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sentativ slagg, altså uten iblanding av sjaktma-
teriale, er forbausende ensartet, nemlig med 
ca. 6 5 - 7 0 % FeO, 2 2 - 2 8 % Si0 2 , rest i hoved-
sak MnO og A1203 (bl.a. Magnusson 1986). 
Hva kan det komme av? 

Slaggen i en prosess som framstiller smibart 
j e rn har en dobbel funksjon: oppsamling av 
fremmed materiale og kontroll av karbonoppta-
ket. Det betyr at den må ha en hoy FeO-
aktivitet (les gjerne: hoyt FeO-innhold) og 
vaere til stede i stor nok mengde til å dekke 
denne funksjonen. Mengden slagg er derfor 
proporsjonal med mengden produsert je rn . 
Analogien med dyr er slående, f. eks. melk 
produsert av kyr, med en viss mengde mokk 
som biprodukt. 

B. Hulthéns påstand om produksjon av je rn 
i asbestkeramikk er derfor meget tvilsom ut 
ifra den oppgitte slagganalysen. Dernest er 
ikke slaggmengden oppgitt: et tall en i alle fall 
må ha en kvalitativ bedömning for. 

Til slutt noe om temperaturen. Det er riktig 
at j e rn kan oppstå ved reduksjon av oksyd 
rundt 900°C. Men dette vil vaere et jern-
pulver, iblandet fast oksyd (slagg). Den laveste 
smeltetemperaturen for aktuell slagg er ca. 
1 150°C. En må også regne med at sammen-
sintring av metallpartikler forst finner sted 
ved hoyere temperatur enn 1 000°C. 

Min konklusjon er derfor at påstanden om 
jernproduksjon ikke bölder. Derimot passer 
temperaturområdet, slagganalysen og skissen 
av en krukke med hull, trekol og malm utmer-
ket for karhurisering ("uppkolning") av jern , 
slik at det blir herdbart. En må bare bytte ut 
malmen i fig. 42 med en ferdig smidd gjen
stand, f. eks. en kniv. Krukken kan samtidig ha 
vaert en varmekilde inne i et hus. Slik karburi-
sering vil ikke resultere i store mengder avfall. 
Et hoyt Al203-innhold sammen med FeO og 
S i 0 2 kan f. eks. tyde på bruk av oppslemmet 

leire til å dekke deler av en kniv, som ikke 
skulle herdes. 

En kan sporre hvorfor slik karhurisering ble 
utfört separat og ikke direkte i blesterovnen. 
Det er uten tvil mulig prinsipidt. En kan j o til 
og med produsere råjern med 4 % C i en 
forstorret blesterovn (masovn) med kraftig 
blest. At det normalt ikke ble gjort i eldre tid 
har to grunner: For det förste trenges mest av 
det mjuke jernet . For det andre ville produk
sjon av j e rn med ca. 0 ,8% C meget lett bli en 
ikke-reproduserbar prosess, noe enhver som 
kjenner Fe-C-diagrammet kan overbevise seg 
om: bare små temperaturendringer vil före til 
store svingninger i C-innhold. 

Om prosessen deles opp i to: forst i blester
ovn av mjukt j e rn med slaggkontroll og der
nest karhurisering av en liten andel, har man 
oppnådd de to viktige materialene ved godt 
reproduserbare forhold. 

Vi har ofte savnet godt funnmateriale som 
vitner om de ulike arbeidseippgavene til en 
smed. B. Hulthén har derfor etter min me
ning - riktignok utilsiktet - gitt oss en god 
dokumentasjon av karhurisering i eldre tid. 
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Professionell fastländsk mot "amatörmässig" gotländsk lokalpatriotism 
Arkeologi och historia har de senaste årtion
dena haft en svår tid. Under 60- och 70-talen 
drabbades våra universitet av ideologiska kri
ser. Med västliga vindar från England och 

Amerika och ytterst från fjärran kinesisk kul
turrevolution kom radikala filosofiska, delvis 
marxistiska strömningar, som ställde allt i frå
ga. Teorin sattes i högsätet och ett frenetiskt 
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sökande begynte efter sociala och ekonomiska 
förklaringsmodeller till människans forna age
rande. Som svampar ur jo rden växte visdoms
lärare, vilkas djupsinniga tankemödor, ut
tryckta i sofistikerade skrifter, blev obligato
riska läromedel vid universitet och högskolor. 
Denna "nya arkeologi och historieforskning" 
är nu i sina ursprungsområden på tillbaka
gång men i periferin, dit det lilla Sverige och 
övriga nordiska länder hör, lever den oförtru
tet vidare. Den stimuleras här av en nu till 
makt kommen äldre generation, som vill spri
da vad de i sin ungdom entusiastiskt lärt och 
anammat. I denna "nygamla" arkeologi är del 
därför ännu teorierna som gäller. Unga fors
kare bygger fortfarande filosofiska, alltmer 
sofistikerade förklaringsmodeller till tolkning 
av föremåls- och faktamaterial. Egna teorier 
blandas med citat från Sokrates och Platon, 
Marx och Engels - tecken sannolikt mer på 
stor uppskattning av egen tankeskärpa än 
blygsamhet inför uppgiften. Fynd- och fakta
forskning är fortfarande på undantag och ne
gativt betecknad som fyndpositivism. Gotland, 
som alltid varit en av svensk arkeologis främs
ta fynd- och faktaleverantörer, gynnas ej av 
denna forskningssituation. 

För den, som under ett halvsekel kunnat 
följa utvecklingen, är det intressant att konsta
tera, hur allt detta fokuserande till teori och 
socioekonomi rönt en markant brist på för
ståelse från den alltid intresserade allmänhe
tens sida. Här har uppstått ett vakuum, som 
den själv söker fylla med egen, ofta starkt 
lokalbetemad och dito patriotisk amatörforsk
ning. Ett sådant exempel är den s. k. Västgöta
skolan, understödd och spridd av massmedia. 
Den visade med skärpa på existensen av ett 
uppdämt intresse för och behovet av förståe
lig arkeoleigi- och historieforskning, ett intres
se, som borde tillvaratas på ett bättre sätt än 
hittills skett. 

Ur amatörforskningen har på sina håll ut
kristalliserats något, som ofta kan göra an
språk på viss vetenskaplighet och klart har 
sådana ambitioner. Detta gäller då särskilt 
Gotland. 

En föga amatörmässig, tung och oerhört 
innehållsrik bok av Ola Kyhlberg, en av den 
unga generationens män, som dock här hu

vudsakligen arbetar i konventionell anda, har 
nyligen utkommit som fjärde volym i Stock
holms universitets skriftserie Theses and Pa
pers in Archaeology. Arbetet behandlar Got
land mellan arkeologi och historia, Om det 
tidiga Gotland, vilket också är bokens titel 
(Stockholm 1991 (2.) 272 sidor, ISBN 91-630-
0323-6). 

Kyhlberg var under en kortare tid chef för 
RAGU (Riksantikvarieämbetets Gotlandsun
dersökningar) och måste då ha utfört en stor 
del av det mycket omfattande insamlingsarbe
te av bibliografisk natur, som här presenteras 
jämte egna materialbearbetningar, hypoteser 
och slutledningar. 

Boken börjar med att författaren deklare
rar att tidigare forskares uppfattning av Got
lands betydelse är betydligt överdriven och att 
den självständiga bonderepubliken kan vara 
en fiktion utan tillräckligt stöd i källorna. 
Längre fram betvivlas namnet "gutar" som 
gotlänningarnas namn på sig själva, och vida
re öns självständighet och frihet från utifrån 
keimmande kungamakt. Det tidigare av flerta
let gotlandsforskare aningslösa accepterandet 
av allt detta betecknas ha varit till stort men 
för den moderna forskningen. 

Efter sådana uttalanden måste Kyhlberg 
räkna med att ännu kvarlevande av dessa vilse
ledande och vilseförda forskare noggrant stu
derar boken för att finna verkliga skäl för de 
gjorda påståendena. 

Boken har ett givet värde som kompendium 
över kända fakta. Den redovisar emellertid en 
rad på dessa mer eller mindre väl underbygg
da hypoteser och antaganden, varav flera till
kommit i den teoretiserande och modellbyg
gande "moderna" arkeologins anda. 

Här skall blott i stora drag beröras upplägg
n i n g och disposition. En betydande del ägnas 
Gutasagan, "historiedelen" av Gutalagen, 
som anses först ha nedtecknats under 1200-
talets början. Här finns de välkända uppgif
terna om landnam, utvandring och frivilligt 
avtal om skatteplikt till sveakonungen genom 
Avair strabain (vars egenskap av " r en" gotlän
ning Kyhlberg även tycks ifrågasätta). Den be
varade handskriften avbildas förtjänstfullt i 
faksimil, men den ytterst noggranna statistiska 
analysen av texten ger föga nytt till tidigare 
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gjorda utredningar (senast av Stephen Mit-
chell 1984 i Arkiv för nordisk filologi). Att 
"sagan" tycks ha "delad" bakgrund och att 
dess senare avsnitt påverkats av ärkebiskopen i 
Lund, Andreas Suneson, framgår av textens 
likheter med en av denne författad kyrklig 
skrivelse från 1220-talet. Suneson torde för 
övrigt vara den, som föranstaltade att Guta
lagen nedtecknades. Kyhlberg hänvisar i sam
band med lagen och övriga medeltida nordis
ka lagtexter till den av honom som modern 
auktoritet betecknade Elsa Sjöholm, vars 
1976 utkomna, i tidens anda ytterst tendenti
ösa uppgörelse med äldre forskning tveklöst 
accepteras. Sjöholm avskriver lagarna som be
tydelsefull källa till äldre nordiskt samhälls
skick, anser dem kraftigt påverkade av konti
nentalt rättsväsen och klart tillkomna för att 
påtvinga det gamla bondesamhället en obe
kväm och oönskad överhet. Härvid skulle lag
författarna avsiktligt i vilseledande syfte ha 
använt ålderdomlig allitteration för att ge me
nigheten intryck av att den nya texten vilade 
på gammal hävdvunnen grund. Att så ibland 
kan ha varit fallet är möjligt, men hur långt 
man här kan generalisera är ovisst. Modern 
lagforskning har också kunnat ge belägg för 
vissa lagtexters oinfluerade status och mycket 
höga ålder. 

Kyhlbergs subjektiva val av citerade auktori-
teter återkommer senare i boken, då han för
djupar sig i Gotlands territoriella indelning. 
Här belyses många intressanta men ofta myc
ket oklara förhållanden. Socknarnas och kyr
kornas ålder och betydelse för indelningen är 
huvudfrågor, som detaljbehandlas. På ett po
sitivt sätt citeras den ofta förkättrade källa, 
som utgörs av Hans Nielson Strelows "Croni
ca Guthilandorum", tryckt i Köpenhamn 
1633 och beskylld för tendentiös danskvänlig
het. Detta bör vara en klok åtgärd av Kyhlberg 
och ger många goda argument för hans stånd-
punktstaganden. Mer betänkligt är att Kyhl
berg som närmast banbrytande betecknar ut
redningar av författare vilka i motsats till fler
talet äldre s. k. auktoriteter ej lärt känna den 
särpräglade gotländska forskningsmiljön ge
nom egna, mer omfattande fältarbeten. Så 
torde sannolikt betydelsen av Åke Hyen
strands något hastigt hopkomna spedmine-

ringsarbete (Socknar och stenstugor, 1989) till 
den professur, han välförtjänt erhöll vid 
Stockholms universitet, vara något över
driven. Detta torde även gälla den samman
fattning av Gotlands vikingatid, som ingår i 
Anders Carlssons i övrigt förträffliga doktors
avhandling om gotländska djurhuvudformiga 
spännen (1983). Som exempel kan här näm
nas, att Hyenstrand i sin bok gjort djärva om-
dateringar av den bildstenstyp, som beteck
nats dvärgstenar, tydligen ovetande att dessa 
stenar påträffats i väl tidfästa, sakkunnigt 
undersökta gravanläggningar. 

Det finns en tendens hos Kyhlberg att fram
hålla vissa utvalda forskares slutsatser och 
forskningsresultat som allmänt antagna och 
accepterade, vilket gör hans i övrigt högt ställ
da krav på sträng källkritik något förvånande. 

Det är omöjligt att i detalj granska och be
döma den mängd av problem och frågeställ
ningar som ingår i boken. Några exempel skall 
därför tas upp till granskning för att utifrån 
dessa söka få en uppfattning om de övrigas 
tillförlitlighet och relevans. 

I detta sammanhang kan utredningen kring 
de s. k. snäckdistrikten vara av intresse. Ut
gångspunkten har varit Ingemar Olssons stu
die över snäck-namnen och deras möjliga kor
relation med hamnplatser. De fältundersök
ningar, som i Hans Hanssons efterföljd styrda 
av systematiska fosfatkarteringar utfördes av 
Per Lundström och ledde till utgrävningarna 
vid Paviken, fick denne idoge gotlandsforska
re att kring öns kuster söka ytterligare likarta
de hamnlägen, ett för varje sättning. Kyhlberg 
vill nu göra en ny indelning, delvis reglerad av 
det sjö—myr-landskap, som karaktäriserat ön 
in mot nyare tid. Dessa myrars komplicerade 
dynamik - vattenstånd och framkomlighet un
der olika tider varierande — gör dock en sådan 
gränsdragning illa vald. Vidare tycks Kyhlberg 
utgå från tanken att snäcknamnen skulle re
presentera ledungsskeppens hamnplatser. 
Dessa skepp, snäckorna, verkar från början ha 
varit 12 för att senare bli 7, vilket bör ange att 
fartygen från början varit små, i linje med vad 
som tycks framgå av de fastländska lagarnas 
ledungsbestämmelser. Då de senare blivit 
större och fordrar fler besättningsmän, har 
antalet kunnat minskas. Avgörande i detta fall 
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är emellertid att snäck-namnen ej tycks täcka 
de bästa hamnlägena bland det allt större an
tal handels-hamnplatser från vendel- och vi
kingatiden in i tidig medeltid, som kontinuer
ligt upptäcks vid den pågående fortsättningen 
av Lundströms forskningsprojekt, som i stor 
skala genomförs av Dan Carlsson. Detta pro
jekt tycks resultera i ett nästan sammanhäng
ande system av kring hela Gotland liggande 
hamnlägen och ger en allt påtagligare förkla
ring till det i äldre dokument om handeln med 
ön vanliga begreppet "den gotländska kus
ten". I linje med detta kan nämnas Kyhlbergs 
resonemang kring de två "huvudhamnarna" 
Visby och Västergarn. Västergarns och Pavi-
kens förhållande till varandra och Väster-
garnsvallens påtagliga likhet med den genom 
gjorda fynd och fyndomständigheter av Gun
nar Svahnström, Erik Nylén och Waldemar 
Falck som sannolikt hållna äldre vall eller mur
anläggning, vilken klart kan skönjas i Visbys 
medeltida gatunät, borde här av Kyhlberg ej 
blott flyktigt omnämnts utan tagits upp till 
diskussion. En sådan eventuell äldsta begräns
ning skulle otvivelaktigt haft stor betydelse för 
stadens senare kyrkliga organisation och in
delning. Här borde också något nämnts om 
den sannolikt tidigt märkbara konkurrensen 
mellan föga kapitalkrävande "farmannahan-
del" från de nämnda småhamnarna och "mul
tinationell" stordrift med tyngre skepp och 
kostsamma investeringar i hamn- och försvars
anläggningar, så småningom manifesterad i 
Hansan, vilken 1288 bör ha varit en av huvud
orsakerna till kriget mellan stad och land. 

Det här framförda är dock endast att påtala 
underlåtenhetssynder i Kyhlbergs utredning
ar. Allvarligare är emellertid att man, då man 
testar bakgrunden till hans på basis av de s. k. 
kyrkogårdsfynden gjorda hypoteser kring da
tering och utveckling av öns klerikala organi
sation, tycks finna helt ohållbara slutledning
ar, tydligen till följd av okunskap om publice
rade och av flertalet i ämnet verkande forska
re välkända förhållanden. Kyrkogårdsfynden 
är beteckningen på huvudsakligen norr om 
vissa kyrkor påträffade gravar från tidig kris
ten tid, där liken ännu jordats i sina dräkter 
med fullständiga smyckeutrustningar. Det är 
nästan uteslutande fråga om kvinnogravar, då 

under ett tidigt skede män begravdes söder 
om kyrkorna under det att kvinnorna fick vila 
norr om byggnaden. Ett minne om detta tor
de vara den ännu kvarlevande seden med en 
nordlig kvinnosida och en sydlig manlig, skilda 
av mittgången inne i kyrkorummet. Under ti
dig medeltid har tydligen uppstått en före
ställning om att nordsidan var farlig - på den 
yttersta dagen skulle kyrkan falla åt detta håll 
och hindra de döda att stå upp ur sina gravar 
är här en förklaring. Detta medförde att be
gravningar av bägge könen sedan fortsattes 
enbart i söder, och undantag tycks ha gjorts 
enbart för självspillingar och ogärningsmän. 
Symptomatiskt ligger också den siste på Got
land halshuggne mördaren, Tector, ensam be
gravd under en oansenlig men alltid med fris
ka blommor prydd minnesvård norr om Sten-
kumla kyrka. 

De ofta rika fynden av dräktspännen och 
smyckeutrustningar, som kännetecknar dessa 
kyrkogårdsfynd, har därför kunnat kvarligga 
orörda till våra dagar. På sydsidan har oupp
hörligen nya gravläggningar successivt för
stört de äldre och därmed även de tidiga, 
sannolikt fyndförande mansgravarna. 

Nu är det så, att ifall Kyhlbergs teorier an
gående kyrkor med och utan kyrkogårdsfynd 
skulle kunna vara riktiga, borde möjligheterna 
att påträffa sådana ha varit likartade vid samt
liga gotländska kyrkor. Så är dock inte fallet. 

Den "onda" nordsidan vid kyrkorna börja
de på grund av platsbrist, då församlingarna 
växte, att motvilligt utnyttjas, sannolikt med 
början i föregående århundrade. För att bryta 
tabut lät ofta prästerna först begrava sina fa
miljemedlemmar i norr. Det förnyade nyttjan
det av kyrkogårdarnas nordsida gjorde att de 
tidigmedeltida kvinnogravarna och deras 
fyndmaterial påträffades. Men inte alla nord
sidor är exploaterade, varför först en invente
ring och systematiska provundersökningar 
kan ge säkrare uppgifter om existensen av s. k. 
kyrkogårdsfynd. I vissa fall har det också visat 
sig att även där nordsidorna börjat exploate
ras fortfarande bristande information och an
tikvarisk kontroll gör att fynd kan ha gjorts 
och ännu görs utan att beaktas eller komma 
till myndigheternas kännedom. Att så också 
skett har kunnat konstateras vid ett antal nyli-
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gen gjorda kontroller på ett antal aktuella kyr
kogårdar. Den varierande befolkningstillväx
ten inom socknarna under senare tid, där 
folkökningen tycks ha varit störst på öns södra 
del, är alltså en avgörande, av Kyhlberg och 
Carlsson negligerad faktor i diskussionen 
kring kyrkogårdsfynden. Allt detta understry
ker ånyo vikten av att forskare, som sysslar 
med dessa ting genom självsyn och eget fältar
bete på ön är insatta i de speciella gotländska 
förhållandena. 

Det sätt, på vilket kyrkogårdsfynden be
handlats av Kyhlberg (eich Anders Carlsson), 
ger allvarliga farhågor om andra ej så lätt 
kontrollerbara brister i Kyhlbergs bok. En an
märkning av närstående slag rör spekulatio
nerna kring befintligheten eller avsaknaden av 
med kyrkogårdsfynden samtida närliggande, 
hedniska gravplatser. Den som anser sig rela
tivt väl behärska gravfältsproblematiken på ön 
vet, att hittillsvarande gotlandsforskning inte 
tillåter sådana ställningstaganden. En antydan 
om ohållbarheten av den aktuella hypotesen 
— kyrkogårdsfynd/inga närliggande, samtida 
hedniska gravplatser — utgör för övrigt förhål
landena i Etelhem socken, där samtida fynd 
vid kyrkan och på ett närliggande hedniskt 
gravfält kunnat konstateras. 

Då det gäller diskussionerna om öns allra 
äldsta kyrkliga eirganisation före Linköpings-
biskopens tid nämner Kyhlberg i förbigående 
möjligheten att Gotland under detta skede 
skulle kunna ha haft en egen biskop. Man 
saknar då den utredning av just denna fråga, 
som gjorts av förre länsbibliotekarien i Visby 
Friedrich Ochsner i den 1973 utkomna boken 
Gotlands kristnande. Här finns en intressant 
och i sammanhanget betydelsefull diskussion 
om de komplicerade förhållandena mellan oli
ka missionerande och konkurrerande kyrkliga 
maktcentra. Ochsner var katolik, vilket tycks 
ha underlättat hans studier bl. a. i Vatikanar-
kivet. I en tidningsartikel av lektor Åke G. 
Sjöberg kritiserades Ochsner bl. a. för under
låtenhet att nämna professor Sune Lindqvists 
arbeten i samma ämne, utkomna 1964 i Hu
manistiska Vetenskapssamfundets årsbok. Det 
är då intressant att även Kyhlberg underlåtit 
att nämna denna viktiga källa för just de pro
blem han behandlar. 

Allt detta visar att bland den utomordent
ligt stora mängden citat och fakta finns det 
allvarliga luckor i Kyhlbergs bok men också 
rena felaktigheter (ex. kyrkogårdsfynden) då 
det gäller bevisföringen vid viktiga hypotetiska 
resonemang. Vidare är valet och värderingen 
av vissa källor ofta betänkligt subjektivt färga
de. Att snäck-namnen och stenstugorna exem
pelvis skulle antyda territoriell indelning och 
inte helt enkelt beteckna goda naturhamnar 
och tidig stenhusbebyggelse kan också ställas 
under diskussion. 

Så till de i inledning och slutord utlovade 
skälen till att betvivla Gotlands självständiga 
status som fri bonderepublik med allting och 
landsdomare (president), som man hittills 
tyckt sig utläsa ur Gutasaga och Gutalag, och 
även öns ofta framhållna rikedom. Här kan 
man efter att ha läst boken ingenstädes finna 
de bärkraftiga argument man förväntat. Det 
görs en mängd antaganden, som bland annat 
anses kunna få stöd i det arkeologiska fyndma-
terialet. Detta är som också framhållits förle
dande rikt, kanske så rikt, att tolkningen för
svåras i stället för att underlättas. Man söker 
här, som sagt, förgäves efter en övertygande 
argumentering. Skattfynden avfärdas exem
pelvis med hänvisning till Anders Carlsson, 
som efter antaganden och hypoteser, basera
de på jämförelser med sörmländska förhållan
den, anser att intet rättfärdigar antagandet 
om Gotlands exceptionella rikedom. Detta 
förefaller en äldre gotlandsforskare något 
egendeimligt, då ön dock är unik i hela världen 
genom mängden forntida guld och silver, på
träffat inom ett så begränsat område. 

Detta i stort något om Kyhlbergs bok, där 
de radikala omvärderingsförsöken av Got
lands självständiga status och beroende av 
sveamakten låter ana en viss fastländsk lokal
patriotisk tendens hos författaren. 

Det är intressant att konstatera hur kraftigt 
slutsatserna i Kyhlbergs bok bryter sig mot 
vad rätt nyligen en annan författare anser sig 
kunna utläsa ur samma material. Denna gång 
rör det sig om en ej i humaniora akademiskt 
skolad dataexpert, som just därför med 
oförvillat öga anser sig kunna komma san
ningen om öns historia närmare in på livet. 
Han betecknar sig som urgute och tillhör den 
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stora skaran begåvade storbondesöner, som 
fostrats av öns mångårige schackmästare K. E. 
Gannholm från Burs. Den bördsstolta släkten 
har med "gammelfar" själv i spetsen i decen
nier uppfyllt Gotlandstidningarna med alltid 
intressanta men ofta något bisarra uttalanden 
i vetenskapligt kontroversiella ämnen. Tore 
Gannholm, som denne aktuelle son heter, har 
gett ut en bok, vars tendens är helt motsatt 
Kyhlbergs. Han kan blott till en viss grad ge
nom sin beläsenhet och sitt kunnande beteck
nas "amatör" , och då inom citationstecken, 
men det är här ändå omöjligt att ställa samma 
källkritiska krav som på Kyhlberg med hans 
akademiska bakgrund. Det är också mycket 
svårt att rättvist bedöma Gannholms bok. Den 
heter Gutarnas historia från förhistorisk tid till 
den slutgiltiga svenska annekteringen 1679, sam
manställd av Tore Gannholm och är utkeimmen 
på eget förlag 1990. Liksom Kyhlbergs bok är 
den huvudsakligen en sammanställning av 
tidigare känt och publicerat material och lik
som denna i än högre grad präglad av förfat
tarens i detta fall Gotlandsnationella inställ
ning, en hedervärd tendens, då den saluförs 
så öppet som här är fallet. Arbetet skiljer sig 
också från Kyhlbergs genom att inte bara be
handla skedet mellan heden och kristen tid 
utan hela den gotländska historien tills "frihe
ten helt tog slut" i och med det svenska annek
terandet. 

Gannholms sätt att arbeta med sina speciel
la förutsättningar, som redovisas i förordet, är 
intressant och lärorikt. Som dataexpert och 
problemlösande konsult är han van att ur ett 
stort material snabbt söka utläsa det väsentliga 
och koncentrera frågeställningarna. Att med 
ett "akademiskt orört sinne" på detta sätt ar
beta med det stora historiskt-arkeologiska ma
terialet från Gotland bör ge intressanta resul
tat. 

Då det gäller bokens första del, som be
handlar skedena före Kyhlbergs utredning, 
saknas förvisso inte för en s. k. kännare vissa 
fel och brister. Ett exempel är Torsburgens 
datering till bronsålder, baserad på ett tidigt 
antagande av undertecknad Nylén men senare 
fastställd till ett senare tidsskede efter den 
stora undersökningen. Vad som dock kanske 
främst bör påtalas är bristen på "akademisk" 

skepsis och försiktighet att inte på basis av det 
ofta svårtolkade materialet och källorna uttala 
sig med för stor säkerhet och beteckna sina 
resultat som sanna och slutgiltiga. Här brister 
det betänkligt i Gannholms bok och hans hy-
pergotländska inställning lyser bjärt igenom. 
För en oförberedd och i bästa mening fåkun-
nig publik kan detta ge en falsk bild av forsk
ningens möjligheter. Framställningen är dock 
frisk och frejdig och bör glädja alla lokalpat
riotiska gotlänningar (och det är flertalet) men 
kanske också få andra att höja på ögonbrynen. 
Hans attityd mot svearna är drastisk då han 
helt enkelt tolkar flera av de klassiska förfat
tarnas uttalanden, som hittills ansetts gälla 
dessa, att i stället beteckna Gotland och got
länningarna. Vidare förordar han ett radikalt 
nytänkande med en uppdykande sveamakt, 
kulturellt beroende av Gotland och gotlän
ningarna. För den som vet på hur osäker 
grund även de mest seriösa diskussionerna 
kring dessa frågor förts och fortfarande förs, 
kan de nya friska greppen med religionskrig 
och ut- och invandringar verka stimulerande. 
Då det gäller sveamakt och svearike har den 
s. k. Västgötaskolan tidigare också gjort ett 
underminerande arbete och pekat på många 
dunkla punkter i en tidigare historiesyn, sär
skilt då om det som hände kring år 500. 

Det verkligt intressanta för en jämförelse 
med Kyhlberg är emellertid tiden kring år 
1000. Här är det likartat bakgrundsmaterial 
för bägge författarna, vilket gör jämförelsen 
lättare. Bägge framhåller att vad de gjort är en 
sammanställning av fakta och andra författa
res slutledningar. Till detta kommer så ofrån
komliga utvärderingar. De helt olikartade re
sultat som redovisas är emellertid tankeväc
kande med avseende på klart skönjbara mål
sättningar, värderingar och tendenser. 

Då man så läst bägge böckerna, den tjocka, 
vetenskapliga och den tunna, populära, kan 
man trots de divergerande slutledningarna 
om öns betydelse och fria status oförbehåll
samt hålla med bägge författarna i ett avseen
de: On Gotland är fantastisk — men det gäller nu 
också Gotlandsforskningen. 

Erik Nylén 
Klosterbrunnsgatan 3, 

S-621 56 Visby 
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