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Hjälp oss identifiera anonyma bilder - fastighetsinventeringen 1971-73
Torsd 9 febr, Bro bibliotek kl 19.
Bro och Låssa
Onsd 15 febr , Kungsängens bibliotek kl 19.
Kungsängen, Västra Ryd
Torsd 1 mars, Forskar-rummet Lindströmska huset kl 19. Håtuna, Håbo-Tibble
Läs mer sid 2
Arr. UKF, hembygdsföreningarna, kommunen

Kreativt möte - Workshop - kring UKF:s forskning om väderstreck
och tolkning av gamla skrifter.
Hur föreställde man sig omvärlden före kartornas tid?
Studera Nyhetsbrevens och/eller hemsidans artiklar och ställ frågor till Börje Sandén. Mötesledare är Christer Karlsson
Tid/plats: sönd 25 mars. Kl 15-17. Marina föreningshuset i Kungsängen,
Prästhagsvägen, 4 min gångväg till sjöstranden från perrongens tunnelutgång

Lokalhistoria på tvären - och/eller tvärs emot?
En tillbakablick på 50 år med bygdens historia. Börje Sandén
Kvistaberg den 19 april kl 19.00, Föregås av UKF:s årsmöte kl 18.30

Kvistabergs astronomiska museum
familjen Tamms historia
Sönd. 13 maj kl 15.00.

Kostnad 20:-

Söndagssalong hos Sophie Hedin
En av söndagarna i mars kl 15
Se kommande annonsering

Konsert med Johan Westres ensemble, konstutställning
Klassik musik, Jazz, Bellman m.m. Lokala Konstföreningen ställer ut
Kvistabergs herrgård och park under upprustning
Pingstdagen 27 maj kl 15.00. Portarna öppnas kl 14. Kostnad konserten 50:-

Historia kring ett utsiktstorn
Rösaring - inte bara forntida
kultplats. sid 3

Fler iakttagelser vid läsning av Adam av
Bremens text
Artikel 2 med många exempel. s. 5. Senaste nytt sid 12

UKF:s Årsmöte på Kvistaberg torsd 19 april kl 18.30
Föreningen för
Upplands-Bro
Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Curt Dahlgren, 0708-44 22 48, curt@mailbox.euromail.se
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Kulturarrangemang 2012

UKF och andra kulturorganisationer

UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra
omkostnader, bl.a. lokalhyror. Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagaravgift en viktig inkomstkälla för UKF. Alla arrangemang är öppna för allmänheten. Tag gärna med
vänner och bekanta. Kontrollera tid och plats på vår hemsida och på kommunens annonssida Det
händer i Upplands-Bro i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, i vilken också våra publika arrangemang brukar finnas med under rubriken På gång. Ibland publiceras våra aktiviteter även under
KULTUR och NÖJE. Se vår hemsida www.ukforsk.se eller ring UKF 582 40 515.
2012-02-09 kl 19.00 Bro bibliotek
Brobygden i gamla bilder
Hittills opublicerade bilder från kommunens byggnadsinventeringen 1971 visas och kommenteras.
Hjälp oss med de okända. Fortsättning 15 febr i
Kungsängens bibliotek, 1 mars i Forskarrummet i
Tjusta i Håtuna.
UKF/ Hembygdsföreningarna/Biblioteken
2012-02-15 kl 19.00, Kungsängens bibliotek
Kungsängen i gamla bilder
Opublicerade bilder från kommunens byggnadsinventering 1971 visas och kommenteras. Hjälp oss
med de okända. Detta är andra träffen. Forstsättning 1 mars med Håtunabygden. Arr. Forskningsinstitutet, hembygdsföreningarna, Upplands-Bro
kommun
2012-03-01 kl 19.00, Forskarsalen vid Tjusta skola
Håtunabygden i gamla bilder
Opublicerade bilder från kommunens byggnadsinventering 1971 visas och kommenteras. Hjälp oss
med de okända. Visningen sker i hembygdsföreningens forskarsal i Lindströmska huset invid Tjusta skola.
Arr..UKF. Hembygdsföreningarna, Biblioteken
En söndag i mars kl 15. Lärarvägen 1 i Bro
Traditionell Söndagssalong hos Sophie Hedin
Se kommande annonser och på hemsidan

Kommunens

Kulturstipendium
till UKF-medlemmen

Per-Olow Karlsson
För ett mångårigt engagemang i
kommunens musikliv
och aktiv medverkan för
bevarandet av Kvistaberg som
värdefullt kulturarv

2012-03-25 Marina Föreningshuset i Kungsängen

Tunnelutgången från stationsperrongen
Kreativt möte kring UKF:s forskning om forntida väderstreck och tolkning av gamla texter.
Försök till förnyelse med såväl metod för informationen som ny lokal, bekvämt för våra långväga medlemmar nära Kungsängens station.
Vi försöker anpassa 1000-åriga ”tankemönster”
till vår nutida begreppsvärld. Vissa frågor verkar
vara nya. Är det detta som är ”Kognitiv historieforskning” lanserad i Historisk Tidskrift 2010?
Förbered gärna några frågor. Det som diskuteras finns i detta nummer och i förra årets.
Se mera på första sidans annonsering.
2012-04-19 kl 19.Kvistaberg 1 km bortom Bro kyrka

Lokalhistoria på tvären och/eller tvärs emot
Tillbakablick på 50 år med kommunens historia
2012-05-13 Pingstdagen

Visning av Kvistabergs astronomiska museum
Familjen Tamms historia i Herrgården

Konsert och konstutställning
på Kvistaberg 50:-

Johan Westres ensemble - Konstformer
Pingstdagen 15-17 Huset öppnas kl 14
.

Kallelse till Årsmöte 2012
Tors 19 april kl 18.30
Lokal Kvistabergs Herrgård
Tidigare Uppsala Universitets
Astronomiska Observatorium
1 km bortom Bro kyrka längs vägen
mot Låssa Skylten sitter kvar
Årsavgiften är 150:KL 19. Lokalhistoria på tvären -

och/eller tvärt emot?

Historia kring ett utsiktstorn vid Rösaring
Triangelnätet år 1953 - Triangelpunkten vid Rösaring
Utgångspunkten för denna artikel är ett kapitel i boken
Plats - Landskap – Karta, utgiven av Stockholms universitet 2001. Den kan ses som ett komplement till det
stora verket Sveriges Nationalatlas utgiven i närmare
20-talet band. Artikelns titel är Koordinater och ljushastighet av Hans-Fredrik Wennström sid 42.
Nedanstående anteckningar är gjorda mot bakgrunden
av artikelns koppling till såväl den geodetiska Triangelpunkten vid Rösaring som till UKF:s användning av
artikelns beskrivna apparatur vid karteringar av dels
ruinkullen efter Ärkebiskopsborgen vid Stäket och
dels det nya Hålvägssystemet vid gränsen mot Håbo
kommun.
Bilden visar den variant av torn som byggdes vid Rösaring på 1950-talet då triangelnätet reviderades med
hjälp av första generationen av elektronisk apparatur.
Resterna av ett tidigare torn låg länge kvar ett stycke
längre bort. Bilden är tagen av Runo Blidstrand.
Lägg märke till tornets konstruktion. Ett inre och ett
yttre torn. Instrumentet stod på det inre. Observatörerna kunde röra sig på det yttre golvet utan att rubba
instrumentet. Jag uppmärksammades på tornets betydelse när en kartmätare, som kallade sig geodet, sa att
det var märkligt att en triangelpunkt av första ordningen inte var inhuggen i berg.
Hur är triangelnätet skapat?
Principen som ligger till grund för uppbyggandet av
Triangelnätet 1953 är en matematisk formel som säger
att om man vet exakta längden på EN sida i en triangel
så kan man kan räkna ut längden av de andra sidorna
genom att mäta vinklarnas gradtal mot triangelns spets
från vardera änden på baslinjen.
Kartan över triangelnätet visar vilka baslinjer i systemet som är noggrant uppmätta. De är ritade med fet
stil och två korsande streck. Den feta baslinje som
gäller för Mälarområdet är märkt med stora bokstaven
E. Den utgår från Rösaring och går sedan i nordvästlig
riktning. Jag har på Fältkartan 11 11 Enköping NV
hittat en Triangelpunkten 55,2 uppe på Forsbyåsen 3
km öster om Fjärdhundra. Jag tycker mig se att den
placeringen stämmer med Triangelnätet från 1953.

till varandra. Pilriktningarnas skärningspunkt var den
exakta platsen. Men hur vi än letade i ljungen fanns
inte mässingslocket kvar där. Några få meter längre
bort i den ena pilens riktning hade man nu i stället slagit ner en helt synlig järnstolpe. Troligen menar man
att det inte längre är viktigt att göra exakta punkten
osynlig. Skulle någon ta bort den. Så visar ju GPS på
den ”senast” bestämda exakt platsen.

Kartbilden visar hur det svenska triangelnätet av första
ordningen såg ut 1953
Då användes geodet-tornet vid Rösaring i ett unikt
projekt där man för första använde en svenska konstruktion av en geodimeter uppfunnen av en ingenjör
Erik Bergstrand. Arbetet med nätet hade då pågått i
nästan 50 år med manuella metoder.
Baslinjen E, som utgår från Rösaring, gjordes unNu för tiden har man noggrann GPS-bestämning. För
bara något år sedan har den exakta punkten på Rösa- der åren 1921-38. Från denna mycket noggrant uppmätta baslinje med sina två vinkelvärden kunde man
ring ändrats ett par meter. Tidigare har jag vid mina
guidningar ibland visat på det mässingslock med Tri- sedan skapa en mängd andra trianglars värden. Vinkelvärdena söderut från Rösaring träffar antingen triangel som varit fastsatt på ett rör och dolt i marken i
ett bestånd av ljung. I somras ville visa locket för någ- angelpunkten Bärsjöberget 93 två km rakt söder om
ra barn och pekade då på två stenar med platt översida Ytterhörna kyrka eller Acksjöklint 80,5 som ligger 1,7
nedgrävda i markplanet och försedda med var sin in- km VNV om Bärsjöberget. Detta enligt särtrycket
huggen pil. De ligger i 90 graders vinkel i förhållande Stockholm, Södertälje, Trosa, Mariefred av min gene-

ralstabskarta från 1957-10-26/27. Matematiken anger
då längden dit. Från deras utsiktstorn eller berg med
fri sikt bygger man sedan upp triangelnätet. Då och då
har man skapat nya baslinjer för kontroll av värdena
som vi kan se av kartan över Triangelnätet 1953..
Jag har i skrivande stund inte hittat nästa triangelpunkt
på Topografisk Corpsens karta 1868. Den borde ligga
i trakten av Strängnäs, i bergsområdet utanför staden.
Det är en karta med de intressanta upplysningarna om
att Afvägningarna är utförda af Sveriges geologiska
Undersökning (SGU). Skalan anges i Mètres. Höjden
anges i fot. I artikeln om Triangelnätat sägs att det var
på grund av de tidiga geodetiska mätningarna som
meterbegreppet spred sig över landet. I ovan nämnda
karta, som jag ärvt efter min far, används den franska
Hela nätet finns på hemsidan -.
stavningen av meter i kartans skalamarkering samtiliksom artikeln i boken
digt som en annan skala anger att en Svensk mil är
10,7 cm på kartan. Milskalan är uppdelad i fyra Fjär- hade nämligen förmånen att få utnyttja den nya teknidingsväg. Varje fjärdingsväg är 2,27 km (ca 2,25 km) ken 1988, innan den blivit det arkeologiska hjälpmedel
som nu regelbundet används. Ett av UKF:s första projekt var att försöka blåsa liv i den ständigt återkomErik Bergstrand 1904-1987
Anställdes vid kartverket 1939 efter en av honom före- mande frågan om arkeologiska undersökningar av ärslagen metod för ett elektroniskt mätinstrument. Han kebiskopsborgen Almare Stäket, som biskoparna själkonstruerade den första geodimetern som var försedd va stundom kallade S:t Eriks slott, för att skilja det
från S:t Eriks gård i Uppsala.
med elektronrör. Den kommersiella tillverkningen
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen ansåg att
övertogs av AGA under namnet Geodimeter (geodeen lämplig första uppgift för oss kunde vara att försötisk distans mätare). Sverige var således skapare av
instrumentet. Det testades 1947 från Lovön i Mälaren. ka ta fram en riktig karta över ruinen och ev. undersö(månne mot Rösaring??) 1948 användes den vid bas- ka bottnen runt Stäketholmen. En av våra medlemmar
linje D i Östergötland (Rösaring har beteckningen E). var lantmätare i kommunens tjänst. Hon visste att det
1950 började ”nyttomätningarna”. 1953 hade man fått fanns moderna mätinstrument. Hon ordnade ett samarfram 10 instrument! ”Geodimeter 1” var första model- bete med företaget som byggde dem. Företaget ställde
len. Flera exemplar gick till USA. Den kommersiella gratis upp med instrument och ledare för projektet och
några av oss fick vara med och flytta spegeln som
produktionen började 1955. Instrumenten var början
på det som sedan utvecklades till GPS. Fram till 1953 fångade upp mätvärdena vid ca 550 punkter. Vi fick vi
var Svenska Kartverket ensamt om att den nya tekni- inte bara en färdigritad karta över ruinkullen, datorprogrammet kunde också rita ut en slags 3-dimensionell
ken.. Modell 1 visas nu på lantmäteriet i Gävle.
bild av kullen.
När Raä fick höra talas om vårt projekt blev vi inHur UKF kom att utnyttja modern teknik på 80bjudna till ett nordiskt seminarium kring medeltida
talet
borgar. Ämbetets mätningschef ville att vi skulle deNär UKF år 1988 genomförde karteringen av Almarestäkets borgruin och Hålvägssystemet i gränsområ- monstrera arbetet vid seminariet, metoden borde bli
det till Bålsta var det Modell 440 som användes. Hål- känd av arkeologerna menade man. Vi frågade då fövägarna kom att ligga i Upplands-Bro när storkommu- retaget om de också ville ställa upp för mätning av det
nen bildades 1952. Gränsen mot den samtidigt bildade nyupptäckta hålvägssystemet som låg i tät skog. Det
blev ca 650 mätpunkter från 12 stationspunkter. Till
Håbo kommun kom att gå så att silobyggnaden vid
seminariet hade vi hade med oss både instrument och
Kalmarsand låg i Upplands-Bro. När UKF:s karteringen gjordes hade området överförts till Håbo kom- demonstratör från företaget. Vår 3-dimensionella bild
mun. Det hade skett i samband med motorvägsbygget prydde sedan den hundrasidiga dokumentationen av
föreläsningarna. Något år senare kunde vi se i TV proeftersom vägverket av praktiska skäl inte ville ha en
grammen från utgrävningarna av Birka att Raä inköpt
trafikplats fördelad på olika län. Upplands-Bro hade
nämligen övergått till Stockholms län i samband med en geodimeter av samma märke som den vi använt.
En utförligare redogörelse för våra undersökningar
att pendeltågslinjen drogs ända till Kungsängen 1968.
finns i vår bok Vad hände egentligen? del 1. Det finns
Nu är det emellertid inte bara Geodimeterns tillkomsthistoria i samband med Triangelnätet från 1953 fortfarande kvar några exemplar. Artiklarna finns naturligtvis på vår hemsida, sökord ’geodimeter’
som är intressant för UKF och vår lokalhistoria. Vi

Fler iakttagelser vid läsning av Adam av Bremens skrift
från 1070-talet - av Börje Sandén

Artikel 2

2011-11-24; 2011-12-23

Fortsättning från Nyhetsbrev 2011:3-okt med nya exempel
på anmärkningsvärda iakttagelser. (rev. 2011-12-24)
Artikeln finns också på hemsidan med ingång från startsidan.
Där kan även läsa de länkar som finns markerade här i pappersupplagan
Nytillkommen artikel 3 på hemsidan för dem som läst artiklarna 1 och 2
- en kortfattad sammanfattning av artiklarna 1 och 2,
- samt en utförlig exempelsamling på tolkningen av latinska texten
………………………………………………………………………………………………………….

På sidan 12 i detta Nyhetsbrev finns en kort sammanfattning av artiklarna 1 och 2
Några frågor på tal om Adam av Bremens latinska beskrivning av vårt land.
_ Är det förenligt med god översättning att hoppa över vissa latinska ord i originalets text?
_ Är det någon betydelseskillnad mellan översättning och tolkning?
_ Är det språkforskaren eller historikern som bestämmer på vilket sätt innehållet skall överföras till
svenska?
Historien är alltid en bedömning av historiska händelser.
Bedömarna, dvs historieskrivarna, formulerar sina forskningsresultat efter ett antal iakttagelser. Det
kan vara nya sådana, eller iakttagelser, som av någon anledning värderas på ett annat sätt än tidigare.
Historiens gång – eller snarare tidens gång - ger därför ständigt exempel på omvärderingar. Den som
lyckats skapa sig ett mer allmänt förtroende som historieskrivare blir den som för en längre eller kortare tid bestämmer innehållet i historien.
I artikeln diskuteras bl.a. forskarvärldens åsikter om Adam av Bremens trovärdighet när det gäller
geografiska upplysningar. Mina studier visar tillsvidare, att Adams text bär på stor kunskap om de
geografiska förhållandena i Sverige, men kunskapen kan i några fall bli ännu tydligare om man kritiskt granskar och prövar olika översättningar av Adams latinska text. Det är de eventuella alternativen som sedan skall värderas och tolkas av historiker, arkeologer och andra med god kunskap om
den aktuella perioden. Allteftersom personer med god kunskap i latin minskar så ökar faran för misstolkningar. Bedömarna av en text måste få veta så exakt som möjligt, vad texten egentligen berättar
för oss, även om den inte skulle vara elegant formulerad. I slutet av förra artikeln använde jag
Adams egna ord om hans försök att uttrycka vad han menat. "Det är nämligen bättre, som den helige
Hieronymus säger, att säga sanningen på ett oskickligt sätt, än att vältaligt frambära vad som är lögnaktigt" (I:61). De verkar som om Adam anat, att vi tusen år senare skulle få problem med att förstå
honom. De två exempel som jag kommer att redovisa i artikeln är tydliga uttryck härför.
Rolf Torstendahl, nyligen pensionerad professor, har formulerat tänkvärda ord i sin lärobok om
"historia som vetenskap". Det gläder mig mycket, när han i sin memoarbok år 2011 säger, att han
bl.a. "ser historien som problemlösning". Jag tycker verkligen att vi fått problem, som borde lösas. I
varje fall innan någon som är väl bevandrad i latin, historia, geologi och kartografi övertygat mig om
motsatsen.
Någon kanske redan har funnit en annan lösning, som kan ligga till grund för vidare diskussioner?
Ovanstående kan ses som inledningen till artikel nr 2, i vilken jag kommer att analysera vissa delar
av 1984 års översättning, eftersom jag funnit att innehållet ej fullt ut speglar latinets formulering. Inledningsvis nämnde jag att vissa latinska ord utelämnats vid översättningen. I marginalen

har språkforskaren Svenberg en hänvisning till en not i vilken man förväntar sig en förklaring på utelämnandet. Noten har följande lydelse: ”Hur Adam uppfattar Birka och dess läge diskuteras närmare
av Nyberg och Hallencreutz på sidorna …..”. Där finns emellertid ingenting om att ord utelämnats.
Bara en upplysning om att Adams s.k. felaktigheter rättas till om man ändrar på väderstrecken. Varefter man på flera sidor bygger upp sin egen modell av Skandinavien. Den modellen diskuterade jag
utförligt i artikel nr 1. I själva verket hänvisar Svenbergs not till ett helt annat ställe i texten, där förvisso även också Mälaren och Birka diskuteras. De uteslutna orden kan man bara finna om man har
den latinska texten framför sig.
.
Länk till artikeln 1 i Nyhetsbrev 2011:3
Sammanfattning av förra artikeln om Adams beskrivning av det Baltiska havet
I min förra artikel tog jag upp vikten av att översättningen till svenska noggrant följer innebörden i de
latinska ord som författaren använder. Jag valde att beskriva de ord som Adam använt, när det i översättning står 'hav' och 'havsbukt'. Latinska ordet 'mare' har grundbetydelse 'hav', men det ordet har
Adam själv endast använt 5-6 gånger, när han översiktligt nämner ’det baltiska havet’. Vid de övriga
30-talet tillfällen, då det handlar om ’Adams baltiska hav' i den svenska texten, har Adam använt
andra ord för att närmare beskriva vattenvägen / handelsvägen, som går från vikingastaden Hedeby på
sydligaste Jylländska halvön via Östersjön - Finska viken - Ladoga och flodsystemen i Ryssland ner
mot Svarta havet. Den färdvägen kallas i Adams text för Bälthavet i 1718 års översättningen och Baltiska havet i 1984. Det är folket som bor längs färdvägen som givit den det namnet säger Adam.
Jag har tydligt framhållit att det 'baltiska hav" som Adam beskriver inte är detsamma som det nuvarande begreppet "Baltiska havet", som sedan 1974 används av havsforskare för att beteckna hela
Östersjön ända upp till Haparanda. Jag skrev också att jag endast hittat en forskare, Lauritz Weibull, som tolkat Adams 'Baltiska hav' som en färdväg = handelsväg, med ovan nämnd utsträckning.
(Geo-etnografiska inskott och tankelinjer…. 1931)
Jag menar att Emanuel Svenbergs ensidiga tolkning bl.a. gjort att historikerna blivit tvungna att
ändra på Adams väderstreck för att dennes geografiska bild av Norden något så när skulle stämma
med verkligheten. Observera att vridningen av väderstrecken inte bara kommit att hålla sig till Weibulls "bevisade" 45 grader (Scandia 1928). 1984 kände man sig tvungen att ta till 90 grader, vilket
ändå inte gav en rättvisande bild av Norden.
Min slutsats har blivit att man inte skall ändra på väderstrecken i Adams text för att få en riktig
beskrivning. Det behövs inte om översättning ordagrant följer latinska texten. Detta blir ännu tydligare i den här artikelns huvudexempel. (fler exempel kommer i en tredje artikel)
En vanlig uppfattningen är att Adam stöder sig på bristfälliga källor.
Det exempel med ordet 'havet' som jag valde tidigare i år är inte så lätt att sätta sig in i. Det är så
många detaljer som skall vägas mot varandra. Man greppar det inte på några genomläsningar. Saken
genomsyras också av en blandning av tro och vetande. Det vi vet om Adams skrift är att hans egenhändiga framställning inte finns kvar. Forskare har ställt samman olika avskrifter av avskrifter till det
man nu utgår ifrån. Min första förfrågan till en latinist om tolkning av latinska texter lärde mig att
svenskt medeltidslatin är något helt annat än Adams. Dessutom måste vi vara observanta på hur den
beskrivna miljön uppfattas i dag, och hur man uttryckte sig för tusen år sedan.
Forskare har följaktligen vridit och vänt på saken och kommit fram till att Adams upplysningar
inte skulle vara tillförlitliga. Senast har det kommit till uttryck när Dick Harrison berättar om Adams
skrift i den nya serien Norstedts Sveriges Historia. Harrison konstaterar att "Adam hade bristfälliga
källor till sitt förfogande".
Är det någon skillnad på ’tolkning’ och ’översättning’ ?
Det står helt klart för mig att dessa två ord inte är synonyma i den humanistiska forskningen när det
gäller både det latinska och isländska språket. I bägge fallen är det nästan alltid tolkningar som
gjorts. Det vill säga att man anpassar texten till den miljö som man anser sig funnit i berättelsen. Men

då finns ytterligare en möjlighet till misstag. Vi måste nämligen anpassa texten till den miljö och de
förhållanden som förelåg för tusen år sedan, inte den nuvarande miljön. (skrivet på förekommen
anledning)
Om min framväxande redogörelse för 1984 års publicering av Adams skrift är riktig har Adam i
själva verket fått mycket god information om de geografiska förhållandena och även förstått att förvalta informationen klokt. Viktiga pusselbitar faller på plats om man tar Adam på orden och översätter alla ord i meningen och håller sig till de väderstreck som Adam angivit. Så har man inte gjort i det
exempel som jag väljer. Man låtsas helt enkelt som om några ord inte finns och det sker utan någon
kommentar.
Adam av Bremens sagesmän och européernas seglationen i Norden
I mitt exempel skall det visa sig att Adam visste mer om geografin i Mälarområdet än vi förstått.
Hans sagesmän för tusen år sedan hade ända sedan romerske historieskrivaren Tacitus´ tid för nästan 2000 år sedan förlitat sig på månghundraåriga erfarenheter av hur kommunikationsvägarna gick i
Norden. Tacitus säger dock att romerska seglare sällan besökte Norden. Det var därför som en äldre
kunskap dröjt sig kvar i sjöfararnas minne. Det var deras berättelser som var vägvisaren. Berättelserna skulle också komma att påverka ritandet av de första kartorna över Skandinavien,
vilket jag avslutningsvis kommer att visa med kartexempel.
Tacitus text om svionerna
”Adams mest förvillande text”
_ blir tydligare när utelämnade ord översätts till svenska
_ blir sannare om hänsyn tas till betydelsenyanserna i Adams fyra ord för 'havet'
Det senare fallet är utförligare behandlat i min första artikel, fler exempel kommer i artikel 3.
Exemplet i denna andra artikel hämtar jag från Adams första bok, 60:e kapitlet. Denna bok blev
inte översatt till svenska förrän 1984. Tidigare översättning från 1718 omfattade bara 4:e boken. Det
är i den boken som de geografiska förhållande i Norden utförligt beskrivs och som därför är den avgjort viktigaste för oss. Övriga böcker handlar nästan enbart om interna kyrkliga förhållanden.
Men det finns således redan i första boken en kort geografisk beskrivning, som inte varit känd
utanför latinkunniga läsares krets förrän 1984. Den gäller dels platsen för Birka, men framför allt det
faktum Adam redan från första början ansåg det viktigt att förklara det centrala begreppet 'baltiska
havet'. Viktigt - därför att 1984 års tolkning av uttrycket inte stämmer med Adams beskrivning av
uttrycket som en handelsväg och inte som ett geografiskt begrepp.
I Bok 1 finns enligt Björn Ambrosiani "det uttryck hos Adam som mer än något annat förvillat
forskare och lekmän" (Boken om Birka 1991). Det är detta uttalande som jag nu vill försöka reda ut
med utgångspunkt från en mer precis översättning till svenska av några viktiga ord i den latinska texten..
Vi kommer in i handlingen där platsen för Birka beskrivs: Tolkningen (som alltså inte är en noggrann översättning) lyder: "Här bildar en vik av det hav som kallas det baltiska en hamn, som
vetter mot norr".
En liten fundering! Är det viken eller hamnen som vetter mot norr?. Jag kan inte så mycket latin, att
jag kan avgöra den grammatikaliska syftningen. Otydligheten är ett bra exempel på hur svårt det i
största allmänhet tycks vara för experter att komma till en gemensam tolkning. Texten är otydlig men
det behöver inte vara Adams fel. Otydligheten kan ha uppkommit genom felskrivning och feltolkning
vid de många avskrifterna av avskrifter som skett genom århundradena.
Till att börja med. Latinisten Svenberg använder ordet 'vik', trots att det latinska ordet är 'freti'
som betyder sund eller ström. En vik och ett sund ser likadana ut när man går in i dem, men ett sund
leder till ett nytt vatten; det är viktigt att hålla detta i minnet inför det fortsatta resonemanget.
Varför väljs då det svenska ordet 'vik'? Det kan bero att man är övertygad om att Adam måste ha
menat att det är havsviken Mälaren det gäller. Den går visserligen inte mot norr som Adam påstår,
men i sådana här frågor kan man, som bekant laborera med ändrade väderstreck, vilket man får göra
ännu in på 1990-talet som Lauritz Weibull påvisat 1928 (nytryckning 1948) med stöd av isländska

sagor och Adam av Bremens latinska skrift.
Den historien kan du läsa om på UKF:s hemsida eller i förra årets Nyhetsbrev..
Varför översätts inte alla orden i en viktig mening?
Nu till fortsättningen på exemplet. Då inträffar något verkligt intressant. Det finns nämligen några ord
placerade intill freti som avslöjar ett viktigt samband med detta ord och den miljö det handlar om. De
orden har Svenberg nonchalerat! Märkligt att inte heller historikerna upptäckt dessa ord:
quidam, som i mitt lexikon förklaras med ’tillsammans med substantiv eller adjektiv bildar det ett
begrepp, mildrande ett djärvt uttryck’ = ’så att säga’, ’liksom’ eller ’ett slags’.
eius: eius-modi = ’så beskaffad’, ’dylikt’.
Sundet - Svenbergs 'vik' - var alltså med Adams ord beskaffad som ett slags sund, - så att säga.
Att det inte var ett riktigt sund förstår vi av formuleringen. Men det fungerade som ett sund. Det vill
säga, man kunde färdas genom det, om än med viss svårighet, och därefter fortsätta sin resa.
’Svenbergs vik’ är för Adam ingen vik, den är i själva verket den gamla segelleden, sundet genom
Södertälje norrut in mot de bebodda bygderna i Svitjod. Svårigheten berodde på att landhöjning hade
gjort att sundet på Adams tid inte längre var en bekväm infartsväg. Men att dra båtar över hindrande
näs tillhörde sjöfararnas vardag. Till sin funktion är ett näs i det här fallet ett ed = ett dragställe.
Framåt 700-talet hade det blivit det så stora hinder att man kunde anlägga Birka på Björkö rakt norr
om sundet. Landhhöjningen hade nämligen blivit ett skydd mot sjörövare. De uppkomna näsen kunde
förses med befästningar, såsom det var vid Stäket på Adams tid enligt Olav Haraldssons saga. Fast
bebyggelse fanns inte i havsviken Mälaren. Den fanns först i skyddade lägen uppströms de vattendrag
som ledde in i Svitjod. Om plundrarna måste ta vägen över de många segelbara sunden i Stockholmstrakten kunde vårdkasarna i god tid larma Birkaborna om överfallsrisk.
Jag nämnde tidigare att jag ansåg Adam vara väl underrättad om förhållandena i ett land som han
aldrig besökt. Hans ord att Birkaborna skulle ha blockerat sundet med stenar visar att han uppfattat att
sundet hade förändrats genemot äldre seglationsbeskrivningar. Vi vet nu att orsaken var landhöjningen. Vi skall inte heller glömma bort att Adam var mer underrättad om seglingsmöjligheterna i Mälarområdet än dagens historiker!
En översättning av texten i exemplet bör på något vis ta fasta på latinska ordet 'freti' =
sund. Forskargruppen har uppenbarligen siktat in sig på att det är viken Mälaren som vetter mot norr
och det skulle den ju göra om man vrider kompassrosen 90 gr medsols och samtidigt bestämmer sig
för att denna gång har Adam själv ändrat på väderstrecket efter nordbornas modell så att Mälarens
sträckning västerut beskrivs som norrut.
I en kommande Artikel 3 ger jag fler exempel på Adams försök att förklara att texten 'baltiska havet'
inte är ett hav i verklig mening. När han berättar, att folken runt den kända handelsvägen kallar densamma 'det baltiska havet' använder Adam förstås det latinska ordet 'mare/maris' men med ett synnerligen viktigt tillägg: 'det så kallade baltiska havet'. Han använder också andra småord som antyder det inte rör sig om ett hav på riktigt. Dessa viktiga nyanser kommer inte till uttryck i den schablonmässiga översättningen från 1984.
Av två varianter av den första kartan över norden - med Skandinavien i nord-sydlig riktning framgår att begreppet Baltiska havet var etablerat. Lägg märke till Novgorod ligger i anslutning härttill. Det betyder inte att Novgorod låg vid Östersjöns strand! Att baltiska havet ledde till Novgorod
var den viktiga upplysningen på flera andra kartor vid denna. Man ville helt enkelt utnyttja det begränsade utrymme som fanns på pergamentet för att erinra om detta. Självklart visste de resande att
man måste in i det ryska flodsystemet. Här några länkar till kartor.
Ziegler 1532 - b
Rucelli 1574
Ziegler 1532 - a
De visar att handelsvägen gick in Finska viken, inte upp mot Bottenhavet.
Jag vill återigen framhålla att jag inte är latinist. Mina exempel är ett resultat av lexikon och grammatik. Mitt förslag från Artikel 1 kvarstår: om det finns substans i min tolkning av innebörden i uttrycket 'det baltiska havet' borde det vara en spännande uppgift för den akademiska forskningen att

göra en grundlig översyn av allt tillgängligt källmaterial följt av såväl ny översättning som ny tolkning.
Länk till några ord om begreppet Svitjod och dess förhållande till havsviken Mälaren
Länk till större avsnitt ur bok1:60
Länk till hela latinska bok1:60.
Språkforskare och medeltidshistoriker – vem bestämmer ordens betydelse?
Beträffande översättningen av orden som karakteriserade sundet vid Södertälje hänvisar språkforskaren Svenberg i en not till sina historiska rådgivare, som inte tar upp just den saken utan svarar med
långa diskussioner om Birkas placering. De kommer fram till att Adam måste han menat att sundet,
som Svenberg kallat 'viken', är ’havsviken Mälaren’. (sjön Mälaren fanns ännu inte).
Adams Nordenbild enligt Björn Ambrosiani - några iakttagelser
Enligt Adams text löper sundet mot norr. Mälaren gör inte det. Saken kan förklaras med att Adam är
fel underrättad om svenska förhållanden. Ambrosiani förtydligar saken med att göra en skiss enligt
vilken havsviken pekar mot norr och tillägger att Adam hade uppfattningen att Skandinavien sträckte
sig i riktningen väst - öst. (Se hemsidan.) Adam hade inte alls den uppfattningen. Man kan tydligt
läsa ut av hans text, återgiven i min förra artikel, att han placerat alla delar av Sverige, Damark och
Norden i rätt väderstreck: Västergötland med Skara i väster och Värmland norr därom. (ej norr om
Mälaren!)
Ambrosiani ändrar väderstrecken och påstår att Adam säger att Värmland ligger norr om svearna eftersom Mälaren pekar mot Värmland. Eftersom Mälaren bevisligen ligger i riktning väst - öst och
Adam uppenbarligen säger att ifrågavarande vattenled vetter mot norr är det bara att vrida väderstrecken 90.
Svenberg ändrar också på väderstrecken och Ambrosiani för ett svårbegripligt resonemang. Ibland
vrider forskarna väderstrecken, ibland påstås Adam själv vridit väderstrecken enligt nordbornas påstådda feluppfattning.
Se Ambrosiani/Eriksson. Birka - Vikingastaden, 1991. Rimbert och Adam av Bremen.
Jag konstaterar att om man behåller Adams väderstreck och accepterar att vattendraget är Södertäljeleden behövs inga ändringar i Adams text.
Andra skriftliga källor som lyfter fram Södertäljeleden som känd farled
Helt oberoende av Adam av Bremen finns det andra källor som pekar ut Södertäljeleden som en synnerligen känd färdväg. Att den varit aktuell under lång tid framgår av Rannsakningarna efter fornminnen på 1600-talet, då leden blir klassad som fornminne!
Södertälje: ”Icke ähr heller okunnigt Suder Tellie stadh wara belägen emellan Saltssiön och freska
mälaren, skön Seglation, till, och fordom berömmelig handels stadh öfvergått andra uppstädher
(handelsstäder) i mälaren af handel, emedan skepen inkommo af Saltssiön (och fick) sitt godhz uthlastadt, strax i andra farkoster i Mälaren inlastat, detta communiserat medh uppstädherna i heela Mälaren och ähnnu i dagh för situation skull at blifva en sådan handelsstadh mongan till stort gagn wähl
skattandes”
Sista meningen med andra ord: ’Staden är ännu idag på grund av sin belägenhet till stort gagn för
många.’
Intressant är sammankopplingen ’saltsjön och friska Mälaren’ just här vid Södertälje. Uttrycket används av vissa debattörer i samband med Stockholm.
Södertäljeleden – synnerligen lämplig - och använd för transitohandel
Gunnar Bolin bidrar med många bra argument för Södertäljeledens stora betydelse i sin omfattande
bok Stockholms uppkomst 1933, 488 sidor.
Länk till fyra aktuella sidor. 107-108-109-110

Här några anteckningar med mina egna tillägg.
_ Sundet stängdes tidigt – en fördel för Birka, som inte så lätt kunde överraskas av rövare
_ Om man fritt kunnat segla in i havsviken ”mälaren” hade inte Birka kunnat uppstå
_ Adam av Bremen: havsviken bildar en utmärkt hamn för befolkningen obs att ’vik’ används
Obs. 'vik' syftar på en verklig vik, nämligen Mälaren. Inseglingen gick genom Södertäljesundet
_ Redan Adam av Bremen känner till Täljes stora betydelse i mitten av Mälarviken
_ Södertäljebefolkningen ställde båtar till förfogande på Mälarsidan
_ Handelsmännen släpade mot slutet av perioden inte sina båtar över Södertälje-näset
_ Aschaneus: ”kalmare kånkare”; befolkning transporterade varorna vid Draget, ego
_ Man kunde alltid räkna med fartyg för vidare färd till andra ställen i den stora Mälarviken
_ Ända in på 1600-talet finns kungliga förbud för transitohandeln via Tälje
_ Tälje blev mötesplats vid politiska och kyrkliga förhandlingar; Sten Sture d.y. ego
_ Jämför med Dävensö, där två medeltida riksmöten ägt rum, ego
_ Alsnö hus med Alsnöstadgan var en central plats i mälarområdet ännu kring år 1300
_ Den bebodda delen av Svitjod, som var värd att plundra, fanns ovanför den ensamma, trånga passagen vid Almarestäket
Södertäljeleden finns markerad som viktig färdled på några av våra äldsta kartor
En viktig princip vid kritisk granskning av historiska källor är att en händelse skall kunna bekräftas
av ytterligare någon källa som inte har något samband med huvudkällan. Beträffande Södertäljeleden
finns det intressant kartmaterial att lyfta fram. Nyss har jag framhållit att leden var uppmärksammad
som en synnerligen flitigt använd transportväg ännu många hundra år efter Adam av Bremens skrift
från 1000-talet.
Detta faktum har på ett intressant sätt ritats in i själva kartbilden på den karta som finns i Olaus
Magnus berömda bok om den Nordiska folkens historia i dess upplaga från 1567. Redan i hans tidigare separata karta från 1539 över ”Götariket och andra nordiska länder” (den s.k. Carta Marina) har
han ritat öppna farleder där det i själva verket ingick dragställen (s.k. ed).
Att han gjorde så var logiskt. Kartor var ett nytt sätt av visa färdvägarna i stället för de skrivna
seglationsberättelserna med namnlistor och andra upplysningar om framkomlig väg mellan olika platser. Kartan från 1567 är ännu tydligare som vägvisare. Man kunde ta sig till och från havsviken Mälaren (senare insjö) via många sund men det viktigaste låg vid Södertälje och det ritades därför mycket
brett trots att det inte längre var öppet vatten. Det senare förhållandet illustreras med tre öar i farleden
och fyra smala sund, vilket skulle kunna tolkas som att det är flera besvärliga passager längs leden
(18 km -100 stadier - lång enligt Adam av Bremen). Sunden vid Stockholm har bara blivit ett och är
dessutom ritat smalt, med samma bredd som floder. Man förtydligade den tidens kartor genom att
förtydliga tolkningen av kartbilden. Stockholmsleden användes naturligtvis om sjöfararen skulle vidare till Ryssland.
Efterföljaren till Birka var Sigtuna, som ofta anges i sagor och dikter som mellanstation i rysslandshandeln. Vi vet att de vikingar som seglade på Ryssland inte använde stora havsgående fartyg av
samma slag som norrmän och islänningar och därför kan vi dra slutsatsen att de hellre gick inomskärs
i havsviken Mälaren än i den seglationsmässigt farligare yttre Stockholmsskärgården.
Jag vill erinra om att de första kartorna inte ritades efter rekognosering utan efter erfarenheten
om var färdvägarna fanns. I kartsammanhang brukar jag säga att 1567 års karta är en slags Nordens
kommunikationer i stil med SJ:s forna ”Sveriges kommunikationer”.
Se avdelningen gamla kartor på Forskningsinstitutets hemsida.
Länk till Att läsa gamla kartor med dåtida ögon
Länk till Tacitus kap 39-46 som återger vad han visste om hela Norden där kultplatsen vid Rösaring

Kartan finns i Olaus Magnus bok om de Nordiska folkens historia från år 1567.
Lägg märke till att floderna bildar stora sammanhängande kommunikationssystem i vilka floderna är
en del tillsammans med sjöar och dragställen, de senare även kallade ed. Vi ser exempelvis att från
Siljan längst upp fanns en färdväg ända ned till Mälaren och Stockholm. Från Växsjö gick vägar åt
öster, väster och söder.
Mälaren ritas som havsvik som man når genom den av landhöjning blockerade sjöleden via Södertälje. Att detta är huvudleden in mot Uppsala och Svitjod markeras genom sundets stora
bredd. Även på moderna kartor ritas huvudvägarna bredare av samma skäl. I själva verket hade
sundet redan från början varit smalt. De tre öarna i inloppet skall tolkas som anvisning till kartläsaren att det inte går att bekvämt segla in. Kommer man i mindre båt måste den dras förbi hindren. En
större båt måste ankras upp i hamnen och man forstätter den ca 18 km (Adams upplysning!) långa
sträckan till lands för att därefter anlita lokal båt för vidare transport.
Att man gjorde så framgår tydligt av Rannsakningarna efter antikviteter, som återgivits ovanför kartan. Den naturliga vägen i Sverige var förr vattenvägen. Byggda transportvägar på land blev inte
vanliga förrän på 1600-talet. Ordets ursprungliga betydelse är 'föra' och/eller 'fara'.
………………………………….
skulle kunna illustrera hans berättelse om gudinnan som fördes fram i procession..
Fortsättning följer med fler exempel från Adam av Bremens berättelse om Norden..
Börje Sandén 2011-12-24

Sammanfattning / introduktion till artiklarna om Adams väderstreck - och ”det s.k. Baltiska havet”
Den här texten är en förkortning av den sammanfattning som finns på hemsidan under beteckningen Artikel 3. Den är avsedd för dem som redan känner till
Adam av Bremens skrift. Artikeln kan också ses som
en introduktion till det diskussionsforum UKF nu bjuder in till.
Som framgått av UKF:s artiklar under 2011 finns det
anledning att diskutera vad som egentligen ligger bakom
en hundraårig diskussion om hur väderstreck har använts
i isländska sagor och i den äldsta latinska texten som ger
detaljerade upplysningar om väderstrecken och geografi i
Norden.
Det finns nämligen två olika tolkningar av geografin
beroende på hur man i vår tid uppfattar Adams väderstrecksangivelser. Följer man dem ordagrant så sträcker
sig det s.k. baltiska havet mot öster. Ändrar man på väderstrecken 90 grader – vilket dagens forskning gör/
gjort, så går det i nordlig riktning och är då detsamma
som Östersjön.
* I början av 1900-talet fick våra historiker för sig att
det gick att göra vetenskap av oprecisa väderstreck i isländska sagor. Ett antal utredningar gjordes som menade
att nordborna inte uppfattade norr på samma sätt som i
övriga Europa. År 1928 gick Lauritz Weibull – den källkritiska forskningens stora föregångare – in i debatten.
Med hjälp av isländska sagor OCH Adam av Bremens
berättelse från ungefär samma tid bevisade han att nordbornas väderstreck måste vridas ca 45 grader medsols för
att stämma med verkligheten.

vara naturligt att Bälthavet bytts ut mot Baltiska havet.
Nu till något märkligt. Havsforskarna använder samma ord Bälthavet för den del av det Baltiska havet där
idag de två Bälten och Öresund ligger. Även i vår tid kan
man således använda ordet hav för något som inte är ett
hav i egentlig mening utan en samling sund. Detsamma
kunde man uppenbarligen göra även på Adams tid - och
århundraden dessförinnan. Med Bälthavet menade man
hela bältet av vatten från väster till öster.
Det här blir ännu intressantare när ordet 'balt' i de två
länderna Livlands och Litauens respektive språk är en
"mycket vanlig del i insjö- och våtmarksnamn", läs floder, sjöar och träskmarker.
Adams text går uppenbarligen att tolka på flera sätt.
Därför borde saken vara värd att på allvar diskuteras i
något forum. Jag är övertygad om att en del tolkningar
inte längre är giltiga. Men den totala tolkningen av
Adams text låter nog vänta på sig. Historien är som vanligt sammansatt av en mängd enskilda bidrag som omväxlande över- eller undervärderas.

* Under min pågående utredning av saken får jag veta
av historikern Anders Fröjmark att begreppet 'Baltiska
havet' diskuteras i dokumentationen av projektet Östersjöregionen från år 2004, där sju länder bl.a. beskriver
områdets historia. Där berättas om vikingatidens nätverk
av inre vattenvägar inom Ryssland på samma sätt som
Adam har beskrivit saken.
Även Adams uttryck 'Baltiska havet' diskuteras. Nu hör och hämna - under beteckningen 'det Baltiska sundet'. Man tackar. Det är genom Fröjmark och hans lettis* Sedan dess – och ännu 1984, när första översättningen ka kollega Daina Bleiere som jag fått de mycket värdeav hela berättelsen gavs ut - har man uppenbarligen tyckt fulla språkliga upplysningar här ovan.
att det varit fritt fram att laborera med andra väderstreck
* En allsidig utredning om innebörden av begreppet
än de Adam har använt. I förekommande fall – särskilt
1984 och senare - har man ökat vridningen till 90 grader. 'baltiska havet' borde kunna förklara både väderstreckens
Detta, i kombination med rena översättningsexperiment, tidigare användning och det intressanta sambandet melhar skapat förvirring om vad Adam egentligen sagt. Min lan Adams beskrivning av Norden och de tidiga seglagranskning visar att Adams berättelse blir fullt förståelig tionsbeskrivningarna.
om man inte ändrar på väderstrecken.
* I UKF:s Nyhetsbrev, på hemsidan och i kontakter med
* Men det finns ett ännu större problem att komma
forskare har jag frågat om någon uppmärksammat att
tillrätta med. Vi måste utreda vad Adam lägger för inne- Adam med det baltiska havet menat hela sträckan och
börd i det han kallar Bälthavet. Han förklarar själv att det inte bara Östersjödelen. Några få har hört av sig. Av särär en vattenled som går som ett bälte hela vägen från
skilt intresse är naturligtvis svaret från Tore Nyberg, en
Jylland via nuvarande Östersjön, Ladoga och ryska flodav de ansvariga för tolkningen 1984. Han ser positivt på
systemet ner till Svarta havet. Han säger att färdvägen
min uppfattning - en uppfattning som finns också i Weikallades Bälthavet redan två hundra före hans tid. När
bulls artikel från 1931.
han översiktlig talar om det långsträckta vattendraget
Anders Fröjmarks bidrag här ovan ser jag som ett
använder han någon gång ordet Bälthavet = ’mare Baltisynnerligen
värdefullt bidrag till lösningen av frågeställcum’, men vid utförligare beskrivning av dess egenskaningarna.
Kanske
fler upplysningar droppar in så småper använder han latinska ord för bukt/vik, sund eller helt
ningom.
enkelt vatten. Han är uppenbarligen medveten om att
redan hans samtid har missuppfattat saken och han vill
med sitt ordval säga att Bälthavet inte är ett hav i egent- * Det verkar som om mina idéer är början på en annorlunda syn. Det finns säkert någon som kan förklara saken
lig mening.
bättre än vad jag gjort.
Eftersom dagens historiska forskare anser att Bälthavet är detsamma som Östersjön har man i 1984 års över- Börje Sandén 2012-01-22
sättning konsekvent ersatt orden bukt, vik och sund med
’havet’. Svenskar som inte kan latin har därför tyckt det

