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framgår av museitillväxten; ett per månad i Sverige och ett per vecka Storbri
tannien 
Problemen har således både en kvantitativ och en kvalitativ sida. De poten
fiella besökarna är fler ll}en är det rimligt att fixera sig vid besökarstockens 
procentuella utveckling? Ar antalet besökare en b~~ mätare på det kulturella 
mtresset respektive sevärdhetens konkurrenskraft? Ar det mest intressanta hur 
kulturen skall kunna stå emot de utstuderade marknadsföringsknep med vilka 
turistindustrin lockar turisthorderna in på akulturella banor? Handlar det 
mest om att sälja kulturen på rätt sätt, att locka och dra till sig publiken? 

Jag tror inte det. Det slag om besökarna som står längs sommarvägarna är nog 
knappast något mer än kortsiktiga skärmytslingar och J·ag tror inte heller det 
är där kulturkampen avgörs. "Information" och "markna sförin~" förefaller mig 
ha - något tillspetsat - blivit besvärjelser, de Sesam med vilka de kulturo
intressets fjäll skall fås att falla från gemene mans ögon. Risken är då up
penbar att vi hamnar i den heidenstamska romguidens dilemma. 

Jag tror i själva verket att resan till sevärdheten i stor utsträckning styrs 
av sådana lånisiktiga faktorer som utbildning och intresse (även om det natur
ligtvis alltid fmns och alltid kommer finnas en god andel "jag-var-där" - och 
impulsbesökare). Intresset för sevärdheten är knappast i första hand någon 
förevisnings- eller informationsteknisk angelägenhet - den intresserade besö
ker gärna ett aldrig så dammigt museum - utan en långsiktig utbildnings-, 
social- och kulturpolitisk fråga av - det behöver kanske inte tilläggas -
yttersta vikt. 

Jag finner det utopiskt att tänka sig att sevärdheten skulle kunna överta 
skolans roll som kulturell intressegrundare. Därför menar jag att spörsmålen 
kring åskådliggörandets filosofi alltid måste vara undertdnade exempelvis 
frågan om nedskärningar av skolans historieundervisning. andra sidan är det 
inte alldeles enkelt att isolera frågorna på det sättet. kådlighet är också 
ett viktigt led i undervisningen. 

Ur allmänkulturell synpunkt kan dock sevärdheten aldrig bli något mer än ett 
redskap, en replipunkt i den kulturella och historiska upplysningens tjänst. 
Det får givetvis mte förhindra att man söker nya vägar i arbetet med att 
förmedla de bakomliggande sammanhangen kring den synliga historien. Men 
samtidigt finns det också kanske all anledning att slå vakt om sevärdhetens 
egenart - som eljets riskerar att förloras om man fäster alltför stort avseen
de vi de kortsiktiga publikvinster 

TH 

SVEARNA SPÖKAR IGEN 

Lars Gahrn, numera fil doktor på en avhandl!ng med rubri_ken "Sveariket i käl
lor och historieskrivning", har av trycket nyligen utkommit med en bok ~om 
påminner om avhandlingen. - "Bland svear och gptar'; GötebO'JJ 1989. Enligt 
förtalet utgörs boken av material som inte rymdes mom avhandlmgens ram, men 
som tillkommit i samband med denna. . 
Underrubriken till hans nya bok är: "Undersökningar rörande samfärdsel, nks
delar, försvarsbehov, ledungståg och konungens krigsfolk". 



84 
Enormt material 

Liksom i sin avhandling greppar Gahm här över enorma områden: arkeologi, 
runologi, isländsk filologi, klassisk fornkunskap, historia, ~ennanistik, 
ortnamnsforskning. Hans lärdom är betydande och det är med glädje man hälsar 

· varje tillskott som kan sprida lite ljus över vår dunkla fornhistoria och då 
SP.eciellt det som blivit sena tiders stora stridsäpple: Hur gick riksenandet 
ull? Vilka processer ledde fram till statsbildningen i Sverige~ Var "svearna" 
de pådrivande? Gahrn har ju gjort sig känd som försvarare av den äldre histo
rieforskningens tro på ett "svearike" med centrum i mälardalens gamla Upsala. 
Härifrån utgick riksenandet. "Sveariket" blev Sverige, därav namnet. 

Hans avhl\ndling prisades typiskt nog av vår nuvarande "rikshistoriker", pro
fessor Alf Aberg som "mönstergill" i en recension i Svd 16/7 i år. 

Ytlig historiemetodik 

Hur är det nu med Gahrns mönstergillhet? Nog kan man hålla med Alf Åberg om 
att Gahrn håller sig till vedertagna mönster. Men med historiemetodiken är det 
sämre. Den karaktäriseras av att Gahrn skummar på ytan; för den som verkligen 
vet hur disparat och svårtillgängligt källmaterialet till vår fornhistoria är, 
fra mstår Gahrn som en kompilator och eklektiker, en som skummar på ytan. Han 
arbetar med lösryckta citat, översätter godtyckligt och utelämnar material som 
inte passar hans syften. 

Med tvärvetenskapligheten är det skralt; framförallt saknar man anknytning 
till modern arkeologisk forskning. Låt mig ta ett konkret exempel. 

Svear - ett diffust begrepp 

Ett av bokens kapitel heter "Tacitus berättar om svearna", sid 111-115. Garhn 
diskuterar här återigen ett av "sveicisternas" paradställen, Tacitus beskriv
ning av "svionernas samhällen, belägna ute i själva oceanen". Detta torde vara 
en av de mest söndertuggade texterna i hela germanistiken. 

Det la tinska ordc;t "suiones" är dunkelt och kan absolut inte översättas med 
"svear" som Alf Aberg gör, och som Gahm gjorde i sin avhandling för ett år 
sedan. 

I sin nya bok "Bland Svear och Götar" kan Gahrn inte riktigt bestämma sig för 
hur han skall översätta "suiom:s": han har inte mindre än tre olika översätt
ningar: svioner, svear samt, hör Och häpna Swedes, dvs svenskar i den engel
ska sammanfattningen. 

Kan en vetenskapsman använda så diffusa begrepp? De tre orden betyder ju helt 
olika saker. Att det latinska "suiones" etymologiskt hör ihop med "svear" har 
aldrig någon betvivlat. Men man skriver inte modern historia med hjälp av ord
likheter och etymologi: vi har helt enkelt ingen aning om exakt var Tacitus 
menade med "suiones", alltså bör man inte översätta utan skriva "suioner" på 
samma sätt som de vetenskapligt skolade översättarna av Adam av Bremens 
berömda skildring på latin av Sverige på 1070-talet översatt Adams begrepp 
"sveones" med sveoner. 

Fanns det ett svearike? 

Nu kommer vi till den verkli~t brännande kärnfrågan: Har det någonsin funnits 
ett mäktigt "Svearike", ett "Sv1aveldi" som de isländska sagorna talar om? 

Gahrn skapar tyvärr ingen klarhet i detta. När han skall översätta Tacitus 
begrepp "Suionum civitates", skriver han "Suionernas riken". Alla (och det är 
milnga) som tidiga re översatt "civitates", har översatt med samhällen (Curt 
We ibull) eller fofkomrMen (Birger Nerman) men Gahrn vill alltså ha det till 
riken; n&gon tyP av sta tsbildning. Detta är godtyckligt och typiskt för Gahrns 
oförmåga att frigöra sig från gamla nationalmyter. 



Om man läse r hans nya bok blir kontentan ungefär den följande: Sverige bestod 
under tidig medeltid ( 1000-1200-talet ungefär) av en samling fristående lands
delar. Kommunikationerna dem emellan var dålig. Kungarna var svaga. Ledungs 
väsendet var till för plundring och in~et försvar som kungen använde för att 
kontrollera eller hålla samman de spridda landsändarna. Fasta garnisoner fanns 
inte. Kungens hird var liten. Småkungarna bekämpade varann och mördades 
friskt. Först med Gustaf Wasa fick vi en härskare som förmådde hålla samman 
riket. 

Kontentan blir alltså att det aldrig funnits något mäktigt "svearike". Ändå 
forsätter Gahrn att tja ta om "rikskärnan", dvs mälanlalen. 

Med sin nya bok har Lars Gahrn lyckats skapa en sorts total förvirring. Vi vet 
ju att en svensk statsbildning uppstod under medeltiden men Gahrn ger oss inte 
ett enda uppslag om hur denna långa process gick till. 

Fastnar i detaljer 

I stället har Gahrn fastnat i detaljundersökningar om t ex Snorres skildring 
av kung lngjald lllråde och hans innebränning av de tolv småkungarna, om sam
färdsel, ledung och mycket annat. Det hela leder ingenstans och är f ö bättre 
behandlat på många andra håll, därför att Gahrn inte förmår plocka ihop delar
na sen han skjutit sönder det gamla bygget. Gahrn är fast i föråldrade mönster 
och han undviker på ett helt häpnadsväckande sätt att ställa elementära frå
gor: Vad betydde t ex kyrkan? Om vi tittar på Europas medeltidshistoria finns 
det ett tydli~t mönster som går igen i alla senare nationalstater: kristendo
men ger legitimitet åt hä rskarna och först med den mäktiga kyrkans stöd kan 
någon stamhövding hävda sin maktställning och ena riket ur den mörka medelti
dens oändli)!a stam- och partistrider. Det gäller Frankrike med Klodvig. det 

galler tramrörallt Europas ranelstater pa 1vvv-.. 11et: 1<yss1ana, t'olen, Unge111, 
England, Danmar.k och. Norge och förmodligen också Sverige. Hur man kan låt
sas behandla svenges nksenande utan att analysera kyrkans och kristendomens 
roll är en gåta. 

Föråldrad syn 

G.ahr~s. historiemetodik är också minst sagt egendomlig; han låtsas bedriva god 
kallknllk genom att vara mycket "sträng" mot gamla källor som inte direkt kan 
kontrolleras av andra samtida källor. 
Nu är detta en parodi på Weibulliansk historiemetod. Den klassiska källkriti
ken kan endast bedrivas på perioder som har ett rikt skriftligt källmaterial. 
~e fåta liga skriftliga källorna från vår tidigare medeltidshistoria måste kom
bm~ras med modern tvärvetenskaplighet; arkeologi, rättshistoria, ortnamnsfor
skning, etnografiska studier, komparativa historiska studier, kyrkohistoria 
osv. In~.en. kan .. klara av det~a e~.sam, allra minst Gahrn.- Gahrn rusar igenom 
detta vald1ga falt, stannar ull har och dar, skummar hte på ett annat stäl
le, hoppar över centrala områden och arbetar dessutom med diffusa, föråldrade 
begrepp som "svear", "götar" och sagorikenas småkungar. 

Nu skall man kanske inte kritisera Gahrn alltför hårt; troligen hade han inte 
fått doktorera om han hade ifrågasatt i stället för att försvara nationalmyten 
om svearnas riksledarskap. 
Dessutom har han ensam försökt göra det som ett helt lag av specialister i 
t~ä~etenskapli~. anda bor~~ göra: ~tforska riksenandet utifrån andra perspek
tiv an de ~rad111onella. Har finns JU redan en hel del forskning, som Gahrn 
helt enkelt ignorerar, t ex Elsa Sjöholms om Sveriges medeltidslagar. 
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