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Litteratur. 

A. M. Tallgren, Zur Einwanderung der Esten (Sitzungsberiehte der 
Qel. Estn. Gesellschaft, Jg. 1912—20, Dorpat 1921). 

Nicolaus Busch, Zu Plinius hist. nat. IV 96; Zur Rosmographie des 
Aethictts Ister. I (Mitteil. der Gesellsch. f. Gesch. u. Altertums
kunde 21,3, Riga 1921). 

Den under krigs- och revolutionstiden lamslagna vetenskapliga 
forskningen i de forna Östersjöprovinserna har börjat hämta sig i de nya 
staterna Estland och Lettland. Även de arkeologiskt-historiska tidskrif
terna ha återupptagit sin så länge saknade verksamhet. 

Den till professor i Dorpat utnämnde framstående fomforskaren 
A. M. Tallgren, tidigare tjänsteman vid Historiska Museet i Helsing
fors, har offentliggjort ett föredrag, hållet i det lärda estniska sällskapet, 
om esternas invandring. Efter en kort framställning av sten- och brons
ålderskulturerna i Ryssland redogör han för den s. k. gorodiscekullu-
ren i Centralryssland, vilken härskade från c:a 500 f. Kr. till omkring 
600 e. Kr. Med gorodisce menas en boplatsanläggning, oftast belägen 
pä en landtunga mellan ett par sammanflytande floder och försvarad 
mot landsidan genom en grav och en vall. I kulturlagren på dessa 
platser hittas djurben och krukskärvor men sällan metallverktyg, t. ex. 
järnknivar, däremot redskap av ben och lera, stundom även av sten. 
Jakt och fiske utgjorde de huvudsakliga näringsfången. Denna låga 
kultur motsvarar den, som Tacitus tillskriver Fenni, bosatta öster om 
germanerna. Fynden i Estland och Lettland från det halva årtusendet 
närmast före Kr. f. äro ytterst sparsamma (3) och fätaliga även för pe
rioden 2000 - 500 före Kr. f. Under svaghetstiden närmast före Kr. f., 
antager förf., ha esterna invandrat i sitt land. Även om tidigare under 
stenåldern finsk-ugriska stammar levat i Estland, så har deras antal 
under bronsåldern starkt minskats och en ny tillströmning av vad som 
utvecklades till västfinnar ägt rum under äldre järnåldern. 
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Men dessa västfinnar ägde ingen annan kultur än den fattiga, öster 
om dem härskande gorodiscekulturen. 

Under första århundradet e. Kr. råkade de baltiska folken och 
senare de Okafinska gorodiscebebyggarna under starkt östgermanskt, 
särskilt gotiskt inflytande. Ostpreussen var den gotiska kulturens cen
trum, och härifrän trängde denna norrut i de baltiska provinserna. Till 
omkring 500 e. Kr. är det arkeologiska materialet på detta område ger
manskt och därtill synnerligen rikt och omväxlande. Förf. betvivlar 
icke, att denna kultur införts av en härskande gotisk överklass. Vissa 
enkla smyckenålar, som uppträda under det första halva årtusendet och 
vidare utformas under den yngre järnåldern, då de säkert representera 
en estnisk befolkning, är egentligen det enda inventar, som tidigare 
kan tillskrivas esterna. Mellan 500 och 800 ligger en nästan fyndlös 
epok. Denna förklaras genom den gotiska kulturens utdöende, de kul
turfattiga slavernas framträngande och isoleringen från högre kultur, 
t. ex. Sveriges, vilket land samtidigt sönderslets av inbördeskrig. Flera 
skäl anföras för, att den estniska invandringen skett redan omkring 
Kr. f. och ej långt senare, som man tidigare antagit, bl. a. det, att öst
baltiska former uppträdde i Finland omkring 100 efter Kr. f. och sedan 
utan avbrott fortsatte ända till hednatidens slut. Dessa former antyda 
för övrigt en finsk invandring frän Estland. 

Dr Busch söker förklara ett ställe hos Plinius d. ä., där denne om
talar, att bortom den väldiga ön Skandinavien ligger ett annat stort 
område Aeningia, bebott ända till floden Weichsel av Sarmater, Vene
der, Scirer och Hirrer. Aeningia kallas i somliga handskrifter Aepingia, 
Aepigia o. s. v. Man har gjort emendationer som Feningia (Finland), 
Oeningia (Öland), Ogygia, men dessa ogillas av Busch, som antager, 
att på 800-talet p tillkommit i somliga handskrifter i st. f. ett st. Ae-
stingia (Estland) torde ha varit den ursprungliga formen, och landet 
har fått sitt namn efter Aestingi, en biform till det av Tacitus omtalade 
folknamnet Aesti(i). Jfr Marsi — Marsigni. Bland de invånare, som 
nämnas i detta land äro skirerna, östgoterna, vilket namn härledes från 
det gotiska skeirs, klar, ren. Redan pä Plinii tid (23—79 e. Kr.) skulle 
alltså det gotiska framträngandet i Balticum ha börjat, vilket Tallgren 
fastslär i sin nyssnämnda uppsats. Tydligen betecknade dock Aestingia 
ett betydligt vidsträcktare område än det n. v. Estland. 

I uppsatsen om den s. k. Aethicus Isters kosmografi, ett pä latin 
avfattat geografiskt verk, som tros ha uppstått i Frankrike under mero-
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vingisk tid, omkring 630, söker dr Busch identifiera en del namn på 
troligen nordiska platser. I kosmografiens tredje bok behandlas näm
ligen Nordeuropa, och det vimlar här av för oss skäligen främmande 
namn. En reseväg omtalas, som börjar vid Tysklands gräns (a capite 
Qermaniae) vid öarna Viarca och Bridinnum, fortsätter till Gadaront-
öarna, de Meoparotiska öarna, ön Rifarrica och de i dess närhet lig
gande öarna Zhirisolida och Biza. Att kustländer, med vilka bekant
skap göres frän havssidan, ofta kallas öar, är känt ur geografiens hi
storia. Busch låter Qermania börja vid Maas- och Scheldemynningen, 
tolkar Viarca som Viarca, Valacria, det nutida Walcheren. Bridinnum 
motsvarar den gamla orten Brida, det nutida Brielle på ön Voorne. 
Qad i Oadarontha; insula- bör jämföras med det i flera germanska 
språk förekommande ordet gal = öppning, genomgång (jfr Kattegat). 
De meoparotiska öarna skola beteckna Danmark och Sydsverige. Myo-
paro kallades enligt Isidorus av Sevilla en av flätverk förfärdigad, med 
hudar överdragen farkost, av vilken de germanska sjörövarna vid Oce
anen betjänade sig. Den i närheten av de meoparotiska öarna liggande 
mindre ön Tripucia eller Tripicia synes vara identisk med Bornholm, 
där 3 heliga källor förekomma (Tripntium). Rifarrica är sammansatt av 
rif = rev, klippa och rica = rike och hänför sig till Estland, som ännu 
pä 1200-talet kallades Revele (diminutiv av rev = revkusten). Stads
namnet Reval har lånats frän landets benämning. Zhirisolida betyder 
skirernas land (jfr fht salida = bostad, hem, mark), Biza = Nordlandet. 

Författaren gör troligt, att bland Aethicus Isters källor även fun
nits en grekisk. Utgående härifrän gör han en skarpsinnig kombina
tion för att förklara en uppgift hos Aethicus Ister, att saltet på de sist
nämnda öarna kallades vectum = dt\ transporterade, det införda. Han 
översätter det latinska ordet vectum till grekiska = syrma och förmodar, 
att det senare är en folketymologisk omtolkning av det littauiska ordet 
summas = salthaltighet. 

T. J. A. 


