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netecknar den yngre stenålderns början. Men det framgår 
med ganska stor säkerhet av dessa samstämmiga vittnesbörd, 
att det icke endast är enstaka fornsaksformer (såsom den tvär
eggade pilspetsen), som leva kvar under den yngre stenåldern. 
Det är samtliga den äldre s tenålderns vikt igaste red
skaps typer , som under vissa förhållanden och på vissa 
platser äga bestånd ända in i gänggrif ts t iden. Denna 
äldre kultur tyckes sålunda på vissa ställen leva kvar 
jämsides med megalitkulturen, till dess den ersa t tes 
av denna eller av den yngre s t enå lde rns boplatskul tur , 
gropkeramik-kulturen. Därför måste man med en viss försik
tighet bedöma de fynd av boplatser med äldre stenälderskultur, 
som förekomma i Skåne. Och med ännu större försiktighet 
måste man granska de liknande boplatsfynd, vilka påträffats 
och komma att påträffas längre norrut i vårt land. 

Till Soea r ike t s ä lds ta historia . 

Några synpunkter 

av 

SVEN TUNBERG. 

å historiens ljus för första gången kastas över Sve-
arnes rike, intager detta redan en rangplats bland 
det nordliga Germaniens många folkstater. "Suio-

num hinc civitates", förtäljer den romerske historieskrivaren 
Tacitus från det första århundradet efter Kristus, "ipso in Oce-
ano praeter viros armaque classibus valent". I vilken riktning 
den svenska maktutvecklingen särskilt gått, antydes direkt av 
Tacitus vittnesbörd: Det är genom sin slagfärdiga sjökrigs
organisation, som svearne vunnit och befästat sitt domine
rande inflytande kring Östersjöns stränder. En detaljerad och 
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sakkunnig beskrivning av de svenska krigsskeppen återfinnes 
även i Tacitus berättelse, och grannländernas erfarenhet av de 
väldisciplinerade svearnes uppträdande i sjötåg ligger bakom 
hans ord: "unus imperitat nullis iam exceptionibus non pre-
cario iure parendi" K 

Det Svearike, som här avses, omfattade endast 'Sverige' 
i inskränkt mening, d. v. s. trakterna närmast norr om Mä
laren. Svearnes eget namn å sitt land och sitt folk har varit 
Svelhiud, vilket på västnordiskt tungomål blev Svithiod; från 
detta namn ha utgått såväl de medellatinska formerna Suetia, 
Suecia som det tyska Schweden och det engelska Sweden2. 
Ännu långt fram under medeltiden har 'Svethiud-Suecia' ej 
sällan en högst ursprunglig innebörd. Adam av Bremen låter 
svearnes område taga sin början vid Mälaren3. Magnus La
dulås sammanfattar Uppsala och Västerås stift under beteck
ningen 'Swecia' i motsättning mot Strängnäs stift jämte syd
ligare landskap4, och ett brev av 1312 skiljer bestämt mellan 
'Swecia' och 'Sudermannia6. 

Det är att vänta, att den kraftiga sveastaten tämligen snart 
beträtt den territoriella utvidgningens väg. Det skede i ut
vecklingen, som vi närmast kunna konstatera, är det som kän
netecknas av de övriga svealandstrakternas, främst Söderman
lands, införlivande i Sveariket. Även på denna punkt spåra 
vi reminiscenser av det skedda många århundraden senare 
i tiden. 'Svethiud'-'Suecia' uppträder synnerligen ofta under 
medeltiden såsom representerande svearnes område i motsats 
till götarnes6. Och språkbruket i fråga visar sig hava trängt 

1 Pä Tacitus dunkla uttalande om förvaringen av svearnes vapen har 
jag ingen anledning att här ingå. 

2 Se v. Friesen, Om det svenska rikets uppkomst, s. 8 ff. 
3 SRS 3 : 1 , s. 169, 171. 

* SD 802. 
5 SD 1890. Jfr Tengberg, Om den äldsta territoriala indelningen 

och förvaltningen i Sverige, s. 9. 
6 Se Tengberg, a. a., s. 9. 
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långt ut över landets gränser. Då Snorre Sturlasson i början 
av 1200-talet skall redogöra för "Sviaveldi", låter han "Svithiod" 
omfatta Södermanland, Västmanland, Uppland och Sjaland (Ro
slagen).1 Samma betydelse har "Svithiod" i Magnus Lago
böters stadslag från 1270-talet.2 

Den största och betydelsefullaste vinsten skördade svearna 
dock, då götarnas mäktiga stam dukade under. Av Svethiud 
blev Svearike (Sverige) sträckande sig inom kort ej blott över 
de egentliga götalandskapen utan även över Bleking, Öland 
och Gotland. Erövringen torde i huvudsak hava genomförts 
under 500-talet.3 Snart tog även expansionen norr- och österut, 
av urgamla anor i Svearikets historia, ny och avgörande fart. 
De svenska kolonisterna trängde fram i Norrland och i Finland 
och det svenska inflytandet gjorde sig gällande i Östersjö
provinsernas kusttrakter. Länge skulle det ej heller dröja 
förrän kölarna sträcktes till allt djärvare färder och de svenskes 
namn fördes segrande ut över österns stora kontinent.4 

Beträffande Svearikets inre historia under den händelse
rika tid, som nyss berörts, har forskningen ej lyckats avvinna 

1 Hos Snorre möter dock 'Svithiod" även i betydelse av Sverige i 
sin helhet. 

2 Se v. Friesen, a. a., s. 10. 
3 Stjerna, Svear och götar under folkvandringstiden (Svenska Forn

minnesföreningens tidskrift, 12, s. 339 ff.), Schuck, Folknamnet Geatas i 
den fornengelska dikten Beowulf (Uppsala 1907), Studier i Beowulf sagan 
(Uppsala 1909), v. Friesen, a. a., s. 12 ff.; jfr dock även Arne, Det stora 
Svitjod, s. 35. Enligt Stjerna synes Södermanland länge i arkeologiskt hän
seende hava sammanhängt med Qötalandskapcn. 

4 V. Thomsen, Det russiske Riges Grundlwggelse ved Nordboerne 
samt Bema>rkninger til Varcegerspörgsmålet (Vilh. Thomsen, Samlede af-
handlinger, 1, s. 231 ff.), J. R. Aspelin, Erik Emundsson i Österled och 
ryska rikets grundläggning {Opuscula archwologica Oscari Montelio sep-
tuagenario dicata, s. 359 ff.), Kolmodin, De fornsvenska Volgafärderna 
(Historiska studier tillägnade professor Harald Hjärne, s. 1 ff.), Arne, La 
Suéde et VOrient (passim), Ekblom, Rus — et Vareg — dans les noms 
de lieux de la region de Novgorod (Archives d'Etudes Orientales, 2, 
s. 1 ff.). 
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källorna några upplysningar. Och dock måste otvivelaktigt 
även på detta område stora tilldragelser hava inträffat. Det 
är ej någon stat i stillastående, som förmår att i sin yttre 
politik prestera en sådan oerhörd kraftutveckling som svearnes. 
För visso måste den yttre framgången hava motsvarats av ett 
inre organisationsarbete, vilket lyckats i osedvanlig grad samla 
och inrikta folkets krafter på planmässiga företag under stats
maktens ledning. Svearnas utrikespolitiska överlägsenhet över 
sina grannar kan endast förklaras såsom betingad av en mot
svarande överlägsenhet i inrikespolitiskt avseende. 

Vi föras då tillbaka till utgångspunkten, Tacitus skildring 
av "Suionum civitates". Såsom förut anmärkts, ger denna 
skildring oss anledning antaga, att hos svearne redan vid vår 
tideräknings början förefunnits en effektiv sjökrigsorganisa
tion. Den tanken bör ej ligga fjärran, att en dylik organisa
tion ej gärna kan hava spårlöst försvunnit utan tvärtom under 
rikets stormaktstid rönt en ytterligare utveckling. Men i så 
fall blir frågan, om vi icke äga möjlighet att i något eller 
några hänseenden säkert konstatera denna utveckling och så
lunda vinna stödjepunkter för en jämförande undersökning. 

De nordiska källorna betyga enstämmigt förekomsten av 
särskilda sjökrigsorganisationer inom alla de tre skandinaviska 
staterna vid medeltidens början. I Norge voro kustfylkena 
i och för leidangr indelade i skipreidur, av vilka var och en 
hade att utrusta ett krigsskepp. Skipreidan ägde såsom un
deravdelning manngerd (i Viken lidt), vilken ställde en man 
jämte proviant till skeppet; senare ordning lämnade åt den av 
konungen förordnade styrimaor att utse besättningen inom 
skipreidans ledungspliktiga befolkning. Så småningom över-
gingo de med ledungen sammanhängande naturaprestationerna, 
leidangrsgerd (utgerd, utfararleihangr), till stående utskylder, 
vilka konungen även under fredstid efter vissa grunder (boro-
leidangr) ägde utkräva. Skipsreidorna uppträda under senare 
tid också såsom jurisdiktionsområden svarande mot tingslagen 
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i det inre av landet.1 I Danmark voro principerna för sjö
krigsväsendet, ledungen, ungefär desamma som i Norge. Skip-
reidans motsvarighet var skipcen, manngerdens hafnce, styrces-
/raa«5-ämbetet återfinnes även här. Då i Jydske Lov från förra 
hälften av 1200-talet ges utförliga bestämmelser om ledings-
tjänstens organisation, gälla dessa även ledingsskatten, vilken 
liksom i Norge blivit en årligen utgående avgift till kronan.2 

Vad Sverige slutligen angår, äro uppgifterna om ledungen 
visserligen tämligen skiftande och obestämda, men giva oss 
i huvudsak samma bild som i de båda andra nordiska län
derna. Plikten att utrusta ledungsskepp åvilade speciellt de 
gamla svealandskapen och dessutom hela östra kusten från 
Gestrikland i norr till riksgränsen i söder, Norrland, en del 
av Finland samt öarna Gotland, Öland och Åland. Ledungs
skyldigheten utgick än efter hundare än efter särskilt bildade 
enheter skeppslag eller snäckolag, vilka senare framför allt 
visa sig i Roden och där ofta övergå till judiciella områden. 
Den danska "hafnae" återkommer i den svenska hamna, och 
den stående ledungsskatten skymtar fram under olika namn, 
såsom skipvist, ledungslame o. s. v.3 

Det är utan vidare klart, att de tre nordiska ländernas 
ledungsinstitutioner, vilka inbördes förete så stora likheter, ej 

1 Taranger, Udsigt över den norske rets historie, 11:1, s. 293 ff., Tun
berg, Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning, s. 60 ff., 
Hertzberg, Ledingsmandskabets sterrelse i Norges middelalder {[Norsk] Hist. 
Tidskr., 5:2, s. 241 ff.), E. Bull, Studier över Norges administrative ind-
deling i Middelalderen {[Norsk] Hist., Tidskr.. 5:4, s. 257 ff.). 

2 Velschow, Commentationis de institutis militaribus Danorum reg-
nante Valdemaro secundo pars prior, s. 35 ff., Steenstrup, Studier över 
Kong Valdemars jordebog, s. 185 ff., Erslev, Valdemarernes Storhedstid, 
s. 141 ff., 185 ff., Arup, Leding og ledingsskat i det 13. aarhundrede 
{[Dansk] Hist. Tidskr.. 8:5, s. 141 ff.). 

3 Rabenius, Om bätsmanshället, s. 4 ff., Styffe, Skandinavien under 
Unionstiden, s. 118 ff., Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska 
arkiver, 1, s. XCI f., Schlyter, Juridiska avhandlingar, II, s. 50 ff., H. 
Hildebrand, Sveriges medeltid. I, s. 256 ff., II, s. 614 ff., E. Hildebrand, 
Svenska statsförfattningens historiska utveckling, s. 147 f., Tunberg, 
Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning, s. 12 f., 133 ff. 
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gärna kunna hava utvecklats utan stark ömsesidig påverkan. 
Man frestas emellertid att uppkasta det spörsmålet, huruvida ej 
i själva verket ett av dessa länder varit ledungsväsendets 
egentliga vagga och de båda övriga därifrån hämtat sina före
dömen. En förmodan har också uttalats, att det är Sverige 
som gått i spetsen på detta område och att det är där, som 
sjökrigsorganisationen fått sin första utbildning.1 För denna 
förmodan kunna åberopas icke blott vissa terminologiska för
hållanden2 utan framför allt det faktum, att det svenska riket 
var det äldsta och tidigast organiserade bland Nordens stater. 

Vi kunna efter detta från en annan sida nalkas det ovan 
formulerade problemet. Om Sveriges medeltida ledungsväsende 
är en nationell skapelse av ursprunglig art, vilken stått mönster 
för andra länders, ligger det synnerligen nära till hands att 
supponera, att det ägt ett organiskt sammanhang med det 
tidigare ledungsväsende, vilket kunnat skönjas redan vid Svea
rikets första framträdande i historien. Men härmed öppnas 
samtidigt vissa utsikter för den historiska forskningen. Den 
svenska ledungen i sin senaste gestalt bör på åtskilliga punkter 
bära vittnesbörd om den utveckling den genomgått under sin 
mer än tusenåriga tillvaro. En ingående undersökning av det 
ledungssystem, som ligger bakom de svenska landskapslagar
nas bestämmelser, måste därför giva oss åtminstone en aning 
om huvudepokerna i den svenska sjökrigsorganisationens äldsta 
historia. 

Huvudkällan för vår kännedom om ledungsväsendet i 
Uppland är naturligtvis Upplandslagen. Denna föreskriver i 
konungabalkens kap. 10, att "det är laga ledung: fyra skepp 

1 Se Taranger, a. a., II: 1, s. 293, Tunberg, a. a., s. 60, n. 6. 
2 Jfr Taranger, 1. c. Vad ordet ledung (leding, leiåangr) angår, hava 

olika meningar beträffande dess etymologi uttalats. Falk-Torp, Norwegisch-
dänisches etymologisches Wörterbuch, antaga en sammansättning av leiS 
och gagn, Noreen, Altisländische und altnorwegische grammatik (s. 132), 
en avledning med suffixet -ung (-ing, -ang). Det lider intet tvivel, att ej 
den sista förklaringen är den riktiga. 
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av varje hundare" jämte nödig proviant och, då ledung ej 
utgår, fyra skipvister1 i penningar och varor fördelade dels 
på hamnorna, dels på de enskilda personerna. Såsom tydligt 
är, gäller stadgandet blott de delar av landskapet, som voro 
indelade i hundaren, d. v. s. de tre folklanden Tiundaland, 
Attundaland och FJärdhundraland. Om det utanför hundarena 
liggande området, Roden, talar emellertid lagen vid flera andra 
tillfällen, varav slutsatser kunna dragas rörande detta områdes 
ställning inom ledungsorganisationen. Konungabalkens kap. 11 
behandlar "Rodens utskylder", bland vilka upptages en viss 
ledungslama av varje skeppslag och ar, "om de hemma sitta" 
och icke fara "över hav med ledung sinum". I tingmålabal-
kens kap. 14 sammanställas hundare och skeppslag med av
seende å ledungsskyldighet: "Då konungen bjuder ledung 
ut, då äga alla frid hava, de i det hundare eller skeppslag bo, 
som ledungen är utgången av både med mat och män, och 
de andra skeppslag och hundare, som maten är utgången av 
och ej män, där lagtingas som mellan friderna". Med hänsyn 
härtill och till namnet "skeppslag" kunna vi såsom fullt säkert 
fastslå, att Roden varit indelad i skeppslag, av vilka vart och 
ett ägde utrusta och bemanna ett krigsfartyg. 

Västmanlands ledungsväsende regleras av Västmanna-
lagen i dess konungabalk, kap. 7. Bestämmelserna äro i 
huvudsak såväl till form som innehåll desamma som Upp
landslagens. Dock är antalet skepp inskränkt till endast två 

1 Jag ingår här ej pä den omdiskuterade frågan om de enskilda skatte
bestämmelsernas rätta innebörd. Se senast Sandström, De stående skatterna 
i Svealand under medeltiden {[Svensk] Hist. Tidskr., 1913, s. 1 ff.). Man 
har vid de hittills gjorda tolkningsförsöken alldeles förbisett betydelsen av 
att beträffande de olika skipvisternas utgörande skilda beskattningsmetoder 
kommit till användning: de tvä första skipvisterna utgå efter de gamla 
kollektiva enheterna, hamnorna, de tvä följande efter de personliga en
heterna, varvid tre fjärdedelar betalas med lika belopp av varje markland 
jord och varje vapenför man och en fjärdedel erlägges av alla vapenföra 
män utan hänsyn till jordinnehav. För dansk-norska paralleller se Hertz-
berg, a. a., Arup, a. a. Det av Sandström (s. 2, n. 4) åberopade lagställct 
rörande legodrängars skatt åsyftar nämnda personers ställning inom hamnan. 
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för varje hundare. Termen skeppslag förekommer även men 
såsom betecknande just den halva del av hundaret, vilken 
presterade ett ledungsskepp.1 Senare källor omtala förekomsten 
av tvenne skeppslag inom Norrbo och lika många inom Åker
bo hundare.2 

Beträffande Södermanland äro upplysningarna om led
ungsskyldigheten synnerligen svårtolkade. Södermannalagen 
gör hamnorna till primära enheter inom krigsorganisationen 
och ovan desamma skeppslagen, men lämnar i ovisshet rörande 
skeppslagets förhållande till hundaret.3 Om man skulle våga 
draga några slutsatser av tvenne från Upplandslagen hämtade 
ställen, skulle man ledas till antagandet, att skeppslagen i 
Södermanland liksom i Uppland betecknat en indelning av 
trakterna närmast havet.4 Att hundare och skeppslag i varje 
fall ej voro identiska — såsom Schlyter5 menar — blir tydligt 
av yngre källor, vilka betyga tillvaron av åtminstone tvenne 
skeppslag inom Öster-Reks hundare.0 Det förefaller även i 
och för sig sannolikt, att ledungsinstitutionen icke i landska
pets samhälleliga liv spelat samma roll som i de norra Svea-
landskapen.7 

För Nerike, vars gamla lag som bekant gått förlorad, 
äro vi hänvisade till vad senare urkunder meddela. Ett kung-

1 Schlyter {Samling av Sveriges gamla lagar. 5, s. 316) anmärker 
beträffande skiplaghe i Västmannalagen: "Detta ord förekommer här endast 
i frågan om utskylderna till konungen, varför det är sannolikt, att det samma 
som annars kallades hundare, i Vestmanland i avseende pä leding och ut-
skylder benämndes skiplaghe.' Denna uppfattning är dock oriktig, såsom 
framgår av konungabalkens kapitel 7: 3: "Före allom skipwistom scal hwar 
styre majiaer uara före sino skiplaeghe"; skeppslaget måste här vara identiskt 
med halva hundaret, enär inom hela hundaret funnits tvenne styrmän. 

2 Se Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 310 f. 
3 Konungabalken, kap. 10. 
4 Manhelgcsbalken, kap. 29, tingmälabalken, kap. 11. 
5 Samling av Sveriges gamla lagar, 4, s. 291. 
6 Räven von Barnekows räkenskaper för Nyköpings slotts län 1365—1367 

(Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia, 1, s. 62 ff.). 
7 Jfr särskilt växlingen mellan "skeppslag" och "hundare" i konunga

balken, kap. 10. 
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ligt brev av år 1330 ger föreskrifter om krigsskeppens under
håll,1 och indelningen i hamnor visar sig ännu i 1500-talets 
jordeböcker.2 Landskapet har sålunda utan allt tvivel under
kastats ledungsskyldigheten, ehuru organisationens närmare 
detaljer ej längre kunna urskiljas. Dalarna däremot har sä
kerligen, såvitt hittills framdragna källor giva vid handen, stått 
alldeles utanför ledungstjänsten.3 Med Gästr ikland nalkas 
vi åter de bygder, vilka tidigt kommit under Upplands ome
delbara inflytande. Att ledungsväsendet här i någon form 
införts, torde kunna slutas redan därav, att landets kusttrakter 
räknats till Roden.4 Angående Hälsingland hava vi att lita 
till Hälsingelagens uppgifter, vilka förutsätta en indelning av 
landet i skeppslag, troligen sammanfallande med de judiciella 
tingslagen. Samma var förhållandet i Medelpad och Ånger
manland.5 Vad det nordl igaste Norrland angår, före
skriver Hälsingelagen, att "i Vma ok i Bygpa ok allom pem 
paer byggise norpaen förse" skola utgå "tu blaskorin skin aff 
hwaerium bughaa ok sengin lebung annan, utan waerise land sit 
hemae".6 Slutligen finnas några spår av en skeppslagsindel
ning (snäckolag) trän sydvästra Finland och även från 
Åland.7 

Vi övergå till Götalandskapen. I Väs te rgöt land och 
västra Småland kunna inga spår av någon medeltida ledungs-

1 'SD 2773. 
2 Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 302 f. 
3 Jfr Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 323, n. 3. 
4 I Bureus utdrag ur 1413 års jordebok läses: "Gestrijkland skiftes 1 

tu: Upland, der i äre 6V2 sokner, Rodhen, der i äre 2V2 sokner: Hambr, 
Hille och Va Walbo." Se Tunberg, Erik av Pommerns jordebok av är 1413 
{Hist. Tidskr.. 1916, s. 117). 

5 Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 386 ff. Skeppslaget i 
Hälsingland möter stundom under namnet snäckolag. Se Styffe, a. a., s. 388. 

0 Konungabalkcn, kap. 7. 
7 Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 403, n. 1, 407 f., Voion-

maa, Studier i Ålands medeltidshistoria, s. 39 ff. Jfr även Karl Knutssons 
brev av den 6 maj 1450, vari omnämnas "snjekke Iagh i Norfinna ac Sud-
herfinna" {Åbo domkyrkas svartbok, s. 441). 
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indelning upptäckas. Annat är däremot förhällandet med 
Östergötland. Östgötalagen träffar bestämmelser för den 
händelse tvenne härad tvista sins emellan: "Nu delas tu 
haerae{) uip, annat skyldar babe kununge ok iarle ok annat 
skyldar egh utan masp kununge, dela per um opla sina ok 
egh lagha haefpir, pa skal sua huar taka sum skyldar. Nu 
gangasr til brutzs perra maallum, pa takasr pat tuaelyti, sum 
naamir bor haui, py at past skyldaar mera, ok hint pripiung, 
py at paet skuldar minna."1 Stadgandet visar, dels att vissa 
härad i Östergötland skattade icke blott till konungen utan 
ocksä till jarlen, dels att dessa härad lågo "närmare hafvet", 
varför skatten till jarlen måste hava avsett något sjökrigs
ändamål.2 Att jarlen haft speciell befattning med ledungs-
väsendet, synas även framgå av det bekanta på annat ställe 
i Östgötalagen mötande uttrycket: "iarls bryti i Ropzs bo."3 

Kusttrakterna, vilka även inom den östgötska lagsagan burit 
namnet Roden,4 ha stått under jarlens omedelbara ledning 
utan allt tvivel i och för krigstjänstprestation. Ett i detta sam
manhang betydelsefullt faktum bör också framhållas. Enligt 
Östgötalagen hava särskilda privilegier tillerkänts de stormän, 
vilka hava "stallara ok stekara ok fiuratighi saessa a sialfs sins 
kust," d. v. s. på egen bekostnad utrusta ett helt ledings-
skepp.5 

Den östgötska ledungsorganisationen har omfattat icke 
blott Östergötland i egentlig mening utan även det därmed 

1 Bygdabalken, kap. 28. Jfr i lagen förekommande bestämmelser an
gående by, som "liggaer til ha ok hamnu* (BB 28:5), och om jordegendom 
"iam fulla til ha ok hamnu" (GB 16 pr.). 

2 Jfr Holmbäck, Studier över de svenska allmänningarnas historia, 
s. 30. 

3 Dräpabalken, kap. 14. 
4 Detta bekräftas i viss mån av Upplandslagen, vilken tycks identifiera 

"Nyrras Ropin" (Confirmatio) med "Ropin... . aldaer pan owaen Stokholm 
aer" (Tingmälabalken, kap. 13). 

5 Se Tunberg, De äldsta världsliga privilegierna i Sverige ([Svensk] 
Hist. Tidskr., 1907, s. 157 ff.). 
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förenade småländska kust landet . De medeltida urkunder
nas vittnesbörd bestyrka detta. Under det att ett brev av år 
1288, i vilket "häradssnäckor" omtalas,1 gäller Östergötland i 
allmänhet, och konung Albrekts brev av år 1376 angående 
"häradssnäckor" och "snäckopenningar"2 avser Skärkinds härad, 
åsyftar ett kungligt brev av den 14 augusti 1385 TJust härad 
och ger vid handen, att detta härad haft att utrusta flera 
ledungsskepp.3 Ett häradsskepp omtalas också för Asbolands 
härad på 1380-talet.4 Speciell utbildning tycks ledungsväsendet 
hava fått på Öland, där på 1200-talet omnämnas skeppslag 
vid sidan av häraden.5 Gott land förpliktade sig, då det 
— troligen vid 1100-talets mitt — trädde i närmare förbin
delser med Sveariket, att vid krigståg "emot hedniskt land" 
följa med sju ledungsskepp eller också utgiva en ledungslame 
av fyratio mark penningar för varje skepp.6 

Den lämnade redogörelsen över Sveriges ledungsväsende 
i dess medeltida gestaltning har klart utvisat, hurusom denna 
krigsorganisation ingalunda föreligger i enhetligt skick från 
hela det svenska området utan tvärtom företer starka provinsiella 
skiftningar. Undersökningen har dessutom icke givit oss an
ledning förmoda, att de konstaterade skiljaktigheterna i själva 

1 SD 968. 
2 RPB 1231, tryckt hos Bergfalk, Om svenska jordens beskattning, 

s. 53, n. 2. Om "snäckopenningar" se även Räven von Barnekows räken
skaper frän Södermanland åren 1365—1367 (Styffe, Bidrag till Skandinaviens 
historia, 1, s. 77) samt Arboga kyrkomötes beslut är 1412 (SDe.1401, 1622). 

3 Tryckt hos Fant, Biographica Svecana, p. 39 f. 
4 Rabenius, Om båtsmanshållet, s. 7. 
5 SD 736. Att skeppslaget här vunnit insteg, stär säkerligen i samband 

med den öländska häradsinstitutionens bristande fasthet. Se Tunberg, Studier 
rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning, s. 47 f. 

6 ST 1, s. 70 f. Björkander {Till Visby stads äldsta historia, s. 48 f.) har 
uttalat den förmodan, att de sju ledungsskeppen fördelats med ett skepp pä 
varje gottländsk sjätting och ett pä staden Visby. Denna förmodan synes 
till full evidens bekräftas av en år 1353 utfärdad urkund (SD 4958), enligt 
vilken Visby just haft att ställa ett fartyg till ledungen. 
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verket skulle vara endast skenbara, d. v. s. bero på vår bris
tande kännedom om systemets alla detaljer. Men den slut
satsen synes då ofrånkomlig, att ledungens olika utformning 
bör äga sammanhang med olikheten i tidpunkt för dess in
förande i respektive landsdelar. Vi stå måhända inför för
valtningsrättsliga relikter, vilkas analysering kan föra oss djupt 
in i det svenska rikets inre utvecklingshistoria. 

Vi vända oss först till det gamla svenska huvudlandet 
Uppland. Det faller genast i ögonen, med vilken ursprung
lighet ledungsorganisationen uppträder inom de tre folklanden. 
Alla de olika hundarena hava att oberoende av storlek och 
närmare beskaffenhet bära samma ledungsbörda; krigsindel
ningen ansluter sig intimt till den äldre politiska och judi-
ciella indelningen.1 Säkerligen är det just denna omständig
het, som givit folklanden deras namn: Tiundaland, Attundaland 
och Fjädhrundaland. Dessa namn kunna nämligen knappast 
härstamma från invånarne själva eller deras grannar, utan 
bliva förklarliga endast såsom uppkomna hos den centrala 
myndigheten, för vilken det var av synnerligt intresse att alltid 
känna antalet hundaren inom varje folkland och därmed stor
leken av detta områdes ledungsprestation.2 

Mera invecklade bliva förhållandena, då vi komma över 
bil den återstående delen av det nuvarande Uppland, Roden. 
Såsom ovan framhållits, torde det kunna anses konstaterat, 
att denna i och för ledungsändamål varit indelad i "skepp
slag", vart och ett utrustande ett ledungsskepp. I senare källor 
möta också dessa skeppslag vid många tillfällen, närmast 
såsom judiciella områden sidoordnade med hundarena, i vilken 
egenskap de till en del fortlevat ända in i närvarande tid.3 

1 Härom se Tunberg, Studier rörande Skandinaviens politiska indel
ning, s. 132 ff. 

2 Att folklandsnamnen ha nägot sammanhang med krigsväsendet har 
förmodats redan av E. Hildebrand, Svenska statsförfattningens historiska 
utveckling, s. 12. Angående namnens ålder kunna vi med säkerhet fastslå, 
att de äro bildade före vikingatiden. Se Tunberg, a. a., s. 180 ff. 

3 Se Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 376 ff. 
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Men huru förklara denna oregelmässighet i indelningen? Var
för hava icke samma ledungsprinciper tillämpats här som 
beträffande folklanden, varför har ett nytt system helt plöts
ligen kommit till användning? Dessa frågor föra oss emel
lertid vidare, fram till själva kärnpunkten i problemet: Huru 
förhåller sig Roden till folklanden? 

Då Schlyter tör första gången upptog detta spörsmål till 
mera ingående behandling, sökte han motivera den meningen, 
att hundarena haft att ställa krigarne och skeppslagen rod-
darne, men att i övrigt skeppslagen varit delar av de angrän
sande hundarena.1 Mot denna mening opponerar Hans Hilde
brand så till vida, att han förnekar den postulerade skillnaden 
mellan "krigare" och "roddare" och framhåller att Upplands
lagen tydligen ej känner någon förbindelse mellan hundarena 
och skeppslagen i ledungshänseende2. Att "skeppslagen stå i 
ett visst förhållande till hundarena," vågar han dock icke 
alldeles betvivla. Hans försök att praktiskt och i detalj upp
visa detta, misslyckas emellertid, såsom han själv öppet med
ger, alldeles, och han slutar med följande pessimistiska ord: 
"Förhållandena äro här så intrasslade, att det icke lönar sig 
att här försöka ens en utredning." 

Då forskningen sålunda på denna punkt hamnat i full
ständig ovisshet, sammanhänger detta otvivelaktigt närmast 
därmed, att man blott sökt lösningen i en enda riktning. Det 
finnes dock en annan väg att gå, som möjligen kan föra till 
målet. Om Rodens nära förbindelse med folklanden ej låter 
sig fastställas, kan orsaken helt enkelt vara den, att en sådan 
förbindelse i historisk tid ej förefinnes. En förutsättningslös 
undersökning av källorna skall snart ge vid handen, att så i 
själva verket varit förhållandet. 

Det skall först framhållas, hurusom ledungens olika orga
nisation i Roden och i folklanden tyder på en bestämd åt-

1 Schlyter, Juridiska föreläsningar, 2, s. 52 f., 65 f., 73. 
2 Sveriges Medeltid, 1, s. 258 f., 2, s. 614 ff. 
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skillnad mellan dessa områden. Andra omständigheter tala 
samma språk. Snorre Sturlason, vilken i början av 1200-talet 
besökt Sverige, skildrar Mälartrakterna sålunda: "I själva 
Svitjod är det en landsdel, som heter Södermanland, det är 
ett biskopsdöme. Därnäst heter en del Västmanland eller 
Fjärdhundra, det är ett biskopsdöme. Därnäst heter den tredje 
delen av Svitjod Tiundaland, den fjärde Attundaland. Den 
femte är Sjaland och det som ligger därtill, det ligger i öster 
längs hafvet."1 "Sjaland", d. v. s. "Sjölandet", Roden, upp
fattas här såsom sidoordnat med folklanden. Genomläser man 
Upplandslagens konfirmation, finner man också konung Birger 
högtidligen påbjuda, "at allir almaennilikae ok hwar um sik, 
aer byggiae i Nyrrse Ropin, litin at pöm samu laghum utaen 
all genmseli".2 Ett särskilt påbud har alltså varit nödvändigt 
för att'under samma lag förena Roden och folklanden; man 
tycker sig t. o. m. bakom kungaorden skönja en viss farhåga 
för eventuell opposition från Rodens bebyggare. Klarast fram
träder emellertid Rodens självständighet i Upplandslagens ting-
målabalk, vars trettonde kapitel bestämmer: "Robin liggaer j 
lanzlaghum, aldaer baen owaen Stokholm aer, utaen j baessum 
malum: um waelmingaer, hwar man l>orff waebiae til syn ok 
sannind, til briggiae markae waebning, ha skal undir ett bing-
lagh waebiae; nu will aei baen delir litae at binglax syn, ba a 
han wald waebiae sinum saex markum undir tu binglagh; nu 
saembaer aei aen bem a, ba waebi undir saex skiplagh sinum tiu 
markum, bön saex skiplagh aghu baet synae ok sese hwat san
naest aer um baet mal, aei ma baer höghri waebning a komae, 
baet aer gilt be saex skiplagh seae ok synae — hwar sik will 
um baessae waebning undir kunung aellr haertughae dom förae, 
jiaet ma han maeb waebning giörse." Återigen måste direkt 
föreskrivas, att Roden skall "ligga i landslag", d. v. s. vara 
underkastad samma lag som folklanden, och rörande vissa 

1 Olof den heliges saga, kap. 77. 
2 Om betydelsen av uttrycket "Nyrrae Ropin" se ovan s. 155, n. 4. 
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frågor, där de lokala intressena äro speciellt engagerade,1 göres 
undantag till förmån för en tidigare ordning. 

Det vunna resultatet bekräftas genom en språklig under
sökning. Professor v. Friesen har uppvisat,2 hurusom land
skapsnamnet "Uppland" just har motsättningen mellan Roden 
och det inre av landet att tacka för sin tillvaro. "Uppland" 
betyder "det längre upp från sjön, längre in från kusten be
lägna landet", och namnet är givet med utgångspunkt från 
den uppländska Roden. Ännu i dag anser sig folket på flera 
orter i Roslagen icke vara "uppländingar" eller bo i "Uppland"; 
för dem är Uppland "landet norr om Mälaren kring denna 
sjös inre vikar och tillflöden, över huvud den del av Uppland, 
som är belägen längre in från Saltsjön och Mälaren räknat". 

Vi måste sålunda utgå ifrån det faktum, att Roden under 
den tid de äldsta källorna avse icke har något organiskt sam
manhang med de uppländska folklanden. Men vilken är då 
deras ställning till varandra och huru har den historiskt upp
kommit? För besvarandet av denna fråga är av vikt att erinra 
sig de konstitutiva dragen i Upplands bebyggelsehistoria. 
Uppland har, såsom arkeologiens och geologiens forsknings
rön visa, bebyggts från väster: från ett centrum på gränsen 
mot Västmanland har kolonisationen så småningom solfjäder-
formigt brett ut sig åt söder och sydost, öster och nordost. 
Orsaken härtill åter ha varit de geologiska förhållandena, i 
det landet succesivt höjt sig upp ur havet och först under 
tidig järnålder fått ungefär den omfattning och konfiguration, 
som det för närvarande äger.3 Granskar man emellertid från 

1 Jfr Bergendal, Bidrag till de svenska rättsmedlens historia, s. 9 ff. 
2 Om landskapsnamnet Uppland (Fataburen 1906, s. 17 ff.). 
3 Om Upplands geografiska historia se Styffe, Skandinavien under 

Unionstiden, s. 328 ff., Ekholm, Upplands stenålder (Uppl. Fornminnes
förenings tidskr., 26), Upplands bronsålder {Uppl. Fornminnesförenings 
tidskr., 27), Högbom, Land och vatten, (Uppland, 1), Studier över Upplands 
äldre bebyggelsehistoria {Ymer, 1912), Eriksson, Studier över Upplands för
historiska geografi {Uppl. Fornminnesförenings tidskr., 29), Flodström, 
Naturförhållandena i Sverige, s. 111 ff. Jfr även Eskil Olsson, Stenåldern 
i Västmanland, Dalarne och Gästrikland {Ymer, 1917, h. 2, s. 105 ff.). 



Till Svearikets äldsta historia. 161 

denna utgångspunkt det topografiska förhållandet mellan folk
landen och Roden, konstaterar man genast, att folklanden 
upptaga de äldre, tidigare bebyggda trakterna, Roden det yngre 
kolonisationsområdet. 

Denna enkla iakttagelse synes vara av utomordentlig vikt 
icke blott för lösningen av det föreliggande problemet utan 
även för uppfattningen av Svearikets äldsta historia överhuvud
taget. Man kan ej längre sväva i tvivelsmål om de väsentliga 
momenten i utvecklingens gång. Då det unga "Svetjud" först 
organiserade sin sjömakt, omfattade det i huvudsak endast de 
s. k. folklanden, FJärdhundraland, Tiundaland och Attundaland. 
Organisationen avsåg närmast ett fastställande av det antal 
fartyg, som varje primär enhet inom folklanden, hundare, 
skulle prestera. Mot det från arkeologiskt håll gjorda anta
gandet, att ledungsorganisationen gått ännu djupare in i sam
hället och just för sina syften skapat hundaret,1 tala dock alla 
historiska skäl;2 att de uppländska hundarena ofta ha "en 
mycket egendomlig, långsmal konfiguration, i det de sträcka 
sig bandformigt från de innersta delarna av landskapet ut till 
hafvet eller till hvad som tidigare varit segelbara halsvikar", 
har direkt betingats av de faktorer, som bestämt bygdens 
naturliga framväxt. Så småningom skred bebyggelsen alltmer 
framåt i de unga kusttrakterna, vilka väl tidigast i den mån 
de blevo beboeliga och bebodda betraktades såsom folklan-
dens eller hundarenas allmänningar och i rättsligt avseende 
ställdes i beroende av dem.3 En avgörande punkt i ut-

1 Almgren i Sverges Folk (utg. av Flodström), s. 34. 
2 Tunberg, Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning, 

s. 132 ff. 
3 Allmänningskaraktären synes antydas av namnen Tiundalands Rod 

och Attundalands Rod. Se Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 376, 
383. Vid ett tillfälle tycker man sig kunna skönja ett direkt spår av detta 
utvecklingens tidigaste stadium. I en urkund av är 1344 omnämnes Skced-
hundwre skiplagh omfattande Valö socken (SD 3838). "Skaedhundare" bör 
otvivelaktigt förklaras såsom sammansatt av orden skwd (isl. skeid — båt, 
skepp) och hundare, varför dess betydelse blir "bäthundaret", "sjöhundaret". 
Då ifrågavarande omräde bebyggts frän det innanför liggande Olands härad, 

Fornvännen 1920. 11 
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utvecklingen nåddes, då koloniallanden kunde konstituera sig 
såsom egna tingsområden, tingslag,* och således frigöra sig 
från den omedelbara förbindelsen med de innanför liggande 
hundarena.2 Med Sveastatens alltjämt fortgående kraftanspän-
ning inträdde därefter inom kort nödvändigheten att infoga 
även dessa områden i ledungsorganisationen. Hela kustlandet 
indelades då i skeppslag, varvid den nyvunna tingslagsindelnin
gen helt naturligt i huvudsak lades till grund.3 

För ledungsväsendets följande historia är detta resul
tat av betydelse. Man kan ej undgå att genast observera, 
att den väs tmanländska ledungsorganisationen visar sig 
influerad både av det tidigare och det senare stadiet av den 
uppländska institutionens utveckling.4 Ett visst antal fartyg 
utkräves av varje hundare, men detta är för ändamålet indelat 
i skeppslag. Måhända ligger därför ledungsväsendets utsträc-

har "Skaedhundare" tydligen uppkommit såsom benämning ä den del av 
hundaret, som gränsade till havet, i motsättning mot de inre delarna, Adalhund, 
nuvarande Alunda (jfr Tunberg, Studier rörande Skandinaviens äldsta po-
tiska indelning, s. 180, n. 7). 

1 I Upplandslagen (tingmålabalken, kap. 13) möter vi pinglagh såsom 
synonymt med skiplagh. De båda orden omväxla även i ortnamn. Se 
Styffe, a. a., s. 376 ff. 

2 Det förefaller sannolikt, att den bland Rodens utskytder ingående 
tinglaman uppkommit just i sammanhang med denna frigörelseprocess, i 
det de nybildade områdena genom särskild avgift friköpt sig från plikten 
att besöka de gamla hundarenas ting. Se Hans Hildebrand, Sveriges Medel
tid. 1, s. 267, n. 1. 

3 Jag förbiser ingalunda, att förhällandet mellan "tingslag" och "skepps
lag" väl kan hava varit omvänt, i det skeppslaget i tiden gått före tings
laget. 1 betraktande av åtskilliga omständigheter synes mig likväl den i 
texten skisserade utvecklingen generellt sett vara den sannolikaste. — Då 
Upplands södra Rod visar en närmare anslutning till angränsande hundaren 
än Roden i övrigt (Styffe, Skandinavien under Unionstiden, s. 376 f., jfr 
dock s. 384, n. 1), kan detta sammanhänga med ifrågavarande områdens 
tidigare bebyggelse. 

4 Det bör observeras, att ledungslaman tillhört det senare utvecklings
stadiet, i det den tydligen uppkommit i Roden — den omnämnes ej för 
folklandens vidkommande — i analogi med den tidigare tingslaman (se 
ovan n. 2). 
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kände över Västmanland i tiden tämligen nära Rodens orga
nisation i samma syfte. Vad Södermanland beträffar, göra 
dess ledungsbestämmelser ett betydligt yngre intryck, i det 
hundarena icke på samma sätt som i Uppland och Söderman
land hava fått bilda enheter för ledungsprestationerna. Den 
möjligheten bör ej heller alldeles avvisas, att endast kusttrak
terna i Södermanland haft skeppslagsindelning, varvid emel
lertid är att erinra, att nästan alla de sörmländska hundarena 
stått i förbindelse med havet. Man måste i så fall finna en 
bestämd likhet mellan ledungsorganisationen i Södermanland 
och den i Götaland, där endast de vid Östersjön liggande 
häradena underkastats ledungsbördan. Från kronologisk syn
punkt vore ett dylikt förhållande av intresse, enär därigenom 
bestyrktes det på arkeologiska grunder gjorda antagandet, att 
Södermanland länge haft en sydlig orientering.1 Att ledungs-
inrättningen i Götaland byggts med skeppslagsindelningen 
i Svealand såsom mönster, är tydligt; detsamma gäller mot
svarande institutioner i Norrland, Finland och på Åland. 
Det förefaller i och för sig sannolikt, att denna sista utsträck
ning av sjökrigsorganisationen tillhör århundradena närmast 
efter Götarikets erövring och i sin mån förklarar den nya 
storartade kraftutveckling, som Sveastaten under Vikingatiden 
förmådde åstadkomma. 

Det är kustlandets organisation, som i ledungens historia 
blir bestämmande. Utan tvivel sammanhänger detta förhål
lande med den speciella utveckling, som kustlandet undergår. 
Redan ovan har påpekats,2 hurusom Roden under 1200-talet 
uppträder med tydliga anspråk på självständighet gent emot 
folklanden. Jag fäster därjämte särskilt uppmärksamheten vid 
bestämmelserna i Upplandslagens tingmålabalks trettonde 
kapitel, enär de antyda en förefintlig politiskt-rättslig organisa-

1 Se ovan s. 148, n. 3. 
2 Se ovan s. 158 ff. 
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tion av Roden såsom helhet.1 Strandbygderna hava således 
icke blott konstituerat sig såsom rättsliga enheter vid sidan 
av folklanden utan de hava även sammanslutit sig inbördes. 
Vilka orsaker som härvid verkat är tydligt. Kusttrakterna hava 
mer eller mindre övertagit den sjöorienterade verksamhet, 
vilken tidigare uppbars av landet i gemen, och starka intres
sen av ekonomisk och annan art förde dem samman. Såsom 
ett vittnesbörd om deras förbindelse har också det gemen
samma, dem alla omfattande namnet Roden uppkommit.2 

Med ledungsorganisationens införande i kusttrakterna norr 
och söder om Uppland hava dessa senare såväl till namnet 
som gagnet införlivats med Roden. Den "Stor-Roden", som 
sålunda uppstått, har måhända i vår förvaltningshistoria spelat 
en framträdande roll. Östgötalagen har låtit oss förmoda, att 
den östgötska Roden i och för ledungsändamål lytt under 
jarlen. En antydan i samma riktning lämnar Gutasagan, då 
den förtäljer, att av gottländingarnas till sextio marker silver 
uppgående skatt fyratio marker skulle tillfalla jarlen.3 Men 
härifrån faller ljus över Upplandslagens stadgande i tingmåla-
balkens trettonde kapitel angående vad inom Roden: "hwar 
sik will um baessae waebning undir kunung aellr hcertughce dom 
förae, paet ma han maep waebning giörae".4 Roden har i sin 
helhet efter allt att döma stått under riksjarlens förvaltning, 
den har utgjort Sveriges äldsta historiskt betygade jarla- eller 
hertigdöme.5 

1 Då i anförda kapitel "sex skeppslag" angivas såsom i visst fall högsta 
landskapliga myndighet, torde härmed äsyftas en bestående rättslig förbindelse. 
Vilken denna senare in concrelo varit, skall jag dock ej här uttala mig om. 

2 Om namnets etymologi se nedan! 
3 ST 1, s. 39 f. 
4 Som bekant är hertigen i Sverige jarlens direkta arvtagare. 
5 Jfr de intressanta antydningarna rörande jarlens ställning till det ny-

erövrade Finland hos v. Törne, Medeltidsstudier {Hist. Tidskr. för Finland 1920, 
s. 4 ff.) — Om den nära förbindelsen inom Roden vittna även spräkligt-dialek-
tala egendomligheter. Se Lindroth, Ölandsmålens ställning och indelning 
(Svenska landsmål 1916: 4), Herman Geijer, Svenska dialekter (Flodström, 
Sverges folk, 1, s. 201 ff.). 
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Men Rodens enhet har gjort sig gällande även utåt. Vi 
känna alla, hurusom svenskar under vikingatiden i väldiga ska
ror trängde österut och hurusom genom dem det ryska riket 
grundlades. Det namn, varmed de svenska erövrarna i Ryss
land benämndes, Rusi eller Rus (Rhos), har ställts i samband 
med finnarnes namn å svenskarne, Ruotsl, och jämte detta 
härletts ur det svenska roper, Roden.* Vanskligheten med 
denna förklaring har emellertid alltid varit den, att man ej 
kunnat riktigt motivera, varför just Roden skulle beträffande 
svenskarne i österled spelat en sådan roll, att de t. o. m. er
hållit namn efter densamma.2 Av betydelse bliva då de syn
punkter, som ovan utvecklats. Roden har visat sig vara ett 
relativt självständigt, inom sig organiserat område. Till den
samma har alltmer koncentrerats den gamla "sjönäringen" 
såväl i fredlig som krigisk mening, och den svenska expan
sionen österut hade här sin egentliga utgångspunkt. Det var 
"rodsmännens" flottor, som i täta förbindelser förde samman 
länderna på båda sidor av Östersjön. 

Från fjärran trakter hava även Rodens söner vittnat om 
sin fädernebygd. På det vita marmorlejon, vilket fordom 
prydde Pireus hamn, men nu är uppställt utanför Venedigs 
arsenal, hava svenska krigare vid 1000-talets mitt i runor 
ristat sitt minne för eftervärlden. Den av tidens tand illa med
farna ristningen har länge trotsat forskarnes mödor, och mycket 

1 Se framför allt Thomsen i hans ryktbara verk över det ryska rikets 
grundläggning (senaste upplaga: Det russiske Riges Grundlwggelse ved 
Nordboerne, Vilh. Thomsen, Samlede afhandlinger, 1, s. 231 ff.) —Dä det 
påpekats, att roper ("rodd") äldst haft genitiven ropar och således ej kan 
ligga till grund för den redan under Vikingatiden lånade genitiven rops, 
har denna svårighet avlägsnats genom Ekbloms erinran, att u-stammen roper 
vid sin sida ägt en a-stam roper, vilken även ur betydelsesynpunkt här 
främst bör komma i åtanke. Ekblom, Rus- et Vareg- dans les noms de 
lieux de la region de Novgorod [Archives d'Etudes Orientales, 2); jfr 
Cederschiöld, Studier över genusväxlingen i fornvästnordiska och forn-
svenska, s. 13, Bråte, nedan a. a., s. 30. 

2 Jfr Ekblom, a. a., s. 10. 
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av dess innehåll skall väl alltid förbliva oss fördolt. Efter 
Brates nyligen utförda, skarpsinniga undersökningar1 kunna 
vi dock ej tveka angående inskriftens huvudsakliga karaktär 
och även vissa delar av dess ordalydelse. Det är svear, som 
huggit minnesorden över en stupad kamrat, och de hava själva 
angivit sin hemort: Roprslanti. Vi möta här det namn, som 
kanske tidigt varit Rodens egentliga, Rodsland; klarare än den 
yngre kortformen Roden talar det om det svenska kustom
rådets verkliga betydelse.2 

Till sist skall påpekas en i detta sammanhang synnerligen 
viktig omständighet. I hela det sjöfarande Europa har Roden 
tydligen under äldre Medeltid gällt såsom en högst väsentlig 
del av Sverige. På de katalanska och italienska sjökartor, 
vilka vi känna allt ifrån början av 1300-talet, är Roden — un
der formen Roderin eller Riperia Roderin —• det första och 
länge enda förekommande svenska landskapsnamnet.3 

1 Pireus-lejonets runinskrift {Antikvarisk tidskrift, 20, 3). 
2 Såsom Bråte påpekar, är det säkerligen på detta namn som det finska 

Rtiotsi, ryska Rus, återgår. — Dä Bråte söker närmare utreda innebörden 
av begreppet "Rodsland", kan jag icke ansluta mig till hans uppfattning. 

3 Roderin förekommer för första gängen 1339 pä en portulankarta av 
Angelico Dulcert utförd "in civitate Maioricarum" (Nordenskiöld, Periplus, 
tab. VIII). Under den följande tiden visar sig namnet pä ett flertal kartor, 
mest av katalanskt ursprung. Märklig är upplysningen på kartan i Museo 
Borbonico i Neapel: "Tota aquesta ribera ess apellada Roderim", Hamy, Étu-
des historiques et géographiques, s. 62, n. 7, Kretschmer, Die italienischen 
Portolane des Mittelalters, s. 137 f. Se äfven Nordenskiöld, Periplus. 
tab. XXII, Fasc. atl.. tab. XXX, Ptolemaeusupplagorna av 1482 och 1486, 
Florenskartorna i Bidrag till Nordens äldsta kartografi (nr 1—3) samt 
Nicolaus a Cusa-kartan av är 1491 (Bidrag till Nordens äldsta kartografi, 
nr 4); jfr Libro del conoscimiento, utg. av Jiménez de la Espada (Madrid 
1877). - Jag har att tacka riksbibliotekarien Dr E. W. Dahlgren för välvil
liga upplysningar i detta ämne. 
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