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Martin Hansson, Medeltida borgar. Maktens hus i
Norden. HistoriskaMedia.Lund2011. 223 s. ISBN
978-91-86297-05-3.

Fyra våningar högt, 30meter långt, 12meter brett
och 26 meter i höjd om man räknar med gavel-
spetsen;Glimmingehus i sydöstra Skånebyggdes
för att imponera. En minnestavla ovan ingången
talar om att den danske riddaren Jens Holgersen
Ulfstand lät uppföra borgen år 1499. Han såg
Glimmingehus som en passande praktfull och
representativ bostad för sig och sin familj. Glim-
mingehus berättar om en förlorad medeltida
värld i vilkenmäktiga riddare bodde på imposanta
stenborgar.

Eller gör det verkligen det? För hur pass re-
presentativt är Glimmingehus jämfört med and-
ramedeltida borgar iNorden?Att docenten i his-
torisk arkeologiMartinHansson väljer att inleda
sin bok om medeltida borgar med ett besök på
just Glimmingehus är ingen tillfällighet. Det är
Nordens bäst bevarade medeltida borg och ett
självklart objekt för en person som satt sig före
att skriva borgarnas historia.Men boken handlar
inteomdenskånskapraktbostadenellerensegent-
ligen om den typ av borgar som Glimmingehus
representerar. Den som vill följa Hansson i spå-
ren får snällt ta på sig gummistövlarna. Om man
ska tro honom – och det gör man efter läsningen
av hans bok – anlades borgarna oftast på näs eller
öar i insjöar, våtmarker och åar. De borgar som
Hansson lyfter fram, såsom Saxholmen, Väders-
holm och Hultaby, är inte lika kända som Glim-
mingehus – de var inte ens byggda i sten utan i trä
– men av just den anledningen desto mer intres-
santa. Idag finns bara kullarna och terrasserna
kvar av dessa i flera fall bortglömda hus.

Bättre ciceron på denna den medeltida borg-
ens rundtur i kulturlandskapet kan man inte ha.
Platserna somHansson besöker har han nämligen
arbetat med förr, till sin avhandling om borgar
och residens i Småland. Det är en expert på mak-
tens hus som talar i boken. Vi möter förvisso ett
urval. Men det gör ingenting (om det nu skulle
uppfattas som ett problem att inte alla Nordens

borgar ärmed), förHansson borrar hellre på dju-
pet än famnar efter för mycket.

Fastän han vänder sig till en bred publik prob-
lematiserar Hansson på sedvanligt akademiskt
vis sitt ämne. Han vidgar avsiktligen borgbegrep-
pet för att det ska sträcka sig bortomGlimminge-
hus-modellen–detstorslagna, imponerandeskryt-
bygget i sten somvar så gott somointagligt för en
fiende. Han betraktar den medeltida borgen ur
ett mångfunktionellt perspektiv.

Den vanligaste funktionen varmilitär, att ut-
göra en ointaglig försvarsbastion som även kun-
de fungera som basläger vid fälttåg. Sett ur det
perspektivet, att borgar tjänade somförsvarspunk-
ter, var beredskapen iNorden och Sverige god på
medeltiden. Man räknar med 400–600 borgar i
det medeltida Sverige, 600–800 om Skåneland-
skapen räknas med. Det är bara det att borgarna
inte ingick i en och samma försvarslinje.De skyd-
dade dansken mot svensken och vice versa samt
gav kungar hjälp i maktkamperna mot uppro-
riska adelsmän och biskopar. Den enda borgen
som aldrig intogs under medeltiden var Kalmar
slott.

En annan funktion hos borgen var den eko-
nomiska. Den utgjorde uppsamlingsplats för bön
dernas ränta och skatter från omkringliggande
områden, så kallade fögderier eller län. På lands-
bygden var borgen därför ett ekonomiskt cent-
rum antingen i kunglig (drottningen inkluderad),
kyrklig eller adlig ägo. Sådana borgar fanns ock-
så i städerna.

En ytterligare funktion var symbolisk, för att
synliggöra makten och prestigen som kom med
att tillhöra samhällseliten. Man såg till att omge
sin borg med trädgårdar, parker och kvarnar för
att förstärka maktens närvaro i landskapet. Här
pågick arbeten så gott som dagligen. Reparatio-
ner, anläggandet av stora och rymliga källare, vall-
gravar skulle grävas ochmuddras, vattendragdäm-
des upp. Arbetskraft hämtades utifrån, från trak-
tens bönder och/eller inhyrt arbetsfolk.

De flesta av borgarna ägdes av frälsemän, an-
tingenvärldsligt eller andligt. Sett ur det perspek-
tivet är Glimmingehus representativt. Därför ta-
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lar Hansson hellre om överhet än om kungar och
borgar.Hans bärande tanke i boken är attmedel-
tidens borgar var platser där eliten – kungar och
drottningar, riksråd, riddare och det icke-betit-
lade frälset – uttryckte sin sociala överhöghet, sin
status och klassidentitet.

Han ser dessutom borgarna som en huvud-
sakligen manlig värld. Visst fanns det kvinnor
där, men de var i minoritet och beaktat medelti-
dens genussystemvar deunderordnadedenman-
liga normen. Detta sätt att betrakta borgar och
maktens hus, som slutna manliga rum, är mig
veterligennytt i det svenska forskningsfältet.Det
öppnar upp för nya tolkningar och synsätt på
borgar och riddarliv och inspirerar till vidare
studier.

Flera teman avhandlas i boken. Ett är livet på
borgen. Borgens framväxt i Sverige på 1100-och
1200-talen skedde parallellt med att det höviska
livet vann insteg. Och höviskheten avspeglades i
borgens arkitektur och interiör.Man förbättrade
husens förutsättningar att fungera som bekväma
bostäder åt ett stort antal människor. En term
som »höviskhet» får lätt tankarna och den his-
toriska inlevelseförmågan att skena iväg. Borgen
präglades av en vanlig vardag utan det höviska
livets närvaro. Angående vad man dagligdags
sysslade med på en borg och utifrån utgrävning-
arna av Saxholmen i Värmland skriver Hansson,
»Livet på Saxholmen handlade om att reparera
byggnader, hålla vakt, laga mat och skaffa förnö-
denheter». Det ligger långt från Erikskrönikans
skildringar av höviskt riddarliv och ståtliga gästa-
bud.

Ett annat tema är borgarna och kyrkan. Kyr-
kan ägdegenomsinabiskopar fleramäktiga borg-
ar i landet. Här sätter Hansson fingret på en i
sammanhanget central fråga: ärmedeltidens för-
svarskyrkor att betrakta som borgar eller som
enbart kyrkor? Det tycks ha varierat från lands-
del till landsdel. Ölands kyrkor var faktiskt lika
mycket små borgar som de var heliga rum.

Utifrån ett strikt vetenskapligt perspektiv är
det synd att boken är populärhistorisk. Den som
söker efter litteraturgenomgångar, teoretiska per-
spektiv, metod- och källkritiska diskussioner blir
besviken eftersom den populära formen inte ger
utrymme för dylika.Men sompopulärbok är den
ovanligt gedigen och inspirerande.

Jag har dock en kritisk synpunkt. Varför säger
Hansson ingetomhuradeln förbättrade sina sätes-
gårdar på 1500-talet? Han gör ändå utblickar till
säteribildningen på 1600-talet. Efter den blodiga
Dackefejden 1542–43 utfärdade Gustav Vasa på-
bud till rikets adel att den måste befästa sina
sätesgårdar. I fallet med Per Brahe den äldre och
dennes huvudgård Rydboholm i Uppland resul-
terade ombyggnationerna i bland annat stentorn,
murar och vallar. I mina öron låter det väldigt
medeltida. Kanske borde därförMartinHansson
ha tagit med 1500-talet i sin borghistoria. Sett ur
det perspektivet markerade inte Glimmingehus
slutet utan början på en ny epok inom borgbygg-
andet.

BoEriksson
Historiska institutionen
Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

bo.eriksson@historia.su.se

Västgötadelen avMonumenta Sveo-Gothorum. Efter
handskriften F. h. 9 i Kungliga Biblioteket utgiv-
en och kommenterad av Benny Jacobsson. Före-
ningen för Västgötalitteratur, Skara 2012. 72 s.
text, 150 s. bilder. ISBN 978-91-86681-08-1.

De gamla antikvarierna på 1600-talet var flitiga
med att samla in uppgifter och avbilda fornmin-
nen. Många av deras samlingar väntar fortfaran-
de på en utgivare. Tack vare vår ökande kunskap
om fornminnen och andra lämningar blir de gam-
la uppgifterna allt användbarare. Många av dem
blir värdefulla bitar i ett pussel, som med tiden
får allt fler bitar och kanuppvisa en allt rikare och
fullständigare bild av forntiden.Nu har Förening-
en förVästgötalitteraturbidragitmedenutgåvaav
västgötadelen iMonumentaSveo-Gothorum, avbild-
ningar utförda huvudsakligen genom Johan Ha-
dorphs försorg och sammanställda av Johan Per-
ingskiöld. Föreningen är känd för sin värdefulla
utgivning i skiftande ämnenmed anknytning till
Västergötland. Alla skrifter har bestående värde
för forskningen, men somliga ämnen är så smala
attman är tacksam för att ett förlag vill satsa även
på sådana skrifter. Föreningenarbetar ideellt.Den
får donationer och har fonder. Pengarna förval-
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tas väl och ger god avkastning. På så vis har den-
na utgivning blivit möjlig.

Föreliggande skrift innehåller avbildningar
av kyrkor (med klockstaplar), gravstenar, adliga
begravningsvapen och fornminnen inomVäster-
götland, närmare bestämt inom gamla Skarborgs
län. Insamlingen har alltså inte omfattat hela
landskapet. Dock är Läckö grevskap, det vill säga
Åse, Kållands och Kinnefjärdings härader, väl
företrätt. För Läckö grevskap tecknades en stor-
ståtlig titelsidamed ätten de laGardies vapen, tre
mytologiska figurer samt avbildningar av Läckö
slott och två runstenar. Innehållet i boken visar
alltså tydligt att Magnus Gabriel de la Gardie,
greve till Läckö, har betytt mycket för verkets
tillkomst.

Arkitekturhistoriskt inriktade forskare har
mycket att hämta vad gäller kyrkor och klockstap-
lar. Forskare inomämnen somrunologi, heraldik
och arkeologi får likaså tillgång till ett rikt mate-
rial.

Tidens tycken betyder givetvis mycket för
vadmanväljer att avbilda. Tecknarna bakomver-
ket tycks aldrig ha försummat att avbilda runste-
nar och andra runinskrifter. Dessa ansågs tydli-
gen somhögvärdiga svenska»monumenter». På
titelplanschen till avdelningen om Läckö grev-
skap avbildas som sagt två runstenar. De var tyd-
ligen angelägnare än grevskapets många och väl
dokumenterade kyrkor. I våra dagar är intresset
för medeltida kyrkoskulpturer och dopfuntar
mycket stort. Inte en enda skulptur eller dopfunt
finns tyvärr avbildad.

Inte heller har tecknarna försummat något
tillfälle att avbilda adliga begravningsvapen. Un-
der den svenska adelns storhetstid var självfallet
intresset för dem större än i våra dagar, då endast
våra (alltför) fåtaliga heraldiker ägnar sig åt detta
ämne.

Adelsvapnen visar att tecknarna var inriktade
på herremanskulturen. Detsamma visar de avbil-
dade gravvårdarna.Många förnämligare gravste-
nar är avbildade, däribland flera vackra liljeste-
nar.Man ser på de sentida gravhällarna åtskilliga
krigsmän i rustning och med svärd, uthuggna i
sten tillsammans med hustru och barn.

Man skönjer alltså ett syfte bakom verket.
Tecknarna ville lyfta framde gamla göthiska käm-
parna, deras fornminnen och minnesstenar med

runor.Engånghade–menadeden tidenshistorie-
skrivare – göterna (goterna) tågat ut från Sverige
och i sinom tid erövrat kejsarstaden Rom och
upprättat ett rike i Italien. På samma sätt hade i
samtiden de svenska härarna genomkorsat Ryss-
land, PolenochTyskland.Dehade intagitMoskva
ochWarszawaochhotatkejsarstadenWien.Krigs-
befälen var eller blev adelsmän, och därför lyfter
man fram deras begravningsvapen och gravhäl-
lar. Den nyvordna svenska stormakten vill – lik-
som i Erik Dahlberghs Suecia-verk – visa upp
både minnen från sin forntida storhetstid och
minnen från sin sentida storhetstid. Detta syfte
gör boken ytterligare intressant och förklarar
delvis urvalet av uppgifter.

Att tecknarnahade ett syfte förringar emeller-
tid inte värdet av deras teckningar. De har av allt
att döma hållit sig så nära verkligheten man kan
begära. Källvärdet är så vitt jag kan se högt. När-
mast till hands för jämförelser ligger just Erik
DahlberghsSueciaantiquaethodierna, somärberyk-
tat för sina överdrifter. Jämför man Monumentas
bilder avLäckö slottmedDahlberghs kopparstick
och nutida fotografier, så förstår man att Monu-
mentas tecknare var både noggranna och ärliga.

Dock har de varit angelägna om att avbilda
kyrkorna (och förmodligen även fornminnena)
så att de ter sig fördelaktigast. Kyrkorna är gen-
omgående avbildade från söder, oftast något från
sydost (så att koret syns), men ibland även från
sydväst. En av anledningarna till att tecknarna
har ställt sig söder om kyrkorna är att allmän-
heten nästan alltid gick in i kyrkan genom ett
vapenhus på södra sidan. Södra sidan uppfatta-
des som kyrkans framsida. Viktigare än så var
säkerligen att de flesta av fönstren brukade finnas
på sydsidan, som givetvis var soligast. Åt norr
hade man få eller inga fönster. På norra sidan av
kyrkan fanns heller inga gravar, och allt ont an-
sågs komma från norr. Norra sidan var därför
inte lika ståtlig som den södra.

En enda kyrka är avbildad från norr, nämli-
gen Norra Härene. Den har endast ett fönster åt
norr. Verkets utgivare och mycket kunnige kom-
mentator, Benny Jacobsson, har uppmärksam-
mat denna avvikelse: »Det ovanliga perspek-
tivet från norr är säkerligen valt för att kunna
avbilda det Soopska gravkoret i mitten av teck-
ningen.» Gravkoret, där för övrigt norra sidans
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enda fönster finns, har ett rikt utsmyckat gavelrös-
te med många ornament uthuggna i sten. I detta
fall fanns alltså den mest sevärda delen av bygg-
naden åt norr, och på denna bild kanman se även
sakristian.En följd av tecknarnas förkärlek för det
södra väderstrecket är att vi sällan får se sakris-
tiorna, somvanligen låg pånorra sidan av kyrkan,
men desto oftare får vi å andra sidan se vapen-
husen på södra sidan. Dessa är oftast timrade.
Fönstren är som regel både få och små. Man hade
visserligen börjat förstora fönster och uppta nya
under 1600-talet,men först under 1700-talet blev
psalmböckerna vanliga, och då behövde man
mera ljus. Fler fönster upptogs och gamla försto-
rades. Monumentas tidiga teckningar är oskatt-
bara. Tack vare demhar vi lätt att göra oss en före-
ställning om kyrkornas ursprungliga utseende.

Benny Jacobssonhargjort ett gott arbete.Hans
inledning och kommentar är insiktsfulla och gi-
vande. Trycket är bästa tänkbara. Föreningen för
Västgötalitteratur har skänkt forskningen enkäll-
utgåva av stort och förblivandevärde.Det är önsk-
värt att även övriga delar av Monumenta blir ut-
givna. Vilka föreningar eller institutioner följer
efter Föreningen för Västgötalitteratur?

Lars Gahrn
Mölndals stadsmuseum

SE–431 82 Mölndal
Lars.Gahrn@molndal.se

Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid.
Red. Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent
Jørgensen. NORNA-rapporter 86. Köpenhamn
2011. 346 s. ISBN 978-91-7276-085-1.

Nordiska samarbetskommittén för namnforsk-
ning (NORNA) grundades 1971 och är alltjämt
mycket aktiv. I maj 2009 anordnade man ett ort-
namnssymposium i Ryslinge på Fyn. Detta kom-
mitténs 38:e möte alstrade föreliggande bok med
tolv uppsatser. Jag har i mitt arbete med östgöts-
ka elitmiljöer under den yngre järnåldern haft
anledning att intressera mig för ortnamn som
kan indikera makt och kult. Därför intresserade
mig sex av bidragen särskilt.

Lisbeth Eilersgaard Christensen rapporterar

om en uppenbarligen djupt otacksam uppgift,
nämligen sökandet efter politiskt centrala namn-
miljöer à laHellberg ochBrink i dagensDanmark.
Läget illustreras rätt väl av att landets fetaste trakt
i detta avseende, Hindsholm på nordöstra Fyn,
uppvisar blott tre namn som de båda nämnda
forskarna skulle godkänna: Salby, Viby och Tors-
lundegård inom en diameter av drygt tre kilome-
ter. Eilersgaard Christensen överväger om någon
till Danmark begränsad bebyggelseomläggning
kan ha utplånat tidigare befintliga namnmiljöer
av det slag som vi ser i Sverige. Men det ser osan-
nolikt ut med tanke på att Danmark fortfarande
äger många gamla namn av andra typer. Rimli-
gare verkar vara att järnålderseliten i våra två län-
der tänkte olika om ortnamn.

Andres S. Dobat diskuterar namn på karl-och
rink-/rynk- inom medeltidens danska gränser i
relation till runstenar och 900-talets rika ryttar-
gravar. Dessa två namngrupper anses sedan Lars
Hellbergs tid identifiera stationeringsorter för
krigare och deras befäl. Då de i någonmån korre-
lerar rumsligt med de två arkeologiska källkate-
gorierna föreslår Dobat att alla fyra grupperna är
ungefär jämngamla ochmarkerar vasallernas för-
delning i Jellingdynastins expanderande makt-
sfär. Det kan stämma. Men det hade varit mera
övertygande om han dels prickat ut datakatego-
rierna på samma karta så man tydligt kunde be-
döma graden av sammanfall, dels också visat att
namngrupperna inte korrelerar bättre med rele-
vanta fyndkategorier från seklerna före och efter
Gorm och Harald.

Bent Jørgensenbeskriver namnmiljöerna kring
Danmarks femGudme /Gudum /Gudhjem. Alla ut-
om Gudhjem på Bornholm avtecknar sig i ort-
namnen som centrala områden förmakt och kult.
Gudme på Fyn och Gudhjem på Bornholm har
därtill givit rika arkeologiska fynd.

Svavar Sigmundsson studerar relationenmel-
lan hof-namnoch tingsplatsindikerande namnpå
Island. Texten består mest av forskningsreferat,
men Sigmundsson tar kortfattat ställning sist i
uppsatsen. Han menar att hof först betydde »li-
ten hög (som kan brukas i kulten)» och sedan
under tyskt språkinflytande»storgård». På dessa
Hof-storgårdar utövade man makt, bedrev asakult
och byggde sedan gärna kyrkor. Någon omedel-
bar närhet till sin tingsplats behövde man inte.
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PerVikstrandsuppsats innehåller fyra extremt
användbara kartor över Mälar-Hjälmarlandska-
pen: över a) tunaorter, b) andra maktindikeran-
de ortnamn, c) sakrala ortnamn och d) parvis be-
lägna ortnamn med gudapar som Mjärdevi och
Ullevi. Bygderna består inte av isolerade central-
orter skiljda åt av områden med hunsade små-
bönder: Vikstrand ser i stället ett sammanhäng-
ande lapptäcke av centralterritorier. Till sist upp-
repar han sin viktiga tes att relationen mellan
makt och kult under den yngre järnåldern var
asymmetrisk: det pågick kult i varjemakthavares
mjödhall men det bodde inte en makthavare på
varje kultplats. Och det komplicerar tolkningen
av de sakrala ortnamnens relation till makten.

I denna intressanta boks i mitt tycke mest
intressanta (och kortaste, 13 s.) bidrag diskuterar
LasseSonne så relationenmellan teoforaortnamn
och kult (vilken även Vikstrand berör förtjänst-
fullt). Han poängterar att bortsett från tydligt
kultindikerande namn på vi och harg vet vi inte
varför gudanamn ingår i ortnamn. Onslunda kan
vara lun- den där Oden vistas, lunden där folk
dyrkar Oden, eller lunden som tillägnats Oden –
eller alla tre. Och han genomför en välbehövlig
men aningen demoraliserande uppstädning an-
gående vilka naturtyper som förknippas med vil-
ka gudanamn. Sonne menar nämligen att när nu
produktions-ochöverlevnadsfrekvensenhos järn-
ålderns ortnamn är så oklar är det inte så intres-
sant att Tor kvantitativt sett kanske har extra
många berg och Oden extra många lundar idag.
Det väsentliga är vilka kombinationer av gud +

natur som alls är belagda och vilka som inte är
det, etta eller nolla. Och Sonne visarmed en kom-
binationstabell för Danmark, Sverige och Norge
att gudarnameddetta perspektiv uppvisarmycket
få särdrag i ortnamnen. Alla de stora gudarna in-
går i kombinationmed alla naturtyper,medblott
fyra undantag: Njord har varken mosse eller sjö,
och Oden har varken näs eller vik. Annars finns
alla gudar överallt. Tyr-namnen är dock mycket
få, vilket får er på området måttligt bildade re-
censent att undra försiktigt om tyr här syftar ap-
pellativiskt på »guden-divus-tiwaz» i största all-
mänhet, snarare än på en specifik figur i Snorres
panteon. Frånortnamnssynvinkel är hur somhelst
varken Tyr eller Balder stora gudar, vilket är lite
beklagligt med tanke på att just de båda erbjuder
den bästa kopplingen mellan guldbrakteaternas
bildscener och Snorres mytologi.

För övrigt bjuder boken på studier av namn
och historisk kulturgeografi i Møre og Romsdal
(O-J. Johannessen & B. Ringstad), Oppland (T.
Schmidt) ochÖstergötland (J.P. Strid); namnspår
efter en nedhuggen medeltida skog i Sønderjyl-
land (M. Pilgaard); -land-namn i Rogaland (I.
Særheim) samt danska -lund-namn (B. Eggert).
Här finns alltså mycket att hämta inte bara för
den som spårar makthavare och kultledare, utan
också för den somvill förstå sig på kulturlandska-
pets mindre upphöjda aktörer och strukturda-
nare under järnåldern.

MartinRundkvist
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