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Jonas M. Nordin, Det medeltida Dalarna & Väst-
manland. En arkeologisk guidebok. Lund 2009. 255
s. ISBN 978-91-85507-17-7.

Åtskilliga läsare kommer att bli förvånade och
utbrista: »Inte visste jag att Västmanland och
Dalarna har så många medeltidsminnen!» För-
fattaren är nämligen inte bara kunnig utan även
fast besluten att sammanställa och skriva en ut -
tömmande skildring. I stort sett alla grävningar
som har blottat medeltida lämningar är med. I
stort sett alla kyrkor med medeltida inventarier,
murar eller valv är med. Författaren skriver inle -
velsefullt, ibland medryckande. Arkeologiska skild-
ringar kan ibland komma farligt nära inventarie -
förteckningar vad gäller stil och läsvärde, men Nor -
din lyckas med att hålla läsarens intresse vid liv.

På andra håll ger de bevarade medeltidsläm -
ningarna inget rättvisande urval. Kyrkor och (i
mindre mån) herremansboningar är bäst beva-
rade. Enstaka borgarhus finns också, men bon-
dens hus lyser med sin frånvaro. Här är dock läget
bättre i och med att åtskilliga medeltida timmer-
hus är bevarade. Dessutom har hus av medeltida
(och vikingatida) typ, så kallade eldhus, både byggts
och använts in på 1800-talet, i vissa fall ännu
senare. Nordin har mycket att skriva om, och han
känner ämnet väl. År 2005 lade han fram sin av -
handling När makten blev synlig – senmedeltid i söd -
ra Dalarna.

Kyrkorna är många, och fotografierna av kyr -
kor är både många och vältagna. De avbildas som
regel med sitt torn, så att man lätt kan känna igen
dem och upptäcka dem i landskapet. Tornet är ju
som regel den mest kännetecknande delen av
byggnaden. Här har vi en svår fråga. Tornen är
som regel inte medeltida (vilket författaren nog-
grant understryker). Bör de då avbildas i en bok
om medeltiden? Sådana avvägningsfrågor ställs
man inför. I vilket fall som helst skulle man gär-
na ha sett några rekonstruerade huvudtyper av
kyrkor som motvikt till de sentida bilderna.

Tack vare helgonbilder i trä och kyrkmålning ar
kan vi få en uppfattning om hur folk var klädda.
Många arbetar nu för tiden med att återskapa
medeltida dräkter, och på medeltidsdagar kan vi
se nutidsmänniskor i mer eller tidstrogna kläder.
Det finns därför goda möjligheter att förklara vil-
ka slags kläder kyrkmålningarnas och altarskå -
pens människor bär. Sådana förklaringar skulle
tillmötesgå ett stort folkligt intresse. Likaså skulle
det ha varit intressant att se bilder av de bevarade
arbetsredskapen från Västannorstjärn i Leksand.

Man kan önska sig mycket, men det måste
understrykas att det som är med i boken är bra
och angeläget, att bilderna är väl valda och av god
kvalitet, samt att författarens slutsatser är försik-
tiga och väl underbyggda. Nordin har åstadkom-
mit mer än »en arkeologisk guidebok». Detta är
en inledning i och översikt över Västmanlands
och Dalarnas medeltid. Den kommer tack vare
rikliga litteraturhänvisningar och författarens väl-
skrivna presentationer att vara mycket använd-
bar för framtida forskare lika väl som för en his-
torieintresserad allmänhet.

Lars Gahrn
Mölndals museum
SE-431 82 Mölndal

Lars.Gahrn@molndal.se

Anna Lihammer, Bortom riksbildningen. Män-
niskor, landskap och makt i Sydöstra Skandinavien.
Lund Studies in Historical archaeology 7. Lund
2007. 378 s. ISBN 918 957 806 6.

Anna Lihammers avhandling har som målsätt -
ning att utifrån regioner och lokala människo-
grupper analysera det politiska och kulturella
ske endet från yngre järnålder till tiden omkring
1100 i östra Sydskandinavien. Samspelet mellan
människor och landskap är centralt. Tidsavsnit-
tet identifieras av många historiker och arkeo -
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loger som den danska riksbildningsprocessen. Ar-
betet omfattar en inledning och kritisk forsk -
ningshistoria, fyra regionala studier, en samman-
fattande värdering och en slutsummering. De två
sistnämnda kapitlen utgör 16% av avhandlingen
vilket är en ganska stor del.

I de tre inledande kapitlen markerar Liham-
mer sina utgångspunkter både teoretiskt och
metodiskt. Den teoretiska utgångspunkten är
postprocessualistisk vilket inte utesluter en väl-
görande flexibilitet och mångsidighet i arbetet.
Ett problem är förstås den nämnda skolans ambi-
tionen att finna individen i det förflutna. Sökan-
det efter individen utesluter för Lihammer dock
ingalunda insikten att olika kollektiv varit väl -
digt viktiga och att stora delar av det arkeolo-
giska materialet utgörs av spåren av kollektiva,
inte individuella, manifestationer. När hon be -
handlar det viktiga begreppet landskap kontras -
terar hon en äldre processuell forskning mot en
yngre postmodern och menar att den förstnämn -
da förstod landskapet som ett naturlandskap och
den senare som ett kulturlandskap. Detta är för -
stås svårt att acceptera för något till åren komna
arkeologer med erfarenhet av kulturlandskaps-
forskning. Skillnaden mellan de två sätten att
tänka ligger ju snarare i arbetssättet och i förhål-
landet mellan konstruktion och dekonstruktion.

När relationen mellan människa och land-
skap konkretiseras betonar Lihammer förtjänst-
fullt dynamiken mellan natur och kultur. Dyna -
miken kan bara bli synlig när de teoretiska per-
spektiven anläggs från olika håll. Etnicitet är ett
centralt begrepp i den behandlade proble mati -
ken. Fanns det en dansk etnicitet under den stude-
rade tiden? Lihammers svar är givetvis nej. Om
det vid denna tid fanns etniska grupper så ut -
gjordes de av populationer i mindre och begrän-
sade områden. Danmark var ett politiskt herra -
välde i Sydskandinavien med över tiden skiftan -
de innehåll. Makten i det förflutna är ytterligare
ett centralt begrepp. Lihammer väljer likt många
i hennes generation primärt Foucaults universella
maktbegrepp. Det är emellertid svårt att använ -
da och Lihammer diskuterar vidare utifrån Gal-
braiths idéer om makt. Den maktmodell som
hon till slut använder är heterarkisk. Den svarar
säkert väl mot instabiliteten i det dåtida samhäl-
let. Möjligen är modellen alltför konkret beskri-

vande. Den kan då inte spela rol len av teoretisk
modell fullt ut.

I det tredje kapitlet riktar Lihammer en om -
fattande och berättigad kritik mot tidigare forsk -
ning på temat »Danmark blir ett medeltida kunga-
 döme». Särskilt starkt vänder hon sig mot be -
greppet »process» och den lagbundenhet, för att
inte säga automatik, som är centrala i så många
framställningar av den sena järnåldern och vikinga-
  tiden. Lihammer presenterar tre olika uppfatt -
ningar om »riksbildningen»: 1. Den långa pro -
cessen med början i romersk järnålder. 2. Ett jyl-
ländskt kungadöme som bildas kring år 700. 3.
En snabb politisk process under andra hälften av
900-talet. Hon finner precis som jag den tredje
uppfattningen, utförligast diskuterad av Klavs
Randsborg, bäst underbyggd. Lihammer utgår
särskilt från sju punkter när hon analyserar forsk-
ningshistorien: nationalism, etnicitet, intres set
för eliter, fixering vid den maskulina delen av
samhället, centralplatserna, begreppet »kung»
och till slut begreppen »rike» och »stat». Hennes
diskussion av dessa sammanlänkade element i
olika forskningsinsatser är utmärkt genomförd
och synnerligen tankeväckande. Endast i diskus-
sionen av begreppen »rike» och »stat» finner
jag att jag inte håller med Lihammer när hon
något överraskande går på samma linje som en
del danska historiker. I mitt tycke är ett antropo-
lo giskt synsätt mer motiverat.

Den första regionala studien behandlar östra
Blekinge som under den aktuella tiden sannolikt
i stort sett motsvarar det Blecinga eg som nämns
av Wulfstan i ett tillägg till kung Alfreds Orosius-
översättning mot slutet av 800-talet. Lihammer
behandlar området med skicklighet och stor sak -
kunskap. Som hon betonar är det osannolikt att
bebyggelsens tyngdpunkt politiskt och ekono -
miskt sett legat vid Hallarumsviken i öster. Lis-
terbyhalvön framstår som viktigare, fastän Li -
hammer även avvisar tanken på ett lokalt cent -
rum i denna del av Blekinge. I ljuset av de senaste
årens viktiga undersökningar vid Hjortsberga
kanske frågan kan tas upp igen. Lihammers slut-
sats att Blekinge kommit under danskt välde
mycket sent är övertygande.

Nästa region som behandlas är västra Skåne
där Uppåkra står i centrum. Lihammer argu-
menterar också här för en förhållandevis sen etab -
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lering av danskt herravälde. Hon försöker dra in
even tuella förändringar i bebyggelsestrukturen i
frågan om herraväldets natur och datering. Här
mö ter en gammal motsättning mellan medel -
tids  arkeologisk forskningstradition och den för -
historiska traditionen. Med stor framgång be -
handlas problemen kring det tidiga Lund och
Borgebys tidiga trelleborgsanläggning.

Den tredje regionen är bygden kring Ätran i
Halland. Lihammer behandlar framgångsrikt be-
be  byggelse och landskap också i denna särpräg -
lade bygd. Den småskalighet och det splittrade
kulturlandskap som karakteriserat det sena för -
historiska och tidigmedeltida landskapet kom-
mer mycket väl fram. Strukturella förändringar
som införandet av bandparcellerna tror Liham-
mer inte hör samman med det danska herra -
väldets utsträckande till mellersta Halland. Det
tror inte jag heller. Det för denna del av Halland
speciella mönstret med gårdar grupperade runt
några intensivt brukade åkerstycken har en på -
taglig likhet med Esch-jordbruket i nordvästra
Tyskland. Sannolikt är bakgrunden densamma,
d.v.s. en brist på bra åkerjord. Inte heller här fin -
ner Lihammer några hållbara argument för en
tidig etablering av danskt herravälde. Den sista
regionala studien tar upp Bornholm, till slut en
del av det nutida Danmark. Öns egenart och nära
samband med Skåne, Blekinge, Möre och Öland
görs klart. Trots att vissa bebyggelseförändringar
kan beläggas också tidigare (t.ex. Sorte Mulds
avklingande i början av vikingatiden) kom den
stora förändringen först kring 1100. Också här
måste det danska herraväldet ha etablerats mycket
sent, kanske efter kristendomens införande på
1000-talet. Lihammers framställning av de poli-
tiska och kulturella förändringarna på Bornholm
är som helhet mycket bra.

Det åttonde kapitlet tar upp en rad övergri-
pande frågor som aktualiserats i områdesöver -
sik terna. Kapitlet fungerar bra som en samman-
fattning och knyter också på ett utmärkt sätt an
till både problemställningen och forskningshis-
torien i början av arbetet. Den röda tråden är
makten i landskapet. Lihammer ställer i mitt tycke
alldeles riktigt den gängse hierarkiska maktmo -
dellen mot en mera varierad bild där olika regio -
ner uppvisar olika strukturer som på mycket oli-
ka sätt blir delar av det medeltida danska kunga -

riket. Här står det äldre herraväldet mot den or -
ganiserade medeltida staten. Men för att föra re -
so nemanget vidare kan man fundera på om dessa
politiska bildningar någonsin varit enhetligt upp-
byggda. Redan de gamla herraväldena kan ha
omfattat regioner med stark integration och så -
dana som bara varit löst anslutna genom en sym-
bolisk tribut och ett löfte att ställa upp krigare vid
behov. De medeltida staterna var inte heller de
sär skilt välorganiserade eller enhetliga politiska
bildningar. Olika regioner fungerade mycket olika.

Motståndet mot den utvidgning av den poli-
tiska makten som vi kan följa under 900- och
1000-talen spelar en större roll i detta näst sista
kapitel och i en särskild studie främst av runste-
narna fördjupas resonemanget. Jag blir rörd av
att se Pierre Clastres arbete om motståndet som
antropologiskt fenomen spela en stor roll. När
den här problematiken var uppe på tapeten för
femton år sedan var hans forskning okänd bland
den förkrossande majoriteten av skandinaviska
arkeologer.

Hela avhandlingen sammanfattas sedan i det
nionde kapitlet »Riksbildningen och jag». Här
presenteras hela idén med avhandlingen på nytt,
nämligen att presentera de många små historier-
na och inte acceptera den retrospektiva och ytter -
ligt förenklade bild som i regel dominerat forsk -
ningen. Det är, som Lihammer visat, något som
är fel med mycket av den forskning och den popu-
lärvetenskap som dominerat sydskandinavisk ar -
keologi och äldre historia under decennier. Friskt
ifrågasättande, stora diskussioner och dynamik i
forskningen har inte varit det karaktäristiska, utan
snarare en rätt förlamande konformism. Först un -
der den allra senaste tiden har ifrågasättandet bör-
jat formuleras. Lihammer har gett ett mycket
viktigt bidrag genom att modigt anlägga nya syn-
sätt på detta för Nordeuropas arkeologi och his-
toria utomordentligt viktiga tema. Man får hop-
pas att arbetet också kommer att läsas flitigt och
diskuteras i landet Danmark. Mycket av det Li -
hammer tar upp till diskussion är uppfattningar
och tolkningar som utvecklats främst just inom
den danska arkeologin och medeltidshistorian. I
detta sammanhang kan man kanske beklaga att
Lihammer inte tog upp någon region i det nu -
varande Danmark till diskussion förutom Born-
holm, som Nordjylland eller Själland.
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Som helhet tycker jag att Anna Lihammers
avhandling är en av de mest intressanta och bäst
utarbetade inom historisk arkeologi som kom-
mit ut på senare tid.

Johan Callmer
Tunavägen 21

SE–223 63 Lund
johancallmer@hotmail.com

Chris Gosden, Archaeology and colonialism. Cultu -
ral contact from 5000 BC to the present. Cambridge
university press 2004. 186 s. ISBN 0 52178264 3/4.

Jag ska villigt erkänna att jag inledningsvis var
skeptisk till Chris Gosdens bok om arkeologi och
kolonialism. Temat är globalt och täcker tiden
från år 5000 före vår tideräknings början till idag.
Vad har sumerisk eller klassisk grekisk kolonia -
lism att göra med brittisk eller nederländsk un -
der tidig modern tid? Blir det inte bara en trivia -
lisering av ett pågående trauma, att jämföra Väs -
terlandets barbari de senaste 200 åren med det
romerska imperiet? Kunde man förvänta sig lik -
heter med Dick Harrisons omfattande arbete om
slaveriets historia från 2006–08 som beskyllts för
att förringa den transatlantiska slavhandeln un -
der tidig modern tid (N. Sabuni, DN 2007-11-21
m.fl.)?

Min skepsis mot Gosdens bok kom på skam.
Bokens omslagbild, en vit man i bärstol med tro -
pikhjälm och parasoll buren av två svarta män,
slår an en inte förmildrande ton. Här finns ingen
förlåtande attityd gentemot rasism eller folkmord.
Fotot är från det koloniala Pitt Rivers museum i
Oxford där Gosden också verkar vid sidan om sin
professur i europeisk arkeologi. Författaren är ti -
digare främst känd för boken Social being and time
(1994).

Teoretiskt tar Gosden sin utgångspunkt i en
kritik av världssystemteorin och dess ledande före-
språkare Immanuel Wallerstein men även Karl
Marx och Max Weber. I synnerhet den senare –
vars relevans för förståelsen av kapitalismen knap-
past kan överdrivas – kritiseras för eurocentrism.
Den postkoloniala teoribildningen lyfts fram som
en viktig kritik av den koloniala världsordningen,
men Gosden menar att en fixering vid Väst gör

det svårt att se en framkomlig väg även inom den-
na teoretiska strömning. Både den västerländska
marxismen och postkolonialismen har fo kuserat
på produktion istället för konsumtion – vilket
leder till svårigheter att förstå i synnerhet den
moderna kolonialismen, vars grund många gång er
står att finna just i den omfattande konsumtio-
nen. I stället vill han vända sig mot »subaltern
studies» (studier av de doldas historia, som väl
egentligen är en gren av det postkoloniala per-
spektivet?). Med utgångspunkt i bland annat an -
tro pologen James Scotts arbeten om dominans
och motstånd lyfter Gosden fram den materiella
kulturens möjlighet att presentera en annan bild
än den eurocentriska. Varor från Europa fick till
exempel många gånger en helt annan funktion
och betydelse än den som de koloniala krafterna
avsåg, som i fallet med Papuas och Melanesiens
cargo cults vilka blivit föremål för viktiga om tolk -
ningar. Tidigare beskrevs denna (åter-) använd-
ning och efterbildning av västerländska varor i
förklenande termer, men Gosden presenterar nya
horisonter för bruket av den materiella kulturen.

De teoretiska utgångspunkterna i boken hade
Gosden gärna kunnat få diskutera mera utförligt.
Denna korthuggenhet, får vi hoppas, beror mer
på platsbrist – boken är avsedd som kursbok – än
på författarens ointresse. Flera betydelsefulla post-
koloniala tänkare vars perspektiv används i ana -
lysen kritiseras utan mera utförlig diskussion.
Utöver påpekanden av Gordon Childes fixering
vid Europa och arkeologins generella romanofili
genomförs ingen analys eller kritik av arkeolo-
gins och kolonialismens horisontsammansmält-
ning. Borde inte arkeologins systematiseringar
och hierarkiseringar – vilka är en del av det mo -
derna projektet på samma sätt som den moderna
kolonialismen – diskuteras och dekonstrueras?
Utgångspunkten blir emellertid en kreativ bland-
ning av den italienska marxisten Antonio Gramsci,
postkolonialisterna Hohmi K. Bahba och Ranajit
Guha, samt inte minst den materiella kulturen i
sig själv och dess vittnesbörd.

Archaeology and colonialism är indelad i sju väl-
skrivna tematiska kapitel utifrån tre typer av mer
eller mindre asymmetriska koloniala relationer:
shared milieu, middle ground och terra nullius (ingens
land). I dessa finns också en kronologisk skikt-
ning. Shared milieu rör främst imperiebyggandet
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i Medelhavsregionen och Mellanöstern under
sumerisk, klassisk grekisk och romersk tid men
även precolumbiansk tid i Mellanamerika. Trots
ordet »delad» är det ingen konfliktfri historia
det handlar om. Tvång och ackulturation har
samsats i en lång och blodig historia. Begreppet
colonialism within a shared cultural milieu appli -
ceras på förromerska förhållanden kring Medel-
havet och avser framför allt kontakter mellan
eliter snarare än mellan stora befolkningsgrup-
per.

Den ofta romantiserade och hyllade romers-
ka kolonisationen av Medelhavsvärlden och Väst-
europa analyseras ingående. De sista århundra -
dena av järnåldern på de brittiska öarna prägla -
des av en påtaglig horisontsammansmältning med
romerskt område – en kulturell process som i hög
grad gjordes möjlig genom den materiella kul-
turen. Man delade föremålsvärld långt innan
man delade styrelseskick. När den claudiska in -
vasionen år 43 ledde till ett fysiskt inlemmande
av Britannien i det romerska riket var den kul-
turella ockupationen redan genomförd. Ett lik-
nande förlopp ser Gosden i Nordamerikas sjö -
distrikt under 1600-talet. Handelsmän – främst
franskspråkiga – hade väl utvecklade kontakter
med cree, irokeser med flera indianska samhäl -
len, utan att exploateringen under denna tid led-
de till förslavande underordning. Konsumtionen
inom olika folkgrupper var snarare relativt jäm-
lik. Behovet av pälsverk skapade möten mer än
exploatering. Ett intressant studium av Papua –
som är välbekant för Gosden – genomförs också
inom ramen för the middle ground. Tack vare den
relativt sena kolonisationen av Papua Nya Gui -
nea blev denna förhållandevis fredlig.

Den del av Gosdens studie som trots allt är
mest intressant utgår från begreppet terra nullius.
Och även om det mesta är känt sedan tidigare (jfr
t.ex. Kolonialismens svarta bok, Marc Ferro 2005),
utgör hans sammanfattning en god introduk-
tion. Terra nullius avser den västerländska före -
ställningen om det tomma landet och »upp-
täckarens» rättigheter – ja, nästan skyldighet –
att exploatera marken. Gosden tar sin utgångs -
punkt i John Lockes arbete med att dels beskriva
människans rättigheter – han var en av grundar-
na av liberalismen – dels dennes idéer sprungna
ur romersk rätt. Locke var inte okunnig om den

inhemska befolkningens jordbruk i kolonierna,
utan bara ointresserad. Liberalismens ursprung
hänger således samman med förnekandet av de
amerikanska ursprungsbefolkningarnas rättig -
heter. På samma sätt som personer som Thomas
Jefferson och William Paca sammanfattar Locke
den kluvna västerländska universalismen, och
det faktum att de enas rättigheter är de andras
förlust av desamma.

Applicerandet av terra nulliuskolonialismen
förlägger Gosden till det sena 1700-talet och fram-
för allt 1800-talet, med uppkomsten av den mo -
derna rasismen och dess kategorisering och där-
på följande hierarkisering av människor. Denna
typ av kolonialism praktiserades således inte i nå -
gon större utsträckning av Storbritannien i Nord-
amerika utan av amerikanerna själva efter själv -
ständigheten. Ockupationen av Australien under
1800-talet, vilken beskrivs av Gosden som Väs ter-
landets kanske mest barbariska koloniala företag,
visar emellertid att britterna aktivt överförde före-
ställningen om terra nullius till andra världsdelar.

Inom 1700- och 1800-talens accelererande
kolonialism fick det romerska arvet en allt större
betydelse. I språkbruk och teoribildning åbero -
pades kontinuiteten med Rom. Den klassicistis -
ka arkitekturen och dess genomslag i Europas
kolonier kan ses som materiella bekräftelser av
en rådande världsordning. I synnerhet blev detta
tydligt i det brittiska imperiet med dess strävan
efter både kulturell och ekonomisk hegemoni. I
den materiella kulturen, arkitekturen och kons -
ten använde sig britterna särskilt gärna av en
romersk estetik för att stärka den egna koloniala
positionen. Det koloniala tillståndet blev genom
Västerlandets identifikation med Rom förstärkt
och i det närmaste oövervinnerligt. Att systemet
ändå upphörde – trots nykoloniala ansatser –
visas av den roll som den postkoloniala teoribild-
ningen spelat och spelar, samt att böcker som
Gosdens trots allt blir skrivna.

Archaeology and colonialism rekommenderas till
alla som vill ha en välskriven introduktion till
kolonialismens världshistoria. För den som dess -
utom vill bli inspirerad att studera det koloniala
förflutna med arkeologiska källmaterial och me -
toder är boken ännu bättre lämpad. Det är inte i
första hand en debattbok, utan den utgör en
grund att stå på i vidare upptäckter inom det
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koloniala fältet, företrädesvis vid akademiska
studier. Kurser i arkeologi och kolonialism har
börjat anordnas även i Sverige och vi kommer
sannolikt att se fördjupade insatser under de
kommande åren.

Jonas Monié Nordin
Historiska museet

Box 5428
SE-114 84 Stockholm

jonas.nordin@historiska.se

Striden i Gestilren 1210. Red. Ingegerd Troedsson.
Enköpings kommuns kulturförvaltning. 280 s.
ISBN 978-91-633-4096-3.

Väpnat våld ägde rum i Gestilren 1210. Fram till
för några år sedan visste man inte var den platsen
låg, men numera är den identifierad av förre lands -
arkivarien i Uppsala, Lars Otto Berg. Ges tilren är
lika med byn Gästre i Frösthults socken i västra
Uppland. Där dödades kung Sverker Karlsson av
ett antal stormän som fått beteckningen de upp -
ländska folkungarna. I historieskrivningen an -
vänds termen »slaget» vid Gestilren. Det är en
översättning av latinets bellum som kan betyda
allt från väpnat handgemäng till romarnas er -
övring av Gallien. Ingen vet vilken form av våld
som utövades i den medeltida byn i Uppland.

En ny bok heter Striden i Gestilren 1210. Första
stavelsen i namnet ska betonas. Huvudförfattare
är f.d. riksdagens talman Ingegerd Troedsson och
f.d. överstelöjtnanten Sven Sandblom som båda
är väl förankrade i Enköpingsbygden. De har med
stort engagemang gått in i den historiska littera-
turen och skrivit nitton uppsatser som är mycket
upplysande genom en kombination av fakta och
personliga tolkningar. Det är helt i sin ordning
när det gäller en källfattig tid. Ytterligare tretton
uppsatser har skrivits av fackmän inom nordiska
språk, kulturgeografi, arkeologi och historia.

Kan man verkligen skriva en bok om en en -
skild händelse för 800 år sedan? Svaret är ja om
man behandlar flera närliggande händelser och
kommer med nya perspektiv. 1910 restes ett mo -
nument i Västergötland till minne av slaget vid
Gestilren och invigdes i närvaro av prins Eugen,
biskopen i Skara, höga militärer, paraderande

trupp och ca 6000 åskådare. Jubileet och tiden
därefter skildras av Troedsson och hon antyder
att en ny minnessten borde resas på annan plats.
Historien skrivs om.

Slagen vid Älgarås 1205 och Lena 1208, båda
i Västergötland, granskas omsorgsfullt av histo -
rikern Lars Gahrn. Det är två tungt vägande ka -
pitel som ger en bakgrund till vad som hände i
Gestilren. Arkeologen Mats G. Larsson skriver
om vår första riksantikvarie Johannes Bureus och
om byn Gästre från forntid till medeltid. Båda
uppsatserna har en litterär kvalitet som är välgö -
rande i sammanhanget. Troedsson skriver bl.a.
om Enköpingsbygden och järnets transport un -
der tidig medeltid. Under medeltiden och 1500-
talet var Gästre den i särklass största byn i Simtu-
na härad med hela elva kronohemman och ett
litet kyrkohemman. Byns karaktär behandlas ut -
förligt av Sigurd Rahmqvist och Marja Eriksson.

Staffan Fridell, nordist och ortnamnsforskare,
behandlar det egendomliga ortnamnet Gestilren.
Författaren granskar några liknande namn och
kommer fram till att Gestilren är unikt. På 1400-
talet skrevs det Gesteren. Ordet ren har grundbe-
tydelsen kant eller rand och det är ytterst ovan-
ligt i medeltida ortnamn. Byn Gästre ligger på en
höjdrygg »vid kanten av en stor platt sänka som
i äldre tider utgjort sank slåttermark för flera
byar.» Här fanns förr en sjö, kanske med namnet
*Gestil. Ordstammen anses betyda »rasa, fara
våldsamt fram». Örsundaån har flera forsar som
kanske gett upphov till namnet.

Johannes Bureus har meddelat att den stu-
pade eller mördade Sverker Karlsson ägde tre går-
dar i Uppland, därav en gård eller kanske hela
byn Gästre, men ingen författare drar några slut-
satser av den uppgiften. Gahrn menar att när Sver-
ker infann sig i Gästre 1210 befann han sig utan-
för sitt eget basområde Östergötland. »Han be -
fann sig i ett område där kungarna av Erik den
heliges ätt av allt att döma hade god förankring.
Han spelade på bortaplan, och Erik spelade på
hemmaplan. Detta är säkerligen en av förkla -
ringarna till att striden gick som den gick».

En medeltida strid var ingen match med åskå-
dare utan en dödlig kamp med hugg och stick-
vapen, och det var bara eliten som hade sådana
maktmedel till förfogande. Sandblom rör sig gär-
na med militära termer i kapitlet »Bellum Gestil-
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ren! Vad hände?» Han använder uttryck som
»krigarna», »de disponibla styrkorna», »dolda
utgångslägen» och »den yttre bevakningen».
Han har beräknat att närmare 600 man skulle ha
stridit vid Gestilren, och den siffran grundar han
på en uppgift från 1289. Då sattes en gräns för
höga herrars uppvaktning på resor och möten i
syfte att skydda allmogen för utplundring.

En biskop fick ha ett följe på högst 30 man.
Det var dock inte fråga om krigsfolk utan tjänste-
folk som ordnade utspisning och övernattning.
Det finns inget stöd för antagandet att sex bis -
kopar inklusive ärkebiskopen skickade en väp-
nad trupp på 130 man för att strida i Gestilren.
Biskopar ägnade sig inte åt sådan verksamhet.

Jag har en gång föreslagit att kung Sverkers
gård i Gästre sattes i brand mitt i sommaren, men
den teorin går emot den väl etablerade föreställ-
ningen om ett »slag» på ett fält utanför byn.
Elden har alltid varit ett farligt vapen men det
framgår sällan av källorna. Att bränna fiendens
gård var ett effektivt sätt att skada motståndaren
och ett sådant illdåd kunde begås av några få per-
soner nattetid. Huvudpersonen ställdes på bar
backe såvida han inte brändes inne. Kanske bo -
ken borde ha hetat »Elden i Gestilren»? Sand-
blom kan tänka sig en »liten strid av överfalls -
karaktär», men samtidigt argumenterar han för
ett fältslag med hundratals personer inblandade.

Gahrn använder genomgående termen »sla -
get vid Gestilren» vilket ger felaktiga associa-
tioner till Lützen, Waterloo eller Stalingrad. Sve-
rige var ett primitivt och folkfattigt samhälle på
1200-talet. Den stora massan, allmogen och trä -
larna, satt fast i byarna och gjorde sitt bästa för att
överleva medan ett fåtal personer ur överklassen
då och då red genom mörka skogar med livvakt
och tjänstefolk. Anskaffning av proviant, natt -
kvarter och byte av hästar var ett ständigt prob-
lem när det gällde längre färder, och ingen vet
hur det gick till.

Gahrn kritiserar historieskrivningen för ti -
den 1050–1250 starkt och menar att en samman -
hängan de vetenskaplig undersökning av hela tids-
skedet saknas. Perioden har »behandlats över-
siktligt, kortfattat och utan djupare eftertanke»,
och denna tanklöshet har fått svåra följder efter-
som »källäget är förrädiskt». Gahrn tar dock
fasta på Snorre Sturlassons berättelse om sago -

kungen Ingjald Illråde som lät bränna inne ett
antal småkungar för att bli härskare över Väs -
tergötland, Närke, Fjädrundaland, Attundaland
och Södermanland (dock inte Östergötland).
Gahrn ser Snorres berättelse som en »nyckelro-
man» om förhållandena i Sverige på Snorres
egen tid. Islänningen besökte nämligen lagman
Eskil i Västergötland år 1219, och då har han
antagligen hört ett och annat berättas om Sve -
rige.

Det konstateras allmänt att den Erikska kunga-
 ätten var förankrad i Uppland och Västergötland
medan den Sverkerska ätten hade motsvarande
förankring i Östergötland. På den punkten ger
Snorres berättelse inte någon ny kunskap. Den
ska nog inte räknas som en nyckelroman utan
snarare är det så att Snorre har tagit till sig de två
ätternas fördelning på svenska landskap och app -
licerat detta på den diktade sagokungen Ingjald.
Enligt Ynglingasagan var denne kung i Uppsala.
Med mord och brand besegrade han som sagt ett
antal småkungar, men något sådant känner vi
inte till från början av 1200-talet. Gahrn tycks
överdriva källvärdet i Snorres berättelse.

Några uppsatser innehåller många vanliga men
odefinierade termer som »bundsförvant», »kraft-
mätning»,»maktkamp», »förhandlingar»,»obe-
stridd maktställning» o.s.v. Det svenska samhäl-
let var primitivt och splittrat enligt det påvliga
sändebudet vid Skänninge möte 1248. Det rådde
rivalitet mellan den Sverkserska och den Erikska
kungaätten och den kom till uttryck i västra Upp-
land 1210. Några korta anteckningar på latin har
lämnats till eftervärlden men ingenting mera.

Boken om Gestilren vittnar om huvudförfat-
tarnas brinnande intresse för den lokala histo-
rien. Den är enastående när det gäller formgiv -
ning och illustrationer, och förutom text och bil -
der finns register, en liten uppslagsbok och läro -
rika släkttavlor över de kungliga ätterna.

Gunnar Redelius
Altomta

SE-743 93 Vattholma
gunnarredelius@spray.se
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Landskap bortom traditionen. Historisk arkeologi i
nordvästra Skåne. Red. Mats Anglert. Riksantik-
varieämbetet. Stockholm 2008. 287 s. ISBN 978-
91-7209-523-6.

Landskap bortom traditionen är en syntesbok för
resultaten, beträffande de yngre perioderna, från
exploateringsundersökningarna inför byggandet
av en ny E4-sträckning genom norra Skåne. Bo -
ken är en antologi bestående av åtta artiklar för-
fattade av Mats Anglert, Per Lagerås, Bo Ström-
berg, Mats Mogren och Stefan Larsson. 

Boken hör samman med publikationerna
Människorna och skogen. Arkeologiska platser i Örkel -
ljungatrakten (red. Anglert & Lagerås, Stockholm
2008) och Det förlorade järnet. Dansk protoindust -
riell järnhantering (Strömberg, Stockholm 2008)
som behandlar olika undersökningar.

I den introducerande artikeln presenterar Ang-
 lert undersökningsområdet och projektet. Om -
rådet, i socknarna Örkelljunga och Skånes-Fa -
gerhult i norra Åsbo härad, karaktäriseras av
skog och gles bebyggelse. Den från övriga Skåne
avvikande karaktären, förhållandet att få platser
tidigare hade undersökts i området och bristen
på skriftligt källmaterial äldre än 1500-talet inne -
bar en ganska ny situation för de inblandade i
projektet. Undersökningsområdet blev därför ett
nytt landskap att lära känna och förhålla sig till.

Eftersom det var ett exploateringsprojekt be -
stämde den planerade vägsträckningen vilka lo -
kaler som kom i fråga för undersökning. En an -
nan begränsning var att man för flera lokaler
med förmodat yngre datering, såsom torpläm -
ningar, inte fick medel till totalundersökning. En
av projektets stora styrkor är det flitiga använ -
dandet av paleobotaniska undersökningar, fram-
för allt pollenanalyser.

Den andra artikeln (av Anglert och Lagerås)
ger en översikt över resultaten. Området har
betraktats som ett marginalområde och ett ko -
lonisationsområde. Drivkraften bakom kolonisa-
tionen var behovet av ny jordbruksmark, och
aktörerna bakom kolonisationen var i första
hand bönderna själva. Genom projektet har man
kunnat följa hur bebyggelsen successivt flyttat
upp från Rönne ås dalgång mot det skogiga hög-
landet. En första kolonisationsvåg under äldre
järnåldern, synbar bland annat genom röjnings -

röseområden, inledde klättringen uppåt höglan-
det. De höglänta skogsområdena som är i fokus
här togs dock i bruk först under tidig medeltid.
Under 1300-talet drabbades området av en om -
fattande ödeläggelse i samband med den sen-
medeltida agrarkrisen. En ny expansionsfas ägde
rum under 1400- och 1500-talen, och då baserat
på ett diversifierat näringsfång med bland annat
omfattande järnframställning. Denna period fram-
står som områdets guldålder, med ett relativt väl-
stånd baserat på produkter från skogen. Dess -
utom framträder norra Skåne som ett förhållan-
devis egalitärt område med flera drag av kommu-
nalism. Den senmedeltida utvecklingen i norra
Skåne var sannolikt en viktig faktor för anläg-
gandet av städerna Ängelholm (Luntertun) och
Båstad, vilka blev utskeppningshamnar och han-
delsplatser för områdets produkter.

Under »svensktiden» på 1600-talet förändra-
des förhållandena i norra Skåne. Järnhanteringen
gick kraftigt tillbaka till följd av konkurrens från
den svenska Bergslagen och omöjligheten att ex -
portera järn till Danmark. De återkommande
krigstågen orsakade förödelse och stagnation. En
annan konsekvens av att hamna under den svens -
ka kronan var ett höjt skattetryck.

Så småningom stabiliserades situationen för
norra Skåne som en del av Sverige, och området
gick in i en ny fas av agrar expansion under sena
1700-talet. Odling och bebyggelse nyetablerades
och befolkningen växte snabbt. De tydligaste ut -
trycken i landskapet för denna tillväxt är de många
torp som anlades runt om i skogarna, och ljung -
hedarna som bredde ut sig till följd av ett ökat
betestryck.

Under senare delen av 1800-talet vände tren-
den igen, och många av torpen övergavs då män-
niskor flyttade till andra platser. Ödeläggelsen av
torpen sammanföll med det moderna skogs-
brukets framväxt, vilket fick avgörande betydelse
för skapandet av dagens granskogslandskap.

I det tre följande artiklarna fördjupar Mats
Anglert och Bo Strömberg perspektiven på be -
byggelse, fossil åkermark i form av bandparceller,
järnframställning och landskapets urbanitet och
kommunikationer. Bandparcellerna, troligen till-
komna före 1300-talets kris, verkar höra samman
med de äldsta och mest stabila bebyggelseen-
heterna i undersökningsområdet. Den tidiga be -
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byggelsestrukturen kännetecknades av spridda
gårdar, men med flera brukare per enhet.

Järnproduktion har kunnat beläggas i om -
rådet på några lokaler tillhörande den tidig me -
deltida kolonisationsfasen, men den stora expan-
sionen ägde rum under senmedeltiden och tidig-
moderna tiden. Strömberg betecknar produktio-
nen som protoindustri på grund av dess omfatt -
ning och karaktär.

Varuproduktionen, som av järn, hade behov
av goda kommunikationer för att kunna avsättas.
Likaså färdades människor, i krigstider hela ar -
méer, genom området. Manifesta uttryck för
kommunikationer fanns i form av Ängelholm
och Båstad, men spåren efter de vardagliga kom -
muni kationslederna till lands är svåra att identi-
fiera arkeologiskt. De många gemensamma dra-
gen med angränsande skogsbygder i Småland
och Halland låter dock ana att det har varit fråga
om täta kontakter över gränsen.

Undersökningsområdet var under en lång tid
en gränstrakt och ett marginalområde, vilket var
viktigt för identitet, kontakter och materiell kul-
tur. Dessa perspektiv behandlas i de tre avslutan -
de artiklarna av Mats Mogren, Mats Anglert och
Stefan Larsson. De betonar att riksgränsen i
många avseenden fungerade förbindande, till
exempel genom de bondefreder som slöts under
krigstider. Gemensamma kulturella uppfattningar
har också uttryckts i den på ömse sidor den gam-
la riksgränsen vanligt förekommande höglofts -
stugan. En annan identitet, och en som uppmärk-
sammats i historieskrivningen, är snapp hane-
identiteten, men den har i viss mån monopo -
liserats av Göingebygden.

Landskap bortom traditionen, som exponent för
hela projektet, visar uppdragsarkeologins möj-
ligheter att bidra med högkvalitativ forskning
och ny kunskap. Jag vill framför allt lyfta fram det
arbetskoncept som präglat studien; kombinatio-
nen av vegetationshistoria, arkeologi, historiska
kartor och skriftliga källor i ett landskapsper-
spektiv. Därtill har lagts mycken möda på att sät-
ta in resultat och iakttagelser i övergripande per-
spektiv och teoretiska resonemang. Framför allt
det förhållandevis flitiga användandet av pollen-
analyser har givit stadga, ram och djup åt studi-
en, och förmått foga samman resultaten från de
olika utgrävningarna i en sammanhängande his-

torieskrivning. Detta har varit särskilt viktigt då
de enskilda lokalerna, liksom omfattningen av
undersökningarna, har valts av externa faktorer
som vägsträckning och länsstyrelsebeslut. Be -
traktade var för sig framstår de enskilda under-
sökta lokalerna som tämligen ordinära, även om
platser som Grisavad (Annika Knarrström i bo -
ken Människorna och skogen) visade sig ha stör re
potential än den antikvariska praxisen gav
utrymme att förverkliga.

Landskap bortom traditionen är ett viktigt
bidrag till forskningen om så kallade marginal -
områden. Under de senaste decennierna har pro-
jekt inom detta fält (inklusive mina egna) tämli-
gen samstämmigt visat att dylika bygder rymmer
långa och dynamiska historier, och att den äldre
slentrianmässiga uppfattningen om sena kolo -
nisa tionsområden och marginalområden borde
ifrågasättas. Samtidigt »glömde» man att det fak-
tiskt finns områden som koloniserats sent, och
som ofta betraktades som marginella i förhål-
lande till moderbygden. Tack vare undersök ning -
arna i norra Skåne kan nu dessa bortglömda ko -
lonisationsområden få plats i historieskrivningen.

Att presentera de syntetiserade resultaten i
antologiform är dock inte en lyckad modell, då
det är mycket som upprepas i de olika artiklarna.
Man hade vunnit på en mera sammanhållen
presentation. Särskilt de tre avslutande artiklar-
na hade med fördel kunnat slås ihop, och artikeln
om järnproduktionen hade kunnat lyftas ut efter -
som resultaten publicerats i egen volym (Det för-
lorade järnet). Betänkas kan också att det endast
givits plats till manliga författare i antologin,
medan en text där Sofia Lindberg anlägger ett
genusperspektiv placerats bland artiklar om en -
skilda lokaler i volymen Människorna och skogen.

Sammantaget vill jag betona den goda
forskning och de viktiga resultat som presenteras
i Landskap bortom traditionen. Det är inte utan att
man hoppas att det skall byggas fler vägar snart.

Eva Svensson
Avdelningen för Hälsa och Miljö

Karlstads universitet
SE-651 88 Karlstad 

Eva.Svensson@kau.se
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Magnus Alkarp, Det Gamla Uppsala. Berättelser &
Metaforer. Institutionen för arkeologi och antik
historia. Occasional Papers in Archaeology 49.
Uppsala 2009. 457 s. ISBN 978-91-506-2095-5.

Går det att recensera en bok, där det i not 1036
står att »[d]et enda ljuset på himlen är, som så
många gånger förr, Stig Welinder»? Läsarna
varnas för jäv.

Magnus Alkarps doktorsavhandling i arkeo -
logi handlar om »Det Gamla Uppsala». Titeln,
som skriven med stort G inte är helt lättför -
ståelig, syftar på att det finns många Uppsala av
skiftande ålder. En av dem är Gamla Uppsala på
cykelavstånd från salen där Alkarp disputerade.

Alkarp har valt ut tre århundraden för att
skriva »det gamla Uppsalas» verkningshistoria.
Han kunde ha använt det ordet för att rätta in sin
avhandling bland de vetenskapshistoriska forsk -
ningsgenrerna. Dessa tre århundraden bildar tre
huvuddelar i avhandlingen, vilka fyller ut voly-
men mellan en kort inledning och en likaså kort
avslutning. Det är 1600-, 1800- och 1900-talen,
det senare fram till ungefär 1990, vilket innebär
att författaren har avstått från att diskutera sam -
tiden.

1600-talet domineras av att antikvarier och
professorer sitter i sandlådan och sprätter sand i
ögonen på varandra. 1800-talet är fyllt av utländs-
ka resenärers och tidningsreportrars som oftast
skeptiska och nedsättande beskrivningar, men
det är också det århundrade då de första nästan-
moderna arkeologiska utgrävningarna gjordes i
Gamla Uppsala. Under 1900-talet flockades alle-
handa svinfylkingar i kampen om Uppsala: tro -
skyldiga lantbruksungdomar, inte fullt så tro -
skyldiga spikklubbebärande brunskjortor, väst-
götska patrioter, statspolisen i chock med dragna
sablar, fornminnesvårdare, indignerade Uppsala-
bor med flera, och därtill en överarbetad profes-
sor, en frejdig landsantikvarie, en på avvägar kom-
men greve och till och med en domskolelärare
från Bremen.

Boken är full av burleskerier, kuriositeter,
ironi. Det är en härlig berättelse, där det emeller-
tid är svårt för läsarna att hålla isär Alkarps bril-
jans och berättarlust, ibland hans nästan poetiska
ådra, från källorna, den källkritiska analysen och
diskussionen av dem. Det är en högst okonven-

tionell doktorsavhandling. Emellanåt nästan in -
bjuder den till att inte bli tagen på allvar.

Textens prövbarhet är inte alltid fullgod, då
källhänvisningar och litteraturreferenser i en del
avsnitt och kapitel är sparsamma. Den intersub-
jektivitet som skapas genom referat, kommen -
tarer och diskussion kring litteratur, och som pla-
cerar in texten i pågående och framåtblickande
forskning är påfallande frånvarande. Texten är
obändigt sin egen.

Emellertid har avhandlingen ett syfte, kon-
cist formulerat som »två enkla frågor» (s. 20):
»Varför ser Gamla Uppsala ut som det gör idag?»
och »Varför ser bilden av Gamla Uppsala ut som
den gör idag?» Jag befarar att läsarna kommer
att se att syftena är dåligt uppfyllda, särskilt det
första. Det gör ingenting; avhandlingen är utom -
ordentligt nöjsam läsning, bitvis hejdlöst och
skamlöst rolig läsning, avfattad på ett rikt och
bärkraftigt språk.

Förklaringen till avhandlingens uppbyggnad
och sprudlande berättarglädje ligger nog i något
som kan förstås utifrån mottot till kapitlet »Pro -
blem & Möjligheter» (s. 20 – »All stories are
love stories»), och Alkarp har en historia att
berätta. Tänk om alla avhandlingar skrevs utifrån
det mottot. Livet skulle bli lyckligare för läsarna,
om än kanske inte för betygskommittéerna.

Nu har det faktiskt begränsad betydelse huru-
vida de två frågorna blir besvarade eller inte.
Dem har Alkarp formulerat bara för att det för -
väntas finnas något dylikt i början av doktors -
avhandlingar. Avhandlingen har egentligen ett
helt annat syfte (s. 21): »När allt kommer om -
kring, handlar arkeologi om att förstå nuet.» Det
är en i all sin nakenhet innehållsrik, kontrover-
siell, smått provocerande utsaga. Det finns ju fak-
tiskt arkeologer som önskar förstå forntiden.
Alkarp ger 403 sidor senare, i avhandlingens sista
rader, utsagan en skickelsediger uttolkning; det
handlar inte om »författarens död», poststruk-
turalism eller dylikt, inte ens om nuet. Det är en
ödesmättad svartsyn på framtiden, framvuxen ur
Gamla Uppsalas verkningshistoria (s. 424): »När
detta skrivs, hösten 2009, går en våg av extrem
nationalism genom Europa och som alltid viftar
man med sina sammanhållningsmyter, som all -
tid dyker forntiden upp i detta grumliga resone-
mang. […] De som avslöjar dem utsätts för bru-
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tala hot. Det kan mycket väl visa sig att arkeolo-
gins viktigaste uppgift de kommande åren blir att
freda kulturarvet från dem som påstår sig vilja
värna det.»

Avhandlingen innehåller tre passager som
gissningsvis kommer att utöva ett bestående in -
flytande på den arkeologiska forskningshistorien.
Alkarp har visat att det vid tiden för den stora fej-
den mellan Johannes Schefferus och Olof Vere-
lius fanns en nog så levande uppfattning om att
Adams tempel hade legat i Gamla Uppsala. Vere-
lius framstår som mindre nytänkande än han
brukar. För det andra har Alkarp visat att Sune
Lindqvist ingalunda var en tysk och nazistisk
medlöpare under 1930- och 40-talen. Alkarp ka -
raktäriserar den uppfattningen (s. 331, 345) som
»ett problematiskt rykte» och »sentida skvaller».
I anslutning därtill har Alkarp för det tredje gett
en mera nyanserad bild av den svenska arkeolo-
gins förhållande till Tyskland, till tysk politik, till
nationalsocialismen och till tysk infiltration och
säkerhetstjänst under de mörka åren än den gäng -
se masochistiska självgisslingen som svensk ar -
keo logi har ägnat sig åt de senaste åren.

Sune Lindqvist och många andra svenska ar -
keologer var höger- och kulturkonservativa be -
undrare av Beethovens och Goethes folk och land,

vilket blev problematiskt på 1930-talet. Några få
blev medlöpare. Andra var omedvetna och naiva.
Alla hade under några generationer medverkat i
att bygga upp den arkeologi som med Anders
Langes begrepp kom att ingå i den »protora-
sism» som till och från under 1900-talet blom-
made som ohöljd rasism, och som i dag ingår i
Sverigedemokraternass tankevärld.

Tyngdpunkten i Alkarps avhandling ligger på
1600-talet. Då han följer »det gamla Uppsala»
genom 1800- och 1900-talen bildar det århund -
radet och Olof Rudbeck bakgrunden till att han
summerar dagens situation (s. 412) med orden
»Fantasierna är inte färre – de har blivit fler och
de har blivit värre».

Avhandlingen innehåller ett djupt allvar –
men också många kostligheter, såsom prästen
som skrev sin egen likpredikan och karlen som
brukade sätta fälleben för nattvardsgästerna i
Gamla Uppsalas före detta hednatempel och dom-
kyrka.

Stig Welinder
Institutionen för humaniora

Mittuniversitetet
SE-871 88 Härnösand

stig.welinder@miun.se
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