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SVEARNAS Ö OCH SITHONERNA HOS TACITUS 

Av J . Svennung 

I eu uppsats1 har Sture Bolin nyligen framlagt en hypotes var 
med han vill bestrida riktigheten av den gängse åsikten, alt 
Tacitus i sin Germanias 44:de kapitel om svearna med orden "i 
själva oceanen" menat, att de bodde på en ö.2 

Bolin skriver: "De bodde 'i själva Oceanen'. Författaren säker 
inte att de bodde på en ö. Hans uttryck kan lika väl spegla tanken, 
att de bodde på en havsomfluten halvö, omgiven på ena sidan av 
den stora havsbukten, som Oceanen sände in mellan Cimbriska 
halvön och svionernas land och som Tacitus räknade som en del 
av Oceanen, på andra sidan av den världsomfattande Oceanen." 

Vi skola nu närmare skärskåda de grunder, på vilka hypotesen 
vilar. 

Forskningen har, främst genom Eduard Nordens viktiga verk, 
kommit till den insikten, att Germania i främsta rummet är en 
etnografisk skildring, där det geografiska i regel har, om ej un
dertryckts, så dock blott helt summariskt antytts.3 Även om 

1 "Tacitus kartbild av norra Europa" , i Festskrift till Arthur Thomson, 
Sthlm 1961, s. 19 ff., särsk. s. 23. 

• K. Miller har i sill verk "Mappae mundi. Die ältesten Weltkarten. VI. 
Rckonslruierte Karten" (Stuttgart 1898, s. 111) gjort ett försök att återge den 
bild av n. v. Europa, som kan ha föresvävat Tacitus. Vi återfinna där våra 
svear på sin ö i en öppen bukt av världshavet (fig. 1). 

3 B. Norden. Die germanische Urgeschichte in Tacitus' Germania (Lpz. 1920, 
BL Ergänzungen 1922), särsk. s. 40 f. —• Jfr A. önnerfors ' edition av Germania 
med sv. övers, och kommentar (Sthlm 1960), s. 19 ff., Per Perssons utförligare 
kommentar i "Tacitus mindre skrifter, övers. m. inl. och anm." (Sthlm 1929), 
s. 162 f. — En djupgående filologisk undersökning av ett flertal problem 
rörande Norden i antikens litteratur gör Bengt Melin i sitt arbete "Die Heimat 
der Kimbern" (Uppsala universitets årsskrift 1960:5). I Eranos 58 (1960), 
s. 112—131 behandlar Melin det mycket summariska (rent av mindre exakta) 
geografiska inledningskapitlet till Germania och yttrar där avslutningsvis: 
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Tacitus haft tillgång till en karta, märks della inte mycket i hans 
verk. — Vidare har man insett, att författaren, i likhet med viss 
tidigare etnografisk litteratur, medvetet strävat alt komponera ett 
noggrant sammanfogat konstverk, där olika grupper av fram
ställningen sammanknytas medelst i ord och sakinnehåll passande 
övergångar.4 

1 Gcrmanias senare huvuddel har Tacitus skildrat de särskilda 
germanslamniarnas egenart i tur och ordning, först de västliga 
alltifrån chatter, friser osv. ända till cimbrerna. Därpå vidtager 
fr. o. m. kap. 37 den väldiga folkgrupp, som går under namnet 
sveber och till vilken han även räknar svearna. 

På följande sätt har Tacilus hopfogat sin skildring av dessa de 
östligaste folken. Strax före avsnittet om svearna säger han: "På 
andra sidan om lugierna bo de kungastyrda goterna {Träns Lugios 
Gotones regnantur) . . . Omedelbart intill Oceanen5 bo vidare 
rugier och lemovier (Protinus deinde ab Oceano Rugii et Le-
movii)." Sedan heter det (kap. 44): "Härpå följa i själva Oceanen0 

svearnas samhällen" {Suionum hinc civitates ipso in oceano) . . . 
Nästa kapitel börjar: "På andra sidan om svearna {Träns 
Sitionas)1 finns ett annat hav, stelt och nära nog orörligt", varmed 
åsyftas det världshav som bildar en yttersta ring omkring jord-

"Tacitus intcrressiert sich wenig fiir Natur und Geographie; die Menschen sind 
sein Thcma, auch das Thcma der Germania." 

4 Exempelvis hur kap. 8 om kvinnans ansedda ställning medelst cn notis 
om kvinnliga profeter förenas med kap. 9 om gudadyrkan. Eller när kap. 24 
om tärningsspel och kap. 25 om slaveri förbindas genom upplysningen, att 
germaner i spelets heila kunde låta sälja sig själva som slavar (Norden s. 
460 ff.). 

5 Avser nuv. Östersjön. 
6 Efler det föregående protinus ab Oceano sätter Tacitus här med en viss 

motsats ipso in Oceano, ungefär som han i sina Historiae 2,14,2 angående 
nlplaccringen av olika truppslag före en strid säger, att en del av sjösoldaterna 
fick stiga upp på höjder nära havet (in colles marl proplnquos) och pretorian-
soldater utfylla slätten mellan höjderna och havsstranden, medan den strids
beredda flottan skyddande bredde ut sig i själva havet (in ipso marl) . 

7 Alltså, enligt Tacitus' vana i detta etnografiska verk, mycket obestämt 
Uttryckt, ej Irans ciuitutcm Suionum el. dyl. Jfr "Die Germania des Tacilus", 
erklärt von R. Much—R. Klenast (Heidelberg 1959), s. 3—9. Att uttrycket 
t räns Suionas skulle hindra, alt svearna ansågos bo på en ö, torde vara svårt 
alt hävda. 
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Fig. 1. N. V. Europa enligt Tacitus (och andra), rekonstruktion 
av K. Miller. — Nordwestcuropa gemäss der Darstellung des 

Tacitus (und anderer). 
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kretsen. " . . . När vi så vidare gå över till svebiska havets5 högra 
kust, komma vi till de där boende aestiernas stammar {Ergo iam 
dextro Suebici maris litore Aestiorum gentes alluuntur)", och i 
slutet av kapitlet: "Sithonernas slammar utgöra en fortsättning 
av svearna {Suionibus Sit honum gentes continuantur)." Och så 
i kap. 46: "Här är det slut på svebernas område [Hic Suebiae 
finis)." 

Man observerar, att det här överallt är fråga om f o l k e n , ej 
länderna, utom i sist citerade satsen med Suebia. Med hänsyn 
härtill och till Germanias allmänt etnografiska karaktär behöver 
man alltså ej ur orden Suionibus Sithonum gentes continuantur 
sluta, att Tacitus ansett sithonernas l a n d hänga ihop med svear
nas land. Han säger endast att de själva i etnografiskt avseende 
utgöra en fortsättning av (ansluta sig till) svearna.8 

Bolin är emellertid av annan åsikt: "Författaren låter sin skild
ring från esternas land gå över till de tydligen öster därom9 vid 
Svebiska havets kust bosatta sitonerna. De utgör det sista svebiska 
folk han känner. Om dem säger han: 'Sitonernas stammar hänger 
samman med svionerna.' Hur detta överhuvud kan vara möjligt 
och hur det skall vara tänkbart, om Tacitus trott och menat, att 
svionerna var bosatta på en ö, är mig oförståeligt." 

Dock — i forna tider voro som bekant förbindelserna över vat
ten ofta lättare att åstadkomma än över land. Är det då omöjligt 
och olänkbart att tvenne folkstammar "hänga samman" med 
varandra över en skärgård eller ett lättöverkomligt sund? 

Poncra, att sithonerna haft sitt tillhåll i nuvarande Finland!10 

8 "An die Suiones schliessen sich unmittelbar als Fortsetzung die Stamme 
der Sitones", heter det hos K. Mullenhoff, Deutsche Altertumskunde II (Berlin 
1887), s. 7. 

9 [Härom står dock hos Tacitus intet, lika litet på vilket håll om svearna 
de skulle ha bott.] 

10 Så Vilh. Lundström i Xenia Lidéniana (Sthlm 1912), s. 266 f. Jfr P. Pers
son i "Eranos" 13 (1913), s. 35. Någon "Vernachlässigung der gcographischen 
Gcnauigkeit" (Much 412) behöver alltså icke föreligga här. Mindre riktigt 
Mullenhoff, D. Altertumskunde II 7 f., vilken (liksom vissa andra lärda) för
ordar en ändring av handskrifternas text i början av kap. 45 till Träns 
Sithonas och förflyttning av raderna om Sithonerna (t. o. m. Hic Suebiae finis) 
lill slutet av kap. 44. 
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Fig. 2. Utbredningen av romerska vinskopor i Norden. •— 
Die Verbreitung der römischen Schöpfgefä&e in Skandi-

Efter vår tideräknings början förefinnes där, enligt vad de arkeolo
giska fynden berätta, bl. a. i södra Österbotten en blomstrande 
kultur. Ett par mil öster om Vasa — alltså i närheten av Kvarken, 
den smala del av Bottniska viken där överfarten var särskilt lätt 
— har man i Lillkyrko (på finska Vähäkyrö) funnit en romersk 
vinskopa av brons från första århundradet av vår tideräkning, 
enligt en inskrift utgången från en känd släkt av bronsfabrikanter 
i Campanien i s. Italien, vilken också signerat en ungefär samtidig 
vinskopa, funnen på andra sidan Bottenviken i Högs kungsgård 
i Hälsingland. 

Andra viktiga fynd ha gjorts söderut i Egentliga Finland, alltså 
nära överfarten i det örika Ålands hav. Ännu en vinskopa från 
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romarriket är nämligen hittad i Letala-Laltila; den är från 2:a 
årh.11 

Det germanska inflytandet har i dessa trakter varit så bety
dande, att finska arkeologer ha antagit att en avsevärd del av 
befolkningen varit germansk; man har emellertid funnit en be
tydande kulturpåverkan från sydost, från Baltikum, men egent
ligen utgående från goterna i Weichseltrakten (Ostpreussen).12 

Omstående karta (fig. 2) torde dock ådagalägga sannolikheten 
av att båda de ovannämnda bronskärlen kommit till Väst-Finland 
på en västlig handelsväg över Sverige, eftersom i nuv. Sverige ha 
gjorts 7 fynd (det nordligaste det nyss nämnda i Hälsingland), i 
Danmark 35, gentemot bloll S vid Weichsels mynning och i Balti
cum intet.13 

11 Ella Kivikoski, Die Eisenzeit Finnlands I (Helsingfors 1947), s. 11 b, 19 b, 
22 samt fig. 40, 73, 74. Vidare om Lillkyro-fyndet bos Alfred Hackman, Die 
ältere Eisenzeit in Finnland I (diss. Helsingfors 1905), s. 79 och 131—135 samf 
fig. 1; jfr Mannus 5 (1913), s. 282. Hackman påpekar, alt trafiken över det 
smala Kvarken-sundet varit livlig redan under bronsåldern: västra Finlands 
bronsålderskullur var alltigenom svensk ("Germanerna i Finlands förhistoria", 
Helsingfors 1924, s. 19ff. = "Det svenska Finland" Il kap. 1). Under rom. 
järnålderns senare del voro de svenska förbindelserna livliga. Få 500-talet 
tycks de ha kulminerat (ib. 25—27). — K. B. Wiklund nämner i "Namn och 
bygd" 8 (1920), s. 145, Finland jämte Gotland och Bornholm som, var för sig, 
exempel på alt vatten icke verkade särskiljande inom cn folkstam. 

12 C. A. Nordman, "Germanen und Finnen in der Vorgeschichte Finnlands" 
(Mannus 29, 1937), s. 485 ff. med karta s. 487.; Ella Kiuikoski, Die Eisenzeit im 
Auraflussgebict (Diss. Helsingfors 1939) s. 231—237. Om finnarnas invandring 
vid ungefär samma lid ibidem s. 236, vidare G. Kerkkonen i Historisk tidskrift 
för Finland 34 (1949), s. 100,104 f. Jfr Kiuikoski i Acta archaeologica 25 
(Köpenhamn 1954), 151 ff., N. Cleve i Nordisk kultur 1 (1936), s. 93 f. 

13 Kartan är hämtad ur E. Kivikoski, Suomen esihisloria ( = Suomen 
historia I) 1961, s. 123, jfr H . J . Eggers' (titel nedan not 16), Karte 42. Hack
man har i sin dissertation år 1905 (s. 133) utan tvekan uppfört den som 
importerad från Sverige, men i en senare uppsats i tidskr. "Prussia" 33 
(Königsberg 1939, s. 176 ff.) förklarat det vara omöjligt att avgöra skopornas 
invandringsväg lill Finland. — I Corpus inscriptlonum Latinaruin finner man 
ett flertal bronskärl med liknande inskrifter, de flesta enl. uppgift från 
Pompeji. Med namnet på L. Ansius Diodorus (som fabricerat Lillkyro-skopan) 
C. I. L. X 8071:27; XIII 10027:5 a—c. Med namnet på L. Ansius Epaphroditus 
(som tillverkat Hög-skopan) X 8071:28 a—d, liknande XII 5698:3 (nu 
i Nimes). 
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Fig. 3. Den romerska importens huuuduägar (enligt Ekholm; jfr not 
17). •—• Die Hauptwege des römischen Imports . 

Enligt arkeologisk forskning har importvägen under äldre 
kejsartid med bl. a. vinskopor av denna äldre typ (utan sil) gått 
till Danmark längs Oder.14 Prof. Ella Kivikoski anser det sanno-

14 G. Ekholm, Handelsförbindelser mellan Skandinavien och Romerska 
riket [Stbfan 1961), s. 79 f. o. 32; specialkarta över denna typs utbredning i 
Norden s. 29; bilder fig. 6 a—c. Om vinimporlen till germanerna s. 101 f. 
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likt att de båda skoporna kommit en östlig väg från Weichsel till 
Finland.15 Men H. J. Eggers, som skrivit en monografi över 
romersk import i det fria Germanien, säger på tal om vinskopor 
av nämnda typ:10 "Dänemark dominier t . . ., trotzdem . . . Skandi
navien ebenso stark wie vorher vertreten ist und zwei Ausläufer 
sogar nach Finnland entsendet." Eggers' karta över handelsvägar 
(s. 69) visar från Weichselmynningen en väg mot Gotland, Öland, 
Östergötland, Mälarbygden och vidare till sydvästra kusten av 
Finland, en mot Danmark, Öresund, Västergötland och Norge, 
men ingen östlig väg till Finland eller Baltikum. På ungefär lik
nande sätt rekonstruerar Gunnar Ekholm17 å sin karta "Importens 
huvudvägar" (se fig. 3 å föreg. sida). 

Sådana vägkartor kunna också ge oss en antydan om efter vilka 
vägar romerska auktorer erhållit kunskap om främmande folk 
och landområden. 

Två meter från vinskopan i Letala är en ring av elektron på
träffad, om vilken det heter:18 "in Finnland einzig in seiner Art, 
aus der älteren römischen Eisenzeit. Wahrscheinlich Import aus 
Skandinavien, wo Gold- und Silberringe in jener Zeit nicht unbe
kannt sind,19 während ahnliche Ringe aus Edelmetall im Ost
baltikum nicht vorkommen." 

Beträffande gravarnas former må anföras, att dessa i Maaria-
Kärsämäki (Aura-området) icke äro av öst-baltisk typ, utan 
närmast överensstämma med gravar i Barkarby (Uppland) och 
Alvastra (öst.-g.) eller i Weichselområdet.20 Även de i Letala-
Untamala visa en skandinavisk typ.21 

15 Suomen esihisloria 123. 
10 H . J . Eggers, Der römische Import im freien Germanien ( = Atlas der 

Urgeschichte I) 1951, s. 48, med mänga kartor . 
17 Handelsförbindelser, sid. 87. Han utgår frän Aquileia (1) vid Adriatiska 

havet, Carnuntum (II) vid Donau och Fectio (III, nu Vechten nära Utrechl). 
Grova linjer å fig. 3 visa huvudsakligen äldre vägar, fina linjer huvudsak
ligen yngre vägar. Ang. pälshandcln från 'de okända havsområdena ' (ignotum 
mare Tac. kap. 17) jfr Much s. 185. 

18 E. Kivikoski, Die Eisenzeit Finnlands I s. 19 b. 
10 O. Almgren & B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, Sthlm (1914—) 

1923, Tafclfig. 140, 227. 
20 Kivikoski, Diss. 1939, s. 232. 
21 Kivikoski. S. esihisloria s. 118. 
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När det gäller romersk järnålder, måste man emellertid alltid 
ha i minne, att den fyndfattigdom som, av hittills mycket om
stridda orsaker, alltsedan bronsålderns slut kommer till synes på 
de flesta håll i Norden — särskilt i Finland samt norra och delvis 
även mellersta Skandinavien — ännu är rådande vid tiden för 
vår tideräknings början inemot år 100.21a 

Härtill kan tilläggas: Även Gotlands rika kultur i l:a århundra
det har märkbart påverkats från Weichselområdet och goterna 
eller de germanska markomannerna.22 Men detta hindrar väl ej 
att förbindelserna med svearna voro goda. 

Alt svearna på Tacitus' tid även voro rika genom handel, därpå 
tyda hans ord: Est apud illos et opibus honos 'hos dem har även 
rikedomen anseende' (i motsats till andra germaners ringa in
tresse för att bli rika, enl. Germania kap. 5). Uppland har då in
lett en folkökning, som snabbt skulle tilltaga. Den närmast lig
gande, lätt tillgängliga kusten av V. Finland har knappast kunnat 
undgå att beröras av svearnas uppblomstrande välde, ett kultur
centrum vartill varken det samtida Baltikum eller Finland hade 
något motstycke.23 

Tacitus' sagesman24 synas under den givna ordalydelsen med 
sithonernas stammar kunna ha avsett med svearna befryndade 
germaner, eventuellt också germaner som utgått från goterna 
ö. om Weichsel. 

21a Jfr "Forntid och fornfynd", red. av C F . Meinander (Helsingfors 1952), 
41 ff. 

22 Almgren & Nerman, a. a. 141. G. Ekholm, Forntid och fornforskning i 
Skandinavien (1935) 211, 231; Handelsförbindelser 5 och 100. —• Vissa forn
saksformer i Finland likna de gotländska: E. Kivikoski i Acta archaeologica 
25 (1954), 151. 

10 Eggers' karta över romerska importvaror till det fria Germanien upptar 
en mängd importgods på Gotland och Öland, ett antal i Västergötland, Upp
land och Östergötland, några i Hälsingland—Medelpad (jfr s. 96—101). Men i 
Finland namnes blott fyndplatserna Lillkyro och Lclala (med vinskoporna), 
i Estland cn romersk bronslampa, i Lettland 3 fibulor och en rom. lerlampa. 
Mera uppvisar Litauen i söder: 12 fibulor, 2 statyetter och en kanna av brons 
och 3 lerkärl, vartill kommer en dubbelgrav med bronskanna, ringar, vapen 
etc. (s. 157 f.). 

24 Tacitus' notiser torde mången gång härs tamma från germaner eller från 
romerska köpmän och krigare: Norden a. a. 200 f., 434 f., 511 f.; Perssons 
kommentar s. 163, önncrfors 21 ff. 

201 



J . S V E N N U N G 

Kan man antaga, alt Tacitus' sithoner ha bott på Gotland? 
Nej, i så fall borde ju också de ha placerats ipso in Oceano och 
i samband med svearna. Men nu har Tacilus satt in dem mellan 
aestierna i Ostpreussen och de tre folk i öster, Peucini, Venelhi, 
Fenni, vilka utgöra en övergång till de sarmatiska folken. Sitho
nerna få fördenskull tänkas bo nordligare än aestierna och, efter
som de continuantur Suionibus, böra de ha bott vid svebiska 
havets strand mellan Suiones och Fenni.2*" Där, men ej på Got
land, kan också det sarmatiska inflytandet (varom mera nedan) 
hos dem bli begripligt. 

Vi komma nu lill en annan viktig omständighet. Den, som vill 
tolka orden Siiionuin civitates ipso in Oceano med att svearnas 
samhällen ligga på en halvö i själva oceanen, tycks ej ha obser
verat att det slår, litet längre ner i samma kapitel: "och vapnen 
äro ej, som hos övriga germaner, i var mans hand, utan hållas 
inlåsta under uppsikt av en väktare, och del t. o. m. en träl. För
klaringen är den, alt Oceanen hindrar plötsliga infall av fiender": 
Nec arma, ut apud ceteros Germanos, in promiscuo, sed clausa 
sub custode, et quidem servo, quia subitos hostium incursus 
prohibet Oceanus.25 

Historiker ha framhållit, att t. ex. Kretas starka furstemakt 
under minoisk tid kunde utveckla en hög kultur i fred tack vare 
öns "isolering" — den var ju på alla sidor skyddad av havet. Vid 
bedömandet av nyss citerade sats ur Tacilus får man ej förbise, 
att liknande synpunkter göra sig gällande just hos denne auktor. 

I sin skrift om Agricola (kap. 15) anger han, att de britanniska 
infödingarna sinsemellan klagade över sitt hårda öde under de 
fåtaliga romarnas herravälde. Med avund konstaterade de, att 
kontinenten! germaner hade skakat av sig sitt ok "och dock voro 
de mot romarna skyddade blott av en flod och icke av Oceanen" 

24a Silhones har tolkals 'låglandsbor', 'kuslbor', t. ex. av Karsten i Germanen 
u. Indogermanen, Feslschr. H. Hirt (1936), Il 479 f. Jfr ordet 'sid-länf. 

25 Alt Tacilus skrivit så, hindrar ju inle atl hans senaste påslående är falskt. 
Vi veta ju, som redan framhållits, att forntidens kommunikationsmöjligheter 
(över ej alliför vidsträckta vallen) voro goda. 
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(som britauuerna) : et flumine, non Oceano defendi.20 Av detla 
uttryckssätt att döma bör Tacitus i Germania kap. 44 ha menat, 
att svearna, som genom Oceanen skyddades från fientliga infall, 
voro bosatta på en ö, ej en halvö.27 

* 

Märkligt är slutligen, att orden utraque ripa, 'på bägge strän
derna', som läsas i Gennanias 37:de kapitel, påstås syfta på svear
nas land, vilket omnämnes i 44:de kapitlet. 

I kap. 37 säger Tacitus om cimbrerna: "De utgöra nu ett 
litet samhälle, dock väldigt i fråga om berömmelse. Och av deras 
forna ryktbarhet finnas vidsträckta spår kvar, på båda stränderna 
rymliga läger, efter vilkas omkrets man än i dag kan mäta folkets 
mängd och arbetskrafter samt trovärdigheten av en så väldig ut
vandring." Päron nunc civilas, sed gloria ingens. Veterisque famae 
lata vestigia manent, utraque ripa castra ac spatia, quorum amhitu 
nunc quoque metiaris molem manusqiie gentis et tam magni exitus 
fidcm. 

Bolin kommenterar (s. 22): "Jag vågar antaga, att Tacitus troll 
eller vetat, att efter den cimbriska halvön det germanska landet 
drar sig tillbaka i västlig riktning och att det sålunda uppstått en 
enorm vik av Oceanen, ett innanhav, dvs. Östersjön. Detla be
gränsas inte enbart av cimbriska halvön utan även av en annan 
halvö, som går fram mot cimbriska halvön och når så nära denna, 
att endast elt flodliknande sund skiljer de två halvöarna från 
varandra . . . Det skulle vara fråga om Öresunds eller något av 
Bältens mot varandra belägna stränder." 

Därtill må först sägas, att det vore egendomligt om Tacitus, hos 
vilken varje ord är övervägt, och som är så noga med sainman-

26 Båda alternativen nämnas även när Tacitus refererar romarnas utta
landen om rikels säkra läge efler Augustus' frånfälle: "Imperiet var kring-
skunsnt genom världshavet och långsträckta floder" (Mari Oceano aut amni-
bus lonyinquis sueptuin imperium Annal. 1,9,5). Jfr Germania 40: "Nuilonerna 
tryggas av floder eller skogar". 

27 Att Bottenhavet slutade blint i norr, var okänt för kontinentens skribenter 
lill långt in i medeltiden: jfr J. Svennung, Belt und ballisch. Ostsecische 
Namenstudien mit besonderer Riicksicht auf Adam von Bremen (Uppsala uni
versitets årsskrift 1953:4), s. 32, 65, 68 ff. 
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fogningen av olika moment och förberedandet av vad som kon • 
ma skall, att denne Tacitus utan vidare skrivit "på bägge strän
derna" och därmed menat å ena sidan en strand på cimbriska 
halvön, vilken dock Tacitus ingenstädes omnämner,28 och å andra 
sidan en för övrigt ingenstädes antydd strand hos svearna, vilka 
föras på tal först i kap. 44. 

Däremot kan Tacitus, såsom filologernas forskning uppvisat,29 

använda ordet ripa utan karakteriserande attribut, ifall av sam
manhanget framgår, vilket vattendrag som åsyftas. Här i kap. 37 
är Rhenfloden aktuell,30 och "på båda stränderna" passar därför 
av språkliga skäl bra in på Rhen. Och det kan göra det även av 
sakliga skäl. Cimbrernas och teutonernas härjande utvandring 
{exitus) cirka tvenne sekler tidigare levde ännu i både romares 
och germaners minne. Det synes alls icke osannolikt, att man på 
Tacitus' tid utpekat lägerplatser vid Rhen som — med rätt eller 
orätt — angåvos vara upplagda av cimbrerna.31 

Enligt Bolin skulle Tacitus "ganska tydligt utgå från" att det 
var i cimbrernas gamla hemland, uppe vid de för romarna väl helt 

28 Enligt gängse uppfattning tolkas visserligen det dunkla och omdiskute
rade uttrycket om Germanien bl scptcntrioncm ingentl flexu rcdit (Germania) 
35,1, 'bildar cn väldig krökning (buktar sig kraftigt bakåt) mot norr ' , såsom 
syftande på Jylländska halvön. Bolin säger: om utraque ripa: "Naturligtvis 
känner Tac. Cimbriska halvön, men han avser knappast endasl denna utan 
något mer," nämligen den av B. hypotetiskt antagna halvön, som skulle 
springa ut och möta den cimbriska. Melin översätter emellertid: "nach 
Norden weicht es in einem gewaltigen Bogen zuriick = biidet cs einen ge-
waltigen Meerbusen" ( = sinus Codanus). I en ingående utredning s. 40—60 
framlägger Melin sin åsikt, att Tacitus följt cn karta, som ej känt till jyl
ländska halvön och att flcxus här betecknar en (in) bukt (ning) i havskusten, 
ej en utskjutande halvö. Jfr Thes. linguae Latin. VI 911, 60—67. 

2 t Norden 222 f., Melin 51 ff. I Tac. Hisloriae 4,64,3 står utraque ripa om 
Rhen, i Germ. 28,3 om Donau. 

30 Alltsedan kap. 28 med ipsam Rheni r ipam två gånger. Vidare namnes 
Rhen i kap. 29 och 32 saml 34. Elbe nämns däremot ej förrän i 41 och kan 
därför ej ifrägakomma. 

" Om lokaliseringen av dessa minnen av cimbrerna jfr Norden 219 ff., 
239 ff. Naturligtvis kan Tacitus' samtid dit ba medräknat icke-cimbriska forn
lämningar; härom diskuteras i E. Fehrle & R. Hiinnerkopf, Tac. Germ. 
(Heidelb. 1959), komm. t. kap. 37. 
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okända Bälten eller Öresund,32 som de rymliga läger lågo, vilka 
för Tacitus' samtid vittnade ej blott om cimbrernas folkmängd 
utan även om u t v a n d r i n g e n s trovärdighet. Men spår av 
härjningståget och utvandringen bör man väl rimligare söka i 
läger längs utvandrarnas väg i söder än vid vandringens utgångs
punkt? 

* 

Vår slutsats efter genomgång av ovanstående Tacitusställen 
måste bli, att hans uttryck om svearna ipso in oceano innebär, att 
han betraktade dem som öbor. Och detta stämmer väl överens 
med den under antiken allmänna uppfattningen, att Oceanen i 
norr hade öar. Vilken ö Pytheas från Marseille omkring 300 f. Kr. 
avsåg med "Thyle", är ju omstritt. Men ett halvt århundrade före 
Tacitus hade spanjoren Pomponius Mela ordat om en väldig bukt 
i världshavet ovanför Elbe, uppfylld av stora och små öar. I denna 
s. k. codanska bukt är ön Scadinavia större än alla de övriga.33 

Plinius d. ä., död år 79, skriver: Saeyo-bcrget bildar ända till cim
brernas udde en ofantlig bukt, den s. k. codanska, vilken är upp
fylld av öar. Den mest berömda av dem är Scatinavia, av okänd 
storlek. Man kallar den 'en andra värld'.34 

Efter Tacitus kommer den store astronomen och geografen 
Klaudios Ptolemaios från Alexandria, ca 100—170, vilkens geo
grafi behärskade hela medeltiden. På grundval av hans beräk
ningar ha medeltida kartor uppgjorts och traderats till vår tid. 

32 Om gränsen för romarnas upptäcktsfärder i norr jfr (enl. Plin. 2,167) 
Helin 30. 

33 Mela 3,31 Super Albim Codanus ingens sinus magnis parvisque insulis 
refertus e s t . . . 3,54 In illo sinu, quem Codanum diximus, Scadinavia . . . alias 
(insulas) . . . magnitudine antestat. ö n s namn hos Mela kan ej exakt fast
ställas, eftersom det i handskriften påverkats av det föregående ordet 
Codanum och felskrivits Codannovia; man får här taga hänsyn till namn
formen hos Plinius (se nedan) . — Okända länder uppfattades ofta som öar: 
H. Nissen, Italische Landeskunde I (1893), 3. 

34 Plin. Nat. hist. 4,96 Möns Saevo ibi (in Germania) . . . inmanem ad 
Cimbrorum usque promuntur ium efficit sinum, qui Codanus vocatur, refertus 
insulis. Quarum dar iss ima est Scatinavia, incompertae magnitudinis; . . . 
'alterum orbem terrarum' eam appellant. Även Plinius har tydligen mycket 
vaga begrepp om Norden och Pliniusstället h indrar oss ej antaga att Skandi
navien betraktas som en ö (jfr Much 411 f.). 
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Från en dylik karta med latinsk text meddelas här (fig. 4) ett av
snitt över Europa.35 Vi se Cimbriska halvön (Jylland) sticka ut 
och avskärma den öppna bukt, vari Skandia ( = de föregåendes 
Scadinavia) med ett par mindre öar i väster ligger. Någon mötan
de halvö i nordost visar kartan ej ett spär av. 

De närmast följande seklen yppa ej någon förbättrad kunskap 
om Norden, snarare tvärtom.30 Vid 500-talets mitt ger Jordanes 
några närmare detaljer om ön Skandza, som han kallar den. Först 
med Karl den stores levnadstecknare Einhard lämnas en mera 
verklighetstrogen beskrivning av Östersjön som en stor vik, vilken 
från Västerhavet sträcker sig åt öster, omgiven av många folk. 
Men sporadiskt kan ö-beteckningen för Nordens länder uppträda 
ända till medeltidens slut.37 

Till slut må här — utöver den ovan diskuterade frågan om ö 
eller halvö hos svearna — ytterligare ett par ord tillfogas an-

35 Enligt "Codices e Vaticanis selecti 19:2, Claudii Ptolemaei Geograpbiae 
codex Urbinas graecus 82" (Leiden 1932), tabula 28, ur Codex Valicanus Latin. 
5698, från 1400-talet. (Tabula 1 återger motsvarande parti i den grekiska Codex 
Valic. Urb. gr. 82, frän 1000-talet.) Ang. kar tornas förhållande lill Ptolemaios' 
text jfr Otto Cuntz, Die Geographie des Ptolemaeus [Berlin 1923], 16—37. 

36 Den "världsbild" som Orosius under förra hälften av 400-lalet ger i sin 
världshistoria, är värdelös beträffande den skandinaviska Norden; ban inte 
ens nämner Skandinavien eller dess havsbukt. Han säger (1,2,78 f.): "Britan
nien har på baksidan, där det ligger öppet mot den oändliga Oceanen, Orkney
öarna, varav 20 äro öde och 13 bebodda. Därpå följer Thyle, som i väslnord-
väsllig riktning är belägen mitt i Oceanen (medio Oceani), genom ett oändligt 
avstånd skilt från övriga öar. Den anses vara känd blolt av ett fåtal." 

37 Adam av Bremen vet, att Jylland är en halvö, och nämner att Sverige 
hänger samman med Ryssland, men ändock kallar ban sin stora geografiska 
exkurs om Danmark, Sverige etc. för Descriptio insularum Aquilonis; jfr 
Svennung, Belt und ballisch 40 f., 72 f. — Även Peloponnesos kallades under 
medeltiden en ö. —• En annan sak är, alt i romanska språk och medeltidslatin 
insula kan beteckna "(översvämmat) s t randområde vid en flod" el. dyl. IV. v. 
Wurtburg, Französ. etymol. Wörterbuch (Basel 1952), s.v. insula, s. 730; 
Cost. Nigra, Saggio lessicale di basso latino curiale . . . di statuti medieval! 
Piemonlesi (Torino 1920), s, 72 f. Jfr ty. Aue. — Den konstlade benämningen 
Ile-de-France på ett område, nästan helt inramat av floder, i centrum av 
Frankrike, använt för att skilja provinsen Francia frän hela konungariket, 
uppträder först år 1429. (Aug. Longnon i Mémoires de la Société de 1'bist. de 
Paris ct de l'Ile-de-France I (1875) s. 16. 
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Fig. ';. Europa enligt cn ptolenieisk kurtu från 1400-talet. — Europa nach einer 
ptolemäischen Karte aus dem 15. Jahrh . 

gående den möjliga grundvalen för Tacitus' notis om de med 
svearna besläktade sithonernas kvinnoregemente. 

Hur noggrant stilistiskt komponerande de båda kapitlen om 
Germaniens yttersta folk i nordost äro, framgår bl. a. av det sätt, 
varmed han beskriver dessa folk i deras förhållande till den med
borgerliga friheten. Inledningsvis heter det först om goterna, alt 
de i jämförelse med förut skildrade germaner styras redan en 
aning stramare, dock ännu ej så stramt att deras frihet iir även
tyrad. Nästa steg är enligt Tacilus taget hos svearna: hos dem är 
det en enda som härskar, och det ulan några som helst inskränk
ningar. Men hos sithonerna — varmed tråden åtcrknytes lill de 
germanska svionerna — kommer ytterligare en stegring. Sitho
nerna är svionerna 'lika i allt utom i etl avseende: de ha en kvinna 
som sin härskare. Så djupt ha de sjunkit, ej blott under fria mäns 
ställning, utan t. o. m. under trålars'. Tacitus, för vilken konstnär
liga synpunkter hade en dominerande betydelse, även om det 
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ibland gick ut över sakligheten, skapar härmed en effektfull kli
max vid skildringen av frihetens gradvisa förlorande hos germa
nerna i nordost.38 

En viss strävan efter klimax ådagalägger även Tacitus' fram
ställning av karakteristika hos de allra sist omtalade folken. När 
han med kap. 45 avslutar sin skildring av germanerna, har han 
kvar tre folk: pevkiner, "vender" och "finnar" {Peucini, Venethi, 
Fenni),39 om vilka alla han säger sig tveka huruvida han bör 
räkna dem till germanerna eller till Östeuropas sannater. 

Vad ansågs då vara utmärkande för sarmaterna, eller sauro-
materna, som detla skytiska folk också kallats? 

Här skall endast en, i antiken ofta påpekad, egenhet hos dem 
nämnas. Redan Herodotos ger en livfull berättelse om deras be-
blandelse med amasonerna.40 Det omtalas som märkligt att sauro-
maternas k v i n n o r rida ut på jakt, med eller utan männens 
sällskap. De bära samma dräkt som männen. Ingen mö får gifta 
sig förrän hon dräpt en av fienderna, och mången kvinna får 
dö ogift, därför att hon ej uppfyllt delta krav. Liknande uppgifter 
återkomma under senare tider om varjehanda nomadiserande 
folk. På Augustus' tid ordar Diodorus Siculus i sin världshistoria 
(2,44) om Skytiens "anarki", där kvinnor b l i v i t r e g e n t e r 
och härskat, ävenledes utfört stora bragder i grannländerna. Geo
grafen Pomponius Mela säger omkring år 43 om de nomadise
rande sarmaterna, alt kvinnorna gå i krig jämte männen och 
som unga få högra bröstet bortbränt för att bli mera lämpade till 
strid, liksom amasonerna. På ett annat ställe yttrar han ungefär 

38 Anmärkningsvärt är i detta sammanhang, att Tacitus ej fäller något 
nedsättande omdöme om att i Britannien kvinnor, som Boudicca, uppträda 
som befälhavare i krig (Annales 14,35 f.) eller om Velcdas andliga ledarskap 
över sina germanska landsmän (Histor. 4,61). Jfr Muchs komm. till Germania 
s. 118 f., 410. — Saklighet och fullständighet få ibland stå tillbaka för stilis
tiska synpunkter. Om cn viss schablonmässighet hos Tacilus och täml. meka
niskt överflyttande av karakteristika från ett folk till elt annat se Much 
s. Xf., 411 f., Norden 56, Persson 163. 

39 Om dessa Fenni jfr Kulturhist. lexikon f. nord. medeltid IV 275; Wiklund 
i Eberts Reallex. III 368; Perssons komm. 263. 

40 4,116. Jfr Pauly-Wlssowas Real-Encyc. s. v. Sarmatae 2543 ff. o. Amazones 
1767 f.; Ebert IV 101; / . Bachofen Ges o. Werke II (Basel 1948), 124 ff. 
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detsamma om andra nomadfolk, vidare att sauromaterna vid 
Don äro ett folk med många benämningar, såsom 'De k v i n n o 
s t y r d a' {Ggnaecocratumenoe), jämte regna Amazonum.41 

Man kan göra den iakttagelsen, att Tacitus beträffande de sista 
av honom beskrivna folken anför allt flera drag som ej äro ger
manska. Sedan han tecknat bilden av svearna, säger han att 
aestierna — vilka de flesta forskare hålla för att vara av baltisk 
härstamning42 — ha ett språk som mera liknar de keltiska britan-
nernas; de äro tålmodigare i jordbruksarbete än de lättjefulla ger
manerna. Pevkinerna ha genom blandäktenskap fått sitt utseende 
förfulat, så att de nu likna s a r m a t e r . "Venderna" ha över
tagit mycket av s a r m ä t e r n a s sedvänjor. Tacitus' "finnar" 
(troligen menas lappar) äro rena vildar utan bostäder; likaväl 
som männen livnära sig k v i n n o r n a av jakt; de följa männen 
överallt. Tacitus' etnografiska monografi kulminerar i slutorden 
om Östeuropas fabelväsen, vilka även i kroppslig bemärkelse ut
göra en blandning: de ha människoansikten på djurkroppar. 

En jämförande blick på beskrivningen av ovannämnda biand
folk — med drag från sarmaterna och särskilt de sarmatiska kvin
nornas med männen minst sagt jämngoda ställning — torde 
kunna ge oss en ledtråd för bedömande av ursprunget lill den 
taciteiska notisen om kvinnoväldet hos sithonerna: Det sakliga 
underlaget kan vara, att någon östeuropeisk stam med sarmatiska 
seder slagit sig ner i närheten av sithonerna och påverkat deras 
sed,43 — försåvitt inte Tacitus själv eller hans sagesman samman
blandat uppgifter om sithoncr och någon dylik stam österut. 

41 Mela 3,33 f. och 1,114 ff. Plin. 6,19; 6,35. 
42 Om aestierna jfr Gerullis i Eberts Reallex. I 335 ff. T. E. Karsten i "Die 

Germanen" i Pauls Grundriss der german. Philologie 9 (1928), s. 214, menar 
dessa vara germaner i Ostballikum och sithonerna germaner i Finland. 

43 På 700-lalct säger sig Paulus Diaconus ha hört berättas, att det fanns 
amasoner i Germanien, Historia Laugobardorum 1,15: refcrr i . . . audivi, usque 
hodic in inlinds Gcrmaniac finibus gentem hurum existerc feminarum. Jfr 
Geogr. Ravennas 1,12; 4,4; 5,28. I flera arabiska källor alltifrån 800-talels 
början skildras "Kvinnornas ö" (eller "stad") i N.V. Europa (H. Bi rkdand 
i No. Videnskaps-Ak. skrifter, II kl., 2, Oslo 1954, s. 172). På 1070-talet berät tar 
Adam av Bremen, att svearna härskade allt ifrån Rirka till Terra feminarum, 
vilka Adam identifierar med amasonerna (Adam 3,16; 4,14 ff. m. scholion 123). 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

/ . Svennung: Die Insel der Svear und die Sithonen bei Tacitus. 

In einem Aufsatz hat Sture Bolin die Hypothese aufgestellt, Tacitus bälte 
in Kap. 44 der Germania mit den Worten ipso in Oceano von den Svear 
nicht gemcint, daft sie auf einer Insel im Ozean sondern auf einer Halbinsel 
vvohnlcn. Diese Halbinsel hätle die Meeresbucht Mare Sueblcum auf der einen 
Seite umschlossen, während die Zimbrische Halbinsel auf der anderen Seite 
den Rahmen gebildet bälte. Die Worte des Tacitus in Kap. 45 Suionibus 
Sitbonum gentes continuantur, "die Stamme der Sithonen bangen mit den 
Svioncu zusammen", erachtet B. als vollständig unbcgreiflicb, wenn Tacitus 
geglaubt bälte, die Svear hatten auf einer Insel gcwohnt. Hierzu mufi gesagl 
werden, daB die Worte so iibersetzt werden können: "An die Suiones 
schlicBen sich (unmitlclbar) die Stamme der Sithones." Die Germania ist ein 
ethnographisch.es Werk, Tacitus inleressiert sich fiir die Völker, fiir Menschen, 
auf geographische Einzelheiten will er nicht eingeben. Die Ausdrucksweise 
läBt sich bei der Annahme erklären, daB die Sithonen in Finnland ansässig 
waren. Vilh. Lundström äuBerte diese Annahme bereits 1912. Germanische 
Gräberfunde in Westfinnland könnten dafiir sprechen. Im siidlichen Österbot
ten und im Eigenllichen Finnland weisen u. a. Funde von röinischen Schöpf-
gefäBcn vom Anfang unserer Zeilrechnung auf Verbindungen mit Schweden. 
Die Verbindungen zwischen Schweden und Westfinnland waren leicht iiber 
den Kvarkcn-Sund und Åland. 

Schon die bronzezcilliche Kultur West-Finnlands war durchaus schwedisch. 
Die von IL J. Eggers und Gunnar Ekholm hergestellten Karten iiber die 
Handclswege des römischen Imporles im freien Germanien zeigen einen 
llandelsweg von der Weichsclmiindung in der Richtung nach Golland, Öland, 
Mittelschweden und weiter nach dem sudwesllichcn Finnland, einen anderen 
nach Dänemark, Öresund, Norwegen usw., keinen aber von der Weichsel-
niiindung ostwärls nach Finnland oder dem Baltikum. 

Finnische Archäologen haben gefunden, da(5 ein belrächtlicher Teil der 
Bevölkerung Finnlands eine germanische Kultur aufweist; sie nehmen aber 

— Kvinnornas land associerades med de finska "kvänerna" (jfr om dessa 
K. Vilkuna, Kainuu—Kvenland, Hels. 1957) på grund av ordlikhcten med 
fornno. kva?n 'hustru ' (och med ordet kona), så alt dessas områden ungefär 
identifieras i kung Alfreds Orosius på 800-talet och bos Adam. 

I en kvinnograv från omkr. 300 i Tuna, Badelunda, Västmanland, har man 
på 1950-lalel funnit en i Norden enastående rik gravulriistning, med talrika 
guldsmycken m. m. Dessutom påträffades åtta båtgravar för kvinnor, fr. 
tiden 300—500, medan männen bränts i enkelt utrustade gravar (M. Stenberger 
i "Västerås genom tiderna" I, 1956, 374 f., 382—390; Acta arch. 26 (1956). 
B. Schönbäck har sammanställt denna anmärkningsvärda omständighet med 
Tacitus' notis om sithonernas kvinnovälde i C. Grimberg» Svenska folkels 
underbara öden, ny uppl. I, Sthlm 1959, s. 194, jfr 152). 
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einen starken Einflufi vom (Ost-) Baltikum aus an, der eigentlich von den 
Goten im Weichselgebiet ausgegangen ist. Hierzu kan gesagt werden, dafi 
auch die bliibende Kullur Gotlands im I. Jh. u. a. von den Goten des Weichsel-
gebiels beeinflufit worden ist; dies hat wohl aber nicht gehindert, dal? die 
Verbindungen zwischen den Gol ländern und den Svear gut waren. Tacitus 
selbst hebt eben den Reichtum der Suiones hervor. Die leicht zugänglicbe 
Kiiste Westfinnland! mufi von der aufbliibenden Kullur der Svear beein
flufit worden sein, fiir deren Kulturzentrum das gleichzeitige Baltikum nnd 
Finnland kein Seilensliick aufzuweisen hallen. 

Von Germanen in Finnland hal Tac. sägen können, sie gehören mit den 
Svear zusammen, seien sie von Schweden eingewandert oder seien sie 
vielleicht auch Goten gewesen, die vom Weichselgebiet hergekommen waren. 

Ein wichliger Umstand spricht gegen die Halbinselhypotbcse: Tacitus 
scbreibt, bei den Svear hatte man die Waffen eingescblossen gehalten, quia 
tubito» hostlum incursus prohihet Oceanus. Auch anderswo hebt er die Be
deutung des Meeres als einer Schutzwehr hervor (Agricola 15, vgl. Annales 
1, 9, 5) und hat somit mit den erwähnten Worten in Germ. 44 ausdriicklich 
betont, daB die Svear meerumgeben waren, auf einer Insel wohnten. — 
Eigenliimlicherweise verwendet Bolin die Worte utraque ripa in Kap. 37 
als Stiitzc fiir seine Theorie und meint, sie bezögen sich auf irgendeinen 
Sund im Land der Zimbern (Öresund oder Belt). Es wäre sonderbar, wenn 
Tacitus, der in seiner Komposition sonst so genau ist, schon hier in Kap. 37 
den Ausdruck ,,an beiden Ufern" ohne weitere Erklärung verwendet hälle. 
Damit bälte er meinen miissen einerseits ein nirgends angedeutetes Ufer bei 
den Svear (die erst Kap. 44 besprochen werden), andererseils ein Ufer der 
Ziinbrischcn Halbinsel, welche Halbinsel Tacitus nicht ausdriicklich erwähnt. 
Betreffend den Gebrauch des Wortes Wpn bei Tacitus hat E. Norden For
schungen vorgenommen wie auch B. Melin, der 1960 das Werk „Die Heimat 
der Kimbern" mit eingchenden Untersuchungen veröffentlicht hat, die mehrere 
Probleme iiber Skandinavien und insonderheit die Zimbrische Halbinsel in 
der antiken Literatur zum Gegenstand haben. Das Wort ripa in Kap. 37 be-
zicht sich auf den Rhein. — Dafi Tac. die Suiones als auf einer Insel wohnend 
erachtet hat, stimmt mit alten Autoren der Antike, auch mit vielen im M.-A., 
iiberein. Zusälzlich zum Problem Insel oder Halbinsel bei den Svear des Tacilus 
widmet Verf. einige Worte der Frage, wie Tac. zu der Auffassung kam, die Sit
honen wären von einer Frau regiert worden. Es ist zu beobachten, dafi Tac. den 
Völkern im Nordosten sarniatische Eigenschaflen odcr Sitten zuschreibt. Er 
sagt, er zweifele, wie er die drei letzten zu den Germanen oder den Sarmalen 
rechnen sollc. Als elwas die Sarmaler Auszeichncndes wurden schon seit 
Herodot die Sclbständigkeit und die Macht ihrer Frauen hervorgehoben (vgl. 
den Völkernamen Gynnecocratuincnoe), Es wäre denkbar, daB sich irgendein 
Nomadenstamm in der Nähe der Sithonen niedergelassen und auf diese mit 
seinen Sitten eingewirkl hat, falls nicht Tac. oder seine Gewährsmänner Anga
ben iiber Sithonen und irgendeinen Stamm im Osten mit sarmatischen Sillen 
durchcinandergemischt haben. 
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