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VADERSTRECKSUPPFATTN1NGEN 1 DET FORN
TIDA DANMARK 

AV 

R. EKBLOM 

I
en tidigare uppsats1 har jag sökt klarlägga nordbornas uppfatt
ning av väderstrecken i äldre tid. Jag anser mig där ha kunnat 
konstatera, att den avvikning från normal orientering, som i all
mänhet förutsatts känneteckna de forntida nordiska folkens upp

fattning, varit vida större än den som av tidigare forskare beräknats 
föreligga. Jag tror mig nämligen ha visat, att under vikingatiden och 
i viss utsträckning långt senare norr måste ha ansetts ligga omkring 
60° (ej, såsom förut antagits, ungefär 45°) öster om den exakta 
nordriktningen och att övriga väderstreck till samma gradtal förskju
tits medsols.2 Vidare har jag i nämnda skrift påvisat, att den om
debatterade och egenartade orientering, som iakttages i sjöfararen 
Wulfstans berättelse rörande området vid Weichselmynningen, fak
tiskt överensstämmer med de riktningsuppgifter rörande Nordeuropa, 
som lämnas av Alfred den store och Ottar (Ohthere) liksom ock i 
ungefär hälften resp. flertalet av dem som möta hos Adam av Bre
men och i Knytlingasagan, och att sålunda Wulfstans till synes gåt
fulla meddelanden intet annat äro än ett utslag av nämnda, för de 
forntida nordborna betecknande orionteringsmetod.3 

1 Don forntida nordiska orienteringen och Wulfstans resa till Truso 
(Korn vännen 1938). 

8 Sedan nämnda uppsats offentliggjorts, fann jag till min tillfredsstäl
lelse, att S t e e n s t r u p kommit till samma gradtal (jfr Det danske Folks 
Historie 2, s. 16). 

' De många förslag, som framlagts till förklaring av Wulfstans oriente
ringsuppgifter (jfr min ovan nämnda uppsats, s. 67), däri inbegripet det 
nyss av K e y s e r i Elbinger Jahrbuch 15, s. 2 f. framställda, bli alltså 
överflödiga. 
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Fle ra omständigheter ha föranlett mig att för Danmarks vidkom

mande återupptaga detta ämne. Dels anser jag mig ha funnit, att ett 

par av de uppgifter, som Alfred lämnat, böra tolkas på annat sätt 

än det som jag, alltför mycket litande på mina föregångare, kommit 

att välja,4 dels ha r j ag kunnat framdraga ytterl igare några oriente

ringsuppgifter, som stödja de resultat, till vilka jag tidigare kommit. 

Dessa uppgifter, som osökt ansluta sig till de förut behandlade, ha 

av tidigare forskare än lämnats obeaktade, än betraktats som svår

förklarliga eller som omöjliga att tolka. Till sist ha r jag ansett mig 

böra begagna tillfället att g ranska den behandling, som O. S. Reuter5 

ägnat dessa nordiska orienteringsfrågor, och att bemöta de krit iska 

anmärkningar , som N. Beckman0 riktat mot min tidigare uppsats . 

Under bortseende från Wulfstan, vilken i sin behandling av Dan

mark ingenting nämner om platsers läge, begränsar jag mig här till 

ovan berörda källor, d. v. s. till Alfred den store, Ottar, Adam av 

Bremen och Knytl ingasagan, alldenstund i dem lämnade uppgifter 

kunna anses vara tillkomna i rent jordbeskrivande syfte. J a g för

bigår följaktligen i den forntida l i t teraturen mötande, tillfälligt fram

kastade upplysningar om orters inbördes läge, om enstaka färders 

riktning o. s. v., då det i regel visar sig, a t t 'bakom dem vida mindre 

noggranna överväganden förelegat, något som framgår bl. a. av den 

motsägande riktiiingsbedömiiing, som de ej sällan uppvisa. Stundom 

möta bland uppgifter av detta s lag upplysningar kännetecknade av-

brist på kunskap om verkliga förhållandet, vilket en och annan gång 

t. o. m. medför uppgifter om avvikelse motsols. Snorre, som aldrig 

besökt Danmark , lämnar vissa ur fornnordisk synpunkt riktiga ori-

4 Ett ingåondo studium av Alfreds orientoringsuppgifter från Ccntral-
och Östeuropa visar, att Alfred, sora sammanför sina antydningar i isole
rade grupper, vid behandlingen av varje grupp ständigt utgår från det 
geografiska centrum, som nämnts först, ej som inan av formuleringen 
kan lockas förutsätta, från det närmast föregående. Då Alfred säger: 
»östor om dem och norr om dom (= de förut nämnda syddanorna) bo nord
danerna . . ., och öster om dem bo obodriterna, och söder om dem är Elbe-
mynningen», så syftar även i do två sista fallen ordet »dem» på sydda-
norna, i c k o på norddanerna resp. obodriterna. Att Alfred genomgående 
använder denna metod, framgår av en systematisk undersökning av samt
liga hos honom mötande vädcrstrecksuppgifter. 

5 I Gormanischo Himmelskunde. ss. 2—12. 
» Jfr Fornvännen 1938, s. 252 ff. 
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enteringsuppgifter: Jylland förlägges i söder med längdriktningen i 
öster—väster, Själland i norr; andra av hans upplysningar, såsom 
antydandet, att Vendsyssel ligger söder om Öresund, äro ofattbara. 
I fall då en färdväg viker av i ny riktning, anges i skilda källor än 
begynnelseledens inriktning, än, och oftare, slutledens. En resa från 
nordvästra Island till en eller annan ort på mellersta nordkusten be
tecknas ofta som sydgåendo, tydligen med hänsyn till vanan att fort
sätta utmed åarna mot söder och sydväst. De mot sydost löpande flo
derna och dalarna i Norge ansågos tidigare vara riktade mot öster, 
numera mot söder. Exempel finnas på att i vår tid personer, som av
flyttat till ny ort, bibehålla sin gamla väderstrecksuppfattning angå
ende för dem kända platsers läge. Säkerligen ha do skymmande fjäll-
massiven härvid övat inflytande. Det torde vara tydligt, att ett försök 
att systematiskt utforska och värdesätta samtliga äldre nordiska ori-
cnteringsuppgiftcr skulle, ehuru kanske intressant i och för sig, ge 
ett för här föreliggande uppgift föga lönande resultat. 

Å här bifogade karta har jag inlagt alla av mig behandlade orien-
teringsuppgifter, och sedan medelriktningen för dessa utdragits, har 
jag vridit kartan så, att det till det erhållna resultatet svarande nord
läget vänts uppåt. Den normala nordriktningen kommer därigenom 
att ligga i 60° västlig riktning i förhållande till det läge, som i här 
avhandlade uppgifter betecknas som norr. 

Självklart är, att i de gamla nordbornas väderstreckslieräkning 
norr, nordost, öster o. s. v. icke utgjordes av punkter utan av cirkel-
sektorer, varav följer, att då åtta väderstreck kommo till användning, 
en dylik sektor strängt taget får anses omfatta 45°, alltså 22,5° åt 
vardera sidan om vederbörande väderstrecks mittläge. Denna metod 
kan ju för övrigt sägas tillämpas i dagligt bruk ännu i vår tid. För 
här föreliggande undersökning har det synts mig vara av vikt att så 
noga som möjligt fixera de skilda uppgifterna för att vinna någor
lunda tillförlitligt sammanfattningsresultat. Alltför lösliga utred
ningar ha enligt min mening därigenom kunnat undvikas. Mindre 
felbedömningar från min sida ha naturligtvis icke desto mindre kun
nat insmyga sig. Då emellertid materialet är ganska rikhaltigt, torde 
dessa få anses i någorlunda tillfredsställande grad uppväga varandra. 

Då i ovannämnda källor ett landområde uppgives som utgångs
punkt eller slutpunkt för en väderstrecksbestämning, har jag vid 
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mina beräkningar utgått från vederbörande bygds centrala del. Som 
centrum för de av Alfred omnämnda syddanernas område (Jylland 
med Sönderjylland) har jag därvid räknat'trakten väster om Silke
borg (söder om Viborg). Medelpunkten för norddanernas bosättnings
område, som tydligen omfattade de danska öarna, Skåne, mellersta 
och södra Halland och västra Blekinge, har jag tänkt mig förlagd 
till trakten strax norr om Roskilde. Den gemensamma mittpunkten 
för Skåne och Halland torde kunna förläggas till bygden väster om 
Hässleholm. Som Skånes centrum räknar jag trakten kring Hör, och 
som Själlands har jag tänkt mig bygden norr om Ringsted. Som 
obodriternas centralpunkt torde trakten mellan Schwerin och Wismar 
få gälla, och som sachsarnas kan området strax öster om Verdcn 
lämpligen räknas. Hevellerna, som bebodde området kring och norr 
om städerna Brandenburg och Potsdam, kunna anses ha haft sitt 
centrum vid Nauen; siuslerna bodde mellan Delitzsch och Wurzen, 
nordost om Leipzig, och Osti7 hade sitt bosättningsområde mellan 
Greifswald och Peene, kring orten Wusterhusen, vars namn utgått 
från den förra av de vendisk-tyska namnvarianterna Wostrozne M 
IVostroze ~ Wostze (< samslav. *ostrozina, *ostroza resp. *ostrije) 
med betydelsen 'det palissadskyddade området'. 

A l f r e d d e n s t o r e lämnar för Danmarks vidkommande flera 
lietydelscfulla meddelanden. Ängeln ( l ) s och Sillende (2), d. v. s. Sön-
derjyllands östkust,9 och ett visst område av Danmark (3) ligga nord
väst om sachsarna, och Osti bo öster om norddanerna (4). Vidaro 
ligger Ostsee, havet mellan Bornholm och Skagen,10 norr om sydda-
nerna (5). Syd- och norddanerna bo i förhållande till varandra i 
riktningen sydväst—nordost (6), och obodriterna bo öster om sydda-
norna (7). 

O t t a r lämnar endast en uppgift, som berör det danska området. 
Han uppger, att i söder från Skiringssal (i södra Vestfold) räknat 

7 Jfr min studie Der Folksname Osti in Alfreds des Grossen Orosius-
fibersetzung (Studia neophilologica 13). 

8 De inom parentes stående siffrorna och bokstäverna hänvisa till rikt-
ningsuppgiftorna på kartan. 

8 Jfr min uppsats Ohthere's Voyage from Skiringssal to Hedeby (Studia 
neophilologica 12). 

10 So Der Volksname Osti, s. 163. 
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Alfred den slore • . « 

Ohtherc (Ollar) + + + > 

Adam av Bremen *s*s-"s«*».y 

Knytlingnsagan k 

Fig. 1. 

Sammanställning av de i texten behandlade orienleringsuppgifterna. 
Abb. 1. Zusammenstcllung der im Tcxlc bchandeltcii Orienticrungsangaben. 

ett stort hav löper in i landet och att Jy l land ligger mitt emot på 

detta havs andra sida. Det kan hä r endast vara fråga om Skagerak. 

som alltså uppfattas som löpande i nordlig r iktning (8).11 

A d a m a v B r e m e n använder i ungefär hälften av de fall, som 

avse Danmark , den gamla nordiska orienteringen. Han uppger så

lunda, att Å r h u s (9), Ålborg (10) och Vendsyssel (11) ligga väster 

om Själland, vidare att F y n ligger no r r om Jyl land (12) och att F y n 

(13) och Slaviska viken, d. v. s. Kielbukten (14), ligga söder om 

Själland. 

11 R e u t e r anser, att Kattegatt här avses, och vinner därigenom den för 
hans inställning betydelsefulla fördel, som ligger däri, att detta vatten sträc
ker sig i normalt nord—sydlig riktning. Reuters tolkning kan emellertid 
icke vara riktig: från Vestfold räknat ligger Jylland icke på andra sidan 
Kattegatt; det är Skagerak, som ligger mellan dessa landområden. — L ö n 
b o r g s utredning (jfr Adam af Bremen, s. 11) synes mig ha träffat det rätta. 
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Till sist uppges i K n y 11 i n g a s a g a n, att Jyl land ligger söder

ut, utmed havet (15), att Limfjorden sträcker sig i r iktningen nor r 

—söder (16) och att Haraldseid, över vilket Hara ld Hårdråde lät 

föra s ina skepp från Limfjorden, leder västerut till havet (17) .12 

Vendsyssel ligger enligt Adam väster om Limfjorden (18), och Vend

syssel s t räcker sig mot norr (19). Vidare ligga enligt samma källa 

Öresund nor r om Själland (20), Skåne och Hal land nor r om Öresund 

(21) och Bornholm öster om Skåne (22). 

Ottar och Wulfs tan använda i sina uppgifter genomgående forn

nordisk orientering, och Alfred anli tar samma bestämningsmetod i 

samtliga fall. som uteslutande beröra Norden, däribland de två (5 och 

6), som avse enbart det danska området. När i föreliggande uppgif

ter såväl Danmark som atomliggande områden beröras , alltså i 

gränsfall , använder Alfred nordisk metod i fem uppgifter (1, 2, 3, 4 

och 7). I fyra fall användes däremot normal väderstrecksbestämning, 

den bestämning, som anli tas i uppgifterna rörande mellersta och östra 

Europa . Sålunda Uppges Nordsjön ligga västerut. E n del av sachsar-

nas land (tydligen Nordalbingien) och Elbemynningen förläggas sö

der om syddanerna, och obodriterna uppges bo söder om nordda

nerna. i |#1 

Påfal lande är, att Alfred tydligen stöder sig på en nordiskt orien

terad rapportör vid behandlingen av flertalet orter och områden, vil

kas läge bestämts med sachsa rna som utgångspunkt . I samtliga fall 

utom ett användes nämligen nordisk väderstrecksbestämning. Elbe

mynningen (A) och frisiskt område (B) — tydligen fr isernas gräus-

12 Jag kan ej se annat än att G. S t o r m s tolkning av denna uppgift är 
don riktiga; jfr Om Limfjordens seldre Aabning mot Vest ([Norsk] Hist. Tid-
,-krift 1). Med odet i fråga avses säkerligen den 3,5 km breda landremsan 
mellan Lund Fjord (jfr det följ.) och Skagerak väster om Bulbjerg. Vikinga
tidens nordbor avskräcktes icko från att i Östeuropa släpa eller bära sina 
skepp över vida större landsträckor, över de ofta betydande »volokerna», 
släpställena, mellan flodernas källflöden. Storm betonar, att väderstrecket 
väster mycket väl kan återge den ur nutida synpunkt nordnordvästliga rikt
ning, som måste ha kännetecknat vägen i fråga, och han hänvisar till flera 
parallelluppgifter. Ännu viktigare än dessa är det förhållandet, att just i 
det parti av Knyllingasagan, där överforslandet omtalas, det stora flertalet 
väderstrecksuppgifter innebära en motsvarande avvikelse. 
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bygd vid nuvarande Kuxhafen — uppges ligga i väster, obodriternas 
land (C) i norr, novellernas (D) i nordost och siuslernas (E) i öster. 

Huvudsaken i detta sammanhang är emellertid, att de interna dan
ska väderstrecksuppgifterna klart tyda på fornnordisk orientering. 

Adam lämnar fem uppgifter, i vilka kontinental bestämning an
vänts. Jylland sträcker sig sålunda mot norr, Nordmannafarleden, 
tydligen Kattegatt, ligger norr om Själland, sistnämnda ö ligger öster 
om Fyn, och Lolland sydost om Fyn; staden Lund är belägen öster 
om Själland. Användningen av nordisk orientering är hos Adam 
alltså stadd i avtagande. Möjligt är, att Adams främmande extraktion 
härvid i viss mån bidragit. Men att utvecklingen i och med kristen
domens införande och under den kontinentala kulturens påverkan 
gick i den riktningen, är tydligt. 

Man väntade, att i den jämförelsevis sena Knytlingasagan den för 
Adam betecknande utvecklingen skulle tilltaga. Emellertid äro fallen 
med normal orientering här rätt fåtaliga. Det upplyses att Jötlands-
siöa, Jyllands västkust, ligger väster om Vendsyssel och att den 
sträcker sig söderut till Ribe samt att Hedeby är Danmarks sydligaste 
biskopsstad. Detta motsvarar vår tids uppfattning. Uppgiften, att 
Haraldsed stod i förbindelse med Limfjordens nordliga del, tyder 
också på normal riktniiigsbedömning: den nuvarande, genom torr
läggning avstängda sjön Lund Fjord, som i detta fall tydligen avses, 
var tidigare Limfjordens nordligaste vik. Svårbedömt är det med (19) 
betecknade fallet rörande Vendsyssels sträckning. Snarast torde det 
dock vara fråga om nordisk orientering, även om normal bestämning 
i detta fall är tänkbar.13 överraskande är uppgiften om Samsös och 
Läsös läge. De uppgivas ligga väster om Fyn, men avvikelsen, som 
går i väntad riktning, ter sig som påfallande stor. Emellertid använ
das i Knytlingasagan endast fyra väderstreck. Efter gammalt nor
diskt sätt att se ligga, från Fyn räknat, de båda öarna i nordväst 
men med dragning åt väster. 

Antagligen gå åtminstone en del av Knytlingasagans uppgifter till
baka till en tidig källa, äldre än Snorre, med vilken senare Knytlinga-

13 I texten står Vendilskagi. Av sammanhanget framgår emellertid, att 
Vendsyssel avses. Om det här vore fråga om Skagen, vore det självklart, att 
gammalnordisk orientering använts. — Anledning till tvekan av detta slag 
förekommer ytterst sällan. I hela Alfreds geografiska utredning möter en
dast e 11 likarlat fall. 
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sagan i här behandlade fråga har mycket gemensamt. Detta kan ut
göra förklaringen till att exemplen på nordisk orientering överväga 
mer, än man kunde vänta. Emellertid/är det tydligt, att ett avtagande 
i användningen av den äldre orienteringsmetoden möter även i Knyt-
ligasagan.14 

Flera forskare, bl. a. Nansen och Finnur Jönsson anse, att den 
Skandinaviska halvöns och särskilt den norska atlantkustens sträck
ning ha givit anledning till den egenartade fornnordiska orienteringens 
uppkomst. L. Weibull förutsätter, att solens ställning varit av bety
delse. Törhända ha båda dessa moment samverkat. Av särskilt in
tresse är, att den sedan urminnes tider viktiga segelleden från Trond
heimsfjordens utlopp och utmed Mörekusten, den s. k. Trondheims-
leja med fortsättning, löper just i riktningen N60°E->S60°W och att 
i Trondheimstrakten solen vid tiden för midvinterfesten går upp i 
K60°S. Jag hänvisar för denna fråga lill min tidigare uppsats.15 

Inemot ett tjugotal forskare, från Porthan och Rask till Nansen 
uch Weibull, ha räknat med att de forntida nordborna använde en spe
ciell orientering innebärande en stark förskjutning av väderstrecken 
inedsols. Reuter och Beckman synas under senare tid vara de enda. 
som avvisa denna uppfattning. Reuter stöder i första hand sin upp
fattning på tre av de uppgifter, som Ottar lämnat i samband med sin 
redogörelse för färden till Bjarmaland. Eeuter anser,10 att då denne 
lill norr, öster och söder lägger uttrycket be (psem) lande, motsva
rande det fornvästnord. meö landi 'utmed land', han därmed antyder 
cn avvikelse, som ej ligger i själva väderstrecksbenämningen. I de 
fall, då nämnda tillägg icke föreligger, ha vi enligt Reuter att räkna 
med normal orientering, vilket enligt nämnde författares mening 
framgår därav, att då Ottar utan att tillägga be lande uppger, att ha
vet viker av åt öster, verklig östriktning faktiskt föreligger.17 Men hur 

14 På skilda ställen utanför det rent geografiskt hållna partiet möta exem
pel på normal orientering. 

15 Fornvännen 1938, s. 51 ff. 
16 Se Germ. Himraelskunde, s. 6. 
17 Jfr Germ. Himraelskunde, s. 6 f. — Enligt min mening avses i detta 

fall sydöstlig riktning (jfr dot följ., s. 289). 
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går det då med Ottars andra tredagarsetapp? Färden uppges fortsätta 
mot norr, men uttrycket be lande möter i delta fall icke; om färdens 
inriktning i förhållande till land nämner Ottar intet. Icke desto mindre 
är det tydligt, att denne fullföljer sin tidigare kurs i den ungefärliga 
riktningen N60°E. Om en inriktning mot norr i nutida mening, d. v. s. 
mot Spetsbergen, kan ju här icke vara tal. (Ang. det antagliga skälet 
till att be lande här utelämnats se s. 289). Och hur går det med de 
ytterligare 20 fall,18 i vilka Alfred, Ottar och Wulfstan lämna rikt
ningsuppgifter rörande Norden och dess gränsområden, uppgifter, 
som samtliga genomsnittligt innebära 60° avvikelse? 1 intetdera fal
let användes uttrycket be lande. Anmärkningsvärt är för övrigt, alt 
Reuter helt förbigår icke blott dessa10 utan även de 14 av samma egen
artade avvikelse kännetecknade uppgifter, som uppträda hos Adam 
och i Knytlingasagan. 

Tydligt är, att det av Ottar använda tillägget be lande icke kan ha 
med orienteringen att skaffa, alldenstund samtliga av Ottar avgivna 
\äderstrecksbestämningar. vare sig detla uttryck tillagts eller icke, 
innebära en avvikelse på ungefär 60° inedsols. På det ovan berörda 
stället angående havets avvikande mot öster, avses enligt min mening 
verklig sydostriklning (jfr s. 289). Reuter motsäger för övrigt sig 
själv. I sistnämnda fall skulle utelämnandet av uttrycket be lande 
visa, att normalt östlig riktning avses, men i en annan citerad upp
gift rörande en färd till Bjarmaland, i vilka ntrd landi icke möter, 
skulle man ha att underförstå detta uttryck, då med hänsyn till de 
geografiska förhållandena en påtaglig avvikelse där föreligger. Med 
on sådan metod kan man bevisa vad som helst. 

Då Reuter i fråga om Alfreds uppgift, att Elliemynningen och en 
del av sachsarnas land ligger söder om syddanernas område, fram
håller, att normal orientering i detla fall föreligger, är denna haus 
antydan riktig. Men för här föreliggande fråga är den utan betydelse. 
Alfred använder nämligen som nämnts (jfr s. 284) i vissa av de gräns
fall, som beröra både Norden och norra .Mellaneuropa, normal orien-

18 Av dessa upptagas 13 på den bifogade kartan. 
19 Och dock framhåller R e u t e r , att de äldre uppgifterna äro särskilt 

värdefulla. — Reuter berör faktiskt Ottars uppgift om havsvikens inlöpande 
mellan Vestfold och Jylland och tror sig däri finna ett stöd för sin mening. 
Emellertid är det tydligt, att Reuter tolkat Ottars meddelande oriktigt (jfr 
det föreg. s. 282 f.). 
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tering, den orientering, som genomgående användes, då det mellersta 
och östra Europa behandlas. 

Emellertid fäster Reuter särskild vikt vid det förhållandet, att 
/ 

floden Rhen kan anses flyta i västligare riktning än som fordras, för 
att denna skall uppfattas som normalt nordlig,1'0 och drar av denna 
omständighet den slutsatsen, att då avvikelser åt båda hållen sålunda 
föreligga i Alfreds väderstrecksbestämningar, dessa avvikelser få 
anses upphäva varandra. Reuter gör sig här skyldig till en överras
kande felbedömning. Bland de 39 exemplen på normal orientering 
hos Alfred (och hans rapportörer) ha vi fyra med egenartad avvikelse 
inedsols21 och tre (bland dem det som avser Rhens lopp) med för
skjutning motsols. Endast i ett enda av dessa sju fall närmar sig avvi
kelsen 30°. Med hänsyn till detta ringa gradtal kan i intet av de fyra 
förstnämnda exemplen ett utslag av fornnordisk orientering förut
sättas. Det är alltså tydligt, att det är som motvikt mot dessa fyra fall, 
som felbedömningen av Rhens lopp bör ställas. Med de stora inom 
ett visst begränsat område genomförda avvikelser, som sammanhänga 
med den i det forntida Nordeuropa använda orienteringsmetoden, ha 
de icke att skaffa. 

Det torde vara tydligt, att Reuters bevisföring icke är hållbar. 
F ö r e f i n t l i g h e t e n av e n f o r n t i d a n o r d i s k v ä d e r 
s t r e c k s f ö r s k j u t n i n g m å s t e a n s e s b e v i s a d av d e t 
f a k t u m , a l t m o t 37 a v v i k e l s e r m e d s o l s p å u n g e f ä r 
60°, s o m i de a v m i g u n d e r s ö k t a k ä l l o r n a 2 2 r e f e r e r a 
s i g t i l l d e t n o r d i s k a o c h n o r d t y s k a o m r å d e t , i c k e 
e t t e n d a e x e m p e l p å m o t s v a r a n d e a v v i k e l s e mot 
s o l s k a n u p p b r i n g a s . Detta bör väl ändå utgöra ett oveder-
läggligt bevis på att Reuters mening icke kan vara riktig. Hade man 

20 Att ange huvudriktningen av en flod av Rhens sträckning är förenat 
med svårigheter. Räknar man från källan till utloppet, blir avvikningen från 
normalt nordläge ungefär 25°W. Riktningen blir alltså närmast nordnord-
västlig. Beräknar man riktningen hos flodens huvuddel, från Basel till delta-
bildningens början (eller till Ijssels utlopp), får man gradtalet 11, vilket gör 
uppskattningen norr berättigad (jfr s. 281). Under alla förhållanden flyter 
Rhen icke. såsom Reuter uppger, i rakt nordvästlig riktning. 

21 Jag skall behandla dessa i en snart utkommande uppsats i Studia neo
philologica. 

• Jag medräknar här de fall, som upptagas hos Adam och i Knytlinga-
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endast Ottar att hålla sig till, skulle man möjligen kunna förutsätta, 
att norör och norör meö landi betecknat olika riktningar. Men Al
freds, Wulfstans, Adams och Knytlingasagans klara uppgifter göra 
ett sådant antagande omöjligt.23 

Man kan fråga sig, varför Ottar endast i tre fall använder tilläg
get be lande. Enligt min mening vill han därmed endast åskådliggöra, 
hur hans resa gestaltade sig.24 Från hans hemvist i Malangen- eller 
Senja-trakten gick den sex dagar långa, enligt hans mening nord
gående färden, som för övrigt nödvändigtvis måste ha företagits förbi 
det nuvarande Tromsö, faktiskt utmed land under tre dagar (ungo
lär till Söröyas sydvästra del). Under de påföljande tre dagarna, 
il. v. s. under färdens senare hälft (från Söröya till Nordkyn, eller 
kanske snarare till den närbelägna udden Sletnes, som för Ottar 
måste ha tett sig som nordligast), lågo däremot hav och öar å ömse 
sidor. Denna del av resan gick alltså i c k o utmed land. Endast på 
ett ställe kom Ottar i beröring med fastlandet, i det att Porsanger-
halvöns nordvästra hörn en kort tid låg inom synhåll. Först vid 
Sletnes började resan enligt Ottars uppfattning gå i östlig rikt
ning.2"' IJlmed Kolahalvön kunde kursen hela tiden hållas utmed land, 
en möjlighet, varav Ottar tydligen begagnade sig ända till resans slut 
vid floden Varzugas mynning vid mitten av Kolahalvöns sydkust. 
Efter fyra dygns resa från Nordkyn synes Ottar ha kommit till vatt
nen utanför Orlov-udden vid floden Ponojs utflöde. Den därifrån fort-
satla, enligt Ottars mening sydliga färden gick, med hänsyn till kus
tens sträckning, i en båge. Av intresse är emellertid, att en från Or-
lov-ndden till Varzugas mynning dragen rät linje går ungefär i rikt
ningen S60°W. 

" Redan H. S c h i l l i n g påpekar i sin avhandling König Alfreds angel-
siiilisische Bearbeitung der Weltgeschichte des Orosius, s. 16, den egendom
ligheten för Alfreds vidkommande, att någon avvikelse motsols av här an
tytt slag icke möter. 

84 På liknande sätt och tydligen av samma skäl möta då och då tillägg som 
meH fjalli 'utmed fjället", meS ånni 'längs ån'. 

ss Det är enligt Reuter här fråga om don ungefär i verklig ostriktning gå
ende sträckan från Nordkapp till Nordkyn. Enligt min mening avses den 
efter nutida uppfattning sydöstliga färd, som tog sin böljan vid Nordkyn för 
att fortsätta utmed Kolahalvön. 

19 — Fornvännen 1941. 
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Storm anser, att Ottars resa slutat inne i Kandalaksviken.2 0 Men 

om så varit fallet, skulle Ottar med sin noggrannhet säkerligen ha 

antytt, att sista delen av hans resa gick i västlig r iktning. Storm 

räkna r emellertid med att karelerna, som han — enligt min mening 

med rät ta — identifierar med Ottars bjarmer, icke kommit längre 

än till Kanda laks på Ottars tid; men intet h indrar väl, att 

en eller annan koloni kunnat uppstå längre österut.27 Det är att 

märka, att Kandalaksviken något väster om Varznga endast är 60 

km bred. 

Det är som nämnt tydligt, att i och med det växande inflytandet från 

kontinenten och i samband med kristendomens framträngande den 

normala (kontinentala) orienteringen mer och mer kom till använd

ning i Norden. Man fick två orienteringsmetoder. Man kom i ett för

virrande läge, analogt med det som kännetecknar tider för införan

det av nya måttsystem. De gamla beteckningarna norör och suör, 

vare sig meö landi tillades eller icke, synas till följd härav under de 

därmed synonyma termerna landnorör resp. utsudr ha införts i det 

nya systemet som beteckning för nordost och sydväst, varvid 60°-

avvikelsen vid utformandet av den is ländska vindrosen omlades till en 

förskjutning på 45°, ungefär som milen vid införandet av metersyste

met i Sverige förkortades med 689 meter, eller sora de olika lokala 

pfund-värdena i Tyskland sammanjämkades till 500 gr. Den defini

tiva omläggningen av nämnda väderstrecksvärden synes emellertid 

ha fixerats först i jämförelsevis sen tid, vid eller efter vikingatidens 

" Jfr Om opdagelsen av Nordkap (De Norske Geogr. Selskaps Årsbok 5), 
s. 95 f. — O. A. J o h n s o n ansluter sig till Storms mening (jfr Finnmarkens 
polit. hist., Videnskapsselsk. i Kristiania skrifter 1922, s. 9). — Enligt 
N a n s e n (jfr Nord i Tåkeheimen, s. 134) kan Varzuga eller Kandalaks 
tänkas ha utgjort slutmålet för Ottars resa. A. B u g g e (jfr Norges historie 
1:2, s. 149) anser, att Varzuga närmast bör komma i fråga. 

27 Då Ottar uppger sig ha kommit till en stor flod och då Varzuga är 
löga betydande, är det möjligt, att Storm ansett, att detta vattendrag icke kan 
ha avsetts. Nu förhåller det sig emellertid så, att Varzuga under de sista 30 
km av sitt lopp är 1 till 2 km bred och följaktligen för Ottar måste ha tett 
sig som vida större än vilken som helst av älvarna i hans hemland. — 
I likhet med här nämnda författare framhåller T a l l g r e n (jfr Binrmia, 
Eurasia septentr. ant, 6, s. 101), att färden hela tiden måste ha gått utmed 
Kola-kusten. R e u t e r däremot försöker genom omotiverade omtolkningar 
leda Ottars väg till Dvina. 
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slut. Till fullständigande av systemet upptogos utnorör och landsuör 
som beteckning för nordväst och sydost. Reuter omnämner ett forn-
västnord. landaustr. Jag har icke påträffat någon dylik form; den 
måste ha varit sällsynt. 1 varje fall ingår den icke i det vanliga medel
tida isländska orienteringssystemet, där den för övrigt skulle ha fun
gerat som skäligen meningslös synonym till landsuör. 

När beteckningarna landnorör, utsuör uppstodo, är naturligtvis 03 
möjligt att avgöra. De möta redan i sagolitteraturen och referera sig 
till tidiga förhållanden. Men då man har att lita endast till sena upp
teckningar av gamla traditioner, är det naturligtvis möjligt, att en 
senare tids terminologi i större eller mindre utsträckning inblandats 
i de nu föreliggande texterna. Huru som helst äro de källor jag an
vänt av annat slag. De uppgifter, som lämnas i dem, vila på vida fas
tare grund. De avspegla säkrare en för deras uppkomsttid karakte
ristisk uppfattning, och i dem uppträda 34 fall av orienteringsbestäm
ningar, i vilka väderstrecksnamnen. utan att vara försedda med inle-
daiulo sammansätlningsleder eller specialiserande tillägg, klart re
presentera en förskjutning på i runt tal 60° från det väderstreck be
nämningen anger. I 22 av dessa fall beröres det forntida danska om
rådet. 

Beckman avvisar min uppfattning, att en speciell fornnordisk orien
tering förelegat, överraskande nog lämnas även i detta fall Alfreds 
och hans sagesmans riktningsuppgifter utan beaktande, och Adams 
och Knytlingasagans väderstrecksbestämning med dess ganska för
klarliga blandning av utslag av fornnordisk och av normal oriente
ring diskuteras icke. Under det att jag framför allt stöder mig på upp
gifter från senare delen av 800-talet. åberopar Beckman i första hand 
förhållandena under »den äldre medeltiden, närmast 1100-talet, i 
andra hand de två följande årlmndrandena», alltså förhållanden från 
on tid, då enligt min mening den gamla nordiska orienteringsmetoden 
redan var på upphällningen. I sak innehåller Beckmans kritik knap
past något nytt. Då det påpekas, att de gamla romanska kyrkorna i 
Norden ligga i riktningen öster—väster, stämmer ju detta väl mod 
den utveckling väderstrecksuppfattningen började taga i och med 
kristendomens införande, och då Beckman, i syfte att motbevisa min 
mening, citerar en av Reuter lämnad redogörelse angående en vind-
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och väderstrecksuppgift i Egils saga, vinnes därmed, såvitt jag kan 
se, ingenting. Om man i st. f. det i sagan använda uttrycket noör meö 
landi insätter det efter mitt sätt att se likvärdiga norör (i dess tidiga 
betydelse), så ändras ju därigenom intet i sak, vilket innebär, att Reu
ters (och Beckmans) berättigade slutledning icke lägger något hinder 
i vägen för min uppfattning. 

Beckman säger sig ur den äldre västnordiska litteraturen kunna 
anföra en mängd exempel på normal väderstrecksbeteckning; och vem 
kan inte det? Redan hos Adam motsvarar ju nästan halva antalet, i 
Knytlingasagan en tredjedel av uppgifterna den nuvarande uppfatt
ningen. Utvecklingen gick ju i den riktningen. Jag har emellertid 
framhållit (jfr s. 280 f.), att det ligger i sakens natur, att den mängd 
uppgifter rörande väderstreck, som tillfälligt framkastats i äldre litte
raturalster, äro vida mindre tillförlitliga än de som äro avgivna sam
lade och i rent jordbeskrivande syfte; och denna senare kategori av 
uppgifter möter just hos Alfred och dennes sagesman, hos Adam av 
Bremen och i Knytlingasagan. 

I Beckmans kritik andrages ett antal från olika håll valda, isole
rade exempel. Av dessa betraktas två som resultat av påtaglig inkon
sekvens resp. felbedömning. Påståendet, att i uppgifter rörande vi
kingafärder från Sverige österut, normalt östlig riktning alltid avses, 
är väl knappast riktigt. Det saknas ju inte uppgifter om resor österut 
till Miklagård och Särkland, vilka ligga ungefär i sydsydost. Att be
akta är för övrigt, att färderna företogos icke blott genom Finska 
viken och längs Neva och Volchov, utan även mot sydost förbi Do-
mesnäs i Kurland och uppför Dyna. I fråga om de återstående upp
gifterna, ett tiotal, har Beckman haft otur. Det visar sig nämligen, 
att hälften av dem faktiskt uppvisa en betydande avvikelse i den rikt
ning och av den art jag förutsätter. Staden Skara ligger nämligen icke 
i öster utan i sydost från Sarpsborg räknat. Landskapet Viken låg 
icke i öster utan i sydost eller rättare i sydsydost i förhållande såväl 
till Oslobygden som till Norge som helhet betraktat. Konungahella 
låg i samma riktning, icke i öster. Östersjöns läge måste snarare be
traktas som sydöstligt än som östligt i förhållande till Sverige. 
Nämnda hav sträcker sig ju från Ålandshav och Skiftet ända till de 
danska sunden. För övrigt är det tydligt, att, såsom redan Porthan 
framhåller, Ostsee hos Alfred uppträder som motsats till Westsse, 
gränsområdet mellan Nordatlanten och Ishavet. De båda haven ligga 
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i förhållande till varandra ungefär i r iktningen E60°S—W60°N. 

Beckman ut trycker sig något försåtligt, då han uppger, att Bergen 

ligger sydligare än Trondheim. Det är inte det, det är fråga om. Vad 

som i detta fall ä r betydelsefullt är, att Bergen ligger i sydväst, icke 

i sydlig r iktning från Trondheim räknat . F ö r h å l l a n d e t m e l 

l a n n o r m a l a o c h g a m m a l n o r d i s k a o r i e n t e r i n g s -

u p p g i f t e r i d e a v B e c k m a n c i t e r a d e f a l l e n s k i l j e r 

s i g alltså f ö g a f r å n d e t f ö r A d a m o c h K n y t l i n g a s a 

g a n b e t e c k n a n d e . Beckman bort förklarar på olika sätt be

svärl iga ställen och betonar önskvärdheten av att man vid bedöman

det »iakttager behörig tolerans». Det måste väl ändå anses vara en 

fördel, att omtolkniiigar, vilka lätt få skenet av att t jäna tendentiöst 

syfte, kunna undvaras . 

I övrigt sysselsätter sig Beckman med det medeltida is ländska ori

enteringssystemet och med astronomiska frågor, som ha föga att 

skaffa med min uppsats. H a n s funderingar rörande middagens för

läggning till tiden efter solnedgången har jag svårt att fatta. Solens 

maximala höjdlägo kan ju icke påverkas av en termfråga. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

R. E K B L O M : Die Angaben der Himmelsrichtungen im alten 

Dänemark . 

Man hat schon lango erkannt, dass bei den Angaben der Himmolsrichtung 
im skandinavischen Altertum mit einer gewissen Abweiehung im Sinne des 
Uhrzoigers zu rechnen ist. Diese Abweiehung hat man im allgemeinen zu 
45° bcrechnet. Altskandinavisch Nord wäre also gloichbedcutend mit nor-
nialcra Nordost. Nach der Ansicht dos Verf.'s, dio sich auf Untersuchungen 
der Orientierungsangaben Alfreds des Grossen und seiner Gewährsmän-
ner Ohthero (Ottar) und Wulfstan sowie auf Angaben boi Adam von Bre
men und in dor Knytlingasaga griindot, beträgt die Abweiehung durch
schnittlich 60°. Verf. hat die genannten Quellen gewählt, da sie don Vor-
teil bioten, dass die dort gclicferton Angaben lodiglich Zwocken der Erd-
beschreibung dienon sollon. In dem hior vorliogonden Aufsatz hat Verf. 
die Dänemark hetreffenden Orientierungsangaben behandelt, fiir welche auf 
die Zusainmenstellung auf S. 282 ff. und die Karte auf. S. 283 verwiesen sei. 

O. S. Router (vgl. Germanische Himraelskunde) und N. Bockman (vgl. 
Nordbornas väderstreck, Fornvännen 1938) lehnen jeden Gedanken däran 
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ab, dass oine derartige Abweiehung jomals vorgolcgen hatte. Es ist cigen-
tiimlich, dass diese Forscher beztiglich älterer Quellen nur auf Ohtheres 
wenige Angaben iiber die Eisrneerkiisto vorweisen (die sie iibordies nach 
Ansicht des Verf.'s fchlgedcutet habon), während die 34 unzweideutigen 
Beispiele einer Abweiehung, dio sich boi Alfred und seinen Gewährsmän-
nern, bei Adam von Bremen und in der Knytlingasaga finden, mit Still-
schweigen iibergangen werden. Beckman sliitzt sich vorzugsweise auf An
gaben aus später Zeit, »vor allom dem 12., in zweiter Linie den zwei 
folgenden Jahrhunderten». Aber zu jener Zeit war, infolge drr Einwirkung 
des Christentums und der kontinentnlen Kultur, die Anwendung des alten 
Orientierungssystems im Riickgang begriffen, wie dies schon bei Adam 
von Bremen und — später — in dor Knytlingasaga fostzuetellcn ist: nor
male und altskandinavische Orientierungsangaben treten in dicson Quellen 
durcheinandor auf. Klärlich verhält es sich ebenso mit don Boispielen, 
die Beckman als Stiitzcn fiir seine Ansicht anfiihrt: etwa die Hälfto der
selben deutet in Wirklichkeit auf altskandinavische Orientierung. 


