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1.	Fjärdarna	glittrar	och	i	farlederna	tuffar	fritidsbåtar	sida	vid	sida	med	
lokalbefolkningens	snipor	och	Tupperwarebåtar.	Turisterna	lägger	till	i	gästhamnarna	
för	att	proviantera,	snacka	lite	skit	med	grannen	och	sedan	gå	och	lägga	sig.	För	tusen	år	
sedan	var	situationen	inte	direkt	annorlunda.	Ja,	möjligen	tuffade	båtarna	inte	omkring	
och	plastbåtar	hade	man	inte	hittat	på	än,	men	Föglö	var	redan	då	en	plats	där	man	
färdades	igenom,	från	Sveariket	i	väster	till	Finland	och	Estland	i	öster.	Och	jag	är	säker	
på	att	fjärdarna	glittrade	lika	vackert	då.	
	
Jag	heter	Maths	Bertell	och	är	lektor	i	religionsvetenskap	vid	Mittuniversitetet	i	
Härnösand.	Min	forskning	har	framförallt	behandlat	vikingatiden	och	dess	kultur	och	
det	kommer	mitt	sommarprogram	att	handla	om.	Och	om	det	nystartade	projektet	om	
det	vikingatida	Föglö	som	på	något	sätt	tycks	ha	försvunnit	ur	historien.		
	
Låt:	Bobbie	Gentry	”Ode	to	Billie	Joe”	4.13	
	
Det	där	var	Bobbie	Gentry	med	låten	”Ode	to	Billie	Joe”,	hennes	stora	hit	under	den	korta	
karriär	hon	hade	i	slutet	på	60-talet,	innan	hon	började	intressera	sig	för	andra	saker.	
	
	
Vad	är	vikingatiden?	Tidsperioden	brukar	placeras	mellan	cirka	800-1050	och	brukar	i	
böckerna	beskrivas	som	en	tid	av	internationella	kontakter:	antingen	handlade	man	
med	varandra	för	att	ha	något	fint	med	sig	hem	eller	så	slog	man	folk	på	käften.	Ibland	
både	och.	Årtalen	är	ungefärliga	och	kan	egentligen	preciseras	till	793	till	1066.	Den	8	
juni	påtade	munkarna	vid	klostret	i	Lindisfarne	i	sin	trädgård	och	tänkte	på	Gud	och	
levde	i	tron	att	deras	kloster	låg	vid	en	skyddad	vik	som	inte	skepp	kunde	färdas	in	i.	Så	
var	det	inte.	De	nordiska	vikingarnas	skepp	var	flatbottnade	och	attacken	kom	snabbt.	
Europa	skulle	under	de	kommande	århundradena	få	uppleva	många	sådana	här	anfall	
och	vikingatiden,	när	unga	nordiska	män	låg	ute	till	sjöss	under	lång	tid	för	att	få	se	sig	
om	lite	grann	och	göra	sig	en	hacka	och	vikingatiden	hade	bara	börjat.	Nästan	alla	vid	
klostret	dödades	och	det	plundrades	på	allt	av	värde.	
	
Låt:	New	York	Dolls	”Trash”	3.08	
	
New	York	Dolls	med	låten	Trash	från	deras	första	lp	från	1973.	Fortfarande	så	gott	som	
ny.	
	
2.	Slutet	på	vikingtiden	brukar	räknas	till	1066	och	då	inte	slaget	vid	Hastings	som	
många	förknippar	med	det	årtalet,	utan	ett	annat	slag	samma	år,	nämligen	vid	Stamford	
Bridge,	sedemera	hemmaarena	för	fotbollslaget	Chelsea.	Vid	Stamford	Bridge	förlorade	
Harald	Hårdråde	makten	över	danelagen,	den	kungamakt	som	styrt	England	under	lång	
tid.	Haralds	namn	sägs	komma	av	att	han	var	en	hårdför	härskare,	men	det	finns	också	
de	som	säger	att	det	var	precis	tvärt	om:	han	var	något	av	en	mes.	Vinnarna	skriver	ju	
historien	som	ni	vet..		Så	där	emellan	har	vi	alltså	vikingatiden.	En	omvälvande	tid	i	
Norden,	inte	minst	religiöst.	Överheten	hittade	den	där	nya	religionen	kristendom	och	
tyckte	den	verkade	som	en	bra	idé	och	man	övergav	den	fornnordiska	religionen	med	
Tor,	Oden,	Frej	och	Freja.	Nu	var	det	kanske	inte	främst	för	att	kristendomen	var	så	
mycket	bättre	än	asatron,	rent	teologiskt.	Religionen	under	vikingatid	var	ganska	
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jordnära	och	inriktad	på	resultat.	Man	gillade	det	som	funkade	helt	enkelt.	Men	
kristendomen	hade	en	sån	schysst	organisation	och	dessutom	introducerade	den	något	
nytt	i	den	nordiska	religionshistorien:	”vi	har	rätt	och	ni	har	fel”.	
	
	
Låt:	Thåström	”En	perfekt	värld”	2.39	
Thåström	med	En	perfekt	värld	från	1989,	en	gullig	liten	popdänga	om	alla	fantastiska	
familjer	och	deras	lyckade	liv.	Eller	inte.	
	
Den	fornnordiska	religionen	och	kulturen	hade	inte	sett	religion	som	något	
konkurrerande,	istället	som	olika	varianter	av	samma	sak.	Andra	religioner	hade	också	
åskgudar,	så	när	killen	från	Uppland	träffade	en	jämnårig	från	Savolax	och	diskuterade	
teologi,	ni	vet	så	där	som	ju	alla	ungdomar	gör,	så	får	han	reda	på	att	åskguden	i	Finland	
kallas	Ukko.	”Aha,	säger	han,	vi	kallar	honom	Tor!”	”Vai	niin,	svarar	Savolaxkillen,	
Tuuri!”	
	
Det	som	verkade	vettigt	togs	upp	i	den	egna	traditionen	och	det	som	man	inte	begrep	
lämnades	därhän.	En	dyrkan	av	en	havsgud	har	sannolikt	svårt	att	få	fäste	i	en	öken.	Så	
när	kristendomen	dök	upp	tänkte	man	till	en	början:	Ok	ni	kör	med	en	gud?	Verkar	lite	
snålt	men	ok,	vi	kan	få	plats	med	honom	också.	Vadå,	bara	honom?	Ok,	Kristus	också,	ok.	
Och	kristus	mamma,	nåja	nu	börjar	de	bli	lite	fler	i	alla	fall.	Helgon	säger	ni,	ja	det	blir	ju	
bättre.	Men	det	är	väl	ok	om	vi	blotar	litet	till	Tor	också?	Inte	det	nej..	vad	griniga	ni	är..	
men	då	tror	jag	att	jag	håller	fast	vid	den	gamla	idén	ändå.	Men	vifta	inte	så	där	med	
svärdet!	Man	kan	ju	göra	sig	illa!!		Okok,	jag	köper	väl	den	där	kristusgrejen	då,	den	ger	
ju	i	alla	fall	rätt	bra	kontakter	i	Tyskland	och	England.	
	
Låt:	Elvis	Presley	”Run	on”	
	
Elvis	Presley	med	låten	Run	on	från	How	great	thou	art.		
	
	
3.	Det	här	gör	vikingatiden	till	lång	förändringstid,	inte	bara	religiöst,	för	kristendomen	
är	liksom	ett	paket	på	den	här	tiden.	I	paketet	ingår	bildandet	av	stater,	en	kyrklig	
organisation,	sockenbildning,	centralisering	och	inte	minst	en	skriftkultur.	Innan	
kristendomen	kommer	till	Norden	är	det	in	första	hand	en	muntlig	kultur	som	råder,	allt	
som	är	värt	att	bevara	hålls	i	huvudet	och	pratas	om	för	att	kolla	att	alla	är	av	samma	
uppfattning.	Innan	kyrkan	började	föra	bok	på	vem	som	föddes	var	och	av	vem,	så	var	
man	tvungen	att	hålla	reda	på	det	här	själva.	Tänk	er	lite	som	när	de	där	äldre	
släktingarna	träffas	och	diskuterar:	”	jomen	han	var	ju	från	Hindriks	i	Sonboda	och	gifte	
sig	med	hon	lärardottern	där	från	Degerby.	Och	pappan	där	var	ju	från	Torp	i	Eckerö	om	
jag	inte	minns	fel.	Tre	syskon	tror	jag	att	de	var..”	Och	man	tänker,	men	herregud,	hur	
orkar	de?	I	en	äldre	kultur	var	det	inte	bara	för	att	man	gillade	att	nörda	in	på	detaljer,	
det	fyllde	en	viktig	funktion.	För	när	arvet	sen	skulle	delas	upp,	var	det	rätt	bra	om	alla	
var	av	samma	åsikt.	Nu	vet	ni	ju	lika	väl	som	jag,	att	så	blir	det	ju	inte	ens	idag,	men	man	
kan	ju	försöka.	
	
Låt:	The	Faces	”Bad’n’ruin”	5.23	
	
The	Faces	med	”Bad	’n’ruin”,	rockvärldens	ultimata	partyband.		
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Religionen	under	vikingatiden,	men	även	långt	fram	i	tiden	är	vad	man	skulle	kunna	
kalla	samhällets	kitt.	Och	det	är	den	tillhandahåller	en	gemensam	föreställning	om	hur	
universum	sitter	ihop,	den	förklarar	varför	saker	är	som	de	är	och	den	erbjuder	sociala	
kontakter	och	mötespunkter.	Den	här	också	helt	sammanvävd	med	resten	av	samhället	
och	det	finns	inga	tydliga	gränser	mellan	något	religiöst,	juridiskt	eller	ekonomiskt.	Att	
religionen	är	något	privat,	det	är	en	uppfattning	som	breder	ut	sig	först	under	1900-talet	
och	framförallt	efter	andra	världskriget.	Samtidigt	har	den	religiösa	mångfalden	gjort	
det	möjligt	att	plocka	ihop	sin	egen	privata	religion	med	inslag	från	världens	alla	hörn.	
Ni	har	säkert	hört	det	själva	”Tror	du	på	Gud?”	”Mjää,	men	jag	tror	på	något”.	Vad	detta	
något	är,	är	ofta	svårt	att	ringa	in	och	få	grepp	om,	men	det	gör	egentligen	inget	inte	så	
länge	det	är	begripligt	för	den	som	tror	på	det.	Och	man	behöver	inte	försvara	vad	man	
tror	på	och	behöver	sällan	göra	det,	för	samtal	av	den	typen	är	väldigt	ovanliga.	Kanske	
är	det	för	privat	och	kanske	är	det	därför	som	många	upplever	öppet	troende	och	
missionerande	som	hotfulla	och	jobbiga.	Jehovas	vittnen	till	exempel	får	ofta	skit	för	att	
de	ringer	på	dörren	och	undrar	om	du	inte	vill	få	din	själ	räddad.	Men	de	flesta	är	väl	
som	den	där	personen	som	fick	en	runsten	rest	över	hans	minne.	På	runstenen	står:	Gud	
hjälpe	hans	själ	bättre	än	han	själv	gjorde.	
	
Låt:	Hank	Williams	”I	don’t	care	(if	tomorrow	never	comes)”	
	
Och	det	där	var	de	brustna	hjärtanas	mästare,	Hank	Williams	och	låten	I	don’t	care	(if	
tomorrow	never	comes	
	
	
4.	Hur	kan	vi	då	veta	något	om	vikingatiden?	För	östra	Norden	det	vill	säga	Sverige,	
Åland	och	Finland	är	det	framförallt	arkeologiskt	material	som	berättar	något	om	
människorna	som	levde	för	1000	år	sedan.	Det	skriftliga	materialet	som	behandlar	
vikingatiden	är	framförallt	från	Island	och	berättar	om	förhållandena	där.	En	del	skrifter	
talar	också	om	Svealand	och	framförallt	Uppsala.	Island	koloniseras	ju	i	mitten	av	800-
talet	av	norrmännen	och	tycks	ha	ansetts	ligga	alldeles	för	långt	bort	för	att	vara	
intressant	innan	det	bebos	av	norrmännen.	Under	den	här	tiden	talades	ungefär	samma	
språk	i	Norden,	svenska,	danska	och	norska	fanns	inte	än	och	även	om	det	fanns	olika	
dialekter	så	hade	man	inga	problem	att	förstå	varandra.	Den	språkliga	enheten	splittras	
sedan	när	de	moderna	nationerna	föds	och	språk	blir	politik	och	det	viktigt	att	danska	är	
danska	för	att	markera	att	man	var	något	annat	än	svenskar.	I	alla	nationalistiska	
strävanden	har	språket	varit	en	viktig	del.	Men	under	vikingatid	hölls	det	alltså	ihop	
med	flitiga	kontakter	och	en	gemensam	religion	och	världsuppfattning.	Men	hur	vet	vi	
det?	Det	är	helt	enkelt	för	att	vi	ser	i	det	arkeologiska	materialet	att	kulturen	hänger	
ihop	runt	den	skandinaviska	halvön	och	dess	kolonier.		
	
När	det	gäller	de	myter	som	berättas	i	de	isländska	skrifterna,	i	den	äldre	och	yngre	
Eddan,	vet	vi	med	säkerhet	att	de	även	var	kända	här	i	den	östra	delen	av	Norden.	I	
eddorna	berättas	om	när	Tor	beger	sig	till	jätten	Hymir	för	att	hämta	en	kittel	att	brygga	
öl	i	och	samtidig	passar	han	på	att	ge	sig	ut	och	fiska	efter	Midgårdsormen.	Ormen	är	en	
rejäl	bit,	som	sträcker	sig	runt	allt	land	där	han	ligger	och	biter	sig	själv	i	svansen.	Som	
krok	tar	Tor	med	sig	ett	ankare	och	han	agnar	med	ett	oxhuvud	innan	han	sätter	sig	och	
ror	ut	på	havet.		Det	här	är	ingen	vanlig	gädda	som	Tor	är	ute	efter.	Hymir	tycker	att	det	
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här	är	lite	väl	läskigt	och	vill	hela	tiden	vända	tillbaka	när	havet	blir	djupare	och	djupare.	
Det	lyssnar	inte	Tor	på	utan	kastar	i	ankaret	och	det	dröjer	inte	länge	innan	han	får	
napp.	Till	historien	hör	att	Tor	är	galet	stark	tack	vare	sina	styrkehandskar	och	sitt	
styrkebälte	och	han	börjar	långsamt	att	hala	upp	sin	fångst.	Han	tar	i	så	in	i	Norden	att	
han	trampar	genom	botten	av	båten.	Strax	därefter	kommer	midgårdsormen	upp	till	
ytan	och	Tor	ska	just	till	att	slå	honom		med	hammaren	Mjölner.	
	
Kiss	”Talk	to	me”	
Ace	Frehley	piggnade	till	inför	Unmasked	1979	och	gjorde	bland	annat	den	här	låten,	
Talk	to	me.	På	trummor	på	skivan	har	vi	inte	Peter	Criss	som	det	står	på	omslaget	utan	
Anton	Fig,	som	också	spelade	på	Ace	soloskiva	något	år	tidigare.		
	
Tor	ska	just	till	att	slå	honom		med	hammaren	Mjölner	när	den	nu	vettskrämde	Hymer	
tar	fram	en	kniv	och	skär	av	linan	till	ankaret	och	ormen	sjunker	till	botten	igen.	Hymer	
själv	har	bara	fångat	ett	par	valar.	Den	här	ganska	roliga	historien	säger	mer	än	man	
först	kan	tro.	Det	är	ingen	tillfällighet	att	Tor	slåss	mot	just	Midgårdsormen	och	inte	
heller	att	han	inte	får	upp	honom.	Men	myten	säger	oss	också	något	om	hur	
sanningsenliga	myterna	är	och	hur	spridda	de	var.	På	en	runsten	i	Altuna	i	Uppland	finns	
en	bildåtergivning	av	just	den	här	myten.	Man	ser	Tor	stå	med	sin	hammare	och	ur	
båtens	botten	sticker	hans	fot.	Han	håller	i	en	lina	och	i	andra	änden	sitter	
Midgårdsormen	fast.	Runstenen	är	rest	över	Holmfast	och	hans	son	som	blivit	
innebrända	och	är	daterad	till	andra	hälften	av	1000-talet.	Alltså	var	myten	som	finns	
nedskriven	på	Island	känd	i	Uppland	och	karaktären	Tor	med	sin	huvudfiende	ett	
välkänt	motiv.	Annars	skulle	man	inte	ha	låtit	hugga	in	den	i	ett	offentligt	monument	
som	en	runsten.	
	
Genom	tvärvetenskapliga	studier	kan	vi	fortsätta	lägga	det	vikingatida	pusslet,	bit	för	
bit.	Det	är	ett	svårt	pussel,	eftersom	vi	inte	har	en	aning	om	hur	många	bitar	det	ska	vara	
på,	hur	många	som	saknas	och	dessutom	har	någon	slarvat	bort	locket	med	bilden	av	
hur	det	ska	se	ut	när	det	är	färdigt.	Vi	kommer	heller	aldrig	att	hitta	alla	pusselbitar,	
eftersom	de	dammsugits	upp	av	historien.	
	
The	Cramps	”Human	fly”	
The	Cramps	med	Human	Fly.	
	
7.		
Fornnordisk	religion	handlar	ganska	lite	om	moral	och	absolut	inte	om	någon	synd	eller	
något	straff.	Gudarna	är	allt	annat	än	några	förebilder	moraliskt	sett.	Särskilt	Oden	är	en	
svekfull	typ	som	aldrig	håller	löften	eller	dra	sig	för	att	utnyttja	folk	för	att	nå	sina	mål.	
På	slagfältet	låter	han	de	bästa	krigarna	dö	för	att	han	skulle	få	dem	till	Valhall	i	väntan	
på	den	sista	striden	mot	kaosmakterna.		
Men	stopp	nu	ett	tag.	Vad	är	de	här	historierna	egentligen	för	något,	trodde	man	
verkligen	på	det	här?	Det	verkar	ju	mest	vara		sagor?	Gudar	som	ljuger	och	bedrar,	
förvandlar	sig	till	hästar	och	jag	vet	inte	allt?	Det	verkar	ju	helgalet?	Saken	är	att	ja,	det	
gjorde	man.	Men	inte	bokstavligt.	Ja,	det	fanns	väl	barn	och	enstaka	vuxna	som	tog	det	
bokstavligt,	men	de	som	var	mer	teologiskt	bevandrade	förstod	vad	de	här	myterna	var,	
nämligen	konstnärliga	utformningar	av	religiösa	föreställningar,	där	den	religiösa	myten	
inte	betyder	det	som	händer	i	berättelsen	utan	det	som	kommer	ut	av	den.		
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Screaming	Jay	Hawkins	”I	put	a	spell	on	you”	
Sceaming	Jay	med	sin	låt	I	put	a	spell	on	you,	som	han	faktiskt	skrev	men	aldrig	fick	
någon	vettig	ersättning	för.	Det	finns	de	som	tror	att	det	är	en	kärlekslåt.	Inte	i	händerna	
på	Screaming	Jay…	då	är	det	en	stalker-låt.	
	
Men	vad	har	vi	här	då,	på	Åland	och	i	Sverige,	östnorden?	Jämfört	med	Island,	inte	
mycket,	men	vi	har	en	del.	En	sak	som	finns	är	runinskrifterna.	Ca	3-4000	i	Sverige	
framförallt		vanliga	i	Södermanland	och	Uppland.	Särskilt	runt	Vallentuna	är	de	vanliga.	
De	flesta	är	från	1000-talet	och	har	tyvärr	oftast	en	fast	formel:	x	reste	stenen	över	y.	
Gud	hjälpe	hans	själ.	Gud	hjälpe	hans	själ?	Ja,	det	är	ju	det:	runstenarna	är	ju	kristna	till	
nästan	95%.	De	har	böner	och	kors	och	de	vill	bevara	minnet	över	en	avliden,	ofta	död	i	
fjärran	land.	Så	för	den	som	vill	lära	sig	en	massa	om	vikingatiden	är	inte	så	hjälpt	av	
runstenarna,	även	om	många	tycker	att	de	ser	väldigt	hedniska	ut.	Men	även	där	finns	
ibland	en	del	humor,		t	ex	så	reste	Jarlabanke	en	sten	som	nu	står	utanför	Vallentuna	
kyrka,	där	han	skryter	om	att	äga	hela	Täby.	Några	år	senare	ristar	han	på	baksidan	att	
han	nu	har	utökat	sina	egendomar.	Och	stenen	poängterar	fortfarande	att	han	lät	göra	
ristningen	medan	han	själv	levde.	Han	misstänkte	väl	att	ingen	skulle	resa	en	sten	över	
honom	när	han	dog	och	tog	saken	i	egna	händer.	Kanske	var	han	inte	direkt	en	
hedersknyffel.	Som	det	står	i	eddadiktningen:	Fä	dör,	fränder	dö,	men	ett	vet	jag	som	
aldrig	dör:	dom	över	död	man.	
	
	
Gillian	Welch	och	Dave	Rawlins	”Wind	and	rain”	
	
Men	Åland	då?	Runinskrifter	finns	inte	på	Åland,	de	finns	sporadiskt	i	Roslagen,	men	det	
är	uppenbarligen	så	att	resandet	av	runstenar	och	skriftkulturen	i	första	hand	fanns	
bland	bönder	med	ägor	i	Uppland,	där	det	fanns	vägar	att	resa	stenarna	vid	och	
antagligen	var	det	här	ett	skrytmode	bland	överklassen	som	aldrig	nådde	Åland.	
Traditionen	här	var	en	annan.	Men	i	Sverige	finns	också	landskapslagarna,	som	
visserligen	inte	är	vikingatida,	men	de	ekar	en	förkristen	tid.	Gutalagen,	Gotlands	
medeltida	lag,	har	en	medföljande	saga,	Gutasagan	som	berättar	om	Tjelvar	som	var	den	
som	fick	Gotland	stabilt.	Innan	Tjelvar	kom	dit,	var	Gotland	instabilt,	varje	natt	sjönk	det	
i	havet	för	att	stiga	upp	igen	på	dagen.	Har	det	funnits	en	liknande	myt	om	Åland?	Vilken	
roll	hade	Åland	under	vikingatiden?		
	
Gotland	och	Åland	tycks	ha	haft	ganska	olika	roller.	På	Gotland	fanns	Visby,	som	tydligt	
skilde	sig	från	den	omkringliggande	landsbygden,	den	typen	av	stad	tycks	inte	ha	funnits	
på	Åland,	även	om	Matts	Dreijer	envist	försökte	placera	Birka	på	Åland.	Men	Åland	var	
också	annorlunda	rent	fysiskt	med	sitt	myller	av	öar	och	fortfarande	den	självklara	
vägen	till	Finland	och	finska	viken	och	vidare	till	Ryssland	om	du	vill	gå	sjövägen	i	en	
mindre	båt.	Det	här	har	präglat	de	människor	som	bott	på	Åland	även	under	vikingatid.	
Men	det	har	också	påverkat	källmaterialet	vi	har.	Under	900-talet	färdas	en	arabisk	man	
vid	namn	Ibn	Fadlan	upp	till	det	ryska	flodsystem	och	träffar	en	grupp	nordbor	som	
kallas	ruser.	Ibn	Fadlan	som	är	en	god	muslim	tycker	att	de	är	de	skitigaste	han	
någonsin	sett.	De	offrar	mat	till	gudarna	som	hundarna	tar	men	tror	att	guden	tagit	emot	
deras	gåva.	De	här	ruserna,	kom	sannolikt	från	Roslagen,	något	som	de	flesta	forskare	är	
eniga	om.	Deras	namn	ligger	också	till	grund	för	Ryssland	och	det	finska	namnet	på	
Sverige	Ruotsi.	Farleden	de	då	måste	ha	tagit	passerade	Åland.	
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Grand	Funk	Railroad	”We’re	an	american	band”	
Homer	Simpsons	favoritband	Grand	Funk	Railroad	med	låten	We’re	an	american	band,	
från	lpn	med	samma	namn.	Bra	band	har	tur	och	det	hade	Grand	Funk	Railroad	när	de	
skulle	släppa	We’re	an	american	band	på	70-talet.	För	dyra	pengar	köpte	de	reklamplats	
på	en	jätteskylt	vid	Times	Square	i	New	York	City	för	att	promota	skivan.	Strax	efter	att	
den	hade	klistrats	upp	så	gick	skyltklistrarna	i	strejk	och	strejken	varade	i	tre	månader.	
Grand	Funk	hade	bara	betalat	för	ett	par	veckor	men	fick	nu	två	och	en	halv	månad	
gratis.	Reklamen	gjorde	susen	och	de	sålde	massvis	med	skivor.	
	
Men	samtidigt	på	vikingatiden	så	passerade	ruserna	Åland	och	for	vidare	mot	Novgorod	
och	Kiev.	Läget	mitt	i	Östersjön	gör	Åland	till	en	historiskt	mycket	intressant	plats,	inte	
bara	under	stormaktstid	och	första	och	andra	världskriget.	Åland	är	en	naturlig	farled	
och	ett	lås	upp	mot	Bottenviken.	Åland	är	översållat	av	medeltida	stenkyrkor	och	
omdiskuterad	ålder.	Att	datera	kristendomens	intåg	på	Åland	eller	någon	annanstans	
heller	för	den	delen	brukar	vara	en	ganska	intressant	sport.	Många	dateringar	av	
stenkyrkor	brukar	ha	en	stark	vilja	att	föra	kyrkan	så	långt	tillbaka	i	tiden	som	möjligt.	
Gammalt	är	fint	och	unikt.	Ibland	hör	vi	argumentet	att	stenkyrkan	visserligen	tycks	
vara	från	1300-talet,	men	att	den	sannolikt	föregåtts	av	en	träkyrka.	
Träkyrkeargumentet	är	rätt	bra,	det	är	sannolikt	så	att	många	kyrkor	var	av	trä,	när	
stormännen	runt	om	i	Norden	började	bygga	så	kallade	privatkyrkor.	Man	pekar	gärna	
på	det	de	vackra	stavkyrkorna	i	Norge	och	tänker	sig	att	så	kan	de	ju	ha	sett	ut.	Men	
tyvärr	är	det	ytterst	sällan	vi	finner	några	spår	efter	de	där	föregångarna	till	
stenkyrkorna,	så	istället	blir	det	ofta	ett	argument	i	stil	med	”inte	för	att	man	hittat	något	
spår	efter	en	träkyrka,	men	man	vet	ju	att	den	fanns…”	
	
Rolling	Stones	”You	got	me	rocking”	
Rollarit	med	You	got	me	rocking	från	sena	men	underskattade	skivan	Voodoo	Lounge.	
	
Idag	sysslar	forskningen	kring	vikingatid	mycket	med	kontinuiteter,	man	vill	se	långa	
drag	i	kulturerna	som	inte	förändras	så	där	över	en	natt.	En	sådan	kontinuitet	är	
gravskick	och	kulturlandskap.	För	ett	år	sedan	ungefär,	så	började	jag	fundera	kring	ett	
projekt	kring	min	kommun	på	Åland,	Föglö.	Jag	höll	på	att	säga	sommarkommun,	men	
jag	kommer	dit	även	andra	tidpunkter	på	året	också	och	när	jag	inte	är	där	så	är	det	dit	
som	tankarna	ofta	återvänder	för	att	få	en	time	out	i	vardagen.	Projektet	Det	vikingatida	
Föglö	föddes	när	jag	funderade	på	avsaknaden	av	just	den	här	tidsperioden	i	
källmaterialet,	framförallt	det	arkeologiska.	Vi	vet	att	Föglö	var	känt	under	medeltiden	
genom	dansken	Valdemars	uppräkning	av	hamnar	utmed	farleden	och	där	han	nämner	
Lemböte,	Fyghelde	och	…?	Listan	dateras	till	1200-tal	och	farleden	ledde	vidare	till	
Finland	och	Estland.	Om	ska	vara	helt	ärliga	så	finns	inte	så	mycket	skrivet	om	det	
historiska	Föglö	och	särskilt	inte	om	vi	kommer	ner	några	århundraden	i	historien.	Det	
som	finns	är	skrivet	i	tidskriften	Åländsk	Odling,	särskilt	1989	års	Föglöspecial,	men	
även	i	de	tre	Föglöböckerna,	utgivna	av	Föglö	Hembygdsförening.	Det	som	står	att	läsa	
där	i	är	bland	annat	att	det	utefter	farleden	finns	ett	stort	antal	så	kallade	ryssugnar	från	
1700-talet,	att	det	finns	ett	antal	jungfrudanser	av	sten,	svåra	att	datera,	att	det	finns	
gravhögar	från	äldre	järnålder,	alltså	från	början	av	vår	tideräkning	ungefär	och	att	det	
finns	en	bronsåldershög	på	???.	Men,	ni	hörde	rätt,	inte	ett	spår	av	vikingatiden.	Är	det	
möjligt?		
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Skip	James	”Hard	time	killing	floor	blues”	
	
Skip	James	från	1930	med	låten	Hard	time	killing	floor	blues.	
Fanns	det	helt	enkelt	inget	folk	på	Föglö	under	vikingatiden?	Men	tiden	före	och	tiden	
efter?	Det	verkar	märkligt.	Till	projektet	har	jag	knutit	några	av	Sveriges	bästa	
arkeologer,	en	historiker	med	stor	ålandskännedom	och	några	andra	
vikingatidsspecialister.	Med	stöd	från	hembygdsföreningen	på	Föglö	och	med	
Museibyråns	välsignelse,	så	har	vi	nu	börjat	fundera	över	vad	det	här	kan	bero	på.	Kan	
en	landsända	med	så	väl	omvittnat	centralt	läge	vara	avfolkat	under	250	år?	Men	det	
beror	väl	på	att	ingen	ville	bo	vid	en	farled	under	vikingatiden	tänker	du,	att	då	skulle	ju	
förråden	bli	uppätna	både	på	dit	och	hemvägen	av	de	där	ruserna.	Jo,	men	då	skulle	väl	
ingen	våga	bo	i	någon	skärgård	överhuvudtaget	under	vikingatiden?	Och	dessutom	är	ju	
fasta	Åland	bebott	under	tiden.	Fasta	Åland	är	i	mångt	och	mycket	mer	undersökt	än	
skärgården.	Under	70-talet	inventerades	fasta	Åland	på	fornminnen	och	resultatet	gavs	
ut	i	böcker	av	museibyrån.	Skärgården	har	däremot	inte	inventerats	lika	systematiskt.		
	
Och	det	är	nog	snarare	här	vi	har	problemet:	tid	och	pengar.	I	projektgruppen	har	vi	än	
så	länge	vare	sig	det	ena	eller	andra,	men	som	så	många	gånger	inom	forskning	av	den	
här	typen:	ett	brinnande	intresse.	Och	det	gäller	att	veta	var	man	ska	börja	leta.	
Kontinuitet	nämnde	jag	tidigare	och	det	tror	jag	vi	kan	räkna	med	här	också.	Många	
gånger	finns	en	historia	kring	platser	och	många	gånger	är	dessa	platser	väldigt	
funktionella.	En	begravningsplats	vid	byn	och	den	heliga	platsen	blir	kyrkogård	och	
kyrka,	boplatser	ligger	skyddat	men	vid	bra	kommunikationer.	Inte	konstigare	än	idag	
egentligen.	Så	här	har	vi	genast	några	uppslag:	utmed	farlederna	är	en	bra	plats	att	leta	
och	vid	1300-talskyrkan.	Där	ska	vi	börja	leta.	
	
The	Sonics	”Boss	Hoss”	
Åland	har	också	väldigt	grunda	vikar	vilket	i	det	här	sammanhanget	är	ganska	viktigt.	
Det	gör	att	landskapet	förändras	ganska	fort	genom	landhöjningen.	Farbara	leder	blir	till	
strandäng	och	det	goda	hamnläget	måste	flyttas.	Det	här	gör	att	ortnamnen	också	flyttar	
med	vattnet.	Namnet	kan	alltså	från	början	ha	kopplats	samman	med	något	som	ligger	
mycket	längre	från	vattnet	idag	än	det	gjorde	under	vikingatid	och	medeltid.	
Namnskicket	på	Föglö	kan	innehålla	sådana	namn.	Föglö	är	sannolikt	ett	väldig	gammalt	
namn	och	för	våra	öron	är	det	inte	helt	genomskinligt	men	tycks	hänga	ihop	med	ordet	
fågel	och	kanske	kan	syfta	på	ett	rikt	fågelliv.	Ett	namn	jag	har	funderat	över	är	Byvik,	
där	man	svänger	av	antingen	mot	kyrkan	eller	upp	mot	Granboda.	Är	det	ett	ungt	eller	
ett	gammalt	namn?	Om	vi	tittar	på	kartan	så	låg	under	vikingatiden	en	lång	vik	upp	
bakom	det	nutida	Degerby.	Sedan	vikingatiden	så	har	vi	en	landhöjning	på	cirka	5	meter	
och	då	kan	vattnet	ha	räckt	upp	en	ganska	bra	bit.	Namnet	skulle	då	betyda	viken	vid	
byn	och	syfta	på	Degerby	och	sedan	vartefter	viken	dragit	sig	tillbaka	följt	med	till	den	
plats	där	vi	idag	har	en	vägkorsning	och	en	bebyggelse.	Och	hur	gammalt	är	Degerby?	
Namnet	är	åtminstone	medeltida	och	kan	vi	hitta	några	rester	av	ett	vikingtida	
bebyggelse	tro?	Det	här	är	ett	stor	pussel	och	vi	måste	använda	de	få	bitar	vi	har	till	en	
början.	Tidigare	funna	fornlämningar,	ortnamn,	medeltida	bebyggelse.	Har	vi	tur	så	
leder	en	sak	till	en	annan	och	vi	kan	börja	nysta	upp	gåtan	om	det	vikingatida	föglö.	
	
Young	Gods	”Gasoline	man”	
Schweizarna	i	Young	Gods	och	deras	Gasoline	Man	från	skivan	TV	Sky.	
	



	 8	

Det	vikingatida	Föglö	är	försvunnet,	återfås	mot	beskrivning.	Hur	ska	vi	hitta	det	vi	letar	
efter?	Kommunen	är	ändå	den	största	skärgårdskommunen	och	med	många	öar	och	en	
stor	markareal	och	där	kommer	vi,	utsocknes	och	med	liten	kännedom	om	
detaljförhållanden?	Vi	kommer	förstås	att	dammsuga	arkiven,	lusläsa	kartorna	för	att	
hitta	möjliga	platser	att	inventera.	Men	den	stora	kuggen	i	spelet	här	är	ni	kära	lyssnare	
på	Föglö!	Med	er	hjälp	kan	vi	hitta	det	vikingatida	Föglö!	Det	är	ni	som	känner	era	
marker,	vatten	och	holmar.	Ni	får	gärna	höra	av	er	till	mig	med	tips	om	var	vi	kan	leta,	
om	konstiga	saker	ni	har	sett,	om	platser	som	ni	hört	historier	om.	Märkliga	stenrösen	
och	kanske	hittar	vi	även	andra	saker	som	kan	belysa	den	Föglöska	historien?	Vart	tog	
till	exempel	de	där	kyrkklockorna	vägen	efter	stora	ofreden?	Har	ni	hittat	konstiga	
föremål	i	jorden	och	lagt	dem	i	byrålådan?	Och	alla	de	där	soldaterna	som	under	
stormaktstid	slog	läger	kring	Flisöberg,	vad	lämnade	de	för	spår?	Alla	tips	är	mycket	
välkomna,	alla	utpekanden	av	platser.	Bor	du	vid	kyrkan?	Hur	ser	det	ut	därikring	
egentligen?	Vid	Sunds	kyrkan	finns	ett	vikingtida	gravfält	ett	stenkast	därifrån,	skulle	
Föglö	vara	sämre?	Ser	din	trädgård	ut	som	en	puckelpist?	Verkar	inte	helt	normalt,	
säkert	ett	gravfält	det	med.		
	
The	Stooges	”1969”	
The	Stooges	med	sin	låt	1969,	från	just	1969	och	jag	hävdar	fortfarande	att	den	bästa	
musiken	görs	av	band	som	inte	kan	spela.		
	
Varför	mitt	intresse	för	vikingatid?	Jag	har	nog	gillat	vikingatid	och	medeltid	sedan	jag	
var	liten.	Det	blev	inte	bättre	av	att	jag	gick	i	Vikingaskolan	och	bodde	på	Sleipnervägen,	
läste	Johan	och	Pellevin,	lekte	med	träsvärd	och	gillade	mantlar.	Under	tonåren	tog	
Tolkienintresset	över	och	eftersom	han	ändå	lånat	allt	från	den	fornnordiska	religionens	
myter	så	var	steget	inte	långt.	Idag	leker	jag	bara	med	träsvärd	i	smyg,	läser	mest	
facklitteratur	men	intresset	har	med	åren	byts	från	svärd	och	romantik	till	ideologiska	
förändringar,	en	nyfikenhet	och	vilja	att	förstå	tidsperioden	kring	förra	millenieskiftet.	
Vad	tänkte	man,		vad	gjorde	man?	Vilka	glittrande	fjärdar	såg	man	ut	över,	vad	tappade	
man	bort	innan	mobiltelefonerna	fanns,	vilka	nätverk	hade	man	innan	facebook	och	vart	
reste	man	innan	thailandschartern	tog	över?	Är	jag	en	nörd?	Ja,	det	är	jag	nog.	En	riktig	
vikingatidsnörd.	Men	det	slutar	inte	där,	jag	har	en	blomkruka	med	gräs	från	Råsunda	
fotbollstadion	också.	Men	det	får	vi	ta	en	annan	gång!		
Det	här	är	Maths	Bertell	och	sommar	i	Ålands	radio.	Tack	för	att	ni	lyssnat	och	hör	av	er!	
Det	går	bra	att	hejda	mig	på	byn,	snacka	med	mamma	på	Andelshandeln	eller	komma	
fram	på	Skarven	och	språka.	Jag	är	en	ganska	ofarlig	nörd	och	det	smittar	bara	lite…	
Här	kommer	till	sist	en	låt	med	två	lovande	grabbar:	Tondurakar	med	låten	Visa	om	
karolinen	Anders	Gråben.	Trevlig	sommar	på	er!	
	
Tondurakar	”Visa	om	karolinen	Anders	Gråben”	


