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AV 

S V E N T U N B E R G 

D
e äldsta skriftliga uppgifterna till Nordens historia utgöras 
i stor utsträckning av n a m n, ofta meddelade tämligen iso
lerade och utan stöd i upplysande sammanhang. På dessa 
nämna tolkning och förklaring kommer då mycket an. Men 

det är tämligen självklart, att analysen av namnen merendels måste 
erbjuda synnerligen stora svårigheter, då man ej äger några pålitliga 
utgångspunkter för spekulationen i med namnen sammanhörande tex
ter. Den historiska fantasien ställes sålunda relativt-fri och okontrol
lerad, på gott och på ont, och resultaten av dess arbete bliva ej säl
lan svävande och osäkra. Men det må dock kännas som en forskares 
plikt att gång efter annan pröva fantasiflyktens möjligheter; kanske 
skymta till sist någonstädes fastare konturer av nyupptäckt land. 

GOTI-SKANDSA 

Skriftliga upplysningar av direkt intresse för vårt land och dess 
närmaste omgivningar möta för första gången hos den spanske geo
grafen P o m p o n i u s M e l a från mitten av första århundradet 
e. Kr. i hans arbete »De chorographia». Pomponius meddelar: »På 
andra sidan Elbe ligger en stor vik, den Codanska. Den är fylld mod 
stora och små öar. Då havet sålunda omfattas av strändernas sköte, 
ligger det ingenstädes öppet och liknar ingenstädes ett hav, utan då 
vattnet överallt flyter fram emellan stränder och ofta översvämmar 
dessa, sprider det sig och fördelar sig som åar åt olika håll. Där det 
träffar stränderna, framflyter det, sammanträngt av de ej långt från 

1 — Fornvännen 19il). 
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varandra liggande öarna, jämnbrett och trångt och likt ett sund, och 
kröker sig därefter i en lång böjning.» På ett annat ställe återkom
mer Pomponius Mela till samma ämne: »Av de öar, vilka ligga i den 
Codanska viken, är Codannovia den förnämsta såväl på grund av sin 
fruktbarhet som sin storlek. De trakter, som ligga mitt emot Sarma-
tien, se stundom ut som öar, stundom som sammanhängande land, 
enär havet växelvis rullar fram och drager sig tillbaka och emedan 
de mellanliggande områdena än översvämmas av vågorna, än ligga 
torra.»1 

Nytt källmaterial rörande Skandinavien finna vi i den romerske 
författaren P l i n i u s d. ä:s stora encyklopediska verk »Naturalis 
Historia» från mitten av andra halvseklet e. Kr. Det textparti, som 
här kommer i fråga, lyder sålunda: »Man börjar därefter få klarare 
kunskap om Ingveonernas folk, som är det första i Germanien. Där 
ligger ett ofantligt berg Saevo, icke mindre än de Riphaeiska fjällen, 
vilket ända till den cimbriska udden omsluter den ofantliga vik, som 
kallas den Codanska. Denna är uppfylld av öar, av vilka den rykt-
baraste är Skadinavia av obekant storlek, vilken blott i den del, som 
är känd, är bebodd av Hillevionernas folk i femhundra byar, varför 
man kallar den den andra jordkretsen».2 

Ännu längre in i de nordiska nejderna för oss germanernas store 
historieskrivare T a c i t u s i hans »Germania» från slutet av första 
århundradet e. Kr. Tacitus känner »på andra sidan lygierna», 
d. v. s. i Weichseltrakterna, goterna, vilka han uppger slå under ett 
starkt konungaregemente, »dock ännu icke över frihetens gränser». 
Han fortsätter sedan sålunda: »Härefter följa svionernas stater ute 
i själva Oceanen. De ha sin styrka utom i man och vapen i sina 
flottor. Deras båtar skilja sig från andra däri, att de ha förstäv i 
båda ändarna och sålunda alltid äro beredda att lägga till. De fram
drivas icke med segel, ej heller hava de årorna fästa i rad på sidorna, 
utan liksom på vissa floder användas årorna lösa och efter behov åt 
det ena eller det andra hållet. Makt hålles i ära hos dem och därför 
härskar en utan några inskränkningar med ovillkorlig rätt till lyd-

1 L a u r i t z W e i b u l l , Upptäckten av den skandinaviska Norden. (Scan
dia 1934, s. 133.) 

3 L a u r i t z W e i b u l l , a. a., s. 134 ff. På. ett annat ställe hos Plinius 
möter önamnet >Skandias>. 
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nad. Och vapnen äro icke som hos de andra germanerna allmänt till
gängliga utan innelyckta under bevakning, till på köpet av en slav. 
Detta beror därpå, att oceanen förhindrar plötsliga anfall av fiender 
och att sysslolösa soldathopar lätt förfalla. Det länder ej konungen 
till nytta, att vare sig en ädelboren eller en fri eller ens frigiven sättes 
till väktare av vapnen.» Tacitus har därefter några i detta samman
hang oväsentliga uppgifter, vartill han knyter ett meddelande om 
svionernas grannar sifonerna, vilka voro svionerna »lika i annat, men 
skiljaktiga i elt, nämligen i det att kvinnan har herraväldet — så 
långt ha de urartat icke blott från frihet utan även från träldom».3 

Ett halvt århundrade efter Tacitus framlade den grekiske lärde 
P t o l e m a i o s ett geografiskt arbete, vilket uppmärksammar Norden. 
Ptolemaios känner öster om Kimbriska halvön, d. v. s. Jylland, »fyra 
öar, som kallas Skandia». Tre av dessa öar, säger han, voro av 
mindre storlek, men den fjärde och östligaste var mycket stor och 
belägen gent emot Weichselmynningen. Denna stora ö, som »egent
ligen kallas Skandia», beboddes av ett flertal stammar, vilkas namn 
angivas. Två bland namnen låta sig utan vidare identifieras: finnoi 
i norr = lappar-finnar, goutai i söder ss götar.4 

Från mitten av 500-talet e. Kr. härstammar J o r d a n e s ' bekanta 
gotiska historia. Jordanes berättar först om goternas stamhem längst 
i norr. 

»Långt ute vid Västerns gräns har oceanen ännu en ö vid namn 
Thule, om vilken mantuanaren (c: Vergilius) bland annat säger: 'Dig 
må det yttersta Thule tjäna'. Detta ofantliga hav har även i sin ark
tiska, d. v. s. i sin nordliga, del en stor ö vid namn Skandsa, med 
vilken vår berättelse med Guds hjälp skall taga sin början, emedan 
det folk, efter vars ursprung Du frågar, kom såsom en bisvärm 
frambrytande ur denna ös sköte.» Efter en digression åt annat håll 
återkommer förtattaren utförligt till Skandsa. Han refererar först till 
Ptolemaios' och Pomponius Melas uttalanden och fortsätter därefter 
med sina egna upplysningar. »Don {o: Skandsa) har i öster en myc
ket stor sjö i jordens famn, från vilken den svallande floden Vagus, 
framsprungen liksom ur ett sköte, utgjuter sig i oceanen. I väster 
omgives den av det omätliga havet och även i norr inneslutes den av 

» L a u r i t z W e i b u l l , a. a., s. 138. 
• L a u r i t z W e i b u l l , a. a., s. 138 ff. 
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samma vidsträckta, ej segelbara ocean.» Flera öar finnas här med 
ogästvänliga naturförhållanden. »Men på ön Skandsa, varom är fråga, 
bo många olika folk, och sju av dessa namnger Ptolemaios. En ho
nungsbisvärm påträffas där ingenstädes på grund av den alltför 
stränga kölden. I dess norra del bor ett folk adogit, vilket säges mitt 
i sommaren ha ständigt dagsljus under fyrtio dagar och nätter och 
likaledes under vintern lika många dagar och nätter ej alls se sol
skenet. —. Andra folk äro där skrerofenner, vilka icke bry sig 
om sädesföda, utan leva av djurkött och fågelägg . Ett annat-
folk bor där, nämligen suehans, vilka liksom tyringarna hava ut
märkta hästar. Det är även dessa, som på samfärdselsvägcn genom 
otaliga andra folk bringa romarna do sapherinska skinnen, och de 
äro berömda lör att leverera skinn av vacker svart färg. Under det 
att de leva torftigt, hava de de präktigaste dräkter. Härefter komma 
en massa andra folk, såsom theustes, vagoth, bergio, hallin, liothida, 
vilkas boningsplatser alla ligga i ett jämnt och fruktbart land och 
därför utsättas för anfall från andra folk. Efter dem komma ahelmil. 
finnaithae, fervir, gauthigoth, ett tappert och krigiskt folk . 
Därutanför bo ostrogother, raumaricier, ragnaricier, de mycket frid
samma finnarne, mindre än alla andra Skandsas bebyggare, vidare de 
dem liknande vinoviloth, suetidi, kända bland dessa folk för sin 
kroppsstorlek, i vilken de överträffa andra, ehuruväl danerna, vilka 
härstamma från dem, och som fördrivit herulerna från deras bo
ningsplatser, bland alla Skandsas folk göra anspråk på äran att vara 
de mest storvuxna — .» 

I ett följande kapitel förtäljer Jordanes om goternas uttåg ur Skan
dinavien: »Från denna ö Skandsa sålunda sägas goterna en gång med 
sin konung vid namn Berik hava uttågat liksom ur en folkens verk
stad eller ett nationernas moderssköte. Så snart de lämnat sina skepp 
och stigit i land, gåvo de platsen genast sitt namn. Ty ännu i dag 
heter landet där, såsom det säges, Gotiskandsa.» Något längre fram 
i sitt arbete kommer Jordanes pä tal om gepiderna — ett med goterna 
närbesläktat folk — tillbaka till goternas utvandring från Skandsa, 
varvid han yttrar: »Du bör erinra Dig, att jag i början har berättat, 
hurusom goterna med sin konung Berik utgått ur ön Skandsas sköte, 
med blott tre skepp farande till hitre oceanens strand, d. v. s. Goti
skandsa.» I fortsättningen uppger författaren, att ett av dessa skepp 
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seglat långsammare än de andra och därmed givit upphov åt gepider-
nas namn.r' 

Ungefär samtidigt med Jordanes utgav den grekiske författaren 
P r o k o p i o s ett historiskt verk, vari han vid skildringen av 
östroms mellanliavanden med goterna lämnade meddelanden av in
tresse för Norden. Meddelandena ha närmast avseende på herulerna, 
vilka härstammade från Norden och även delvis sökt sig tillbaka dit 
efter olyckliga öden i sydöstra Europa. Skandinavien, som av Pro
kopios efter klassisk tradition benämnes Thule, säges vara »mycket 
stort, ty det är mer än tio gånger så stort som Britannien och sträc
ker sig långt mot norr». Och det fortsattes: »ön är till största delen 
öde. På den bebodda delon bo tretton folkrika stammar, av vilka var 
och en har sin konung.» Prokopios skildrar härefter de mod var
andra växlande midnattssolen och vintermörkret i Norden på grund
val av personers berättelser, vilka besökt landet. Av landets inne
vånare nämner han först de barbariska skridfinnarna, vilkas lev
nadssätt liknade djurens, och upplyser sedermera beträffande övriga 
thuliter, att de icke alls skilja sig från andra människor. Om befolk
ningens gudsdyrkan ges åtskilliga upplysningar. Härefter tillägger 
Prokopios: »En folkrik stam hos dem är götarna (gautoi), bredvid 
vilka do ankommande herulerna slogo sig ned.» Slutligen förtäljer 
Prokopios, hurusom de i södern kvarblivna herulerna sände bud lill 
Thule och därifrån hämtade en man av kunglig börd för att bliva 
deras konung.6 

Såsom redan i inledningen framhållits, äro ovanstående källupp-
gifter ej lätta att tolka och anpassa på nuvarande förhållanden. 
L a u r i t z W e i b u l l har gjort elt energiskt försök att skaffa ord
ning och reda i de förefintliga data genom att bland annat sätta dem 
i nära relation till kända geografiskt-politiska framtränganden.7 För
söket är utan tvivel väl motiverat och ägnat att bringa i dagen bety
delsefulla sammanhang. Men synpunkten får ej överdrivas. Man har 
för visso att föreställa sig, att vid sidan av de stora mer eller mindre 

5 L a u r i t z W e i b u l l , a. a., s. 139 ff. Se också M o m s e n s upplaga 
av Jordanes i Monumenta Germania; historica, auetor. antiquis., 5. 1. 

6 L a u r i t z W e i b u l l , a. a., s. 142 f. 
7 A. a., passim. 
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officiella expeditionerna pågått en ström av privata handelsfärder och 
geografiska explorationer, vilka inbragt till de sydliga kulturcentra 
en mångfald av spridda och ofta förvirrade iakttagelser. Dessa iakt
tagelser kunna sedan slumpvis och rent tillfälligt hava fogats in i de 
sammanhängande skildringarna i den antika litteraturen. Överhuvud
taget måste man hava ögonen öppna för alla möjligheter och icke 
genom några förhandsdistinktioner avspärra de tänkbara synfälten. 

Jag stannar närmast vid det av Plinius och honom efterföljande 
författare omnämnda Skadinavia, Skandia, Skandsa. Att vi här ha 
att göra med vårt nuvarande Skandinavien är påtagligt och väl utan
för all diskussion. Om ordets etymon ha olika meningar uttalats 
bland språkforskarna. I själva verket hava vi dock för tolkningen en 
god ledning i en forntida källa. Den s. k. Origo gentis Longobardorum 
från 600-talet lämnar följande notis: »Erat insula, quae dicitur Sca-
dan, quod interpretatur exscidia, in partibus aquilonis, ubi multnc 
gentes habitabant.» Då senare delen av »Skadinavia» självfallet 
är identiskt med vårt nordiska »ö», bör ursprungliga betydelsen av 
Skandinavien därför hava varit »den farliga ön». Uttrycket förklaras 
lätt, då man erinrar sig de förrädiska revlar och sandbankar, vilka 
göra Skånes södra kust så vansklig för sjöfarande. Till en början 
har namnet naturligtvis avsett det nya, till stor del okända landet 
överhuvudtaget. Att det i denna bemärkelse också blivit spritt och 
allmänt brukat, synes visas av den omständigheten, att det sålunda 
blivit upptaget av lapparna i deras språk (såsom »Skadesisuolo»). Så 
småningom har emellertid namnets innebörd inskränkts-till att om
fatta endast den närmaste något så när avgränsade landsdelen, näm
ligen Skåne. Såsom Skåne har ordet i oavbruten tradition kunnat 
fortleva och tämligen snart bliva för sin områdeskrets den ordinarie, 
andra uteslutande benämningen. Först i långt senare tid har ordet 
även i sin äldsta form och sin vidsträcktare syftning på litterär väg 
upptagits i nordisk terminologi.8 

8 Se beträffande don omfattande litteraturen i donna fråga framför allt 
H e l l q u i s t , Svensk etymologisk ordbok, s. v., varest åberopas ett före
drag av O. von F r i e s e n . Att ur de ovan återgivna källnotiserna söka 
framlocka några speciellare bestämningar av det gamla 'Skadinavias' om
fattning är enlig min mening fullständigt gagnlöst. Annorlunda Svens 
son, Plinius den äldres uppgifter om Norden (Namn och bygd, 1921, s. 
64 ff.). 
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Men om sålunda »Skadinavia» framträder tämligen tydligt för vår 
syn, vad är då det samtida Codanovia, liggande i Codanska viken? 

Alla de mångskiftande svar på denna fråga, vilka givits i den ve
tenskapliga litteraturen, kunna ej avhandlas här. Jag nöjer mig med 
att endast återgiva den uppfattning, vilken hävdats av den senaste 
nordiska författaren på området, nämligen S v e n s s o n . 9 Denne fin
ner det högst sannolikt, att 'Codanovia' och 'Codansk' avse detsamma 
som 'Skadinavia' och att de avvikande namnformerna delvis upp
kommit genom en misskrivning. Framför allt tänker sig författaren, 
att namnet hämtats »från ett verk (kanske en karta), där det före
gåtts av ordet sinus {xöXnos), och att detta ords slut — s föranlett 
bortfall av s i namnets början.» Den skiljaktiga vokaliseringen kan 
förklaras genom avljud eller på annat sätt allt efter den grundbety
delse, som förutsattes. 

Hypoteser av dylik och liknande art kunna i föreliggande fall ej 
gärna betraktas som tillfredsställande. Man har liksom på känn, att 
bakom motsättningen Codansk-Codanovia: Skadinavia dölja sig vis
serligen nära besläktade men likväl — med hänsyn till dubbelfor
merna Codansk-Codanovia — ej fullt identiska företeelser. En annan 
utgångspunkt för problemets prövning är erforderlig. 

Vi vända oss till Jordanes skildring av Skandsa och goternas här
stamning från detta land. I ryktbara ordalag omförmäler han, huru
som goterna en gång under sin konung Berik utvandrat från Skandsa 
»liksom ur en folkens verkstad eller ett nationernas moderssköte» ocli 
att sedan de landstigit i sitt nya hem, de gåvo detta namnet Goti-
skandsa, ett namn som ännu under Jordanes dagar var i bruk. Denna 
sista uppgift är frapperande. Så utomordentligt väl underrättad som 
Jordanes visar sig vara rörande de nordiska förhållandena, är det all 
anledning antaga, att även denna upplysning icke är gripen ur luften. 
Men under sådana omständigheter frågar man sig, huruvida icke 
något spår av detta Gotiskandsa låter sig i andra källor upptäckas. 
Efter vad som nyss utvecklats ligger svaret nära till hands. Goti-
skandsa-Gotiskadinavia är just det ovan omförmälda Codanovia i 
sin Codanska, d. v. s. Gotiskadinaviska vik. 

En anmärkning gent emot denna teori, som genast erbjuder sig, 
är naturligtvis den, att Pomponius Mela skildrar Codanovia såsom 

• A. a., s, 64 ff. 
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en ö. Närmare eftertanke ger dock vid handen, att en dylik anmärk
ning är helt betydelselös. Allt vad Pomponius Mela har att meddela 
rörande de avlägsna nordiska trakterna är präglat av de obestämda 
ryktenas dimmiga konturlöshet, varför en klar åtskillnad mellan 
olika landformeis natur icke kan förväntas. Dessutom är det att 
observera, att Codanovia berömmes för sin fruktbarhet och i vissa 
sina delar av deltatyp orienteras åt Sarmatien till, d. v. s. de sydost- • 
liga väderstrecken. Man har en tydlig obenägenhet att häri vilja igen
känna Skandinavia, såsom det eljest framträder i de äldsta skildring
arna. Vad slutligen do rent språkliga möjligheterna för den suppone
rade identiteten av Gotiskadinavia och Codanovia beträffar, torde de 
i betraktande av den till grund liggande traditionens sällsynt inveck
lade och förvanskade karaktär icke kunna betvivlas. 

Vilken är då den historiska situation, i vilken detta Gotiskadi-
navia-Codanovia skall infogas? 

Tacitus berättelse visar oss en sveames stat i kraftfull blomstring 
vid vår tideräknings begynnelse. Senare källor ge oss namnet å delta 
äldsta svearike: Svethiud eller — på västnordiskt tungomål — 
Svithiod. Sveaväldet omfattade till en början endast Svethiud i in
skränktaste mening, d. v. s. trakterna närmast norr om Mälaren. Så 
småningom — ovisst när — har Svethiud skjutit fram sina gränser, 
med sig införlivande de övriga Svealandstrakterna. Dess tryck har 
därefter fortplantats vidare i östersjönejderna. 

Söder om detta Svethiud låg götarnas (gautarnas) rike. De ovan 
citerade äldsta källorna hava såsom bosatta i Skandinavien om
nämnt götarna. Under senare historisk tid bar götariket namnet 
Götland och omfattade främst de båda götaprovinserna. På indirekt 
väg kunna äldre utvecklingsstadier i götarnas historia skymtas. Av 
Jordanes gotiska vandringssaga framgår, att goterna en gång ut
vandrat från Skandinavien. Sedan gammalt har det stått klart för den 
historiska traditionen liksom för den historiska vetenskapen, att mel
lan goter och götar-gutar — de senare på GoUand — förefunnits cn 
speciell förbindelse. Arkeologi och språkforskning ha i våra dagar 
lyckats finna do klara linjerna i förevarande spörsmål. »Götar» och 
»goter» voro ursprungligen identiska; olikheten i vokalisering mel
lan de båda namnen sammanhänger med olikhet i avljudsformer, be
tingad av namnens sammansättningförhållanden. Goterna hava så-
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som götiska utvandringsskaror från Götland begivit sig dels till Got
land — som ännu bevarar deras namn — dels till Weichscltrakterna. 
Tidpunkten för vandringsföretaget torde vara att förlägga till år
hundradena eller århundradet närmast före Kristi födelse. Gutpiuda 
var namnet å goternas folk, då de på egen hand gjorde sitt in
träde på den europeiska kontinenten. Men härav äro vi väl berätti
gade att sluta, att en gång i Norden stått ett *Gautthiud-Giitthiud så
som götiskt, gotiskt samrike vid svearikets Svethiuds sida. 

De är påfallande, att båda de ledande folken i det äldsta Sverige 
sålunda i liknande statsbildningar ungefär vid samma tidpunkt — vår 
kristna tideräknings begynnelse — dyka upp för vår syn. Den histo
riska fantasien får lätt vingar. Man tycker sig ana, att dessa folk 
tidigt stått i relation till varandra och att just denna relation i myc
ket betingat deras första historiska uppträdande. Tacitus skildring 
av svearne utgår tydligen från den föreställningen, att svearne varit 
ett mäktigt nordiskt erövrar- och handelsfolk, som segrande fram
trängt i östersjöländerna. Ingenting synes då hindra det antagan
det, att just svearnes expansion varit i sin mån vållande till goternas 
utvandring eller rättare sagt till den gotiska (götiska) emigration, 
som splittrade den gamla folkonheten i goternas, gutarnas och gö
tarnas trenne syskonstammar. 

I pietetsfull erinran om don lämnade fosterbygden kallade goterna 
— så berättar deras historieskrivare — sitt nya hemland Goti-Skadi-
navia (Codanovia). Måhända hava vi främst att tänka på goternas 
nordiska grannar såsom namngivare. Men även andra namn bragte 
erinran. I isländska Skjoldungasagan omtalas ett Eygotaland i mot
sättning till eller vid sidan av ett Reidgotaland. Det har uppvisats, 
att vi i Reidgotaland med all sannolikhet ha en beteckning för det 
gamla gotiska huvudväldet i de preussiska kustländerna och att 
Eygotaland avsett den mindre gotiska bosättningen på Gotland.10 

»Gotiska Skandinavien» ger oss bud ur det förflutna av ej ringa 
historisk innebörd. Att detta namn — liksom dess avledning »Go-
tisk-skandinaviska viken» — blivit allmänt känt och brukat i norra 
Europa vid vår tideräknings begynnelse visar klarare än allt annat 

10 So härom v. F r i e s e n, Rökstenen, s. 108 ff., W e s s é n , Studier till 
Sveriges hedna mytologi och fornhistoria, s. 81 ff. Jfr J ä n i c h o n , Die 
Wikinger im Weichsel- und Odcrgebiet, s. 13 ff. 
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betydelsen av götarnas-goternas nya riksgrundning på kontinental
europeisk mark. I själva verket skymtar här det gotiska väldet i 
Preussen såsom ett östersjötrakternas dominerande politiska faktum 
— alldeles som sveastaten tämligen samtidigt syntes vilja särskilt till
draga sig omvärldens uppmärksamhet. 

Har då det en gång så betydelsefulla »Gotiska Skandinavien» un
der senare ödens växlingar helt försvunnit i tidernas hav? Jag tror. 
det ej. Huvudorten i det gamla gotiska området i Preussen är det nu
varande Danzig. Denna stads namn lyder i de äldsta formerna Gyd-
danyzc, Gdanecz, Gdansk o. s. v. Man anar bakom dessa former ett 
nära sammanhang med Codanovia — Codanus — Goti-Skandsa. Kan
ske är »Danzig» i Weichselländerna bäraren av det gamla gotisk
germanska arvet från vår stams första sagoomspunna tider? Tanken 
skulle utgöra en effektfull bakgrund till Danzigs i dessa dagar ut
kämpade lidelsefulla strid för sitt statliga och kulturella samman
hang med germanskt folksamhälle.11 

HALS-ÖRESUND 

Gång efter annan har mellan våra språkmän och historiker disku
terats innebörden av ordet hals i ortnamn. Att det är beteckning för 
något, som tett sig som relativt s m a l t och l å n g s t r ä c k t , är tyd
ligt. Men av vad slags beskaffenhet har detta 'smala' och 'lång
sträckta' varit? Somliga ha menat, att 'hals' i ortnamn'alltid avser 
smalt l a n d s t y c k e av någon art, däremot aldrig smalt v a t t e n 
d r a g : hals-beteckningen hör samman med landet, ej vattnet. Den 

11 Det voro under dylika förhållanden frestande att antaga en obruten för
bindeiso mellan gotisk befolkning och Danzigs senare betygade tyska bosätt
ning. Källmiissigt låter sig väl detta ej uppvisa. Se S imson , Geschichte 
der Stadt Danzig, 1, s. 7 ff., V a s m e r , Germanen und Slaven in Ost-
deutschland in alter Zoit (Namn och bygd, 1933, s. 127 ff.). K o s s i n n a , 
Die cthnologische Stellung der Ostgermanen (Indogerm. Forschungen, 7. 
s. 276 ff.), sammanställer namnet Danzig med Codanovia och Codanus, men 
menar, att Goti-Skandsa ur dessa uppstått som cti slags folketymologisk ny
bildning. Beträffande virrvarrct och mångfalden av åsikter i dessa frågor se 
Schmid t , Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Völ-
kerwanderung. Die Ostgermanen, s. 195 f., H o o p s , Reallcxicon der germa
nischen Altertumskunde, s. v., S c h w a r z , Die Frage der slawischen Land-
nahmezeit in Ostgermanien (Mitteil. des Österreich. Inst. fiir Geschichts-
forschung, 43, s. 237 ff.). 
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motsatta åskådningen gör gällande, att 'hals' i ortnamn för visso kan 
avse en ås eller landtunga, men att det också kan hänsyfta på ett 
smalt vattendrag, ett sund el. dylikt. 

Jag ingrep för någon tid sedan i denna diskussion med ett inlägg 
rörande namnet Hälsingland.12 Några detaljer ur detta inlägg skall 
jag här återgiva. 

Hälsingland har en gång varit ej blott det landområde det nu är 
utan också något annat och större. Det har även funnits ett Helsingia 
major, ett »Storhälsingland». Om vi studera den gamla folklagen för 
Hälsingland, Hälsingelagen, vilken upptecknats i början av 1300-talet, 
finna vi snart, att lagen gällt ett betydligt vidsträcktare distrikt än det 
nuvarande Hälsingland. Lagen har gällt alla dem, som byggde och 
bodde i de norrländska kusttrakterna så långt stadigvarande odling 
kommit till stånd. Ett flertal medeltidsurkunder giva bestämda upp
lysningar i samma riktning. 

Betydelsefulla detaljer rörande Storhälsinglands tillkomsthistoria 
lämna vissa tilldragelser från 1300-talet. Förmyndarstyrelsen för ko
nung Magnus Eriksson visade ett lovvärt nit för det nordliga Sveri
ges kolonisering och uppodling — måhända, såsom det blivit antytt, 
i sammanhang med farhågor för rysk expansion åt detta håll. Genom 
kungligt brev upplåts området mellan Skellefte älv och Ule älv till 
dem, som där ville slå sig ned och bryta bygd. Ärkebiskop Olov i 
Uppsala och riksrådet Nils Åbjörnsson framträdde såsom de för
nämsta intressenterna. Vid ett regeringssammanträde år 1328 träffa
des närmare bestämmelser om den nya kolonisationen. Det förklara
des i detta sammanhang, att de ifrågavarande bygderna voro »extre
ma pars Helsingie versus Aquilonem, que ad amnem dictum Uiu et 
stagnum Uluthraesk usque protenditur». Den uppfattningen gjordes 
sålunda gällande, att Hälsinglands nordöstra gräns ginge vid Ule älv 
(i nuv. Finland). Vi återfinna denna samma uppfattning vid tvenne 
något senare tillfällen. Vid mitten av 1340-talet sammanträffade Upp
salas och Åbos stiftschefer i Nordlanden för att diskutera en uppkom
men tvistefråga rörande de båda stiftens gräns mot varandra. Enighet 
synes ha uppnåtts om, att Uppsala ärkestift och därmed Hälsingland 
sträckte sig till Ule älv. Trettio år därefter uppträdde ärkebiskop 
Birger i det nordligaste Sverige och lät genom särskilda rannsak-

Helsingia major. Det stora Hälsingland (Fornvännen 1937, s. 337 ff.). 

É 
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ningar fastslå Ulo älv såsom gräns mellan Uppsala och Åbo stift, 
mellan Hälsingland och Finland. Ett kungligt brev av år 1377 gav 
härå sin bekräftelse. 

Det har blivit av forskningen påvisat, att Hälsinglands Uleälvs-
gräns säkerligen tillkommit genom missförstånd av ett Hälsingela
gens stadgande beträffande gränsen i nordväst mellan Sverige och 
Norge. Mon själva Storhälsingland som sådant var likväl en obestrid
lig realitet. Vi kunna också konstatera, att Hälsingland i sin vid
sträcktaste innebörd gjort sig märkbart även på den östra sidan av 
Bottenhavet. I de medeltida urkunderna från Finland talas ej sällan 
om »Hälsingerätt», omväxlande med »Svensk rätt». Uttrycket, som 
närmast tordo ha haft avseende å den kyrkliga beskattningen, ger otvi
velaktigt vid handen, att den svenska bosättningen i Finland till en 
huvudpart utgått från Hälsinglandsområdet och stått i omedelbar för
bindelse med Hälsinglands kulturella och rättsliga förhållanden.13 

Storhälsinglands ställning till det mindre Hälsingland, det, som vi 
nu känna — liksom till andra av detsamma omfattade distrikt — gör 
det antagligt, att Storhälsingland varit det ursprungliga begreppet, 
varur det senare inskränktare Hälsingland och dess systerområden 
så småningom framgått. Man har sålunda att tänka sig utvecklingen 
så, att tidigast med Hälsingland betecknats allt bebyggt land norr om 
de egentliga Svealänderna och att senare detta Hälsingland genom 
individualisering och namnsättning av den ena efter den andra av 
dess delar reducerats till sitt slutliga blygsammare omfång. 

Vad betyder då Hälsingland och hur har detta namn och begrepp 
tillkommit? Självklart är, att vi här ha att göra just med ordet hals, 
nämligen i en dess avledning hälsing, åsyftande »den, som bor vid 
halsen». Frågan blir då att avgöra, vad »hals» i detta sammanhang 
innebär. Och härmod äro vi inne på det spörsmål, som nyss i inled
ningen berördes. 

I detta läge har jag velat fästa uppmärksamheten på en hittills för
bisedd källa. 

Ar 1187 spred sig över det kristna Västerlandet ett förfärande bud
skap. Den heliga staden Jerusalem hado fallit i de otrognas händer. 
Påven Gregorius VIII lät i ett flammande upprop kalla de kristna till 

13 Utom tidigare anförd litteratur bör här åberopas Hctnmer , Några 
blad ur den svenska rättens äldre historia i Finland (Tidskrift utgiven av 
Juridiska föreningen i Finland, 1931, s. 315 ff.). 
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hämnande kamp. Påvens maning nådde vid jultiden fram till Dan
mark, där konung Knut samlat sina stormän till möte i Odense. En 
stark och betvingande korstågsstämning grep genast de danskes sin
nen. Under den närmaste tiden strömmade danska krigare på olika 
vägar till det heliga landet och togo en ärofull del i striderna mot 
Allahs bckännare. En bevarad samtida skrift ger oss särskild kun
skap om en liten skara av danskar, vilka i förening med några norr
män till sjöss anträdde den vanskliga färden till de avlägsna nej
derna. 

Det är denna sistnämnda skrift, som för problemet i fråga visar sig 
vara av synnerligt värde. Troligen författad av en norrman i början 
av 1200-talet, bär den titeln »Historia de profectione Danorum in 
Hierosolymam». Efter en framställning av korstågstankens uppkomst 
i Danmark och åtgärder för dess förverkligande lämnar skriften en 
skildring av korstågsresans begynnelse. I denna skildring berättas, 
hurusom efter seglatsens början man gjorde ett första uppehåll »ad 
ostia maris, que vocantur Hals», varest man förenade sig med del
tagare »de Scania venientes». Meningen är tydligen, att man från 
södra Danmark styrde kosan till »havets mynning, som kallas Hals», 
d. v. s. den från norr inskjutande havsvik, vilken så småningom för-
tränges till nuvarande Öresund. Men i så fall få vi kännedom om, 
att »Hals» varit namnet på en smal eller avsmalnande vattentunga. 
Minnet av denna »Hals» lever ju också kvar. »Hälsingar» ha de blivit 
kallade, vilka varit bosatta vid »Halsen», och Hälsingborg har blivit 
»hälsingarnas borg», liksom Hälsingör »hälsingarnas ör». Det säger 
sig självt, att Halsahamn vid Skälderviken säkerligen låter sig infoga 
i detta tolkningssammanhang. 

Jag har använt mig av detta resultat för att söka lösa problemet 
Hälsingland. Den »hals», som givit Hälsingland dess namn, kunna vi 
tydligen med allt fog söka ute på villande vatten. Men då öppnar sig 
vägen för en förklaring, som låter sig förena med vad vi förut trott 
oss finna rörande Hälsinglands äldsta historia. »Halsen» har i detta 
fall varit en geografisk företeelse, vilken spridde sina »hälsingar» ut 
över ett vidsträckt, tämligen obegränsat område. Halsen har varit 
Bottniska Viken och »hälsingarna» i allmänhet bebyggarna vid 
Bottniska Vikens stränder. I Hälsingland lever ännu kvar ett vitt
nesbörd om den beteckning, som en gång i forntiden givits åt Baltiska 
havets nordligaste havsarm. 
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Till vad jag sålunda tidigare framfört vill jag vid detta tillfälle 
göra några korta tillägg. 

Om 'Hals' en gång varit en beteckning för Bottniska viken, har det 
avsett ej endast ingången till ett smalt vatten, utan detta vatten som 
sådant. Hur är det i det fallet med det 'Hals' vi påträffat vid mötet 
mellan Nordsjön och Östersjön? 

Även detta 'Hals' är numera försvunnet. Blott ett minne av detsam
ma är bevarat i vissa ovan angivna ortnamn. Men här möter en högst 
intressant omständighet. Den i det föregående omtalade grekiske geo
grafen Ptolemaios har till sitt verk fogat en karta över den bekanta 
världen.14 Vi se här Skandias öar liggande bredvid varandra i nord
havet. Men vi se också den södra kontinenten inskuren av smala sund 
från norr till söder. Det smala sund, som återfinnes omedelbart söder 
om Skandia, bär namnet Chalusos.™ Vad är detta 'Chalusos' annat 
än den grekiska återgivningen av det nordiska 'Hals'? Och huru lätt 
är ej att förklara den geografiska missuppfattning, vilken förlade 
'Hals' till en något annan och sydligare position än den verkliga? 

'Hals' har sålunda en gång varit namnet å Öresund. På samma sätt 
som 'Hals'-Bottniska Viken har 'Hals'-öresund gått förlorat i språk
bruket. Måhända har i båda fallen orsaken varit den, att ordet ej 
kommit att övergå till verkligt nomen proprium, utan i någon mån 
kvarstått på appcllativets stadium. Vad Hals-Öresund beträffar, har 
detta vatten till sist fått sin benämning efter de karakteristika, vilka 
för dess befarande måhända voro viktigast att känna: »ören» i norr 
vid Helsingör och »ören» i söder vid Skanör.16 

HALTISKA HAVET 

Baltiska havet (Mare Balticum) är ett för Nordens folk välkänt 
begrepp. Det möter ävenså utanför Norden. »Baltiska havet» ingår i 
såväl tyska och ryska som engelska och romanska språken; medel
högtyskan ägde ett »Belte-mere» såsom namn å Östersjön. Därmed är 
emellertid icke givet, att ordets ursprung och, egentliga betydelse äro 

14 Kartan är i vissa delar av G u d m u n d Se b y t t e publicerad i Geo
grafisk Tidskrift, 1915. 

16 Se härom K o s s i n n a , a. a., 286, n. 1, och M ö l l e r i Anzeiger fur 
deutsch. Altcrtum, 22, s. 155. Jfr V a s m e r , Germanen und Slaven in Ost-
deutschland in alter Zeit (Namn och bygd, 1933, s. 118). 

16 Se S a h l g r e n i B å å t h , Hälsingborgs historia, 1, s. 150 t. 
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i den allmänna uppfattningen klarlagda. Tvärtom råder i detta av
seende en betydande oenighet och överhuvud osäkerhet, och språk
vetenskap och historia ha i verkligheten att räkna med en »baltisk» 
fråga.17 

De äldsta antika skriftställarna under århundradena närmast före 
och efter Kristi födelse, vilka giva upplysningar om Norden, tala om 
stora öar i Nordhavet, benämnda Basilia, Balcia, Abalus, Abatcia, 
Baunonia. Säkerligen åsyfta dessa önamn i grund och botten ett och 
detsamma, ehuru formerna varierats.18 Men något nordiskt önamn, 
som skulle kunna brukas till en identifikation, har ej blivit påvisat. 
Vi föras då till den nära till hands liggande tanken, att det är do 
nordiska Bälten, som åsyftas. Bälten — Stora och Lilla Balt, de 
smala vattnen mellan respektive Själland och Fyen och Fyen och 
Jylland — ha ju i den ofta förvirrade antika traditionen lätt kunnat 
missuppfattas såsom namn på en eller flera öar. 

»Baltiska havet» såsom sådant påträffas första gången hos den 
nordtyske författaren Adam av Bremen i hans bremensiska kyrko
historia från slutet av 1000-talet. Adam citerar den frankiska 
historieskrivaren Einhards ord om detta hav: »Det är en havsbukt, 
som sträcker sig från Västerhavet mot öster». Han fortsätter där
efter: »Denna havsbukt kallas av dem, som bo vid densamma, den 
baltiska, emedan den som ett bälte sträcker sig ett långt stycke genom 
de sky tiska trakterna ända ned till Grekland; av de barbariska folk
slag, vilkas kuster den sköljer, kallas den också det barbariska havet 
eller det skytiska havet.» 

Efter introduktionen genom Adam av Bremen blir »Baltiska ha
vet» ett allmänt brukat namn å Östersjön allt in i våra dagar. Själva 
epitetet »baltisk» uppdyker också sedermera i andra samman
hang. Under de senaste århundradena har man ofta talat om de »Bal
tiska provinserna» i betydelse av Östersjöprovinserna och »Baltiska 
folk» i betydelse av de indoeuropeiska stammar, vilka sodan urmin
nes tider varit knutna till de sålunda speciellt baltiska områdena. På 
sistone av dessa dagar ha vi fått de »Baltiska staterna», »Balticum». 

Den särskilda lokaliseringen av ordet »baltisk» till trakterna om-
17 Se om ordets etymon närmast H e l l q u i s t , Svensk ctymologisk ord

bok, s. v. Balt. 
18 Se härom D e 11 e f s e n, Die Entdeckung des germanischen Nordens im 

Altertum, s. 4 ff. 

Él 
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kring sydöstra Östersjön har föranlett en del forskare att söka or
dets närmaste upphov i litauiskan. Man har i detta språk påpekat 
ordet bdltas, i betydelsen av »vit», för övrigt med släktingar i andra 
europeiska språk. Detla »båltas» skulle ursprungligen hava avsett 
slrandsjöarna vid Östersjöns sydöstra kust och så småningom kom
mit att erhålla sin mera omfattande innebörd. 

Det skall genast framhållas, att »balt»-namnets sydostliga orien
tering synes bero på rena tillfälligheter. De äldsta källorna peka åt 
väster och ej åt öster. Senaste århundradenas »baltiska» skapelser i 
österled hava otvivelaktigt tillkommit på litterär väg närmast från 
tysk synpunkt och hava intet sammanhang med ett ur-»baltiskt» 
begrepp. Något bidrag till ordets tydning är i dessa nejder och sam
manhang ej att finna. 

Men hur är det då med den västliga orienteringen? Vi äga ju här 
ordet Balt såsom en fast punkt att taga sikte på. Ett eventuellt sam
band mellan »Balt» och »baltisk» har också instigerat den etymolo-
giska spekulationen. Sålunda har Risberg19 påpekat, dels att de nuva
rande Bälten en gång synas ha omfattat även Öresund, dels att i 
svensk poesi från 1700- och 1800-talen påträffas »Balt» såsom masku-
linum och i betydelsen av Östersjön i sin helhet. Slutsatsen synes 
given. Baltiska havet leder sitt ursprung från Balt, ett fornåldrigt 
namn å, det vatten, som i äldre och nyare tid gemenligcn kallats 
Östersjön. 

Vid ett första påseende skulle en hypotes sådan som den sistnämnda 
kunna tyckas tillfredsställande. Men närmare övervägande framkal
lar betänkligheter. En granskning av Risbergs exempel ger ett 
starkt intryck av, att »Balt» i sin allmännare betydelse är en rent 
litterär produkt och därtill tillkommen i synnerligen sen tid. För 
ingen författare, som så brukat ordet, verkar detta som folkligt äkta 
och förtroligt bekant. Man måste otvivelaktigt räkna med, att Bält-
Östersjön icke vilar på de allra solidasto grundvalar. 

Men låt oss då återgå till den s. a. s. första ursprungsformen: bal
tisk, lat. balticus. Denna form ger oss ett adjektiv, som markerar nå
got i samband med »balt», alltså just baltiskt. Vi hava — för 
att referera direkt till det vi säkert känna — att göra med ett »baltiskt 
hav». Med denna formulering ligger emellertid problemets lösning 

19 Ordet »Bftlt, Balten» i svensk poesi (Språk och stil, 1907, s. 1 ff.) 
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klar för våra ögon. Östersjön har kallats det baltiska eller baltiska 
havet, enär det inleddes, tog sin början med Bälten. Att hela synpunk
ten med hänsyn till det »baltiska» varit västlig, blir under sådana 
förhållanden självklart. Det är likaså helt naturligt, om, såsom vi 
hava anledning tro, bland Bälten en gång inräknats det smala vatt
net mellan Skåne och Själland, Öresund. 

Vi hava till sist att söka utröna betydelsen av dessa Balt. Realiter 
avse de trängre vattendrag, sund. Sannolikast torde då vara, att ordet 
»Balt» sammanhänger med det latinska balteus, balteum, bälte, gör
del. »Balt» har blivit en benämning, som väl passar in på de na
turförhållanden, som här äro i fråga. Adam av Bremen har i sin tolk
ning tydligen varit på rätt väg, ehuru han anpassat sin tydning till 
felaktigt objekt. 
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S V E N T U N B E R G : »Some Name Questions from the Earliest 
History of the North». Lecture delivered at the summer course 
of the People's University, at Halmstad, 1939. 

In the first part of the above artide the author endeavours to prove 
that the exprcssions Codanovia and Sinus Codanus from earlier classical 
sources are to be associatod with Gote-Skandia, tho name by which the do-
minion of tho Goths in Russia was known at the time of the birth of Christ, 
and with the name ot Danzig. Tho second part draws attention to the name 
of the river Chalusos on the map by Ptolemaios, as probably being the same 
name as Hals, an ancient name for Öresund. Finally the author, in the third 
and last part of the artide, gives an explanation of the origin of the 
word Baltic: the Baltic Sea is the sea inside Bälten (the Bells). 

Fornvännen 1940. 


