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får man presentera den bästa nyheten 
på mycket länge för alla intresserade av 
vårt lands historia? Vid fjolårets bokmässa 
i Göteborg kunde Dick Harrison – flitig 
och välkänd lundaprofessor – stolt lägga 
fram de två första delarna, vardera om 
ca 600 sidor, i det nya storverket Svensk 
Historia. Totalt ska det omfatta åtta vo-
lymer, de sista två kommer 2012. Del III 
presenterades så i våras. Sådana översikter 
fotade på rejält akademisk grund har inte 
utgivits sedan Jerker Rosén och Sten Carls-
son behandlade ämnet i två tegelstensstora 
skrifter för femtio år sedan. Därefter har 
forskarna hunnit upptäcka mycket nytt 
och många etablerade historiska sanningar 
förvisats till skräpkammaren – eller åtmins-
tone grundligt reviderats.
 Det påtagligt ökade historieintresset 
i vårt land ger ytterligare skäl till att det 
nu blivit hög tid att söka sammanfatta var 
forskningsfronten står. Med Harrison som 
primus motor har ett imponerande antal 
specialister dragits samman i ett vetenskap-
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ligt råd som strukturerar verkets innehåll 
och inriktning; historiker inom olika spe-
cialområden, arkeologer och etnologer. I 
projektet ingår även Historiska museet och 
TV4-gruppen.
 Ett centralt spörsmål har förstås varit vad 
som ingår i begreppet ”Sverige”. Ett samlat 
och etablerat rike existerade först omkring 
år 1300, varom mera längre fram. Även 
ifråga om vilket geografiskt område som 
ska avses finns flera bud. Man kommer ju 
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faktiskt inte undan att Sverige under bortåt 
sexhundra år inkluderade en finsk, östlig 
rikshalva. Det rör sig alltså om en näs-
tan dubbelt så lång period som Blekinge, 
Skåne, Halland och Bohuslän hört till det 
svenska riket. Vidare underlättas inte pro-
blematiken av att vårt lands innevånare 
kanske först under 1800-talet började upp-
fatta sig som ”svenskar” och inte enbart 
som exempelvis smålänningar, hälsingar 
eller västgötar. Att klara de avvägningar 
detta medfört för författarna kan inte ha 
varit alldeles lätt men svaret tycks vara att 
de oftast valt att utgå från det område som 
ligger inom dagens svenska gränser. Och 
om det är väl inte mycket att säga.
 Den första delen täcker perioden från 
inlandsisens försvinnande fram till ca 600 
e Kr. Vid periodens början hängde den 
skandinaviska halvön samman med konti-
nenten och Östersjöbassängen var tidvis en 
väldig insjö. Stora vattenmassor var bund-
na i isarna och havsytan låg 120-150 m 
lägre än nu. De äldsta spåren av mänsklig 
närvaro är några flintredskap påträffade i 
Skåne och förslagsvis härrörande från tiden 
12 500 – 11 500 f Kr. Volymen behandlar 
sålunda en mycket lång tidsperiod och är 
skriven av arkeologen Stig Welinder. Han 
tar oss med på en lång resa med åtskilliga 
spännande och oväntade upplevelser – inte 
minst påtagliga för dem som finns i de om-
råden som upplevt landhöjningens drama-
tiska omvandling av landskapsbilden. Ett 
unikt foto visar Sveriges – och världens! 
– äldsta träd, en gran på Fulufjället i Da-
larna, vilken är mer än sjutusenfemhundra 
år gammal.
 Läsaren får veta mycket om gravar, 
bosättningar, vapengömmor och andra 
fynd – men också om dåtida mathållning. 
Samtidigt tas man ur villfarelsen att sten-, 
brons- och järnåldrarna skulle ha varit 
klart åtskilda perioder i utvecklingskedjan. 

I själva verket existerade de parallellt under 
långa perioder när nomader och jägarfolk 
successivt blev mer bofasta och inledde ett 
primitivt jordbruk. Efterhand ersattes de se-
parata storfamiljgrupperna av större, sam-
verkande skaror eller ”stammar”. Men först 
mot slutet av perioden är det riktigt att tala 
om hövdingar eller rentav småkungar, vars 
främsta stöd var ett antal hårdföra krigare, 
den så kallade hirden. En ofta bortglömd 
källa till kunskap om dessa rätt avlägsna 
tider är ortnamnen; t ex Onsala, Torsåker 
eller Frösön vittnar om dåtida asagudar.
 Band II sträcker sig fram till 1350 och är 
författat av medeltidsspecialisten Harrison 
– tillika hela verkets huvudredaktör. Här 
hamnar vi mitt bland vikingar och funder-
ingar kring Svearikets uppkomst. Numera 
tycks forskarvärlden vara tämligen enig om 
att det rör sig om en flerhundraårig process 
där Svealand och Götaland naturligt smälte 
samman genom samfällda aktioner av den 
katolska kyrkan och den framväxande 
kungamakten. Länge stod dock striden hård 
mellan olika tronpretendenter. Först när de 
senare etablerat sig genom att uppföra egna 
borgar ute i de olika landsdelarna är det 
därför rimligt att börja tala om ett samlat 
svenskt rike.
 Den period som behandlas i den här vo-
lymen var sannerligen omvälvande. Dess 
senare del innebar sålunda kristendomen, 
stads- och borgbyggande, mynt- och skatte-
väsen – liksom också den i jordbruket revo-
lutionerande plöjningen! Men dessförinnan 
inträffade vikingatiden, om vilken författa-
ren har mycket att förtälja. I själva verket 
är den en produkt skapad av romantikerna 
under det begynnande 1800-talet med de-
ras behov av en ståtlig svensk historia. Som 
Harrison fyndigt formulerat saken ”Viking-
arna visste inte att de var vikingar”.
 Del III – skriven av Harrison och fil dr Bo 
Eriksson – redovisar tiden mellan 1350 och 
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1600, en tidsrymd som i tidigare historie-
skrivning vanligen brukat delas upp i två de-
lar: Medeltiden och Vasatiden. Författarna 
argumenterar dock – i mitt tycke mycket 
övertygande – för att de båda perioderna 
hänger intimt samman. Att Digerdöden – i 
själva verket flera återkommande pestepide-
mier – hela tiden grundligt påverkade ske-
endet framgår inte minst av att förlusterna 
i befolkningstal aldrig under dessa 250 år 
kunde återställas helt. På många håll domi-
nerades landet länge av övergivna hemman 
och igenvuxna åkrar och ängar. 
 Samtidigt var det här en period av uppre-
pade krigshandlingar både inom landet och 
gentemot Danmark, vår storebror inom Kal-
marunionen. Särskilt spännande är att följa 
utvecklingen av den östra rikshalvans östra 
gräns. Symboliskt nog visar omslagsbilden 
Viborgs medeltida fästning med det 48 me-
ter höga S:t Olofstornet; utmålad som värnet 
mot öst. Av stort intresse är vidare att följa 
uppbyggnaden av den starka svenska posi-
tionen i Baltikum, där namn som Jakob de 
la Gardie förekommer. Hans svenska trup-

per – nåja, många utländska legoknektar 
ingick också – intog faktiskt Moskva redan 
den 12 mars 1610 men tappade omgående 
vinsten genom nederlaget vid Klusjno. De 
båda författarna summerar själva perioden 
som ”en djup dalgång av hätska tronstrider 
och rivalitet om skatter, borgar och slott, av 
sjöröveri och krig, av hårt skattetryck och 
bondeuppror”. Tur att man inte levde då!
 All denna kunskap och lärdom presente-
ras lättsamt, pedagogiskt och välillustrerat. 
I separata avsnitt redovisas en rad avgränsa-
de teman, till exempel klimatförhållandena 
eller språkutvecklingen. Sammanfattnings-
vis ger de första tre delarna helt enkelt mer-
smak, i synnerhet som de är försedda med 
gedigna käll- och litteraturlistor samt – väl 
så viktigt – utmärkta orts- och personregis-
ter. Det är gott att veta att den närmast föl-
jande volymen utges redan i år; ja, kanske 
rentav finns tillgänglig när denna anmälan 
läses! 
 
Författaren är fil dr och ledamot av  
KKrVA.


