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Martin Giertz 

Vilhelm Erövraren sedd från flera håll 

En didaktisk essay över historieskrivandets förfall 

Vad utmärker en god historisk framställning? Vilka krav kan man ställa på en 
historisk text, som både skall vara stimulerande och lärorik? 

Jag skall i denna artikel knyta an till Mats Sjöbergs i förra numret av Kronas, 
den på temat om "den goda historien", nu genom att helt kort göra en stilistisk 
och innehållsmässig analys av några texter. De handlar alla om "The Norman 
conquest of England", ett ämne jag valt därför att det ger möjligheter att 
jämföra svenska texter med anglosaxiska; dessutom ett tacksamt tema både ur 
den berättande och den analyserande historiens synpunkt. 

Det historiska dramat 

I själva verket har vi att göra med ett skådespel, ett klassiskt historiskt drama i 
tre akter: första akten med sitt diplomatiska förspel och politiska uppladdning 
mellan triangeldramats färgstarka tronpretendenter: normandernas hertig 
Vilhelm, kallad Bastarden, anglosaxarnas hårdföre Harald Godwinson, och så 
outsidern, äventyraren, den ärrade vikingen, norrmännens kung Harald 
Hårdråde. 

Så den dramatiska huvudakten: Hårdråde anfaller i norra England men faller 
vid Stamford Bridge tillsammans med förrädaren Tostig, Godwinsons broder; 
Segraren Harald i ilmarscher söderut där Vilhelm landstigit med sin stora 
flotta och sitt tunga kavalleri. 20 dagar senare står det slag som avgjorde 
Englands öde: Hastings - Godwinson faller med sin hird, Vilhelm mot London 
där han senare, på själva juldagen, krönes som "The Conqueror". 

Tredje akten: Vilhelm slår brutalt ned allt motstånd, inför sin speciella form 
av starkt centralstyrd feodalism, utnämner biskopar, reser borgar och bygger 
upp en för sin tid unik, starkt kungamakt stödd på effektiv uppbörd - "The 
Domesdaybook" - lokala sheriffer och kontroll över rättsväsendet. Och inte 
minst: vad betydde detta på lång sikt? En klassisk fråga också den för den 
analytiske historikern: Hur vill du formulera erövringens quinta essentia? 

Decta är sannerligen material för en historiker: rika berättande källor, ett 
oöverträffat jordeboksmaterial, långtgående historiska konsekvenser. 
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Hur behandlar han det? Hur balanserar han de syntetiska, berättande 
aspekterna på dramat med de analytiska? Kort sagt: hur skriver han historia? 

Bra böckers världshistoria 

Låt oss börja med ett verk som gör anspråk på att vara vår tids historiska 
folkbildare, Bra Böckers världshistoria! 
Under rubriken ENGLAND BLIR FEODALT ORGANISERAT läser vi: 

De dramatiska händelserna 1066 har naturligt nog fängslat många 
historieskrivare genom tiderna. Det gäller de diplomatiska och 
militära förhållandena före och under den normandiska 
erövringen och inte minst tillfälligheternas spel. Det sistnämnda 
ledde till att den norske kungen Harald Hårdråde först landade i 
Yorkshire, där han blev slagen och föll vid Stam/ord Bridge. Tre 
dagar senare vände vinden i Engelsford Bridge. Tre dagar senare 
vände vinden i Engelska kanalen och gjorde det möjligt för hertig 
Vilhelm av Normandie att fara över med sin här på omkring 5 
000 man , varav nästan hälften var ryttare och resten bågskyttar 
och tungt infanteri. Den engelske kungen, Harald Godwinson, 
hade i i/marscher dragit söderut efter segern vi Stamford Bridge. 
Den 14 oktober nedkämpades hans fotfolk av hertig Vilhelms 
styrkor vid Hastings i ett av de slag som har avgjort nationers öde. 

Erövringens övriga detaljer lämnar vi därhän. Viktigare är att få 
klarhet i den på många sätt enastående samhällsorganisation som 
den ledde till i England. Själva situationen efter erövringen gav 
ganska fritt spelrum för en stor härskarpersonlighet som Vilhelm, 
stödd av en fåtalig erövrararistokrati som han effektivt 
kontrollerade. Inslag från den självskapade feodala 
organisationen av hertigdömet Normandie överfördes nu till 
England och sattes fastare i system i ett samhälle som dessförinnan 
bara innehållit tendenser till feodalism (band 4, sid. 262-63). 
Samtidigt byggde Vilhelm vidare på drag i det utvecklade 
anglosaxiska lcungdömets organisation. Vår främsta källa till den 
nya politiska organisationen är Domesday Book. Den är 
resultatet av en storstilad ekonomisk och social kartläggning av 
England på kung Vilhelms befallning år 1086. I första hand var 
det jordegendomsförhål/andena som undersöktes: f öre 
erövringen ("på Edvard Bekännarens tid") och år 1086. 
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I Domesday Book är det underförstått att kungen äger all jord i 
England; den är antingen hans domänjord eller ingår i hans län. 
Denna feodala princip knäsattes genom konfiskation av 
motståndarnas och deras medhjälpares jord efter slaget vid 
Hastings och senare uppror och genom att den engelska kyrkans 
jord införlivades i länssystemet. Kyrkans jord utgjorde efter 
intäkterna en dryg fjärdedel av all jord i England I 086. Själv hade 
kungen c:a 15 procent, medan c:a JO procent låg i händerna på 
speciella kungliga tjänare och engelska jordherrar från tiden före 
erövringen. Resten, närmare hälften av all jord i riket innehades 
nu som kungliga förläningar av c:a 170 storvasaller, så kallade 
baroner. 
Endast två av baronerna var av engelsk härkomst. De övriga var 
män eller efterkommande till män som hade följt med Vilhelm 
över Engelska kanalen. De allra flesta kom från Normandie men 
en del också från andra nordfranska områden från Bretagne till 
Flandern. Dessa få främlingar innehade nu jord som tidigare hade 
tillhört en infödd militäraristokrati på tusentals så kallade 
thegner. Det hade med andra ordförsiggått en drastisk reducering 
i fråga om antalet av den högsta aristokratin i England och 
samtidigt ett nästan totalt utbyte av engelsmän mot fransmän. 
Baronerna satt i stor utsträckning med geografiskt spridda 
förläningar. Det gav dem riksintressen tillsammans med 
kungadömet. 

Om Knut Helle, en nomnan, som skrivit detta, kan man kanske säga som Rollo 
gjorde om Hasting: han började bra men slutade illa. Kommen så här långt har 
läsaren tappat intresset. Varför, frågar han sig skall "erövringens detaljer 
lämnas därhän" när man har 15 band och 4 000 sidor på sig att fönnedla 
världshistoria. 

Som smakprov på Bra Böckers stil är texten typisk: saklig, 
populärvetenskapligt hållen ton men renrakad på intressanta detaljer och utan 
levande personer; samtidigt en förkärlek för siffror och statistik. Domesday 
Book sägs vara "storstilad" men beskrivs inte nännare. Vilhelms motiv för 
erövringen nämns inte, och för någon som inte på annat sätt känner till 
händelseförloppet måste det hela framstå som obegipligt. Vad hade tex den 
norske kungen där att göra? 

Knut Helle missar hela första akten, men inte nog med detta, han har mage att 
antyda att detta har "fängslat historiker" - varför då inte gå in på den lite 
nännare? Författaren lägger tonvikten vid tredje akten, effekterna av 
e rövringen, men utan att kunna sammanfatta dessa i några slående 



20 

formuleringar. Helle går ner sig i de ointressanta detaljernas träsk. Stilen är 
torr, "objektiv" utan liv. 

Desto mer braskande är bilderna, ja frågan är om de inte rent utav försvårar 
läsningen av texten. De inbjuder till att göra detta bokverk om 
"mänsklighetens svindlande drama" (omslagets reklam) till en Table-book 
bland andra, en blädderbok där den löpande texten inte längre kan hävda sig. 

Men bildtexterna då? Tja, populära är väl det snällaste man kan säga om dem. 
Vad som frapperar är att de konsekvent är utan källhänvisning eller 
proviniens. Eftersom just bilder eller föremål ofta är en viktig del av det 
historiska källmaterialet, kunde kanske läsaren få reda på var man kan studera 
originalen, eller åtminstone varifrån de är hämtade. Bra Böcker underlåter 
detta, och följaktligen kan man alltså inte någonstans i boken få reda på var 
man kan hitta Bayeaux-tapeten idag. 

Bildtexterna är många gänger utan referens till texten. Man lyckas visa 
tapetens centrala bild, den där Harald Godwinson svärjer en ed till Vilhelm, 
antagligen med innebörd att lova honom tronen, utan att tala om att just deua 
var Vilhelms viktigaste motiv för erövringen; Harald bröt ju eden, han blev en 
"menedare" och Vilhelm kunde få FN:s stöd (=påvens). 

Bonniers världsh~oria 

Nu går vi över till nästa text, hämtad från Bonniers världshistoria , 21 
volymer på 7 000 sidor, också utgiven på 80-talet. Textens kvalitet varierar 
med författarnas, men mitt huvudintryck är att den i allmänhet bär fram bättre 
än Bra Böckers. Stämmer detta också med The Norman conquest? 

1066 

Knut den stores död följdes av ett kortvarigt men grymt 
danskvälde i England, ända tills kungavalen år 1042 avlöpte till 
förmån för en anglosaxare, Ethelred ll:s son Edvard, men 
tillnamnet Bekännaren (1042-66). Han hade vistats i landsflykt i 
Normandie och vant sig vid franskt kulturliv och kände sig 
främmande för anglosaxarnas och skandinavernas enklare 
levnadssätt. I hans hov ingick normandiska och franska 
medhjälpare. I sin politik följde Edvard huvudsakligen prästernas 
råd. Den franska kulturens inflytande spred sig i viss mån också 
inom adeln och kyrkan, men de obekanta sederna väckte också 
misstänksamhet gentemot främlingarna, och England förblev 
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spliurat. Kungen blev särskilt beroende av den mäktige jarlen 
Godwin, vars son Harald blev tronpretendent. Till sin 
efterträdare utsåg Edvard trots allt sin kusin, hertig Vilhelm av 
Normandie, som han hade bekantat sig med under sin landsflykt. 
Vilhelm var utomäktenskaplig son till den våldsamme hertig 
Robert "Djävulen", som .hade utsett Vilhelm till sin arvinge, 
åsidosältande barnen i sitt äktenskap, och av den anledningen var 
Vilhelm inlåten i ständiga strider med sina undervasaller. Han fick 
till en början stöd av Frankrikes kung Henrik/, som dock sedan i · 
hopp om landområden flyttade över på motståndarnas sida. 
Vilhelm klarade likväl alla sina motståndare och lyckades t o m 
utvidga sin förläning . Han blev härigenom en erfaren ledare. 

När Edvard Bekännaren dog, utropade sig jarlen Harald till ny 
härskare innan Vilhelm hunnit förvärva den utlovade kronan. 
Vilhelm utrustade en flotta, skaffade sig påvens och kejsarens 
välsignelse och seglade till England. I september steg han i land i 
Sussex, och efter ett par veckor sammandrabbade hans och 
Haralds armeer vid Hastings. där Vilhelm efter en hård kamp 
avgick med en glänsande seger. Vid jultiden kröntes han i 
W estminster till Englands konung. Den föraktade oäktingen hade 
förvandlats till en beundrad erövrare, som vid sidan av sitt nya 
rike behöll herraväldet också över Normandie. 

Vilhelm Erövraren ( 1066-87) befäste sin makt med kraft och list 
så att han bevarade förvaltningens germanska grundval, men han 
utvecklade och kompletterade systemet i enlighet med de nya 
behoven, så att landet slutligen fick en enhetlig förvaltning. Till 
att börja med beslagtog han sina motståndares bästa landområden 
och delade ut dem till sina normandiska befälhavare och höga 
ämbetsmän. Det blev tillräckligt kvar att dela ur också till mindre 
medhjälpare som fogdar, jägmästare och kanslibokhållare. En ny 
våg av franskt blod och fransk kultur svepte över hela England. 
Som grund för förvaltningen kvarstod uppdelningen i grevskap, 
men vid sidan om länsherren utsåg härskaren sin egen 
representant, sheriffen (=shiregreven), för att bevaka lag och 
ordning samt kungens intressen. De hävdvunna grevskapen och de 
lokala domstolarna bibehölls. På riksplanet utvidgade kungen "de 
vises möten" till rådplägningar med det högsta världsliga och 
andliga frälset, som sammankallades vid behov, vartill han befäste 
seden att knyta ett permanent kungaråd (curia regis) till hovet. År 
1085 lät han uppteckna det första jordregistret (Domesday book), 
en värdefull historisk källa. På kulturens område innebar 
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Vilhelms epok i England en tid av kraftig utveckling. Med 
normanderna kom det franska språket, som för en lång tid blev 
förhärskande inom hovet och förvaltningen och som också 
påverkade det engelska språket. Sederna började förfinas, 
boendestandard och klädsel visade tecken på välstånd och intresset 
för litterär bildning ökade speciellt genom kyrkans försorg. 
Vilhelms tid klippte dock inte av rötterna till en germanska 
traditionen utan införde bara nya och starka impulser i England. 
Förhållandenas stabilisering påskyndade skilda 
befolkningselements assimilering i en engelsk nation. 

Skottland fick i praktiken behålla sin självständighet, men redan 
år 1072 hade Vilhelm tvingat landets kung Malcolm att svära 
vasalled, och säkrade därmed sin övermakt. Även Irland förblev 
utanför Vilhelms maktsfär. 

Författaren, finländaren Heikki Kirkinen, har som synes bemödat sig om en 
viss balans mellan de tre akterna. Förspelet till erövringen beskrivs såpass 
detaljerat, att de senare händelserna blir begripliga, men effekterna av the 
conquest fuskas bort. Författaren betonar inte vilken speciell form av 
centralstyrd feodalism som Vilhelm införde, ej heller hans grepp över kyrkan. 
De långsikt.iga effekterna analyseras inte alls (grundläggandet av Englands 
starka kungamakt, ett närmare förhållande till Frankrike och därmed ocksi 
senare konflikter). 

Framställningen är kompakt och konstaterande, ej resonerande eller analytisk. 
Stilen har en i grunden sympatisk, lugn berättande ton och huvudpersonen 
Vilhelm framstår som en människa av kött och blod (föraktad oäkting, 
erfaren, listig). Ändå saknar man något. I längden blir det lugna tempot 
sävligt; betonar inte de världshistoriska aspekterna på "1066". Det hela liknar 
en enda lång, sövande föreläsning. 

Rose& medeltidshistoria 

Var inhämtar nu blivande lärare sina kunskaper om den normandiska 
erövringen? Ja, förmodligen i Jerker Rosens Medeltidens allmänna historia, 
220 sidor utgiven 1971. 

Och läser man den, blir man allvarligt oroad: inte nog med att den är ännu mer 
komprimerad än de tidigare nämnda verken, den innehåller dessutom grova 
felaktigheter. Rosen börjar med au tala om normanderna i Bretagne (s. 59 t) 
och kommer så in på deras expansion i Syditalien: 
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Det normandiska hertighusets verksamhetsbegär fick inte 
tillräckligt utlopp i Normandie. De yngre sönerna kunde inte alla 
förses med län av den storleksordning som de önskade och såg sig 
därför om efter de möjligheter, som fanns på andra håll. Sådanå 
yppade sig i Syditalien, som omkring år 1 000 var uppspliurat i 
langobardiska furstendömen och bysantinska besiuningar ( s. 62 ), 
medan araberna innehade Sicilien och sökte få fast fot även i 
Italien. Under de inbördes striderna inkallades normander som 
legosoldater under ledning av ättlingar till Ro/lo. 

Detta låter ju bestickande men var nu tyvärr inte alls på det viset. Den 
italienska dynastin grundlades av de åtta sönerna till en fattig adelsman ute på 
Contentin-halvön som hette Tancred de Hauteville, senare italieniserat till 
Altavilla. Nå, det må vara en detalj i sammanhanget, men maken till torftig 
text får man leta efter: detta är allt som Rosen har att förtälja om vårt ämne: 

Eu annat verksamhetsområde fick det normandiska hertigdömet i 
England, då en ättling till Ro/lo, hertig Vilhelm, förverkligade 
sina anspråk på den engelska kronan genom att i slaget vid 
Hastings 1066 besegra sin främste rival Harold Godwinson (s. 85, 
114 ). Händelsen fick betydande konsekvenser både ur utrikes- och 
inrikespolitisk synpunkt. Utrikespolitiskt medförde den att de 
engelska kungarna under hela medeltiden var innehavare av län i 
Frankrike, något som ledde till ständigaförvecklingar (s. 115). På 
det inre planet blev nu även England f öremål för normandisk 
organisation och centralisation. Eftersom normanderna vid tiden 
för erövringen var helt förfranskade, införde de franskan som 
officiellt språk och fransk överklasskultur. 

Visserligen beskrivs på annat ställe (s.85) effekterna av erövringen mer i 
detalj , framförallt hur "feodalväsendet undgick att få samma riksupplösande 
verkan som på kontinenten", men huvudintrycket blir en historia helt utan 
dramatik, effektivt rensad på alla intressanta detaljer, fylld med kamerala 
tonfall (verksamhetsområde, utrikes- och inrikespolitik .... ). Alla personer är 
utan egenskaper, utan ansikten som de sönderslagna skulpturerna i en fransk 
katedral. Detta är historieskrivning stadd i höggradig förvittring. 

Rosens bok kan nu inte kallas "populärvetenskap" och såtillvida är jämförelsen 
orättvis. Den liknar snarare ett kompendium, en starkt komprimerad, 
strukturellt orienterad framställning av medeltidens historia, som kan duga 
som en sorts repetition och översikt, men som grundbok för lärare är den 
oduglig. En lärare måste har mycket mer kött på benen, men var hittar man 
det idag? Måste vi ta fram Grimberg igen? 
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Kanske det, men låt oss först titta på ett par anglosaxiska skildringar av 
erövringen och dess effekter. De kan båda kallas populäivetenskapliga och kan 
närmast jämföras med Bra Böckers och Bonniers framställningar. 

Reiters världshistoria 

Först Joseph Reiter, en amerikan som redån 1942 gav ut en kompakt skildring 
av västerlandets historia på endast 380 sidor (World history at a glance). Trots 
detta lyckas han få med många intressanta detaljer och historien om 
erövringen utgör inget undantag: 

Edvard "Bekännaren" uppfostrades som nämnts i Normandie. 
När han blev kung av England, omgav han sig med normandiska 
rådgivare och ämbetsmän. Han utnämnde normander till kyrkliga 
ämbeten och uppmuntrade normandiska köpmän au flyua till 
England. Edvardsregerings normandiska karaktär framkallade en 
anglosaxisk opposition mol det normandiska inflytandet, ledd av 
Godwin. jarl av Wessex. Efter Godwin död inträdde hans son 
Harald som ledare för den anglosaxiska grupp som dominerade i 
det feodala rådet. wilan. 

Den normandiska invasionen 

Edvard, som dog 1066, efterlämnade inga direkta arvingar. Som 
följd härav inträdde en triangelstrid om Englands tron. Harald 
Godwinsson , som var ledare för det anglosaxiska partiet, valdes 
till kung av witan.fastän han inte var av kunglig börd. Den norske 
kungen Harald Hårdråde gjorde anspråk på den engelska tronen 
som äuling till Knut. Den tredje kandidaten var hertig Vilhelm av 
Normandie, som gjorde gällande att hans kusin Edvard 
Bekännaren hade lovat honom den engelska tronen och att Harald 
Godwinsson hade lovat att stödja detta anspråk. 
Harald Hårdråde landsteg i England med en arme av skandinaver 
för att genomdriva sina anspråk. Vid Stam/ord Bridge vann 
Harald Godwinsson en lysande seger över den norske kungen. 
Under tiden hade Vilhelm av Normandie landstigit söderut och 
härjade landsbygden. Harald tågade skyndsamt mot söder med sin 
arme, som var decimerad och medtagen när den mötte Vilhelms 
friska normandiska trupper. I slaget vid Hastings led Harald 
nederlag och stupade på va/platsen. 
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Det normandiska England 

Vilhelm kuvade de engelska baronerna och befäste sin ställning 
som Englands konung. Han delade upp jorden och behöll två 
femtedelar som sina privata domäner. De }ordegendomar som 
delades ut till hans stormän var så uppdelade att ingen feodal baron 
var tillräckligt mäktig att göra motstånd mot kronan. Vilhelm 
övertog också makten över den engelska kyrkan. Inga påvliga 
bullor eller bannlysningar fick offentliggöras i England utan· 
konungens medgivande. Vilhelm var välvilligt inställd till den 
cluniacensiska reformationen, som vid denna tid pågick på 
kontinenten. men krävde au den i England skulle äga rum under 
övervakning av kronan. 
Vilhelm erövraren efterträddes av sin son Vilhelm Rufus, en 
våldsam man som indrog kyrkliE;a }ordegendomar och dessas 
inkomster för sina egna syften. Ar 1100 påträffades han död i 
New Forest med en pil i hjärtat. 

Reiter skriver i en saklig. berättande stil, vilket innebär att han t ex inte skyr 
adjektiv (lysande, medtagen, friska). Han betonar det normandiska inflytandet 
före erövringen och han nämner de viktigaste personerna i dramat, samt 
motiven för deras anspråk på tronen. Akt 1 och 2 betonas, men akt 3 -
effekterna av erövringen - är tunnare. Som helhet får man naturligtvis ime 
reda på så mycket - men man får lust att veta mer. 

Här skiljer sig Reiter från de texter vi hittills tittat på. Hans text är helt enkelt 
bättre; hänger ihop på något sätt. Varför? Jo, Reiter resonerar faktiskt 
samtidigt som han berättar - han exemplifierar begreppet inre referens. De 
fakta han presenterar står i en meningsfull relation till varandra, de kittas ihop 
av konjunktioner och relativsatser som anger deras inbördes relationer och 
skapar en text som är lättläst och meningsfull. 

Reiter lyckas helt enkelt, på sitt korta utrymme, skapa en syntes av berättande 
och analyserande inslag. 
Det är pedagogiskt och står i motsats till det drag av primitiv historieskrivning 
som vi skymtat i de förra exemplen, det annalistiska inslaget: Att nämna saker 
utan yttre eller inre referens. 

En fängslande och välformulerad framställning 

Nu till England. Där finns en levande tradition av populär historieskrivning 
som ofta förenar en saklig, resonerande ton där läsaren själv får ta ställning till 
teorier och källmaterial, men en närmast journalistisk stil som överflödar av 
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intressanta detaljer. Ett gott exempel på detta hittar vi i Richard Winstons 
anikel Vilhelm Erövraren som ingår i Bences serie "Historiens milstolpar". 
utgiven 1971 på svenska. Texterna är gen9mgående av mycket hög kvalitet 
både stilistiskt och innehållsligt, skrivna av olika engelska forskare. Avsnittet 
om Vilhelm börjar i bästa reponagestil: 

Ungefär klockan 9 på morgonen den 14 ok.lober stod två ungefär 
jämnstarka armeer mitt emot varandra på ömse sidor om dalen 
mellan Telham Hill och en namnlös höjd som utmärktes av ett 
"gråaktigt äppelträd", i närheten av den nutida staden Battle. 
Vilhelm, hertig av Normandie, hade befäl över en brokig skara av 
normandiska soldater, allierade från Bretagne och flamländska 
legoknektar - till största delen av äventyrare som han hade 
övertalat au följa med över det "smala havet" för att vinna byte 
och jord. Vilhelms styrka har uppskattats till sex- eller sjutusen 
man; den lägre siffran är troligast. Kanske 1 200 av dessa var 
riddare, som hade medfört sina hästar i båtarna. Resten var 
infanteri med ett ovanligt stort antal bågskyttar. Riddarna bar 
kraftiga, med metallringar besa11a läderbrynjor som räckte till 
knäna, och benen skyddades av höga läderstövlar. De stred med 
svärd och lansar. Men prästerna bland dem, som Vilhelms 
halvbror Odo, biskop av Bayeu.x, använde klubbor. En sådan 
kunde krossa en mans huvud sine eff usione anguinis - utan den 
blodsutgjutelse som kyrkan förbjöd sina tjänare. Harold av 
Wessex, kung Harold Il av England, hade kanske e111usentalflera 
män än hertigen i tät formation kring sin_a två standar - Wessex' 
drake och hans personliga fälttecken , den kämpande mannen. 
Hans kärntrupper bestod av yrkessoldater - det var Harolds 
livknektar, beväpnade ungefär som normanderna. England hade 
rönt åtski/Jigt inflytande från Normandie, där Edward 
Bekännaren hade vuxit upp, och engelska vapensmeder hade gåll i 
lära hos kolleger på andra sidan Kanalen. Men Harold hade 
beordrat sina yrkessoldater att si11a av för all med sin sköldmur ge 
stöd åt de oerfarna män som i hast utskrivits från London och dess 
grannskap. De senare var beväpnade med allt möjligt: slungor, 
yxor, spjut, till och med hammare och liar. livknektarna höll sig 
till sina danska stridsyxor - fruktansvärda vapen - och spjut som 
antingen slungades eller användes som lansar för all kasta 
framstormande riddare ur sadeln. 

Harolds män var trölta. De hade marscherat nära tio mil från 
London på två dagar och intagit sina ställningar föregående nall. 
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Harold själv och livknektarna var ännu tröttare än de övriga. 
Under den gångna månaden hade de tillryggalagt nära 65 mil från 
London till York och tillbaka igen och däremellan utkämpat ett 
stort slag. Ty året 1066, "kometens år" hade sett fler invasioner än 
hertig Vilhelms. 

Enligt medeltida föreställningar förebådade en "stjärna med hår" 
en konungs död eJ/er ett rikes fall. Helt säkert kunde Ha/leys 
komet, som lyste över England i slutet av april 1066 tyckas 
bekräfta alla sådana farhågor. Edward Bekännaren hade dött i 
början av januari, och Harold Godwinson hade krönts till 
Edwards efterträdare på hans begravningsdag. (Huruvida man 
ansåg detta vara rätt eller fel berodde på vilket parti man 
tillhörde.) Det fanns åtminstone tre andra betydande 
tronpretendenter. Närmast det engelska kungahuset såväl som de 
normandiska hertigarna stod Edgar Atheling, men han var ännu 
omyndig. En annan kandidat var norske kungen Harald Hårdråde, 
som hade slutit förbund med Harold Godwinsons broder Tostig. 
Denne hade nyligen avsatts som earl av Northumberland; han 
tycks ha varit lömsk och opålitlig och fått hela landskapet emot 
sig. De starkaste anspråken hade Vilhelm av Normandie , som 
ock.så härstammade från engelska kungar och som övertygad om 
att Edward hade lovat honom tronen. 

Under Edwards sista år hade emellertid Harold i praktiken varit 
Englands härskare. Det var därför han kunde bemäktiga sig 
tronen så snabbt, och under de nio månader och nio dagar han 
regerade lyckades han befästa sin popularitet . För att citera en av 
hans anhängare "avskaffade han orättvisa lagar och stiftade goda, 
beskyddade kyrkor och kloster och visade sig from, ödmjuk och 
älskvärd mot alla." Han visade sig ock.så vara en anmärkningsvärt 
duglig krigare och framsynt organisatör. När hans broder Tostig 
- kort efter kometens uppträdande - plundrade ön Wight och 
härjade på Englands sydkust, skyndade Harold till Sandwichfrån 
London och drev bort honom. När Harold sedan fick höra att 
Vilhelm av Normandie sammandrog trupper för att hävda sina 
anspråk på tronen , posterade han skepp och män längs hela kusten 
och höll dem där över sommaren. Men få generaler eller kungar 
på den tiden kunde bemästra de stående armeernas 
intendenturproblem. I början av september hade förråden tagit 
slut. Dessutom tycktes faran vara över; våren och sommaren var 
den tid då "kungar drar ut i krig". Harold hemförlovade 
fyrdmännen, det anglosaxiska Englands värnpliktiga, den 8 
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september. Själv återvände han med sina skepp till London - och 
förlorade katastrofalt nog många av dem i samma oväder som 
hindrade Vilhelm av Normandie från au segla över Kanalen. 
Armens hem/ ör/ovning lwm vid den sämsta tänkbara tidpunkten. 
Knappt hade Harold lwmmit tillbaka till London förrän han hörde 
all hans norske namne Harald Hårdråde hade landstigit i norr. 
Tosrig hade förenat sig med honom, och i ell förbiurat slag vid 
Fu/ford hade den engelske förrädaren, den norske kungen och en 
blandning av norska och flamländska legoknektar krossar det 
engelska försvaret under earlerna av Mercia och 
Northumber/and. Sydeng/and tycktes ligga öppet för invasion. 

Haro/d begav sig genast no"ut med sina livtrupper. Han måste ha 
samlat ihop skingrade fyrdmän på vägen, ty det sägs all när han 
anlände till York hade han en arme bestående av "många tusen 
välbeväpnade stridande män". Han färdades över treuio mil så 
snabbt au han överrumplade nordmännen och deras allierade. 
Den 25 september I 066 sammandrabbade armeerna vid Stamf ord 
Bridge. Fastän nordmännen blivit försvagade vid Fu/ford, som 
hade kostat båda sidorna mycket, kämpade de som rasande. Men 
Haro/ds seger blev fullständig. Både Tostig och Harald Hårdråde 
stupade, och huvuddelen av invasionsstyrkanförintades. Kometen 
hade förvisso förebådat lwnungars död. Men dess inflytande hade 
tydligen ännu ej försvagats. Harold hade också förlorat många av 
sina män, och mill under sin triumf erfor han alt hertigen av 
Normandie hade landstigit vid Pevensey. Med sina beridna 
livtrupper återvände Harold skyndsamt till London och lät resten 
av armen följa efter i långsammare takt. Vilhelm av Normandie 
var vid denna tid bortåt fyrtio år gammal. Han var brutal, sniken, 
hänsynslös och äregirig men också en tapper och rådig ledare, 
utmärkt organisatör, from kristen och en god härskare som 
använde tyranni för alt främja sträng rä1tvisa. Han hade 
övervunnit det handikapp som sammanhängde med hans i/legitima 
börd och en plågsam barndom under sträng /ärla, och han hade 
tillkämpat sig absolut makt i eJJ hertigdöme som hade sönderslitits 
av tvister och förräderi. Två år tidigare hade han övertalat eller 
tvingat Harold Godwinson all lova honom stöd i hans anspråk på 
engelska tronen. Så snart Harold vunnir kronan igångsatte 
Vilhelm skickligt en förtalskampanj vid alla hov i Europa och 
anklagade den nye kungen för mened. Han skaffade sig påvlig 
välsigne/se för sin expedition i avsikt all straffa "menedaren" och 
började omedelbart värva män och bygga skepp för invasionen av 
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England. I motsats till Haro/d lyckades han hålla samman sina 
styrkor under sex långtråkiga veckor, medan han väntade på att 
vinden skulle vända sig, så att han kunde föra sin skara över 
Kanalen. Hans stora och kraftiga skepp, byggda för att medföra 
hästar och tung utrustning, drevs endast av segel och ej av åror. 

Fastän han inte anade det, var dröjsmålet förmånligt. Om han 
hade embarkerat när han var färdig, hade han mötts av en intakt 
engelsk flotta och kustbevakning och hade aldrig lyckats landstigå. 
När nu vinden plötsligt hade slagit om till sydlig och normanderna 
kunde landstiga vid Pevensey, mötte de inget motstånd. När 
Harold i sin ödesdigra brådska nådde fram till Sussex Downs med 
sin disponibla styrka - hälften hade ännu ej anlänt, försäkrar en 
krönikör - var Vilhelm fullt redo att möta honom. Terrängen var 
emellertid ofördelaktig för normanderna ; de måste anfalla 
engelsmännen i uppförsbacke. Och Vilhelm kunde inte ta risken 
av att undvika strid, ty Harolds arme spärrade vägen till London. 
Det var tydligt att engelsmännen endast skulle bli starkare för 
varje dag som gick, eftersom de hade avsevärt större resurser. 
Om Harold följt sitt sunda förnuft, hade han väntat, retirerat och 
dragit normanderna längre in på fientligt område. Men han valde 
strid; kanske var han alltför säker på sig själv efter den nyvunna 
segern, kanske önskade han rädda landet från ytterligare 
ödeläggelse. 

Detta är ju ett i sitt slag lysande stycke historisk journalistik. Vi ser de två 
härarna framför oss denna ödesdigra oktobermorgon, vi får en rad intressanta 
detaljer till livs, och vi sätts in i förspelet och aktörernas situation; allt detta 
skapar inlevelse. 

Fortsättningen av Winstons artikel är lika utomordentlig, men för lång att här 
citera. Själva slaget beskrivs livfullt, men framförallt analyserar Winston 
effekterna av erövringen på ett klart pedagogiskt sätt. Låt mig avsluta med att 
citera hans sista avsnitt om detta: 

I viss mening kan den normandiska erövringen betraktas som den 
avslutande prestationen i den stora expansionsvåg som förde de 
skandinaviska sjöfararna till Island, Grönland, ända till Amerikas 
kuster och satte dem i stånd att grunda den ryska monarkin och 
bevaka Konstantinopels portar åt kejsarna. Ty Normandie hade 
från början varit en skandinavisk koloni, och i Vilhelm 
Erövrarens barndom talades ännu fornnordiskt språk i Bayeux. 
Men det stora flertalet nordiska kolonister i Normandie hade 
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antagit sin omgivnings språk och latinska kultur. Vad de förde till 
England, såväl som till sina fjärran kolonier på Sicilien och i det 
Heliga landet var franska språket och romerska traditioner inom 
styrelse, lagstiftning och kyrka, tillsammans med vikingarnas 
energi och en ny organisationsralang som tycks ha uppkommit 
genom assimilationen. Dessa ättlingar rill vikingasjörövare gjorde 
i själva verket slut på vad som kan kallas den skandinaviska 
perioden i Englands historia. Fram till 1042 hade en dansk varit 
kung av England; efter 1066 blev England en alltför starkt 
centraliserad monarki för att ytterligare invasioner från Norden 
skulle bli möjliga. Dessutom blev England·helt införlivat med den 
europeiska världen genom personalunionen med Normandie, lår 
vara att denna ej blev bestående. Efter den normandiska 
erövringen präglades den engelska historien av att landet än 
närmade sig, än fjärmade sig från kontinenten - en process som 
fortsatt till våra dagar. Medan skandinaverna för sekler framåt 
drog sig undan från Europas politiska skådeqana, spelade 
engelsmännen sin roll först genom besillningar på kontinenten, 
sedan genom dynastiska och politiska allianser med denna. 

Ett århundrade framåt efter erövringen utgjorde språket en av de 
starkaste länkarna. Fastän de normandiska adelsmännen snabbt 
lärde sig anglosaxiska språket - som för övrigt nära liknade det 
språk deras förfäder talar - fortsatte de att använda franska vid 
hovet. li11eraturen, som alltid riktade sig rill den bildade klassen 
som hade gott om tid, skrevs inte längre på anglosaxiska. 
Anglosaxiska krönikan vidarefördes i nittio år efter erövringen 
men upphörde med Henry ll:s rronrillrräde. Däremot kom en 
märklig våg av lillerärt skapande under 1100-talet, en följd av 
ökar välstånd och stabilitet. Även inom arkirekruren märktes en 
enorm livaktigher. Katedralerna i Canterbury, lincoln, Weils och 
Salisbury m. fl. står som vittnesbörd om den normandiska stilen. 
Vilhelms och hans efterträdares frikostighet ledde också till arr 
många kloster byggdes i England och au klosterväsendet 
pånyttföddes. Munkarna odlade upp många kärr och skogstrakter 
och gav därmed materiellt bidrag till landets välstånd. De hjälpte 
till med att reformera det religiösa livet och medförde ofta 
ko111inentens lärdom från sina stiftelser i Frankrike. 

Allt som allt kan der sägas - med den sedvanliga risken f ör 
generalisering - att den normandiska erövringen, även om den 
förorsakade mycket lidande, också förde med sig en frisk fläkt 
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och ingöt ny energi i ett samhälle som i viss mån höll på att 
stagnera. Den gav England nyorientering mot den allmänna 
europeiska historien. Vilhelm Erövrarens efterträdare utvidgade 
hans besittningar på kontinenten så avsevärt, att de nästan 
uppslukade hela Frankrike. De franska kungarnas kamp f ör att 
ändra maktbalansen påverkade i hög grad Västeuropas följande 
historia. 

Winston lyckas sålunda på ett berättartekniskt suveränt sätt balansera 'de tre 
akterna mot varandra; med ett journalistiskt grepp för han oss in in medias 
res, ger så bakgrunden, kastar oss på nytt in i akt 2 och låter därefter akt 3 bli 
en lugnt resonerande och reflekterande epilog, där analytisk precision förenas 
med en syntetisk, välformulerad framställning. 

Om man vill hitta några svenska motsvarigheter, som kan mäta sig med detta, 
får man gå mer än 50 år tillbaka i tiden, till Carl Grimberg och hans förebild 
Simon Johannes Boethius. Men hur dessa lyckas med balansakten i dramat, 
hinner jag inte gå in på i detta nummer. Det kommer i nästa Kronos 
tillsammans med en del reflektioner kring Clas Brunius oerhört stimulerande 
bok om normanderna, Nordens fransmän (Nordstedts 1982). Läs den gärna 
nästa gång! Ni kommer att ha roligt varenda minut! 
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