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64 SMÄRRE MEDDELANDEN 

den äldsta Norrlandskartan, är sålunda den, som under medeltiden och 
början av nyare tiden var den förhärskande. Samtidigt visar den nya upp
laga, som de Witt utgav (se ovan), att man i mitten av 1600-talet stod 
vid en brytningspunkt, då singularformen slår igenom. 

Att Norrlands namn ej uppträder på kartorna förrän från och med me
diet av 1600-talet har tydligen sin grund däri, att det först då började få 
karaktär av ett nomen proprium. Dessförinnan hade namnet utgjort en 
appellativisk beteckning för Svearikets vidsträckta utägor å ömse sidor om 
Bottniska viken.8 När vid länsindelningens genomförande 1634 ett län upp 
rättas för landsdelarna väster om nämnda vatten, får det därför av natur
liga skäl namnet Västernorrlands län, ett namn, som bibehållits även sedan 
det efter de avsöndringar, som skett 1637 (Västerbottens län) ' och 1792 (Gäv
leborgs län), förlorat sin ursprungliga innebörd. 

Gunnar Ekholm 

SKEPPSSTÄVEN FRÄN TEHMONDE 1 BELGIEN 

Som bekant är det i Norge, som de utan jämförelse förnämsta fynden 
av fartyg ifrån vikingatiden, de berömda skeppen ifrån Oseberg, Gokstad 
och Tune, blivit gjorda. De svenska båtfynden ifrån denna tid äro av 
mindre betydelse — båtarna äro mycket enkla — och Danmark har blott 
en föga välbevarad vikingafarkost, från Ladby på Fyen. 

Men på ingen av dessa vikingatidsskepp äro själva stävändarna beva
rade (på Osebergsskeppet dock fragment), och överhuvud taget har man 
icke hittills känt till några fullständiga sådana. Genom en mängd avbild
ningar på stenar, tapeter o. s. v. vet man ju, att vikingarna gärna 
utformade ändarna på skeppsstävarna till huvuden av drakar, fåglar och 
andra djur. Särskilt ha drakhuvudena varit omtyckta — skeppen kallades 
ju också ofta drakar — och stundom kunde förstäven ha formen av ett 
drakhuvud, medan akterstäven gavs utseende av en upplyftad, i ändan 
upprullad drakstjärt. Men även avbildningar av skeppsstävar med fågel-
huvuden äro kända, t. ex. på den berömda tapeten från Bayeux i Norman
die ifrån 1000-talet; stundom liknas också i don gamla nordiska littera
turen ett skepp vid t. ex. en falk. 

Häromåret gjordes emellertid ett ytterst märkligt fynd, som för första 
gången i välbevarat skick gav oss den som ett djurhuvud utformade stäv
änden till ett vikingaskepp. Vid Termonde i norra Belgien anträffades vid 
draggning i Schelde tillsammans med skeppsträ det här i fig. 1 åter
givna djurhuvudet av ekträ; tyvärr blev icke någon fackman tillkal
lad. Huvudet förvärvades för British Museum i London och har förbere
dande publicerats av chefen för dess engelska arkeologiska avdelning T. 

8 I ett finländskt brev från 1329 benämnes Österbotten »Östernorrlanden»; 
för Finland utom Österbotten var det medeltida namnet »österland» 
( S t y f f e , a. a.). 

• Omfattade även Norrbotten; Norrbottens län utbröts 1810. 
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11. Kendrick i The Br i t i sh Museum Quar t e r ly , vol. XI I , n r 3, sid. 73 f., 
pl. XXVI , 1938 (jfr P . P a u l s e n i Germanien 1939, b. 9, sid. 385 ff .) . 

Djurf iguron, som är n ä r a 1,5 m. hög, bostår av e t t huvud med en lång, 
smal , något böjd bals . Själva huvude t är näs tan c i rke l formigt med et t väl-

Fig. 1. Stävavslutning av ek till vikingaskepp, i form av stiliserat djurhuvud. 
Funnen i floden Schelde nära Tcrmonde i norra Belgien. Höjd 142,5 cm. 

Knd of an oak stern o( a Viking ship in the form ol a styliscd animal's head. Found in 
the River Schelde near Termondc In North Belgium. lleight 142,5 cm. 

5 — Fornvännen lfli$. 
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digt öppet gap, i vilket sitta 8 tänder; på 
vardera sidan ett runt utstående öga. Klart 
är, att man trots tänderna velat återge 
huvudet av en rovfågel, ehuru någon rea
lism icke åsyftats — i regel äro ju de forn
tida djurframställningarna starkt stilise
rade. Halsen är försedd med i s. k. karv
snitt utförda flätband. Nedtill övergår den 
i en tapp, vilken varit inskjuten i ett hål 
i stäven; hur hela staven kan tänkas ha 
tagit sig ut, visar don hår i fig. "2 återgiv
na rekonstruktionen. 

Skeppsstävskrönet ifrån Schelde står 
konstnärligt mycket högt. Med enkla me
del bar konstnären nått cn raffinerad vor 
kan — det är verkligen något vilt över 
detta vitt gapande fågelhuvud med de ut
stående ögonen. Djurhuvudena å stävarna 
hado också mera än en dekorativ uppgift. 
Av uttalanden 1 den gamla litteraturen veta 
vi, att man tillskrov dem cn kraft att spri
da skräck hos fienden och avvärja dennes 
anslag. Djurhuvudena voro därför också i 
likhet med det i Schelde funna löstagbara. 
Når man nalkades ett icke fientligt land, 
tog man av dera, eller också kunde man 
vånda stävkrönet inåt. 

Trähuvudet ifrån Schelde kan snarast da
teras till början av 800-talet. Att det är 
ett nordiskt arbete är höjt över allt tvivel, 
och närmast år man böjd att anse det vara 
av danskt ursprung. 

Sistnämnda antagande skulle stämma väl 
överens med historiskt kända förhållan
den. Man vet, att danska vikingar på 830-
och 850-talen uppropade gånger härjade i 
Scheldeområdet och att de hade en huvudsta
tion på den utanför Scheldcmynningen lig
gande ön Walcheren. F. ö. har vid Ter-
mondc även hittats en nordisk vikingatids-

-pjutspets av järn med rik silverornering — djurmotiv och geometriska 
mönster; denna bårrör dock först ifrån tiden omkring år 1000 e. Kr. (Paul
sen, Die Wlkingerlanze von Termonde i Mannus 1937, sid. 381 ff.). 

B. N. 

Lig. 2. Försök lill rekonstruk
tion av förstäven till det skepp, 
lill vilket stavkrönet fig. 1 hört 

(efter P. Paulsen). 
Altempt at the reconstruction of 
the stern of the ship to which lhe 
figure head in fig. 1 hclongcd (after 

P. Paulsen). 


