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J.B.L.D. Strömberg, De svenska resande kungarna –
och maktens centrum. Samlingar utgivna av Svenska
fornskriftsällskapet, serie 1, svenska skrifter 97.
Uppsala 2013. 557 s. ISBN 978-91-979881-1-7.

Var vistades kungarna under medeltiden? Frågan
blev brännande under det stora meningsutbytet
på 1980-talet kring den svenska riksbildningen.
För den äldsta medeltiden och vikingatiden har
man uppgifter om kungasäten som Birka, Upp-
sala och Sigtuna. Det framgår också att kungarna
hade mycket med götalandskapen att göra, men
det framgår inte hur länge eller hur ofta de vis-
tades på de olika orterna.

Bättre upplysningar får vi om vi går till de
kungabrev som upplyser om på vilken ort de har
utfärdats. Sådana uppgifter började man tillfoga
under första hälften av 1200-talet. J.B.L.D. Ström-
berg har gått igenom dem alla, från 1200-talets
förra hälft fram till år 1600, utan att drunkna i
den allt stridare strömmen av kungabrev. Allt-
ifrån 1300-talets senare hälft har han varit hän-
visad till arkiven och har för de följande århund-
radena haft mindre hjälp av källutgåvor. Arbets-
uppgiften har varit väldig, och förteckningen över
kungabrev omfattar 287 sidor.

Källgenomgången ger underlag för väl under-
byggda slutsatser, och Strömberg fastslår att Mä-
larlandskapen och Östergötland var »maktens
centrum». Här vistades kungarna oftast. Redan
från och med 1200-talet är Stockholm den ort,
där fler kungabrev än på någon annan är utfärda-
de. Stockholm leder ojämförligt, och dess bety-
delse ökar för varje århundrade som går. Ström-
berg ställer frågan: finns det egentligen några
som helst belägg för det myckna pratet, främst
under senare år, om att Västergötland en gång
skulle ha varit rikets centrum? Hans svar är nej.
Denna uppfattning saknar underbyggnad men har
inte desto mindre fått stor spridning på grund av
massmedia.

Huvudstädernas framväxt runtom i Europa
är ett ämne som fängslar Strömberg. Han har
skrivit mycket om detta (men inte mycket är hit-
tills tryckt). Stockholm har saknat jämbördig

medtävlare om hedern och värdigheten av att
vara rikets huvudstad. I Norge rådde motsatta för-
hållanden. Där hade man flera jämbördiga orter:
Trondheim, Bergen och Oslo. Även Kungahälla,
nuvarande Kungälv, hade stor betydelse.

Strömberg följer den svenska centraliseringen,
och efter år 1600 saknas anledning att gå vidare.
Då har kungarna slagit sig ned i Stockholm för
gott, och deras resor i »landskapen» är fortsätt-
ningsvis främst inspektionsresor och lustfärder.

Under arbetets lopp har Strömberg samman-
ställt uppgifter ur breven, lusläst historien och
dragit slutsatser, alla väl underbyggda och av stort
intresse. Många forskningsuppgifter återstår dock.
Vilken väg färdades konungarna mellan de orter
där de utfärdade sina brev? Varför uppsökte de
orterna i fråga? Varför avgjordes vissa ärenden
ute på resorna och andra i huvudorterna? Sådana
frågeställningar (och många andra) bör begrun-
das, och mer eller mindre väl underbyggda svar
kan ges.

Strömberg är en historiker med lång erfaren-
het och vid utblick. Han inser att även dessa käl-
lor har sina brister. Därför dryftar han ingående
källkritiska frågeställningar. En och annan medel-
tidshistoriker, van att ständigt röra sig på osäker
mark och hoppa mellan gungande tuvor, kom-
mer förmodligen att tycka att han är alltför ut-
förlig, men det är nyttigt med källkritiska påpek-
anden och varningar. Om sådana röster inte gör
sig hörda kan somliga historiker till slut bli så
obesvärade, när de rör sig på sviktande grund, att
de till och med tilltror sig om att kunna gå på vatt-
net, det vill säga skriva historia helt utan källor.

»Resekonungadömet» är ett annat ämne, som
länge har fängslat Strömberg. Han har undersökt
hur kungarna reste omkring och styrde sina riken
ute i Europa. Dessa jämförelser med andra länder
har lärt honom mycket och gjort honom upp-
märksam på många viktiga frågeställningar. Fram-
för allt har han dock ur allsköns källor kunnat
sammanställa upplysningar om de svenska kung-
arnas resor. Sedan många år tillbaka bor han i
Stockholmsområdet, vilket innebär att han har
alla arkiv av större betydelse på nära håll. Han
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har därför kunna dra fram många hittills okända
uppgifter ur arkiven. Särskilt vasakungarna kan
Strömberg – tack vare en allt rikligare brevskörd
– följa i spåren och nästan skugga som ett slags
historisk Sherlock Holmes. Han gör en verklig
pionjärinsats. I levnadsteckningarna över de gam-
la kungarna framskymtar de olika hovhållning-
sorterna endast i förbifarten, och ingen har hit-
tills undersökt resemönster och älsklingstillhåll.
Allt detta är intressant i sig, men fram genom upp-
gifter om smått och stort träder dessutom en allt
klarare bild av maktens centrum.

Ett mycket användbart standardverk och en
källutgåva av bestående värde har kommit forsk-
ningen till handa.

Lars Gahrn
Mölndals stadsmuseum

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

Ann-Mari Hållans Stenholm, Fornminnen. Det
förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen
av. Lund 2012. 327 s. ISBN 978-91-89116-99-3.

Full av intressanta och spännande forskningsrön
är Ann-Mari Hållans Stenholms avhandling. Den
är tillkommen inom ramen för projektet Vägar
till Midgård – nordisk hedendom i ett långtidsperspek-
tiv, knutet till institutionen för arkeologi vid
Lunds universitet. Avhandlingens resultat kom-
mer att vara användbara inom undervisning, för
fortsatt forskning, i de kulturminnesvårdande
myndigheternas arbete, liksom i den uppdrags-
arkeologiska vardagen. Vi som får ta del av dessa
resultat är tacksamma för att författaren rott sitt
stora projekt i hamn, trots att det på senare år
skett parallellt med hennes arbete som antikvarie
och projektledare på Riksantikvarieämbetet UV-
mitt. Men samtidigt som Stenholm har skrivit en
användbar bok har hon inte gjort det enkelt för
sina läsare. Det är en mycket diger avhandling.
Innan man ens har nått till analysdelen har man
arbetat sig igenom text motsvarande en normal
doktorsavhandling. När man nått till vägs ände
har man läst 1,5 miljoner tecken! Boken är satt i
finstilt dubbelspalt på A4-format. Alltså gissar

jag att boken kommer att användas av många
men läsas i sin helhet av få.

Bokens textavsnitt har en tudelad struktur:
minne och återbruk. Efter inledningen följer
minnesteoretiska kapitel, där »Människa, minne
och muntlighet», »Människa, minne och histo-
riebruk» samt »Minne i de isländska sagorna»
diskuteras. Sedan följer »Gården som minne och
modell». Kapitel 6 är avhandlingens stora ana-
lysdel: »Gårdsminnen – bruk och återbruk»,
som är bokens ojämförligt tyngsta avsnitt i många
avseenden. Här beskriver, analyserar och tolkar
Stenholm de olika sorters överlagringar eller
återbruk från Mälardalens järnålder som före-
kommer i källmaterialet från drygt 300 grav- och
boplatsgrävningar, främst slutundersökningar
rapporterade mellan åren 1970 och 2003. Först
tar hon upp grav byggd på grav, därefter hus byggt
på husgrund, följt av grav byggd på husgrund och
slutligen det ovanliga bruket där hus byggts på
grav. Avhandlingens båda delar »människa och
minne» respektive »återbruk av gravar och hus»
knyts ihop i en syntetiserande avrundning i
slutkapitlet. Den bärande tanken är att överlag-
ringar betraktas som en avsiktlig referens till det
förflutna och därmed en minneskonstruktion.
Målet är ytterst att analysera konstruktionen av
minne på gårdar i Mälardalen.

I inledningen finns en läsanvisning där hela
avhandlingensammanfattas.Huvudresultatensam-
manfattas i kapitel 6. Detta vittnar om att Sten-
holm gjort sitt bästa för att hjälpa sina läsare.
Ändå blir omfånget i mastigaste laget. Som läsare
önskar man sig en kortare text. Själv hade jag
efter inledningen velat gå direkt på kapitel 5, om
gården som minne och modell. Kapitel 6 hade jag
önskat att få uppdelat i flera kapitel. Här presen-
terar författaren avgörande nya forskningsrön
som ändå framstår som underkommunicerade.
Med denna alternativa disposition hade texterna
kring minnesteori och muntlighet kunnat bli in-
flätade och metodiska redskap i en argumeteran-
de och tolkande diskussion kring de mönster som
framkommit i det stora analysavsnittet. Det hade
gjort att minneskapitlen blivit mindre deskriptiva
och i stället mera handgripliga. Det hade tvingat
fram ett större driv i texten och gjort att text-
mängden kunnat kortas ned.

I den minnesteoretiska diskussionen och i
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slutkapitlet gör sig Stenholm synlig i sin roll som
projektdeltagare i Midgårdsprojektet. Analysde-
len däremot bär mer prägel av författarens roll
som antikvarie. Här möter man rapporternas grav-
fältsplaner och många enskilda exempel. Som
läsare förväntar man sig att de funna mönstren
skatolkas i enlighetmedminnesdiskussionen,men
finner ofta i stället en egendomsrättslig tolknings-
ram med referens till odalrätt, fastän Stenholm
tidigt i boken beskriver det som osäkert om nå-
gon sådan alls förekom i Östnorden. Detta är väl
ett resultat av att avhandlingsarbetet pågått un-
der lång tid. I båda dessa avseenden bär denna
avhandling spår av att ha producerats över ett
tiotal år.

Överlagringar där grav byggdes på grav gjor-
des avsiktligt. Det visar det faktum att gravarnas
sammansättning och karaktär bildar ett mönster.
Traditionen tar fart under folkvandringstiden och
blir vanligast främst under vikingatidens mitt och
senare del. Det var ingen särskilt vanlig sedvänja,
men fanns hela tiden som en etablerad strategi.
Av de gravfält som användes fram till och med
vendeltiden (till år 800) har bara vart tionde över-
lagringar. En fjärdedel av de totalundersökta grav-
fält som även innehåller vikingatida gravar har
det. Bruket förekom över hela Mälardalen men är
vanligast i sydöstra Attundaland. Återbruket ägde
rum på gravfält med gamla anor och skedde i grav-
fältens slutfas. Det uppträder vanligen inte i sam-
band med återupptagande av gravläggning på
gamla gravfält. De överliggande gravarna skiljer
sig från samtida gravar på gravfältet och ibland i
hela regionen. De gravlagda har hög samhälls-
ställning att döma av gravgodset och de bebodde
stora gårdar. Ofta innebär överlagringarna av-
sevärda avstånd i tid, som sammanfaller med ett
hypotetiskt mannaminne om fem generationer.

Fornminnen kan med fördel läsas tillsammans
med Per Vikstrands nyutkomna Järnålderns be-
byggelsenamn (gratis att ladda ned från Institutets
för språk- och folkminnen hemsida, www.sofi.se).
För genom sitt fokus på överlagringar har Sten-
holm synliggjort moderbebyggelser med anor
och långlivade gravfält. I Fornminnen möter man
ibland samma bebyggelser som Vikstrand har valt
ut för sina specialanalyser: Kumla i Härad, Lida i
Åker, Kymlinge, Ärvinge och Hjulsta i Spånga,
Valsta i Norrsunda, Görla i Frötuna, Lunda på

Lovö och Täby i Vänge. Dessa boplatser repre-
senterar överlevarna som genomlevde den mel-
lersta järnålderns landskapsomvandling och i de
flesta fall behöll sina namn.

Det är förstås inkonsekvent av mig att önska
att författaren gjort ytterligare lite till. Men av-
handlingen hade vunnit på att benämna gravfäl-
ten och boplatserna inte med deras »rapport-
namn» utan med deras bebyggelsetillhörighet.
Då hade läsaren blivit varse att bakom gravfältet
Almvägen i Sollentuna döljer sig Hersby, bakom
Grindstugan i Lästringe sn finns bebyggelseen-
heten Åkra och bakom Lida skymtar förmodli-
gen det gamla Tuna i Åker. Det skulle ge en tydli-
gare bild av »Vem där?». För det är den fråga man
ställer sig, såväl när det gäller personerna som
vilar i de överliggande respektive underliggande
gravarna som när det gäller boplatserna. Vems är
graven och vems var huset vars grund blev över-
lagrad? Och vem eller vilka kan vi skymta i »över-
liggarna», i gravarna och husen som placeras
ovanpå? Där ger oss Stenholm på en gång kon-
kreta och samtidigt lite anonyma svar. Vi möter
inte individen eller individerna i den över- eller
underliggande graven arkeologiskt tolkade genom
sitt gravgods som socialt kön eller inplacerade i
sin sociala tillhörighet. I stället är graven textens
huvudperson och människan diskuteras indirekt,
som de som begravts i gravhögar, med spelbrickor,
i tresidiga gravar, eller i fyrkantiga, ibland finns
även uppgift om osteologiskt kön. En läsning
mellan raderna visar att många av dessa aktörer
varit män, men det diskuteras inte uttryckligen.

Boningshusetärenmetafor förhushållet.Sten-
holm visar att det på vanliga gårdar finns tydliga
mönster i vilka delar av gårdsbebyggelsen som
blev överlagrade. Man bodde kvar i det gamla
boningshuset medan man byggde det nya. Men
då förlorade man det topografiskt bästa läget
som det första boningshuset upptog. Platsen för
det äldsta eller äldre gårdsläget återanvände man
inte, vilket gjorde att boningshusen med tiden
hamnade allt mera i utkanten. Det innebär att
generationsskiften hela tiden tydligt exponerats.
Boningshusens grunder kunde överlagras, men
enbart av ekonomibyggnader. Ekonomibyggna-
dernas grunder blev däremot sällan överlagrade.

På storgårdar med hallbyggnader var bygg-
nadstraditionen en helt annan. Hallbyggnader-
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nas grunder blev konsekvent överlagrade. Det-
samma gäller terrasshusen som var vanliga under
främst den yngre romartiden och folkvandrings-
tiden. Den nya hallen stod på samma plats som
den gamla. Hela rumsdispositionen återanvän-
des, såväl härd som högsäte. Högsätet visar sig
vara det som mer än något annat har överlagrats.
Man drog upp de bärande takstolparna och ersat-
te hela den gamla byggnaden fullständigt. Där-
igenom kom det förflutna att byggas in i hallen.
Ofta har det inte ens gått 150 år innan man
uppfört en ny hall. Stenholm ser bruket att bygga
hall ovanpå hallgrund som en strategi för att ska-
pa kontinuitet och maskera generationsskiften.

I sin analys av återbruket av husgrunder kom-
mer Stenholm till intressanta och nyskapande
resultat. Här borde hon knutit an till danska arkeo-
loger, som Lars Jørgensen och Mads Kähler Holst
och deras tolkningar av bruket med hus på hus-
grund som uttryck för arvsaspekter. Det hade
varit spännande att jämföra återbruket av bon-
ingshusen i hall- och terrasshusmiljöerna med
återbruket av gravar på samma gårdars gravfält.
För det är i mötet mellan gård och grav som kon-
sekvenserna av återbruket når sitt största djup
och sin största komplexitet. Om Stenholm begått
någon underlåtenhetssynd så är det att hon glidit
förbi folkvandringstiden och den äldre vendelti-
den och behandlat dem som en och samma krono-
logiska kontext. Det gör att hon inte tar ställning
i den aktuella diskussionen kring klimatkatastro-
fen år 536 och dess konsekvenser vad gäller järn-
ålderns bebyggelse, samhälle och för den delen
minne.

Vi skall vara tacksamma för att Ann-Mari
Hållans Stenholm rodde sitt stora avhandlings-
projekt i land. Få andra skulle ha klarat det. För-
hoppningsvis blir boken Fornminnen flitigt an-
vänd, för det förtjänar den. Den utmanar och
komplicerar vår bild av Mälardalens gravar och
bebyggelse, de som så ofta får stå som modell för
järnålderns samhälle i Östnorden.

Torun Zachrisson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholms universitet
SE–106 91 Stockholm

torun.zachrisson@ark.su.se

Man, his time, artefacts, and places. Collection of articles
dedicated to Richard Indreko. Eds Kristiina Johan-
son & Mari Tõrv. Muinasaja teadus 19. Tartu 2013.
576 pp. ISBN 978-9985-4-0736-3.

Richard Indreko was an archaeologist who was
born in then-Russian Livonia in 1900, began his
career in Estonia, fled via Finland to Sweden in
1944 and died there in 1961. So he became a part
of archaeology in two countries. His main fields
of study were the Mesolithic and the Bronze Age.
He received a first memorial volume (in the jour-
nal Trames) in 2001, but now the Institute of His-
tory and Archaeology of the University of Tartu
and the Institute of History of Tallinn Universi-
ty have published a large collection of articles
dedicated to him.

There are two ways to design a publication
dedicated to a the memory of a historic person. It
can be built completely around the main person
or just be loosely connected to him or her. The
editors of this volume have made the latter choice,
which undoubtedly widens the book’s audience.
The collection consists of 15 articles, the authors
of which come from Estonia, Russia, Finland,
Latvia and Sweden. The themes concentrate on
Indreko’s life, his scholarly work as well as the
Stone and Bronze Ages around the Baltic Sea. I
will comment only on a couple of examples of the
rich contents of the book.

Indreko’s life is analysed and described in two
long articles, a biography written by the editors
and an analysis of his archaeological activity and
approaches by the same authors together with
Aivar Kriiska. These articles are complemented
by Kerkko Nordqvist’s article about Indreko in
Russian (East) Karelia in the spring of 1944,
under Finnish military occupation. They offer a
multifaceted picture of an archaeologist during a
stormy period when political circumstances
could turn a scholar’s life upside-down within a
few years. On the other hand a clear continuity is
visible in Indreko’s scholarly activity during his
refugee period in Sweden. He could work and
publish as an archaeologist. Thus, he was luckier
than those of his colleagues whose research came
almost to a standstill, like the Latvian Eduards
Šturms in Germany.

The other core theme of the book is models of
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cultural behaviour and possibilities of seeing them
in the archaeological record. Valter Lang aims to
show that the traditional concept of archaeologi-
cal culture is both outdated and unnecessary for
research. He replaces it with models of cultural
behaviour, which he traces in Bronze Age Esto-
nia. Uwe Sperling analyses a Bronze Age hoard
found at Tehumardi on Saaremaa (Ösel) in the
late 19th century, and Gurly Vedru observes the
North Estonian cultural landscape as a part of
human life and world-view during the Bronze
Age and the Pre-Roman Iron Age. Sperling tests
a hypothesis of possible ritual backgrounds for
the hoard, which has been interpreted in several
different ways over the past century. Vedru ana-
lyses the significance to prehistoric people of
heights in the landscape.

All of the contributors look at the archaeo-
logical record through a framework of cultural
semiotics, as means of signification and commu-
nication within the prehistoric community and
between it and us. Sperling does not explicitly
use semiotic terminology, but semiotics are pres-
ent in his approach. Lang emphasises the fact
that we cannot interpret prehistory only as mate-
rial remains but we must also recognise that what
is left for us is only a small part of a once-existing
cultural whole. It is only a pity that Lang wrote
his article in Estonian, which makes it unintelli-
gible to many readers.

Searching for prehistoric systems of meaning
is always speculative, because we cannot really
reconstruct past people’s thoughts. I neverthe-
less do not wish to claim that we should not make
any attempt at interpretation. If an interpreta-
tion forms a logical whole both in itself and with
all known relevant material, it can be regarded as
belonging within a possible world, and even if we
do not agree with it, it stimulates our thoughts.

Different systems of signification and com-
munication can be seen framing Indreko’s life as
well. He became a researcher within an only weak-
ly established Estonian archaeology in the 1920s.
He was connected to the Finnish tradition of Stone
Age research through Aarne Äyräpää, whom he
considered as one of his teachers. All Estonian
archaeologists at the time were strongly involved
in building an Estonian national identity, while
they were also building a scholarly community in
a new nation state. After the Second World War
and the Soviet occupation of the Baltic countries
Indreko found himself in Sweden with its long
archaeological tradition and established institu-
tionalstructure.Althoughalreadyawellknownscho-
lar who received help from Swedish colleagues to
continue working in his own speciality, he remain-
ed an outsider. The Estonian refugee community
tried to maintain Estonian identity at the same
time as it had to seek contacts and integration
with Swedish society. That caused a constant
dichotomy, which Indreko could not avoid. In
addition to his archaeological and museum-rela-
ted activities he became more and more a cultural
actor in general. He had to deliver a more nationa-
listic message than before. The norms of cultural
behaviour were different than they had been in
Estonia.

With this book, Richard Indreko has received
a worthy homage. It also includes his bibliography.

Timo Salminen
Dept of Philosophy, History, Culture and Art Studies

University of Helsinki, PL 59
FI–00014 Helsingin yliopisto

timo.salminen@pp3.inet.fi
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