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Geo-ednografiska inskott och tamkelinjeai hos
Adam av Bremen.
Beri~hard Schmeidler utgav 1917 hdanm au Bremens
Gesta Mammaburgeamsis ecclesie pontifitictam i ny upplaga,
Aret eRer Bem~iade han i sin holi: Hambtarg-Bremen und
Xordost-Europa Torn 9,-14. Jahrhtundert, en Eiigiende motivering tP11 den n j a gestaltning, son1 h a n d ~iaingtoch mycket gett texten. B i d a arbetena förde forskningen om Adam
ett betydelsefullt steg frcamat: hands%;rl.Bternahade helt utnyttjats, deras isabordes f8rhJllande 4 detalj utretts, stamIradet ~~ppgjorfs.Oela med klarlaggande av handsltriflstraditionneii var man ~macid fram till en t e ~ t som
,
i det vaseniliga
Sr att betrakta som d e n ursprbasigliga.
Darmed ar emellertid inte sista ordet sagt ifraga o m
testen. Pi andra sidan denna text nar sjai~falle: ocksa legat en sitveckllng, utvecklingen %re verkets firdigstailande,
I T a d inan vet o m denna uiveeklirng Sr hittills sa goit soria
intet. Men sliuHBe det inte ociiså Higr vara iar6j?jbighet att
n5 till Bililskap, nya ~atsil~ter,
elt bindande resultat6?
Deil f81jande undersbiltrringen skall med detta m i l i
sikte satta In p i 4. och 2. boken i Adams verk.

Adams 4. hol; bar I liuvudhaaidskrlRen rubriken: Descriptio iiisularum aquilomis, b e s k r l ~ n i i ~Og~ e ölanden
r
I norr.
Rubriken har stereotypt frarngatt 111- tidens allmanna geografiska betraktelsesiitis den skandinarisitsa Korden fiPP 81~erviigande del en samling öar tarif iför fastlanclsHiretseri. Den
iterkommer med maler eller mindre oviisernfliga anmdrlrigar i
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de ilesia andra hanadslcrifier. H öa.ere~asstiimmelsemecd denna
ri133riIi u t g ~ r e ssjii9a.24 sto-mmen i boken as. en geografisl; ïramstiillraing; vid sidaal h5rav dir Adan?! 0 ~ 1 i ~tillfalle
5
alt laarmare belysa de kyrkliga e,ch al8iniint kiilturella GrhåbBanadeiia
inoril de olika delarna av Norden. Frarmsst5ilningeli f ~ r d e l a r
sig p5 fiBljande satt. B6rjata av boken a r egliad danernas
lander, först Sylland, sa Fyen och Sjalland, sist S k b e (kap.
1-9).
Det f6bjer efter detta en beskrivning p i c1e.k balfåsl;n
havet, p5 foHlien son-s bor runt strandernia har och p5 6arna
E det (kap. 10-20), Fran det baltiska havet 6vergar framstiill~mlngentill Sverige (Iiap, 21--303, darefter- till Soa-ge (kap.
31--34) f6r alt omsider sluta med iParna i dela norra oceanen, Orl;ei~öarna, Island, Grönland, Helgeland och Vinland
(E;;PIL
35-12).
De sisia
kapitlen (Itap. 43-44) ger en
allman avslutriing p5 boken.
Detia iir inneliallek i Adams fgrdigstallda text. Men Tar
deirr~aBest deil ursprungligen avsedda'?
Tid en ai5rmau.e zinalys av 4,boken faller iss sa nog s5
egenarlade firlaallaniden i ögonen. branist5!%iaiirgeu börjar-,
som redan liamlats, med de daiaska lalide1-8, den del av S o r den som ligger Ha~nburg-Brenaeiieliiir-mast. Den behandlar
senare de Biingre och Eiingst bort belagna delarna: Sverige,
Norge, Oarria i den norra oceanen. Det liela Br har, kompositionellt sett, cii enhetligt tiinlct, logiskt ordnat sammanhang. Aleii franlst5llningenn gr, s h o m iiven namn[, inte begränsad endast hiiïti11. Xiellsin Daarmark och Syerage $c
insatt en beskrivning p5 6stersjöoa~r5det. Del egenartade
ligger hiii., Denna beskrivnitrg herkPr flerestades f6rh5llanden,
som aven hereres annorstades i -9, boken, Beskrivniiageti
g i r frAn JyBland ocli dela nordtyska &tustenöver Xorge och
Skirme till götarna och svearna; F l e n och Sjadland nginnes,
De danska landela a r redan iidigare genomg5ngraa. Norge och
Sa.erige gen~omgisp5 liltnraaade satt lanagre inana, I beskriuningera
g l i O s á e r s ; j e finner aaaaari n o t dess slut en fiamstalliilng
al: amazonerna, ey~-noeephaierna,alasaerna eller albanerna,
som p5 det egna spraket kallas viizzer, huserna och antropophagerna. Vissa a.r dessa folk och iirinu andra, som lo-
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kalk h6r samalaan med dean, behandlas aveim under Sverige i
samband med dess grans nnst öster, Ocla inte i-nog med afk
komj1os2ionens enhellighet på detta sait brytes. Sjiilra amnet för 4, boken försyclces sailmtidigt. Vad Adam velat ge i
3. boken har han i shutet av den 3, fixerat i ordens situm
Daaie ve1 relicl~aarilamcpie trans Daniam nasusit regiontam nalurarna - Danmarks beliigealhet s c h beskaflenheten av de övriga områdena p5 andra sidan Banmc<rJi:. I slritet av 4, boBen (kap, 43-44] finner imaan detta ytterligare betonat, sedan
uppgiften fullfi4rts. Vad Adam vet ona besPaaEenhetew a v de
iaordIiga liiiiderna, danernas, norrniannens s c h svenskarnas
grymlala slakte iii- framlagt. P2 trots ay detta Iiser man i
beskri~ningewya ~ s f e r s j ö o m r a d e tocksi om landen och falken söder om Ostersj&rn,biide om folken iiinom den haaa3btaa.gska dieeesens granser fram till Peeaie och om follreli p5
andra sidan denna flod, Femer11 och Riigen lilissm folken
p& dessa ~ a beskrives.
r
Besl;rivnlnge~m g6s. i detaljer, ABHt
Sand och f d k , som under inga omst5ndlglaebes Piter sig inordna tinder den plan, som anges f6r $. boken.
Beskriuliingeri 1'5 Ostmsjöomradet bryter silurida sOnder Etde Pcomposiblonera och planen för 4. boben, Men uttages denna beslirivning, blir boken en avr~rnidadhelhet f8r
sig. Beskrivningen har karaktaren a-v ett insliott.
Det aterstår att föra det a\rgiarande beviset för inskottet.
Sedan Adam i kapiflen 8-9 f~allförtsin frainstallning
av Danmarli: med en beslirivning av Slchne och f6rhallandena dar, inleder hall sitt la). kapitel med srdeil: neanc amtern, quoniam loccr~am se prebult oecasio, ad renra videttir
alicjuid de natura Baltici maris dicere - men nu, eftersom
ti19fa9Iet erbjuder sig, synes har vara riiita platsen att saga
nigra ord o m det baltislia havet. Bes1;rivningen p i Ostersjöra aridtager dasefter o~uedeJbai.8. Nar den omsider avslalt u s i det 20. kapitlet, sker det med a"a f4danaa förklarar, att
han nea framlagt vad han haft att saga o m detta haar och
att arkeblskop Adalbert av Bremen varklanimade sig över de
hedniska follierm i dessa trakter och itpprattade ett båskopssate i Birka, Plötsligen, alldeles ~ f ~ m e d l afortsitics
t,
sB:

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

~ t a q u e de insulis danortlm~dictum est satis. Surnc vero ad
sueonum s i ~ enortmaniiorum populos, qui proximl soaat,
csn-o.ertanaus articulos - Bararmed a r nog sagt o m danernas
oar, Och rau vander TE s5i.a betralitelser till svenskaa.nac och
norrmannens folk, vilka bor narmast Den inledande salsen
harr itaqne d e insnlis danorism dickam est satis, stUr tydligen
e~tan r a r j e alaknytriing Bill det Itapitel, B uilkei den insatls,
Lika txdligt oëlasi utan >inknytning till de foreggende bio
kapitlen. L4xaknytiiingesa ar direkt till diapitel 9, dar framstalliiiaagenz av danernas oar slutar. Defi andra satsen ater:
nmac ~ e r oad staeonohm sive nortnaaes~aor~~m
pspulos, qni
prozlrnl stint, col~a.ertamnsartica%os.formecllar i siai ordning
o~ergasagen fr1.aaa samixa kapitel 9 till kapitel 21. Det har
forut visats, att liela det rneilanliggande pzrties, beskrivningen
115 Bstersjoomr&det, faller utom
Bada satserna ger
det avgoraiide beviset for alt hela denna besltrnvniiig ar som
det redan gjorts gallaneke: endast ett insliota: i den ursprungliga texten.
Det h a r silaanda lyckats att tranga bakom den fardigstallda beaien i Adams 4. boli, Denna text var fry-Hr~borjan
elva kapitel. e11 hel QzirdedeP kortare an nu. Trll gengala:
ett alltige~zom enhetligt verk, vad deam med det gjorda inskottek iipphosi att vara,

I Adams 2. boli upptager kapitel 1-28 skjldrinzgerr au
iirkebisksp Adaldag av Harnbtarg (4337-9881,
Denea skildring
fortlOper i kapitlen 1-16 och 23-28 1 organisk h8jd: arliebiskopens Oden och verksamhet relateras, B kapitel 17-22
a r daremot iirB;ebisPiopen, fransett ett smn5iliazande E fbrbigiende, infe med. Iiapitel 87 beriitiar o m de sachsiska transalhingerna inom den H~arnbhsrgskcadiecesen. Sasta kskpltel
beskriver den sachsislia Himes p i andra sidan Elbe, Denna
Ilmes titinynaaar i vad Adam kallar det skotislia I-savei och i
Ostersjön. Fgarfattaren Anleder h anlinytriiizg hailil1 1 sltitet av
kapitlet en bes%iriv~ingp5 detta ha^; kapitel 19 ~rpptages
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helt a r denna. H Inapifel 20--22 slutligen beskrives Slavien
och folken dar. Som man ser: desa organlslia följden i framstallningen ar, alldeies som det var fallet i den nyss belaandlade -1. boken, helt bruten.
lalaii torde redan av vad anra visats kunna presumera,
a"a Akdams test har raiippe1lger-i föreligger i sin ursprtingliga
gestaltriing. En fortsatt undessö%iniizgför id are.
Det ar redarn framhallet, att det stora Inskottet i Adams
i.bok Inledes med orden: nsiiae atatcm, quoniaaii loeor~ans
se prebuit occasio, ad rem videtur aliclimid de natura Baltic8
maris dieere. Likaledes att efter detta inskott f88jer: itaque
de insulls daaiorum dicturn est satis. S ~ a n cvero ad sueoiaum
sive nortmaranoriam populos, c p i proxarni sunt, cora~~ertamus artic~ilos. De b i d a sisia satserna anknyter till testen
före och eRer I~iskoatet i -1. boken, Hartill svarar 1 kapitel 14 i 2. boken: Et quoniam ooccasio se Pocsrum prebuit,
aatile videtnr exponere, cj11a2 gentes trans Alblam Hanamaburgens% pertliientes sunt diocesi - och eftersom tillfiillet
erbjuder sig, synes nyttigt att ifi.a~a-asf5lla~
vilka f0811 pa andra
sidan Elhe som hör t111 den hamburgsiia dioeceserm. f kapitel 23, kapitlet efter det prestamercade i~iskottetssleitliapitel:
H z e de sciatiis et pa-lria eorum, quoiilam virteate magni
Ottonis ad christianitatern eo tempore oniizes conerersi s ~ ~ i i i ,
dicta saafiiciant. Ktanc ad ea cjuz post mortem imperatoris
et relbcliiia tempestale nostri poia%tiicis acta sunt calaaiaum
dirigirnns - vad h a r sag%s ona slaverna och deras Sand,
eftersom de vid denna tid alla h k i ~ i tomviinda iilk kristendomen genom Otto den stores ingripande, kan racka till.
Nei siitter vi pennaii till heslirivningen a r vad som utförts
efter kejsareris d8d ocla under den tid, sonn anniii återstod
vUr iirkebisltoy. Omrananingen till de kapitel i 2. boken,
som förmodats Inte tillhöra den errspsungliga fexten, 6 ~ e r ensstammer silunda, mutatis amautaridis, med onaramilingen
till det inskott, sora1 Itonstalerats 1 4, boken, (jverelisstannmelseii a r iiii stor de1 rent verbal. Delta ar miirkligt. Meio
a ~ g ö r a n d e ar det inte "r att det omramade i 2. haken liksom motsvarande i 4. bolten \.erkligen $r ett isisltott, hur
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saaaamanhangs8ost det omramade ,lin Iian vara med det onigiuande Xvgorande blir det endast, o m forsta satsen i hapitlet 23: vad llar sagts o m slaverna s c h deras Band kan
racka till, kan visas verkiigen Imanfora sig tik1 \ a d som narmast foregar kapitel 17-22
Det kan synas, som onra detta skulle vara hart nar onaojIPgl: omedelbart fore Itapiiel 23, i Biapitlen 20-22
foreligger
ju e n beskriyralng pHiSlavien asch dess falla. Och a n d a a r
~*
att vad som
det mojligt. Kapitel 23 j ~ o i i ~ l e r auttryckligen.
sagts om slaveruaa och deras land a r sagt, eftersom slaverna
vid denna tid onnran!s a v Otto den store. Derrna onaxandelse a r omhalad 6 Jaaphtel 13-16 och endast dar; det sker
dar Z samn~arrhaazgmed en beraitelse om hur det slaviska
larmdet blei- uppdelat p5 blsliopsdbmen. Jlioiireringeii till
beskriviaingen p5 Slavreal och dess folk B kapitel 20-22 ar
daremot eaa laelk annan: Ilteskrivningen Ensalies, lieter det i
dess boqaia, eftersain omvandelsela beratias ha forelagiks av
arkebisliop Adaldag. llotsagelsen yasar, att kapitel 23 miste
aiikaayta inle tiiE det narmast forcgaende, ertaia direkt till
kapitel 15-16.
Det foljande intill lcapitel 23 a r ett i~7skotB.
Aven i Adams 2. ho%<h a r det silunda IycBats ati irranga
&saBoni den fardigstallda texten. Aven bar bryter ett ieaskott,
samnaanlagt sea 'I;apiiel, enhetligheten.

III.
Ta4 st0rre Inskott, ett i 4. och ett i 2 .boken av Gesta
Man~nnaburgensis ecclesie pontifacurn, has konstaterats. T'i
6vergir ilil en ilarmare granskning a v dessa och deras
betydelse.
Blet torde inte Barjras. im5.gera sarskild bes.isf6a-icg för att
fas%s%iil!a,alt Adam &r fbrfattare t111 bada inskotten, Stig och
konapositiora gör detta obestridligt. Ilen Xdana ar inie endast hrfattaren: han ralasie ocksa vara den som sjalv gett
4nsl;oiien deras nuvaraiide platser i 4. och 3. boken, Man
meter i hörjan av Inskottet I 4. bolien, kapitel 10, ett stycke,
sona f6rmedlar övergailgena frii- f6regaende liapilek 9. For-
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fattaren till Iiiskottet, nied andra ord Ahana själv, tipplradeih ä r i f6rsta person och hanvisas till vad laaam skrivit tidigare
p5 ett stalke i arltebiskop Adaldags historia, alltså i 2 boken
-- stallet Sr en del av iriskottet har. För övrigt har inskotfen i samtliga de handslárifter, som föreligger till Adams verk?
samma platser, dar de n u fins. Det f61jer9 sl"idalnt handskriAs%iiget ar, redan diiiav, att f6rfaitareii sjalv iiisatt dem
p i dessa platser 1 deim alsta haridsi;rlft, som färdigst5llks av
hans ~ e r l i .
Av de bada inskotten utgör SnsSroBtet i 4. boken o m
Oslersjöonarådet eaa sammanhangande beskrivning. Akmnet
a r avslutande behandlat; frataastallningen ett helt f6r sig. I
naotsats hartill utgöres inskottet i 2" bokeim, ad redan torde
framgått, niirmnst av lösa upptecki~insgar, soi:a mer eller
mindre ~l-rekanisktsammanf6rts: uppteekningas o m de sachsiska transalbingerna, denn sachsiska Iililes, Ostersji~n,S l a ~ i e n ,
Sammanfogningarna melIan de disparata styc9;ena springer
tydligt 1 dagen; d e Ei3rrnedlande övergangarnu srlarast uamders t r ~ k e rdem. Gemensam f6r E d a inskotteam a r emellertid
arnnessferen. I 4, bokens itlskott h a r Adam gett en oriei~teraride framstiilIniiig av Qstersjöoanrådet i dess helhet, sjalsra
gsuiidrltnii~geil till sin uppfattning asT Xordeuropa. I det
andra isaskottet drar han p5 vissa punkter linjerna vidare,
Det ligger nara, att i detta insláott se forarbeterl 'sill en ertfirligare skildring av Iiindesrma norr om Elbe och söder om
edstersjön,
Inskotten fanniiar p$ detia saft en1 inblick i Adams
satt att arbeta. JIen deras betydelse stracker sig Jasagt ukOver detta. Iiiskottel: blottar sjalsra de tankelinjer han f~Ij6e
vid uppdragmdei av sin bild a r Nordeuropa.
Den situatiora, som f6rePig, d5 Adam grep sig a n med
sina geo-etnografiska forskningar var följande. Det föresvivade hollom att ge en beskrivning på »ölanden i norr)),
Men det Norden haii ville beskriva var iinariu ett område,
som frailsett vissa delar av Danmark, var så gott som totalt
o k h t . Adam sager s ~ ä l vp i ett stiiile 1 4. bolien: »nar man
passerat danernas öar, tippiiar sig en ny viirld i Sverige och
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Korge, t ~ e n n e riken i norr av o f a ~ ~ t l autsirackning,
g
hittills
s& gotf som okända f6r
jordkrels» - nostro orbi adhuc
fere ineognlta (bals. 21). Onm Osiei.sj61i sager iiaai H inskottet
i sainma bok, alt h a n p5 ett klsadanfag laar inte tidigare sett
den omtalad f litteraturen (kap, 20). I denna situation insamlade Adam uppgifterna f6r siii blivande fra~aaställning,
i: ringa grad vilade dessa p i sjalvsgn. De flesta ficli han
f r i n personer, soni genom egeim erfarenhet eller andras berattelser Biade liannedom omn fGrhillnndeaaa, peritis locoruaaa,
friimst Sven Estridsen, Hionaraigen av Danmark, f8r ö ~ r l g t
sjöfarande oelr andra resenärer, den hanmburgslia ByrB<aos
man, som 4 eni eller annan anledning bestilit dessa avliigsna
trakter. De tippgifter Adam p5 detia satf La-asamIade blev
Gill sish en nog sa ~idByftigmaterhalsanaling. Men Adam v191e
inte endast detta. Vad han ville var en sanamanfaltande
beslirivning, dar de slika geografiska och etnografiska alsmenten var Inplacerade i sinm fast formade miIjée, MateriaEet
gav biii- endast ringa. ledrring. Adam kunde av sina uppgifter f5 fram haar det ena området reail ungefarligt lag och
f6rhölB slg till andra i dess narhet, isin i4araaa och landen
var stora ellier sma, h u r fiirdevagarna till lands ock ~ a t i e n
I a12 aPIna2nsseSiglset gick fram, avstånden i dagsresor. iilen on1
sjiilua den geografiska koilfigtaratisner-n, om öarrias, Iiindernas
s c h vattnens yti~araeh5B1och exaktare lage, om orienferingar,
son1 i ett stur-e sammanhang krande ge ~Ggledi-iing,ficE-r lsan
sa gott som ingenting veta, Han befann sig i själva verket i
ett Illinande ]%gesoin de spanska oeli italienska karbograferna
vid b0rja1.1 av det 16. arhundradet, efter det att Columbus,
CabraB och Arnerigo Yespiaeci gjort sina omvalvande upptackter pS den viistra sidan Atlanten.
De%h a r Iyckafs forskningen isa, beur dessa liartografer
gick till vaga. De B~aöttill en början aii Bil1 den allmiinna
13toEernziskt-medeltida varldsbilden. P5 de seiamedeldida kartorna mötte p5 a n d r a sidan de bada iiidisla halyöarna en
Psalvöforrnig lai~dmassa, 1 vilken Asien langst i öster 16pte
ut: dess j-tbersta radde bar namnet I<attigaa.a; vgsier om denna
hade m a n Malaccca. le denna haBv0formiga landmassa fann
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d e den yttre, rent hypotetiska ramen, i vilEien de krande
inplacera de njanpplackla landen. Adams tillvSgag5rngssgtt
h a r till en början varit ett liknaamde, Aven h a n knbt arr till
eaa allmän ~CirldsbiId, de romerska Itartograferasas varldshild, som genoin Orosius ocia Isidorus blivit hans samtids.
Jorden tänktes som en ruird skiva. ?eiir$dsflodenn, Oeeanus,
ringlade sig som ett brett bälte biring denna. SB~iv~samsiiordvastliga fjiirdedel, Europa, hade i siader sin grans i Medelhavet, i viister OGII n o r r i oeearien, Iingst iippe 1 n o r r e n
.ocean i mörkes; gransera i iister n-rot Asien gick norr osil de
zegeislia och svarta hayen ii-am genom de maroiiska trasken,
floden Tanais, de ripl-deiska fjalSen. X1EI detta godtogs av Adam l.
Aveil h a n fick diirlgelaom sa afi. saga en yttre ram. ,Ilen
n a r Adam i denna r a m skulle till a t t insatta de vattendrag,
Iiinder, öar och folk, o m ~ B k aharas material falade, brast
för hoiaom som för Biaatograferna i bairjan av det 66. BB"hundradel ledningen. Hela det nordeuropeiska omradet från
Friesland s c h SacSisland i yaster till den asiatislia gränsen
borta i oster tecknade sig annu som en obruten Landmassa,
Oroslus' Biar%i)%ad
hade har endast tre, p5 raaf2 insa%La1;Hassiska n a m n : langst Z M e r vid de ~ a i ~ o t l s kträsken
a
Alanla, i
viister Daeia e ~ h iet Gothia, Dacien och Gotlaien.
De spanslia ochitallea~skakartogruferna IOsbe sitt prsblesm p; egen hand inona den irmdiska ramen. Brar n i d d e
Adcaiii inorra sin ram till Iösnin-igen av sitt?
%'arldeia ute i Europa l e d e apinu i de vagaste, alltigenom I;onttarlösa föreslallningar o m ostersjöomr5det. Inte
desto mindre förelag i Yesleuropa ern exaktare l-rallen beskrivning. Förfafattarera var Einhard, dera skrift, I viHker~ beskritmingen Infliitats, hasas biografi Bver kejsar Kar%den store.
Eisihard skrev i Eridvig den frommes tid, p5 820-taIet,
Frankiska krigare och diplomater hade d a nitt (Bstersjökusten och översliridat Ejder. S i r de %.ande tiSlbaPta, laom de
med underrattelser, som hel%var egnade at4 omdana dera bild
l För Adams Eörliillande till den samtida världsbilden se IZjmrnho,
Adam af Bremens Xordensopfattelse. h a r b . f. nord. OIdkyndigbed 1909,
s. 1 7 7 ff. - J m f r Orosius' iiartbild i Scandia I, 300.
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m a n tidigare gjort sig o m Nordeuropa. Hos Einhard (kap.
12) möter nedslaget av dessa underrattelser. Eliihart3 tecknar inte 1iinga.e denna del av världen som en enda obruten
Handmassa. Enligt honom g i r det h a r in en vik frarm den
viistra oceanen. Viken g i r ina mot öster, orienten? versus,
dess Iängd ä r okand, bredden ingenstädes större a11 100,00(2
passus, niangenstades smalare. I l e n de uppgifter Einhard
mottog och utnyttjade i sin skrift, inskrankte sig inte härtill,
Hari kunde ocl;sa berätta, att m i n g a f011; hade sina boplatser kring viken och han utplacerade närmare dessa. »Danerna och sveonerria, som vi liallar aaortmaniier, iniriehar)),
säger han, »hade nordkusten och alla &rna. P5 sjdkuste~zhor
slaverna och en mängd andra folk, B%aiiddem ar \vilzerna
de förniimsta».
I ett fjardedels artusende hade Eliihards beslirivning
I5mnats obeaktad. H der? kritiska beliigenhet Adam befann
sig upptackte haii igen denna beslirivning. Hans uttalaiide,
alt h a n på ett undantag n a r inte tidigare sett Ostersjön omtalad i litteraturen, $r redan framhallet. Cndantaget r a r
Einhard. 0th 132 grlindval av Eiilhaid, inte p i egen hand,
löste h a n nu i inskoiten problemet o m Norde~aropa.
Redan i Inskottet i S. boken Sr Einhard citerad: det
19. kapitlet- har iir ingeiiting annat an ett oitdratt utdrag u r
denne. B 4. bokens iilskott upprepas tippgifterna 1 Iösryclita
satser; de blir hijir sjalya grraiidstornrnerm för framstallningen
De iitsagor, som stod Adam t191 buds, tvang Roiiom visserligen att jamka p 5 ett och annat. H Eirinards tid kunde det
sagas, att danerria jamte sveonerna innehade riordkusten av
Ostersjön - det sydliga Norge m r då ean del av dar~avaldet,
Den tiden var i slutet av 1000-talet förbi, och Adam förlade
också danerna utom till öarna ocli Sic5nie endast till sydBusteil av Ostersjön, r a r s niynning hail tänkte sig uppe niel% a nVendsyssel och Norge (IV, 13, 14, %P), Jylland, det visste
Adam, gick i nordlig riktning; laan l i t e r också Ostersjön i
långa inbuktningar g i f r i n myraniaagen stiderut mellan detta
land ocli Fyen (jmfr IV, 1). Vid sidan av danerna s c h sveonerna gav Adam också slaverna sin del av öarna (IV9 16,
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18). l i e n fistersji5ns egenskap av en vik från den viistra
oceanen, dess dasngdriktning mot öster, dess oliiinda liingd
och sliiftande bredd godtogs av hoiioxn (%l7,
10, 12)- P5
detta satt Krann h a n den inre ramen fGr sin framstalining. Ocla i denna inre ram inordnade han n u hela mangdeii a r de nya uppgifter Haan Insamlat. Allt si so ii^ Einhard "seteckriat det: land och folk i en fortlöpcande orcii~i~sg
från vaster till Bster. Etmed S Y ~ ~ ~ L I: SJykiand
~ ~ X B till Slieaa,
darefter folken inom den Hiamburgska dioeceselm till Peeiae,
6stei oin dessa de andra slaverna; utmed raordkerslen: niorrmiinneni, Slcine, götarna, sist ss-eonerna och follien hester
om dessa (IV, 13, 14; II, 211,22). Syslemet insilitades sa, att
mitt emot Birka p5 den Iiorra sta-anden I"rlades den slavisl<~a
storstaden S ~ i m n ep5 den s6dra (IV, 26))~ Och langsi inne E
oikeal sl~atligenkolil land s c h folk ytterst p5 de bada Uslra
flyglarna att stöta samman, .%dam fbrliigger ciit Ostrogard
Ruzzie, det: ryska Ostragard (IV, 13, 1-11. Seglcitsen dit fran
Junaine tager fjorton dagar, säger han, f r i n SHesvig och Aldinhaarg tjugoen; det berattas, ait den "3: anagra fran Danminadc
med gynscam vind dragit eii d n a d (IV, 11; HI, 22).
De b i d a Inskotdeil i 4. och 2. bokeil bloftas calunda de
tankelider, som Adam ftiljde, 11-r han eiitformade sin biid
av Nordeuropa. klera lankelinjerna kan B dessa inskott
f61jas id are.
Ostrogard Ruzzie, det ryska Ostragird, har elgligf ,$dam
hirviadstaden Kiev, en ~nedtavlariraraafil1 det scepterfGrande
Iionstaartinopel och en Greklands viitberrjmda prydnad -.
Ostrogard Ruzzie, cuius naetropolis ciritas est Chive, ~ernrala
seeptri ConstantinopoBitalli, clarissinaum demas Grecie (II, 22)&lan har alltid menat, att detta Ostrogard Gr en stad och
identifierat denna a n med Xowgoaod vid JTa%eho~a.,
an med
Bstrow i in'eliltafloden, ' Redan en av Adams seholiasber
P Om Einliard jmfr Löaiborg, ,lclam af Breiilen oclu Iiaiis skildring av
Nordeuropas länder och folk, 98 R.
Lóaaborg, 1 0 9 ; Scliliiier, Die Ostsee u n d die Ostseelander i11 d e r
Hambiirgischeii Iiirchengescliichte des Adana r o n Bremen. Sitzungshericlhte
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har emellertid altialandet, sitt Ryssland kallas av de danska
barbarerna Ostrogard (scliol. 12Q)),och i sjalva verket iir det
till det Ostrogard, vars h u ~ r t ~ d s t a dar Hiiev, som seglatsen,
enligt vad Adam uttryckligen sager, g&- fran Sleserig, Akdinhurg och Sumne (%I,22). Ostrogard ar för Adam det ryska
riket, RuzzPe regnurn, det nordislia Gardar, Gardarilae; dess
huvudstad ligger insiam en trakt, som Adam raknar %i11Grekland. over ett iangt omrade, genom de skytiska regioiaerna,
stsiiclier sig deil baltiska a.i%ien 5nda dit - biscpae in Greeiam (117, 10). Folk, ssrn ar inne 4. b6rhallandena, utvecklar Adann p& ett annat stAle, förs%kraa-,alt en och ananan
komrnit dit Bandvagen fran Sverige. Nesn barhrfolken, som
a r daremellan, bHocBeaar denasa route, och daafer frestar man
faran tid1 skepps (IV, 15).
Det var till trakterna av delta Osbrogard, kl11 -vilket
rna11 seglade i den baltiska rikens B%ngdri&tl~ing,
som de medeltida kartografer~za f6rlade de mzotiska trasken. Lkdam
drar slut saks ex^: ))<jagskulle garns tro, att det baltiska kmavet
ar samma vatten, som ay de gamle med andra namn kallades de skytiska och m ~ o k i s k atrasken, geterrsas 6c%etrakter, dera_ skytiska stranden)), diii bland mUngden av olika
barbarer Martianus 0cEis5 niimner alahmerna (IV, 20). I övereiasstiirnmelse harmed kallar ,Idam fullt %ionsek-ventp h t t
sfaIle Ostersjön vid Jeaanne »de skytiska Braskenu, scyticz
pajandes (11, 22)Som mara ser: taalkelinjerna mynnar ut i en stor veiensliaplig korisfrmktioai. I denna, ar det omya E den bild, Adam
skapat av Nordeuropa, svetsat fast samman nied den radande
var%dsblldeaa, sgdan denoma teelinade sig Iiingst österut vid
Asiens granser. Det har skett med ledning av uppgiftelom skeppsfirdes till Ostrogard och Grekland friin Xorden.
Adam av Bremen air den store pionlaren i vstenskapesm
om I\'ordeuropas utforskande. Tvii stora geo-etiiografiska
d e r gelelirtern Estnischen Gesellscliaft 1902, s. 22 f.; Scliafarik, Slavrlsclie A l tertumer, I i , 91; BQCVF~I~O,
158.
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Inskott i hans l-en.%han kunnat utskiljas. fiessa inskott kjailagger, tziir d t disparata kuaskcnpsmo~~iaent,son2 stod L d k
Adams forfogaasde, $1 laonam omsides tordes samman hi11
den fcirsia enhetligt utformade hilclen av denam del a1.
rarldeni,
kcsurrk T17eibull,

(Tryckt sept. 1931)

