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När blev Island bebyggt? 
I mänsklighetens historia hör Islands bebyg
gelse till den sista etappen i människans eröv
ring av jorden. Två stora öar långt ute i oce
anerna var bland de sista större beboeliga 
landområden som människan tog i besittning, 
i Stilla havet Nya Zeeland, i Atlanten Island. 
Det geologiskt och biologiskt relativt gamla 
Nya Zeeland bebyggdes först av neolitiska po-
lyneser, det geologiskt och biologiskt relativt 
unga Island bebyggdes först av europeiska 
järnåldersbönder. När skedde detta? Den is
ländska frågan är aktuell i anledning av en ny 
akademisk avhandling av Margret Hermanns-
Auöardöttir som av Arkeologiska Institutio
nen vid Umeå Universitet antagits till försvar 
(Hermanns- Auöardöttir 1989). 

Frågan om tiden för Islands första bebyg
gelse är gammal inom nordisk historieforsk
ning, och inom nordisk arkeologi finns den 
med redan från den första heroiska veten
skapliga tiden. Sålunda insåg man i början av 
1800-talet att Islands fornlämningar var av 
annan karaktär än Skandinaviens. Finnur 
Magnusson skriver bl. a. i en översikt från 
1816—17 för "Commissionen for oldsagers 
opbevaring" i Köpenhamn över Islands forn
lämningar att det (Rafnsson [ed.] 1984, s. 
616): 

. . . kan isar anmaerkes en paafaldende Mangel paa 
de maerkdige Heden-Olds Steensaetninger, der fin
des saa hyppig i Danmark, og ere saa skiönt beskrev
ne af Professor og Ridder Dr. Thorlacius o:fl: Aar-
sagen hertil ligger deels i den Omstaendighed, at 
Offerkredse og aabne Templer vare for det meste 
komne af Brug i Norden paa den Tid da Island fik 
sine Beboere . . . 

Kort före årsskiftet 1816-17 blev både Finnur 
Magnusson och Christian J. Thomsen antagna 
som medlemmar av oldsagskommissionen där 
frågan säkert har diskuterats. I ett brev till 
biskop Steingrimur Jönsson på Island under
skrivet av hela kommissionen (9 personer) av 
den 25 mars 1825 sägs bl. a. (Islands National-
arkiv, Bps C.V.210): 

Ligdedes bliver altid enhver af de Oldsager, som 
findes paa Island og som ere aeldre end Christen-
dommens Indfördse paa denne Öe sasrddes intere-
sante, da man med Grund kan antage, al de samilig 
henhöre til den siste Periode af Hedenskabet og 

altsaa kan tjene lil at beslemme Alderen af lignende 
Stykker, der findes andre Steder i Norden . . . 

Samma tanke kommer till uttryck i ett brev till 
samma biskop Steingrimur Jönsson från C. J. 
Thomsen av den 30 september 1836 (Islands 
Nationalarkiv, Bps C,V,210): 

Enhver Oldsag fra den hedenske Tid, selv om det er 
et lille Fragment, har altid en egen Interesse for os 
naar det kommer fra Island i det at det tjener til at 
bestemme Tiden af hvad vi finde i det ovrige Nor
den af lignende Säger. 

Utifrån det arkeologiska materialet hade man 
alltså anledning att tro att det äldsta skriftliga 
materialets datering av Islands första bebyg
gelse till sent 800-tal var riktig. Så är fallet 
även i dag. 

Sedan den stora samhällsomvandlingen på 
Island sent på 1800-talet, dvs. övergången 
från lantligt bondesamhälle till urbaniserat 
fiske- och industrisamhälle, började man ifrå
gasätta de skriftliga källornas tillförlitlighet 
liksom så mycket annat i bondesamhället som 
ansetts självklart. Man har ofta försökt ta frå
gan om Islands första bebyggelse till revision 
men utan större framgång. 

Sålunda ansåg skalden Einar Benediktsson 
sig ha funnit romerska inskriptioner från 300-
talet i grottor på det isländska sydlandet. Det 
visade sig sedan att ingen av dessa inskriptio
ner kunde bevisas vara så gammal. En tid 
framhöll Kristjån Eldjärn att ett fynd av ett 
romerskt kopparmynt skulle ha förlängt Is
lands historia 500 år bakåt i tiden. Senare tog 
Kristjån Eldjärn sina ord tillbaka. Små kop
parmynt av romerskt ursprung är även kända i 
vikingatida kontext i Sverige. Här skall inte 
anföras alla de teorier man haft om stenålder 
osv. på Island, dylika transcendentala tenden
ser är lustiga nog, men de har inga säkra 
empiriska vittnesbörd som grund (Andrésson 
1966). Inget av det som här anförts omnämns 
i Umeåavhandlingen ifråga, det påstås där
emot något förenklat att arkeologin på Island 
haft som mål att bekräfta vad som står i de 
medeltida skrifterna (s. 1). 

Vi är inne i ett intrikat förhållande mellan 
skriftligt och arkeologiskt källmaterial när vi 
försöker bilda oss en uppfattning om när Is-
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land först bebyggdes. I Umeåavhandlingen 
diskuteras båda källgrupperna. I det följande 
diskuteras avhandlingens behandling av käll
materialet på några punkter, främst vad gäller 
avhandlingens tes om den tidiga dateringen av 
Islands bebyggelse. 

På 300-talet före Kristus beskrev Pytheas 
från Massilia Europas nordliga trakter. Längst 
norr i oceanen berättade han om ön Thule. 
Denna ö blev sedan hos de antika författarna 
en symbol för de längst i norr belägna länder
na som man kände till (Gisinger 1963). Man 
upprepade i stort sett det samma om ön Thule 
ända fram till den engelske Beda Venerabilis 
(d. 735). Beda berättar att man i hans dagar 
liksom människor förr i tiden kommit till den
na ö, annars anförs inget nytt om ön Thule 
(Jones [ed.] 1977, s. 379; Jones [ed.] 1980, s. 
590; Hurst [ed.] 1962, s. 317 verkar vara 
okänd i avhandlingen). Omkring hundra år 
senare, ca 825, skriver Dicuilus ett geografiskt 
översiktsarbete som i stort sett endast är en 
upprepning av det som sagts förut. Men i hans 
arbete finns en originell passus om öar norr 
om de brittiska öarna där får skall leva och 
beta. Man har antagit att han där berättar eim 
Färöarna. Vidare skall även ön Thule enligt 
Dicuilus vara belägen norr om de brittiska 
öarna, där några sjömän skulle ha anlänt ett 
par år tidigare. Men alla dessa öar norr om de 
brittiska öarna, säger Dicuilus, är ständigt 
obebyggda av människor (semper desertae) 
(Tierney [ed.] 1967, s. 74-76). 

Umeåavhandlingen ger följande tolkning av 
Beda och Dicuilus' skrifter (s. 153): 

Enligt dessa skrifter har Irland och de Brilliska 
öarna tydligen kontakt med Island, nägot som bara 
kan förklaras utifrån att del fanns något ömsesidigt 
intresse bland befolkningen i dessa områden. 

Det är inte "tydligt" att källornas Thule är det 
land seim vi i dag kallar Island och teilkningen 
går stick i stäv med Dicuilus' konstaterande att 
öarna i nord är obebyggda. Vidare står att läsa 
i avhandlingen (s. 153): 

De omnämnda brittiska 700- och 800-lalsskrifterna 
understryker att Island, under benämningen Thule, 
varit bebott under merovingertid, fast det i dessa 
belägg inle berättas något om invånarnas geografis
ka eller etnologiska bakgrund. 

Varför spekulera i geografisk eich etnologisk 
bakgrund fiir människor som enligt källorna 
är obefintliga? Den äldsta källan som explicit 
sammankeipplar Thule och Island är mäster 
Adam av Bremens kyrkohistoria från 1070-
talet. Inga äldre källor finns där Thule sägs 
vara Island (Schmeidler [ed.J 1917, s. 2 7 1 -
274; jfr Svenberg [övers.] 1984, s. 234-235 
och 255-256). 

Ett kapitel senare i avhandlingen bär över
skriften "Religionen på Island under me
rovingertid och vikingatid" (s. 155—156) och 
består av grandiosa spekulationer. 

Även behandlingen av det inhemska, dvs. 
isländska, skriftliga källmaterialet är egen
domlig. I en engelsk disputationstitel främst i 
avhandlingen sägs om tiden för Islands bebyg
gelse: 

The iradilionally accepted dala is based on second
ary sources, principally lhe Book of settlements, writ
ten in the 13lh century .. . 

Detta är inte riktigt. Den äldsta ännu bevara
de skriftliga källan i denna fråga är Ari t>or-
gilssons Islendingabeik från 1100-talets första 
decennier (Islendingabök Ara fröÖa 1956). Den
na källa är märklig bl. a. därför att den är 
bland de äldsta som fogar isländsk och skandi
navisk historia in i kristen europeisk tideräk
ning. Ari har gjort sina undersökningar efter 
bästa förmåga och han anför en del hemuls-
män för dateringen när bebyggelsen av Island 
från Norge skulle haft sin början. Enligt ho
nom blev det "i den tid" (i bann tiöj när 
Edmund den helige blev dräpt, det var 870 
efter Kristi börd, "enligt det senn skrivs i hans 
(dvs. Edmunds) saga" (aö J?vi er ritiö er i sögu 
hans). "I den tid" beir naturligtvis förstås som 
ungefärlig datering, det är varken datum eller 
klockslag att göra sig lustig över. Aris kronolo
giska källor härstammar uppenbarligen delvis 
från England. Detta källäge har sedan gam
malt varit känt bland Nordens seriösa histori
ker och arkeologer. Det verkar inte vara känt i 
avhandlingen. Flera exempel på eikunnighet 
och okritisk behandling av det skriftliga käll
materialet i avhandlingen skulle kunna anfö
ras. 

Ari framhåller atl innan Island blev bebyggt 
från Norge fanns det på Island kristna männi-
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skor som "lämnade efter sig irländska böcker, 
bjällror och biskopstavar. Därav kunde man 
förstå att de var irländska män", säger Ari. I 
Umeåavhandlingen s. 153 tas ut bjällror och 
biskopsstavar ur Aris text och det framhålls 
att kristna symboler av det slaget knappast kan 
ses "som tecken på etniskt ursprung, fast den 
förklaringen går att läsa i Islendingabök . . . " . 
De irländska böckerna i källan har alltså slo
pats för att man skall kunna påstå att det på 
Island fanns kristna människor som inte var 
irländska före den tid då Island bebyggdes 
från Norge enligt Ari. Detta är en besynnerlig 
frisering av det redan osäkra berättande käll
materialet. Fortsättningen blir naturligtvis 
bara hypoteser och fantasier. 

Det arkeologiska materialet från Vestman-
naöarna presenteras i en planritning över ett 
område upp till 4 0 X 4 0 meter innefattande 
åtminstone åtta husgrunder. Sektiemer eller 
profilritningar är däremot mindre omfattan
de, oftast är det frågan om delar, omkring en 
meter i längden, betecknade med ord som 
"från sektion X" (s. 60 och 78) eller "från 
sektion O - P " (s. 36 och 80). Det kan ibland 
vara svårt att passa in profil på plan. När 
ritningarna av dessa profiler granskas visar 
det sig att man har gärna grävt bort lagerföljd 
inne i själva husgrunderna utan dokumenta-
tion. Detta betecknas i profilritningarna med 
ord som "utgrävning '71- '72" (s. 72—73 och 
77-78) eller "utgrävning ' 72" (s. 36, 60, 
73-74 och 80-81) eller "utgrävning ' 7 9 - 8 0 " 
(s. 75), dvs. man har på dessa ställen grävt bort 
kontext, som vanligtvis är lagerföljd ovanpå 
husgrundernas golvyta, utan att dokumentera 
den. Denna brist får skrivas på undersökarens 
räkning och får tyvärr allvarliga konsekvenser. 

Husformerna och föremålsfynden ger inte 
möjlighet till neiggrann datering. Dateringen 
av det arkeoleigiska materialet hängs på nio 
14C-mätningar på träkol som samlats i gropar i 
husgrundernas golv. Groparna kallas för 
kokgropar vilket kan diskuteras. Ålderssprid
ningen enligt mätningarna av dessa nio prov 
är förvånansvärt stor, 545-1445 A.D, kalibre
rad med två standardavvikelser (s. 46). Två av 
de yngsta proven (U-4402: 785-1155 A.D. och 
U-2537: 1290-1445 A.D.) från gropar i golv i 
anläggning VII resp. II, utgallras som "sekun

dära" i avhandlingen (s. 46). Dokumenterad 
lagerföljd eich kontext ovanpå alla de gropar 
som prov tagits från saknas och någon utgall-
ring av det ena eller det andra i efterhand kan 
därför inte godtas. 

Vedanattnnisk analys av proven har visat att 
en del av träkolen gjorts på trädarter som inte 
växer på Island (s. 178). Det betyder att man 
gjort träkol på drivved. Drivved vid Islands 
kuster härstammar både från Sibirien och 
Amerika. En del av träkolen är gjord på björk, 
dvs. en trädart som växer på Islands fastland 
men inte på de saltdrivna Vestmannaöarna 
och de flesta 14C-mätningarna har gjorts på 
utsorterad björkkol. Vi vet från skriftliga 
källor från 17- och 1800-talen att träkol gjor
des på drivved på Island, fast det inte nämns i 
avhandlingen. Vidare vet vi från medeltida 
skriftligt källmaterial att man i brist på bränsle 
grävde i jordlager efter gamla björkrester 
(fauskar, fauskagröftur), inte heller det nämns 
i avhandlingen. Råmaterialet till träkolsfram-
ställning på Island var sålunda av olika ålder 
och härkomst. Här skulle man kanske kunna 
använda den amerikanska jargongen och tala 
om "anthropogenic bioturbation processes" 
(Taylor 1987, s. 105-115). Andra skulle kan
ske vilja tillämpa en gammal tumregel på de 
nio 14C-mätningarna i förhållande till de ar
keologiska anläggningarna i Vestmannaöarna 
och betrakta dem som mynt i ett slutet skatt
fynd. De yngsta mätningarna skulle i så fall 
spela slutmyntets roll och ange terminus post 
quem för anläggningarna. I det arkeologiska 
materialet finns inget som motsäger en så sen 
datering. 

De arkeoleigiska utgrävningarna på Vest
mannaöarna innebär sålunda inte oväntade 
upptäckter. De verkar lämna åtskilligt att öns
ka i fråga om noggrannhet i fältarbetets utfö
rande och provtagning för HC-analys synes 
vara bristfällig med hänsyn till proveniens. 
Dessutom vittnar avhandlingen om något 
vårdslösa teilkningar av såväl mätningsresulta
ten som de skriftliga källorna. Slutsatsen blir 
tyvärr den att själva huvudtesen om "me-
rovingertida" bosättning på Island har karak
tär av osäkra spekulationer. Exkurserna om 
etnologi och religion på Island under "me
rovingertid" får betecknas som fantasi eller 
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d r ö m m a r . U m e å a v h a n d l i n g e n h a r kasta t ljus 

öve r hel t a n d r a f ö r h å l l a n d e n än I s lands ä lds ta 

bebygge lse . 
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Häsköl i I s lands 

H e i m s p e k i d e i l d 

v / S u ö u r g ö t u , IS-101 Reykjavik 

I s land 

Varför Mariakyrkans stora sydkapell i Visby inte kallades 
Swertingska kapellet under medeltiden 
Visbyfranciskanernas årbok berättar att år 
1342 halshöggs stadens båda borgmästare, 
Herman Swerting och Johannes Moop, jämte 
"många andra" (SRS I pag. 33). Båda "tung
orna" drabbades, ty Johannes Moop var tydli
gen den gutniske borgmästaren. Uppgiften 
om detta "blodbad" har införts i årboken 
utan varje som helst kommentar, trots att det 
rör sig om två av stadens ledande män. Först 
1633 möter i Strelows krönika uppgiften att 
de båda borgmästarna "med nogle aff rådet 
och borgere" blev halshuggna på torget, eme
dan de "hafde indgangit och samtyckt le-
dingszpenge at utgifuis til Sverrig deris borge
re ubewist" (s. 161 f ) . Strelows ersättning av 
"multi alii" med några av rådet och borger
skapet är en precisare uppgift än årbokens 
"många andra". Avrättningarna måste ha en
gagerat samtidens Visbybor starkt, och en le
vande tradition kan ha funnits ännu på Stre
lows tid. Därtill kommer att Magnus Eriksson 
genom en urkundligt bevarad överenskeim-

melse med två representanter för det gotländ
ska landstinget 1344 avtalat, att bondemenig
heten i dess helhet till Visby stad för konung
ens räkning skulle betala en summa på 1 000 
kölniska mark vid ett fastställt datum. Om ut
betalningen inte skedde i tid, tillkom ränta 
(DS V: 3805, Yrwing 1978 s. 41 f ) . Det kan 
röra sig om en uppgörelse om den olagliga 
utbetalningen av ledungspengar 1342. I annat 
fall bör det röra sig om ett kungligt lån, som 
bonderepubliken åtagit sig att betala. Trots 
vad som hände 1342, kan detta vara möjligt. 

Sju år senare, dvs. 1349, aktualiserade Her
man Swertings söner Simon och Gregorius 
händelserna 1342 genom en supplik, riktad 
till påven Clemens VI (DS VI: 4429). Bröder
na har i suppliken nämnt sig "laid in diocesi 
Lincopensi" dvs. lekmän i Linköpings stift, 
vilket väl tyder på att de då ännu inte lämnat 
Visby för gott (jfr Lindström 1892 s. 92). I 
suppliken har de begärt att få grunda ett ka
pell i S:ta Maria församlingskyrka i Visby till 
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