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LITTERATUR OCH KRITIK 

ISLÄNDSKA HEDNAGRAVAR OCH GRAVFYND 

KRIS-IMAN ELDJÅRN: Kami og Haagfé. Akureyri 1956. 

På skilda områden har den livaktiga yngre isländska forskargenerationen 
gjort värdefulla insatser, som ha tilldragit sig en välförtjänt uppmärksamhet 
även utanför Island. Av mycket stort intresse också för den svenska forn
forskningen är den doktorsavhandling, Kuinl og hungfé (Akureyri 1956), 
som för några månader sedan (ramlades av museumsdirektör Kristjån Eld
jå rn , Islands unge och mycket verksamme r iksant ikvarie . 

Avhandlingen är cn utomordentl igt vacker bok på nära 500 sidor, och 
dess ämne är ovanligt omfattande för at t utgöra ett lärdomsprov av detta 
slag. Förfat taren har tagit till uppgift att beskriva alla de isländska bedna-
gravar och alla de gravfynd, som hit t i l ls äro kända (t. o. m. år 1955). Ar
betet utgöres emellertid icke endast av en fyndkatalog; Kristjån Eldjårn 
tecknar med stor skicklighet en bild av det förkristna gravskicket på Island, 
han beskriver i detalj de olika gravfynden, och han sätter in dem i deras 
vida kul turhis tor iska och stilhistoriska sammanhang med säker och för
siktig hand. Före Kuinl og haugfé (Forngravar och gravfynd) har endast 
funnits en översikt av något l ikartat slag, nämligen Kr. Kålunds »Islands 
fortldslasvningers (i Aarb0ger 1882). Sedan Kålunds arbete trycktes för 
75 år sedan, har antalet fyndplatser stigit avsevär t : Av de 123 fynd
platser, som Eldjårn beskriver, voro endast 25 kända av Kälund. Bedan av-
delta förhållande framgår, alt författaren av Kuml och haugfé har gett 
sig i kast med en uppgift av betydelse. 

Avsikten med arbetet är givetvis i första hand att ge arkeologerna •— 
icke minst i de andra nordiska länderna — en fullständig redogörelse för 
de isländska vikingatidsfynden, men boken är skriven och disponerad på 
ett sätt , som också gör den lämpad att läsas av den isländska a l lmänheten. 
Man kan räkna med att avhandlingen kommer att fä inånga läsare utanför 
arkeologernas krets, ett förhållande som kanske skulle vara anmärknings
värt annorstädes än på Island. Det är emellertid denna egenskap hos arbetet, 
som gör att också historiker och filologer kunna läsa den icke endast u tan 
möda utan med ett spänt intresse från första sidan ti l l den sista, om de 
ha förmånen att kunna förstå isländska. 

I inledningskapitlet , »Fundur Islands og fornleifar», behandlas Islands 
upptäcktshistoria ur arkeologisk synpunkt . Hade man icke haft l i t terära 
uppgifter att stödja sig pa, skulle man icke veta mycket om den period i 
Islands historia som ligger före den nordiska kolonisationen under 800-talets 
senare del. Are frode skriver som bekant i Islendingabök, at t det bodde 
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kristna män på Island, när nordborna kommo di t ; dessa kallade nordborna 
'papar ' . »Men de drogo sedan bort, ty de ville icke vara här t i l l sammans 
med hedna män. Och de lämnade efter sig iriska böcker och klockor och 
k rumstavar ; därav kunde man förstå, att de voro iriska män.» Dessa Åres 
ord fä stöd i Dicuilus omkring år 825 skrivna arbete De mensura orbis terree; 
där omtalas, at t några präster vid 700-talets slut hade varit på »Thule», 
som beskrives så, att man knappast kan tveka om, at t det är Island som 
åsyftas. (Eldjårns uppgift, att »alla vetenskapsmän äro överens om,' att 
Dicuilus' Thule är Island», är emellertid icke fullt korrekt . Ännu 1956 
uppfat tas textstället som åsyftande Färöarna av t. ex. P. H. Blair i Anglo-
Saxon England.) Därtill kommer or tnamnens vi t tnesbörd; namn såsom Irski-
höll, Papey, Papaös o. s. v. äro minnen från den iriska bosättningen före 
landnåmst iden. Några arkeologiska stöd för denna tidiga bosät tning kunna 
icke framletas, anser Eldjårn, som alltså år krit isk mot alla de försök, som 
ha gjorts alt på Island finna spår av »paparna». Om vi icke hade haft 
or tnamnen och de historiska källorna, »mundi oss vera ékunnugt um 
1'eiinan ]>ått landnåmssögunnar». Detta beror naturl igvis huvudsakligen på — 
och det år cn slutsats , som man kan draga av fyndbristcn — aft någon 
omfattande bosättning av ir ländska eremiter icke har förekommit pa Island. 

Om betydligt tidigare besökare vit tna enligt Eldjårn tre romerska mynt 
från tiden 270—305 e. Kr. De tre mynten, som äro s.k. antoninianer , ha 
påträffats på Östlandet. Anmärkningsvärt är, a t t inga sädana mynt äro 
kända från Norge och Sverige, ett förhållande som gör det osannolikt, att 
någon av la i idnåmsmännen har haft dem med sig. Vem skulle komma pä 
den idén att taga 000 år gamla, värdelösa romerska mynt med sig på resan 
till Is land? Eldjårn anser det däremot sannolikt , att mynten ha förts till 
Island vid en tid, dä dessa mynt utgjorde betalningsmedel i romerska riket, 
samt att de ha kommit från den romerska koloni, som läg Island närmast , 
från England, som ju vid 200-talets slut var eu verkligt betydande sjömakt. 
Att skepp därifrån kunna ha drivits upp till Island kan sägas vara antagligt, 
men man ställer sig ändå något avvaktande. Det är givetvis förenat med 
stora risker att draga slutsatser av enstaka fynd av denna art . 

Detta inledningskapitel är emellertid endast ett slags förspel till av
handlingens huvudtema, som börjar med det andra avsnittet , Kumlalal . 
I delta lämnas en fullständig redogörelse för samtliga nu kända isländska 
forngravar samt deras innehåll . Som ovan nämnts är f y n d p l a t s e r n a s 
antal 123; antalet påträffade hednagravar är minst 246. 

Av särskilt intresse är givetvis de gravhögar, som man kan antaga ha 
samband med l i t terära källor. Detta förekommer i flera fall. Sålunda 
nämnas i Landnåmabök sammanlagt 25 gånger på vilka platser namngivna 
personer ha fått sina gravar. I denna enastående historiska urkund omtalas 
t. ex. gravhögarna vid TraSarholt i Arnessysla på sydvästra Island. Dessa 
högar nämnas ocksä i F löamanna saga. Det berät tas bl. a. hur Atli Hall-
steinsson överfalles av Hrafn porviSarson och får banesår : »Atli dog hemma 
pä TraSarholt och han lades i hög, såsom sed då var (ok uar bann heygQr 
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sem på uar siguenja til).» (>öi'Sr, Atlis son, var nio år, då detta hände. En 
gäng sex år senare får han reda på, att faderns baneman, l irafn, hade ridit 
ut t i l l Einarshofn till ett skepp, som låg där, samt att han ämnade sig hem 
på kvällen. » [>6rSr satt i försåt för Hrafn vid HaugavaS nedanför TraSarholt 
och hade ett spjut i handen och vill nu antingen hämnas sin fader eller bli 
dödad. Och på kvällen, dä Hrafn rider hem, springer fiurftr emot honom och 
ränner spjutet i honom. Hrafn föll av hästen och (>6r5r lämnade honom död. 
Och 'hans hög är öster om vägen, men väster om vägen ligger Atles hög och 
Olvis hög och Hallsteins hög (ok er par baiigr hans fyrir austan gatunu, en 
fyrir vestan er Atlahaugr ok Qlvisbaugr ok Hallsteinsbangr).» 

Här har man ett intressant exempel pa överensstämmelse mellan l i t terära 
källor och fornminnen. Man beklagar, att icke Eldjårn fick bli den förste 
att gräva ut dessa fyra gravhögar, som äro, eller rä t tare sagt ha varit , ståt
ligare än några andra kända isländska »fornmannakuml». De undersöktes 
nämligen redan år 1880, oeh den undersökningen fyller givetvis icke de krav, 
som den möderne arkeologen ställer. Efter den första undersökningen blevo 
gravarna svårt skadade; nu åters tår endast »Hrafnsliaugur». Platsen ä r 
in t ressant : Högarna placerades invid ridvägen, strax väster om det gamla 
vadstället, som alltså, när Landnåmabök skrevs, hette HaugavaS. 

Ännu beklagligare är kanske, att »Skallagrims hög» har skadats genom 
rovgrävning och genom förödande isländska naturkraf ter av mångahanda 
slag. Det hade vari t av stort intresse, om en modern undersökning hade 
kunnat verifiera uppgifterna i det stora mästerverk, som heter Egill Skalla-
Grimssons saga. 

En av de många starka scenerna i denna saga utgöres av skildringen av 
Skalla-Grims död. Den slutar med några rader om hur Skalla-Grim grav
sä t tes : Egill och ett par andra män buro den döde »ned till Naustanes och 
täl tade över liket om nat ten. Men pä morgonen vid flodtid lade de Skalla-
Grim i en båt och rodde honom ut till Digranes. Egill lät göra hög där 
längst ut på näset. I den gravsattes Skalla-Grim med sin häst, sina vapen 
och sina verktyg. Icke omtalas det», s lutar sagans skildring, »att löst gods 
lades i högen hos honom.» 

Vid Bringa i ÖngulsstaSahreppur påträffade vägarbetare en forngrav med 
inansben, svärd och spjut. I en för nägra år sedan publicerad uppsats (i 
essäsamlingen Gengiö ä reka) har Eldjårn lyckats göra troligt, att den man, 
som här var gravlagd, är BårSr Hallason, som enligt Viga-Glums saga blev 
dräpt av Vigfiiss Viga-Glumsson år 980. 

Fyndplatserna ligga tätast i Bangårvallasysla på Sydlandet — i den t rakt 
all tså, som bl. a. är Njålssagans huvudskädeplats — i EyJafJarSartysla på 
Nordlandet och i FljötsdalshéraS och dess omgivningar på nordöstra Island. 
Men någon systematisk inventering, l iknande den som nu pågår i Sverige 
genom Biksant ikvarieämbetets försorg, har icke ägt rum på Island. Det är 
väl troligt, a t t en sådan inventering skulle ge ett visst utbyte, även om man 
icke vågar räkna med att antalet fyndplatser skulle stiga så sensationellt 
som det har gjort i vårt land. 
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Det största antalet av de isländska forngravarna har kommit i dagen genom 
den för Island eljest så ödesdigra uppblås tu r inn ; pä många platser har det 
av skog oskyddade vegetationstäcket blåst bort, varvid de gamla gravarna 
blot tats . I många fall har givetvis denna erosion i betänklig grad skadat forn
minnena, och man mäste räkna med, att många forngravar på detta sätt 
under å rhundradenas gång helt ha fördärvats. Över huvud taget kan man 
konstatera, att de isländska väderleks- och naturförhål landena ha varit i 
hög grad ödeläggande för forngravsbeståndet. I jämförelse med Island är 
vårt land trots allt ganska lyckligt lottat . 

Trots den hårdhänta behandling, som de isländska forngravarna ha ut
satts för av naturens krafter, kan det fastställas, att några stora högar, s.k. 
kungshögar, aldrig ha förekommit på Island. Ett anna t konstaterande, som 
kan ge anledning till reflexioner av skilda slag, är, att Island, om man 
bortser från Färöarna och Grönland, är det enda nordiska land, där brand-
gravar fullständigt saknas. Det isländska gravskicket visar i detta avseende 
påfallande överensstämmelser med det som rådde i Skottland, på Orknöarna 
och på Shetland. Eldjårns översiktliga och klara framstäl lning av förhål
landena är mycket intressant och välskriven. Som man kunde vänta av en 
islänning, glömmer han icke att i detta sammanhang kasta en hastig men 
initierad blick på de l i t terära källorna. I den fornisländska l i t teraturen 
omtalas som bekant på flera ställen l ikbränning. På detta kan ett 
par berömda versrader ur den samling strofer, som bär namnet Håramål , 
fä lämna exempel: 

blindr cr bctrl 
en brendr sei ; 
nytr manngi nås 

blind man 
är bät t re än b r änd ; 
ett lik är ingen till gagn 

At kveldi skal dag leyfa, 
konu, er brend er . . . 

Mot kväll skall dag prisas, 
kvinna, dä hon är bränd . . . 

De strofer i vilka de citerade raderna stå visa ju , att l ikbränning har 
varit vanlig i det land, där stroferna diktades. Eftersom det arkeologiska 
materialet visar, att brandgravar icke förekommo på Island, bör all tså t i l l 
komstorten för stroferna sökas annorstädes, i detta fall i Norge, där lik-
bränning var vanlig under vikingatiden. 

Nu förekommer det visserligen skildringar av l ikbränning i texter, som be
visligen ha t i l lkommit pä Island, men i dessa fall är det uppenbarligen så, 
att författaren skildrar en sedan länge svunnen tids sedvänja. Att islän
ningarna kände detta skick från Norge, Sverige och Danmark är självklart . 
De ha uppfat tat det som ett ålderdomligt bruk, som därför passade u tmärk t 
för Snorre, när han skildrar hur Balder bars ut på skeppet och brändes 
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t i l l sammans med Nanna och sin sadlade häst.1 Samma sak gäller den bekanta 
skildringen i Ulfr Uggasons Husdråpa. Att av dessa l i t te rära skildringar 
draga slutsatsen, att l ikbräuning skulle ha förekommit på Island, är givet
vis oriktigt. Exempel på snarl ika slutsatser, när det gäller arkeologisk 
datering av forntida texter, skulle emellertid lät t kunna anföras. 

I ett innehål lsr ikt och vackert i l lustrerat avsnit t behandlar Kristjån 
Eldjårn gravgodset och tösfynden. Av redogörelsen, som behandlar hela 
fyndmaterialct , framgår, at t såväl beträffande vapen som rena prydnads
saker föremål finnas, som tåla cn jämförelse med fynden från de andra 
nordiska länderna. Men som helhet kan dock sägas, att is länningarna i be-
gravningsskicket ha visat större enkelhet och sparsamhet . Typiskt är a t t 
spjutet, mindre dyrbart än svärdet, är de isländska gravarnas vanligaste 
vapen. Ingenstädes har hästen så ofta följt sin ägare eller ä g a r i n n a 
i graven som på Island. 

Bland de många i gravarna påträffade prydnadsföremålen skall jag här 
endast nämna de fyra knapparna från Kåpa vid fjörsmörk, en av guld, de 
övriga av silver. De äro av intresse bl. a. därför, at t sådana prydnadsknappar 
av guld- oeh silvertråd eljest endast äro kända från Birka; Eldjårn anser 
det möjligt, att ägaren har fört dem med sig ti l l Island från Björkö. 

En av dessa knappar skulle kunna användas som il lustrat ion till ett 
textstäl le i Egill Skalla-Grimssons saga. Det är nämligen av allt att döma 
påsydda guldknappar av detta förnämliga slag, som åsyftas i sagan: Egill 
har gett sin trofaste vän Arinbjörn ett vackert långskeppssegel; som ju l 
gåva får så Egill cn guldsömmad silkesmantel, prydd med guldknappar 
ända ned (settar fyrir allt gul lknappum i gegnum n io r ) . Om detta gjorde 
Egill en visa: 

SjalfråSi lét sloeSur 
silki drengr of fengit 
gollknappaSar greppi 
getk aldri vin betra. 

(Av fri vilja gav den duglige mannen en silkesmantel med guldknappar åt 
skalden. Aldrig får jag en bät t re vän.) 

1 Snorres uppfattning av det hedniska gravskicket i Norden framgår av 
hans märkliga ut ta lande i Prologus till Heimskringla: »Den första t ids
åldern kallas brännåldern (brunaold) . Då skulle man bränna alla döda oeh 
resa bautas tenar efter dem, men sedan Frö hade höglagts vid Uppsala, reste 
många hövdingar såväl högar som bautas tenar till minne av sina fränder. Då 
senare danakungen Dan den högmodige lät göra en hög åt sig och befallde, 
at t man efter döden skulle bära honom dit i kungaskrud och s t r idsutrustning 
jämte hans häst med allt sadeltyg och mycket annat gods, så gjorde många 
av hans släktingar på samma sätt, och därmed började högåldern (haugsold) 
i Danmark, men länge därefter höll sig brännåldern bland svear och norr
män.» 
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I detta sammanhang kan den vackra svärdslidedoppskon från Lundur an
föras. Den anses vara av svensk härkomst, och det är då av intresse, att på 
fyndplatsen bodde landnåmsmannen borir snepill Ketilsson, som enligt 
Landnämabök var dotterson till fiorgnyr logmagr af Suiariki. 

Det framgår tydligt, att det isländska gravskicket stär i överensstämmelse 
med den gamla traditionen, att Island har koloniserats från Norge, huvud
sakligen från dess västkust. Detsamma gäller i stort sett om de föremål, 
som ha påträffats i gravarna. Förbindelser med England, Irland och vikinga
bygderna på de skotska öarna framträda jämförelsevis klart; skönjbara äro 
ocksä de östnordiska kontakterna. — Det bör till slut framhållas, att det 
för vikingatidsforskningen är av stort värde att nu ha fått möjlighet att 
i detalj lära känna ett viktigt nordiskt område under en klart avgränsad 
tidrymd. 

Med sin doktorsavhandling har Kristjån Eldjårn framlagt ett arbete så 
omfattande och rikt att det icke finnes någon möjlighet att här lämna en 
adekvat sammanfattning. Han förtjänar ett tack för sitt vackra verk, icke 
endast från arkeologiskt håll utan också från historiker och filologer. 

Sven B. F. Jansson 

HANS HANSSON: Stockholms stadsmurar. Stockholm 1956. 
Stockholms stadsmurar ha en lång och invecklad historia, vilket man 

numera kan studera endast med hjälp av skriftliga källor, bildmaterial och 
arkeologiska undersökningar. Av själva medeltida försvarsverken finnes 
ingenting kvar ovan jord. Men genom att stadsmuseets arkeologiska avdel
ning utnyttjat varje möjlighet till undersökning i samband med schakt-
ningar för ledningsgravar och nybyggen i Stockholms centrala delar, har 
man fått fram viktiga fragment även av stadens gamla befästningar. Under 
en längre tid ha dessa undersökningar letts av Hans Hansson i hans egen
skap av antikvarie vid Stockholms stadsmuseum. Detta har resulterat i ett 
arbete på 400 sidor, framlagt som akademisk avhandling vid Stockholms 
högskola våren 1956. 

Arbetets register är brett — frän arkeologi till historia och konsthistoria, 
från enkla träbefäsfningar till kontinentalt påverkade kanontorn. Förfat
taren börjar med stadsholmens ursprungliga grundlinjer, där utgrävnings-
resultat kombineras med naturgeografiska iakttagelser. Bedan här lär man 
känna förf. som en skicklig fältarkeolog genom hans tolkningar av olika 
timmerfragment oeh avlagringar — Stockholms årsringar. Det är att se pä 
Stockholm i grodperspektiv och det är ett material som är mycket svårt att 
beskriva. Men förf. behärskar den svåra och sällsynta konsten att framlägga 
även sådant på ett levande och fängslande sätt. 
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Mot Martin Olssons datering av kastalen vid Norrström till 1100-talets 
slut ställer förf. sig skeptisk. Bl. a. jämför han de svenska och danska torn-
borgarna och gör härvid gällande, att de centrala svenska bygderna vid 
Mälaren måste betraktas som långt avlägsna och efterblivna i jämförelse 
med det kont inental t påverkade Danmark. Vidare har förf. analyserat forn
borgar men berör endast i förbigående Upplands rundkyrkor , vilka han 
anser sakna betydelse för dateringen av stockholmstornet. Visserligen kan 
de icke påverka dateringen direkt. Men rundkyrkorna eller rä t ta re sagt 
kyrkornas försvarsegenskaper — både i rundkyrkor och rektangulära kyrkor 
— visa ju tydligt, att inan satte sig till motvärn under 1100-talets slutskede. 
För övrigt dateras Munsö kyrka enligt sydportalens spetsbågc, vilken emeller
tid är sekundär — ti l lkommen först under senmedeltiden, då kyrkan genom
gick en modernisering. 

Vi kominer kanske kastalproblemet närmare genom att se det t i l l sammans 
med Stockholms äldsta r ingmur. Om gamla r ingmuren vet man, att den 
fanns 1288. Men inuren måste vara betydligt äldre, säger författaren, och 
föreslår en datering av denna ti l l 1200-talets mitt , vilket skulle ge en 
antydan om att hela anläggningen är frän denna tid. Här skulle man ha 
önskat en ingående plananalys . Slottet med sina två gårdar är s t ramt i 
grundplanen som ett romerskt kastell . I motsats till detta sl ingrar den 
gamla muren mjukt kring åskantea, medan den yngre muren åter är byggd 
med raka inursträckor frän torn till torn. Varför byggde man så, vad ligger 
bakom ett sådant byggnadssätt i Stockholm? Att gamla muren är terräng-
bunden beror ej endast därpå, att den är byggd vid åsbranten, och ej heller 
kan förhållandet helt förklaras med att muren icke hade några torn, port
tornen givetvis undantagna. Muren är terrängbunden på ett säreget sä t t ; 
man har här att göra med en särskild typ, som icke endast förekommer på 
höjder. Murens sträckning påminner på ett slående sätt om vallanläggningar 
i fornborgarna. Här torde man ha rät t att ställa sig frågan: har icke en 
vall j ämte palissad föregått den gamla muren? Det tog en ganska lång tid 
att bygga en ter rassmur , och detta bör man ha gjort successivt — bit för 
bit ersatte man de gamla befästningarna av jord och trä med' s tenmurar . 
Vallen mäste ha sträckt sig kring hela holmen, och i anläggningen bör kas
talen vid Norrström och ev. också södra tornet ha ingått som kärnborgar . 
Genom en sådan teori får man visserligen ej heller någon absolut kronologi 
för Stockholms äldsta fästningsverk, men man får en teoretisk möjlighet att 
flytta gränsen t i l lbaka före stadens och slottets grundläggning. Därjämte 
får man cn direkt parallell till Gröneborg i Svinnegarnsviken utanför En
köping, av förf. även utnyt t jad som jämförelsemater ia l . 

När Birger jar l sedan anlade slottet på holmens norra del, hade man 
som utgångspunkt den gamla kastalen, en relikt från 1100-talet. Hade tor
net byggts samtidigt med högslottet, hade det knappast legat så, som det 
sedan gjorde — ganska illa placerat ur försvarets synpunkt . Slottet är en för 
sin tid mycket modern och märklig mil i tärborg, som vänder sin bredsida 
mot norr och liksom en sköld skyddar stadsholmen. 
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I fråga om själva gamla s tadsmuren, dess läge, byggnad och portar stå 
vi redan på fastare mark. Bevisföringen för murens sträckning är över
tygande, l ikaså analysen av murens konstrukt ion. Förfat taren har med 
biets flit analyserat och kombinerat uppgifter i tomthandl ingar , vilket bl. a. 
i l lustreras av bilaga nr I. PaståB muren ställvis var ganska låg, var den 
ett ansenligt försvarsverk, den enda av Stockholms r ingmurar , som blev helt 
färdig och som omslöt stadens kärnpar t i . Det är därför nägot förvånande, 
at t förf. låter denna mur förlora sin betydelse som försvarsverk redan på 
1300-talet. Muren fanns ju kvar ännu under 1500-talets början och kan för 
innerstaden ha spelat cn viss roll under hela medeltiden. 

I samband med gamla murens förebilder och paralleller berörs den 
redan nämnda Gröncborg, en mycket intressant parallell till Stockholm. 
Av ut ländskt material pekas pa några tidiga borgar i Västra Tyskland, I. ex. 
Miinzcnbcrg. Men särskilt påtagliga likheter med stockholmsmurcn finner 
förf. först i Laon, Coucy, Vezelay, Långres och andra nordfranska oeh bur
gundiska städer. Han framhåller, att det är omöjligt att avgöra, om dessa 
a l lmänna l ikheter också tyda pä direkta impulser. Men förutsät tningarna 
finns, förbindclselinjcn kan gå över Värnhem, den erikska ättens och Birger 
j a r l s egen gravkyrka. Längre fram tillägger förf. emellertid, att även in
flytelser frän tysk borgarki tektur kan ha gjort sig gällande. — I Värnhem 
har man följt cn inom orden utarbetad plan, och under en viss tid leddes 
arbetena troligen också av cn cistereiensisk byggmästare. Men fr. o. m. 1240-
talet spelar byggnadsfolk från Visby cn stor roll, såsom bl. a. Erik Lundberg 
övertygande har visat. De franska kontakterna via Värnhem äro sålunda 
icke fasta. Här skulle man nog välja förf:s andra al ternat iv — inflytelser 
från tysk borgarki tcktur och anläggningar som Gröneborg. Man behöver 
dock icke alls gå sä långt som till Miinzenberg 1' Hessen; överallt i Tysklands 
norra del finnas försvarsverk, som til lhöra samma familj som Stockholms 
lilla fästningsgördel. Hit hör även Lubeck som ett sent exempel. 

I fråga om fästningsverk utanför gamla muren, kring den s.k. lågstaden, 
har de senaste årens undersökningar i synnerhet i nordvästra delen varit 
särskilt givande. Man har upptäckt rester både av trä och sten. Genom 
rekonstrukt ion av cn s.k. (rännil- har förf. gjort ett intressant försök att 
ge en föreställning om de många t räkonst rukt ioner som fanns i det medel
tida Stockholm. Man kan emellertid fräga sig, om benämningen I rämur är 
lämplig för dessa anläggningar, vilka man helst brukar kalla för balverk, 
en benämning som under medeltiden hade en vidsträckt betydelse. 

Stenmuren kring lågstaden har t i l lkommit i olika etapper och har en 
mångskiftande byggnadshistoria. Denna senmedeltida mur uppdelas av förf. 
framför allt på grund av historiska fakta i två stora avsni t t ; Mälarmuren 
och Saltsjöinuren. Uppdelningen är väl grundad och utgör en av de viktigaste 
oeh intressantaste iakttagelserna rörande Stockholms försvarshistoria. Av 
denna fästningsgördel har utgrävningarna vid Mälarmurens nordvästra del 
blottat mycket intressanta detaljer. Särskilt bör Gråmunkefornet nämnas, 
av förf. rekonstruerat som en mycket låg byggnad utan yt ter tak. Förf. har 
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därvid följt tornets utseende på Vädersolstavlan. Här liksom även i fortsätt
ningen gäller det, att taga Vädersolstavlan som källa med stor försiktighet. 
I övrigt äro förf:s rekonstrukt ioner utförda med stor arkeologisk precision. 
Man kan dock ifrågasätta, om muren verkligen hade s. k. vingar vid 
hamnarna , exempelvis norr om Draktorncf, vid Kogghamn och Kornham? 
Enligt förf. skulle motsä t tn ingarna mellan merkanti la synpunkter och för
svarshänsyn gjort sig gällande här . Men var dessa motsät tningar så stora, 
att man måste lämna farliga bräscher i stadens försvarsgördel? Det må 
vara, att man hade luckor i s tadsmuren under en viss tid, varvid försvaret 
sköttes med hjälp av tillfälliga befästningar, t räskansar och bålverk och 
delvis litade man väl även på pålkranscn. Men en sammanhängande mur 
måste dock ha varit allas önskemal. 

Sal ts jömurcns byggnadshistoria är ytterst invecklad. Muren var ett lapp
verk, såsom författaren säger, ett resultat av flera byggnadsskeden med 
(ånga intervaller, hur enhetlig den än ser ut på kar tan. Här har förf. utfört 
ett mönstergill t och beundransvär t arbete, framför allt genom att kombinera 
de rikhaltiga arkivaliska uppgifterna med bi ldmaterialet . Man får läsa 
om intressanta kombinat ioner trä—sten, om viktiga konstruktionsdetal jer . 
Och framför allt — man får cn föreställning om hur det gick til l , när en 
s tadsmur skulle uppföras under dåliga förhållanden, hur man kämpade 
sig fram bit för bit . Typologiskt sett råder en märklig konservatism i Salt-
s jömuren: trots att byggnadstiden sträcker sig långt in i 1500-talet, behålla 
tornen sin tradit ionella plan. Endast rundtornet vid Slottsbacken, som bygg
des på platsen av ett äldre torn år 1505, är anpassat för eldvapen, över
byggnaden på bilden sid. 150 kan ej t i l lhöra detta torn utan slottets sydöstra 
rondell, vilket är bevisat av Martin Olsson med hjälp av syftlinjer. Vad 
Saltsjöfrontcns s t räckmurar beträffar, så är det frestande at t tolka muren 
söder om Skultatornet (avbildad på Hogenbergs stick, sid. 151) på följande 
sä t t : den låga muren är av sten, och på denna mur fanns t räpar t ier , som 
brann 1519. En del byggnader har kommit till på muren och i murlinjen 
under 1500-talet, men själva den laga muren med cn rad porthus och små 
magasinbyggnader härrör måhända från tiden före branden 1519. Ett sådant 
byggnadssätt — att kombinera mursträckor med byggnader — har ju gamla 
anor — man tänker närmast pa Visby — och även i borgarkitekturen var 
det en ganska vanlig företeelse. Hogenbergs stick skulle i så fall direkt 
visa, hur man ställvis hade byggt den senmedeltida muren kring lågstaden, 
kanske särskilt vid hamnområden, där kombinat ionen s t räckmurar -magasin
byggnader gav en bra lösning pa eventuella motsät tningar mellan det mer
kanti la och rörsvarshänsynen. 

Om Söderportens ytterst invecklade byggnadshistoria har förf. lämnat 
en grundlig beskrivning, baserad dels på räkenskaper, dels pä bi ldmate
rial . Men räkenskaperna äro summariska och bi ldmaterialet kan ställvis 
tolkas pä olika sätt. Den redogörelse som förf. lämnar är formellt .fullt 
korrekt, men på grund av käl lmaterialets osäkerhet stå frågorna delvis 
ännu öppna. I det klart och logiskt utarbetade kapitlet om Norreport ligger 
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huvudvikten med rät ta pä yt tre Norretorn. Vad tornets byggnadshistoria 
beträffar, sä kan borgmästaren Henning Pinnows meddelande i räkenska
perna för 1469 knappast tolkas sä, att hela yttertornet byggdes på drygt 
en och en halv månad. Det gamla tornet revs troligen ej helt, ulan endast så 
mycket som behövdes för att få förtagning; och så försågs ett gammalt 
rektangulärt port torn med flankeringstorn enligt t idens krav. - - Fästnings
verken på Gråmunkcholmen—Biddarholmen äro förebildligt undersökta . 
Nu vet man att »Birger j a r l s torn» är byggt av tegel från Klara kloster 
under de två åren närmast efter Västeråsriksdagen 1527. 

Med kapitlet om främmande förebilder föres läsaren ut på internationell 
mark. Kapitlet visar en grundlig mater ia lkännedom, förf. är väl orienterad 
i l i t tera turen och har komplet terat sina kunskaper under omfat tande ut
landsresor. Ett stort antal s tadsmurar äro analyserade med det klassiska 
exemplet — Boms nära två mil långa mur i spetsen. Allt detta är korrekt 
framlagt och kan ge läsaren intressanta fakta om medeltidens befästnings
konst, men det är en utveckling, som står Stockholms försvarsverk ganska 
fjärran. Betydligt närmare stockholmsproblcmen kominer man med de dub-
belflankerade portarna i Bhcnlandet , en fråga som förf. har klarlagt med 
stor skärpa. Ännu närmare Stockholm — både geografiskt och konsthistoriskt 
— kommer man i kolonistäderna i norra och östra Tyskland. Men det sist
nämnda området bl ir ej fullt u tnyt t ja t i st i lanalysen, och förf. kommer till 
slutsatsen, att Stockholms senmedeltida befästningar antagligen gå t i l lbaka 
pä s tadsmurar vid nedre Bhen och icke på nordösttyska, vilka dock är 
förgreningar på samma stam. Här skulle man ha önskat en större klarhet 
i den sti lkrit iska analysen. Visserligen bar Rhenlandet betytt oerhört mycket 
även för konstutvecklingcn i Nordtyskland, särskilt då under 1200-talet och 
ända fram till 1300-talets mit t . Men redan från 1300-talets förra hälft börja 
egna drag a l l tmer utkr is ta l l i seras i de nordtyska tegelområdena — en u t 
veckling som fick ganska tydliga konturer under 1300-talets slutskede. Detta 
kan bl. a. i l lustreras med bilder i avhandl ingen: s tadsmuren i Templin med 
sina halvrunda torn är rhcnländskt påverkad, porttornet sammastädes 
däremot är senare tillbyggt och mycket typiskt för Nordtyskland. Det är 
en utveckling, som börjar redan tidigare, under 1200-talets andra hälft, i 
ett land som har haft cn stor betydelse både för Nordtyskland och Skandi
navien under senmedelt iden: Tyska ordens Preussen. Många preussiska 
städer såsom Königsberg, Elbing och Thorn, hade s tadsmurar med rektangu
lära helt s lutna torn, antingen i murl injcn eller också byggda på samma 
sätt som tornen i s toekholmsmurcns nordvästra och nordöstra delar. Att 
Tyska orden haft stor betydelse för arki tekturens utveckling i Norden under 
1300-talets andra hälft och 1400-talets början, torde ingen ha bestri t t . Ealigt 
förf. skulle man ha uppfört de äldsta delarna av lågstadens mur under 
1300-talets sista fjärdedel, medan man däremot ej nämnvär t u tnyt t jade den 
lugna perioden 1395—1434 till murbygget. Ur sti lkrit isk synpunkt skulle det 
dock mycket väl passa at t låta inuren växa fram även under 1400-talets 
första tredjedel. 
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Av torn anpassade för nya vapen är som sagt yt t re Norreport mycket 
ingående analyserad. Förfat taren antager, att det sannolikt var från Neder
länderna som Pinnow fick idén till utformningen av yt tre Norreport 1469. 
Det är mycket möjligt — den dubbelflankerade porten är typisk för Neder
länderna, däremot mindre vanlig i Nordtyskland. Men enstaka och ganska 
intressanta exempel finnas, främst Holstentor i Lubeck. Man började med 
Holstentor 1467, och det log drygt 10 år att slutföra bygget. Det är u tan 
tvivel värt att lägga märke till att två är efter det man börjat med Holsten
tor i Lubeck, en port av samma typ uppfördes i Stockholm på init iativ av 
lubeckaren Pinnow. Säkerligen spelade försvaret en stor roll, men man bör 
kanske även hälla i minnet, att liksom kyrkorna tävlade sinsemellan med sin 
inredning, gjorde städerna det med sin arki tektur . Pa 1400-talet tävlade 
man nästan hysteriskt med stadsportar — både i stora och små städer. 
Stockholm kom före Ltibeck, fastän tornet blev mindre än Holstentor. Nu 
finns det ej kvar — möjligen bortsett från några rester under Riksdags
huset. 

Vad Stockholms kanontora och rondeller beträffar, så hade det varit 
önskvärt att det nordiska och inhemska materialet något noggrannare ana
lyserats, framför allt relat ionerna mellan Danmarks och Sveriges fortifika-
tionsväsen under denna intressanta period, som varken t i l lhörde medeltid 
eller nyare tid. Till fästningsverk av nyare t idsart kom man aldrig i Stock
holm. Orsakerna härti l l har förf. på ett förträffligt sätt klargjort . Det sista 
försvarsverk man uppförde i Stockholm var några t räskansar under Karl IX :s 
tid — så slutade man nästan vid samma punkt, där man hade börjat flera 
hundra ar t idigare. 

Hans Hansson har utfört ett förebildligt arbete. I synnerhet måste den 
noggranna bearbetningen av primärmaferialet framhävas och hur förf. med 
stor flit framtagit byggnadslämningar under den sten, asfalt och cement, 
som nu täcker den gamla stadsholmen. Under sådana förhållanden har 
hit t i l ls ingen s tadsmur i Västerlandet blivit i så stor uts träckning undersökt, 
och avhandlingen kommer säkerligen att ha betydelse även utanför landets 
gränser och detta i synnerhet pä grund av särdrag som finnas i Stockholm 
— kombinationen av trä oeh sten. Boken kommer särskilt att vara . t i l l nytta 
för medeltidsarkeologer, för den lilla skara av konsthistoriker som tar direkt 
kontakt med historien i leriga utgrävningsgropar och dammiga byggnads-
lämningar . Men så problem- och mater ia lr ik som avhandlingen är, kommer 
den säkert att flitigt användas även av många andra, som har nordisk 
medeltid som sitt forskningsmål. 

Armin Tuulse 
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