
FÖRORD

Under åren är det bara till Falköpings Tidning som jag har skrivit egna
artiklar. Många andra har jag samarbetat med och det har blivit ett stort
antal artiklar om och med mig i olika forntida situationer, men skrivet
av dras egna journalister.

Under våren 1986 skrev jag den första artikeln i FT, sedan skulle det
dröja några år innan ett mycket stort antal artiklar publicerades.
Sommaren och hösten 1989 kom 16 artiklar och serien kan man säga
fortsatte under sommaren och hösten 1990 med ytterligare 9 artiklar
och 5 debattinlägg fram till 1991. Därefter slog den ekonomiska krisen
till och allt skrivande till tidningar upphörde. Det skulle dröja ända till
hösten 2003 innan såväl jag själv som FT var beredda att låta min
signatur få finnas med igen. Under det kommande året skrevs 23
artiklar innan pennan fick vila igen. Hittills har det alltså blivit 54
artiklar.

Lasse Bägerfeldt (Blomqvist)
2009-03-26
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Artikel:
Om utgrävningen i Näs

Gånggriftens gåta kan sökas på
Falbygden
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Jägarstenåldern - Edens lustgård
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I sitt anletes svett …
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Makt och ära
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Var finns Falbygdsskolan?
Falköpings Tidning, 1989.11.21. sid.14.
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Debattartikel:
11 jan 1990

Om länsmuseets nya basutställning

Tack Hans Manneby

Tack för att du har klarlagt museets planer och ambitioner. Det var
med glädje som vi i FT/VB den 14 dec kunde läsa att länsmuseet inte
tänker bygga en ”sköldhall”, utan ett modernt museum där även andra
mycket betydelsefulla och unika fynd och forskningsresultat kommer
ska kunna få plats. Det är ju som sagt inte bara sköldarna som är
självklara. Storleken eller mängden är inte avgörande, utan istället är
det möjligheten att kunna berätta något om de forntida människorna –
våra förfäder. Föremålen ska berätta, och inte nödvändigtvis vara
vackra.

Det kändes nog som en lättnad för oss alla, när vi nu fick klart för
oss att länsmuseets planerade utställning även kommer att omfatta
Falbygdens forntid. Eftersom utställningen på Falbygdens museum inte
på långt när lyckats berätta det vi vet om bygdens forntid, lägger vi som
värnar om vårt forntidsarv istället vår tillit till dig Hans Manneby. Du
kan räkna med att många av oss här på bygden kommer att vara flitiga
besökare på den kommande och moderna utställningen på länsmuseet i
Skara.

Vi är överens Hans Manneby, vi håller tummarna för dig och
länsmuseets planer.

Lasse Blomqvist
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Falbygdens stenålder och Europa

Primitiva eller förståndiga.
Falköpings Tidning, 1990.07.21. sid.14.
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Falbygdens stenålder och Europa (2):

Frankrike och Falbygden
Falköpings Tidning, 1990.07.23. sid.11.
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Falbygdens stenålder och Europa (3):

England och Falbygden
Falköpings Tidning, 1990.07.24. sid.10.
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Falbygdens stenålder och Europa (4):

Skottland och Falbygden
Falköpings Tidning, 1990.07.26. sid.14.
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Falbygdens stenålder och Europa (5):

Irland och Falbygden
Falköpings Tidning, 1990.07.28. sid.16.
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Falbygdens stenålder och Europa (6):

Ungern och Falbygden
Falköpings Tidning, 1990.07.30. sid.8.
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Falbygdens stenålder och Europa (7):

Tyskland och Falbygden
Falköpings Tidning, 1990.07.31. sid.14.
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Falbygdens stenålder och Europa (8):

Fjärran och nära - i tid och rum
Falköpings Tidning, 1990.08.02. sid.16.
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Artikel:
1990-09-01

Om solförmörkelsen

Idag lördag den 1 september för
5288 år sedan…
Idag är det exakt 5288 år sedan som det inträffade en total
solförmörkelse i södra Skandinavien.

Den 1 september år 3299 f.Kr. inträffade den. Tidigt på morgonen.
I vintras presenterades en teori i årsboken Falbygden som gjorde gällan-
de att det av ännu okänd anledning måste ha varit orsaken till en ut-
vandring från främst Jylland upp till Falbygden. De som kom kanske
inte var mer än några hundra personer, men de tillhörde det skikt i
samhället som byggde och använde gånggrifter. Sina gravar i Danmark
övergav man, men i gengäld byggde man nya häruppe.

Resultatet blev den största och märkligaste koncentrationen av sten-
kammargravar i hela Europa. Ingenstans kan man finna något liknande.
Enligt bedömningarna var det det följande året – 3298 f.Kr. – som
allting organiserades.

Mera forntidsastronomi
Att astronomi var viktigt för många forntidsfolk vet vi. Däremot har
forskningen på detta område länge varit eftersatt. Nu äntligen har vik-
tiga genombrott kommit. I Europa har några få hängivna forskare
börjat samarbeta inom detta väldiga forskningsfält. I Sverige har fil.dr
Göran Henriksson i Uppsala fått ett projekt finansierat av Riksbankens
jubileumsfond. Detta efter en hård kritisk prövning. Så de närmaste
åren kommer han att vara upptagen med avancerade månkalendrar på
Gotland från gånggriftstid.

Det var ju Göran Henriksson som räknade fram den totala solför-
mörkelsen 3299 f.Kr., så ingen är väl bättre lämpad än han. Vi får väl
hoppas att han fortsätter sin forskning här på falbygden om några år
när han är färdig med Gotland.

Lasse Blomqvist
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Debattartikel:
20 okt 1990

Om megalitgravsjubiléet

5290 år, eller … ?
Under ett kort besök i Falköping fann jag bland FT/VB:s debattartiklar
att signaturen ”En väljare som söker politisk hemvist” /FT 6 okt) vill
mena att ett 5290-års jubileum skulle vara ”utan all vetenskaplig för-
ankring”. en annan debattör (FT 13 okt) ned signaturen ”Bend” anser
att ett jubileum skulle bli:_ ”En födelsedag som är en fullständig hypo-
tes helt gripen ur luften.” Beklagar att dessa två personer inte vågar
sätta ut sina namn.

Dateringen 3298 f.Kr. kommer som bekant från ett arkeologiskt
och astronomiskt samarbete mellan mig och fil.dr Göran Henriksson.
Det är onekligen ett mycket udda forskningsresultat och det var väntat
att det skulle reta en del personer som tidigare trott att de förstått sig
på t.ex. gånggrifterna och dåtidens samhälle, men vilka nu tvingas inse
att de kanske inte hänger med i den vetenskapliga diskussionen längre.
Sedan kan man ju tycka vad man vill om kommunen ska bekosta ett
jubileum eller inte, men det är ju en annan fråga.

Tyvärr finns denna teori endast presenterad i en populärvetenskap-
lig artikel i årsboken Falbygden 1989, eftersom resurserna inte har
räckt till en strikt vetenskaplig rapport (fortfarande sprids tyvärr upp-
giften att dateringen publicerats i min doktorsavhandling, men det är
helt fel). Men är det någon som vill diskutera vetenskapsteori, arkeolo-
gisk utveckling de senaste 20 åren, dateringen 3298 f.Kr., eller något
annat som berör arkeo-astronomi eller bondestenåldern (neolitikum) så
ställer jag upp så länge FT/VB lämnar plats till förfogande och på vill-
kor att debattörerna sätter ut sina namn, samt så länge det rör sig om
konkreta frågor eller argument. Själva jubileet som sådant vill jag inte
diskutera, bara det strikt vetenskapliga.

Lasse Blomqvist



33

Debattartiklar:
14 okt 1991 och 24 okt 1991

Om gånggriftsgeometrin

Greens klyftiga kyrkor
I FT/VB den 5 oktober återfinns en recension av min senast utkomna
skrift ”Stenåldersgeometri”, men det hela handlar lustigt nog mest om
hur duktig och bevandrad Rolf Green själv är i grekisk matematik och
kyrkohistoria. Det är sorgligt att han blottar sig så i dessa utflykter, och
inte alls tycks vara lika duktig på sådant som rör bygdens forntid, utan
fortfarande dras med gamla fördomar som är avskrivna inom
arkeologin sedan länge.

Kyrkplatsernas ursprung
Det som väckte min nyfikenhet i recensionen var Greens påstående att
avstånden mellan några medeltida kyrkor bildade trianglar. Orsaken till
mitt intresse är att en nyligen utkommen licentiat-avhandling – från
arkeologiska institutionen vid Lunds universitet – enbart handlar om
problemet varför en större grupp kyrkor på östgötaslätten är utplace-
rade i enlighet med geometrins principer. Motsvarande forskning be-
drivs också i Södermanland. Här framskymtar en stark antydan att kyr-
korna inte alls lagts ”mitt i byn” som Green önskar, utan snarare på
förhistoriskt viktiga platser – kanske av rituell art. Och vidare att den
geometriska kunskapen är mycket äldre än importen av katolsk kun-
skap, vilket inte längre är förvånande med tanke på vad som skett inom
forskningen de senaste årtiondena runt om i norra Europa – lång, långt
från Greens Grekland.

Därtill framgår det i den senaste forskningen, att kyrkobyggandet i
rika bygder som Falbygden sällan eller aldrig tycks ha blivit bekostad av
allmänheten och inte heller att kyrkan lades ”mitt i byn”. Tvärtom må-
lar de senaste rönen upp en enhetlig bild som visar ett samhälle med
enorma klyftor mellan fattiga och rika, i synnerhet i de rika jordbruks-
bygderna. Ett mindre antal rika familjer verkar ha ägt merparten av jor-
den och härigenom bildades stundom jättelika gods, som idag försvun-
nit genom styckning till större och mindre byar. Merparten av befolk-
ningen, vilka var jordlösa, arbetade på dessa gods, innan godsen stycka-
des de blev arrendebönder. Vid just denna brytningstid, anser en del att
det var just de enskilda godsherrarna som byggde kyrkorna som ett
slags monument över sin egen personliga storhet. När den faktiska
driftskostnaden visade sig och godsen styckades upp till arrendelotter,
blev det naturligt att låta bönderna få ta över kyrkornas skötsel redan
strax efter det att de byggts.
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Green missar målet
Vilken kunskap dessa godsherrar förfogade över, och varför de lade
kyrkorna där de nu ligger är ännu oklart. Klart är i varje fall att
”Greens kyrkor runt Karleby inte bildar några likbenta trianglar. I varje
fall inte enligt mina kartor. Vilken karta Green använt, vet jag inte.
Dessutom struntar Green helt och hållet i alla andra kyrkor som ligger
inom det uppmätta området. Så det som kunde ha blivit en intressant
diskussion och undersökning, föll istället pladask på grund av Greens
bristande skärpa och noggrannhet. Men å andra sidan säger Green
uttryckligen själv att han inte skulle kunna tänka sig att tro på dylika
trianglar. Men då har han ju redan bestämt sig för vad han ska tro, och
vad han inte vill veta! Green får ha vilken tro han vill, den
vetenskapliga forskningen går vidare.

Lasse Blomqvist

Green och forntidsgeometri

Tackar allra ödmjukast Rolf Green för din uppföljning i FT/VB 19 okt.
Nu börjar äntligen de intressanta kommentarerna och frågorna.

Rolf Green anser att vissa uttalanden i min bok ”Stenåldersgeome-
tri” har formulerats som självklara sanningar, som inte kan ifrågasättas.
Om Green vill och dessutom kan ifrågasätta dem är han hjärtligt väl-
kommen. Denna inbjudan gäller inte bara Green, utan alla.

Om avstånden mellan två gånggrifter, på en viss definierad punkt,
kan visas vara 368 meter, förstår jag inte varför man vill ifrågasätta
detta. Om vissa avstånd dyker upp flera gånger, och dessutom på ett
sätt där vetenskapligt beprövade metoder inom statistik visar att detta
är snart sagt omöjligt om det inte skett medvetet av byggmästarna
bakom gånggrifterna, kan jag inte heller inte förstå varför man vill
ifrågasätta detta. Sannolikheten att de geometriska mönstren mellan
gånggrifterna i Falköpings stad är en slump, är så försvinnande liten, att
om tror på denna möjlighet bör vi i sannolikhetens namn också vara
rädda för att en jumbojet störtar över Falköping i morgon vid lunch.
Om Green finner anledning att tro att så kommer att ske är han också
välkommen. (Men Du, köp en penninglott först, för Du kommer garan-
terat att vinna högsta vinsten i så fall.) Om dessutom det geometriska
mönstret överensstämmer med principen för Gyllene snittet, drar man
hela diskussionen till sin spets. Här gömmer sig de verkligt intressanta
frågorna.

Vill också svara på dina frågor.

Fördomar har vi alla
1. Fördomar, med en bredare och djupare innebörd än så som ordet
normalt används, är ett stort problem inom all vetenskap. Detta efter-
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som det helt enkelt handlar om slutsatser som dragits ur ett bristande
grundmaterial. Teoretiskt sett finns möjligheten att alla utvalda material
i vetenskapliga tester är bristfälliga. Därför kan det teoretiskt sett inte
heller existera några slutgiltiga vetenskapliga sanningar. Trots det be-
traktas vissa slutsatser som sanna, eller rättare sagt: Alla vetenskapligt
utformade teorier är till för att återspegla verkligheten, och varje enskild
teori står som representant för en del av denna verklighet tills nyvunnen
kunskap har gjort det möjligt att pröva teorin. Efter prövningen kom-
mer teorin att nyanseras, kompletteras eller bytas ut mot en annan
teori. Ingen teori är evig. Inte inom något ämne!

Med andra ord, vi har alla fördomar, fast olika mycket och på olika
sätt. Därtill varierar våra fördomar beroende på vem som iakttar och
bedömer dem.

Stenåldershus var ingen bostad
2. Min upptäckt att gånggrifterna i Falköpings stad ligger utplacerade i
enlighet med den främsta geometriska principen av alla – Gyllene snit-
tet – är banbrytande på sitt sätt. Det enda som publicerats hittills i Sve-
rige om stenåldern, berör långhusen utanför Malmö, från omkring
2000 f.Kr., som rekonstruerats i Skåne djurpark av utgrävarna. Huset
har redan kopierats av flera fornbyar, bl.a. Ekehagens forntidsby. Men
de ansvariga utgrävarna har sedan dess kommit till två viktiga slutsatser.
Dels är risken stor att rekonstruktionen av tak, vägar och golv samt
inredning, är fel från början till slut, och dels följer konstruktionen i
alla de 15-tal husen principen för gyllene snittet. Summan av deras
analyser visar att dessa hus kanske inte alls var vanliga bostadshus, utan
någonting betydligt märkligare. Detta är en slutsats som fornbyarna
absolut inte tycks vilja anamma, eftersom de i regel har för stora ekono-
miska intressen som bygger på den gamla tolkningen.

I Frankrike och de Brittiska öarna är exemplen på avancerad geo-
metrisk kunskap under t.ex. stenåldern betydligt fler och mer avancerad
än här, vilket bl.a. beror på att denna forskning blivit accepterad sedan
ett par årtionden och därmed kunnat göra stora framsteg.

Acceptera eller inte
3. Normalt brukar en ny teori debatteras åtskilliga år innan dess inne-
börd blivit accepterad (eller nyanserad eller reviderad). Därför gladde
dig mig när en professor i arkeologi, omedelbart efter utgivningen av
boken ”Stenåldersgeometri” skrev följande ord till mig: ”Fakta talar sitt
språk. Har tiden nu kommit till att formulera kulturhistoriska idéer för
vad denna landskapsgeometri betyder?” Isen har redan brutits av engel-
ska forskare, och nu har tiden kommit då även Sverige får vara med i
de europeiska sammanhangen. Man skulle kunna säga att det ligger i
tiden.

Lasse Blomqvist

P.S.
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Funderar fortfarande på vad du egentligen menade med ditt exempel
med kyrkorna. Ville du i brist på förstånd bara vifta bort alltsammans
och förlöjliga det, eftersom du inte förmådde motbevisa det? Eller? Det
är tyvärr den enda förklaringen jag kan finna. Hoppas sistnämnda slut-
sats är felaktig.
D.S
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Artikel som aldrig publicerades:
Artikel för FT – lördag den 31 aug 2002

Om gånggriftsdatering och solförmörkelsen

För exakt 5300 år sedan

I morgon bitti, den 1 september år 2002, är det exakt 5 300 år sedan
som det inträffade en total solförmörkelse över Skandinavien. Det var
varken första eller sista gången det inträffade, men till skillnad från de
andra tillfällena tycks den ha utlöst en säregen händelse som medförde
att drygt 200 gånggrifter kom att byggas på Falbygden.

Om vi tar det från början. Ganska exakt år 3300 f.Kr. byggdes plötsligt
ett stort antal gånggrifter på den förhållandevis lilla yta som Falbygden
utgör. Till skillnad från Bohuslän och Skåne där de flesta av de andra
megalitgravarna finns, hade det inte byggts några direkta föregångare
på Falbygden, det vi kallar dösar. Trots det byggdes fler gånggrifter här
än i resten av landet, och dessutom kom viljan att bygga gånggrifter
överraskande plötsligt. Ytterligare något som är förunderligt är att de
första gånggrifterna på Falbygden inte är samtida med de äldsta i övriga
delar av landet, utan runt 50 år yngre. Dessutom är de inte av en bo-
huslänsk stil, vilket vore att förvänta, utan av en skånsk eller dansk stil.

Frågorna blir bara fler och fler. Varför bygger man över huvud taget en
gånggrift där den totala mängden sten uppgår till omkring 300 ton per
anläggning? Och varför bygger man fler än 200 stycken när resten av
landet har knappt hundra? Och varför just på Falbygden, och inte i
Östergötland eller i Halland?

Redan för 15 år sedan stod det klart för mig att svaret bara kunde sökas
i Danmark. Där hade över 200 gånggrifter övergivits ungefär 50 år
efter det att de byggdes, vilket alla dateringar pekade på. Vid exakt
samma tidpunkt hade man byggt nästan lika många på Falbygden.
Allting pekade på att just de personer som övergav sina någorlunda
nybyggda gånggrifter hade flyttat från stora delar av Jylland och slagit
sig ner i trakten av Falbygden och låtit bygga upp dem på nytt. Ingen-
ting annat kunde förklara den samtidiga nedgången på Jylland och upp-
gången på Falbygden av i stort sett samma antal, och dessutom där Fal-
bygdens gånggrifter härstammar från en danskt typ. Däremot berördes
inte hela befolkningen, utan förmodligen bara en ytterst liten del. De
som lät bygga dem hade den sociala rättigheten i samhället att använda
gånggrifter. Kanske var de bara några få procent av befolkningen, kan-
ske ännu färre, men få var det i varje fall. Frågan återstod dock varför
de hade lämnat Jylland där allt redan var färdigbyggt?
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Svaret på den frågan, eller i varje fall ett tänkbart svar, kom från ovän-
tat håll. Astronom Göran Henrikson som arbetat med många forntids-
frågor har räknat fram tidpunkter och utbredningar av totala solför-
mörkelser i Skandinavien. En av dem inträffade just vid de aktuella åren
och på den berörda platsen. Tidigt på morgonen den 1 sept 3299 f.Kr.
skuggades solen och svepte in delar av Jylland i ett totalt mörker. Om
det var solklart eller mulet vet vi inte, men effekten blev densamma.
Ljuset försvann och det blev så gott som nattmörker under knappt 100
sekunder. Så lång tid var människorna tvungna att uthärda i sina funde-
ringar om detta var jordens undergång eller om det bara var en nyckfull
lek hos gudarna. De lärde däremot, som använde gånggrifterna, kan
mycket väl ha haft så mycket kunskaper att de visste att det inte behöv-
de vara så farligt, men för återstoden av folket kan detta ha varit en
chock. Hur som helst kan man tänka sig att den medförde en förtroen-
dekris och att de lärde som använde gånggrifterna drevs ut ur samhäl-
let, och att de då valde Falbygden som den plats där de ville återupp-
bygga dem. I så fall bör de ha kommit hit senare under hösten och vin-
tern, dragit upp riktlinjer och planerat under vintern och börjat bygga
under våren och sommaren år 3298 f.Kr.

Om vi nu tar 3298 plus 2003 år, får vi 5301 år. Men eftersom år 0 inte
existerar måste vi ta bort ett år och då blir det 5300 år. Alltså är det
under det kommande året exakt 5 300 år sedan som man började bygga
gånggrifterna på Falbygden.

Oavsett om denna teori är riktig eller inte, finns det all anledning att
uppmärksamma Falbygdens gånggrifter. För min egen del kommer det
bland annat att ske genom nya kurser på LärCenter till våren (nu under
hösten hålls Arn-kurser om medeltiden), vilka står öppna för alla som
gått folkskola eller grundskola.

Genom att lära sig mer om gånggrifterna och andra megalitgravar ute i
Europa, kan vi komma fram till hur de egentligen användes och att gra-
varna i dem bara var en liten del av deras rätta funktion. Den huvud-
sakliga uppgiften var ämnad åt de levande och inte alls för de döda.
Därför kan de snarare betraktas som tempel än som gravar.

fil.dr
Lasse Bägerfeldt



39

Artikelserie i åtta delar:
3 – 28 okt 2003.

GÅNGGRIFTER PÅ
FALBYGDEN

Gånggrifter på Falbygden – 1

Mysteriet Falbygden

En dag för 5300 år sedan började man bygga en gånggrift på
Falbygden och inom kort fanns det över 200 av dem. Idag är
dessa, för sin tid enorma byggnadsverk, nästan obegripliga
att förstå.

Vi finner dem runt om i landskapet, i grupper eller utspridda. Dessa
gånggrifter är en av många olika typer som tillsammans kallas megalit-
gravar, och de byggdes främst längs Europas kuster i norr och väster.
När man reser från falköping tar de plötsligt slut i landskapet och då
har man lämnat Falbygden. Det är först när vi kommer till Bohuslän,
Halland och Skåne som fler dyker upp. Denna koncentration på Fal-
bygden är unik i Europa. Ingenstans finns det så många megalitgravar
som ligger så tätt som här. Inte heller brukar de vara så stora, i varje fall
inte i Skandinavien. Inte ens i Danmark som har många megalitgravar
finns det någon så stor gånggrift som den största i Karleby. De är be-
tydligt större än de övriga i Sverige och Danmark. Varför är de så
många? Varför ligger de så tätt? Varför är de så stora? Frågorna ekar
mellan stenarna, men svaren tycks inte vara lätta att få grepp om.

Inte nog med det, de är dessutom byggda så gott som samtidigt. Nästan
varje försök att särskilja dem i en äldre och yngre grupp har misslyck-
ats. Det visar på ett säkert sätt att de byggts under en mycket kort tid.
De enda som avviker något är ett 15-tal gånggrifter som även i detalj
påminner om de skånska och danska gånggrifterna, och som förefaller
vara något äldre än de övriga, men skillnaden i tid verkar vara försum-
bar. Kan det verkligen vara så som analyserna indikerar att de byggdes
inom en enda generations tid eller rent av under en ännu kortare tid
som bara 5 eller 10 år? Tanken svindlar, men ju mer man granskar
dessa byggnadsverk och anar vilka bedrifter som de som stod bakom
byggandet kunde åstadkomma, verkar det inte längre lika omöjligt.

En ganska stor del av gånggrifterna är utplacerade i landskapet på ett
sådant sätt att de bildar avancerade geometriska mönster, med teman
som den pytagoreiska triangeln och gyllene snittet. I gånggrifternas
kammare ligger människor vars huvuden ibland utsatts för hjärnkirurgi,



40

eller trepanering som det kallas för. Hur omfattande kunskaper hade
dessa lärda egentligen? Detta är bara några av de mysterier som döljer
sig bakom gånggrifterna.

Lasse Bägerfeldt

Gånggrifter på Falbygden – 2

Invandrande byggmästare
En dag för 5300 år sedan kom de vandrande. Sannolikt blev
de varmt välkomnade, eftersom folket på Falbygden både
tyckte att de var ett säreget besök och viktigt att ta hand om
så många personer som bar på kunskaper och hade nära
relationer till den gudomliga världen.

Egentligen skulle det inte ha byggts en enda gånggrift på Falbygden.
Det känns märkligt när det finns så många som drygt 200 idag. Men
precis som det inte finns någon i Småland eller i Dalsland var det inte
meningen att byggmästarna bakom dessa storslagna stenbyggnader
skulle förverkliga sina byggkunskaper här på Falbygden. Visserligen
hade man låtit bygga tre dösar, vilka var föregångare till gånggrifterna,
men dessa var betydligt mindre och följde en annan mall vad gäller
utformningen. På samma sätt hade man byggt en dös i Värmland och
ett par dösar i södra Norge, men när tiderna förändrades och dösarna
ersattes av gånggrifter, kan vi nu i efterhand se att man sällan byggde
gånggrifter i de yttre regionerna. Istället återfinns de främst i kärn-
området för dösarna och inte i dess yttre spridningsområden. Det stora
undantaget från denna regel är Falbygden. Hade man byggt 5 eller 10
gånggrifter här hade det varit mycket, hade man byggt 30 hade det varit
väldigt mycket, men nu byggde man över 200 och då räcker inte orden
till. Ska vi försöka finna svaret på denna gåta måste vi söka efter en
mycket särskild händelse som kunde ha bidragit till något sådant.

De som byggde gånggrifterna var inte några av de boskapsskötare som
det fanns gott om överallt i södra Skandinavien. Inte heller var det de
aristokrater eller de besuttna familjer som befann sig högre upp i hier-
arkin än de övriga. Så var de indoeuropeiska folken organiserade såväl
här som på andra platser i Europa. De enda som kan komma ifråga vad
gäller byggandet och användandet av gånggrifterna är de lärde som var
dåtidens präster, läkare, vetenskapsmän och domare. De som redan
fanns på Falbygden av denna grupp var få och saknade av okänd anled-
ning intresse att bygga gånggrifter när dösarnas era var slut, men andra
händelser skulle förändra detta.
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Den 1 sept 3299 f.Kr. inträffade en total solförmörkelse på Jylland
innan det förmörkade området fortsatte in över södra Sverige. Runt
100 sekunders totalt mörker satte med stor sannolikhet skräck i bo-
skapsskötare och aristokrater medan de lärde i lugn och ro förstod att
det bara var en solförmörkelse som inträffat, och att det snart var över.
Men det var inte över. Vi vet idag att gånggrifterna som då var relativt
nybyggda övergavs i ett mycket stort område på södra och mellersta Jyl-
land just vid denna tid, men att den övriga befolkningen inte påverkats
eller flyttat därifrån. Det verkar däremot de lärde ha gjort, i synnerhet
med tanke på att ungefär samma antal gånggrifter återuppbyggdes på
Falbygden, vid exakt samma tid. Dessutom är de äldsta gånggrifterna av
skånsk eller dansk typ.

Hur många lärde som kom till Falbygden vet vi inte. Kanske bodde de
inte här utan valde att sprida ut sig i landskapet. Det enda vi vet är att
de valde Falbygden som byggnadsplatsen för de gånggrifter som skulle
ersätta de som just övergivits i Danmark.

Lasse Bägerfeldt
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Gånggrifter på Falbygden - 3

Byggandet av stenkammare
En dag för 5300 år sedan var det dags att släpa fram de
första stenblocken och resa dem i ett omfattande byggnads-
verk som aldrig förr hade skådats på Falbygden. Ingenting
lämnades åt slumpen, utan varje sten var noga utvald och
placerad på sin rätta plats.

Sedan urminnes tider hade människan byggt hus och hyddor av trä,
skinn och andra förgängliga material som sällan lämnar några spår efter
sig. Men nästan aldrig byggde man av sten, eftersom det krävde mycket
mer av de inblandade. Trots det släpade och drog man ihop ungefär
200 ton sten per gånggrift i genomsnitt, vilket upprepades över 200
gånger innan alla var byggda. De största stenblocken användes inte nere
vid marken, utan som takblock. De väger ända upp till 26 ton per
styck. Det är en vikt som motsvarar ett 25-tal personbilar eller 4 elefan-
ter. För att kunna bygga på ett säkert och stabilt sätt var det viktigt med
byggnadsställningar, men också att man underlättade för sig själv och
använde tjurar eller oxar som dragdjur. Kammarens längd och bredd
mättes upp, liksom längdens exakta mittpunkt på kammaren. Härifrån
skulle gången leda ut i exakt 90° vinkel gentemot kammaren, vilket var
ett geometriskt arbete som det inte går att höfta sig fram till.

Det är nog en ganska vanlig missuppfattning att gånggrifterna såg ut
precis som de gör idag när de var färdiga. När man jämför megalitgra-
var runt om i Europa finner man att de följer exakt samma tema och att
de byggts efter en gemensam mall. Visserligen kan mallen variera något
mellan olika tidsperioder eller olika platser, men i princip hade de sam-
ma utformning. Det som återstår idag är dock bara en stenstomme.
Runt den, utanpå och inuti fanns det en hel del andra byggnadsdetaljer
i förgängligt material som inte klarat den långa tidsresan på 5000 år.
Numera verkar det klart att alla gånggrifter exempelvis har haft en eller
rent av flera små trädörrar inne i gången, vilka man var tvungen att ta
sig igenom för att nå fram till kammaren. Detta verkar meningslöst med
tanke på alla de stora glipor som finns mellan väggstenarna och gente-
mot takstenarna, eftersom man lätt kunde ta sig in den vägen istället. Å
andra sidan finns det indikationer som antyder att hela gånggriften var
täckt på ett sådant sätt att man inte kunde ta sig igenom här. Likaså bör
vi tänka oss att det fanns en omfattande utsmyckning inne i kammaren.
Förmodligen skulle vi inte ens känna igen våra gånggrifter om vi fick se
dem så som de såg ut vid den tid när de användes, lika lite som en kyr-
koruin kan berätta hur den medeltida kyrkan såg ur när den användes.

Lasse Bägerfeldt
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Gånggrifter på Falbygden - 4

Långväga kontaktnät i Europa
En dag för 5300 år sedan begav sig några högst stående per-
soner av i västlig riktning, och det skulle dröja innan de kom
tillbaka. Där borta sökte de upp personer med samma ställ-
ning som de själva och utbytte tankar och idéer.

Megalitgravarna i Europa ligger inte där det är som bördigast eller i de
trakter där man kan förmoda att det var som rikast på folk. Tvärtom
ligger de i regel i de mer karga och på de utsatta platserna. Av flera skäl
kan vi anta att de som byggde och använde gånggrifterna utgjorde en
egen grupp i samhället som stod högre upp eller i varje fall vid sidan av
de aristokrater som i sin tur stod över den allmänna befolkningen som
utgjordes av boskapsskötare. Därför kan vi ana att de hade sin försörj-
ning tillgodosedd genom de uppgifter som de skötte i samhället, och
som inte hade med sådant som föda eller försvar att göra.

Genom att studera megalitgravarnas utveckling vad gäller formen, kan
man se att de som byggde dem påverkade varandra över väldigt stora
avstånd. En nyhet som nådde Skandinavien var den extra lilla kammare
som man kunde komma in i från den huvudsakliga kammaren. Sådana
bikammare finns på sina håll i Danmark, och förmodligen har fyra av
gånggrifterna på Falbygden också haft det. Detta är ett lån från de brit-
tiska öarna eller Bretagne. Där borta är det också ganska vanligt med en
stendörr på den motsatta sidan av den egentliga ingången, och sådana
falska dörrar är också förhållandevis vanliga hos Falbygdens gånggrif-
ter. Intressant nog förekommer de ända ner till Egypten där de beskrivs
som den viktiga länken mellan de dödas värld och de som ännu lever.
Här kunde de dödas andar ta sig igenom och besöka de levandes värld.
På så vis kunde man komma i kontakt med dem och ta del av dold kun-
skap om andra platser och tider, både förgångna och framtida.

Ett annat exempel är en grupp säregna stenhus på Orkneyöarna i norra
Skottland som till och med hade en dräneringsanläggning under golven,
och vars byggnadsstil är besläktad med megalitgravarna i norr men som
också har detaljer som är hämtade från den lilla ön Malta mellan Sici-
lien och Afrika. Avståndet är 500 mil och får oss att förstå att megalit-
gravarnas generella placering vid havet måste ha inneburit att de kunde
konsten att ta sig fram även om platserna låg mycket långt ifrån varan-
dra.

För några årtionden sedan fann man ett långt och välbyggt skepp i nor-
ra England, vilken var runt 20 meter långt och lika sjödugligt som de
långt yngre vikingaskeppen. Detta skepp daterades till äldre bronsål-
dern. Eftersom åldern har ifrågasatts har skeppet daterades på nytt och
det gav då med C14-metoden en ålder som var ännu några hundra år
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äldre och pekar på bondestenålderns slut. Så visst kunde man, både här
och på andra håll i Europa.

Lasse Bägerfeldt

Gånggrifter på Falbygden - 5

Ursprunget till gånggrifterna
En dag för 5300 år sedan utvaldes de första stenblocken till
gånggrifterna på Falbygden. Byggmästaren visste mycket väl
att gånggrifterna var det senaste steget i en utveckling som
pågått under lång tid. I myter och berättelser fanns säkert
uppgifter om var både de själva och denna tradition härstam-
made ifrån.

Allting började knappt 3000 år innan gånggrifterna byggdes på Falbyg-
den, eller runt 6200 f.Kr. En liten grupp människor slog sig ner vid
Lepenski Vir alldeles intill floden Donau i Serbien, och vid gränsen till
Rumänien. Här fick de vara i fred med sina egendomliga sysslor som
ännu idag gör arkeologer förbryllade. De byggde några tiotal hus som
alla hade exakt samma proportioner, men som i övrigt hade olika stor-
lek. Stolphålen placerades ut med geometrisk precision och återgav lik-
sidiga trianglar, och lutningen på väggarna gav husen samma liksidiga
form när man såg dem med näsan vänd mot ingången. Mitt i var och ett
av husen fanns en härd som från början alltid var exakt fyra gånger
längre än bredden, innan man ändrade detta till proportionen 1:3. Gol-
vet var märkligt nog gjort av betong och under dem har man återfunnit
gravläggningar där huvudet alltid avlägsnades först och lades på ett
särskilt ställe skilt från kroppen. Mallen som användes för dessa hus var
fullständigt ny, men kom att bli den ursprungliga mallen för samtliga
megalitgravar i Europa.

Ungefär år 5500 f.Kr. inträffade en enorm katastrof vid Svarta Havet,
som på den tiden bara var en insjö utan utflöden. Där det idag är ett
utflöde vid Bosporen rämnade berggrunden och gav upphov till ett
kolossalt vattenfall som var 200 gånger större än Niagarafallet. Vattnet
steg en meter per vecka under tre års tid innan nivån nådde upp till
Medelhavets yta. Under den tiden hade de människor som bodde i de
dränkta områdena gjort allt vad de kunnat för att fly därifrån. De som i
all hast begav sig västerut och slog sig ner i stora delar av Centraleuro-
pa, var de första indoeuropéerna. Från dessa människor räknar idag de
flesta européer sina förfäder, både vad gäller direkt släktskap och
sådant som kultur och språk. Av begripliga skäl bosatte de sig aldrig
nära kusten utan höll sig på betryggande avstånd. Däremot fortsatte de
traditionen att bygga säregna hus, vilka följde mallen från Lepenski Vir.
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Deras egenartade kultur blev basen och det normgivande för framtidens
Europa. Efter 1500 års bosättning i inlandet, eller runt 4000 f.Kr., såg
de till att resten av Europa kom att omvandlas till boskapsbeten, där-
ibland södra Skandinavien. Då hade man redan börjat bygga en variant
på dessa hus i västra Europa, men i sten istället. Det skulle inte dröja
länge innan man längs kusterna utvecklade konsten att bygga med enor-
ma stenblock på upp till 90 ton, medan man fortsatte med de träbyggda
husen i Centraleuropa. Sådana hus finns också i Danmark, där man
undan för undan omformade dem till dösar, eller de första megalit-
gravarna. Sedan skulle det dröja ett par hundra år, till c:a 3350 f.Kr.,
innan formen snabbt förändrades och blev till gånggrifter. Runt 50 år
efter denna förändring var det så dags för byggandet av Falbygdens
gånggrifter.

Lasse Bägerfeldt

Gånggrifter på Falbygden - 6

Användandet av gånggrifterna
En dag för 5300 år sedan stod den första gånggriften färdig
på Falbygden och det var dags att använda den. En av de sist
avlidna i deras egen krets och med samma ställning i samhäl-
let sattes in i kammaren, men det var inte därför den blivit
byggd.

De döda männen, kvinnorna och barnen som placerades inne i kam-
maren, i varsitt litet bås byggt av tunna stenskivor, hann bara bli 15-20 i
antal under den dryga 300-års period som gånggrifterna användes som
gravrum. Om man idag finner fler gravlagda här inne, är alla de övriga
från senare tidsperioder och då främst från hällkisttiden runt tusen år
senare. Förmodligen användes någon form av mumifiering vilket med-
förde att deras ben bevarats så bra till vår tid, trots att de aldrig grävts
ner djupt i marken. De döda fick aldrig några arbetsredskap med sig,
inte heller några keramikkärl. Däremot är glänsande bärnstenspärlor
vanliga, för att inte säga mycket vanliga. En försiktig beräkning har
visat att man importerade lika mycket bärnsten till Falbygden, räknat i
vikt, som flintyxor under gånggrifternas period. Säkerligen var de dess-
utom praktfullt klädda och inte alls primitiva och halvnakna som man
ofta ser dem avbildade i olika sammanhang. En annan försiktig beräk-
ning visar att det bara var en ynka bråkdel av befolkningen som grav-
lades i gånggrifterna medan det är fullständigt okänt vad som hände
med de övriga sedan de dött.
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De dödas placering inne i kammaren var viktig för gånggriftens funk-
tion. De var förbindelselänken till de dödas värld, där andar och andra
okända väsen vistades. Kammaren var inte i första hand till för de döda
utan för de levande. Härinne kunde ett urval av den lilla grupp som vi
kan kalla de lärde sitta för att åstadkomma ett närmande med det gud-
omliga. Genom medveten träning kom de i ett märkligt tillstånd. Här
upphävdes tid och rum, liksom alla relationer till den materiella värl-
den. Det finns många olika tekniker för att ägna sig åt förändringar av
medvetandet för att varsebli en annorlunda verklighet, men nyttjandet
av droger är i regel bara ett sätt för den som inte orkar eller förmår lära
sig hur man ska göra. Liknande tekniker används av buddhister, som
lärt sig detta av hinduerna, vilka i sin tur sannolikt förde detta med sig
när de skilde sig från de övriga indoeuropéerna och kom till Indien.
Märkligt nog finner vi vissa likheter i dessa frågor med pyramidbyggar-
na i Egypten, trots att de knappast har haft kontakt med varandra. Det
gemensamma ursprunget för deras tekniker och uppfattningar om
själen finner vi istället bland de som använde megalitgravarna i Europa.
Härifrån kom en del av den kultur och den kunskap som senare blev
upphovet till pyramider, och härifrån kom också de arier som gav upp-
hov till hinduismen.

Den allra tydligaste förklaringen får vi österifrån. De anser att det i
själen och universum i övrigt finns ren energi som genomströmmar all-
ting, och det kallas chi. En viktig del är buddha, som inte är ett person-
namn utan ett tillstånd av rent medvetande, där man inte längre är bun-
den till materien och den fysiska världen omkring oss. Motsvarande ord
för dessa begrepp och som förknippades med själen hos egyptierna var
ka och ba, eller energin i förbindelse med ett medvetande som inte
krävde en kropp för att fungera. Det var därför man behövde de falska
dörrarna för att nå andevärlden.

Lasse Bägerfeldt
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Gånggrifter på Falbygden - 7

Böndernas vardag
En dag för 5300 år sedan förändrades livet för de bönder
som bodde på Falbygden. Nyheten om de märkliga männi-
skor som byggde stenkammargravar bör ha påverkat dem
alla, även om det i praktiken kanske inte medförde så många
förändringar i deras egen levnadsätt.

När hela södra Sverige, ända upp till Dalälven, förändrades runt 4000
f.Kr. kom boskapsskötseln att ersätta jakt, fiske och insamlandet av ät-
liga växtdelar. Jägarstenålderns långa era var förbi och de första bön-
derna tog deras plats. Överallt skedde denna genomgripande föränd-
ring, såväl i Danmark, Sverige som i Norge ända upp till Trondheim.
Att det var väl organiserat redan från början ser vi flera spår som vitt-
nar om. En av dem är att man omgående hittade platserna för flinta där
man kunde ta sig ner i gruvgångar flera meter under markytan för att få
flinta av rätt kvalitet. Den användes sedan för att tillverka flintyxor,
som spreds i helt färdigt skick runt om i Skandinavien, och ingenting
fördes vidare som råa flintstycken. Denna fabriksmässiga tillverkning
och organiserade spridning till samma områden generation efter gene-
ration i tusen års tid, visar att det fanns människor som både kände till
var olika platser låg i Norden, hur man kom dit och något om vilka
som bodde där. Borta var för alltid den tid när människor levde isolerat
och saknade långväga kontakter.

De bönder som berördes av dessa flintyxor fick möjlighet att ringbarka
träden så att de självdog efter några år. På så vis kunde man på kort tid
omvandla extremt stora ytor från tät skog till betesmarker för nötbo-
skap och får. Det öppna landskapet började breda ut sig och blev san-
nolikt större och större under de första generationerna, innan verksam-
heten sakta avstannade. Boskapen kunde beta på betydligt större ytor
än vad som skulle gälla under senare skeden.

Folket levde på kött- och mjölkprodukter, och så skulle det vara ända
fram till medeltidens början eller rent av ännu senare. Spannmålsodling
ägnade man sig visserligen åt under hela denna period, men avkastning-
en var så försvinnande liten att det mesta sannolikt användes för att
framställa alkoholhaltiga drycker som kunde användas vid särskilda
tillfällen.

Samhället var sannolikt redan från början strikt uppdelat i tre grupper.
Överst stod de lärde samt de aristokrater som även ansvarade för för-
svaret av bygderna. Under dem fanns boskapsskötarna och hantverkar-
na. Många av dem som tillhörde den ursprungliga befolkningen i Nor-
den och som bodde här under jägarstenålderns tid, blev sannolikt bo-
skapsskötare medan de övre skikten i samhället troligen bestod av de
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indoeuropéer som såg till att förvandla södra Skandinavien till betes-
marker. De sistnämnda såg också till att upprätthålla de långväga kon-
takterna som sträckte sig ut i Europa.

Lasse Bägerfeldt

Gånggrifter på Falbygden - 8

Slutet för gånggrifterna
En dag för 5300 år sedan föreföll det omöjligt att de stora
och ståtliga gånggrifterna som byggdes upp och började do-
minera landskapet en dag skulle överges och lämnas öde.
När slutet väl kom drygt 300 år senare blev det en fullstän-
dig katastrof för de personer som använt dem.

När man byggde gånggrifter med väldiga stenblockblock, var avsikten
att göra dem beständiga och att de aldrig skulle brytas ner. Ännu idag
kan vi se ett flertal av dem i så bra skick att de nästan fick rätt. Visser-
ligen har allt förgängligt material försvunnit sedan länge, men stenstom-
men som allting kretsade kring står markfast och håller ibland upp
kolossala takblock. Men katastrofernas tid var inte förbi, och precis
som utvandringen från Svarta havet runt 5500 f.Kr., etableringen av
boskapsskötsel i Norden 4000 f.Kr. och invandringen till Falbygden
3300 f.Kr., skulle ännu en stor förändring drabba dem som ansvarade
för denna tradition och dessa byggnadsverk.

Strax efter 3000 f.Kr. upphörde man att använda gånggrifter och andra
typer av megalitgravar runt om i hela Europa, med några få och relativt
obetydliga områden. Orsaken var att de tidiga jordbrukskulturerna er-
sattes av en helt ny kultur, som vi i Sverige och Norge kallar för strids-
yxekultur. Förändringen var nästan lika dramatisk som tusen år tidigare
när jägarstenåldern ersattes av bondestenåldern. Allting förändrades.
Keramikkärl, flintyxor och skafthålsyxor av sten fanns visserligen såväl
före som efter denna gräns, men tekniken bakom tillverkningen och
formerna var fullständigt utbytta och följde helt nya ideal som inte skå-
dats under den föregående perioden. Inte heller fanns det utrymme
eller intresse för megalitgravar i deras samhälle.

Under lång tid har man diskuterat om detta plötsliga och genomgripan-
de kulturella avbrott berodde på en invandring av ett främmande folk
eller om det skedde som ett resultat av en inre social förändring. Efter-
som en stor del av Europa berördes räcker det inte med lokala förkla-
ringar. En viktig ledtråd får vi genom det faktum att den nya kulturens
särdrag, däribland föremålens och keramikkärlens nya former, emellan-
åt faktiskt hade förekommit tidigare i Europa, men det var långt tidi-
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gare och i regel innan boskapsskötseln infördes i Norden. Därför ligger
det nära till hands att tänka sig någon form av kulturellt återvändande
till det ursprung som man härmstammade från, och att detta blev en
massiv religiös och social förändring som till slut berörda så gott som
alla indoeuropéer i Europa. De som stod bakom detta bör i så fall ha
ansett att gånggrifterna och den kultur som blomstrade runt dem hade
förfelat sitt syfte och att man längtade tillbaka till de urgamla normerna
och idealen. Därmed upphörde gånggrifternas epok.

Lasse Bägerfeldt
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Artikel:

Debattinlägg om Forshems kyrka

Byggde biskop Lars västtornet i
Forshems kyrka?

Ovanför de två ingångarna till Forshems medeltidskyrka finns relief-
huggna stenar som berättar om en person i bygden som var samtida
med kyrktornet. Gissningarna går isär vem "donatorn" var men ännu
har inte alla pusselbitarna kommit fram.

Kyrktornet i Forshems kyrka som är från tidig medeltid har en relief-
huggen tympanon i sandsten över dörren som avbildar tre personer.
Han som står i mitten uppfattas i regel som Jesus Kristus, medan han
som står till höger har tolkats som kyrkans donator. Längst till höger
står en man och tycks hugga en sten som ska användas till ett kyrk-
bygge. Donatorn kan alltså vara den som bekostade kyrkbygget, alltså
Forshems kyrka eftersom det är där den reliefhuggna stenen är. Men
granskar vi kyrkan som avbildas visar det sig att den är treskeppig och
hade på vardera sidan ett tak på en lägre nivå än mittaket ovanför
mittskeppet. Sådana kyrkor var mycket ovanliga i Skara stift eftersom
de var extremt stora och dyra att bygga. De enda treskeppiga kyrkorna
från medeltiden som vi känner till är de som byggdes i städerna Skara
och Skövde samt klosterkyrkorna i Varnhem och Gudhem. Med andra
ord borde donatorn ha haft en betydelse även för någon av dessa
kyrkor.

Donatorer till treskeppiga kyrkor
Donatorerna för Gudhems kloster var sannolikt kung Karl Sverkerson
(c:a 1162) och senare änkedrottningen Katarina Sunesdotter (1250),
medan Varnhems kloster gynnades först av fru Sigrid (1150) och senare
Birger jarl (c:a 1250), samt där emellan eventuellt av Erik den helige
och hans hustru Kristina (c:a 1158). Kyrkan i Skövde stad bekostades
till stor del av Sankta Helena som under sitt liv tvingades att vallfärda
till Jerusalem. När hon levde vet vi inte men sannolikt besökte hon
Jerusalem i början av 1000-talet eller mer troligt efter år 1099 sedan
korsfararna erövrat staden. Om det var i början av 1000-talet hade hon
inte varit lika ensam på resan från Sverige i jämförelse med hur det blev
sedan. Ett flertal runstenar berättar om personer från hela landet som
besökt staden innan de oroligheter blossade upp och omöjliggjorde
besök i Jerusalem för pilgrimer, vilket var den direkta orsaken till
korstågen. Ingen av dessa tycks ha haft någon beröring varken med
Forshem. Några har menat att donatorn kan ha bott i borgen Aranäs
men i så fall borde kyrkan ha byggs i Aranäs och inte i Forshem. Men
ingen av de ovannämnda personerna tycks ha haft någon beröring hit
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heller, och de äldsta kända som berör personerna kring Aranäs hjälper
oss inte heller. Det närmaste vi tycks komma är Sankta Helena som
bodde i Götene, men donatorn som avbildas i Forshem var en man och
inte en kvinna.

Skara domkyrka
Mariakyrkan eller domkyrkan i Skara byggdes till och byggdes om åt-
skilliga gånger under medeltiden. Enligt krönikornas uppgifter var det
biskop Osmund som flyttade biskopssätet från Husaby till Skara på
1050-talet och biskop Adalvard d.ä. som påbörjade byggandet av sten-
kyrkan på 1060-talet. Därefter kan vi anta att biskop Bengt den gode i
slutet av 1100-talet liksom biskop Bryniolf Algotsson i slutet av 1200-
talet, och kanske fler vid denna tid, bekostade en del byggnationer.
Både kung Valdemar och kung Magnus ladulås, söner till Birger jarl,
finns avbildade i sandsten i domkyrkan och det kan antyda att de också
donerat medel till kyrkan.

Foten, korset och altaret
När vi granskar den tympanon som är i västtornet i Forshem finner vi
att "donatorn" håller sin fot ovanpå Kristus fot. Detta är enligt arabisk
sedvänja ett underdånigt tecken som visar att han till höger bugar för
Kristus med hjälp av foten. Med tanke på hur många nordbor som
besökte de arabiska områdena under vikingatiden borde denna sedvänja
ha varit allmänt känd i hela landet, även om vi här uppe kanske inte
praktiserade den. Alltså kan vi inte dra några slutsatser av detta.

Den ståtliga portalen vid sydsidans ingång, som flyttades hit i samband
med utbyggandet av Forshems kyrka på 1700-talet, har ett kors inristat
på sidan om dörren. Somliga jämför det med tempelherrarnas kors men
det är bortkastad tid att göra sådana jämförelser. Vid den här tiden i
början av medeltiden fanns det i stort sett bara en enda typ av kors och
den hade alla, även tempelherrarna. Visserligen finner vi smärre varia-
tioner, men för allmänheten var det inga betydande eller märkbara
skillnader. På andra sidan om Forshems kyrka finns en grav från tiden
omkring år 1100 där gavelstenarna har just detta kors, i likhet med alla
andra samtida gravar som är korsprydda. Inte heller här kan vi få någon
hjälp till lösningen. Det närmaste vi kan komma tempelherrarna vid
denna tid är den grupp av johanniter, en närbesläktad orden, som kom
till Eskilstuna omkring 1180, men de spreds aldrig och deras närvaro
underlättade inte heller för andra liknande ordenssällskap.

På skilda platser i Forshems kyrka kan man idag beskåda de reliefhugg-
na stenarna som en gång bildat ett altare, möjligen med formen av en
sarkofag. Den är ovanligt väl dekorerad och skildrar Jesu liv. Något
liknande är inte känt i Sverige. Däremot är den svår att jämföra med
andra exklusiva altaren som Broddetorps-altaret, som ursprungligen
sannolikt stod i Skara domkyrka. Varför man skapat detta säregna
altare i Forshem och om det har använts på något speciellt sätt kan vi
bara spekulera om.
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Tillägnad Jesu gravkyrka i Jerusalem
Även den södra ingången till Forshems kyrka har en tympanon ovanför
dörren, men den här bär på en inskrift som meddelar att kyrkan är vigd
åt Jesu gravkyrka i Jerusalem. Bara för ett ytterst fåtal kyrkor känner vi
till vem de är tillägnade åt, medan detta är okänt och bortglömt för de
allra flesta. Bland de kända är variationen mycket stor. Ingen annan
kyrka i landet är tillägnad den runda gravkyrkan i Jerusalem, men de
tiotal rundkyrkor som finns här är med sin avvikande och fullständigt
annorlunda form visar genom sin form att de står just denna gravkyrka
mycket nära. Det är därför troligt att dessa kyrkor byggts med Jesu
gravkyrka som förebild och således också bör ha blivit tillägnade denna
kyrka, precis som Forshems kyrka. För en av rundkyrkorna, den i
Agnestad utanför Falköping, vet vi vem som står bakom byggandet. Det
sägs att det var Sankt Sigfrid som vigde kyrkplatsen, men att det var
biskop Bengt den gode i Skara som efter mitten av 1100-talet lät bygga
stenkyrkan.

Långväga resenärer
Söker vi bland de långväga resenärerna som for söderut finns det ett
mycket stort antal under 900-talet och en bit in på 1000-talet. Krigare
som slogs mot sold for ner till Konstantinopel och tog värvning hos
kejsaren långt in på 1100-talet, men bland deras fiender fanns faktiskt
korsfararna och alla de ordnar som de upprättade. Handelsmännen
däremot spred ut sig i en stor del av de arabiska länderna från 800-talet
och framåt men plötsligt, ungefär år 972, avbröts dessa tidigare så
lönsamma resor eftersom silverhalten hastigt hade sjunkit i de arabiska
mynten och då upphörde också all handel söderut. Fortfarande tycks en
del pilgrimer ha begett sig av till Jerusalem men också dessa resor av-
stannade en bit in på 1000-talet. De enda långväga resenärerna som
återstod var de som for till Rom antingen för att vigas till biskopar eller
för att besöka påven av andra skäl. Till denna grupp hör alla biskopar
som tillträdde sitt ämbete efter år 1248, samtliga ärkebiskopar och en
del sporadiska besök som gjordes av exempelvis kung Johan Sverkers-
son år 1220 och kung Valdemar år 1274.

Biskop Lars jorsalafare
En annan långväga resenär vid denna tid, som inte var donator eller
hade med Forshem att göra vad vi vet, var biskop Lars i Skara med
tillnamnet jorsalafare - den som farit till Jerusalem - som under sin
ämbetstid (1238-1257) for till Jerusalem. Han är den enda som,
bortsett från Sankta Helena, har varit i Jerusalem efter 1000-talets
början och under medeltidens början enligt vad vi vet idag. Självfallet
var varken han eller Helena ensamma på sina resor och fler svenskar
kan ha givit sig iväg på denna långa resa, men det var nog mycket
ovanligt.

Så av alla tänkbara manliga personer som kan vara "donatorn" kanske
biskop Lars jorsalafare kommer närmast. Han är den enda som kan
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kopplas både till en treskeppig kyrka och till Jerusalem. Möjligen levde
han för sent för att kunna komma ifråga, med byggandet under medel-
tiden av en stenkyrka bestod av flera skilda delar och skedde inte alltid
på en gång. Flera exempel finns som visar att man byggde från öster till
väster. Först byggdes absid och kor, därefter långhus så snart man hade
råd och sist västtornet. Ibland byggdes allting på en gång, ibland med
flera årtiondens mellanrum. Att västtornet i Forshem skulle vara från
början av 1200-talet är alltså ingen omöjlighet. Däremot kan man an-
märka på att "donatorn" ser civilklädd ut och inte är klädd som en
biskop.

Slutsats
Om det inte är biskop Lars jorsalafare som avbildas som "donatorn" bör
det ha varit en person som runt 1100-talet hade kontakt med de som
lät bygga rundkyrkorna (på Falbygden, utanför Kalmar, i Östergötland
och vid Mälaren), och som delade deras hyllning till Jesu gravkyrka i
Jerusalem, oavsett om han själv hade varit där eller inte, samt som
genom sina egna eller sina förfäders resor till arabiska områden kände
till deras sedvänjor. Därtill gynnade han en treskeppig kyrka, där Skara
domkyrka kanske är den mest troliga. Kanske var det någon följeslagare
till biskop Lars jorsalafare som kom från Forshem som var den verkliga
donatorn både till västtornet i Forshem och till delar av Skara domkyr-
ka.

Om tornet däremot är hundra år äldre får vi kanske räkna med att det
fanns enstaka svenskar som följde med de danskar och norrmän som
under ledning av bland annat den norske kungen Sigurd jorsalafare for
på korståg till det heliga landet i början av 1100-talet, medan alla eller i
varje fall de allra flesta svenskarna följde med sin kung eller jarl på
korståg mot Finland och senare mot Baltikum.

fil.dr
Lasse Bägerfeldt
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Debattartikel:
16 jan 2004

Om Gullouis som historiker

Guillou – en historisk flopp

När bli sagor upphöjda till sanningar? Frågan blir aktuell efter Guillous
TV-serie som berör Sveriges historia runt 1100-talet. I romanernas
värld kan man sväva ut, även om man försöker ha en historisk förank-
ring, och bibehålla ett visst vetenskapligt läsvärde. Problemet uppstår
när läsaren, och rent av skribenten själv, inte längre ser skillnaden
mellan dikt och verklighet.Genom Guillous TV-serie om Arns rike samt
hans uttalanden i pressen den senaste tiden, där han utger sig för att
vara en seriös historielärare, upphävs den gränsen istället för att foku-
sera på de väsentliga frågorna inom den historiska forskningen.

Det var länge sedan som jag lyssnade så länge på någon som haft så
mycket fel. Jag tänker på del 1 av Jan Guillous TV-serie om Arns Rike.
När han i pressen dessutom har mage att påstå att det mesta av det han
säger är rätt och att felen bara berör småsaker är det svårt att veta om
man ska skratta eller gråta. Det visar bara att hans kunskaper om den
här tiden är skrämmande låg och att hans känsla för granskning och
källkritik är som bortblåsta.

I det första programmet fick vi lära oss att nationen eller staten Sverige
föddes genom slaget vid Gestilren. Men snälla Guillou, det var faktiskt
precis tvärtom. Genom slaget vid Lena 1208 och slaget vid Gestilren
1210 var det den erikska ätten som vann. De stöddes av folkungapar-
tiet, den sammanslutning av stormän från hela landet - sannolikt främst
i Småland, Västergötland och Mälardalen - som ville att landet Sverige
(som är urgammalt, vad du än påstår) skulle bibehålla den organisa-
tionsform som vi kan kalla rike eller hövdingadöme. Denna grupp ville
inte att det gamla Sveariket skulle bli en stat. Det var tvärtom den sver-
kerska ätten, som förlorade slagen, som ville att Sverige skulle föränd-
ras till en stat där myndigheten till slut flyttades över från ätterna till
kungen och biskopen. Men genom slagen vid Lena och Gestilren brom-
sades denna reform upp ganska rejält i 40 år till. Inte heller var detta
tidiga rike ett maffialand, såsom Guillou ibland hävdar. Ett rike bygger
nämligen, till skillnad från en stat, på samarbete för bygdens bästa även
om det sker släktvis.

Inte heller kan vi ta fasta på Guillous högst personliga idéer om slaget
vid Lena. Forskarna har aldrig varit eniga om hur många danskarna
egentligen var. I den äldre forskningen tänkte man sig ofta runt 18.000
man såsom de senmedeltida källorna säger, men i den senare forskning-
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en finns det dem som mer tror på siffror ner mot ynka 300 ryttare.
Dessutom är Guillous förlöjligande av den svenska sidan fullständigt
hämtad ur luften och rena påhittet, men ett måste för honom själv
eftersom han har en fix idé om att det var tempelherrar som hjälpte
Sverige ur den påstådda krisen. En kris som kanske bara finns i hans
egna romaner och som inte har med verkligheten att göra. Intressant
nog finns det inte heller ett enda sakligt bevis på att det förekommit
tempelherrar i Sverige, och det av ett ganska enkelt skäl. Vårt deltagan-
de i korstågen var inte alls riktade mot Jerusalem, vilket det var för res-
ten av Norden, utan direkt österut mot Finland och Baltikum.Vi hade
aldrig några direkta kontakter ner till Jerusalem vid den tiden, vilket
däremot danskarna hade. Så snopet nog borde tempelherrarnas krigs-
konster i första hand ha varit kända för danskarna och inte för svens-
karna. Att dessutom Birger Jarls fader Magnus Minnesköld dog vid
Gestilren måste ha kommit som en fullständig nyhet för alla historiker,
eftersom ingen vet varken när, var eller hur han dog. Sistnämnda på-
stående av Guillou kan ses som ett exempel bland många på hans bris-
tande faktaunderlag som visar sig i hans berättande texter.

Nästa program ska handla om historieförfalskning, men i mitt perspek-
tiv är det länge sedan som jag mötte en förfalskare så stor som han
själv. Som historiskt program måste text och kunskapsinnehåll utan
tvekan få underkänt. Guillous uppfattning om Sverige under Arns tids-
period är och förblir en spännande saga som hör hemma i romanernas
värld. Nej, tacka vet jag Dag Stålsjös TV-program som i varje fall inne-
höll en ödmjukhet och ett ifrågasättande, samt inte minst ett äkta in-
tresse för vad som egentligen har hänt i det gamla Sveariket.

fil.dr
Lasse Bägerfeldt
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Artikelserie i fyra delar:
17 – 23 jan 2004

SVEA RIKES VAGGA

En annorlunda teori - steg 1:
Metoden som banar ny väg framåt

Ordet metod låter tråkigt men är tyvärr mycket betydelsefullt eftersom
det avgör hur en forskare beter sig och hur slutsatserna kommer fram.
Om man struntar i metoden, struntar man också i sina slutsatser.
Många forskare – i synnerhet vad gäller debatten om Svea rikes vagga –
vänder därför på förhållandet och skriver sina slutsatser först, och där-
efter väljer de en metod som stämmer med slutsatserna. Ofta så börjar
de med att pricka in Svea rikes vagga på kartan och väljer då platser
som Gamla Uppsala, Kinnekulle, Öland eller Östgötaslätten. Sedan
väljer de en passande metod som just leder fram till den här platsen.
För att kunna få ett sådant önskat resultat måste man på något sätt ta
bort eller i varje fall ta sig runt alla de viktiga fornlämningar på andra
platser som kan störa slutsatsen, och alla de uppgifter i de skrivna käl-
lorna som visar att man har valt fel plats. Det gör man enklast genom
att inte låtsas om dem, eller att förlöjliga dem. Exempelvis behöver man
inte bry sig om kungshögarna i Gamla Uppsala eftersom vissa personer
länge har hävdat att de ”förmodligen bara är kvinnogravar”. Hur man
har lyckades komma fram till det är en gåta, och likaså varför det i så
fall skulle vara nedvärderande med kvinnogravar. Inte heller vet vi om
kungshögarna i Västergötland döljer mansgravar eller kvinnogravar.
Genom DNA-analys vet vi idag att en av de två kungshögarna i Gamla
Uppsala är en kvinnograv, medan den andra är en mansgrav.

Västergötland OCH Uppland
Nej, denna metod är ingen framkomlig väg. Eftersom flera landskap
runt om i Sverige har enastående fornlämningar och fornfynd, samt
omtalas på ett hedrande och intressant sätt i de äldre skrivna källorna,
måste vi bli medvetna om att det finns en lång rad spännande och ut-
spridda platser som väver samman vår äldsta historia. Både Västergöt-
land och bygderna kring Uppland framträder på ett sådant sätt att ingen
av dem går att utesluta, i varje fall inte på ett enkelt sätt. Ska vi skriva
vår äldsta historia på ett sakligt och rättvist sätt, måste vi acceptera
varje landsdels fördelar och inte följa våra önskningar och drömmar.
Men då måste vi ta hänsyn till alla fornlämningar och alla skrivna
källor, även om de emellanåt lyfter fram platser som vi av något skäl
inte tycker om. Först då märker vi vilken enastående forntid som
framträder ur både Västergötlands och Upplands mylla, och att alla
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andra fantastiska landskap kommer långt efter. Som tur är handlar det
inte om någon avgörande kamp där det ena alternativet vinner segrande
över tvåan som ohjälpligt förlorar titeln för alltid. Nej, frågan är istället
varför vi i Sverige har just två så spännande områden som skiljer sig
från alla andra, och inte bara ett enda område som kan kalla sig för
Vaggan. Svaret på hur och varför de två områdena är beroende av
varandra kan vi bara få om vi väljer en metod som förutsättningslöst
söker efter svaret, och att vi inte låter våra förväntningar få styra.

(Tankarna ovan är hämtade från boken: "När Sverige blev till. En
annorlunda teori om Svea Rikes vagga." av undertecknad.)

fil.dr
Lasse Bägerfeldt
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SVEA RIKES VAGGA

En annorlunda teori - steg 2: Först rike och sedan
stat

Sverige har under hela vår egen livslängd varit en stat, även om det ha
skett vissa förändringar genom inträdet i EU. Stat var det också på mor-
mors tid och ända ner till Gustav Vasas regeringstid. Under seklernas
gång har landet visserligen varit organiserat på lite olika sätt, men
samhällets organisation har ändå följt samma grundläggande struktur.
Därför känner vi igen oss när vi jämför dagens samhälle med det som
var rådande i Sverige, under Gustav Vasas tid och ända ner till Birger
jarls tid. Kung och riksråd på den tiden heter regering och riksdag i
dag, men strukturen för makt och myndighet och hur alla besluten tas
rörande samhället är densamma. Varje individ är och har varit en med-
borgare som föds till rättigheter och skyldigheter, vilket ingen kan ta
ifrån oss. Sverige har sedan dess varit ett begrepp som definierats
genom sina gränser gentemot andra länder, och de som råkar bo innan-
för gränserna är i regel svenska medborgare. De flesta betalar skatt efter
beslut som myndigheterna bestämt, och dessa medel förfogar sedan
myndigheterna över. Om en stat sedan är en diktatur eller demokrati
spelar mindre roll vad gäller samhällets struktur, eftersom den alltid är
densamma.

Skänninge möte 1248
Många forskare söker efter den tidpunkt som innebar att Sverige blev
en stat. De hamnar då i regel på 1100-talet eller 1200-talet. Onekligen
var det just genom insatser från den sverkerska kungaätten och bjälbo-
ätten (även kallad folkungaätten) som Sverige blev en stat och lämnade
den typ av organisation som funnits i Sverige sedan urminnes tider.
Eftersom båda dessa ätter härstammar från Östgötaslätten är det uppen-
bart att Svea STATENS Vagga bör placeras i Östergötland. Några alter-
nativ finns inte. I likhet med inträdet i EU som medförde många sam-
tida förändringar, kan man hävda att övergången till en stat i Sverige
blev definitiv genom Skänninge möte år 1248. Här drev Birger jarl
igenom beslutet att Sverige från och med detta möte kunde åberopa
den romerska rätten, vilket innebar dels att personer som bodde i lan-
det kunde förklaras som landets fiender, och dels att kronan kunde läg-
ga beslag på deras ärvda jordagods. Härigenom krossade han kärnan i
den gamla organisationen, den typ som vi kan kalla för riket.

Riket
I äldre tider var landet organiserat i ätter. Alla jordägare visste vilken
ätt man tillhörde, men man bodde knappast tillsammans allihopa, utan
levde familjevis på sina gods och gårdar. De övriga var trälar samt fatti-
gare landbor som arrenderade jordlotter av de stora jordägarna. De
jordägande ätterna var självstyrande i så gott som allting, både juridiskt,
religiöst, ekonomiskt och socialt. Bara rörande försvaret lämnade man
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ifrån sig sitt självstyre och allierade sig med andra ätter, varpå såväl
bygder som landskap bildades. Det stående temat för dessa allianser var
samarbete och förtroende mellan ätterna. I annat fall skulle inte det
gemensamma försvaret fungera. En av hövdingaätterna utsågs till
kungaätt, vilket innebar att kungen blev ordförande i folkförsamlingen
samt överbefälhavare under krigstider, men inget annat. Han fick alltså
inte själv fatta några viktiga beslut.

Olika samhällsordningar
Skillnaden mellan rike och stat är nästan total, och kan jämföras med
skillnaden mellan ett företag som är styrt av diskuterande aktieägare
som sitter i en styrelse (riket) och det som styrs av en ensam och enväl-
dig företagsägare (stat). Tyvärr har allt för få forskare uppmärksammat
detta, och säger istället att före Birger jarls tid var inte Sverige ”något
riktigt land” och vi hade inga ”riktiga kungar”. Problemet är snarast att
de själva inte är några riktiga forskare och att de inte förstått att sam-
hällets organisation var helt annorlunda. Skänninge möte 1248 innebar
att ätterna inte längre var självstyrande juridiskt och ekonomiskt, samt
att Sveriges regent fick beslutanderätt över ätterna, individernas liv och
deras ärvda jordagods. Detta var en mycket stor förändring som satte
punkt för en epok som varat sedan urminnes tider. Ja, sedan Sveariket
bildades långt tidigare, långt före Skänninge möte och östgötarnas strä-
van att göra om landet från ett rike till en stat.

(Tankarna ovan är hämtade från boken: "När Sverige blev till. En
annorlunda teori om Svea Rikes vagga." av undertecknad.)

fil.dr
Lasse Bägerfeldt
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SVEA RIKES VAGGA

En annorlunda teori - steg 3: Urgamla kungalistor

Våra svenska kungalistor blir mer osäkra när vi kommer ner till tidig
medeltid. Antingen är vi osäkra på årtalen, var kungen bodde och grav-
lades, eller vad han uträttade. I moderna historiska böcker börjar så
gott som alla svenska kungalistor med samma person. De börjar med
Olof skötkonung. Det gjorde också den kungalista som skrevs ner på
1200-talet och som sedan infogades i äldre Västgötalagen, men det
berodde på att man i första hand ville räkna upp de kungar som varit
kristna. Avsikten i dag är att räkna upp alla kända och säkra kungar,
oavsett vilken religion de haft. Efter Olof skötkonungs söners död i
mitten av 1000-talet, och ungefär samtidigt som vikingatiden tog slut,
kom först den stenkilska kungaätten och sedan de sverkerska och erik-
ska ätterna, innan bjälboätten (även kallad folkungaätten) tog över
kungatiteln fram till unionstiden. Många av de kungar som finns upp-
räknade under denna period och som ingår i dessa ätter har bevisligen
existerat, eftersom det finns oberoende material som vittnar om deras
levnad. Men det gäller inte alla. Några nämns bara som flyktigast i
någon skriven krönika, men det har de flesta historiker överseende med
och betraktar ändå deras existens som bevisad. Detta gäller dock inte
för Olof skötkonungs förfäder, som definitivt inte brukar räknas som
trovärdiga. Ibland gör man ett undantag för Olof skötkonungs fader
Erik segersäll, som beskrivs ganska ingående av ärkebiskop Adam av
Bremen och som enligt samma krönika var kristen under en tid av sitt
liv, även om han till slut avföll från kristendomen och dog som hed-
ning.

Inga kungar kvar
Orsaken till att kungarna före Olof skötkonung stryks är inte bristen på
namn eller att vi saknar uppgifter om släktskapsförhållanden. Nej, orsa-
ken beror på ett stort fel i valet av metoder. På 1800-talet trodde
många historiker på allt som står skrivet i våra krönikor och gamla
brev, och de lade gärna själva till sådant som de tyckte fattades. För att
få ordning på vår historia införde man märkligt nog naturvetenskapliga
metoder, trots att historia är ett humanistiskt ämne som rent praktiskt
inte kan bli en naturvetenskap. Dessa metoder kräver alltid en 100-pro-
centig trovärdighet. I annat fall kallas inte kungarna i berättelserna för
historiska personer, utan de benämns sagokungar trots att sannolik-
heten ibland är upp mot 99% att de verkligen hade levt och existerat.
På så vis lyckades man snabbt och effektivt att ta bort alla kända kungar
före Olof skötkonung, utom ett par som levde i början av 500-talet.
Men eftersom avståndet dit är så långt, glöms de ofta bort. Därmed
finns det inga kungar före Olof skötkonung, och därmed förvandlas
Sverige snabbt till ett land som har blivit fyllt av primitiva, isolerade
och jämlika bönder. Denna grova förvrängning av vår historia, med
bönder som mödosamt arbetade med jorden för att få mat som räckte
året runt, dominerar tyvärr överallt. Det är ofta den bilden som vi
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möter i våra historieböcker, på utställningar, i Radio/TV och i forn-
tidsbyar etc.

Kungarnas guld
Lyfter vi fram enastående guldfynd som Ållebergskragen och
Timboholmsskatten (7 kg) i Västergötland eller Tureholmsskatten (12
kg) i Södermanland, vilka på sin tid var värda tusentals kor, förstår vi
att det inte var ett jämlikt bondesamhälle under järnåldern. Låter vi
kungarna få finnas kvar i vår historia, men självklart med den sannolik-
het rörande deras existens som de är berättigade till (somliga kanske
0% och andra upp mot 99%), blir allting mer begripligt. Våra enastå-
ende fornlämningar och fornfynd kan sättas in i ett sammanhang, och
Olof skötkonung hoppar inte upp som gubben i lådan, utan var bara en
av kungarna i en lång och obruten serie som börjar någonstans i tider-
nas begynnelse när Sveariket bildades. Den kungalängd vi har innehål-
ler namn som sträcker sig ända ner till tiden runt 100-talet. Är det möj-
ligen vid den tiden som vi ska leta efter vaggan?

(Tankarna ovan är hämtade från boken: "När Sverige blev till. En
annorlunda teori om Svea Rikes vagga." av undertecknad.)

fil.dr
Lasse Bägerfeldt
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SVEA RIKES VAGGA

En annorlunda teori - steg 4:
Orsaken bakom vaggan
Enligt en uppfattning rörande vår historia bildades Sveariket eller Sveri-
ge tack vare att de stolta och ståtliga svearna från Uppland med omnejd
seglande eller ridande tog sig ner till Västergötland och erövrade hela
landskapet och kuvade alla som bodde där. Samma öde gällde de andra
landskapen i landet, som tillsammans växte ihop och blev till dagens
Sverige. Enligt en annan version gick det till på ungefär samma sätt,
men anfallet kom söderifrån och det var istället modiga och ärofulla
västgötar som gick till anfall och snabbt lade under sig landskapen runt
Mälaren. Så många fler stora versioner än dessa två tycks det inte finns,
även om det finns lokalpatrioter i alla landskap. Det enda som man
tycks vara överens om är att Sverige uppstod genom erövring och krigi-
ska bedrifter. Men det är just detta som är grundfelet, eftersom Sverige
vid denna tid omöjligen kan ha uppstått och expanderat genom eröv-
ring. Det visar bara att forskarna inte känner till hur riken fungerar och
inte heller verkar de känna till några andra sätt som visar hur det kan
ha gått till.

Krigets regler
Beskrivningen ovan stämmer utmärkt på hur stater krigar. Då handlar
det om att erövra, i syfte att så fort som möjligt få den nya provinsen
jämställd med andra provinser i landet. Därför blir också dess befolk-
ning medborgare i det nya landet och får, i varje fall på sikt, samma
rättigheter och skyldigheter som alla andra i landet. Allting sköts och
regleras genom kungens och i viss mån ärkebiskopens beslut och styre.
Men om vi går tillbaka till tiden innan Sverige var en stat och när det
ännu var ett rike, förhöll det sig annorlunda. Krig syftade inte alls i
första hand till erövring, utan man ville skrämma sina grannar, plundra
och ta byte. Målet var att bli rik samt att hindra sina grannar från att
själva vilja gå till anfall så man fick behålla sin rikedom. Om detta till
slut ändå ledde fram till en form av erövring, var det omöjligt att låta
den nya provinsen få ingå i det gamla landet eftersom rikets samman-
hållning - till skillnad från staten - byggde på samförstånd, samarbete
och förtroende. Sådana egenskaper är knappast kännetecknande för ett
erövrat, krossat och kuvat område, vars folk helst vill göra sig fria igen
så fort som möjligt. Därför blev erövrade områden endast kuvade och
de fick behålla sin självständighet så länge som de betalade en årlig
skatt. I annat fall återvände erövrarna med vapen i hand och plundrade
på nytt.

De som inte kuvades
Eftersom varken Västergötland eller Uppland visar spår av att ha blivit
erövrade och kuvade utan tvärtom är rika och i många stycken själv-
ständiga landskap, måste de två områdena ha inlett ett samarbete av
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andra skäl. Det enda alternativa sättet är att utgå från fred och någon
form av jämställt samarbete. Det är i detta perspektiv vi kan läsa om
den kungliga Ynglingaättens stamfader Yngve Frejs bedrifter när han
byggde upp en allians mellan vaner och svear som blev Sveariket. Om
denna Yngve Frej som levde för nästan två tusen år sedan har varit eller
avspeglar en historisk person vet vi inte, men händelserna runt honom
ger oss märkligt nog en fullvärdig förklaring på hur det gick till när två
så kulturellt olika områden, som Mälardalen och Västergötland, alliera-
de sig med varandra. Det påminner en hel del om Skottlands enande på
800-talet som på den tiden fortfarande var ett rike och inte en stat.
Svearna vid Mälaren fick styra över kungavalet, men kungaätten här-
stammade på den tiden alltid från Västergötland. Det gemensamma
rikets religiösa och juridiska centrum lades i Gamla Uppsala i Uppland
medan kungen ofta uppehöll sig med sin stående härstyrka runt Upp-
sala öd i Västergötland. Härigenom blev det balans och rättvisa i allian-
sen.

(Tankarna ovan är hämtade från boken: "När Sverige blev till. En
annorlunda teori om Svea Rikes vagga." av undertecknad.)

fil.dr
Lasse Bägerfeldt
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Artikelserie i tre delar:
28 – 31 jan 2004

Slaget vid Lena år 1208

På lördag den 31 jan är det 796 år sedan som slaget vid Lena
utkämpades. Numera pågår en annan strid runt Lena som
inte är lika blodig, men som kanske är lika het. Sedan Jan
Guillou gått ut och omtolkat vår svenska historia, delvis i
linje med vissa historieforskares uppfattning, råder en aka-
demisk kamp om vad som ska gälla som sanning och vad som
är skönlitterär dikt. Hittills har jag så gott som enbart mött
motståndare till Guillous spekulationer, men snart kanske
han får förstärkning om det visar sig att Arn själv uppstår ur
en namnlös grav under Forshems torn. Plötsligt anser vissa
att det är troligt att stiftare till kyrkor ska ligga gravlagda
under torngolv, men vad händer då med alla kyrkor utan
torn? En kvinna med slagruta berättade för mig att det inte
alls var en man som låg där utan en kvinna. Genom hennes
tro att böjda pinnar kan berätta sanningar för oss, är det inte
längre en strid mellan två uppfattningar, utan snarare alla
mot alla. Den som vill veta hur det var får nog söka svaren
själv tills striden har lagt sig.

Slaget vid Lena år 1208

Upptakten och striden
Anno 1208 stod ett mäktigt slag vid Lena. Ännu trettio generationer
efteråt finns det personer som pekar ut slagfältet vid sluttningen mellan
kyrkan och Plantaberget. Här stred svenskar mot varandra, kämpande
för sina ledare och för de ideal som de stod för.

På den ena sidan stod kung Sverker Karlsson uppställd med de krigare
som ville att det urgamla landet Sverige skulle förändras och bli en
modern stat i likhet med många andra länder i Europa. Med sig hade
de en stor skara segervana danskar vars antal tycks ha dominerat stort
över de svenskar som slogs på den sidan. På den andra sidan stod Erik
Knutsson tillsammans med många stormän från hela landet vilka ville
att Sverige skulle förbli organiserat som ett rike, såsom det alltid hade
varit så länge någon kunde minnas. Att en kung har mycket mer makt
och inflytande i en stat än i ett rike bekymrade inte Erik Knutsson. Han
slogs inte av personliga skäl eller för att han var hungrig på makt. I
första hand handlade det om att både han och hela hans ätt tillhörde
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folkungarna, det parti i Sverige som öppet motarbetade alla försök att
göra om Sverige till en stat. Trots starka anhängare från både Småland,
Västergötland och landskapen runt Mälaren hade deras motståndare,
den sverkerska kungaätten från Östergötland, lyckats införa regler och
bestämmelser som i allt högre grad minskade ätternas inflytande och
ökade kungens och kyrkans myndighet över folket, såsom stater alltid
fungerar. I riket var det ätterna som beslutade om saker tillsammans
med kungen.

Slaget stod vid Lena, men somliga vill hellre peka på Lena i Älvsborg,
som också är en spännande plats, men mer talar för att det var vid
Kungslena som de båda härstyrkorna möttes den 31 jan 1208. Detta
datum motsvarar numera den 7 febr, eftersom datumet är satt i den
julianska kalendern, men sedan 1753 använder vi den gregorianska
kalendern. Hur som helst kan vi räkna med att slagfältet inte låg långt
från Dimbo, där Västergötlands största gravfält finns, eller från Varv
där sannolikt den stora folkförsamlingen hölls och där alla stora jord-
ägare samt kungen under rikets tid träffades för att diskutera viktiga
gemensamma angelägenheter. Inte heller var det långt från en av de
många platser i Västergötland där man ungefär vid denna tid lät bygga
enklare befästningar där i varje fall den nedre våningen var byggd av
sten, och som numera kallas Lena borg. Dessa byggnader hade utländ-
ska förebilder, både från de brittiska öarna och Centraleuropa, vilket
man höll reda på för att kunna hålla jämna steg med danskar och norr-
män. Hit till denna rika kungliga miljö kom Sverker Karlsson vintern
1208 med sin danska härstyrka.

Erik Knutsson hade sannolikt kommit hit i följe med svenska stormän
och krigare från en stor del av landet, vilka stödde hans och folkungar-
nas partiprogram. Troligen hade de även norska hjälptrupper i sitt säll-
skap. Om de efter Erik Knutssons flykt till Norge 1205 återkommit hit
till Kungslena västerifrån hade de troligen passerat den stora staden
Skara med den ståtliga domkyrkan och Gudhems nunnekloster som
genom den sverkerska ätten hade fått tillgång till hela det ärorika god-
set Gudhem. Denna egendom hade tidigare tillhört Uppsala Öd, den
uppsättning gods vars främsta uppgift sedan urminnes tider hade varit
att bekosta kungens utgifter. Eftersom den sverkerska ätten minskade
Uppsala Öds omfattning, tvingades skatterna på sikt att öka. Fortfaran-
de hade landskapen runt Mälardalen inga skatter, eftersom de som
bodde där ansvarade för rikets ledung eller krigsflotta som bestod av
200 skepp och mer än 5000 krigare som kunde öka vid behov. Där i
nunneklostret bodde ett mindre antal nunnor men desto fler leksystrar
på livstid. Någon tidsbegränsad vistelse förekom aldrig. På håll kunde
de annalkande också se Mösseberg, på vars krön en av Sveriges allra
största fornborgar påminde om stora händelser från tider som i det när-
maste var helt bortglömda. Likaså skönjdes Ålleberg vid horisonten och
platsen nedanför där Sankt Sigfrid vigde en kyrkplats efter dopet av
Olof skötkonung innan han fortsatte sin färd ner till Värend i Småland.
Denna rundkyrka av sten som byggdes av biskop Bengt den gode bör
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genom sin identiska form med Jesu gravkyrka i Jerusalem ha varit vigd
åt denna heliga kyrka, precis som Forshems kyrka när den byggdes i
början av 1100-talet. Bengt den gode var folkvald och inte utvald av
påvens undersåtar. Detta gamla system ville folkungarna men inte den
sverkerska ätten bevara, och hans gravsten i Skara domkyrka är en hyll-
ning till den omtyckta och frejdade biskopen. Vid Ålleberg låg också
Karleby där troligen mordet på kung Ragnvald knaphövde knappt hun-
dra år tidigare hade ägt rum när han red på sin Eriksgata som sträckte
sig runt en stor del av riket. Åtskilliga andra nybyggda kyrkor och
kyrkogårdar med den tidens gravhällar i sten hade de också passerat.
Många av dessa gravhällar kallar vi numera för stavkorshällar. Det kors
som förekom allmänt vid den här tiden och som även pryder gravlock-
en är av samma typ som tempelherrarnas kors, men några tempelherrar
såg man inte skymten av hur långt man än gick eftersom det inte fanns
några svenskar vid den här tiden som hade sådana kontakter.

Men varför kom kung Sverker Karlsson med en dansk härstyrka för att
möta en av de främsta stormännen i landet, vilken till skillnad från
kungen tycks ha haft ett rejält stöd av andra svenska stormän och väl-
tränade krigare? Var det så att stormännen i Sverige och alla deras kri-
gare redan hade svikit kung Sverker och gått över till Erik Knutsson i
samband med hans återkomst? I så fall var det oerhört brådskande för
kung Sverker att krossa allt inre motstånd som var organiserat från
Småland i söder och till Uppland i norr. Detta är bara spekulationer
men det är besynnerligt att de allra flesta av svenskarna tycks ha stått på
Erik Knutssons sida och inte på kungen sida.

Härstyrkorna möttes. På båda sidorna fanns det omfattande kunskaper
om krigets konster. Bara några generationer tidigare hade de sista
vikingarna dött, och med dem kontakterna ner till arabernas länder,
men sedan dess hade mycket förändrats. Visserligen hade man stridit till
häst sedan yngre bronsåldern, och pilbåge, spjut och svärd var ännu
äldre. Likaså hade de första ringbrynjorna kommit till Sverige mer än
tusen år tidigare. Men nu var det de bepansrade rustningarna och
chockvågor med upprepade rytterianfall som var det senaste. Dess
betydelse hade snabbt spridits till Europas alla hörn efter Wilhelm
erövrarens seger vid Hastings 1066, och som medförde att han kunde
ta hela England. Samma förödande stridsteknik användes av korstågs-
fararna och den förekom inom kort överallt inom hela den katolska
världen. Än så länge hade inte Sverige satt i system att rusta sina krigare
på detta sätt och lära dem den nya tekniken. Det skulle dröja ända fram
till Alsnö stadgar år 1280 innan stormännens familjer fick skattefrihet
om de satte upp en stridshäst med en välrustad ryttare. Därmed föddes
adeln eller det världsliga frälset. Kyrkan hade redan fått skattefrihet
sedan år 1200 och då genom Sverker Karlssons försorg. Hur stora och
väl rustade härstyrkorna var vid Lena denna vinterdag år 1208, eller
vilken taktik de använde sig av, vet vi nästan ingenting om. Det är och
förblir spekulationer. Inte heller vet vi om det var snö och kallt, eller
om det var barmark och plusgrader. Uppgiften genom den senmedelti-
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da diktningen att Sverker Karlsson ledde en styrka på 18.000 ryttare
betraktas som kraftigt överdriven, och vissa moderna forskare tänker
sig snarare runt 300 ryttare samt ytterligare drygt tusen fotsoldater
varav de flesta stupade sedan de tagit till flykten. Fram till denna dag
kunde i varje fall de danska styrkorna stolt visa upp en serie bragder
som de vunnit på slagfälten mot tyskarna. Kanske såg den svenska här-
styrkan ungefär likadan ut som den danska, kanske var de fler kanske
var de färre, men vi vet inte. Varje påstående förblir en gissning. Det
enda vi känner till är att kung Sverker Karlsson förlorade striden och
gav sig iväg från slagfältet och lyckades undkomma med 55 ryttare.

(Angående en del uppgifter i artikeln kan det finnas delade meningar
mellan olika forskare, men de teorier har använts som jag själv anser är
de mest trovärdiga.)

Lasse Bägerfeldt
fil.dr
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Slaget vid Lena år 1208

Efterspelet och nya strider

Den 31 jan år 1208 färgades marken röd i Kungslena sedan Erik
Knutsson med en svensk härstyrka hade slagit den svenske kungen som
märkligt nog inte tycks ha förfogat över de svenska styrkorna utan
hade en dansk härstyrka med sig. Danskarna krossades och kung
Sverker Karlsson flydde söderut.

Utjagad och fördriven från Sverige tvingades Sverker Karlsson ge upp
den svenska kungatiteln. Varken i Småland, Östergötland, Västergöt-
land eller Mälardalen kunde han känna sig välkommen. Svearna fick
åter igen i uppgift att välja en kung som skulle råda för landet, från de
norrländska kusterna via Mälardalen ner till de många götalandskapen.
Även Gotland hade anslutit sig till detta land och betalade årliga skat-
ter, vilket skulle gynna både deras omfattande handelsverksamhet och
försvara deras land och folk. Eftersom det uppenbarligen inte fanns så
många personer kvar att välja mellan vilka förde det kungliga blodet
vidare, föll valet på segraren vid Lena, Erik den heliges sonson Erik
Knutsson. Härigenom fick åter igen folkungarna och deras partipro-
gram inflytande över Sverige. Alla de förändringar som med tiden
skulle göra om Sverige från ett rike till en stat bromsades upp.

En av de som kunde känna sig nöjd med utvecklingen var lagman Eskil
i Västergötland. Han härstammade från Bjälbo i Östergötland och hans
yngste bror var Birger Magnusson, sedermera jarl och den som defini-
tivt skulle förändra Sverige i en riktning som både Eskil och hela hans
släkt i övrigt hade motarbetat sedan länge. Men Birger var inte född
ännu, utan det skulle dröja några år till. Drygt tio år senare lät lagman
Eskil skriva ner den lag som skulle gälla för Västergötland, i enlighet
med den rättsuppfattning som hade utvecklats under de senaste sekler-
na. Här passade han också på att skriva in reglerna som sedan urminnes
tider gällde för kungaval i Sverige. Det var svearna i det blivande land-
skapet Uppland med omnejd som valde kung bland de personer som
var ättlingar till föregående kungar. Denna kung skulle sedan rida runt i
landet där varje landskap svor honom trohet. Men eftersom Sverige
fortfarande i hög grad var ett rike och inte en stat hade kungen inga
större beslutande uppgifter eller utövade någon större myndighet över
folket, varken fattig eller rik. Han var i första hand ordförande vid
folkförsamlingarna, där man i samförstånd och endräkt diskuterade
fram gemensamma lösningar, samt överbefälhavare för dels den stående
härstyrkan som fanns vid kungens sida, den styrka som kunde uppbådas
på mer frivillig väg genom bygdernas hövdingar, samt den välorganise-
rade och omfattande krigsflottan i Mälaren som vid den tiden kan ha
varit bortåt sju hundra år gammal eller mer. Periodvis hade många
kungar suttit i Västergötland när de inte av olika skäl behövde vara
uppe i Mälardalen. Riksblotet vart 8:e år var en sådan kunglig förplik-
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telse. Den hade förmodligen redan Olof skötkonung försökt avskaffa
inför 1020 års blot, men resultatet blev att svearna avsatte honom och
valde hans son Anund Jakob som kung istället. Inför hotet om ett in-
bördeskrig mellan far och son återinsattes Olof skötkonung vid sidan av
sonen men i samband med det valde han att bosätta sig i Västergötland.
Efter Anund Jakobs och hans broder Emund gamles död några årtion-
den senare, uppsteg den ingifte Stenkil på tronen. Hans stamgods låg i
Levene i Västergötland och han ville också gynna kyrkan, motarbeta
riksblotet samt utveckla Sverige i riktning mot en stat. Det blev dock
hans son Inge d.ä. som slutligen satte stopp för riksblotet, vilket i Sve-
rige hölls för allra sista gången år 1084. Denna tradition hade troligen
pågått i oförändrad form allt sedan år 476 och hade samlat hela Sverige
religiöst. Inge d.ä. sägs ha blivit gravlagd vid Hånger numera ödelagda
kyrka c:a 1110 och senare i samband med att Varnhems kloster bygg-
des och munkarnas konflikt stillades med Inges dotterdotter Kristina,
gift med Erik den helige, flyttades hans ben till klosterkyrkan runt fem-
tio år efter hans död.

När hela den stenkilska ätten utslocknade på manssidan något senare,
skulle det med tiden bli tre av de ingifta männen som fick bära kunga-
titeln. Först var det Magnus Nilsson, vars fader var kung över Dan-
mark, men det valet sågs inte med blida ögon utan efter några år tvinga-
des han bort från tronen och ersattes av Sverker d.ä. som blev stamfar
för den sverkerska ätten. Hans starka vilja att förändra Sverige till en
stat gav honom många fiender, och vem som lejde körsvennen och fick
honom att dräpa den svenske kungen med kniv på väg till julottan 1156
vet vi inte, det finns för många att välja på. Att kungavalet därefter föll
på Erik Jedvardsson - den helige - kan förefalla naturligt eftersom han
stod på motståndarnas sida och inte ville ha så stora och många föränd-
ringar som Sverker kämpat för. När Sverige 1164 fick ett eget ärkebis-
kopssäte hamnade det följaktligen också i Gamla Uppsala, där både
riksblotet och det högsta tinget varit. Under de korta perioder därefter
som den sverkerska ätten, först Karl Sverkersson och sedan Sverker
Karlsson, regerade lyckades de åstadkomma flera viktiga förändringar.
Uppsala Öd började lösas upp och kyrkan fick skattefrihet. När så Erik
Knutsson blev kung 1208, som en följd av händelserna efter slaget vid
Lena, väntade en ny period av stiltje i utvecklingen. Visserligen kom
Sverker Karlsson tillbaka 1210 med en ny danska härstyrka och försök-
te tilltvinga sig makten genom att försöka döda Erik Knutsson, men här
i slaget vid Gestilren stupade han, och därmed blev detta slagfält bara
en parentes i den svenska historien.

Det kommande årtiondet skulle få allvarliga konsekvenser för framti-
den. Erik Knutsson dog redan år 1216 och hans ende son var knappt
född, varför de som stod för kungavalet bara hade den 15-årige Johan
Sverkersson att välja på. Precis som några av sina företrädare startade
han ett eget korståg österut, men detta skulle bli Sverige allra sista kors-
tåg. Det första var ett resultat av påvens beslut i slutet av 1000-talet där
han sade att de katolska länderna fick behålla allt som de erövrade i
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hedniska länder. Många länder valde att medverka i korstågen mot
Jerusalem, men inte Sverige. För svenskarna innebar det att vi återupp-
tog striderna österut som pågått sekler tillbaka. Redan på 800-talet var
delar av Baltikum kuvat och tvingades betala årlig skatt till Sverige. På
1100-talet var intresset i första hand riktat mot Finland. Efter flera
lyckade korståg mot Finland, där stora områden kuvades, vändes blick-
arna mot Baltikum. Det blev också Johan Sverkerssons mål med kors-
tåget 1220. Själv tvingades han lämna Baltikum för att bege sig till
Rom, men svenskarna lyfte sina segerrika vapen utan sin kung men med
den ödesdigra följden att många av dem stupade. Därmed upphörde de
svenska korstågen. Två år senare dog den barnlöse kungen hemma i
Sverige och den blott 6-årige Erik Eriksson, den läspe och halte, blev
kung. När han dog förhållandevis ung år 1250 hade hans nyblivne jarl,
Birger Magnusson, sedan några år inlett stora förändringar i landet,
troligen mot kungens vilja. Han var jämngammal med kungen och var
född några år efter slagen vid Lena och Gestilren. Hans fader Magnus
minnesköld satt förmodligen hemma i Bjälbo åren efter de båda slagen,
men i övrigt vet vi inte särskilt mycket vare sig om honom eller om
Birger Jarls farfar Bengt snifel.

(Angående en del uppgifter i artikeln kan det finnas delade meningar
mellan olika forskare, men de teorier har använts som jag själv anser är
de mest trovärdiga.)

Lasse Bägerfeldt
fil.dr
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Slaget vid Lena år 1208

Efterspelet och nya strider

Först år 1247 kom vändningen på den era som började 1208 efter
slaget vid Lena. Birger Jarl tog ställning mot hela sin släkt, mot
folkungarna (partiet) och mot den erikska kungaätten. Nu skulle
Sverige åter igen utvecklas i riktning mot en stat.

Genom segern i slaget vid Sparrsäter 1247 lät Birger Jarl avskaffa led-
ungen, den urgamla krigsflottan, och tvingade bönderna att betala skatt
istället, vilket bland annat skulle gå till byggandet av borgar och upp-
sättandet av utländska legotrupper. Året därpå, 1248, passade han på
vid Skänninge möte, när den påvlige legaten var närvarande, att skaffa
sig tillstånd att använda sig av romersk rätt i Sverige. I praktiken inne-
bar det att Sverige på ett definitivt sätt omvandlades från ett rike till en
stat. Härigenom kunde han i det närmaste egenmäktigt döma personer
till landsförräderi och därmed till döden, samt konfiskera deras mark.
Det första medförde att landet fick en myndighet som stod över ätter-
nas självstyre och folkförsamlingens samråd, och det andra innebar att
jordägandet som tidigare bara hade ärvts och sålts inom ätterna plöts-
ligt kunde få en ny ägare. De stormän som avrättades 1248 och 1251
var de som vågade sätta sig emot Birger Jarl, med till skillnad från
slaget vid Lena förlorade de även slaget vid Herrevadsbro 1251 och
därmed skulle arbetet med att förändra Sverige till en stat börja på nytt.
Vissa försök hade gjorts redan av Olof skötkonung men det blev genom
Birger Jarl och hans son Magnus ladulås som Sverige mer slutgiltigt blev
en stat.

När Magnus ladulås dog på Visingsö 1290 hade han och hans fader på
43 år lyckats ändra på det mesta i det svenska samhället. Skatter hade
införts eller höjts, handelsavtal med andra länder hade upprättats och
städer ersatte de fria marknadsplatserna. Stormännen hade blivit adel,
och folkförsamlingarna hade ersatts av ett kungavänligt riksråd. Ätterna
var inte längre den främsta juridiska enheten i samhället, utan det var
kungen. Lagarna skrevs om i denna riktning och fylldes på med
kungliga beslut om vilka rättigheter och skyldigheter som skulle gälla.
De enda som knappt berördes av detta var den stora mängden trälar
som fortsatte att leva som vanligt.

En som däremot berördes var marsken Torgils Knutsson, som satt i
förmyndarregeringen efter Magnus ladulås död, i samband med att lille
kung Birger inte var myndig ännu. Torgils gjorde en del försök att
bromsa utvecklingen och blåsa liv i de gamla folkungarna igen. Från
början hade han den unge kungen med sig men när han ville styra mer
självständigt, red kungens båda bröder hertigarna Valdemar och Erik
ner till Västergötland där de strax före jul år 1305 hittade Torgils
Knutsson i Lena borg. De tillfångatog honom och förde honom till



72

Stockholm där han ganska omgående dömdes till döden och avrättades
i början på året 1306. På så vis blev han den sista betydande personen
som bodde på borgen i Kungslena, och kanske den sista som trodde att
svenskarna skulle vara lyckligare om de levde i ett rike istället för i en
stat. Därmed slutar både Torgils Knutssons, folkungarnas, rikets och
Lenas historia.

(Angående en del uppgifter i artikeln kan det finnas delade meningar
mellan olika forskare, men de teorier har använts som jag själv anser är
de mest trovärdiga.)

Lasse Bägerfeldt
fil.dr
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Debattartikel:
22 mars 2004

Om återfinnandet av Gestilren

Dags att ta bort den felaktiga
minnesstenen i Varv. Gestilren låg
inte här

Alla som åker till Varv och tittar på minnesstenen över slaget
vid Gestilren år 1210 har åkt fel. Varken guider eller turist-
folk verkar vara medvetna om detta, utan fortsätter att föra
fram platsen som den riktiga.

År 1910, när Tidaholm blev stad, döpte man i kommunen om ett gärde
i Varvs socken och kallade det för Gestilren. Därmed var det fritt fram
att resa en minnessten över slaget vid Gestilren år 1210, vilket skulle
matcha den likartade minnesstenen över slaget vid Lena 1208 strax
norrut i Falköpings kommun. Skillnaden mellan Lena och Varv är dock
betydande eftersom slaget vid Lena har ägt rum alldeles i närheten av
minnesstenen. Så är inte alls fallet i Varv. Det enda forskarna är överens
om är att det definitivt inte var i Varv som slaget stod. I bilagan till
Västgötalagen sägs det att Gestilren låg mellan Lena och Dala, vilket
skulle innebära att slagfältet låg nästan exakt där slaget vid Lena stod år
1208. Men inte heller här kan man finna ortnamnet Gestilren. En möj-
lighet bland många är att det var hemvändande tyska legosoldater, som
berättade att man slogs på den terrängmässiga hyllan mellan Plantaber-
get och slätten nedanför Kungslena och att man då använde det tyska
ordet ”gestell” som kan betyda hylla. Men nu kan alla sådan spekula-
tioner kastas i papperskorgen.

Ortnamnet Gestilren fanns, men inte i Varv
För några år sedan publicerades en rapport i ”Namn och Bygd” (1999)
som visade att ortnamnet Gestilren visst har funnits i Sverige. Det var
Lars Otto Berg som fann att ortnamnet förekommer åtskilliga gånger i
kyrkoräkenskaperna för Frösthults socken i sydvästra Uppland under
1500-talet och början av 1600-talet. Även ett par kyrkvärdar från
1500-talet sägs ha bott i Gestilren. Under mitten av 1600-talet slutade
man att använda ortnamnet och byborna tycks ha förts till byn Gästre
istället.

Sverkers gravplats
En annan märklig uppgift är den gamla sägen som skrevs ner i början av
1600-talet från denna socken. Den berättar att kung Sverker efter sin
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död begravdes i Sverkersbacken som låg i byn Gestilren. Namnet Sver-
kersbacken finns även med i en förteckning från 1600-talets slut, vilket
styrker att namnet på kullen verkligen existerat. Däremot är det osäkert
om kung Sverker Karlsson ligger kvar här eller om det bara var en till-
fällig begravning medan situationen i landet lugnade ner sig efter stri-
den, och att han därefter flyttades till Alvastra kloster där hans förfäder
låg.

Minnessten över vårt önsketänkande
Härmed tycks det stå klart att Gestilren måste flytta 25 mil i våra histo-
rieböcker, från Västergötland till Uppland, och att minnesstenen i Varv
bara uttrycker en längtan att få en större del av vår gemensamma histo-
ria. Men Västergötland är och förblir en oerhört viktig plats med
många fornlämningar och minnesplatser. Gestilren däremot var ett slag-
fält som inte betydde något, varken för Sverige eller för den sittande
kungen Erik Knutsson. Striden avslutade bara den avsatte kung Sverkers
liv och fördröjde Sveriges utveckling från ett rike till en stat med några
årtionden. Från mitten av 1100-talet till mitten av 1200-talet var Sveri-
ge ett väl organiserat land, från Småland i söder och upp till norrlands-
kusten. Man höll fast vid de urgamla traditionerna som gjorde landet
enhetligt och fick befolkningen att leva i endräkt och samförstånd. Det
var först när Sverige blev en stat som våldgästning och övergreppen
blev allt vanligare, och som slutade med bland annat Engelbrektsfejden
och andra revolter mot statligt myndighetsmissbruk. Något sådant
fanns inte inom landet under rikets tid.

Lasse Bägerfeldt
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Recemsion:
21 juni 2004

Recension om återfinnandet av Gestilren

Slaget om Gestilren är förlorat

Efter drygt hundra års intensiva diskussioner rörande Gestil-
ren, där Erik Knutsson och Sverker Karlsson stred om
kungamakten år 1210, är frågan äntligen avgjord var det låg
någonstans.

Redan för fem år sedan kom en artikel i ”Namn och Bygd” skriven av
Lars-Otto Berg som visade att det synnerligen ovanliga ortnamnet
Gestilren hade påträffats i kyrkoräkenskaper för Frösthults socken strax
norr om Enköping i Uppland. Nu har amatörforskaren Sven Sandblom
tagit upp ämnet och skrivit ett häfte där han granskat förhållandet
ytterligare. Lite skrävligt har den fått titeln ”Gestilren 1210. Striden
stod i Uppland! i Gästre!”. Vid sidan av hans redogörelse av vad som
faktiskt hände vid denna tid försöker han tolka varför det blev på det
här sättet. Att skriften ofta betonar Upplands förträfflighet måste man
väl ha överseende med, på samma sätt som många västgötska böcker
gärna lyfter fram vår egen hembygds fördelar, även om det kan bli lite
väl subjektivt ibland.

Inga danska styrkor var med
Vad som på ett förtjänstfullt sätt blir ordentligt belyst är att Sverker
Karlsson, som avsattes som kung 1208 efter slaget vid Lena (som tvek-
löst är detsamma som Kungslena!! här i Västergötland!!), omöjligen kan
ha haft med sig en dansk härstyrka vid striden i Gestilren. Detta är
annars något som Jan Guillou har påstått och som fick honom att dra
den felaktiga slutsatsen att slaget vid Gestilren var ett viktigt slag i
Sveriges historia. Att slaget kan ses som en parentes är en allmän åsikt
bland historiker, vilket också författaren delar, liksom att Guillou bara
bör ses som en romanförfattare. Striden vid Gestilren tycks snarare ha
varit en plötsligt uppkommen strid som kanske inte var så noga plane-
rad.

Kungens gårdar i Frösthults socken
Den svårighet som återstod för författaren var att precisera lite mer
exakt var Gestilren låg någonstans i Frösthults socken. En fortsatt
granskning av de skrivna källorna på 1500-talet visade att Gestilren
även omnämns i skattelängderna över de bönder som betalade tionde.
Härigenom blev det möjligt att anta att Gestilren avsåg de tre gårdar i
Gästre by som även betecknades som hovgårdar och ägdes av kungen!
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Det förklarar också varför ortnamnet Gestilren senare försvann efter-
som gårdarna formellt sett ingick i byn Gästre, där 11 av de 12 gårdar-
na ägdes av kronan och den tolfte var prästgård.

Sägner och den verkliga minnesstenen
Efter en granskning av nedskrivna sägner i bygden på 1600-talet och de
ännu idag levande folkberättelserna står det klart att den avsatte Sver-
ker Karlsson ägde tre gods eller gårdar i den här trakten, och en av dem
var just Gestilren. Likaså ägde den erikska ätten marker häromkring.
Därmed fanns de båda parterna för striden redan på plats, när de inte
uppehöll sig på sina andra gods och gårdar vill säga. Likaså kan sägner-
na berätta om ”Sverkers backe”, som troligen är identisk med den
nutida ”Kungens backe”, där Sverker sägs ha begravts vid en stor sten.
Just här står fortfarande en rest sten från forntiden, vilken till skillnad
från den moderna minnesstenen i Varv hjälper oss att förstå var det
verkliga slaget vid Gestilren stod någonstans.

Trots en del smärre sakfel och ett ganska yvigt språk kan skriften
rekommenderas för alla som vill ta del av debatten kring Sveriges
historia runt tidig medeltid.

Lasse Bägerfeldt
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Artikelserie i tre delar:
3 – 16 juli 2004

När sverige blev en stat

Övergången från ett rike till en stat innebar stora föränd-
ringar av den urgamla samhällstypen som höll ihop Sverige.
Individerna som tidigare hade tytt sig till sina släktingar och
levt i en bygdegemenskap blev istället medborgare under en
nyinrättad myndighet som tog sig rätten att fatta beslut
rörande deras rättigheter och skyldigheter. Många viktiga
händelser inträffade på eller intill Falbygden.

NÄR SVERIGE BLEV EN STAT

del 1 - Kyrkans roll
Kyrkan var organiserad som en stat
Många har hävdat att det var kyrkans inflytande som var avgörande för
Sveriges förändring till en stat. Till viss del är det rätt eftersom den
katolska kyrkan var organiserad som en stat, där påven och hans när-
maste fattade beslut om undersåtarnas rättigheter och skyldigheter.
Dessutom ville de gärna att länder som saknade en fast myndighet
utvecklade detta för att de lokalt i de olika länderna skulle kunna verka
enligt den maktstruktur de själva hade haft sedan romarrikets tid. Där-
emot hade de inte kraft nog att påverka utvecklingen i enskilda länder.
De kunde bara uppmuntra ledarna att genomföra förändringarna så
snabbt som möjligt. den nya teknik som präster och munkar kunde
erbjuda för bönderna var sällan till någon större nytta. Södra Sveriges
befolkning, samt deras förfäder sedan flera tusen år tillbaka, hade levt
på kött- och mjölkprodukter. Odlingen var fortfarande marginell på
dessa breddgrader.

Stiften bildades
När stiften långsamt antog alltmer stabila gränser i Sverige betydde det
föga för landets organisation i sak. Däremot finns det skäl att misstänka
att de nya inre gränserna i viss mån kom att bidraga till nya landskaps-
gränser. Både Västergötland och Östergötland tycks ha bestått av ett
flertal mindre landskap tidigare, men sammanförts som en följd av en
indirekt påverkan från den katolska kyrkans stiftsgränser. Samma sak
blev det senare för Småland och Uppland.
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Klosterordnar och kyrkobygganden
Inte heller skulle införandet av klosterordnar i Sverige påverka föränd-
ringen av landets organisation. Detsamma gällde för den intensiva kyr-
kobyggnaden i början 1100-talet. Kyrkorna av sten eller trä var mer en
manifestation av de rika jordägarna, där de självständiga ätterna visade
upp sig inför varandra. När Sverige fick ett eget ärkebiskopssäte place-
rades det i Gamla Uppsala i Uppland som tidigare hade varit platsen för
riksblotet vart 8:e år och där man ännu under lång tid hade kvar mark-
naden, den så kallade distingsmarknaden. Även detta var yttringar och
beslut som grundade sig på den maktstruktur som rådde mellan ätterna
under rikets tid.

Skattefrihet
På 1190-talet fick den katolska kyrkan rätt att kräva in tionde av bön-
derna och år 1200 fick de skattefrihet på sina gårdar. Därmed hade de
ställt sig utanför bekostandet av det gemensamma försvaret, vilket var
grunden för sammanhållningen och samarbetet i riket. Kyrkan krävde
skydd och underhåll, men bidrog inte själva på något reglerat sätt. Det
fanns dock en hel del präster och biskopar som aktivt deltog i strider
och på slagfälten. Härigenom visade de att det fanns alternativa organi-
sationer för samhället och att man inte behövde eftersträva endräkt och
lojalitet gentemot varandra.

Landskapslagarna
Det var när individerna lojalitet gentemot varandra upphävdes som den
horisontella maktstrukturen bildades. Över folket sattes kungen och
ärkebiskopen vilka successivt tog sig rätten att fatta beslut över folket,
fattiga som rika, och tilldela dem rättigheter och skyldigheter. I och
med det finns det skäl att anta att brottsligheten och splittringen i byg-
derna ökade. Därmed ökade behovet av nedskrivna regler, vilka kyrkan
snabbt hjälpte till med att ge förslag till.

Kröningen av kungen
Det formella erkännandet av kyrkan som ett överhuvud och därmed en
myndighet i Sverige som hade rätten att fatta beslut över folket kom i
princip i början va 1200-talet i och med att kungen kröntes. Denna
handling innebar att det var påven och den katolska kyrkan som ytterst
bestämde över kungavalet och inte folket. Kyrkan lösgjorde sig också
från folkvalen för egen del år 1248 när det bestämdes att folket inte
fick välja biskopar utan att det var en fråga som sköttes internt av den
katolska kyrkan. Först då hade kyrkan lyckats bli den myndighet i Sve-
rige som man redan från början ansetts sig vara, men inte fått gehör för,
varken av kungen, de rike eller de fattiga. Då var inte längre Sverige ett
rike utan en stat.

Lars Bägerfeldt
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NÄR SVERIGE BLEV EN STAT

del 2 - Kungens roll
Avsatta kungar
När kung Olof skötkonung vägrade att hålla i riksblotet år 1020 fanns
det inget annat val för svearna än att avsätta honom och insätta hans
son Anund Jakob istället. Eftersom kungen även var överbefälhavare
uppstod en stor risk för inbördeskrig, vilket dock avvärjdes varefter far
och son fick dela på styret. Samma sak inträffade inför riksblotet 1984
när svearna avsatte den kristne kung Inge d.ä. som också vägrade att
upprätthålla riksblotet. Istället för att nå en förlikning samlade Inge sina
trogna härstyrkor och tågade mot Uppland där han dräpte kung Blot-
Sven och såg till att avskaffa riksblotet för gott. I gengäld intog kristen-
domen platsen som svenskarnas religion och därmed hade man släppt
in den part som förordade en genomgripande förändring av samhället i
riktning mot en stat.

Folkungarna
Som motpol till den katolska kyrkan och de aristokrater som arbetade
för en förändring av samhället samlades stormän från hela landet och
höll ihop mot den nya tidens idéer. Denna grupp kallades på den tiden
för folkungar och ska inte blandas samman med folkungaätten, som för
säkerhets skull kan kallas Bjälboätten för att därigenom minska risken
för sammanblandning. Kungar kom och kungar gick, vilka antingen var
på folkungarnas sida eller försökte bryta deras hävdande att organisa-
tionen av samhället i Sverige inte fick ändras, eftersom det fungerat
alldeles tillräckligt bra sedan urminnes tider. Det var först under den
sverkerska ättens tid på 1100-talet som systemet för kungens underhåll
via särskilda gårdar började luckras upp och det fanns en möjlighet för
kungen att börja införa fasta och årliga skatter på all jord i stora delar
av Götaland. Men drygt hundra år senare hade både kyrkan och aristo-
kraterna fått skattefrihet. De sistnämnda dock mot en motprestation.

Romersk rätt
Orsaken till att Sverige på ett mer definitivt och avgörande sätt blev en
stat, och samtidigt avskaffade de sista reglerna som gällde för ett rike,
tycks inte ha varit av ideologiska skäl. Istället kan vi se att det var ett
redskap i maktkampen om kungavärdigheten. Av rent privata skäl och
för att stärka sina egna möjligheter att bli kung närvarade jarlen Birger
Magnusson på ett kyrkomöte i Skänninge 1247. Där fick han den påv-
liga kardinalens godkännande att nyttja den romerska rätten i Sverige,
vilket innebar att begrepp som majestätsbrott infördes. Sveriges maje-
stät var vid den tiden den veke kungen Erik Eriksson den läspe och
halte som tycks ha gjort allt vad Birger jarl förordade. Därmed var det
lätt att påskina att Holmger och Filip, kung Knut långes söner, var upp-
roriska och att det var jarlens skyldighet att möta dem i strid och avrät-
ta dem samt beslagta deras egendom. Verkligheten var dock en annan.
Holmger Knutsson var mycket omtyckt och förmodligen betydligt mer
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förväntad som efterträdare till den barnlöse kungen än vad Birger jarl
var. Genom att i kungens namn avrätta Holmger hade han stärkt sina
egna möjligheter, men priset var att Sverige genomförde reformer som
formellt sett gjorde landet till en stat.

Valdemar och Magnus ladulås
Birger jarls lömska spel gick om intet. Medan han var på korståg långt
österut i Finland dog plötsligt den barnlöse kungen Erik Eriksson och
på bara åtta dagar samlades de män som hade kungavalet i sin hand.
Här beslöts det att kungatiteln inte under några omständigheter skulle
få gå till jarlen Birger, som egoistiskt och svekfullt hade agerat mot sina
egna landsmän. För att hindra det valdes istället hans omyndige son
Valdemar och därmed stod det klart att Birger aldrig skulle kunna bli
svensk kung. Krönikorna berättar att han blev ursinnig när han kom
hem och fick höra nyheten. Som en följd av detta avstannade allt re-
formarbete och det blev först Birgers son Magnus ladulås som slutförde
förändringen av Sverige och genomförde de införandet av en myndig-
het som fick makten att fatta beslut över hela det svenska folket. Myn-
digheten bestod av honom själv och ett mindre riksråd. Detta råd er-
satte den stora folkförsamlingen som tidigare hade hållits i Varv, tro-
ligen på den plats vid Varvsberget där fortfarande en del tror att slaget
vid Gestilren stod 1210. Då var det kungen som sammanfattade vad
folkförsamlingen hade kommit fram till, men från Magnus ladulås tid
var det folket som upprepade besluten och lydde det som Magnus hade
kommit fram till. Då först var Sverige en stat och inte längre ett rike.

Lars Bägerfeldt
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NÄR SVERIGE BLEV EN STAT

del 3 - Folkets roll

Ättens förenade egenskaper
Familjerna skötte ofta sig själva och bodde åtskilda från sina andra släk-
tingar. Däremot var släktskapsbanden starka. Framför allt gällde det
inom tre områden. Inför ett äktenskapsavtal var det kvinnan närmaste
släkting som ansvarade för att det gick rätt till. Vid dråp fick hela släk-
ten eller ätten hjälpa till att samla ihop böterna på den ena sidan och de
som mottog boten skulle på samma sätt fördela den inom ätten. Slut-
ligen var all jord indirekt ägd av ätten varför de hade förköpsrätt om
någon enskild person ville sälja ärvd jord.

Gemensamt försvar
Vad som ytterligare stärkte banden mellan människorna och tvingade
dem att samarbeta och leva i endräkt och samförstånd var att de hade
ett gemensamt försvar. Alla friborna män, som alltså inte var trälar,
över femton år tycks ha utgjort hela den samlade härstyrkan. Av dem
var det sedan ett urval som ständigt låg i träning och blev elitkrigare. På
så vis fanns det en förtröstan och inbyggd lojalitet i den typ av organi-
sation i samhället som vi kan kalla rike och som förekom under hela
järnåldern och förmodligen under bronsåldern. Det vi inte vet lika
mycket om är rikens storlek och gränser men vi bör inte underskatta
deras omfattning.

Skatter
I början av medeltiden avskaffades successivt samarbetet mellan famil-
jerna vilket sträckte sig över hela riket. Till slut upphävdes även hela
krigsflottan i Mälaren som omfattade 5000 man och 200 skepp. Istället
infördes en rättvist fördelad betalning så att kungen kunde köpa dessa
tjänster. Dessa skatter utgick från jorden och hur många gårdar man
ägde. För inkomsten kunde kungen värva utländska legotrupper och
bygga borgar både mot yttre fiender och sina egna undersåtar. Från och
med den här tiden upplöstes den inre lojalitet som varit rådande sedan
urminnes tider. Det militära samarbetet som höll ihop bygderna var
borta. Likaså var den stora folkförsamlingen borta, där de friborna tidi-
gare hade diskuterat gemensamma frågor tills endräkt rått. I dess ställe
kom riksrådet där bara ett mindre antal personer satt, vilka i regel var
kungatrogna.

Rättigheter och skyldigheter
När oron ökade i landet och alltmer lagar skrevs som reglerade indivi-
den liv förändrades den enskildes liv en gång för alla. Precis som den
enskilde individen själv var ansvarig inför Gud och Kristus huruvida
denne skulle komma till Himlen eller Helvetet på Uppståndelsens dag
och efter vistelsen i skärselden, ställdes plötsligt den enskilde till svars
för sina handlingar. Kyrkan var inte sena med att förse lagmännen med
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kristna lagtexter från andra länder som betonade just detta. Tidigare
hade varje person handlat i enlighet med de många gudarnas vilja och
var alltid, juridiskt sett, en del av sin släkt eller ätt. Från tiden kring
1200-talet försvann de forna banden som delade ansvarsbördan och in-
dividen ställdes som ensam ansvarig direkt under den nybildade myn-
digheten som tog sig rätten att fatta beslut och kontrollerade så att be-
sluten efterlevdes.

Kyrklig vigsel
När bygdens och rikets gemensamma försvar var borta och ättens juri-
diska självständighet ersatts av individuellt ansvar inför kungen, åter-
stod bara ättens inflytande över äktenskapsavtalen och jordägandet.
Men redan på 1200-talet infördes prästlig vigsel som en ersättning till
ätternas avtal. Därmed kunde även personer gifta sig i sådana fall där
deras släktingar var emot ett äktenskap. På så vis minskades ättens och
släktens betydelse ytterligare.

Personlig frihet
De enskilda personerna behövde inte längre samarbeta med sina släk-
tingar eller med sina grannar i bygden. Var och en kunde göra precis
som man ville, bara det inte var olagligt enligt de texter som lagmannen
skrivit ner. Här uppstod den personliga friheten men också grunden för
en social otrygghet, eftersom all trygghet vilade i händerna på den myn-
dighet som införts som en ersättare till folkförsamlingarna och ätterna.
Sverige var inte längre ett rike utan en stat.

Lars Bägerfeldt
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Artikelserie i tre delar:
4 – 7 aug 2004

Bygden öster om Varvsberget och Gerumsberget

- - - - - - - -

Öster om Varvsberget och Gerumsberget skiner forntidens
glans än idag - 1.

Nu när Gestilren är flyttat en gång för alla från Västergötland
kan man fråga sig om det finns något kvar. Man behöver inte
leta länge för att få ett svar. Det finns gott om platser som
tycks vilja berätta en sådan enastående historia att vi alldeles
glömmer bort att Gestilren en gång förlades till våra trakter.

Efter hedniska andeväsen kom
Sigfrid och Kristus

För en utomstående besökare som kommer hit via Småland
eller Östergötland börjar bygdens särart uppträda redan i
skogarna på vägen hit.

Kyrkestan och Eriksgatan
Utanför Mullsjö ligger Kyrkestan som enligt folktraditionen var platsen
för den första kyrkan, men den kvarvarande och stora rektangeln av
stenmurar är svårtolkad. Möjligen är det istället platsen för en hednisk
helgedom från järnåldern med tanke på att det finns några få gravar
från järnåldern alldeles i närheten.

I skogarna intill den allmänna vägen finns fortfarande en hel del
upptrampade stigar bevarade vilka ligger sida vid sida, ibland ett tiotal i
bredd. Från Jönköping och via Kymbo i riktning mot Falköping gick
Eriksgatan som den nyvalde kungen skulle rida när han tog sig runt
landet och hyllades av folket. Självfallet användes denna vägsträcka av
alla som hade ärendet åt detta håll, hit hör exempelvis alla handelsmän.

Det sägs att biskop Bengt den gode bekostade en kavelbro på 1100-
talet längs en sank sträcka ner mot Jönköping där Eriksgatan gick. I bis-
kopslängden berättas det att "han lät brolägga (=kavelbro) två sträckor
av vägen i Tiveden och en sträcka i Vätterskogen och en sträcka i
Hökensås."
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Den fromme Sigrid och sjön med människooffer
Här intill kyrkan i Utvängstorp ligger Sankt Sigfrids källa där många
hedningar sägs ha omvänts till kristendomen och blivit döpta. Sigfrid
hade enligt berättelsen just döpt kung Olof skötkonung och vigt tre
kyrkplatser och var på väg ner till Växjö där han skulle vara verksam
livet ut.

En kilometer ut i skogen från Härja kyrka ligger Brudmannasjön,
varom det berättas en sägen att ett brudpar gick över sjön men drunk-
nade. Sannolikt är detta ett minne av symboliska eller riktiga människo-
offer under hednisk tid. Ett flertal platser med liknande namn finns i
Västergötland.

Härjningar kring Ettak
Vid Ettak hade de danska styrkorna slagit sig ner år 1277, under det
pågående kriget mellan den avsatte kung Valdemar och hans bror kung
Magnus ladulås. Valdemar hade fått hjälp av den danske kungen och en
del av danskarnas styrkor hade placerats här. Svenskarna gick till anfall,
en strid uppstod och danskarna fördrevs. Svenskarna drog sedan vidare
och befriade Axvalla hus som danske kungen och Valdemar hade inta-
git.
     Kyrkans praktfulla och reliefhuggna stenar flyttades vid rivningen
efter medeltidens slut från Ettak till Härja kyrka där de fortfarande
finns att beskåda, inmurade på olika ställen i kyrkväggen. De ansikten
som avbildas kan vara de som bekostade kyrkan i Ettak. Härja har inte
fått sitt namn på grund av några strider, utan för att det under hedniskt
tid fanns en harg här, det vill säga en samling stenar runt vilka man off-
rade.

Heliga platser – Valstad, Gerum, Skörstorp och Heligstad
Den tidigmedeltida kyrkan i Valstad har ett västtorn som, i likhet med
sydingången, har dekorerats med reliefhuggna stenar. Inne i tornet har
man numera placerat en stavkorshäll som, till skillnad från det sedvan-
liga korset vid denna tid som har utsvängda korsarmar, har ett kors
med raka korsarmar men med en tvärslå i varje ände. Dessutom finns
några bokstäver inhuggna. Detta är en av de finaste gravhällarna i Väs-
tergötland från sin tid runt 1100-talets början eller mitt.

En av de tre kyrkplatserna som sankt Sigfrid lär ha vigt efter dopet
på kung Olof skötkonung och på sin väg ner till Värend i Småland, sägs
ha varit Östra Gerums kyrka. Den tidigmedeltida kyrkan har långhus,
kor och absid i samma storlek och proportion som när den byggdes.
Fina reliefhuggna stenar finns också vid den södra ingången. Märkligt
nog kan det ha varit till platsen för Skörstorps kyrka som Sigfrid kom
till, eftersom Skörstorps by kan ha avstyckats från Gerums by efter Sig-
frids besök. Här i Skörstorp ligger den enda av de tre rundkyrkorna på
Falbygden vilken fortfarande har tak. Den var även störst av de tre.
Formen är identisk med Jesu gravkyrka i Jerusalem och kan antyda
kontakter med tempelherrar eller johannitorden vilka båda hade ett
krigarideal och försvarade graven, varför somliga rundkyrkor ser ut
som försvarskyrkor trots att de inte ligger i de mest utsatta delarna av
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landet. Det tiotal rundkyrkorna i Sverige ligger samlade i fyra små om-
råden och det här är en av de fyra trakterna.

Inte långt härifrån ligger Heligstad. Denna plats omnämns bara som
flyktigast runt 1500-talet och i samband med att Gustav Vasa lade be-
slag på kyrkklockor som också levererades härifrån. Om det bara var en
marknadsplats eller något annat här vet vi inte eftersom man inte har
påträffat vare sig fynd eller spår i markerna efter några aktiviteter.
Namnet och förekomsten av kyrkklockor tycks vilja berätta om något
som numera är bortglömt.

Lars Bägerfeldt
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Öster om Varvsberget och Gerumsberget skiner forntidens
glans än idag - 2.

Nu när Gestilren är flyttat en gång för alla från Västergötland
kan man fråga sig om det finns något kvar. Man behöver inte
leta länge för att få ett svar. Det finns gott om platser som
tycks vilja berätta en sådan enastående historia att vi alldeles
glömmer bort att Gestilren en gång förlades till våra trakter.

Där kungar och biskopar avlöste
varandra, eller i värsta fall möttes

Här stod ett viktigt slag mellan svenskar och danskar. Här
fattades också de stora fredliga besluten i rikets namn. Kan
man vara mer centralt placerad?

Maktens personer
Här i Dimbo finns Västergötlands största gravfält med 300 synliga gra-
var och förmodligen lika många till mellan dem, vilka inte är synliga.
De härstammar från yngre järnåldern (c:a 550-1000 e.Kr.) och många
av dem är ovanligt stora och ståtliga. Till skillnad från Mälardalen där
gårdsgravfält är förhållandevis vanliga bör de västgötska tolkas på ett
annat sätt. Här tycks en mycket större andel av befolkningen ha varit
trälar eller landbor (arrendebönder) och de fick inte den här typen av
gravar efter sin död. Gravfältet betonar bara den betydelse som bygden
kring Dimbo hade från bondestenåldern, genom bronsålder och järn-
åldern fram till medeltiden, vilket vi vet genom allehanda fynd.
     Här på en kulle i Dimbo byggdes en av Falbygdens tre rundkyrkor,
men inga lämningar av kyrkan är idag synliga ovan jord. Precis som i
fallet med Skörstorps kyrka för formen på kyrkan tankarna till Jesu
gravkyrka i Jerusalem. Den här kyrkan bekostades av biskop Bengt den
gode som också lät bygga rundkyrkan i Agnestad utanför Falköping. Ett
kort stycke härifrån ligger den nuvarande kyrkan som byggdes på plat-
sen för en träbyggd sätesgård som har anor långt ner i medeltiden. Här
vistades både kungar och biskopar emellanåt. Ett par av byns gårdar
heter fortfarande Borgen, som ett minne av den tiden.

Frågor kring Suntak
Suntaks gamla kyrka från tidig medeltid har förutom långhus och kor
även absid och ett par reliefhuggna gravhällar, samt målningar från
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1400-talet. Stockar från långhuset har daterats till 1135-1138. Kyrkan
är byggd på en kulle som förefaller vara arrangerad och uppbyggd av
människor men av oklar anledning. Inne i koret finns en kopia av den
biskopsstol som kommer härifrån, men även detta av okänd anledning.
Stolen var från början en bänk som med hjälp av årsringarna kan date-
ras till mitten av 1100-talet men som gjordes om till en stol någon gång
efter år 1232. Armstödet har formats som ett djurhuvud och på rygg-
stödet finns en runtext som möjligen innehåller texten "Ave Maria
Gratia". Originalet finns i Skara museum.

Ett varv kring Varv
I Kavlås bodde högadliga familjer under medeltiden, vilket fortsatt fram
till modern tid. Åtskilliga lämningar och gamla miljöer finns kvar från
skilda tidsperioder, som man inte behöver leta länge efter för att finna.

Många letar däremot fortfarande efter Gestilren i dessa trakter om-
kring Varv, den plats där Sverker Karlsson stupade i ett försök att slå
kung Erik Knutsson år 1210. En minnessten och en vägskylt upplyser
besökarna om att de har kommit rätt, men här har platsen aldrig legat
enligt den historiska forskningen. Numera vet vi till råga på allt helt
säkert att slaget vid Gestilren stod norr om Enköping i Uppland, unge-
fär 249 km fågelvägen härifrån. Å andra sidan var detta slag helt ovid-
kommande för Sveriges utveckling. Även om Sverker Karlsson hade
vunnit skulle han knappast ha fått folkets och stormännens stöd och
blivit svensk kung igen.

Riksdagens föregångare
Om Varv har blivit av med Gestilren, som de egentligen aldrig har haft,
är det hög tid att uppmärksamma något annat som gäller för bygden.
Biskop Adam av Bremen skrev på 1070-talet följande text: "Svearikets
stammar är många, utmärkta i fråga om styrka och vapenföring, och
dessutom framstående krigare både till häst och till sjöss. Därför ser det
ut som om de genom sin kraft blir herrar över övriga nordiska folk.
Kungar har de av gammal ätt, men deras makt beror av folkets vilja.  …
De vägrar inte ens biskoparna att deltaga i deras offentliga folkförsam-
ling, som hos dem kallas Varv. Där lyssnar de ofta villigt till talet om
Kristus och den kristna religionen." Det finns bara två kända ortnamn
av detta slag i Sverige och den andra ligger i en lika spännande bygd i
Östergötland. Folkförsamlingen var en föregångare till riksrådet och
riksdagen, och det var alltså sannolikt här man träffades för att fatta
beslut som gällde hela landet. Hur mycket viktigare är inte det, än ett
slagfält som inte betydde något.

Kungslena – händelsernas centrum
Vid byn Lena hölls ett slag 1208 där kungasonen Erik Knutsson vann
över kung Sverker Karlsson som kom till platsen med en dansk härstyr-
ka. Den svenska härstyrkan stod dock under Erik Knutsson och folk-
ungarnas ledning. De sistnämnda var en sammanslutning av stormän
från hela landet som inte ville att Sverige skulle omformas från ett rike
till en stat. Efter händelsen i Älgarås 1205 tycks de ha lämnat sin kung
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och överbefälhavare Sverker Karlsson och ställt sig till Erik Knutssons
förfogande som både fick segern och en viss hämnd för dråpet på sina
bröder. När Sverker Karlsson därefter flydde ur landet blev Erik Knuts-
son vald till kung.
     Den tidigmedeltida kyrkan är ganska enkel och saknar både absid
och västtorn samt har bara ett mindre antal reliefhuggna stenar. Utmär-
kande är dock handtaget till sakristians järndörr som föreställer en
drakdödare. Stockar från koret har daterats och dess fällningsår är satt
till 1118-1122. Enligt en obekräftad uppgift lär en handskrift av Väst-
götalagen fortfarande finnas kvar inmurad i kyrkväggen, väster om syd-
porten, sedan man letat på en av de alternativa platserna. Härinne i
kyrkan vistades Birger jarl, kung Valdemar och den norske kungen
Håkon och firade påsk år 1257.
     På sluttningen ovanför byn ligger lämningarna av den borg som san-
nolikt byggdes på 1200-talet vars yta (30 x 15 m) är något större än
Glimmingehus i Skåne, men möjligen var det bara den första våningen
som hade stenväggar. Hur många våningar byggnaden hade och vilket
material det var i väggarna högre upp vet vi inte. Borgen är byggd över
en källa för att alltid ha färskt vatten samt hade ett väl planerat avlopps-
system. Kung Valdemar var här på nytt senast 1267 men därefter ägs
den av kungens bror biskop Bengt Birgersson som 1287 testamenterar
den till Linköpings stift. Vid julen 1305 vistades kungens släkting mars-
ken Torgils Knutsson här, som även innehade Årnäs borg. Han till-
fångatogs av hertigarna Valdemar och Erik som förde honom till Stock-
holm där han avrättades. Därefter ägdes borgen av biskoparna i Linkö-
ping som lät den förfalla. Härifrån hämtades senare sten när man bygg-
de överstebostället nere i byn år 1731-32.

Lars Bägerfeldt
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Öster om Varvsberget och Gerumsberget skiner forntidens
glans än idag - 3.

Nu när Gestilren är flyttat en gång för alla från Västergötland
kan man fråga sig om det finns något kvar. Man behöver inte
leta länge för att få ett svar. Det finns gott om platser som
tycks vilja berätta en sådan enastående historia att vi alldeles
glömmer bort att Gestilren en gång förlades till våra trakter.

Fornsvenska trollformler, ortnamn
och runtexter bland döda och sjuka

Den medeltida vardagens har blivit kvar och berättar för oss
om säregna händelser och deras tankar på faror och fräls-
ning.

Hotande minnen i Högstena
På kyrkogården, 12-15 meter nordväst om kyrkan i Högstena, påträffa-
des ett hoprullat blybleck med runinskrift från 1100-talet som fick följa
med den döde. Den bär texten "Jag galdrar mot den seglande, mot den
gångande, mot den ridande, mot den rännande, mot den försåt sättan-
de, mot den galdrande, mot den farande, mot den flygande. Usling skall
allt ge sig av och till åtföljd (av galdern) dö." Härigenom riktade man
sina skarpaste ord mot den döde så att han inte skulle bli en gengång-
are.
     På kyrkogården fanns även en runsten, som numera är i Skara muse-
um, med lydelsen "Hed (?). I barnsäng dog Andreas prästs hustru." Det-
ta påminner om tiden före år 1248 när varken präster eller biskopar
brydde sig om den katolska kyrkans krav på celibat.

Mellan Berget och Dala
Den gamla kyrkan i Dala som nu är helt ödelagd, men vars kyrkogårds-
mur finns kvar, låg precis mitt i själva byn, mellan å ena sidan den del
där arrendebönderna bodde och å andra sidan herrgården med byns
adliga ägare. Fortfarande ser man detta mönster och herrgården vilar
delvis på en medeltida grund.

Norr om Dala ligger Borgunda. Numera kallas byn för Börna i folk-
mun men så var det inte förr. Detta är en av Skaraborgs allra största
byar vars namn på fornsvenska betyder berg. Intill den allmänna vägen
mellan Falköping och Skövde kan man ännu på sluttningen till Borgun-
daberget (som alltså betyder "berg-berg") se de små ytorna liggande tätt
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tillsammans. De var dåtidens åkrar, från järnålder och ända fram till
1700-talet när jordbruket lades om och berördes av stora förändringar
runt om på Falbygden. Fram till dess levde bönderna framför allt av
kött- och mjölkprodukter. Först därefter ökade spannmålsodlingen och
användes i högre grad till egen föda och inte främst till skattemedel.
Men då ökade också arbetsbelastningen för bönderna.

I utkanten av Borgunda socken, vid gränsen mot Dala och Ljung-
hem, ligger Ingemo källa som anses ha varit en undergörande källa
under hela medeltiden. Här kunde man offra mynt eller något annat för
att få del av hennes gudomliga krafter. Ingemo var förmodligen en
from kvinna som levde i slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet.

Bland de rådande i Rådene
I den nu rivna kyrkan i Rådene från tidig medeltid fanns en stock men
runinskriften "Bjarge (Birger), Brita, Peter och Åke gjorde kyrkan.
Assur, Skule, Tord och Gunnar i Sigvaldstad." De först omnämnda
bekostade sannolikt byggandet och var förfäder till de senare ägarna av
Rådene. Hit hör den sjuke Bengt Sigtryggsson av den förnäma ätten
Boberg som skrev sitt testamente i Rådene år 1259. Tidigare hade han
skänkt bort godset Bjällum i Bolums socken till ett kloster i Skara, en
egendom som hade tillfallit familjen genom hans gifte, men hustruns
bror erkändes rätten att få återlösa det. Bengt Sigtryggssons fader
Sigtrygg Bengtssons sigill är det äldsta kända privatsigillet i landet (en
fransk lilja mellan två hjorthorn). Sigtrygg gifte sedermera om sig med
en halvsyster till Birger jarl. Sigtrygg och hans broder Peter var söner
till Bengt Matsson, död omkring år 1200, och det bör ha varit denne
Bengt Matssons farfar eller svärfar som omnämns bland donatorerna
bakom Rådene kyrka.
     På en stavkorshäll på kyrkogården står texten "Rane lät göra denna
sten efter Peter, sin fader." Denna gravvård kan dateras till 1100-talet
mitt eller senare del. Den påminner om den fina stavkorshällen i Val-
stad men är inte riktigt lika vackert huggen.

Den som efter denna tur vill färdas vidare bland sevärdheter och forn-
minnen har många riktningar att välja på.

Lars Bägerfeldt


