) mcrrkes, at Jor- 
nandes, i at opregne Herne, i Vester- og Nord-Havet, gaaer son
den og vesten fra, mod Norden og Hften, fra Meuania, til Orca
des, fra diste, til Thyle, fra denne, til Scanzia, og at han soetter 
Thyle yderst i det uendelig store Havs vestre Kant, men Scan
zia, i den nordre Deel af bemeldte store Hav. Dette skal, for det 
forste, tiene til Veiviisning, i at bestemme Beliggenheden af sidst 
ncevnte He, hvorom det her egentlig gicelder. Jornandes har fulgt 
de gamle, det have vi nylig feet; de gamle bave, ved Thule for
smået Norge , etter de vestlige og nordlige Kanter af Norge, det 
er i en Deel andre Afhandlinger tilforn vrist (d). Da Jemandes 
nu soetter Scanzia norden og osten for Thyle, og beskriver den, som 
en meget stor He, af en meget lang Strcckmng, liggende mellem 
SydÄest og Nord-Ost omtrent, saaledcs som de gamle have fore
stillet sig Strcrkningen afde Enropceiske Lande: saa sees deraf strax, 
hvorvidt Jornandis Scanzia MÑÑ, efter hans Begreeb, have ud
strakt sig mod Norden og Hsten, nemlig vidt ud over vor Nordens 
eller vor Nordiste Halv-Hes nu voerende Grcendfer.

§. 7-
 

(a) See foregacien.de Afhandling, »m Kundffaben ®m Norden, efter Ptvlemcei Tider, 
§. 22. 23.

(b) See nys anførte Sted. §. 24.
(c) Til hans Deflrivekse der over, normer sig meget Taciti i feer, font m vita Agrícolas sigert 

-- At ester -Livii Beretning blandt de gamle, og Fabii Ruftici blandt de nyere , var Bri- 
" tannien dannet, fom et aflangt Lad , eller fom en breed Gxe, hvilken var dens Skik- 
» îelfe paa denne Side af Calédonien, men fom Rygtet havde tillagt den heele-Se. "

(d) Disse Afhandlinger staae i Selssabets Skrivters .9de Deel.
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Jemandes har da udstrakt sin Scanzia sangt viider, end no
gen for ham nogen Se mod Norden; og han lnaa derunder have 
indbefattet alle de Ser og Lande, som de gamle scette ved Nord- og 
Iis-Havet, saavel de virkelige der vcerende Ker, som vor store Nor
diske Hatv-Ke, tillige med en stor Strcckning af det der norden og 
osten for liggende faste Land. Dette kan sinttes ogfaa af folgende: 
Jornandes har lcest de gamle, en Mela, en Strabo, en Tacitus, med 
flere; det sees tydelig af foranforte: men han navner ei Melæ Co- 
danonia ; ei Taciti Helluiios, og Oxiones; ei Plinii og Strabonis 
Nerigon, B alti a, Epigia, Elixœa, Raunonia, Mentonomon, hvor
ved de have forsmået, deels Kerne og Halv-Keme, i Nord- og Kfter- 
Soen, deels Landene der osten for; han navner ei engang Akan- 
dmavm, ei Ptolemai Scandia Minores. Jornandes maa da under 
Ptolemai Scandia Maxima, eller under sin Scanzia, have indbefat
tet alle benannte Ker og Lande; han har anfeet de gamles Efterret
ninger for at vare i mange Ting urigtige; og dem har han derfor, 
ved fine egne Tillag, Forklaringer og Forbedringer , villet rette og 
forege, ventelig efter de Underretninger, han ved sine Landsmand 
havde faaet om de Nordiste Lande, og efter det Begreeb, han i 
Folge bemeldte Underretninger med andet meere, giorde sig derom. 
Dette sees tydelig, af vor Forfatters Omgang med ptolemans, 
som var hans Liv-Skribent, som han ogsaa fornemmelig beraaber 
sig paa, i sin Bestridelse over Scanzia, mensom hos Jemandes er 
sig selv saa uliig, at man skulde tanke, han maa have havt en an
den Ptolemaum for sig, end den vi nu have. Han retter Ptole- 
maum deri (a), at denne navner kun 7 Slags Folk paa Scanzia; 
da der dog vare mangfoldige og adskillige Alags Natroner. 
Af de Folke-Navne, som Ptolemaus satter paa Ken Scanzia, har 
han udelukt de fleste, saa mange, kan jeg troe, som vare ham eller 
i hans Tud ubekimdte, eller blot Graste, og allene beholdt Gu- 
temes, Gauternes eller de Gathers og de Danstes Navne, som

B 3 da

(a) See de rebus ;Geticis 3 Gap., 3, 
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da bekiendte. Han tillcegger Ptolemcro den Beretning om Ken 
Scanzia, at den lignede et Ceder-Blad/ at dm havde en meget stor 
Strcekning, at Havet oversvømmede dens Strandbredde, hvilken 
nu ingensteds hos Ptolemcrum forekommer. Tvertimod indstrcen- 
ker Ptolemoeus sin Scandiæ Maximæ heele Lcengde, inden 3 til 4, 
og dens heele Bredde inden 2de Grader; han melder ingensteds, at 
den lignede et Ceder-Blad; ingensteds, at den laae in Oceani ar&oo * 
falo; ingensteds, at Veixel Strommen havde sit Udspring, fra de 
Sarmatiste Bierge, eller at den igiennem tre Aabninger lob ud i 
det Nordlige Hav, etter at den skillede Germanien og Skythien 
for hinanden, uren vel, at den var Grcendse, mellem Germanien og 
Sarmatien.

§. 8.
Alt dette viser da tydelig, at Jornandes vel har betient sig, 

saavel af andre ganlle Skribentes Beretninger om vor Norden, 
som ister afPtolemcei, men at han tillige, paa mange Steder har 
stobt dem om, i en anden Form, ester hans eget Hoved, og giort 
sig et Begreeb, eller dannet sig et System om Scanzia, eller om de 
Nordiste Lande, efter de Beretninger, han selv havde indhentet der
om, saaledes som han syntes det best at paste sig, saavel med de 
Gamles Fortcrttelser, som med de Underretninger, hans Lands- 
moend eller andre vidste derom at give. Han fandt hos de Gamle, 
Norden at bestrides, som besinnende af mange siorre og mindre 
Ker: de nyeste Efterretninger derfra derimod at melde kun out en 
betydelig stor Ke; han saae vel, at de Gamle talte om adstillige 
Slags Folk, hvoraf diste Ker vare beboede: men han mcerkede, at 
de sieste Navne, som af Groeste og Romerste Skribents, gaves be
meldte Folk, vare fremmede, og for de Nordiske Landes Indbyg
gere selv ubekiendte; og han horte nu ganste andre Navne at gives 
de Folk og Steder, end man sandt hos bemeldte Skribente. Her
til kom, at Jornandes ved ilt sammenligne sin Ptolemcei Beretning 
om Scandia, med andre gamle Skribentes Beretninger om de Nor
diske Lande, blev vaer, at de Ooner eller Opryner, beHMevio- 

ner
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ner og Levoner, de Fanesier etter phrresier, de panorer, og 
fleere saadanne Karle, som af Mela, Plinio og Tacito sotttes om
kring paa Herne i Nord-Havet, langs Kysterne af Sarmatien og 
Skythien, bleve afPtolomcro fatte attesammen ind paa Haus Scan
dia (a). Hvad maatte og kunde da Jemandes, i diste Omstindig- 
heder, naturligviis falde paa at giere i det famme, fom andre Iord- 
Bestrivere, baade for og efter ham have giort, rette, udelukke, 
scette andet eller beder i Stedet. Bemeldte og flere Navne, ube- 
kiendte for de Nordiste Landes Indbyggere, ansaae han for opdig
tede i de Grceste Skribentes egne Hierner, som de ogsaa virkelig 
ere; deur udelukke han derfor, satte andre, som syntes ham rettere, 
etter beder at kunne passe sig, i deres Sted, og beholdt kun viste, 
som Danci etter Danste ! Gutæ etter G o th er, hvilke befandtes at 
vcere rigtige. Alle bemeldte Her, sour de Gamle satte i Nord-Ha
vet, meente han sig, af anforte Aarfager, have Foie til at ansee 
for intet andet, end Odder, Strikninger eller Stokker afen rene
ste stor He etter Halv-He; denne troede han sig, med Rette at kun
ne kalde Scandia, ei allene i Anledning afPtolemcei Scandia, men 
ogsaa fordi han fornam, at bemeldte Danste og Guter virkelig i 
Norden beboede et Land, kaldet Skaney; og da omtalte Her, som 
Jemandes giorde til Deele af sin Scanzia, vare af de Gamle satte 
langs Kysterne, ei allene af Sarmatien, men ogfaa af Skythien, 
i en Strikning langt henne mod Hsten, saa maatte han notwendig 
ogsaa ndstrikke sin Scanzia did hen, langt uden for etter over vov 
Nordens etter vor Nordiste Halv-Hes virkelige Grindser.

§. 9.

Jemandes har da udstrakt sin Scanzia, langt henne mod 
Hsten; det sees af alle foranforte Omstindigheder: men hvor 
langt, er vansteligt at bestemme. Bestemmes maa det dog, saa 
vidt stee kan, det er nforbigiingelig fornodent, dersom man stal 
kunne give nogen rigtig etter antagelig Forklaring, over de Navne 

og
(a) See herom videre i Afhandlingen, i Selskabets Skrivters §de Deel, Cap. 5.



og de Folk/ som han strtter PÑÑ bemeldte Scanzia. Vi maa da 
vove et Forseg derpaa. Jemandes beretter/ " at hans Scanzia hav- 
” de mod Osten/ en overmande stor øøe, midt inde i Jordens 
" Skied/ af hvilken/ som af en Bug/ den Flod Vagt udvoeltede 
" sig i det store Hav. ” Scanziens estre Ende eller Kant/ strakte stg 
da til eller henimod bemeldte See eller Flod. Men hvad er dette 
for en See/ maa med Foie sperges I hvor skal man finde den Flod 
Vagi? Her maa atter underseges/ hvorfra Jemandes kan have 
hentet denne Beretning. Uden Tvil maa han have taget den/ deels 
af de gamle Skribente, deels af Beretninger fra vor Norden. For 
at indste dette, maa her lcegges Mcerke til det Begreeb, som de 
Gamle have giort sig, deels om Landene mellem det Sorte Hav og 
Iishavet, deels om det Kaspiske Hav. Sidstncevnte Hav meente 
man at vcrre en Arm af Iishavet, eller ved trange Sunde og smale 
Aabninger/ at hccnge sammen dermed (a); ja man troede end og- 
saa, at det Mccotiffe Kicer, eller det nusaa kaldte Azovffe Hav, 
folgelig tillige det Sorte Hav, havde giennem det Kaspiske sit Ud
lob i Iishavet (b). ” De Skythev/ siger Dionyfius Periegetes (c), 
” beboe Soe-Kysterne af det Kroniste Hav (Iishavet)/ bos 
” Mundingen til det Kaspiffe Hav. " " Fra det store Nord-Hav 
(saa beretter Orofius, en Skribent, paa hvilken Jemandes ofte be- 
raaber sig) " strcekker det Kaspiske Hav sig ind mod Sonden, lgren 
" nem trange Aabninger, men udvider sig siden, og endes ved 
" Foden af de Kaukasiske Bierge (d). " " Fra det Skytiske Hav 
(dijst m Meise Ord) ” lober det Kaspiske ind i Landet, giennem et 
” trangt og langt Sund, ligesom en Flod/ men deeler sig siden i 
" 3 Bugter (e). ” Jemandes selv, seer man, at have forestillet sig 
det Kaspiffe Hav paa samme Maade: "Paa Asiens yderfte

" Grcend-

(a) See Afhandlingen om Piinii Beretninger, i Seiffabets Skrivter, Tom. 9. Cap. 3. 
pag. 220.

(b) See Arriani Periplus Maris Erytbræi in Tom. 1, Geogr. Min. per Hudfon, pag. 37.
(c) See hans Periégelis, v. 728.
(d) See hans Hiilor. Lib. 1. C?.p. 2.
(e) See de Situ Orbis, Lib. 3. Cap. 5. og Lib. 1. Cap. 2 & 9.
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" Gràdftr, siger han (3), begynder det Kaspiske Hav, med et 
” finalt Sund, men bliver siden rueget bredt og rundt, ftrcrkkende 
” sig hen til de Hunner, de Albaner, de Gerer. ” Hvormed stem
mer overems dm strå kaldte Cofmas indopieuftes, en Skribent, der 
bar levet ved eller noget for Jornandis Tider, ved Aar 535 orn- 
trent (b), og aftegnet os det Kaspiske Hav, sorn en stor aaben 
Bugt (c).

§. 10.
Men ikke nok dermed, at de Gamle hcengte det Kafpiffe Hav 

sammen med Iishavet, de fatte det ogsaa nysncevnte Hav langt 
ncermere, end det er i sig selv, af Aarfag, at de forestillede sig Lan
dene mellem det Sorte Hav og Nord-Havet, famt mellem Iisha
vet og det Kaspiske Hav, at vcere langt finalere, end man siden 
har befundet dem at vcere. Folgende kan vcere tilftrcckkeligt, til 
fuldkommen at overbeviise os derom. Pintarebus strtter Aabningen 
til det Mceotiffe Kicer (uden Tvil hvor Tanais lober i den) liige for 
og i liige Linie, med Mundingen til det Kafpiffe Hav (d); mm 
ptoiemæus dm nordeste Kant af bencevnte Kicer eller Hav, under 
een Holde, eller samme Parallel med de sydlige Kyster af den nu 
saa kaldte Mer-Soe. De Rlpbceiffe Bierge i Sarmatien, lig
gende mellem bemeldte Mceotiffe Kicer og det Sarmatiffe Hav, 
fcetter Ptoiemæus under den 57 Grad, det er efter hans Regning, 
under cens Holde omtrent med de nordlige Kyster af Germanien, 
og med de sydlige Kanter af hans Scandia Maxima (e). Men nor
den for bemeldte Riphceiffe Bierge, paa Strandkanten, som vendte 

mod

(a) See Cap. 5. hvor Sammenhængen viiser, at det, som folger efter de Ord; poft mare Ca- 
fpi um 6rc. maa hore til dette Havs Beffrivelse, saa der bor lñses, qvod for qvæ, og te
nui for tenuis.

(b) See Bern. Montfaucons præfat. ad Cofmæ Topographiam Chriilian. Cap. 1. pag. n, 
in Tom. 2. Collect. Nov. Pat. Græc,

(c) See den til hans Topograph. Chriftiana foiede Tegning, loe. cit. pag. igg og 189.
(d) See in de facie in Orbe Lunæ.
(e) See hans Geographic Lib. A. Cap. il og Lib. 3, Cap, 5.

-C
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mod Let store Hav, scetter Mela (a), Plinius (b) og Stephanus By
zantinus , føm har taget dette af Damaite (c), de Hyperboreer, 
som havde i sex Maaneder lutter Dag, men ligesaa lang Tiid idel 
Nat (d); hvormed Marcianus Capella iftemmer, ved assoie de Ri- 
phoeiste Vierge sammen med det Landskab, hvor idel Morte og 
Laage regiercde (c); ei at tale om foranforte Coimas Indopleuftes, 
føm beretter: at det forste Klima satte man paa den He Meroe, 
det andet ved Syene, det tredie i Alexandria, det fierde paa Hen 
Rh odns,'det femte i Hellesponten, det siette midt i det Sorte Hav, 
det syvende hos Floden Borysthenes, samt det Mccotiffe Kicer, og 
at derefter var det Store Hav ei langt derfra (f). Ligesom Dio- 
nyfius Periegetes vidner (g), at de Floders Borysthenis, Aldefki 
og Pantikapce Kilder vare noer ved Iishavet; og Ariitoteles, at 
man, fra det Biergs Parnassi eller Paropamisi Top i Asien, kunde 
see hen til Nord-Havet (h).

§. ir.
Heraf sees tydelig, hvor hort op mod Nord man paa den eene 

Side har flottet det Sorte Hav, det Mccotiffe Kioer, det Kaspiffe 
Hav, med tilgrocndsende Lande, og hvor meget man paa den anden 
maa have taget fra det faste Land, paa den nordre Kant, forat 
omdanne det til Hen da man deri har gaaet saa vidt, at de nord
ligste Kanter af det faste Land, henne ved Indledet til det Kaspi- 
ffe Hav, har man sat i en Stroekning og under een Parallel nred, 
eller kun lidt nordliger, end de nordlige Kyster af Germanien. Re
sten af det heele faste Land har da, efter de Gamles Tanker derom,

____________ , beftaaet

(9) See de Situ Orbis, Lib. i. cap. 19. ved Slutningen.
(b) See hans Hiitor. Natur., Lib. .4 pag. 47
(c) See de Urbibus, pag. 6ZO. edit. A miter. 1678. fol.
(d) Mela de Situ Orbis, Lib. 3.. Cap. 5.
(e) See hos ham. Lib. 6.
(f) Deinde Oceanus -adeíh heder det, i foranfsrte hans Topographia -Chriíl. pag. 265. a. 

loe. cit.
(g) See hans periegeñs, V. 315.
(h) See hans Meteorolog. Cap. 13, Og det 6te Capitel i Afhandlingen i Selffabets Skriv- 

ters 9de Deel, §. 6. pag. 32.7.
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bestaaetaflutter -Øer, saadanne, som manogsaa virkelig finderat 
de Gamle, paa bemeldte Kanter soetter og omtaler, saafom de 
inange Deruden Navne, hvilke Plinius beretter at have ligget 
oven etter norden om Skythien (a); de Øbe^er paa den Kant, 
henne mod det Kasprffe Hav, som Mela (b) vidner at man kaldte 
de Gkythiffe; de Hyperboreers ^e, som hos Diodorum Sicu
lum omtales (c) ; den He Ettxoea og Hen (Larambyce, der mel
des 0M, af Hecatæo Abderita, hos Stephanum Byzantinum (d)í 
et at tale om de Fanesiers, de Hippopoders, de Ooners, de Hille- 
vioners og andre saadanne Her, som afde Gamle flettes tangs Ky
sterne asiSkythien og Sarmatien. Til videre Oplysning om hvil
ket, vi endnu her maa anmcerke dette: at Adam asi Bremen gror 
Kurland, Estland, Samland, og fieere paa de Kanter nu 
ftrfte Lande, til lutter store Her (e), uden al Tvil, enten paa 
Grund af foranforte etter andre, hos de gamle Skribente forekom- 
lnende Beretninger, etter efter Sagn, og visse fra de gamle Ti
der derom gicengse Fortcrttinger, da disse overalt lave og fladlig
gende Landes Beskaffenhed har formodentlig vccret langt anderle
des, end den nu er, da Havet nemlig, paa adskillige Steder, kan 
have strakt sig langt lcenger ind i Landene, og disse vceret igiennem- 
ffaarne paa adffittige Steder, af flere Floder, Vande, Seer og 
Moradse, som enten have dannet disse Steder, for en ftor Deel, til 
Her, etter givet dem Anseelse deraf. Vift nok er det, at vore gamle 
Skribente tale om Forsicedrenes Reiser, til Holmgaard, til Gar- 
darike, eller der igiennem til Grcekerland, til Myklagard eller 
Conftantinopel, som skede til Sees etter til Skibs; og at bemeldte 
Adam af Bremen ligeledes taler om dem, som fra Sverrig reifte 

C 2 til

£a) See Hi itor. Natur. Lib. 4. pag. 474. og bemeldte 9de Deel, Kap. Z. §. 2. pag. 215.
(b) See de Situ Orbis, Lib. z. Cap. 6.
(c) See hans Biblioth. pag. 130. edit. Rhodomanni, og Afhandlingen i bemeldte Skriv- 

ters 9de Deel, Kap. 1. §. 32. pag. 189.
(d) In de Urbibus, pag. 259. edit. Amftel. 1678. fol.
(e) See de Situ Daniæ, pag. 12. iz. edit. Elxev.
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til Skibs lige til Gmkerland (a), ved hvilket sidstnævnte Land her 
ei kan verre forsmået Rusland, da han kort forud ncrvner Ruzzia.

§. 12.
Men dette er noget, fom man her kun lofelig kan rore ved, 

uden at indlade sig videre demdi. Nok er det, dette sees tydelig, 
at de Gamle, om vor Norden, og om de nordlige Kanter af nu 
verrende Rusland, har giort sig et Begreb, som langt fra ei kom- 
mer overeens med bemeldte Landes nu verrende Beskaffenhed, mm 
som wdvendig maa vildes, udftuderes og ret bestemmes, hvis man 
ret vil forstaae og forklare dem. At ville tilveiebringe det sidste, 
uden at have tilveiebragt det forste, er at famle i Merket, at gri- 
beSkyggen for Legemet. Jornandes har, om bemeldte Lande, i 
visse Maader, giort sig samme Begreb, som de Gamle: men han 
maa have erfaret, Det maa Folk fra de Kanter have berettet ham, 
at der var ingen de Hyperboreers He at sinde, ingen Elixoea, in
gen Carambyre, ingen norden om Skythien, ingen henne rnod det 
Kaspiske Hav beliggende Her, som Plinius og Mel a omtale (b). 
Her har da Jornandes anseet sig for berettiget, til at giore det sam
me, som han havde giort Nled Herne, norden om Germanien og 
Sarmatien (e); ogsaa nysncevnte Her, som de Gamle satte norden 
om Skythien, alle liège indtil det formeente Indlob til det Kaspi- 
ffe Hav, har han anseet for Deele, eller for Nccste og Odder af den 
store Scanzia ; og naar saa var, hvad kunde han da andet giore, 
end at ndstrcrkke de ostlige Kanter af bemeldte Scanzia til henimod 
Mundingen til det Kaspiske Hav é hos eller ftrax vesten for hvilken, 
de Gamle synes at have sat Grcrndserne, paa den Kant, mellem 
Europa og Asien (d).

§. iz. 

(s) See de Si tu Daniæ > cap. 222. i Lindenbrogii Scriptor. Rerum Septentrionalium, 
pag. 58. ,

(b) Ser Plinii Hi ft. Natur. Lib. 4. pag. 327. vg Mela, de Situ Orbis, Lib. 3. cap. 6.
(c) See foregaaendc §. 8-
(d) See Plinii Beretning, MM endnu tydeiiger Melæ, de Situ Orbis, Lib. 3. in Capite de 

Scythia.
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§. iz.

Alt dette bliver saa meget visser, som det endnu af andre Om- 
ftcrndigheder stadfæstes. Jornandes scrtter, paa Le nordlige og ost
lige Kanter, af sin Scanzia de Adpgit eller AdeZit/ et besynder
ligt Folke-Navn, mm som dog findes iglen, i de Gamles Àttagorœ 
eller Adagottæ og Attacotta. Disse beretter Plinius (a) at have boet i 
de yderste Kanter mod Norden, hvor de havde et halvt Aar bestan
dig Dag, og et andet halvt Aar bestandig Nat, efter nogles Be
retning i Europa, men efter andres, paa den foreste Strandkant 
af Asien (mod Vesten) paa det forst ommeldte Sted, nemlig i Eu
ropa, under Navn af Hyperboreer, men i Asien, under Navn af 
Attacoræ, der i Skikke, Levemaade og Beliggenhed, komme over- 
eens med hine Hyperboreer. Ved at scette de Adogtt eller de 
Gamles Adagotta, paa Hen Scanzia, viser da Jemandes tydelig, 
hvor vidt han har udstrakt den mod Asten, nemlig lige til Asiens 
Grcendser; ved at udelukke de Hyperboreers Navn af Scanzia, vi
ser han / at til den har han henregnet de Gamles infula Hyperbo
reorum, soul tilforn er erindret; ved Beretningen om Aens Scan- 
ziæ Strandbredde, at Haver løb ind paa dem, eller at de af Ha
vet bleve oversvommede, kan han vel have meent Ebbe og Flod, 
men retter har han sigtet til Melæ Beretning (b) orn de norden for 
Sarmatten beliggende Steder, " at ved Havets ffivtesviis steede 
" Tillob og Asiob, saae de Steder undertiden ud, som Aer, under- 
” tiden iglen, som fast Land. ” Hans Scanzia har da, foruden an
det meere, ogsaa indbefattet bemeldte Steder. Og lad vcere Pto- 
kntœi Scandia, som Jornandes har lagt til Grund, for Beskrivel
sen over sin Scanzia, har saa liden Strcrkning, at deraf nogen Tvil 
synesat kunne reise sig, imod den store Strcrkning, som vi her 
overalt have givet Jornandis Scanzia; saa falder dog denne Tvik 
lcet bort, naar man seer, at den garnle Agathemerus (c) og andre, 

C 3 som

(a) See Hiftor. Natur. Lib. 4. cap. 26. pag. 472. Tom. i. edit» Hard. 4,
(b) De Situ Orbis , Lib. 3 , cap,. 6.
(c) See Geograph; Græd Minores, per Hudfon3 Tom. A4 pag, 40,
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som have fulgt Ptolemccum, have giort Scandia Maxima til en me
get ftor £>e, som strakte sig meget langt ud over de nordlige Kan
ter af Gernranien. Efter hvad tilforn er anfsrt, har Jemandes 
havt meere end een Anledning til at g Lore det samme. Og bliver 
da Slutningen af alt dette denne: at Jornandis Scanzia har mod 
Vesten groendset til Vefter-Havet og Thule ; mod Norden, til 
Nord- og Iis-Havet; mot) Sonden, til Germanien og Sarmatten; 
men mod Aften, til Mundingen af det Kaspiske Hav ; en Munding, 
som mueligt aldrig har vceret til, vift nok, ikke i Jornandis Lider, 
naar derved stal vcere meent et Sund, eller en ganske fri og aaben 
Giennemfart, men som de Gamle nlaa have dannet sig deraf, at 
de Floder Volga og Kama, paa den eene, den Flod Petzora med 
fieere, paa den anden Side, enten i de ccldfte Lider bave virkelig 
hccngt fannnen med hinanden, og aabnet en Giennemfart fra Iis- 
Havet, til det Kaspiske Hav, eller de Gamle, af en og anden os 
nu ubekiendt Anlednings have forestillet sig det sim at vcere. At 
forbencevnte Floder have engang virkelig hccngt sammen, og aabnet 
hemeldte Giennemfart, og at de Gamle have havt Anledning, til 
at forestille sig den, det viljer tydelig de Egnes Beskaffenhed, igien- 
nem hvilke de Floder tobe, og hvor de have deres Udspring. Man 
kan endnu med Baade og Fartsier fra Kama, som lober i Volga, 
komme over til Petschora (a), folgelig fra det Kaspiske Hav, til 
Iishavet; man kan ogsaa, fra bemeldte Kama, komrne over i 
Dvina-Floden; paa begge Steder, har man kun en smal Land- 
Tunge, sonr nu maa passeres, men ventelig ikke, i de ccldfte Tider; 
og igiennem denne Vei, eller paa bemeldte Floder, er i fordum 
Dage dreven en ftccrk Handel, ei allene af de gamle Bulgarer, med 
de hos Iishavet boende Folk, men ogsaa mellem Asien og det gamle 
Viarmien (b). Vift nok har vor Jords Overflade, paa mangfol
dige, om ei paa de fleste Steder, vccret langt anderledes, end den 

nu

"(a) Sec R. Rrtschows Dagbog over hans Reise i Rusland, 1769. 70. 71. pag. 296. og 
det tilfsicde Kort, pag. 300.

(b) See Rytschow paa anfsrte Sted, pag. 295, og 303. Strablenbergs Nord und Östliche 
Europa und 21'ficrç,- Einleitung, pag. 95. og 103.
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NU er, og vistnok tillige gier man de Gamle ofte Uret/ ved at an
jee deres Beretninger derom, for Digt eller Fabler, fordi de ei 
passe til de Tings nu vcrrende Omstændigheder. Det er vel lutter 
smau Stokker og Stumper, vi endnu have tilovers, af de celdfte 
Iord-Beffriveres Arbeider og Beretninger: men onsseligt var det, 
om de bleve alle rigtig samlede, ret bragte i Orden, ret provede 
og undersogte; et nioisommeligt Arbeide, men som jeg sikkert troer, 
vilde give os en nye og ei mindre moerkvccrdig Theorie, om vor 
Jords celdre Bessassenhed, tienlig til at oplyse dens nu vcrrende 
Tilstand og Forfatning.

§. 14'
Saavidt em Jornandis Beretninger, angaaende de Nordisse 

Lande, samt Ken Scanzia, dens Grcendser og Strcrkning i Almin
delighed. Nu vil det da blive Tid, at nnderfoge enhver af de Po
ster ifcer, fom han unserer, onl sin Scanzia, at faftscrtte ethvert 
Folkes Boepcele eller Beliggenhed, som han der scctter, og at for
klare de Navne, hvilke hos ham forekomme. ” Den Flod vagi, 
" siger han, lober ud i det store Hav, af en overmande stor G-e, 
" midt inde i Jordens Skiod, -sten for Den Scanzia. " Hvor fin
der man, maa her fporges, osten for Scanzia, suudunSoe? hvor 
ssal man soge Floden Vagi l Vistnok kan ved bemeldte Soe ei vcere 
sigtet, enten til Kster-Soen, etter til det Hvide Hav: det passer 
sig pan ingen Munde; ved den knn ei heller vcere meent det Knfpi- 
sse Hnv felv, ei ved Floden Vngi foromtnlte Indlob dertil, lnd 
end voere, nt Mela siger om bemeldte Indlob, nt det lignede en 
Flod, lad og vcere, nt det kommer vel nok overeens med Beliggen
heden nf Scanzia, osten for hvilken omtulte Indlob var, ligefom 
osten for den ogsnn Floden Vngi: thi Jemandes tnler siden, pnu 
et nndet Sted (a), om det Knspisse Hnv, men tillige, pnu en gun
sse anden Mnude; hun melder der intet, om nogen Flod Vugi; og 
kalder ingensteds bencevnte Hav en Soe (lacum), men et Hav (mare).

For

(a) See de rebus Geticis, cap. Z.
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For at finde oftncevnteVagi, maa her da mcerkes, at dette Navn 
har han vift nok ei taget/ afde gamle Groesse eller Romerske Skri- 
bente: hos ingen af dem forekommer noget saadant; det maa da 
vccre kommet fra Norden; og der finder man virkelig, at det har 
vceret bekiendt. Vag eller Vang er et endnu i Norden bekicendt 
Ord; med det, som med et almindeligt Navn- ' tegnede de gamle 
Vaner ethvert Hav, enhver See, som det gamle Vers, kaldet Al- 
vismaal beretter, der staaer i den celdre, eller i den saa kaldte Scc- 
mundi Edda; det bemcerker endnu et Sund, en Bugt af Havet, 
og Vaki eller Vaak en Aabning i Vandet, soer hvor det med Ais 
er belagt. Endnu mere: Edda melder om en Vaaa, en Fiord, 
eller en Flod, Elwaga, i de nu vcerende nordlige Kanter af Rus
land, i eller ved Iotunheim; og paa bemeldte Kanter findes virke
lig den Flod Vagi eller Vaga, sonr af en Soe, fra Vesten af, lo
ber mod Aften, ud i DvinaFloden, og giennem denne ud i det Hvide 
Hav (a). Denne og ingen anden bliver da Jornandis Vagi; og 
denne Flod maa vcere bleven ham ister bekia'ndt, giennem hans 
Landsmcend, af Anledning, at disse, efter deres Udvandring fra 
vor Norden, maa have ftedt paa den, eller ved den havt deres Boe- 
poele. Vel konuner Floden Vagi herved til at ftaae paa et uret 
Sted: men det kan ingen Vansselighed foraarsage; det maatte 
ffee, efter Jornandis System: sin Scanzia har han udstrakt mod 
Asien, langt over Grcendserne af vor Nordisse Halv-Ke, og altsaa 
maatte Floden Vagi ogsaa flottes didhen.

§. 15.
Efterat have faftstlt Grcendserne af sin Scanzia, melder Jor- 

nandes cm delt i Almindelighed, at endssiont paa den boede mange 
og adssillige Folk, saa ncevnede dog Ptolemceus kun syv af dem. 
Saavidt man, af de hidindtil udkomne Exemplarer af Jornandis 
Skrivter, kan see, har han ei selv villet befatte sig med at opregne 
disse Folkes Navne, etter med at forklare dem, etter med at stette 

andre,

(a) See Strahlenbergs Kort, og den Russifie Atlas, PÑÑ Kortet over heele Rusland.



angaaende de Gamles Knndffab øm Nørden. 25 
andre, i deres Sted, men han ganer dem nsle, snn noer fom de Dan
skes og Gothernes Navne, stiltiende forbi. Dog er det mcrrkvoer? 
digt, nt endeel andre, der have trnndt Jornandis Fodspor, have vil
let gisre et Forstg pan at scette nndre Navne i deres Sted, ister 
Roderions Kimenes elltr Toletanus (a), M SkribtNt, s0M hñk levet Í 
det izde Hundrede Anr, og som man tydelig kan see at have taget, 
bande hvad vi her sigte tit, samt andet meere af Jornande <b). 
” I det store Hav, siger han, ligger en stor Ke, ved Navn Scandia, 
” pan hvilken Ke skient mange og adskillige Nationer boe, san ncrv- 
” ner dog Claudius Ptolemaeus kun syv af dem, nemlig, de Got- 
"ther, de Visigotder, deOstrogother, deDanffe, de Ruger, 
" de Arocher, de Thnnier, over hvilke Rodulf siden var Konge, 
" som da han herte om Kong Theodoriks Tapperhed, foragtede sit 
” eget Rige, og gav sig hos ham i Krigs Tienefte. " Man feer, at 
Skribenten har taget meget af dette, Ord for Ord, af Jornande, 
men man seer tilluge, at han har meere, end som nu findes hos 
hans Forgicenger. _ Skal man da troe, at Rodericus har havt for 
sig Eremplarer af Jornande, der have vceret meere fuldstcrndige, 
end de ere, som vi nu have? det kan verre, det stines ei urimeligt: 
men det kan og verre, at Rodericus har her betient sig af samme 
Frihed, mod Jemandes, som denne har brugt, i Hensigt til Pto- 
lemæus, nemlig tillagt, forandret og omsat Ting, Navne og Ste
der, ligesom ham syntes, at det, efter hans Begreb, best vilde 
passe sig.

§. 16.

Sin Beffrivelse, over Indbyggerne, paa Ken Scanzia, be
gynder Jo mandes med foromtalte Adogit, hvilke han strtter, paa 

dens

(s) Han levede ved Aar I2IO. See Fabricii Bíbliork Med. Farinir., Grotii Prolegomena, 
ad Hi flor. Gothorum, &c. pag. 139. og Hambergers Nachrichten von den vomemsten 
Schriftstellern, Tom. 4. pag. 376.

(b) See bemeldte Grotii Prolegomena, pag. 139, og jf. VwingJkiMs Annotata ad Cochlæi 
Vitam Theodorici, pag. 320.

D
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dens nordlige Kant, men som, ester hvad vi derom tilforn have 
vrist, maa tittiige have beboet dens yderfte Kant mod Ksten. Da 
jemandes altsaa begynder sin Bestridelse over Indbyggerne/ PÑÑ 
Scanzia, med bemeldte Adogit/ men derimod ender den med de Go- 
ther, de Danffe og andre lcengst henne mod Vesten boende, saa kan 
deraf den betydelige Slutning sikkert udtrcekkes, at Jemandes, i 
at opregne Scanziens Indbyggere/ eller deres Voepcete, gaaer fra 
Norden og Ksten, mod Sonden og Vesten. Dette maa blive en 
Hoved-Post i Sagen, en Hoved-Regel og Rettesnor, for at udfinde, 
hvor omtrent de af vor Skribent opregnede Folk have boet, og 
hvilke de have vceret; en Regel, som strar giver os den Formodning, 
at de sieeste af bemeldte Folk ei kunne have boet paa den Nordiste nu 
vcerende Halv-Oe, endnu mindre, alle i Sverrig eller Gothland og 
Skaane, som endeel have meent, men uden for den; en Sag, som 
bliver endnu meere tydelig deraf, at de sieeste Navne, Jeman
des giver omtalte Folk, ere og have vceret fremmede i vor Norden, 
ei mindre end Navnet Adogit felv, hvorom vi vel tilforn have 
handlet, men hvortil endnu, til Sagens vildere Oplysning, fol
gende kan lccgges. I Anledning af de mange Ulykker, som ram
mede det Romerste Rige, under Keiser Valentiniani den ferstes Re
giering, beretter Ammianus Marcellinus (a), " at de Picter, Sax- 
” oner, Skoter og Attakotter paaferte de Britannier bestandige 
" Plager og Ulykker;" lceggende til paa et andet Sted (b) ” at de 
" Picter, som den Tiid havde deelt sig i 2de Folk, de Dikalidonier 
" ög de Vecturioner, famt de Attakorrer, der vare et meget sirid- 
" bart Folk, og de Skoter fvermede omkring (i Britannien) og ud- 
" plyndrede mange Steder. " Om hvilke Attikotorer, som de der 
kaldes, og Skotter, Hieronymus fortceller i et af hans Breve (c), 
at de havde Hustruer og Born tilfceltes; en Fortcelling, sont vitser, 
at diste Folk maa have vceret store Barbarer, etter udraabte derfor, 
og som, foruden andet, kan give Anledning til at troe, at ved be

meldte

(a) See hans Hiftoriarum Lib. 24. Cap. 4. pag. 315. edir. Valefiii 4.
(b) See nysanfm'le Sted, pag. 346.
(c) See Utierii Antiqvitates Ecclefiæ Britannica', pag. 307.
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meldte Adogit, eñer KñÑLtt, Kattakotti, Attiffoti ogAttigotti 
(stråledes vidner Guil. Cambdenus (a) at Navnet lyder i endeel 
haandffrevne Exemplarer af Hieronymo) iitaa vcere sigtet ister til 
de gamle Joter, eller Indbyggerne i de Gamles Iotunhemr, fom 
laae just paa de Steder, hvor Jornandes stetter sine Adogit, de cest 
dre Skrwente deres Attagorce, nemlig often og norden for Floden 
Bagi og Elivaga (b) og derfra vildere, langs Kysterne af Iishavet, 
hvilke Landes Indbyggere blive, af endeel vore gamle Skribente, 
ndraabte for grumme Vanffabninger, Trolle og Uhyrer (c), og 
deres Boliger beffrevne, fom overhyllede af et bestandigt Merke, 
li'gefom Jemandes siger, om de Adogit, at de i 40 Dage havde be
standig Nat, og Mela om de Hyperboreer, desamme, efter Plinii 
Beretning, som de Attagorce, at de havde bestandig Nat, et halvt 
Aar igiemmn.

§. 17-
At Jornandes ellers stetter de Adogit paa Scanzia, da de cest 

dre Skribente derimod scette deres Attagorce paa det safte Land i 
Skythien, ma a ei komme nogen underligt for, naar man betragter 
hvad om hans Scanzia tilforn er anfert, nemlig deels, at han har 
udstrakt den saa langt mod Aften, at den, for en ftor Deel, kom til 
at ligge ved og norden for Skythien, deels at ban har giort Stykker 
af det safte Land, til Deele as bemeldte Scanzia; hvorover mange 
af de midlere Tiders Skribente ogsaa henregne den til Skythien (d). 
Men meere besynderligt er det, at de Adogit yderst paa Scanzia, 
mod Norden og Aften, eller de Attagotter i Skythien, henne ved 
Indledet til det Kaspiffe Hav, sindes at have giort det store Spring, 
fra Skythien af over til Britannien, og der at have siaaet sig i Sest

D 2 v stab

(a) See Cambdens Britannia, pag. 91, og UíTerius loc. cit. pag. 347.
(b) See 2lshandlingen, om de Norffes Oprindelse, pas;. 141«
(c) See nys anssrte Afhandling, pag. 151» og pag. 167.
(d) Som Hugo de S. Viclore apud Theodoricum Monachum, de Regibus Norvegiae, hx 

praefatione; Gemíius Tilbenenfis, in Scriptor, Rerum Bruns vic» Tool 2. pag. 955. med
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ssab med de Pieter og Skoter. Dette er dog noget , som ester Jor- 
nanäisBegreeb cm Scanzia lcet kan forklares, og er i sig selv ei urii- 
meligt. Hans Scanzia, ligesom Ptolemæi Scandia, laae ei langt 
fra Britannien; de gamle Brittanmsse og Engelsse Skribmte be
rette eensstemmig, at Picterne vare komne fra ' Skythien (a) ; der 
hoede de Attagotter; der vore gamle Jotter. Med hine Picter kun
de da disse lcet komme over til Brittannien; og de maa virkelig have 
Mort Krigstoge didhen, da anforte Skribmte fore dem der i Feld- 
ten, mod de Romere og Brittannier. Hvilke Skribentes Beret
ning, om de Uttagotters eller Jotters Toge paa Britannien, i Sel- 
ssab med de Picter og Skoter, og det allerede i Keiser Valentiniani 
Tider, kunne tilliige tiene, til at stadfccfte tvende Poster i den gamle 
Historie, som endeel nyere i vore Tider have giort sig Umage for at 
desmide, den forste nemlig, at de Nordisse Folk, de Norsse og de 
Jeter ister, have i meget gamle Tiider, allerede i det fierde Hun
drede Aar, om eifer, giortKrigstogetil Brittannien; den anden, 
at de gamle Picter udstamme her fra Norden.

§. i8.

Men nok herom; vi kömmt igien til vor Jornandes. Denne, 
esterat have talet om de Adogit, sour boende kcengft henne mod Nor
den og Aften paa Scanzia, kommer til de Skretofenner (b). Ef
ter foromtalte Lur, font vor Forfatter bruger i sine Fortccllinger, 
maa diste have boet ved Siden af hine Adogit, noget lcrnger hen 
mod Vesten. Dette tilliige med Navnet selv giver ftrax titkicende, 
at her tales om det samme Slags Folk, som endnu beboer vor 
yderste Norden, under Navn af Fenner eller Finner. Men dette 
afgior ei Sagen; her maa endnu usier underssges og faftscettes, 
hvor disse Skretofenner, efter Jornandis Beretning, egentlig maa 

have
(a) ” See Bedæ Hiftor. Ecclef. pag. 2. Higdeni Polychrom apud Gale, inter Scriptor. Bri

tan. 15. pag. 2cy.
(b) fov«nf»ttt Codice Ambrófiano,I«fc6:'Refénna>; hos Grotium, i hans Hiftor. Gotho- 
X JrÜm &c., tres Crefennæ: wén som denne erindrer m Prolegomenis, pag. 5, maa her l«-

sts Scritofennæ, som hos andre Skribente gemeenlig bruges.



angññende de Gamles Kundffab om Norden. 2g_ 
have boet, om inden eller uden for den Nordiste Halv-Ke, om vest, 
nord eller often for den Botniste Bugt. Til den Ende maa vi her, 
forend vi kunne gaae vildere, atter giere endeel almindelige An- 
mcrrkninger, faavel i Hensigt til bemeldte Finner/ som til Scannens 
evrige Indbyggere. Den ferfte er/ at Jemandes scctter endeel 
Folke-Navne, paa to adstilte Steder/ i sin Scanzia; hvoraf nlaa 
sluttes/ at derved ogfaa er sigtet/ til to adstilte Nationer/ lad vcere 
man/ efter Navnenes Lrighed at dommez skulde meene, at de sig
tede kun til eet og samme Folk. Saaledes melder han forst, om de 
Skretofennev, paa et, siden efter et langt Omsvob, omde^m- 
nalther, paa et andet, dernceft om de spagfcrrdige Finner, paa 
det tredie Sted. Paa samme Maade, taler han forsi om de ^Ane- 
thans, siden efter et langt Mellemrum, om de Guechidi; liigesaa, 
forst om de Gamigorh, derefter ogfaa om de Gothener, og om 
de Vstrogorher; om ei tilliige, efter foranforte Roderici Toletani 
Udsigende, om de Vrstgother. For det andet, fortiener dette, til 
Sagens ncermere Oplysning, fornemmelig og ister at anmcerkes: 
at vor Skribent deeler selv Scanziens Indbyggere, som i tvende Ho
ved-Klasser, ved at stette midt ind i sin Fortcetting, disse Ord: Sunt 
ex his exteriores &c., hvorved hatt gior som en Hoved-Forstiel, 
imellem de Folk, han opncrvner for, og dem, han opregner, efter 
bemeldte Ord. Mellem hvilke Folk denne kicendelige og betydelige 
Forsticel endnu, for det tredie, er at moerke: at blandt de Folke-Nav
ne, som anfores for Ordet: Exteriores, ere de sieefte i vor Norden 
ganste ubekiccndte; derimod blandt dem, som opregnes, efter be
meldte Ord, neppe noget, four jo der kan findes igien. Disse tre 
Poster skulle da tiene os til ftor Netledning, i vort Forehavende, 
iscer Ordet, Exteriores. Thi hos de Latinste Skribente bruges dette 
Ord gemeenligen, i Jord-Beskrivelsen, til at betegne de Steder, 
fom hgge mod Vesten, de vestlige Kanter, de mod Vesten boende. 
Ora Hifpaniæ exterior, bemoerker hos Pomp. Mela (a), den Kant af 
Spanien, som ligger mod Hesten, uden for Middelhavet; Galliæ 

D 3 ora ,

(a) See de Situ Orbis, Lib. 3. cap*  i«,
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ora exterior fígcíCDCé den pesîre (if Gallien (a) ; Extera Eu
ropas .hos Plinium (b), Le Vestlige Kanter as Europa,, mange an
dre Steder hos ham at forbigaae; og Mare exterius, hos Marcia
nus Heracleota (c) det vestlige Hav. Naar altsla Jemandes, ester
at have opregnet de paa hans Scanzia, mod Aften boende Folk, glor 
en Overgang fra dem, til andre, som han kalder: ex his, eller let
ter, ab his (dem, han hidindtil havde opregnet) exteriores; sññ kan 
vel ingen anden Meening deraf udkomme, end denne: at ligesom 
han hidindtil havde opregnet de mod Aften boende, saa vilde han 
itu anfo-re dem, som boede mod Vesten, eller Vesten fra hine.

§. 19-
Men hvor, maa man her spsrge, endes da Len estlige Deel af 

Jornandis Scanzia, og hvor begynder den Vestliget Dette skal ei 
blive vansseligt at udfinde, hvis man iagttager, at Jemandes, til 
Exteriores Scanziæ, henregner de Vftrogyther, de VVetyldi 
eller Sveuffe, og andre fleere, som stedse have beboet de eftlige 
Kanter af Landstrcekningen paa den vestlige Side af Astensem, og 
at han fremst i Spidsen for sine exteriores setter bencevnte Ostro- 
gother. Heraf udtrcrkkes denne lcrtte og naturlige Slutning, at 
Jornandes, til exteriores, eller til dm vestlige Deel af Scanzia, har 
henregnet alt hvad som ligger vesten for Afterseen og vesten for den 
Finsse Bugt; hvoraf vildere folger, at alle de Karle, alle de Folk, 
som af hant opregnes, ferend han kommer til exteriores, til de 
Ostrogother ister, maa blive uden for vor egentlige Norden, uden 
for Danmark, uden for Norge og Sverrig, eller de maa seges, ei 
i de vesten for bemeldte Aftersee, nuti alle i de esten for den liggen
de Kanter; hvor da ogsaa bemeldte Skrirofeuner maa faae deres 
Boepcele, ved Siden af og vesten for de Ado'git eller Ioter, fslge- 
lig omtrent i de Gamles Biarmaland, samt norden og vesten om 
Gandviken, eller det Hvide Hav, hvor Other fra Helgoland i 

Norge,

(a) See nys anfsrte Sted. cap. 2.
(b) See hans Hiftor. Natural. Tom. I. pag. 221.
(c) See Geogr. Græ. Min. Tom. j. pag. 65.
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Norge, vor coldste Nordiste Iordbestriver, stetter de Terfcrmcr (a)v 
Bemeldte Gkritofinner holder man gemeenlig for at vcrre saa kal
dede, af deres Fcerdighed, i at stride etter lobe paa Skier over 
Sneen; denne Meening har , endogsaa fra meget gamle Tider af, 
veeret vedtagen og almindelig, fom fees af Pauli Diaconi Beret
ning (b); og den fynes meget vel at komme overeens, faavel lned 
Navnet selv, fom rned Finnernes Levemaade. De Skridfenner, 
siger Grotius (c), have faaet Navn af at lobe; de Redefcnner, af 
at kiore. Men jeg tviler lneget paa, at dette kan vcere antageligt. 
Kiore ei alle Finner, maatte man spsrge? lobe de ei alle paa Skierl 
jo den Kunst forftaae de alle, og have vel stedse forsmået den; den 
var, i de ccldre Tider, ogsaa overalt gioengs blandt de andre Nor
dens Indbyggere, ister blandt de Norste, hvis Printser og Konger 
have regnet den Legems-Hvelse blandt Deres fornemste Kunster. Un
derligt derfor, enten at visse Finner stulte have faaet Navn af det, 
fon: var tilftrlles for dem alle, eller at man har tillagt Finnernes 
Navn et stort Frastillelfes Mcorke, af en Ting, som var blandt 
dem saa almindelig. Navnet, Skritefinner, troer jeg derfor, 
maa vcere kommen, af en meere sterdeles Ting, af en vis Håndte
ring, der har varet i Brug, kun blandt visse af dem, ei blandt 
dem alle. Skrci, eller som Forfatteren til Historien om de Dan
stes Reise til det Hellige Land (d), har udtalt det, Skreitz, kal
der man i Norge en viss Sort Fist, af Torsteflaget, fom paa en 
vis Tiid af Aaret fanges i stor Mcrngde, paa de Norste Kyster, 
fornemmelig i Nordland og Finmarken, ogsaa af Finner, eller af 
de saa kaldte Si^finner. De blandt Finnerne, som dreve denne 
Håndtering, i de crldre Tider, maa da, af deres Skrei- eller Skreit- 
Fifferie, hvorved de stiltes fra dem, som man endnu kalder Freld-

Firmer,

(a) See hans Peripins, in Vita Alfredi per Spelmannum, og bag ved Are Frodes Zflenditt- 
gabok, udgiven af A. BufTæo, §. 4.

(b) See de Geftis Longobardorum, cap. 5.
(c) See hans Prolegomena, ad Hiftor. Gothorum Ac. pag, 5.
(ci) See Profectio Danorum in Terram Sanclam, ndgivm nf Kirdimanno, Cap, 9^ 

pag*  146»
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Armer, vare blevne kaldte Skrei- Skreir- eller Gkriks-Finner; 
og de MÑÑ det vare, som Jornandes her ister omtaler.

§. 20.
Fra de Skritosinner kommer vor Skribent til de saa kaldte 

Suethans, hvilke han beffriyer^som navnkundige, af deres yp
perlige Heste, af deres Sabe!-^)kmd, og andre smukke Skind- 
Varer etter Pels-Verke, hvormed de dreve Handel, igiennem utal
lige andre Folkes Lande, liige til de Romeres. Neppe, det jeg 
veed, har nogen tvilet paa, at ved bemeldte Suethans jo bor for- 
staaes de Svenske; det miser, harman meent, NavnenesLiighed. 
Jeg troer tvertimod, dette vitser, hvor leet Navnenes Liighed kan 
bedrage. At Jornandes, med sine Suethans, har sigtet til de Sven- 
ffe, ffulde jeg neppe troe, at nogen vil ansee for riimeligt, som med 
forneden Opmcerksomhed laser beineldte Skribent, etter har lagt 
Mcerke til hvad om hans Scanzia, dens Beliggenhed, dens Stram
ning, dens Indbyggere, er i Almindelighed tilforn anfort: det pas
ser paa ingen Maade sammen; ei heller passer det sammen med de, 
af Skribenten felv anforte Kicendemcerker, paa de Suethans. Hvor 
finder man, hos nogen gammel Skribent, berettet at de Svenffe have 
varet sårdeles beromte, af deres ffionne Hefte, etter af deres Ryt
teriet Hvo beretter os, at de Svenffe nogensinde, etter i Jornandis 
Tuder, have drevet Handel med de Romere t Finder man vel noget- 
fteds, enten hos vore egne, etter fremmede Skribente, berettet, om 
saadan Overfisdighed, paa Sabelskind og andre defliige kostbare 
Pelsvcerke blandt de Svenffe, at bemeldte Skind have varet deres 
sadvanlige Kladedragt, og at de dermed have drevet Handel, paa 
fremmede Steder, isar med de Romere t Vist nok ikke. Man fin
der det, sour er tvertimod, nemlig at de Svenffe saavel som de an
dre Indbyggere her i Norden, deres Printser og Konger isar, have 
ladet indkiobe bemeldte Varer, paa fremmede Steder, saasom i 
Holmgard, i Gardarike, i Aufturveg, eller i de norden og osten onr 
Hstersoen beliggende Lande. Man har Erempel derpaa, i den 
Norffe Konge Harald Haarfager, og iden Svenske Konge, Erik

Emund-
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Emundson, hvis Hofmand og Kioemper, udsendte paa begg^ Su
der -il Holmgard, for at indkisbe kostbare Skindvarer, og dermed 
underforede Kapper, komme der, om bemeldte Varer, i Striid 
med hinanden (a). En (Audleikur, kaldet Gerski, lod Kong Oluf 
den Hellige engang reife til Gardarike, for der at indkiobe dyrebare 
øHiib, som Kongen vilde bruge til Stats-Klader (b); en anden 
Gang brugte han, i samme Erinde, en ved Navn R.arl, der i Sel
skab med den bekioendte Thore Hund, reifte til Biarmeland, og 
kiobte der Skind-Varer, bande for bemeldte Konge og sig selv (c)- 
Hvilken Handel, pan bencrvnte Steder, og Indkiob der af Skind- 
Varer, blandt dem ister af Sabelskind, blev af endeel dreven med 
den Fliid, at de finge Til- eller Kge-Navne deraf, blandt andre en 
vis Mand, ved Navn Br^rn, som blev kaldet Skinna-BOrn, 
fordi han, beder det (d), seiglede til Anfturveg (e), og der indkiobte 
Graa-Skrnd og Sofala-Skrnd.

§. 21.
Dette med andet meere, som her forbigaaes, vitser tydelig, 

at hverken Norge, ei heller Sverrig have i fordum Dage vcrret saa 
beromte, af deres Skind-Varer og kostbare Pelsvcrrke, eller drevet 
saadan Handel dermed, at Jornandes kan didhen have sigtet med 
foranforte Beffrivelse over de Auethans; hvorimod alt dette pas
ser, uden Modsigelse, allerbest paa de norden og often om Oftersoen 
beliggende Lande, eller paa de nordlige Kanter af nu verrende Rus
land, ligesom ogsaa paa Sibérien selv, hvor stedse har vcrret dre
vet, og endnu drives en vidloftig Handel, med bemeldte Varer; 
hvorfra Adam af Bremen ogsaa vidner (f), at de udenlandske 
pelsverke, eller de kostbgre Maar- og Sabel-Skind (martures 

pretiofi,

(a) See Pattr Hauks Habrokar, Flateiar-Bok, og Norffe Histories 1 Deel, pag. 214.
(b) See Heimskringla, Tom. 1. pag. 443. edit. Permgik.
(c) See nysanferte Sted, pag. 620.
(d) See Sagann af Dhorde Hredu.
(e) Saaledes kaldte vore Forfadre alle kande osten for Asterssen.
(f) See de Situ Daniæ, pag. 14.
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pretiofi, vertes marturinæ) i hans Tiid komme; og hvor de HuNtp 
gari etter Ungarer, i de celdfte Tider, have havt deres Boepale, 
paa de henne mod Sibérien beliggende Kanter; hvilke Hunugarer 
maa vift nok, for en Deel, have udgiort de saa kaldte Suethans, 
eftersoin Jemandes selv udtrykkelig vidner (a), at berneldte, i .Aky- 
rbien boende Hunugarer vare deraf bekicendte, at fra dem kom 
den Handel, der blev dreven med MaarMnd (pellium murina
rum commercium) ; og da paa dem det Kicendemcerke desuden faa 
vel passer sig, som Jemandes giver os paa de Suethans, at de 
brugte ypperlige Heste. Det er bekicrndt, at de Hungarer have, 
i åre Tuder, liigesom de endnu ere, vceret kicekke Ryttere, og at 
Le have, liigesom Tatarerne nu omstunder, havt rafte, modige, 
samt til Krig og andet Arbeide vel svede og haardfsre Heste. Her
til kommer endnu dette: at som de Guignes har viift, i en Afhand
ling, indfort i Memoir, de l’Academie des inscriptions & Bel. Lett., 
Tom. Z2. have de Romere, i celdre Tuder, virkelig fort Handel 
med Tatarerne, end ogsaa med de Chineser, men ere deri meget 
blevne hindrede, af Partherne. End ogsaa i Jornandis egne Tuder, 
ved Aar 569, sendte Tatar-Chan Gesandte til Conftantinopek, hvilke 
stiftede der det forste Forbund, mettent Torker og Romere. Til 
bemeldte Handel , i de nordlige Kanter af nu varende Rusland, og 
i Sibérien, maa da Jemandes her have sigtet; og den synes at have 
varet i Gang, fra umindelige Tiider af, end ogsaa lange for Christi 
Fodsel, da Herodotus selv taler em den (b), og beretter, at de 
Gkyrher, fom boede hos det Sorte Hav, pleiede at reise paa Kiob- 
mandftab, til Lande, saa langt bortliggende mod Norden, at de 
under Veis maatte passere Folk, som talede 7 Slags adskilte Sprog, 
og derfor betiente sig af liigesaa mange Slags Tolke.

§. 22.
De Suethans maa da ei soges i Sverrig; det vil blive etfor- 

gieves Arbeide. Men hvorfra, maa her sporges, have de da faaet

(a) See de rebus Geticis , cap. 5.
(b) See hans Melpomene f. Hiflor. Lib. 4. §. II. IZ.
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et Navn, der saa meget liigner de Svenffesê Her maa Erkes t ar 
vore gamle Forfadre have lrdstrakt Navnet Soerrig o: Svithiod, 
folgelig tillage Navnet Sviar, Svear og Svenske, langt over nu 
vanende Sverriges Grandser, og ved Ordet Svithiod villet over
satte Navnet Skythia, saa at de, ruder deres Svithiod have un- 
dertiiden indbefattet alle norden for det Sorte og det Kaspiffe Hav 
liggende Lande, og kaldet dem Svithrod hm Mikla, edur hm 
Ralda, det Store eller det Kolde Sverrig, for ved dette Tittceg at 
Me dem, fra det egentlige Sverrig, som de, uden Tillag, kaldte 
Svithiod. Dette sees af vor ypperlige gamle Skribent, ønotre 
Stnrieeson, hvis Ord herom, saavel i denne, som i sieere Hense
ender , her fortiene at anfsres. De ere disse (a) : " Paa den nordre 
" Side af det Sorte Hav ligger Svithiod hin NJikla eller hin 
” Rallda, hvilket nogle sige at vcere ei minder, end det Store 
” øerkland (b), men andre givre ligesaa stort, som Blaaland det 
" Store (c). Den nordre Deel af (dette) Svithiod ligger ubeboet, 
" formedelst Frost og Kulde. I Svithiod ere mange store Herreder, 
" smut mangfoldige r^lags Folk og Tungemaal. Der ere 2x¿*  
” fer, der ere Dverge, der ere Btaamcend, der ere nrangehaande 
” underlige Folk, der ere ogsaa forfærdelige store Dyr og Dra- 
” ger. Norden fra de Ficrlde, font gaae uden om de bebyggede Lan- 
" de, lvber den Flod igiennem Svithiod, som med Rette heder Ta- 
” nais, men blev tilforn kaldet Tanaqvifl eller Vanaqvrsl. " Nav
net Svithiod have da de Gamle brugt, om tvende adffilte Steder, 
om et Land, i vor Norden, om heele Strikningen norden for det 
Sorte Hav, eller om'de nordlige Kanter af nu vccrende Rusland, 
om det kolde Svithiod ister. Dette maa Jornandes have hort af 
hans Landslncend, eller hort det af Folk her fra Norden; han har 
derover anseet sig befoiet til at stette Svenske paa begge Steder:

E 2 men

(a) See Heiwskrintzla, Tom. i. Cap r. pag. i. edit. Peri n gild old.
(b) Ved Serkland forstode de Gamle en stor Deel af Asien, Persien ister, undertiden en 

Deel af Afrika, undertiden og Spanien, saavidt det var beboet af Saracenerne, af hvilke 
Navnet uden al Tvil har sin Oprindelse.

(c) Herved have vore gamle Forswdre forstemet Afrika, men ister Mhiopien»
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men at han har sat dem begge ind paa Scanzia, det er uden al Tvil 
ffeet, paa Grund af hans foromtalte Begreeb, om Scanziens faa 
store Strcekning, at derunder er indbefattet den storste Deel af nu 
vcerende nordlige Rusland, indtil Floden Petzora, eller hen imod 
Sibérien omtrent, hvilken Landftrcckning vore Forftedre ssnes at 
have egentlig forstaaet ved deres Svithiod hin Kallda.

§. 23.
Jornandis Suethans have vi da fundet, i det kolde Sverrig; 

og til dem har uden Tvil henhvrt en stor Deel af den turba diverfa- 
rum nationum, fom Skribenten strax derefter omtaler, de Teufthes, 
de Vagoth, de Bergio, de Liothidcr, med andre fiecre. At udfin
de, til hvilke Folk Jornandes her har sigtet, hvad han har omtrent 
meent, med disse Navne, og at fasifcette disse Folkes Boepcrle i Al
mindelighed, vil nu vel ei blive sira fcrrdeles vanskeligt, lad vcere 
man ei er i Stand, til at givre Regenffab, for enhver af bemeldte 
Ting iscer, hvilket vil blive en vanffelig, om ei ganffe ngiorlig Sag. 
De maa alle have boet, i bemeldte nordlige Kanter af nu vcerende 
Rusland: det fees afforegaaende; og kunne altfaa ved forbencevnte 
Teufthes, ei vcere meent de faa kaldte Tmstboar i chstergoth- 
land (a), paa den vestre Side af Hsterfoen; ved de Vagoth, ei 
Vestg^rheme (b); ved deBecgro, hverken Bergen i Norge, ei 
heller Bicerg Hcerat i Skanne (c), ei heller vore Nordmceud i Al
mindelighed (d); ved de Hallm, hverken Halland, ei heller Hal- 
lingdal (e); ved de Liorhidcr, hverken den gamle Stad Li^deje 
hos Goth-Elven, ei heller Ludgudde Herrer i Skanne (f). Efter 
hidindtil anforte, scetter Jornandes de Arhellu!, de Fmnaither, 
deservir, deGautigorh: men med de forstncevnte, kan ei vcere 

________________________________________________ sigtet

(a) See Broocmans Dcffrifwelse êfroer Hster-Giéthland, pag. 7.
(b) See nysanforte Sted.
(c) See Monumenta Scania?, Part. 1. pag. 42,
(cl) See Broocman paa anforte Sted.
(e) See anforte Monum. Scan. pag. 44,
(f) See Broccman paa anforte Sted.
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sigtet, enten til de Aiboboar (a) et heller til Albo-Herret i Skan
ne (b); med de F'mnaither, ei tilLinveden i Veftergothland (c); 
med de F er vir, ei til de Fersinger eller til Indbyggerne LFcrrs- 
Herret i Skanne (d); med de Gantlgoeh, ei til de Giringer, i 
bemeldte Skanne (e). Ligeledes knn med de Evngorer, som Jor- 
nandes siden omtaler, ei vcere sigtet til Indbyggerne i Verend, i 
Veftergothland; med de Othirrger, ei til Indvaanerne i Nyrhmg 
sammesteds (f) ei heller til Beboerne af Othen-Herret i Skan
ne (g). Alt hvad man her har med sig, der ffulde time til Beviis, 
er en ringe Overensstemmelse mellem Navnene: men pan den an
den Side har man imod sig alle foranforte Omstændigheder, af 
Scanziens Beliggenhed, Strcekning, de der vcerende Indbyggeres 
Inddeeling, med meere, som viiser, at nysncevnte Folk ei have 
boet, ide vestlige, men alle i de ostlige Kanter afScanzien. Be
synderligt er det desuden, ctf Jemandes, som kun med et eeneste 
Ord ncevner de storfte og betydeligste Folk i Norden, de Svenske, 
de Ostrogother, de Danske, ffulde voere saa noiagttg i at opregne, 
eller saa noie have kicendt endeel smaa Herreder i Gothland og 
Skanne, som faae, uden for de Steder selv, endnu kioende: men 
endnu meere bestmderligt, at han forsi ffnlde navngive visse Herre
ders Indbyggere, i bemeldte Gothland og Skanne, og saa siden, 
tale om de Ostrogother og Skaaninger, som fra hine ganffe adffilte.

§. 24.
Det bliver altsaa et forgieves Arbeide, at lede efter bemeldte 

Folk, paa den vestre Side af Ksterseen: mm lad os see, em vi kun
ne finde dem, pan den oftre. Paa sidstnreldte Kanter, eller øftm 

E z for

(a) See Bmocmans Beffrifning öfwer Aster-Giöthland, pag. 7.
(b) Oasaa dette sammesteds.
(c) See Mo num. Scaniæ, Part. i. pag. 35*,
(d) See Broocman paa anførte Sted.
(e) See Broocman sammesteds. ,
(f) See Mon um. Scaniæ, Par. I. pag. 20.
(g) See Broocman paa nys anførte Sted.
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før ØVemA / scktter Saro Gmmînaticus (a) numerosam gentium 
barbariem, en Samling cif mangfoldige barbariske Folk; pan be
meldte Kanter, Ølien for øverrig, hvor store Udørkener laae, 
strtter ogsaa Adam af B renren (b) monftrofos bom inum greges, CU stor 
Hob vanffabte og grumme Mennesker; der liigeledes Snorro, paa 
anforte Sted, mangfoldige ølags underlige Folk og Tunge- 
maale (c). Hvo seer ikke strax her Overeensstemrnelsen med det, 
sont Jemandes kalder diverfarum turba nationum ? og kan vel nogen 
riimeligere Slutning heraf giores, end at han og hine Skribente 
sigte alle til eet og det samme, alle til visse Folk, som boede osten 
for Sverrig, eller i de nordlige Egne, af nu vcerende Rusland; I 
bemeldte Egne have, efter anfsrte Bidnesbyrde, boet allehaande 
Nationer, som Jemandes siger; der have, som vore gamle Skri
bente bemte, ister boet Tbusser og Rim-Tbusser, Joker eller 
Jorner, Rifer, Bergrrser, Halfriicr eller Halfrrølle (d), og 
andre, efter deres Forestilling, underlige Skabninger. Demmaa 
Jemandes have hort ncevne af Folk her fra Norden, eller af sine 
Landsmcrnd; men han kan selv have hort etter ffrevet feil; at 
Skrive- og Lcefe-Feil have overalt indsneget sig, i hans Historie om 
Gotherne, det sees tydeligt. Naar dette haves forfine, kunne' 
hans Teusthes ei blive andre, end vore Forftedres, etter gamle 
Skribentes, Tbuffer etter Thussts; hans Vagorh ingen andre, 
end Vagi-)ot, Vagi-Ioter, etter de Ioter, som boede hos Eli- 
vaga etter Bagi-Floden (e), de samme uden Tvist som endeel gamle 
Skribente kalde Attagortcr; hans Bergio intet andet, env' 
Bergjor, eller Ioter, som boede paa visse Bicrrge, modsatte hine 
Bagoth, som boede ved Bandet etter Havet; hans Hallin liigesira 
ei andet, end Halris, Halfris, etter vore Forfadres Halfriser; 
og hans Liothider maa blive det samme , som et ister, fremfor hine 

andre,
(a) See hans Diñoiv. Duk Lib 6. pa g. IOZ, edit. Stephanii, og FortñleiU
(b) See de Situ Daniæ, pag, 21. edit, Elzev., int. Traft. Var,
(c) See foregaaende §. 22.
(d) See Th. Torfæi Hiftor. Norveg. Par. I. psg. 114,
(e) Errdeel feette her Iotunheim. See Samsons Fagra Saga, Cap. 13. pag. 20,
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andre, fcelt og vanskabt Folk, eller et Ord, som er sammensat, af 
Liorur, der i vort gamle Sprog bemccrker en hcrflig en, en der har 
en hccflig Lyde i Ansigtet ister (s), og af Ordet Throd, som be- 
mcrrker et Folk; hvoraf Jornandes har g rort Llorhrda:, lrigesom 
han af Navnet Svithiod har giort Suerhldi. Disse Folk, siger 
nysncevnte Skribent, at have beboet et lvwnr og frugtbart Land, 
men som var andre F'olkes Indfald og plynderrer rnrderka- 
stet. Dette passer ogsaa vel nok; det er bekiomdt, at de ved Dvina- 
Floden liggende Lande, det store Perrnien ister, med fieere, ere 
jcevne og frugtbare Lande; man veed, at paa de Kanter, eller i det 
gamle Iotunheim, satte endeel af vore Forfadre deres Glcesisvoll 
og Odamsager (b), hine frugtbare og lykkelige Egne, hvor deres 
Boliger, efter Deden, ffulde blive, og hvor omtrent endeel gamle 
Grceffe og Romerske Skrib ente ogsaa stttte de Hyperboreer, der 
beboede et herligt og frugtbart Land (c), og hvorhen vore gamle 
Forfccdre, de Norffe ister, ogsaa i de cetdste Tiider, sorir sees af 
SturlaugsSaga (d), giorde Soerover-Toge, for at plyndret det 
af den; saa kaldte Brarmaland, eller i de ved og often for Dvina- 
Floden beliggende Lande (e).

5. 25.
Nceft efter hidindtil omtalte Folk, strtter Jornandes sire Folke- 

Navne, de Arhelml, de Fervrr, de Fmnaither, de Gautigoch. 
Disse have vift nok boet, paa samme Kanter, som hine foranforte, 
mm hvor omtrent, esser hvilke Folk derved bor forftaaes, det er 
blandt alt, hvad i anforte Beffrivelse over Scanzien forekommer, 
nceften det vanffekigfte at afgrore. De maa have boet osten for 
Hstersoen, det er vift; og de kunne ei have boet langt fra den, da 
jornandes, i at opregne Indbyggerne paa Scanzia, NN kounner de 

________  saa
(?) See Gudmundi Andrea Lexicon Uland, pag. 167.
(b) See Afhandlingen vm de Norskes Oprindelse, Kap. 4. §. 9 og 12, pag, 136.
(c) Ser Mela, d'e Situ Orbis, Lib. 3. cap 5. samt Afhandlingen, cm de Norskes Opring 

delsc, paa nys anforte Sted.
(d) See Norske Histories fo: ste Part, paar, igi og 132.
( ) See vm Biarmalaud metre, i Forsoget til Norges gamle Geographic
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faa kaldte Exteriores ncer. Riimeligst derfor, at her er sigtet til 
Indbyggerne i Estland og Liflaud, hvilke vore Forftedre kaldte 2Li- 
skhir, men en vis Stroekning, af bemeldte Lande, Adal- eller 
Athal-Gpsftl (a), et Navn, som meget liigner vor Skribents 
Athelnil. Nccst disse scetter han de Ferorr. Skulde her, med en 
liden Forandring, eikunne lcrftsFcnairi et Ord, der med den, i 
vort gamle Sprog scrdvanlige Endelse rr, er det samme, som Fenni. 
At diste, nemlig Finner, have boet paa nys meldte Kanter, ftes 
tydelig, af Taciti Beretning (b), andre her at sorbigaae (c), som 
setter dem i de often sor Oftersoen beliggende Land rcekninger; Est
land og Lifland sinder man, i gamle Dage ogsaa virkelig at have 
fort Navn af Finland (d). Fervir blive da riimeligst ei andre, end 
Fennir eller Finner. Men underligt er det, kan her siges, hvis 
Fervir er det samme, som Finner, at Jornandes da, strax efter 
Fervir, kommer frem med de Finnaither - hvilke ogfaa maa votre 
Finner. Finner have de vift veeret, men noget forskiellige, fra hine. 
De Norffe kalde endnu Finnernes og Lappernes Koner, Zinneiter, 
og blandt deln er det gicmgs at sige: en Finn og en Finneit, for 
en Finsk Mand og en Finsk Kone., Jemandes maa, af Folk her 
fra Norden, have hort tale, om Finner og Finnaither; han har 
hort diste Navne ftedft at foies sammen, derover ogsaa sat dem 
sammen: men han har ei sorftaaet Tingen ret, og derover fat de 
Finner og Finnaither som to adffilte Nationer. Saadanne Feil- 
ragelftr ere giccngft; de kunne leet indsnige sig. Mueligt have Jor- 
nandis Finnaither noget tilscrlles, omeialt, med hans Aiiwumnæ, 
eller Hexe-Qvinder, af hvis Omgang med viste ureene Aander 
(ventelig med de boller og de Cufjer, som vore gamle Skribente 
omtale) de Hunner havde deres Herkomst, efter gamle Beretnin

ger
 

(g) See Heimskringlñ, edit, Peiingik. Tom. i. pag. 41. og pag. 319.
(b) See hans Germania, Cap. 46.
(c) See Afhandlingen, om de Norskes Oprindelse, pag. 230.
(d) See Forsog til Norges gamle Geographie^
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ger (a). Liigesom Adam af Bremen (b), af de Navne O-vcrn 
og åvconland, som'han er ret har forsmået, har dannet os et 
åindeland (c) og et nyt Amazonist Folk her i Norden, som er 
har havt Sted, uden i Skribentens Hicerne.

§. 26.

Nceft op til de Finnaither scetter Jemandes de Gautigoth,z 
men stiller dog disse kicendelig fra hine, ved det seere Kiomdemcerke, 
at de vare et hurtigt og meget stridbart Folk. De Gautigoth 
have da boet paa stnnme Kanter, som hine Finnaither; dog have 
de ei vceret af nogen Finst Folkefcrrd: det viifer den af Skribenten 
gjorte Forskiccl; det viifer og Navnet selv. Gautigoth seer man 
tndelig at vcere det samme, som Gauthrod, Gothiod, eller God
rod, det Folk, som beboede Godheim, en Landftrcekning, som 
kaae osten for Asterfoen (d), hvor den crldgamle Grceste Reisebe- 
ffriver fra Marseille, pyrheas, scetter de Guttoner (e), og hvor 
endeel af vore gamle Skribente liigeledes fcrtte deres Gothaland og 
Reidgothaland (f). Her have da Jornandis Gautigoth boet, og 
boet der i Naboestabet af Finner, hvilke have, i fordum Dage, og- 
saa paa bemeldte Kanter havt deres Voepcele. Alt dette, troer 
jeg, at vcere faa tydeligt, at det ei behover viider Beviis. Men 
have de Evagorer, iblandt de Othrnger, om hvilke Jemandes 
siden taler, ogstm boet paa de Kanters Vist nok. Skal man no
getsteds finde dem igien, maa de soges der. Alle osten for Efter
som liggende Lande, kaldte vore gamle Skribente, med et almin
deligt Navn, Ansturveg og Austurnke; Estland det Store 

kalder

(a) (g>ce Jornandes de geftis Getarum, Cap. 24.
(b) De Situ Daniæ, pag. n og 13. hos Lindenbrog, i Scriptor. Rerum Septentr.
(c) Terra Fœminarum kalder han det, paa anførte Sted, pag. n. 15.
(d) See Afhandlingen, om de Norstes Oprindelfe, pag. 106. og 116.
(e) See de Gamles Kundffab om Norden, i Selffabets Skrivters §de Deel, pag. 16&
(f) See Hervarar-Saga og fleere Steder.

F
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kalder liigesaa Adam af Bremen, dm store Ge, som laae nccst ved 
Mindernes Land (a). Bemeldte Landes Indbyggere har forom
talte Pytheas kaldet Ostiones, vore Forftedre dem Ersthir, uden 
Tvil ogsaa Ostunger eller Ostmger; bboraf Jornandes, eller ret-, 
ter hans Kopiister, have giort, ved at udelukke et Bogstav, Nav
net Orhmger. Til dem, som et almindeligt Folke-Navn, have 
blandt andre, de saa kaldte Evagorer vceret regnede; og om denr 
ister har Jornandes hert tale. De Ntññ altsaa ister have va'ret be- 
remte, paa Le Kanter; og derover passer Navnet sig intetsteds be
der, end paa de gamle Vareger, et Folke-Navn, som Slaverne, 
eller Rusterne ister, deels have givet alle Fremmede her fra Nor
den, alle fom komme til dem over Merssen, hvilken de kaldte Va
reskor More, uren deels og i Sccrdeleshed tillagt dem af bemeldte 
Fremmede, som havde fcrftet Boepcele, i bemeldte Austurveg, eller 
blandt de Ostmger, i nu verrende Novogrod og omliggende Eg
ne, fra hvilke de Russisse Forsier have nedstammet, som regierede 
over dette nu mcegtige Russisse Folk, da det forsi begyndte i Hi
storien at blive navnkundigt. Dette Navn maa, altereede i Jor- 
nandis Tilder, have vceret gicengs, paa de Kanter; de Vareger 
maa have da giort sig der bekicendte: men Jornandes maa have 
hort dem kaldes Evarcger, i Stedet for Vareger, efter en Mund
art, fom blandt Rusterne ftlv ei er ustedvanlig, naar de, f. Er. 
sige: Lcatharma, for Catharina; liigesom hos gamle Skribente 
sindes brugt -Lffandmavia, for Skandtnavla, Effandia, for 
Gkandlñ (b), Abalcia, for Baltia (c). Evareger bliver altsaa, 
efter bemeldte Mundart, det samme som Vareger; det bliver ved 
en ringe Omstettelse af et Par Bogstave, en Omstrttelse, som er 
meget gicengs og almindelig, ogstm det samme, fom Evagerer eller 
Evagorer, saa at disse Navne ei bemcerke uden eet og det samme.

§. 27.

fa) See de Situ Daniæ, pag. 13,
(b) See Peringikiolds Annotationes in vitam Theodorici per Cochlæum, pag. 330,
(c) See Selffabets Skrivters Tom. 9. pag, 169,
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§. 27.

Fra bemeldte Evagorer og de andre foropregnede Folk, paa 
den ssilige Side af Hsterssen, som vi hidindtil have igiennemgaaet, 
begiver sig mt Jornandes, til de faa kaldte Exteriores, til de vesten 
paa Scanzia boende. Saavidt jeg af alle Omftandigheder kan 
flutte, har vor Skribent, under sine Exteriores, tilliige indbefat
tet Jndvaauerne i nu vcerende Finland: blandt alle foropregnede 
Folk harman intet fundet, fom didhen med Feie kunde henfores. 
Naar dette agtes, fees leet, hvorfor han, iblandt bemeldte Exterio
res, har fat de Ostrogother fremft i Spidsen, som de nemlig, rømi 
forsi mode, naar manganer fra Lifland, Kurland og de Kanter, 
over Hstersoen, mod Vesten. Men markeligt er det, at Skriben
ten, fra bemeldte Ostrogother, springer mod Vesten over liige til 
de Raumancler og I^angnarmer, taler derefter orn de Sve- 
thldi eller Svensse, siden orn de Dansse, rued fleere. Dette vit
ser, at Jornandes her ingen vis Tur folger, men opregner Indbyg
gerne, i diste Kanter af Scanzia, orntrent liigesom Hukommelsen 
frentstillede dem. De Vstrogother ere saa vel bekicendte, at det 
er nok, at have ncevnt dem. Det samme omtrent kan siges, om 
de Raumariciec og Raugnaricter, det er, Indbyggerne i de 2de 
Norske Distrikter Raumarrke og Hringarike. Dog ere tvende 
Ting herved at marke: i) at Navnet Ravmarrcia skrives med an, 
efter den Norsse Udtale, ei med øi eller ø, efter nu vcerende Is
landsse Udtale. Hine Norsse Udtale maa altfaa vcere den aldsie: 
thi riimeligst er det, at Jornandes eller hans Forgicenger, har 
ssrevet Navnet, fom han har hort det udtales, eller ester mundtlig, 
ei ssrivtlig Beretning. For det andet mcerkes, at blandt de mange 
Landskabe og Riger, som Norge fordum har indbefattet, ncevner 
jornandes benavnte tvende nasien gansse alleene, men derimod ei 
Landets almindelige Navn, Norge og Norske, da dog langt al- 
dre Skribente, end ogfaa de, fom have levet for Christi Fodsel, 
have vidst at navne Nerrgon eller Norge. Hertil kunne tvende 
Ting have varet Aarfag. Helgelanb og det nu varende Thrond- 

F 2 hiemsse
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HLemfke have, i de crldste Tilder, alleene fort Navn af Noreg eller 
Norvcg; det er tilforn paa andre Steder beviist (a). Men den 
Nordenficeldste Deel af Norge maa enten Jornandes et have kicrndt, 
det give fleere Omstcendigheder tilkicrnde, eller Navnet Norge maa 
endnu i den Tud eivcere blevet almindeligt, eller ei have strakt sig 
uden for det Nordenficeldste; det var derfor Skribenten ubekicrndt. 
Indbyggerne paa 2xaunrarike og i Hrrugarrke derimod, maa 
ved visse os nu ubekicendte Omstcendigheder, eller ved et vift Tilfal
de, have giort sig beromte, eller vcrre blevne Skribenten bekiccndte, 
fremfor andre Folk i Norge. De Raumarikiffe Konger have virke
lig en Tiid lang vccret meget mcegtige, iscer under Kong Epsscin 
JUraade, fom indtog en stor Deel af det Throndhiemffe, og giorde 
sig beromt ved sit mod Ind-Thronderne udsvede Tyrannie (b); men 
endnu meere beromte have de mcegtige Hringarikifke Konger, Half
dan den Gainle, og hans mange Sonner vceret, fom en Liid- 
lang opfyldte heele Hsterfoen famt Vesterhavet, med Soerover- 
Flaader, og Kysterne, ister ved sidstncevnte Hav, med deres Kolo
nier (c). Alle disté levede for Jornandis Tilder; og om dem maa 
Folk her fra Norden, eller deres Landsmcend have vidst at give Ef
terretninger, fornemmelig i deres Vers og Sange.

§. 28.
Saa meget, som desse og andre vore gamle Nordiste Forfce- 

dre giorde sig beromte, ved deres Krige og Tapperhed, deres Soe- 
roverier, deres Udvandrings og Krigstoge til fremmede Lande, hvor 
de, ved deres vilde Vccfen, deres grumme Fremfart, vare en Skrcrk 
for andre, faa lidet finder man at Finnerne have lagt Vind paa 
saadanne Ting, eller ved dem giort sig bekiccndte. Tvertimod vare 
de fornoiede, naar de kunde vanke omkring i deres Krkener, uden at 

uroliges

(a) See om de Norstes Oprindelse, Kap. 6. §.7—10, 05 Norste Histories iste Deel, 
pag. 120. 379. 40z.

(b) See dm Norste Histories iste Deel, pag. 137. 231. not. d, og pag. 362.
(c) See nys ansorte Sted, pag, 162.
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uroliges af andre; kun sieldm, eller kun ved visse Tilfcrlde, finder 
man Lapperne (a), de Qvcrner (b)z Finnerne i nu voerende Fin
land (c) at have grebet til Vaaben, eller befattet sig med Krigs- 
Sager; og for at undgaae Krig, for ar kunne i Fred driive deres 
Jagt og Fiffene, betalte de heller en vis Skat, til deres Naboer, 
til de Norske ister (d), en Ting, som Procopius vidner (e) ar have 
blandt andre, vor Nordens Indbyggere, vcrret ganske nstrdvanlig. 
Det af Jornande opgivne Kicendemcrrke, PÑÑ hans Finner eller 
Finni mitiffimi, at de vare meere fredelige, lneere spagfcerdige, end 
de evrige Indbyggere paa Scanzien, passer sig derfor meget vel paa 
Finnerne i nu vcerende Finland saavel, som paa de lcenger hen, 
mod Norden og Vesten boende Finner og Lapper. Men bor man, 
kunde her sporges, til bemeldte Finni mitiffimi, vel henregne Fin
nerne i Finland i Jeg meener, jo, og at efter Jornandis tilforn 
fastsatte System, eller efter Turen og Ordenen i hans Fortcclling, 
passer ingen af forourtalte Finske Folk, sig paa Indbyggerne i Fin
land, uden hine Finni mitiffimi allene. Ostersoen, tilliige med den 
Finske Bugt, samt Neva-Stroinmen, Lagoda med Onega og One- 
ga Floden, hvilke have uden Tvil, ide celdste Tilder, givet en frie 
Giennemfart, mellem bemeldte Osterfoe og det Hvide Hav, maa 
have udgiort det rette Skillerum, imellem Exteriores Scanziæ, og 
de andre, mod Osten paa Scanzien boende Folk, saafremt ellers 
Jemandes har kicendt noget saadant Skillerum. Og naar denne 
Soetning antages, kan man tilliige finde de vmorulorh igien, fom 
bencevnte Skribent siger at have liignet hine Finni mitiffimi. At 
ville her enten anfee Skribenten for at have sigtet til de vender, 
hvis Land den gamle Wnlstan, i sin Reisebeffrivelse, kalder Veo*

F 3 nodland

(a) See Fundin Norcgur, om Lapperne, som satte sig mod Norr, under hans Tog til Norge. 
Norg. Hist, i Deel, pag. 115.

(b) See Others fvranfsrte Periplus, og Forssg ti! Norges Geographie, pass. 14.
(c) Deres Krige, med de Svenfle, for deres Omvendelse til den Christne Religion, hsr til 

secnere Tilder, da de, ved Anfalde, vare blevne meere hardede og pvede,
(d) See bemeldte Norges Geographie. »
(e) Nili. Gothorum, Lib. 2. pag. 257. edit. Grotii.
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nodland (a), eller med Grotlus (b) h-lde for, at Vinovilotb 
.demarker det samme, som de winuicrs Eiendom, det gaaer et 
an. De Venders og de Mnulers Boepcele laae paa den sondre 
Side af Ksterssen, folgelig langt si a de Kanter, paa hvilke Jor- 
nandes soetter sine Vinoviloth. Endelsen i dette Navn/ troer jeg 
derfor sikkert, at vare den samme, som den man finder, i Vagoth, 
i Gautigoth, og at Vinoviloth el vil sige andet, end Vrnorhiod, 
det er, et Folk, som boede ved Vinaa, saa kaldte vore gamle For- 
fcedre Dvina-Floden, liigesonr foranfsrte Navn Vagoth betegnede 
dem, soin boede hos Vagi-Floden. Her paffe alle Ting paa det 
noiefte sammen, Navne, Folkeflage og Beliggenhed. Saa at 
Jemandes, ved sine Vinoviloth da Har sigtet til et Finsk Folk, som 
har boet paa de vestlige Kanter af Vino- eller Dvina-Floden, til 
de, blandt vore Forfcedre bekicrndte Nyrialer eller Vareler.

§. 29.

At Jemandes, ved sine Suethidl, har sigtet hen til Ind
byggerne, i det nu vcerende Sverrig, hvilket Landffab vore gamle 
Forfcedre kaldte Svithiod, det er saa meget mindre at tvile paa, 
som man finder endeel andre Skribente, i Middelalderen, soer En
gelske, saasom en Henricus Huntingdonenfis, en Matth. Veftmo- 
nafterienfís, en Rogerus Houedenns og fie ere (c), at have givet 
de Svenffe Navn af ^nathedr. Men saa vist, som dette er, 
saa uvis har man voeret, i at fastscette Bemoerkelsen af noestfel- 
gende Navn Cogem. Man har villet ansee dette Navn for at be- 
mocrke det samme, som S^cfarende, Seilende, eller at have sin 
Oprindelse af det Ord Eog, der har bemerket en Baad eller et 
lidet Skib. De Skibe, hvorpaa de Danffe komme forste Gang 
over til Engeland, kalder Matth. Veftmonafterienfis ogfaa virke

lig

(a) See hans Periplus, som er tifftfiet Orheri Periplus, og lagt til Spelmanni Vita Alfredi 
M., samt til Are Frodes Jflendingabok, udgiven af A. Buffæus.

(b) See hans Prolegomena ad Hift. Gothorum &c. pag*  2Z.
(c) See Grotii Prolegomena, ad Hiitor. Gothorum &c., pag. 6.
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lig Cogones (a). Dette er sandt nok; her er en Liighed, en Over- 
emsftemmelse, mellem Navnene: men hvo indseer ikke, at her 
er kun een pur Liighed, mettent tvende Ord , og intet meere? en 
Liighed, der for sig allene, gisr hverken til etter fra. Connus kan 
gieres, med samme Ret, til en Bueskytter: Ordet kan komme 
af et Roger; Cogemts kan og vcere en Indbygger, fra vort Koge; 
det kan ogsaa komme af at kaage, at ftaae paa Udkik, paa 
Vagt; og hvorfor ikke af Ordet Roké Men til Sagen igien. 
Blandt de forskiccllige Lcesemaader, Muratorius har tilfsiet Jor- 
nandes, tagne af den saa kaldte Codex Ambrofianus (d), lcefes 
Cogniti, for bemeldte Ord Co geni ; paa samme Maade er Or
det ogsaa loeft, hos den gamle Middelalderens Skribent, Conr. 
Abbas Ufpergeniis, som i ftlt Chronicon har indfort meget, (tf" 
Jornandis Beretning, om Scanzien, dog med en temmelig For
andring (c). Her foies Ordet Cogniti sammen, med foregaaen- 
de Svethidi, hvoraf ffutde udkomme den Meening: ” at deSven- 
” ske vare bekicmdte i etter blandt dette Folk, og heiere end de 
" andre m. v. " Men betragter man Tingen ret, udkommer en
ten ingen, etter en ganffe besynderlig Meening. Her skulde nu 
lceses: Suethidi cogniti in hac gente &c. Men hvilket gens? 
maa her med Foie sperges; det nceft foregaaende l de Vinovi- 
loth, de Finner l hvilke andre vare de, som de Svenffe blandt 
dette Folk, i Heide overgikl de Vmoviloth etter de Finners Ja, 
saa maa Meningen nedvendig blive: men hvor forkert tittiige. 
De Svenffe ffutte da have vceret regnede, blandt Finner, sidft- 
bemeldte anfeelige af deres Legemers Heide: men begge Deele 
ere urigtige. Finnerne ere gemeenlig smaa af Vcrrt, aldrig ere 
De Svenffe blevne regnede blandt Finner. Bemeldte Lcesentaade 
hielper derfor lidt etter intet paa Sagen; og denne maa nedven

dig

(a) See hans Flores Hiftoriortím pag; 196.
(b) See Maratorii Scriptores Rerum Italicarum, Tom. I.
(c) Han levede omtrent 1215 og 1240, See J. A. Fabricii Bibi. Med. Latinit. Tom. j, 

pag. N6Z.
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dig hielpes pññ en anden Mande. Naar betcrnkes: i) at Jor- 
nandes ingensteds pññ fin Scanzia ncevner de Veftgother; 2) at 
den samme Beretning, som hos ham forekommer, ont de Dan
skes Herkomst, fra de Cogeni, forekommer hos vore egne gamle 
Skribente, om deres Oprindelse fra Gotherne (a); 3) at som 
den lcerde Salmaiïus erindrer (b), liigner, i de gamle Haandffriv- 
ter, et 6 og et 6 meget hinanden, liigesom et T der ofte om
byttes med et G: saa bliver uden al Tvil her intet riimeliger, 
md at, ved en Lcese- en Kopilst-Feil, det Ord Cogeni eller Cog
niti har indsneget sig hos jornandes, i Stedet for det Navn, 
Gotheni.

§. Zo.

Her have vi, i Stedet for bemeldte tvende Ord, som in
gensteds have hiemme, et bekicendt, et passende Navn. Enhver 
domme da selv, hvilken af begge Deele helst bor antages. Men 
vi vende os, til de folgende Navne, hos vor Skribent, i hvilke 
at igennemgaae og forklare, vi ville vcere saa korte, som mest 
ffee kan. De Danffcs Navn er saa bekicendt, at om dem be
hover man ei viider at erindre, end dette: at vel have de Dan
skes celdfte Boepcele vceret i Skanne og Halland, det er en af- 
giort Sag: men at de, i Jornandis Tilder, have tilliige beboet 
de nu vcerende Danske Ker, og Jylland med, er ei minder sik
kert og vist; og dog ncevner Jornandes ingensteds enten de Dan- 

ffe

(9) See Afhandlingen, om de Norskes Oprindelse, Kap. 6. §. 17. paj. 341.

(b) See Salmafii Exercitationes Plinianæ, in Indice, paj. 143.
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ske, eller andre langs Kysterne i Hfterssen liggende Her. Det 
samme, som skeet er, med de estlige Kanter af Scanzien, har 
han da giort, i Hensigt til de Vestlige, nemlig anftet alle Her 
for Deele af Scanzien, og henregnet dem dertil. De Danske, 
siger vor Skribent viidere, have fordreevet Herulerne fra deres 
Boepoele. De Heruler maa da engang have beboet Halland og 
Skaane: men om dem meere, naar vi komme til Procopius, og 
hans Beretninger, om vor Norden. Her vende vi os strar, til 
de hos Jemandes ncestfolgende Karle, de Granttier, de Agatt- 
zier, de Unixer, de Echelruger, de Arochiraner. Med de 
Granniers Navn, si)nes riimeligft at vcere sigtet til Indbygger- 
ne, i nu voerende Bahus-Leen, som de Gamle kaldte Rana- 
rike; de kunne paa intet Sted beqvemere stettes. De Aganziec 
blive vel paa intet andet Sted at finde, end i nu vcerende Skan
ne. For Skanzier, have visse sagt Kanzler og Ganzier, liige- 
som i endeel Haandffrlvter, for Skandinavia, ftaaer Kandina- 
via og Ganganavia (a); inen den Bogstav A er efter den Sla
viske Udtale tillagt, som tilforn er viist (b). I de Unixers 
Navn maa Navnet Unilce eller Vinnli stikke; paa anden Man
de veed jeg ei at finde det iglen: men om de Vinuler meere, i 
Afhandlingen, om Pauli Diaconi Beretninger, vor Norden an- 
gaaende. Navnet Erhelrugi troer jeg at bemcerke det sirmme, 
som de fornemste, de storste Rugier, de, der havde vceret Rugier

nes

(a) See Salmafii Exercitat. Plinianæ, pag. 164.

(b) See foregtiaendr 26.
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nes Hovedstamme; og de maa seges i den Norske Provints 
galand etter Rygrafylke, hvorfra Rugrerne, i de celdfte Tu

der, maa have havt deres Herkomst (a). Vist nok maa disse 
Rugrer have vceret andre, end de, Skribenten stra.r efter brin
ger frem paa Banen, under Navn af Arocher, hvilket er det 
selvsamme, som Navnet Roger etter Ruger. Bogstaven A er 
her atter, efter bemeldte Udtale, sat foran, og et cl) fat r Ste
det for et g. Men med bemeldte Arochi etter Ruger, maa rii- 
melrgft vcere stgtet, til Indbyggerne, paa Ken Rügen; dette trl- 
kicendegrver Jornandes selv, ved at foie til Navnet Arochi, det 
Navn Ram, et Navn, som Adam af Bremerr med fleere, give 
bemeldte Indbyggere paa Rugen; og over disse ister maae den 
Rodulf have regieret, der forlod fit Rige, og begav fig til den 
Ostgothiffe Konge Theodorik.

^a) See Afhandlingen, om de Norskes Oprindelse, pag. 246.

Justits-
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