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JORDANES' BESKRIVNING AV ÖN SCANDIA 

Av J . Svennung 

Omkring år 530 publicerade Teoderik den stores minister, den 
högt bildade statsmannen Cassiodorus Senator, ett verk i tolv 
böcker om goternas historia.1 Denna ville han göra lika lysande 
som Roms hävder. En av hans källor beträffande goterna hette 
Ablabius, en auktor om vilken vi knappast veta mer än namnet. 
Tio år senare drog sig Cassiodorus tillbaka till ett kloster och 
ägnade sig åt författarskap, både religiöst och filologiskt. 

Ar 551, medan Cassiodorus ännu levde, utgav en viss Jordanes 
— vars person är oss nära nog lika okänd som Ablabius — ett 
sammandrag av Cassiodorus' verk, vilket fått namnet Getica.2 Det 
är ett hastverk, enligt plagiatorns förord excerperat under tre 
dygn då han haft förlagan till låns. Han säger sig ha själv för
fattat en del tillägg, men modern forskning har gjort troligt, 
all dessa äro helt få; av betydelse är blott vissa tillägg ur Orosius 
och ett par sidor på slutet, där han redogör för händelserna 
efter år 526.3 

I överensstämmelse med gothistoriens syfte ha Ablabius och 

1 Om Cassiodorus se M. Schanz—C. Hosius, Geschichte der römischen Lit
teratur 4:2 (Mimenen 1920), § 1044 ff., om Jordanes ib. § 1058 och i RE = 
Pauhfs Real-Encyclopädie der class. Altertumswissenschaft, v. Wissowa, IX 
(1916), sp. 1908—1929. 

• Redan tidigt hade gelerna (V om Svarta havet) sammanblandats med 

goterna. 
3 Editioner: Cassiodor! Variae, rec. Th. Mommsen (Berlin 1894); lordanis 

Humana et Getica, rec. Th. Mommsen (Berlin 1882, nytryck 1961), båda i 
.Monumenta Germaniae historica, Auct. antiqu. XII, resp. V:l . — Kapitlet 
om Scandia är utgivet med kommentar och glossarium i antologien "Från 
senantik och medeltid" av J. Svennung (1963). 



J . S V E N N U N G 

Cassiodorus varit måna om att också berätta om goternas av 
traditionen utpekade urhem, den stora ön i Nordhavet. Denna 
hade av somliga antika auktorer (Mela, Plinius d. ä.) benämnts 
Scadinavia, av andra (Plinius, Ptolemaios) Scandia i, medan man 
ännu tidigare talat om Thule. Det är det tredje kapitlet ( = §§ 
16—24) i Getica, som Jordanes har ägnat åt beskrivningen av 
Scandia, eller Scandz(i)a såsom han — med latinskt vardagsuttal 
— kallar den. Jag återger här början av kapitlets text. 

§ 16 a. Ad Scandziae insulae situm, quod superius reliquimus, redeainus. 
b. De hac etenim in secundo sui operis libro Claudius Ptolomeus, 
orbis terrae discriptor egregius, meminit dicens: Est in Oceani arctoi 
salo posita insula magna, nomine Scandza, c. in modum folii cetri, 
lateribus pandis, per longum ducta concludens se. rf. De qua et 
Pomponius Mela in maris sinu Codano positam refert, cuius ripas 

§ 17 influit Oceanus. e. Haec a fronte posita est Vistulae lluminis, qui 
Sarmaticis montibus ortus in conspectu Scandzae septentrionali 
Oceano trisulcus inlabitur, Germaniam Scythiamque disterminans. 
f. Haec ergo habet ab oriente vastissimum lacum in orbis terrae 
gremio, unde Vagi fluvius, velut quodam ventrae generatus, in Ocea-
num undosus evolvitur. g. Ab occidente namque inmensu pelago 
circumdatur, a septentrione quoque innavigabili eodem vastissimo 
concluditur Oceano, ex quo quasi quodam brachio exiente, sinu 

§ 18 distento, Germanicum mare efficitur. h. Ubi etiam parvae quidem 
sed plures perhibentur insulae esse dispositae, ad quas si congelato 
mari ob nimium frigus lupi transierint, luminibus feruntur orbari. 
i. Ita non solum inhospitalis hominibus, verum etiam beluis terra 

§ 19 crudelis est. /. In Scandza vero insula, unde nobis sermo est, licet 
multae et diversae maneant nationes, septem tamen eorum nomina 
meminit Ptolemaeus. k. Apium ibi turba mellifica ob nimium frigore 
nusquam repperitur. 

Beträffande texten i Getica kan man göra iakttagelser, som ej 
sakna intresse, och urskilja olika beståndsdelar med sannolikt 
olika ursprung. Texten är ju ett resultat av flera skriftställares 
excerperande eller skapande verksamhet: Jordanes', Cassiodorus', 
Ablabius', på grundval av för oss okända skriftliga eller muntliga 

4 Om dessa namn jfr / . Svennung, Scadinavia und Scandia (Uppsala 1963) 
och not 18 nedan. Den moderna formen Skandinavien har fått sin slutstavelse 
efter mönster av tyska namn som Sachsen, Preussen (egentl. folkets namn: 
"sachsarna" etc), liksom namnet Skåne (nutida nordisk språkform = Sean
dinavia) av tyskarna analogiskt fått samma ändelse i Schonen. 
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källor, Jordanes har blott — med föga omdöme — lagt sista hand 
vid verket, med en våldsam sammandragning.5 

Jag har i bifogade översikt sökt ange de olika moment — 
betecknade med bokstäverna a — y — som man torde kunna 
urskilja i Åcri/irfia-kapitlet (se sid. 3). 

I den följande textbehandlingen skall jag blott uppehålla mig 
vid kapitlets förra del (§ 16—18, mom. a—i). 

Med n a m n s utsättande äro tvenne källor angivna: Ptole
maios i b (och / ) , Mela i d. 

En k a r t b i l d synes ha legat till grund för uttryckssättet6 i 
c (spec. folii cetri) och i e (om Weichsel som gräns och om dess 
källa på sarmatiska bergen, men framför allt om dess utlopp 
in conspectu Scandzae, vilket ej stämmer överens med verklighe
ten). Ablabius eller snarare Cassiodorus kan ha formulerat dessa 
båda moment: i sina Institutiones divinarum et saecularium lit
terarum7 (1,25) rekommenderar den sistnämnde munkarna att 
studera geografiska verk, bl. a. Ptolomei codicem, qui . . . omnia 
. . . loca evidenter expressit, likaså en karta av Dionysius Perie-
geta.8 

På ö g o n v i t t n e n s berättelser tyckas däremot mom. f, g, 
k (och ic) återgå. 

Att uttalandet om den från havet i norr utgående havsarmen 
{g) hör hit, finner jag troligt av följande skäl: Ptolemaios omta
lar Skandia som en i havet vid Weichselmynningen liggande stor 
ö, med tre mindre öar i väster åt cimbriska halvön till. Men 
Getica ger oss något därutöver: dess brachium exiens k a n möj-

5 Mommsen har (i ed. s. XXIX) belyst Jordanes' metoder och bl. a. visat, 
hur han i Romana § 375 abrupt inskjutit tre rader, som något annorlunda 
formulerade nedskrivits i Getica § 313. Andra bevis på kompilatorns oskick
lighet ges i RE IX 1925, 3 ff. — Från den svenska Jordanesdiskussionen må 
särskilt nämnas avh. "De nordiska folknamnen hos Jordanes" av J. V. 
Svensson i Namn och Bygd (NoB) 6 (1917), 109—157. 

8 Om andra ställen i Getica se Mommsens ed. s. XXXI ff. 
7 Ed. R.A.B. Mynors, Oxford 1937. Jfr RE IX 2321 (Ilinerarien), X:2, 

sp. 2124 (Karten). 
8 Om Dionysius och kartor se RE V 915 ff. Även den astronomiska no

tisen (ni kan Cassiodorus ha infört; i Inslit. 2, 7 framlyser hans intresse 
för astronomi. 
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Fig. I. Romerska importens huvudvägar (enl. Ekholm). — Die 
Hauptwege des römischen Imports. 

I = Aquileia, II = Carnuntum, III = Fectio. 

ligen åsyfta Bottniska vikens södra del,9 genom vilken svearna 
hade sjöförbindelse dels med Medelpadsvägen västerut tvärs över 
Skandinavien till Trondheimslrakten och Hålogaland, dels i nå-

9 Jfr J. V. Svensson 150. För kontinentens lärde blev Bottniska viken ej 
bekant förrän mot medeltidens slut. 
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gon mån med skinnmarknaden i Lappmarken etc.10 Se kartan 
fig. 1. 

Vår text visar att Scandia ansågs ligga myckel nära kontinen
ten i S — varifrån goterna, som torde ha förmedlat notisen, 
drevo handel med svearna — och tämligen nära kusten i ö , 
medan däremot det oändliga havet öppnade sig i N och i V. 
Ptolemaios däremot förlägger den cimbriska halvön i V. 

På ögonvittnen11 anser jag även den unika historien om var
garna (Ti) återgå, nämligen att dessa vid sin promenad på isen 
öarna emellan kunna få sin syn spolierad av den starka kölden 
— vare sig nu detta berott på snöblindhet eller på förfrysning 
av hornhinnan. Historien har väl förtäljts av köpmän, som hand
lade med vargskinn. Även i ett följande avsnitt (k), om köldens 
inverkan på förekomsten av bin,12 röjer sig en likartad källa. 

Den viktigaste slutsatsen är emellertid, att uppgiften om floden 
Vagas, vilken rinner från den stora sjön i ö , måste komma från 
ögonvittnen, likaväl som notisen om havsarmen från havet i 
norr: därpå tyder även attributet undosus "svallande", "böl
jande", vilket knappast inspirerats av någon karta. Cassiodorus 
själv använder uttrycket undosum mare om det svallande havet 

10 G. Ekholm, Handelsförbindelser mellan Skandinavien och Romerska ri
ket (19611, s. 87. Jfr J .Svennung, Scadinavia und Scandia s. 58—64. Forn
vännen 57 (1962), 200. Skinn utgjorde Nordens viktigaste exportvara. I 
kejsar Diocletianus' maximiprislista av år 301 (Corpus inser. Latin. I l l s. 
1909 ff. I upptagas bl. a. beredda och oberedda skinn av varg och björn. Om 
svearnas förbindelser norrut vittnar följande. 1 Ynglingatal kap. 29 heter det: 
"Konung Adils (i Uppsala) tyckte mycket om vackra hästar och hade de 
bästa hästar på den tiden . . . En sände han till konung Godgest i Håloga
land." Just från Jordanes ' tid äga vi en berömd bild av hingsthetsning från 
Häggeby, Uppland — svearnas område. (Kulturhistoriskt lexikon för nordisk 
medeltid [ = KLNM] VI 532, 538; VII 274 ff.) 

11 Med ögonvittnen menar jag "infödingar" eller andra personer, som gjort 
sina iakttagelser på vederbörande ort i Norden (vare sig dessa på olika vägar 
förmedlats till Ablabius eller Cassiodorus eller dessas källskrifter), i motsats 
till andrahandsuppgifter som av skriftställare godtyckligt överflyttats från 
andra nejder och folk. 

12 Honung torde i regel ha importerats långt in i medeltiden (KLNM VI 
666 1) . Om nordliga nejder lär dock redan Pytheas, enl. Strabo 4, 5, 5, p. 201, 
ha berättat att man, där säd och honung fanns, gjorde en dryck därav. 
{R. Hennig, Terrae incognitae 1, Leiden 1944, s. 158.) 
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vid Istriens välkända klippkust mittemot Ravenna. Det må här 
även påpekas, att Cassiodorus flerstädes ådagalägger intresse för 
naturen, vilken han med stilistisk bravur beskriver.13 

Att emellertid hela den s. 2 citerade texten har gått genom 
Cassiodorus' penna, det sluter jag mig till av följande. Efter no
tisen om vargarna i kölden följer en filosoferande kommentar, 
så att säga sens moral (i): "Landet är sålunda icke blott ogäst
vänligt mot människorna, det är också hårt mol djuren."14 Detta 
är ej endast genom sin antites, utan även genom sitt innehåll 
ganska karakteristiskt för Cassiodorus, vilken genom sina ide
liga moraliserande utläggningar i de omsorgsfullt stiliserade bre
ven i Variae och även annars ofta tröttar en nutida läsares tåla
mod. 

Dessa tecken på Cassiodorus' textredigering äro av stor vikt 
vid bedömandet av sakinnehållets trovärdighet i vårt Scandia-
kapitel. Cassiodorus var en av sin tids högst bildade och mest 
belästa personligheter — antikens siste filolog har han blivit 
kallad15 — samt minister vid ett gotiskt hov. De uppgifter han 
— av goter eller av andra germaner — skaffat sig om goternas 
traditionellt utpekade urhem Scandia böra ha varit givna av som 
trovärdiga allmänt ansedda personer. 

Jag övergår nu till den mycket omdebatterade beskrivningen 
av ön Scandias läge i norra Världshavet. 

Scandia-kapitlet börjar {b) med ett citat ur "den utmärkte 
geografiske författaren" Ptolemaios från Alexandria (100-talet): 
"I Nordhavets svall ligger en stor ö vid namn Scandza, formad 
som citronträdets blad,18 långsträckt slutande sig samman med 
buktande sidor." I Ptolemaios' bevarade geografi finner man en 

13 Jfr Variae 11, 14 (Como); 12, 22 (Istrien). Hans "Naturgefuhl" fram
hålles av L. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms l9, 470. 

14 Liknande i mom. m, även det inlett med Ita. 
15 L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen 1 (1909), 107; 2 (1911), 127 f., 

145. 
16 Cassiodorus använder gärna liknelser: Variae 3, 48, 2 in fungl modo 

(jfr Jord. Get. 30); 12, 15, 1 in modum botryonis. Jfr Get. 9 velut examen 
opium. (C. Schirren, De ratione quae inter lordanem et Cassiodorium inter-
cedat, Diss. Dorpat 1858, s. 12 f.) 
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motsvarighet blott till de första orden,17 resten (c) är måhända 
ett tillägg av Ablabius eller Cassiodorus och låter oss förmoda, 
att en kartbild påverkal uttryckssättet. (Jfr den ptolemeiska kar
tan fig. 2.) Efter greken Ptolemaios citeras en latinsk författare 
(d): "Om denna berättar också Pomponius Mela, att den ligger 
i den codanska havsviken; dess stränder sköljas av världsha
vet."18 Därpå följer, ur anonym källa, ett detaljerat angivande 
av Scandias läge och omgivningar (e—g). 

Forskarna ha grubblat över, huruvida orden habet ab oriente 
. . . I a c u m in orbis terrae gremio innebära, att ifrågavarande 
sjö låg inom eller utanför öns område. Jag finner båda tolk
ningarna möjliga och jämför vår texts källlörlattare Orosius, 
Historiae 1, 2, 101 f., där Sardiniens område angives dels genom att 
öns yttersta städer nämnas, Caralis i N och Olbia i S: Sardinia 
habet a meridie contra Numidiam Caralitanos; contra Coisicam 
insulam, hoc est septentrionem versus, habet Vlbienses, dels ge
nom angivande av kringliggande hav, resp. ögruppen Balearerna: 
haec habet ab oriente et borea Tyrrhenicum more . . ., ab occasu 
Mate Sardum, ab Africo insulas Baleares . . ., a meridie Numi-
dicum sinum, a septentrione, ut dixi, Corsicam. Och 1, 2, 98 
lokaliseras Cykladerna dels genom omgivande hav, dels genom 
kusterna i dess närhet: Insulae Cyclades . . . ab oriente finiunlur 
litoribus Asiae, ab occidente mari Icario etc. Likaledes Balearerna 
1, 2, 104 Insulae Baleares . . . maior Tarraconam . . ., minor Barci-

17 Ptolemaios' text lyder i övers.: 2, 11, 16 "öster om Cimbriska halvön 
finnas fyra öar, de s.k. Skandiai, tre små [dvs. Fyn, Låland, Själland] . . . 
och en stor längst österut vid Weichselflodens u t l o p p . . . ; den kallas den 
egentliga Skandia. På den bo västerut Chuideinoi, österut Phauonai och 
Phiraisoi, norrut Phinnoi, söderut Goutal och Daukiones och i mitten 
Leuönoi." Ed.: "Die Gcographic des Ptolemaeus . . ." v. O. Cuntz (Rerlin 1923). 
s. 70. Jfr Th. Steche, Alfgermanien im Krdkundebucli des Cl. Ptolemäus 
(Lpz. 1937), s. 107 ff. 

18 Mela, Chorographia (omkr. år 45) 3, 6, 54 in illo sinu, quem 'Codanum' 
diximus (3, 3, 31), Scadinavia (ordet är fördärvat i hss.) . . . antestat. Moinni-
scn (Jord. ed. s. 58 not 2) och Kappelmacher (RE IX 1923, 9 f.) synas ej ha 
förstått, alt texten här åsyftar Mela 3, 6, 54. (Jfr Svennung, Scadinavia, s. 24 
N. 6.) I Melatexten har början av ordet Scadinavia förvanskats, genom in
verkan av det föregående ordet Codanum. till Codannovia. Jfr om en liknande 
paleografisk "persevcralion" i slutet av ord Historisk tidskrift 1963, s. 40 ff. 
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lonam septentrionem versus contra se habent . . . Deinde ab 
oriente Sardiniam, ab aquilone mare Gallicum . . . spectant.19 

Som vi se, anger Jordanes' text Scandias läge genom att i S 
nämna: 1. Vistulae flumen (Weichsel). 2. dennas upprinnelse 
(Sarmatiska bergen), 3. dennas utlopp. 

På liknande sätt fortsattes i ö med: 1. Vagi fluvius, 2. dennas 
upprinnelse {lacus; unde generatus), 3. dennas utlopp (i havet). 

I N och V fanns intet annat än hav. Därför namnes blott 
pelagus, resp. oceanus. 

Alltså ligga Vagi fluvius och lacus (likaväl som Vistula och 
Sarmatici montes) u t a n f ö r Scandia-ön, ej på densamma; det 
framgår av parallellismen i fråga om S och 0 . 

Jordanesforskarna ha emellertid, trots denna tydliga parallel-
lism, i regel velat söka ovannämnda fluvius och lacus på ön 
Scandia själv.20 K. Ahlenius, S. Lönborg och F. Läffler anse sjön 
vara Vänern och floden Göta älv. H. Schuck, Th. von Orienberger 
och A. Olrik tänka på Vättern, resp. Motala ström. E. Wadstein 
förmodar Mälaren och Norrström, J. V. Svensson samma sjö med 
en förhistorisk vattenled vid Södertälje, E. Hjärne identifierar 
sjön som Saima och floden som Vuoksen (med Imatrafallet) i 
ö. Finland. Om den senaste hypotesen, av L. Weibull, skall nedan 
talas. 

Jag skulle vilja tolka Jordanes så: 

e. Denna (ö) ligger mitt emot floden Vistula (Weichsel), vilken upp
rinner på de sarmatiska bergen och tregrenad utfaller i Nordhavet 
mitt för Scandia, åtskiljande Germanien och Skytien. f. Den har i 
ö s t e r en mycket stor sjö ( = Ladoga) i jordkretsens sköte (fast
landets inre)21, från vilken Vagus-floden ( = Neva), uppkommen 
liksom ur en buk, svallande utfaller i havet. g. 1 v ä s t e r omgives 
ön av det omätliga havet. Även i n o r r ömsintes den av den ofarbara 
och oändliga oceanen, varifrån genom en utdragen vik — liksom en 

19 Jämför Orosius 1, 2, 76 ff. Britannia . . . a meridie Gallias habet . . . , 
a teryo . . . Orcadas insulas habet, med Jord. Gel. § 10 Br. . . . inter Späntat , 
Gallias et Germaniam sita est. Vidare Jord. Get. 31 f. (Scgthia), 74 (Gotiai, 
149 f. (Ravenna), 264 {Pannonia). 

-" Den rika litteraturen i ämnet är i huvudsak förtecknad i årsboken "Saga 
och sed" (Upps. 1960), 55 ff. 

21 Jfr 94 de Scandzae insulae gremio Gothos . . . egressos (likn. 9). 
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utlöpande arm — det germanska havet bildas, h. Där uppges även flera, 
om ock små, öar vara belägna. Och om vargar gå över till dessa på 
det till följd av stark kyla tillfrusna havet, sägas de bli berövade sina 
ögons ljus. i. Landet är sålunda ej blott ogästvänligt mot människorna 
utan även hårt emot djuren. 

Eftersom, enligt vad ovan s. 4 ff. antytts, ett flertal uppgifter i 
delta kapitel synas härstamma ifrån sjöfarande eller köpmän, 
kan man antaga att sjömän berättat för goterna, huru andra män 
seglat längs kusten österut och därvid, vare sig av nyfikenhet 
eller vinddrivna, först kommit till ett mäktigt vattendrag och via 
detta in i en ofantlig insjö. Enligt min mening motsvara dessa 
geografiska begrepp i nutiden Finska viken med den mer än V2 
km breda Nevafloden22 samt sjön Ladoga, som är Europas största 
insjö. Denna berättelse återspeglas i mom. /—g, medan e däremot 
synes ha influerats av en kartbild. 

Någon ställer nu kanske frågan: vad visste antiken om Öster
sjöns östkust?23 

Är 98 berättar Tacitus (Germania k. 45) ur en östlig källa om 
(de baltiska) aestierna på svebiska (dvs. germanska) havets högra 
strand och deras bärnstenssamlande i Samland. Genom detta folk 
torde romarna ha fått kunskap om de germanska sithonerna, som 
troligtvis bodde i SV Finland.24 Vidare berör Tacitus kortfattat 
(k. 46) Peucini och de slaviska venderna samt till sist de kultu
rellt lågstående Fenni, dvs. lapparna. Allt detta tyder på en genom 
köpmän förmedlad kontakt med östra kusten upp till Finska 
viken och i väster åtminstone med svearnas områden. 

Omkring år 150 behandlade alexandrinaren Ptolemaios i sin 
geografi bl. a. trakterna vid Östersjön, ö n Skandia har emeller
tid hos honom (2, 11, 16) alldeles för ringa mått, särskilt i nord
syd: enligt honom skulle öns nordkust ligga sydligare än Jyllands 
nordspets! Och ön är (i viss mån även de tre smärre öarna V 
därom) förlagd alldeles för långt åt ö , den placeras vid Weichsels 

22 Neva har i Europa största vattenmängden bland floderna, näst efter 
Donau och Weichsel. 

23 Jfr den diffusa artikeln Ostsee i RE, Sp. 1758 ff., 1815 ff.; R. Muchs kom
mentar (1959) lill Tacitus' Germania. 

-4 Härom närmare i Fornvännen 57 (1962), s. 196; Eranos 61 (1961), s. 123. 
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utlopp. Tydligen visste Ptolemaios, på grund av handeln med 
Weichseltrakten, väl om öns existens, men närmare avståndsupp
gifter saknade han. 

Även för östersjökusten ö om Weichsel anger Ptolemaios av
stånd i grader; dess på Thules breddgrad (jfr 2, 3, 14) liggande 
punkt vid östkusten kallar han (3, 5, 1) "det kända havets slut
punkt" (jfr kartan fig. 4 och not 48 nedan). Om man tar i beräk
ning hans genomgående felberäkningar, passa hans graduppgifter 
någorlunda på Nevas mynning, säger Th. Steche, vilken (s. 107— 
112) kritiskt undersökt Ptolemaios' siffror. Avståndet från 
Weichsel till Neva har emellertid uppgivits med en alltför hög 
siffra; Ptolemaios tycks nämligen ha lagt ihop avstånden mellan 
olika landningspnnkter på den som bekant mycket buktande 
kusten i Baltikum, liksom om delsträckorna bildat en rät linje. 
Emellertid synes hans framställning visa, att sjöfarten på hans 
tid omfattade Östersjöns hela södra kust och den östra ända upp 
till Finska viken; med svearna måsle handeln ha varil livlig.25 

Gå vi till Cassiodorus' egen tid, finna vi, att han, som även 
tycks ha varit intresserad av handel,26 bör ha haft goda möjlig
heter att fä kunskap om Östersjöns kust. 

I Variae (5, 2) har han omkr. år 523—526 formulerat ett brev 
från Teoderik den store till aestierna, av honom benämnda Hesti, 
vilka genom en beskickning förärat konungen bärnstensgåvor. 
Det är egendomligt att läsa, hur han häri med hjälp av den cite
rade Tacitus, kallad Cornelius quidam, söker upplysa infödingar
na om bärnslenens uppkomstsätt! Även elt ställe i Getica (36) 
torde vittna om hans kunskaper: post quos (Vidivarios) ripam 
Oceani. . . Aesti tenent, pacatum hominum genus omnino, jämfört 
med Variae 5, 2, 1 in Oceani litore . . . constituli. Slutligen heter 
det i Getica 120 om Aesti: longissimam ripam Oceani Germauici 
insident.27 Därifrån var överkomlig väg till Finska viken och 
Neva. 

25 Steche, Ptol. 108. Man kan här tänka på den nyupptäckta handelsplatsen 
Helgo (nära Birka), där tätbebyggelse från omkr. år 200 konstaterats. 

28 Jfr art. commerdum i Mommsens ed. av Variae s. 524. 
27 Enl. Mommsens ed. XXXIX ur Ablabius; se även RE Jord. sp. 1921, 56. 

Jfr Eberts Reallex. der Vorgeschichte 1 (1924) 335 ff. om Aislen'. Edgar V. 
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Det bör tilläggas att Getica 116 bl. a. nämner Thiudos in Aunxis, 
vilka S. Yrjö-Koskinen identifierat med finska stammen ljuder i 
Olonets, mellan L a d o g a och Onega (ed. s. 165). 

Nu några ord om Vagi fluvius ur språklig synpunkt.28 

Beträffande vattendrag är vårt äldsta folkliga namnstoff ej 
knutet till stora farvatten — mare Germanicum o. dyl. torde vara 
namn som formåls av lärda män — utan till smärre enheter, 
vilka fingo egna namn. Vidare må beaktas, att appellativa utan 
attribut i äldsta lid liksom ännu i våra dagar kunna tjänstgöra 
som namn på något, som är alla inom ifrågavarande krets be
kant. 

Som exempel må anföras isl. Elfr om Göta älv; ty. Aha 'vatten' 
som flodnamn; Vik om Oslofjorden e tc , ty. Sund om Öresund, 
isl. Holmr (Hulmus hos Adam av Bremen) om Bornholm, ort
namn som Köping, Lund etc. 

I lörnnordiskan kunde vågr (m.) beteckna 'vik', 'fjord', även 
'våg', 'bölja'. Likaså i medeltidssvenska (wagher) och ä. danska. 
Vågar finna vi som ortnamn vid Lofoten.29 Senare tillfogades be
stämd artikel:30 Vågen heter hamnen vid Bergen. Husevaagen är 
en gren av Hardangerfjord. På Färöarna är vagur = 'vik', 'bukt'. 
Vid en vik av Östersjön i ö . Holstein låg landet Wagrien, dess 
namn härleder M. Vasmer ur det latiniserade folknamnet Wagiri 
av nord. våg-verjar = vik-verjar 'de som bo vid viken'.31 

Saks, Aesti, an Analysis of an ancient Civilization, Heidelb. 1960. övers , av 
Var. X 2 i Hennig. Terrae incognitae 2, 43 f. 

28 Tidigare — såsom hos E. G. Geijer (s. 63, jfr nedan not 44) — kallades i 
den lärda diskussionen floden för Vagi; detta är emellertid en gen. definitivus, 
liksom t. ex. hos Jordanes 74, 77, 280 amnis Danubii, 31 flumen Vistulae. 

2» Om vågr, vatn se Nordisk kultur V (1939) 36, 52 f., 70, 158; N(orske) 
G(aardnavne), Indledn. 84; XIX 316. Vidare /-. Heggstad, Gamalnorsk ord
bok (1958) eller S. Egilsson, Ordbog över det no.-isl. skjaildesprog, 2. udg., 
Kiipcnh. 1931, under holmr o. vågr. Om Aha se A. Bach, Die deutschen Orts-
iiamcii 11 (19531 § 424. s. 33; om Elfr Sverges Ortnamn, Älvsb. 1. (12, 149). 

m Jfr Studia neophilologica 33 (1961), 314 f., och or tnamn som Viken, 
Dalarna, On (a). 

31 Zs. f. slav. Philologie 11 (1934) 358 f. Jfr Amsivarii 'i. vid Eras'. Om 
tyska or tnamn med iväg (m.) 'sjö' o.a. appellaliver jfr Bach II § 296, s. 275. 
Om våg i sv. or tnamn se J. Sahlgren i NoR 34 (1946), 85 ff. I no. och sv. kan 
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Men vågr kunde också beteckna ett rörligt vattendrag, en älv, 
såsom tydligt framgår av det mytologiska namnet Éli-vågar 'de 
av stormilar piskade strömmarna' (av etter), vilka troddes rinna 
i Ginnungagap. 

Neva hade — menar jag — för människor i dessa trakter inget 
annat namn än 'älven', vågr. En intressant parallell från ett annat 
icke-romerskt språkområde, nämligen släden Marcianopolis i 
Moesien, ger oss Getica 93: puella dum lavat in flumine illo, 
qui . . . m media urbe oritur Potami cognomento 'i den flod, som 
med namnet Potamos upprinner i staden . . . ' : floden kallades allt
så av de grekisktalande invånarna32 för Potamos, 'floden', rätt och 
slätt. 

Så till den sakliga sidan av problemet: är det möjligt, alt man 
i början av 500-talet kunnat båtledes taga sig in i Ladoga genom 
Neva? 

Svaret blir snarast en motfråga: varför inte? 
Arkeologerna ha funnit förbindelser redan under bronsåldern 

mellan Cenlral-Sverige samt Gotland å ena sidan och Ostbaltikum 
å den andra.33 I Ostbaltikum påträffas i fynd från omkr. 500 
även gotländska föremål. Under 600- och 700-talen befunno sig 
både svear och gotlänningar bevisligen i expansion, med livliga 
handelsförbindelser även runt Östersjöns kuster; vid Grobin i 
Kurland har en stor svensk koloni från denna tid spårats.34 

Isländska källor tala om Aldeigjuborg vid Ladoga. I dessa 
trakter har en gammal svensk koloni, vid en ort, nu benämnd 
Staraja Ladoga, blivit delvis utgrävd; dess kultur överensstäm
mer med Sveriges på 800-talet. Man försörjde sig där med jakt 

en sjö eller fjord benämnas 'vatten', som i Nordaasvandet, Vaagskanlvatnet 
(G. Indrebo, Norske innsjonamn 1, 1924, 211), eller Lekvattnet, Lulevatten 
o. dyl. 

32 Officiella språket där var grekiska (RE XIV: 2, sp. 1506, 49). 
33 Fr. Balodis, Handelswege nach dem Osten und die Wikinger in Russ

land (Vitt.-ak:s handl. 65, 1948) 320 ff. 
34 Birger Nerman, Die Verbindungen zwischen Skand. u. Ostbaltikum (Vitt.-

ak:s handl. 4 0 : 1 , 1929); Nord. kultur I, Refolkn. under forntiden (1936), 
s. 72, 74 ff., 86, 91; KLNM VI 175 f. Nerman har satt en av honom på Got
land konstaterad stor folkavtappning omkr. år 500 i förbindelse med Guta-
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på pälsbärande djur och med jordbruk. Birka var då centrum 
för pälshandel både norrut (Bottniska viken) och österut. Sven
skarna kunde bekvämt segla uppför Neva (3V2 mil) till Ladoga 
och fortsatte sedan längs floden Volchov.35 

Är 839 är det som Annales Bertiniani orda om män ur folket 
"Bhos" av svearnas stam, vilka hade kommit till kejsaren i 
Konslantinopel.38 

Beträffande svenskarnas vidare handelsvägar i österled se 
kartan fig. 3, efter B. Nerman (i Nordisk kultur I s. 75). 

Naturligtvis är det ytterst sannolikt, att enskilda sjöfarande 
m y c k e t tidigare kommit in i Finska viken och genom Neva 
nått Ladoga. # 

På ett helt annat sätt vill Lauritz Weibull tolka Geticas lokali
sering av ön Scandia österut. I en stort upplagd uppsats (1925)3T 

framlägger han först sitt program: 
Uppgifterna hos Jordanes om Scandza och dess folk har sedan 

länge fängslat forskningens uppmärksamhet... En hel litteratur har 
vuxit fram. Den är övervägande linguistiskt orienterad. Då här ett 
nytt bidrag lämnas till denna litteratur, är det i första hand för att 
framhäva vissa synpunkter, som tidigare inte alls eller endast otill
räckligt beaktats. Vad som avses är att under förnyad granskning 
av handskriftstradition och paleografiska säregenheter insätta Jor
danes' framställning i dess historiska sammanhang, fastställa dess 
beroende i vissa delar av den tidigare litteraturen och i de stycken, 
där denna litteratur inte ligger bakom, söka på andra vägar konsta
tera, vilka källorna varit och hur framställningen uppstått. 

Sedan Weibull (s. 46) härlett kapitlets början från de med 
namnen citerade Mela och Ptolemaios (jfr tablån ovan s. 3) 
samt Jordanes' ord om öns cilrusbladliknande form (mom. c) "ur 
en nu försvunnen Ptolemaioslext, som han hade framför sig" 
(annorlunda ovan s. 4), fortsätter han: 

Det är . . . tydligt, att det i hela Jordanes' framställning av Scandzas 

sagans utvandring österut; JV. Tiberg (Gotländskt arkiv 1946, s. 16 ff.) kriti
serar L. Weibulls behandling av ämnet (i Scandia 15, 1943, s. 44 o. a.) och 
hänvisar till E. Wesséns kommentar i "Sveriges landskapslagar" IV (1943), 
296 f., 305. 

35 H. Arbman, Svear i österled (1955), 12 f., 30 ff., 43; KLMN VIII 637. 
36 / . Svennung, F rån senantik och medeltid, nr 15. 
37 Velenskaps-Societelen i Lund, Årsbok 1925, s. 41 ff., särsk. 42 och 50. 
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Fig. 3. Handelsvägar och platser med suenska kolonier i Öst-Europa under 
yngre järnåldern (efter Nerman). — Handdswege und Platze mit schwedischen 

Kolonien in Ost-Europa in der Zeit der Völkerwanderung (nach Nerman). 

geografi knappast kvarstår mer än en sakuppgift av värde88, som inte 
synes kunna hänföras till av honom citerad källa: uppgiften om den 
mycket stora sjön i öster och dess utlopp floden Vagus. 

O m föregående fo r skare y t t r a r sig Weibu l l (s. 45) så : 

38 [Ingalunda värdelösa äro dock historierna om vargarna och bina, mom. 
7i och k.] 
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Då man tidigare ägnat uppmärksamhet åt denna Jordanes' geogra
fiska framställning, har man underlåtit att klarlägga den utgångs
punkt, som för en rätt förståelse är den väsentliga: själva den all
männa kartbild, som levde i författarens inbillning... (s. 49:) Det 
gäller självfallet här att likaväl som annars hell bortse från en senare 
tids i grunden sä helt olikartade geografiska föreställningar och en
dast hålla sig till den kartbild, som var den tidigare medeltidens." 
Gör man detta, är ingen möjlighet till felidentifikation. Endast en 
sjö kommer ifråga, ty endast en sjö i direkt förbindelse med Oceanen 
finnes. Sjön är det kaspiska havet.40 

Om det är någon som har "underlåtit", synes det snarast vara 
Weibull själv. Nämligen att taga reda på "den allmänna kart
bild som levde i författarens inbillning ", speciellt de i antiken 
rådande motsättningarna beträffande uppfattningen av Kaspiska 
havets utformning i norr. Eftersom man länge kände till blott 
dess södra kust, ansågo visserligen inånga, med Hekataios av 
Miletos (omkr. 500 f. Kr.) i spetsen, att Kaspiska havet var en 
vik av Norra världshavet. Denna falska åsikt delades av bl. a. 
Eratosthenes och, bland romare, av t. ex. Mela, Orosius och flera 
medeltida lärde. Men redan Herodotos och sedermera Aristoteles 
m. fl. ansågo det sannolikt, att Kaspiska havet var en sluten insjö; 
deras åsikt upptogs av Marinos av Tyros och dennes efterföljare 
Ptolemaios samt senare av den boklärde Cassiodorus, vilkens 
sakuppgifter den osakkunnige kompilatorn Jordanes naturligtvis 
följde.41 

Även den av Weibull själv (s. 50 n. 2) citerade lärdomshisto-
riska boken av Hugo Berger talar om den "von Ptolemäus wieder 

39 [Sin text illustrerar Weibull med en av K. Miller gjord konstruktion av 
"Orosius' vcrldskarta". För Jordanes ' uppfattning av Scandias läge kan emel

lertid Orosii "världsbild" ej ha haft något värde, eftersom Orosius (1, 2, 79) 
om Norden blott säger: "Därpå (efter Hritannien) följer Thyle, som ligger 
VNV mitt i oceanen, genom ett oändligt avstånd skild från övriga öar. Den 
anses vara känd blott av ett fåtal." Kaspiska havet i NO har visserligen 
lambend med världshavet, men har av Miller förlagts fjärran från Thyle 
och Rritannia (i NV).] 

40 På sid. 50 omtalar W., att de joniska naturfilosoferna o. a. lärde, att 
Kasp. havet var en vik av N. Oceanen. 

41 Se RE X:2 (1919), sp. 2277, 12 o. 33; 2280, 30—49 (Kaspisches Meer); 
Suppl. IV (1924), sp. 664, 38 (Geographie: Ptolemaios). 
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verlretenen Ansicht iiber die Geschlossenheit des Kaspischen 
Meeres".42 

Jordanes' uppfattning framgår också av Skyliens dubbla be
skrivning § 30 f.: 

Scythia siquidem, Gennaniae terre confines13 . . . , tendens usque 
ad . . . Taurum, . . . montern . . . Scythicum, . . . per . . . Meotidis 
aditum . . . usque ad Caucasum . .. ac deinde in sinistram partem 
reflexa post mare Caspium. Quae" in extremis Asiae finibus ab Oceano 
eoroboro'5 . . . exoritur, vergens ad . . . Seras usque digreditur. Haec 
. . . Scythia . . . habet ab oriente Seres, in ipso sui principio litus 
Caspii maris commanentes, ab occidente Germanos ct flumcn Vistulae, 
ab ardu, id est septentrionali,'6 circumdatur oceano, a meridiae 
( = -ie) . . . Ponto . . . 

Eftersom här tydligt säges ifrån, att Skytien dels gränsar till 
Weichsel och Germanien i V, dels i ö till sererna, dvs. kineserna, 
vid Kaspiska havets kust, dels i S till Svarta havet e tc , kan ingen 
gärna påstå, att Jordanes vid angivande av Scandias grannområde 
i ö med 'den stora insjön' har menat Kaspiska havet. När detla 
annars är på tal hos Jordanes, heter det f. ö. alltid Caspium niure: 
dels på ovan citerade två ställen, dels i §§ 45 och 54. 

Jordanes' nära samhörighet med Ptolemaios framgår också 
därav, att han liksom denne kallar vår ö Scandia, och ej, som Mela 
(jfr sid. 9, not 18), Scadinavia. 

Ytterligare må tilläggas följande. Med ledning av Ptolemaios' 
text tecknade man under medeltiden kartor.47 Fig. 4 återger ett 

42 //. Berger, Gesch. d. wissenschaftl. Erdkunde der Griechen III (1891), 
s. 96 (2 uppl., 1903, s. 585, jfr om Herodotos s. 56 ff.). 

43 siquidem (ofta = enim) behöver ej översättas; confines står för con-
finis. 

44 E. G. Geijer yttrar i Svea Rikes hävder 1 kap. 2 (Saml. skr. IV, 1926, 
s. 64): "då Jordanes .. . beskriver Kasp. havet såsom . . . sammanhängande 
med nordöstliga oceanen, så synes i hans egen orediga föreställning detta 
ha sammanflutit med den . . . stora sjön i öster av Skandien, antingen då 
denna i själva verket varit Vita havet eller, kanske sannolikare. Ladoga." 
Geijer synes här ha använt en Jordanesedition, där § 30 haft en sämre läsart 
post mare Caspium, quod. 

45 'världshavet i NO', mellan Eurus och Boreas. 
*' Det är väl ett utslag av Jordanes' klena bildning, alt han ansett sig 

böra förklara det grek. ordet hos förlagan (Cassiod.?, rätteligen ab arcto) 
på latin (klass, a septentrione). 

47 Frågan huruvida Ptolemaios själv ritade kartor diskuteras RE X:2, 
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Sty&fiatufi 

S?%ry* 
Fig. h. Europa enl. en ptolemeisk karta (s. XV); jfr not 

einer ptolemåiscben Karte. Vgl. Fussnnte A8. 
Europa nach 

parti av en "världskarta" med latinsk text. Varken pä detta parti 
eller på fortsättningen österut har Kaspiska havet, vilket ses längst 
lill höger, någon förbindelse med Oceanen i norr; men norrifrån 
rinner floden Ra ( = Volga) in i detsamma.48 

sp. 2088—2098. Han ville (Steche 12; jfr Cuntz 24 ff.) ge en lärobok för kart-
ritare. — Ofta betecknar han en orts läge med 'ovanför' (hyper) eller 
'nedom' (hypo). Annorlunda heter det t. ex. i Getica § 22 deinde, post hos, 
dehinc; § 23 exteriores. 

48 Hilclen visar i NV Irland och Hritannien, med Thyle ovanför Orcades 
i norra kartkanten vid 63°. Vidare Jylland (Cimbrica chersonesus) med ön 
Scandia österut ovanför Vistulas mynning — de tre danska öarna äro ej 
utsålla på denna översiktskarta, ö om Weichsel Sarmatia Europé (de svarta 
punkterna beteckna berg. långli i N Riphei montes). Norrifrån rinner 
Boristhenes (Dnjepr) in i Euxlnu» pontus, och Tanais (Don) in i Meotis 
lacus (Asovska sjön); mellan deras utlopp ligger Taurica chersonesus 
(Krim), ö om Tanais ha vi Sarmatia asiatica med floden Ra som utrinner 
i IIIKCAfNVM MARE), vilket utgör en del av Kaspiska havet. — Rilden är 
tagen ur Codex Vaticanus latin. 5698, fol. 1 v. (1400-talet), reproducerad 
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Weibulls sats: "Endast en sjö kominer ifråga, ty endast en sjö 
i direkt förbindelse med Oceanen finnes" synes vara ett praktfullt 
exempel på ett felslut, nämligen circulus in demonstrando. Ty 
quod erat demonstrandum är just, att det i Cassiodorus-Jordanes" 
ögon endast fanns en sjö i direkt förbindelse med oceanen. 

Weibull nöjer sig emellertid ej med att förlägga Scandia-knpii-
lets 'insjö' till Kaspiska havet, han vill i detta sammanhang också 
förkasta den enhälliga texttraditionens Vagi — med medeltida 
skrivning uagi — framför fluvius. Han fortsätter nämligen: 

Det ligger redan i denna allmänna uppfattning av det kaspiska 
havets utsträckning ett nog så avgörande indicium mot riktigheten 
av den föreliggande Jordanestextens både flod och flodnamn. Och 
indiciet visar sig, vid en närmare undersökning, peka i rätt riktning. 
Jordanes har . . . för sin beskrivning av Scandza använt Pomponius 
Mela. Ser man det hela på bakgrund av vad denne säger om. det 
kaspiska havet, löser sig problemet. P. Mela säger om detta hav: 
"Mare Caspium ut angusto ila longo etiam frcto primum terras quasi 
fluvius inrunipit" — det kaspiska havet bryter sig till en början 
meil en träng och lång fors, som var det en flod, väg in i landet .. . 

När man jämför detta Melaställe (3 § 38) med Jordanes' ut
tryck lacum . . ., unde Vagi fluvius . . . in Oceanum undosus 
evolvitur, frapperas man genast av att de båda skriftställarna blott 
ha e t t e n d a ord gemensamt: fluvius. Och vidare av att Mela 
framhåller, huru havet liksom en flod 'bryter sig in . . . i landet', 
medan däremot Jordanes säger att en flod 'utfaller i världshavet'. 
Dessa fakta göra, att en förutsättningslös forskning måste finna 
del minst sagt dubiöst att Melastället skulle varit källa för Jor-
danesstället här. Ett helt annat intryck göra andra textpartier, 
där Mommsen i sin kritiska apparat pekat på Mela, såsom Getica 
§ 11 och 13—15 ~ Mela 3, 50—52 (med bortåt 40 likheter); 
Gel. 45 ~ Mela 1, 115 (ett 15-tal), Get. 46 ~ Mela 2, 7 (fyra lik
heter) . 

Sin sammanställning av Mela och Geticas § 17 avslutar Weibull 
så: 

som tabula 28 i "Codices e Vaticanis selecti, XIX 2: Cl. Ptolcmaei Geogra-
phiae codex Urbinas graecus 82" (Leiden 1932). Tabula 1 återger motsv. 
parti i Cod. Urb. graec. 82 (1000-talet). Specialkartan Sarmatia Europé 
återfinnes med mera detaljerad lat. text å tabula 36, m. grek. text å tab. 9. 
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Figr. 5. Scriptura scottica c. 600:Vulgata Psalm. 97. ("The Catach of St. 
Columba", fol. 52 r., Dublin, Irish Acad.) Text: 

CaNtate dno canticum nouum / quoniam mirabilia fecit / saluabit sibi 
dexlera eius: & bracchium sem eius / Notum fecit dns salutare suum / IN 
conspectu gentium reuelauit iustitiam suam / Recordatus est misericordiae 
suae / et ueritatem suam domui israhel / uiderunt omnes termini terrae 

salutare di nostri / lubilate dno omnis terra etc. 
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Men Pomp. Mela har "quasi fluvius", Jordanes "Vagi fluvius". 
Det har lyckats Mommsen föra beviset för att Jordanes Getica ur
sprungligen varit skriven i romersk kursiv. Det behöves endast att 
transskribera P. Melas "quasi" i denna bokstavsform för att förstå 
sammanhanget . . . Man läste detta "quasi" som . . . tiagi. Det visar 
sig sålunda, att den mångomskrivna floden och flodnamnet hos Jor
danes endast är frukten av en förvanskning. I författarens egen upp
fattning och i den geografiska verklighet, som tecknade sig för hans 
samtid, har de varken existerat eller kunnat göra det. 

Härtill är följande att säga: Om man emellertid slår upp 
Mommsens edition av Jordanes, säger utgivaren där i det latinska 
förordet s. XLV (jfr XLVH, LIX), att textens archetypus måste 
ha varit skriven "Scotticis litteris", dvs. med i r i s k skrift.49 Och 
i sådan skrift har ett quasi rimligen icke kunnat förväxlas med 
uagi. (Jfr fig. 5.)50 

Ovan diskuterade resonemang om sjön i öster och om Vagi 
fluvius är ett prov på Lauritz Weibulls programmatiskt utlovade 
källkritik och "förnyade granskning av handskriftstradition och 
paleograflska säregenheter". Vi ha funnit resonemanget vara full
ständigt ohållbart.51 

1 en följande artikel skola de nordiska folknamnen hos Jordanes 
diskuteras. 

49 "Under medeltiden kallades den iriska skriften scriptura Scottica, var
med angavs dess ursprung från Scottl, som var irernas latinska namn" {Axel 
Ndson i 5. Dahls Ribliotekshandbok 1, Uppsala 1924, s. 33). — Mommsen 
drager sin slutsats på grund av texttraditionens sammanblandning av bok
stäverna u och a (vilket i irisk skrift oftast skrevs öppet, ibland nästan 
sum cc), av co och a, vidare av r och s. Se fig. .'>. 

50 Även om ur paleografisk synpunkt cn förväxling legat nära. hade 
uuiji av en editor framför allt bort tagas i övervägande, såsom varande 
"lectio difficilior": quasi är "trivialare" än uagi {P. Maas, Textkritik4, Lpz. 
1960. s. 11). 

51 Denna hypotes har sedan inkommit i uppslagsverk om Vagas: "Mycket 
skarpsinne har nedlagts på den geografiska och språkliga förklaringen, tills 
L. Weibull 1925 visade, att texten bär är förvanskad." 
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ZUSAMMENFASSUNG 

J. Svennung: Jordanes' Beschreibung der Insel Scandia. 
Jordanes ' Getica ist bckannllich fast ganz eine nachlässige, gewaltsame 

Abkiirzung der Gotengeschichte Cassiodors. Der Verf. dieses Aufsatzes gibt 
erst eine Ubersicht iiber den Inhalt des Scanrfia-Kapitels (S. 3) mit 
Angaben der mulmasslichen Quellen: Ptolemaios, Mela, Augenzeugen (bzw. 
Auskunfte reisender Germanen), unbekannter Quellen, auch derjenigen 
Parlien, wo man Cassiodors Feder versparen durfte. Eine höchst umstrittene 
Stelle ist die Jordanische Beschreibung der Lage Scandias. Verf. fritt dafiir 
ein, class die Worte habet ab oriente uastissimuni liicuin in orbis terrae gremio 
einen grossen Binnensee auf dem Fastland ö von Scandia bezeichnen, nämlich 
den gewaltigen Ladogasee, aus dem der Voc/us-Fluss, d. i. die Newa, ins Meer 
idic Ostsee) ausfliessl. Vagus gibt das nordische Wort uågr (m.) wieder, das 
11. a. ,Bucht', aber auch ,Fluss' bedeuten konnte. Im Norden hat man die 
Newa einfach mit dem Appellativ ,Fluss' bezeichnet, eben wie die griechischen 
Einwohner der Stadt Marcianopolis ihren Fluss mit dem griechischen Wort 
1'otanios, ,FIuss', bezeichnet haben (Get. 93). Waghalsige Germanen miissen 
schon friih, die Kiiste enllang fahrend, durch den Finnischen Meerbusen und 
die Newa in den Ladogasee geraten sein. Archäologische Funde beweisen, 
dass die Schweden im 7. Jh. lebhafte Handelsverbindungen mit den Ostsee-
kiislen hatten. — Die Hypothese Lauritz Weibulls, der lacus ö von Scandia 
sei mit dem Kaspischen Meer zu identifizeiren, wird durch nichts bestäligl. 
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