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Litteratur. 

Vilhelm Thomsen, Samlede Afhandlinger, Förste Bind. (Qyldendalske 
Boghandel. Nordisk Forlag. Köbenhavn og Kristiania 1Q19). 

När den berömde danske språkforskaren Vilhelm Thomsens nyut
givna samlade avhandlingar här skola omnämnas, sä är det huvud
sakligen med anledning av en bland dem: Det russiske riges grund-
loeggelse ved Nordboerne. Detta arbete har hittills icke varit tryckt pä 
danska. Närmast överensstämmer den nya editionen med den av Sven 
Söderberg verkställda översättningen till svenska: Ryska rikets grund
läggning genom Skandinaverna, som utkom 1882. Denna klara och 
grundliga utredning av varägerspörsmålet har bevarat sitt värde under 
decennierna, men då forskningen även på detta område ej stått stilla 
under de gångna åren, har professor Thomsen underkastat den nya 
upplagan en omarbetning och utvidgning på vissa punkter. 

Inledningskapitlet om slaverna och deras grannar är obetydligt 
förändrat. Här påpekas, att meriterna säkerligen äro en västlig fortsätt
ning av ceremisserna, som själva kalla sig mari. I fråga om goterna 
yttrar Thomsen, att de i tredje århundradet trängde fram frän Skandi
navien och slogo sig ned på Östersjöns sydliga kuster. Efter allt att 
döma skedde denna utvandring tidigare. 

Beträffande nyare litteratur i varägerfrägan synes den ryska icke 
ha varit för Thomsen tillgänglig — åtminstone citerar han huvudsak
ligen den äldre. Hrusevskyj har dock i sitt även till tyska översatta 
arbete: Geschichte des ukrainischen Volkes (Leipzig 1906) lämnat en 
redogörelse för varägerstriden, som går 30 år längre fram i tiden än 
Kuniks i Doms >Caspia. Vasiljevskijs undersökningar äro numera 
tillgängliga i en samlad upplaga1, utgiven av professor F. Braun, själv 
en ivrig anhängare av vad Hrusevskyj kallar »neonormanismen.» 

1 Trudy V. G. Vasiljevskago [\?A. imp. akad. nauk 1908-1912). 
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I kapitlet om grekerna och ryssarna har Thomsen vid berättelsen 
om de i Annales Bertiniani omtalade svenskarna numera övergått till 
den åsikten, att dessa företagit sin länga resa utefter Volga, ej utefter 
Dnjepr, som nordborna först senare kommo att begagna. Om de ännu 
tidigare, vid Svarta havets kust uppträdande Rus', som omtalas i Georgs 
frän Amasia och Stefans från Suroz helgonbiografier, yttrar sig Thom
sen ej alls och anser dem därför troligen apokryfiska. Emellertid sy
nes han dock vara av den meningen, att Rus' tidigare hemsökt det 
Svarta än det Kaspiska havet (sid. 270). De fredliga förbindelserna ut
efter Volga voro i alla händelser tidigare utvecklade än de längs Dnjepr 
— därom vittna de arkeologiska fynden. Därpå skulle väl även Ibn 
Khordadhbehs av Thomsen i den nya upplagan citerade uppgifter 
kunna tyda. Thomsen själv medger också på sid. 276 Volgavägens stora 
betydelse och finner i samband därmed sannolikt, att hemvistet för Ibn 
Rostehs Rus äro att söka på svenska kusten. 

Dnjeprforsarna (porogerna) uppskattas av Thomsen till 11, zabo-
rerna till 6. I den officiella redogörelse för forsarna som utgivits av 
ingenjör A. S. Ilovaiskij1 anges porogernas antal till 9, högst 10, zabo-
rernas till omkring 25. I en gammal intressant skildring av forsarna, 
som Thomsen förbisett, nämligen Erich Lassota von Steblaus dagbok 
(för året 1594) uppräknas 12 forsar och en zabor. Konstantin Porfy-
rogennetos, som efterlämnat en skildring av de nordiska köpmännens 
färd pä Dnjepr, namngiver tyvärr blott 7 av forsarna. I den nya upp
lagan har Thomsen nedlagt ett förnyat och omsorgsfullt studium på 
Konstanlins »ryska» och slaviska forsnamn. De av professor Pipping 
i senare tid gjorda tolkningarna av namnen ogillas genomgående lika
som Pippings hypotes, att ett med runor skrivet itinerarium legat till 
grund för Konstantins namnuppgifter. 

Konstantins sjätte fors »Leanti» anser Thomsen motsvara den nu
varande Tavolzanskij. Ilovaiskij nämner emellertid ingen fors alls med 
detta namn utan blott en stor ö mellan Budilovskij- och Lisnij-forsarna, 
Tavolzanskij ostrov. Däremot omtalas den av Lassota såsom belägen 
mellan Budilo och Lirzani. Numera synes den alltså icke existera. 

I fråga om freds- och handelsfördragen mellan ryssarna och gre
kerna har Thomsen nu frångått sin tidigare mening, att den ryska av-

1 A. S. Ilovaiskij, Dnjeprovskie porogi, Kiev 1911 (Kievskij okrug pu-
tei soobscenija). 
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fattningen vore en ren översättning av det grekiska originalet. Han 
anser nu, att denna översättning utförts samtidigt i Konstantinopel, 
men finner andra förklaringar till somliga nordiska namnformers för
därvade skick. Prof. Thomsen har, ehuru i mycket begränsad män, ta
git hänsyn även till den arkeologiska forskningen rörande Sveriges 
och Rysslands ömsesidiga förbindelser under vikingatiden. Den sven
ska koloniseringen därstädes omnämner han knappast. 

Namnen Rtt's, R/tös och Varceger, Vceringer, Varanger ha under
kastats en ny, ingående behandling, varvid tydligen Ekbloms avhand
ling: Rus- et Vareg — dans les noms de lieux de la region de Novgorod 
(Uppsala 1915) varit honom obekant. Detta framgår ocksä av det 
omtryckta genmälet till lektor N. Höjer: Bcmarkninger om varwger-
spörsmålet», där Thomsen uppger, att ordet väring aldrig förekommer 
i svenska runinskrifter. I själva verket förekommer det såsom egen-
namn enligt Ekblom och Bråte pä tre runstenar i Östergötland och 
Smaland. Ekbloms tolkning håller ocksä en medelväg mellan Thom
sens och Höjers. 

Även i sin nya form kommer Thomsens förträffliga historiska och 
filologiska utredning om varägerspörsmälet att förbliva en hörnsten 
inom den vetenskapliga utforskningen av Skandinaviens och Östeuro
pas förhållanden under vikingatiden. 

T.J. Arne. 



Viktsenheterna i Sverige under vikingatiden. 245 

Att det troligen på 800-talet införda systemet ej kunnat 
så strängt upprätthållas på grund av ovan omtalade svårig
heter är en annan sak. Man gjorde så gott man kunde. 

Det skulle naturligtvis vara mycket glädjande, om en ma
tematiker och en experimentalfysiker ville underkasta sig be
sväret att undersöka våra gamla vågar och vikter, men jag 
anser a priori deras resultat av omtvistat värde, om de glömma, 
att varje tid bör mätas med sitt mått och, så att säga, vägas 
med sin våg. 

Litteratur. 

Ultunagraven. En replik. 

I sin recension av Hederströms Fornsagor och Eddakväden i föreg. 
årg. av denna tidskrift har antikvarien dr T. J. Arne begagnat tillfället 
att (s. 236 f.) rikta ett högeligen egendomligt angrepp mot min upp
sats Hjälmgraven vid Ultuna i Uppl. Fornm. Tidskr., h. XXXII. 

Recensentens uttalande om det starkt hypotetiska i denna liksom 
i de flesta andra kungagravsteorier är förvisso befogat. Men detsamma 
är även av mig tydligt markerat genom underrubriken ("Ännu en 
kungagravshypotes") såväl som genom formuleringen i texten, varom 
mera nedan. Till yttermera styrkande av denna min syn på saken kan 
jag tillägga, att det endast var pä uttrycklig uppmaning av professor 
Oscar Almgren, som jag överlämnade uppsatsen till tryckning i ifråga
varande tidskrift. 

Vad jag med det lilla arbetet i främsta rummet ville ha sagt, att 
Ultunagraven med samma rätt som Vendelgravarna kunde göra anspråk 
på att betraktas såsom tillhörande en konungaätt, torde emellertid icke 
kunna jävas, och dessa slutsatser ha även av andra forskare — riks
antikvarien Montelius i Nord. Tidskr. 1918, s. 227, dr Jungner i denna 
tidskr., innev. årg., s. 79 f. — blivit accepterade. Att framställa såsom 
kärnpunkten i min uppsats ett påstående från min sida, att Ultunagra-
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ven "torde tillhöra dynastiens grundläggare Ivar Vidfamne", är ett 
missvisande och skärpande referat av mina försiktiga, avslutningsvis 
gjorda uttalanden ("Den konung eller konungaättling, som här kan för
modas vara höglagd, bör därför vara någon av dynastiens tidigaste 
medlemmar, måhända dess grundläggare — Ivar Vidfamne"). 

Vad slutligen angår anmärkningen, att min kronologiska bevis
föring är otillfredsställande, är motiveringen härav, lindrigt sagt, "otill
fredsställande". Det förebrås mig, att jag i fråga om svärdfästets or
nering stöder mig på ett uttalande av riksantikvarien Salin, som dock 
på denna punkt ej vågar draga några säkra slutsatser. I själva verket 
berör jag svärdfästet endast i förbigående och förklarar, hänvisande 
till Salin, att dess ornering tyder pä ett tidigare stilistiskt utvecklings
stadium. Däremot uppehåller jag mig utförligt vid gravens yttre form 
och framförallt vid hjälmarna. För var och en, som med någon upp
märksamhet läst min uppsats, måste det stå klart, alt min gravkrono
logi fotar sig på hjälmtypologien, och vidare att denna gäller för Ven
delgraven XII, likaväl som för grav I, enär i båda dessa förekomma 
hjälmar, som enligt min framställning äro yngre än Ultunagravens. 
Om nu denna typologi, förut helt eller delvis framställd av Mestorf, 
Henning och Stjerna, i en framtid kommer att befinnas oriktig, faller 
givetvis också det viktigaste stödet för min gravkronologi. Men även 
om så sker, är detta något helt annat än vad som sägs i T. J. A:s kritik 
av min uppsats. 

Uppsala i oktober 1919. 
Ounnar Ekholm. 


