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Mesolithic Interfaces präglas alltigenom av pro-
cessuella perspektiv baserade på ett positivistiskt
och naturvetenskapligt kunskapsideal. Särskilt
uttalade är de neo-evolutionistiska och funktiona-
listiska ansatserna. Studierna ligger därmed väl i
linje med hur den mesolitiska forskningen till
stor del sett ut allt sedan 1960-talet och fram till
idag. Fogat till denna linje är också att de teore-
tiska resonemangen är underordnade: flera av
artiklarna är i långa stycken beskrivande med en
utpräglad detaljrikedom gällande teknologiska
och metriska data. Redaktörernas förhoppning
om att boken även ska tilltala en bredare allmän-
het blir nog därmed tyvärr svåruppnådd. Till de
största förtjänsterna hör projektets ambition att
belysa frågeställningar utifrån större geografiska
områden, men samtidigt med fast förankring i
lokala perspektiv. Jag saknar en artikel eller epi-
log som syntetiserar resultaten, d.v.s. tar ett sam-
lat grepp, gör avstamp mot vidare forskning och
belyser källkritiska aspekter i förhållande till ma-
terialens kvalitativa och kvantitativa beskaffen-
heter, dateringsunderlag etc. En sådan syntes skulle
kunna ha varit till gagn för projektets syften och
samtidigt bli sammanlänkande för de ämnade
målgrupperna.

Bokens grafiska formgivning, signerad Mikael
Nyholm, är tilltalande och väl genomtänkt. Foton,
kartor och tabeller är genomgående av mycket
god kvalitet. En del diagram och grafer kunde
dock ha givits ett mer pedagogiskt uttryck. Teck-
ningarna av stenfynden håller lite varierande
kvalité och hade tjänat på ett mer enhetligt ut-
förande för att förstärka helhetsintrycket, fastän
de teknologiska profilerna i de flesta fall framgår
med önskvärd tydlighet.

Sammantaget, mina kritiska anmärkningar
till trots, är Mesolithic Interfaces ett mycket för-
tjänstfullt, välkommet och snyggt förpackat bi-
drag till förståelsen av kolonisationen av norra
Europa kort efter istidens slut liksom mesolitiska
gränssnitt av olika slag i östra Fennoskandia.
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Erikskrönikan tillkom ca. 1320 och är den första
rimkrönikan på svenska. Översättningen till mo-
dern engelska är gjord av Erik Carlquist, tidigare
vid Kungliga biblioteket i Stockholm, och Peter
C. Hogg, tidigare ansvarig för den skandinaviska
sektionen vid British Library i London.

Krönikan finns tillgänglig i ett antal olika ver-
sioner för den moderna läsaren. 1865 gav Gustaf
Edvard Klemming ut textvittnet i handskriften
CodexHolmiensisD2(ävenkändsomSpegelbergs
bok, daterad 1470–80) som »Gamla eller Eriks-
krönikan» i del 1 av Svenska medeltidens rimkrö-
nikor. 1921 kom Rolf Pippings textkritiska utgåva
av samma handskrift med komplett variantappa-
rat (i nytryck 1963). 1985 kom en av Sven-Bertil
Jansson redigerad text, delvis standardiserad, med
ordförklaringar, kapitelindelning och utförliga
kommentarer. 1994 kom en rysk översättning med
kommenterar av A. Svanidze och A. Zeltuchina.
2005 kom en kommenterad översättning till mo-
dern franska med en substantiell inledande studie
av Corinne Péneau. Och nu har Erikskrönikan
alltså fått engelsk språkdräkt för första gången.
Som synes lär en nusvensk utgåva inte bli aktuell.
Dessa utgåvor och översättningar har olika publik,
och ett första intryck av den engelska översätt-
ningen är att den riktar sig till en krets av akade-
miker. Huruvida detta är den målgrupp som i förs-
ta hand lär intressera sig för boken är värt att
diskutera, således mer om detta nedan.

Eva Österbergs inledning till boken är i första
hand en forskningsöversikt och en introduktion
till den historiska kontexten. Hon tar upp ett gott
urval av forskningslitteraturen kring detta mycket
omskrivna verk, och ger en god och koncis presen-
tation av den svenska 1200-tals- och tidiga 1300-
talshistorien. Hon går igenom de klassiska frågor-
na om tidpunkten för kompositionen av krönikan
och vem som var dess författare, vilka ännu inte
kunnat besvaras med säkerhet, och pekar på hur
krönikan som historieverk och litterärt verk är
färgad av sin tids ideal och en sociopolitisk kon-
text. Österberg fångar också huvudpunkterna i
dagens nyvaknade intresse för Erikskrönikan (den
var faktiskt i stort sett förbisedd under en stor del
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av 1900-talets senare hälft), både inrikes och in-
ternationellt. Därutöver kastar hon ljus över den
ambivalenta hållning som krönikören tycks inta
och som få forskare uppmärksammat.

Kröniketexten är uppdelad i 90 kapitel i en-
lighet med S-B. Janssons modell, med historiska
kommentarer längst bak i boken. Texten består
dels av en översättning i versform (som upptar
större delen av uppslagen), dels av en prosaöver-
sättning (som förvisats till den nedre delen av
sidorna). Enligt översättarnas egna inledande an-
märkningar bör den förra uppfattas som ett för-
sök att fånga de stilistiska styrkorna hos origina-
let, medan den senare är ämnad att bibringa lä-
saren det faktiska innehållet i originaltexten, och
skulle på så sätt kunna erbjuda den läsare som är
intresserad av de historiska förhållandena en
utgångspunkt. Och ja, som utgångspunkt funge-
rar boken över lag mycket väl, i synnerhet prosa-
översättningen, men för varje fackmannamässigt
engagerad läsare är det fortfarande av största vikt
att gå till den fornsvenska texten om några på-
ståenden skall kunna göras om textens intentio-
ner, form eller struktur. Den synbara enkelheten
i detta förhindras emellertid av att ingen vers-
numrering finns i översättningen (detta var en
brist redan i Janssons utgåva, på vilken denna
översättning förlitar sig i mångt och mycket).

Jag håller med översättarna om att det finns en
fördel med att presentera två olika versioner av
texten, då den ena kan ligga närmare den forn-
svenska originaltexten rent formellt, medan den
andra kan vara en mer användbar presentation av
dess innehåll. Men hur väl har då detta lyckats i
genomförandet? Versöversättningen är förvisso
en stilistiskt snygg text som många läsare kommer
att njuta av. Samtidigt erbjuder prosaöversättning-
en en läsbarhet som inte motsvaras av någon an-
nan utgåva av texten så här långt, där inga prob-
lem finns att följa med i beskrivningen av skeen-
dena eller krönikörens retoriska krumbukter, me-
dan den engelska språkdräkten öppnar möjlighe-
ten att denna för svensk historieforskning så essen-
tiella text når en läsekrets vida utöver den som
brukat intressera sig för den svenska medeltiden.

Men stilistiska fördelar åsido, ingendera ver-
sionen av den engelska texten är en bokstavlig
översättning. Verstexten lägger till och drar ifrån
många ord och uttryck för att få versformen att

fungera, vilket gör att den inte kan tas som en
direkt översättning. Prosaöversättningen gör inga
liknande radikala ingrepp, men likväl är den inte
rakt av en direkt översättning, fast den kommer
nära. För forskaren finns alltså problem med
översättningen. Jag tvekar att använda den för att
belysa innehållet i citat ur Erikskrönikan i en
vetenskaplig artikel, fastän den med smärre modi-
fieringar kan fungera.

Problemen handlar till stor del om termino-
logi, hur vissa betydelseladdade termer brukas
utan stöd i den fornsvenska texten, eller att man
hanterat vissa begrepp något lättvindigt för att få
större variationsrikedom med hjälp av synony-
mer. Ett exempel är ordet rikit, »riket»: det över-
sätts kingdom respektive power på ett ställe (v. 684,
s. 62), crown respektive realm på ett annat (v. 702,
s. 63) och State respektive kingdom på ett tredje (v.
1943, s. 120). Fler exempel kunde åberopas. Det
föreligger inte alltid stora betydelseskillnader mel-
lan dess ord, men är man intresserad av begrepps-
historia eller frågor om hur det svenska riket de-
finierades under denna period kan man inte med
säkerhet begagna översättningen. Jämför man med
Corinne Pénaus mer ordagranna översättning
från 2005 finner man le royaume vid samtliga dessa
ställen.

Ännu mer komplicerat blir det när en feodal
begreppsapparat gör sig gällande i översättningen
i sammanhang där den inte med säkerhet kan
sägas vara närvarande i den fornsvenska texten.
Exempelvis översätts »ther vnder marge ädla wara/
the ther konungenom til hördo» (vv. 1399–1400)
med »Beneath it many noblemen appeared / who
to the king their fealty had sworn» (s. 96) samt
»Many noblemen were there, who were subject
to the king» (s. 95). Att de var undersåtar till eller
svurit en ed till kungen kan mycket väl ha varit
underförstått i uttrycket att frälsemännen hörde
till honom, men det står inte uttryckligen. Även
»The riddara haffdo tha til siidh/The fölgdo ä tha thera
retta herra/thz gingo til bäträ älla wärra» (vv. 1851–
1853) översätts i feodala termer till »At that time
knights who had pledged their troth would always
their liege lords accompany, whether good or
adverse the times might be» respektive »Knights
then followed the custom of always accompany-
ing their liege lords, in prosperity or adversity».
Denna översättning implicerar dels en relation
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som kanske inte är uppenbar i retta herra, dels är
den entydigt generell, medan originaltexten lika
gärna kan läsas som att de specifika riddare som
nämnts ovan ännu följde hertigen, deras rätta
herre (se vidare R. Pipping, Kommentar till Eriks-
krönikan, 1926, s. 506).

Det finns få underligheter eller rena missar,
som att götar har översatts med Goths (s. 51, 164),
som ju betyder goter, i stället för det mer korrek-
ta Geats. Vissa begrepp tycks dessvärre också ha
tagits för självklara trots att de är minst sagt kom-
plicerade och har en invecklad historiografi. Som
exempel kan tas ordet vplenzsk/-er, som i texten
genomgripande översätts som Swedish och Swedes
(ett ord som också används som översättning av
svear), men förutom detta generella bruk också
kunde tolkas som hänsyftande på personer från
landskapen norr om Götaland, särskilt Mälar-
landskapen med Uppland som centrum.

För en icke-svensk forskare som är intresserad
av texten, antingen för dess språkliga, litterära
eller historiska information, hade likväl kanske en

parallellutgåva (med fornsvensk text på ett upp-
slags ena sida och engelsk översättning på den
andra) varit allra mest användbar och behändig.
Dock vill jag avsluta med några positiva anmärk-
ningar. Mitt helhetsintryck av boken är att den är
ett värdefullt tillskott till texttraditionen kring
Erikskrönikan, ett gediget och ordentligt arbete,
och för den allmänintresserade läsaren en guld-
gruva av information om ett av de mest avgö-
rande skedena i svensk medeltida historia. Den
engelskspråkige läsare med ett intresse för me-
deltiden som får denna bok i sin hand får verkli-
gen möjlighet att på ett litterärt tilltalande vis bli
varse den svenska medeltiden och medeltids-
forskningen.
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