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Var stod slaget vid Gestilren? 

LARS OTTO BERG 

Genom Jan Guillous berättelse om kors
riddaren Arn som sändes i TV i januari 
2004 har alla fått lära sig att slaget vid 
Gestilren var ett stort slag där kung 
Sverker Karlsson dödades och hans dan
ska hjälptrupper besegrades. Man kan se 
för sig hur furstar och stormän i ring
brynjor och hinkformade hjälmar ledde 
sina beridna svenner i en kamp med 
lans, svärd och stridshammare medan 
allmogeskaror bidrog med spjut, yxor 
och bågar. Men var det verkligen så det 
gick till? Och var det i Västergötland som 
denna drabbning utkämpades på hög
sommaren år 1210? Vad man vet var att 
platsen för slaget bar namnet Gestilren. 
Mycket mer visste man inte. 

Bakgrunden 

Sedan den tidigare kungaätten hade dött 
ut på 1130-talet vidtog en maktkamp i 
Sverige som varade i nästan två hundra år. 
De sverkerska och erikska ätterna förde en 

blodig kamp om makten tidvis med mer 
eller mindre aktivt stöd från våra grann
stater Danmark och Norge. Även olika 
stormanna- och landskapsintressen spe
lade sina roller. En hel del av händelse
förloppet tilldrog sig i götalandskapen. 
De två rivaliserande kungaätterna hade 
sitt ursprung i här; sverkerska ätten i 
Östergötland där många av dess med
lemmar är begravda i Alvastra - erikska 
ätten i Västergötland med sina gravplat
ser i Varnhem. Näs slott på Visingsö blev 
en viktig kunglig stödjepunkt. 

Man kan dock inte bortse från att 
Uppsala var en ort av stor maktpolitisk och 
rituell betydelse. Det var det gamla makt
centret, här skedde kungaval vid Mora 
sten och även Västgötalagen inskärper att 
det var sveama som ägde konung taga 
eller vräka. Uppsala hade vidare 1164 blivit 
Sveriges ärkebiskopssäte. Att behärska 
Uppland eller åtminstone få acceptans där 
var av största betydelse för kungamakten. 

Kung Sverker den äldre mördades 
förmodligen år 1156 i Östergötland. 
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Nästa kung, Erik senare kallad den heli
ge, dödades däremot i Uppsala, av allt att 
döma år 1160, och blev även begravd här. 
Hans baneman, Magnus Henriksson, be
segrades och dödades redan efter ett år 
av Karl Sverkersson, som därpå valdes 
till kung och i sin tur mördades 1167 och 
efterträddes av Erik den heliges son 
Knut. Omkring fem år senare tog denne 
så livet av de kvarvarande vuxna tron
pretendenterna: Karl Sverkerssons brö
der Kol och Burisleif. Karls son Sverker 
var ännu minderårig och växte dessutom 
upp i Danmark. Knut Eriksson själv gick 
ett för den tidens svenska furstar mer 
ovanligt öde till mötes; han dog sotdöden 
1195 eller 1196 och efterlämnade fyra 
söner, som dock var minderåriga varför 
huvudmannen för den andra kungaätten, 
Sverker Karlsson, valdes till konung, 
vilket av allt att döma skedde vid Mora 
sten. Till en början synes förhållandet 
mellan Sverker och de kvarvarande rep
resentanterna för erikska ätten ha varit 
tolerabelt men 1205 blossade tronstrider
na upp igen och tre av kung Knuts söner 
dödades vid Älgarås i Västergötland. 
Den fjärde, Erik, lyckades fly till Norge 
varifrån han återkom 1208. I slaget vid 
Kungs-Lena i Västergötland besegrade 
han Sverker och dennes danska hjälp
trupper, varefter Erik Knutsson utsågs till 
kung. 

Sverker flydde efter slaget tillbaks till 
Danmark. Han hade hela tiden fört en 
kyrkovänlig politik som nu bar frukt. 

Påven Innocentius III skrev 1208 ett brev 
till bl.a. biskoparna i Linköping och 
Skara, och gav dem i uppdrag att medla 
mellan Erik och Sverker. Om Erik skulle 
vara motsträvig hotades han med kyr
kans strciff. Vilket resultat brevet gav vet 
vi inte men Sverker återvände till 
Sverige. Exakt när samt om det skedde 
fredligt eller i spetsen för nya trupper 
nämns inte. I vilket fall var han åter år 
1210 och i juli detta år kom det till en 
strid mellan honom och kung Erik. 
Sverker dödades och fred kunde för en 
tid åter råda i Sverige; inga tronpreten
denter i tänkbar ålder var kvar i livet. 

Folkungarna 

I samband med slaget vid Gestilren kom
mer en ny faktor in i maktspelet. Det är 
första gången som folkungarna nämns. I 
Västgötalagens kungalängd sägs om 
Sverker Karlsson att "Folkungar togo livet 
av honom, hans egen måg gjorde honom 
detta vid Gestilren". Enligt en äldre teori 
benämndes folkungarna från början efter 
sin ledare Folke jarl, som stupade vid 
Gestilren men som vi i övrigt inte vet 
mycket om. Han uppges emellertid ha 
varit svåger till Sverker, vilket kan för
klara talet om kungens måg; måg kunde 
tidigare mer allmänt betyda "släkting 
genom ingifte". I minnesskriften över 
Mariakyrkan i Sigtuna 1997 (Sigtuna mu
seers skriftserie 7, sid 16) meddelas där-
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På vägen mot Uppsala utkämpades under medeltiden ett antal 
drabbningar som visar på stadens betydelse. Teckning författaren. 

emot att folkungarna i slaget kämpade 
på kung Sverkers sida. Uppgiften väcker 
en viss undran, men något belägg läm
nas inte. 

En annan tolkning av beteckningen 
folkungar förbinder dem med Folk
landen i Uppland. Folkungarna synes ha 
utgjorts av en koalition av i många fall 
besläktade stormän med anhängare som 
kämpade för sitt oberoende i kamp mot 
en allt starkare kungamakt, som nu hade 
börjat hävda arvsrätt. Detta var ett nytt 

synsätt även om kungar som regel också 
tidigare valts bland personer som haft 
anknytning till en och samma ätt. 
Sverker Karlsson, som stupade vid 
Gestilren, hade kallat sig "son till kon
ung Karl, svearnas konung, innehavare 
av samma rikes tron enligt arvsrätt med 
Guds nåde" trots att han själv valts till 
kung vid Mora sten. Folkungarna fort
satte att kämpa mot dessa nya uttryck 
som kungamakten tagit sig. Under kom
mande tider var de i opposition såväl 
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mot kung Erik Eriksson, känd under ök
namnet "läspe och halte", som mot 
Birger Jarl och dennes söner. Denna syn 
på händelseförloppet har framhållits av 
professor Erik Lönnroth i uppsatsen "De 
äkta folkungarnas program" 1944 och Sten 
Carlsson i "Folkungarna - en släktkonfede
ration" PHT 1953. 

I slaget vid Sparrsätra 1247 förknippas 
Upplands allmoge med folkungarna. Vis
serligen lyckades Birger Jarl bryta folk
ungarnas maktposition vid Herrevadsbro 
1251, men fortfarande i samband med 
oroligheterna 1280 talar Erikskrönikan 
om att upplandsallmogen leddes av folk
ungarna. Även vid sidan av detta tyder 
mycket på att folkungarnas kärnområde 
var Uppland och Mälarområdet. Erik 
Lönnroth placerar flera av deras huvud
män bl.a. på Sko i Skokloster, på Runnby i 
Sollentuna samt på Fånö i Trögden. Alla 
tre ställena låg i anslutning till farlederna 
in mot Sigtuna, ett av den tidens betydan
de handelscentra. Men hur stämmer det 
in i bilden att deras första kända fram
trädande 1210 skulle ha varit i Väster
götland? 

Striderna om namnet 

Hur svåra striderna vid Gestilren var vet 
vi inte. De sentida striderna om var plat
sen var belägen har däremot varit heta. 

I en 1400-talsavskrift av Västgötalagen 
är tillskrivet att detta slag ägde rum 

"mellan Dala och Lena". Motsvarande 
formuleringar ("mellan Berg och Lena", 
"mellan Berg och Dala" etc) förekommer 
i folkvisor även beträffande slagen vid 
Kungs-Lena 1208 och Åsle (Falköping) 
1389. Detta kan tyda på att formulering
arna snarare kan ses som ett poetiskt till
ägg och inte en exakt geografisk angivelse. 
I olika annaler och krönikor från 1300-
talets början och senare omtalas vidare 
att kung Sverker och jarlen Folke stupat i 
slaget vid Gestilren tillsammans med 
många stormän, i några fall direkt om
nämnda som folkungar. Däremot nämns 
inte på något ställe var Gestilren låg. 

Senare notiser och teorier är dock 
mångahanda. Olaus Petri omtalar i sin 
"Swenska crönicka" om hur kung Sverker 
blev slagen vid "Gestilreen" tillsammans 
med "hertig Folke och många andra". 
Om ortens läge sägs intet, bara att kung 
Sverker blev begravd i Alvastra. Forn
forskaren Johannes Messenius skrev på 
1630-talet en historia om Sverige alltifrån 
syndafloden "Scondia illustrata". Här pla
ceras slaget i Västergötland. När Olof 
von Dahlin omkring 1750 utgav sin sven
ska historia hamnar dock drabbningen i 
Östergötland. Samtidigt med Dahlin skrev 
en västgötapräst vid namn Thoreus 
Andrece (eller Tore Andersson) Odhelius 
en avhandling på latin om sin hembygd 
Vartofta, "Dissertatio historic;r de Wartofta 
Westrogothi;r territorio" (1750). Han häv
dar att Gestilren egentligen är Varvs by i 
Varvs socken som ligger i Västergötland 
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mellan Tidaholm och Falköping, inte 
långt från Kungs-Lena. Byn Varv skall 
tidigare ha kallats Gislared. Hypotesen 
torde snarare kunna räknas till lokalpa
triotiskt önsketänkande än till källkritisk 
bedömning av förefintliga fakta. Den har 
dock kommit att påverka senare tiders 
historieskrivning. 

Går man så fram till 1900-talet restes 
1910 ett minnesmärke i Varv. På monu
mentet står: "Sju hundra år efter slaget 
vid Gestilren reste västgötar denna sten. 
Gud skydde Sveriges rike". Stenres
ningen och de olika tidigare teorierna om 
Gestilren har presenterats på ett klar
görande sätt av Birgitta Ingvar-Nilsson i 
hembygdsboken "Dimbobygden" 1997. 

Man har även försökt att placera slaget 
vid vägen längs Ätran - "Ätrastigen" -
norr om Ulricehamn i Västergötland. Här 
har i forna tider utkämpats strider mot 
fiender som söderifrån ryckte fram; detta 
skedde bland annat 1208, 1389 och 1520. 
Här finns på Lena bys ägor i Timmele 
socken en backe kallad Gällstalid. Lokalt 
uppges platsen förr ha kallats Gästillen, 
vilket kan påminna om Gestilren. Enligt 
en uppteckning skall den ha legat mellan 
bortre delen av Lena hedar och slutta ned 
mot gränsen till Dalum Gfr västgötalagens 
"mellan Dala och Lena"). Denna teori är 
närmare presenterad av Hugo Karlsson i 
"Känn Sjuhäradsbygden" 1991. 

En ny originell ide framfördes av 
språkforskaren Lars Gahrn i Ortnamns
sällskapets i Uppsala årsskrift 1988 näm-

ligen att det i själva verket var ett sjöslag, 
okänt var. Namnet Gestil är känt som 
namn på en sjökonung och det hela kan 
då röra sig om skaldekenning - "Gestils 
ren" där "ren" har samma betydelse som 
t.ex. i åkerren och alltså skulle kunna tol
kas som "havet". Denna teori fick inte stå 
oemotsagd. I en uppsats benämnd "Två 
sturlungar och ortnamnet Gcestil(s)ren" i 
Gardar nr 20 1989 hävdade Gösta Holm 
att Gestilren var ett ortnamn från 
Västergötland som dock försvunnit un
der tidernas lopp. Som ett indicium för 
placeringen tar han upp en uppgift av is
länningen Snorre Sturlasson som bara 
nio år efter slaget besökte Västergötland 
(1219) och i samband med detta erhöll 
det fälttecken som förts av kung Erik 
Knutsson vid Gestilren. När Snorre gäs
tade den mäktige lagmannen Eskil 
Magnusson mottogs han med stor gäst
frihet av denne och kanske i än högre 
grad av hustrun Kristina. Snorre diktade 
en drapa till hennes ära och bland de 
tackgåvor som han erhöll var även fält
tecknet ifråga. Att detta då fanns i 
Västergötland behöver dock varken be
tyda att slaget stod där eller att lagman
nen Eskil deltagit i det. Fälttecknet kan 
ha hamnat där efter kung Eriks död 1216, 
särskilt som lagmannens hustru Kristina 
var barnbarn till Erik den helige och såle
des nära befryndad med kungen. 

Forskaren Gunnar Linde placerar i 
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 
1989 Gestilren i Göstrings härad i Öster-
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götland nära vad han kallar "folkungar
nas stamgods Bjälbo", där tidigare stri
der om Sveriges krona sägs ha. utkäm
pats. Linde anser inte heller att det behö
ver ha varit något slag som utkämpades 
vid Gestilren - kung Sverker kan istället 
helt tidstypiskt och med mindre åthävor 
ha blivit mördad. Detta resonemang torde 
enligt de få källorna inte vara hållbart - i 
annalerna omnämns Gestilren som 
"Bellum" (=krig, fältslag) och torde ha 
varit rejäl drabbning med många stupa
de. 

Bureus uppgifter 

Det finns även andra äldre uppgifter om 
var Gestilren var beläget. Den lärde 
språkmannen och fornforskaren Johannes 
Bureus, som var född i Uppland 1568 och 
kan ses som Sveriges förste riksantikvarie 
har efterlämnat vissa anteckningar. En 
kort notis meddelar att kung Sverker ägde 
gårdarna Hiersteen (=Järstena) i Tillinge, 
Gestilreen i Frösthult och Landzberg 
(=Landsberga) i Biskopskulla. Det sägs 
också att kungen begrovs vid Gestilren i 
"Sverkers bakkan, där stå 2 stenar, den 
vassa långa heter Sverks, den stakkota 
danska förstens" -vidare nämns att drott
ningen Cigrid(?) ligger begravd i Simtuna. 
Dessa anteckningar verkar ha haft olika 
källor. De första uppgifterna hänför sig ju 
till tre skilda om än närliggande härader 
och är av mer kameral karaktär varför de 

mycket väl kan vara hämtade ur det kung
liga arkivet. Som antikvarie måste han ha 
haft tillgång till många handligar, som 
sedan kan ha förstörts vid Stockholms 
slotts brand 1697. De andra uppgifterna är 
mer kryptiska och kan väl snarare här
stamma ur en folklig tradition som med 
tiderna delvis kan ha förvrängts. Att mär
ka är att Bureus 1628 och 1631 sände ut cir
kulär till prästerna och uppmanade dem 
att samla in och beskriva fornminnen i 
sina respektive församlingar. Bland annat 
uppgifterna om "drottning Cigrid" tycks 
ha föga förankring i den av oss kända fakta
världen. Bures notiser har nämnts av språk
forskaren Gösta Holm redan 1960 i en artikel 
inför slagets 750-årsjubileum i Västergötlands 
fornminnesforenings tidskrift 6:2. 

Senare forskare har utan att närmare 
gå in på källäget förkastat Bureus uppgift 
om Gestilrens placering och är eniga om 
att han inte visste vad han talade om. 
Han beskylls för att ha blandat ihop nam
net med det fortfarande existerande 
Gästre. En av forskarna, Lars Gahrn, skri
ver 1988: " ... denna uppgift måste saklöst 
förkastas ... En nutida språkman begriper 
genast att sammanställningen är omöjlig, 
men under äldre tid fanns det ingen 
språkvetenskap värd namnet, och man 
arbetade därför med godtyckliga sam
manställningar." Debatten avslutas Gahrns 
konstaterande i Ortnamnssällskapets i 
Uppsala årsskrift två år senare (1990): 
"Endast ett nytt och överraskande käll
fynd kan ge klarhet i denna fråga." 
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Namnet Gestilren nämnt i Frösthults församlings äldsta kyrkoräkenskaper. Uppsala landsarkiv. 

Ett nytt och överraskande 
källfynd 

I Uppsala pågår sedan lång tid tillbaka 
ett arbete med att skriva en stiftshistorik. 
År 1997 utgavs ett band om Fjärdhundra 
kontrakt i östra Uppland. Arbetet omfat
tade bl.a. genomgång av kyrkoarkivens 
räkenskaper från 1500-tal och tidigt 1600-
tal. Bland uppgifterna från Frösthults 
församling dök då plötsligt ett oväntat 
namn upp: 

1581 nämns Oluf Persson i Gestillreen, 
1596 blev Joen Nilsson i Gästillreen ut
sedd till kyrkvärd 
1597 omtalas Nils Persson i Gestillreen 
och Pär Nilsson i Gästrillreen 

1628 nämns slutligen Hans Olufzson i 
Gestilren. 

Fram till år 1628 hittades över 15 belägg 
för namnet Gestilren med något växlan
de stavning; sedan försvinner namnet. 
Även namnet Gästre nämns under sam
ma tid. Minst ett dussin olika personer 
som då bott i Gestilren är kända till nam
net. I flera fall är det personer med sam
ma eller liknande namn som nämns på 
båda ställena - andra har dock bara hit
tats på endera stället. Likheterna eller 
överensstämmelserna är dock för många 
för att det skall vara fråga om en ren 
slump. Hur detta skall tolkas är inte helt 
klart. Det kan ha rört sig om exempelvis 
två närbelägna byar varav den ena, 
Gestilren, i början av 1600-talet sugits 
upp i den andra, Gästre. Vad som synes 
stå helt klart är att det fortfarande på 
1500-talet existerade en ort med namnet 
Gestilren som låg i Frösthults socken i 
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den del av Västmanlands län som sedan 
äldsta tid hörde till landskapet Uppland. 
Fyndet av namnet Gestilren har jag när
mare redovisat i Namn och bygd, årgång 
1999. 

Namnet stavas i slutet av 1500-talet 
ofta med två 1 och två slut-e: Gestill
reen/Gästillreen. Vidare låter Lilla rim
krönikan "Gestilreen" rimma på "mik til 
meen". Sammantaget tyder detta på att 
namnet uttalats med tonvikten på sista 
stavelsen. 

Gästre och Gestilren 

Bebyggelse vid Gästre har funnits åt
minstone sedan bronsåldern. Byn var en 
betydande ort vid den stora vägen mel
lan Sala och Enköping. Den ligger strate
giskt placerad på en höjdrygg med Ör
sundaån i öster och den stora våtängen 
Marstallen i väster - alltså ett taktiskt 
lämpligt ställe att ta upp en strid på. En
ligt av den av Enköpings kulturnämnd 
utgiva kulturmiljöbeskrivningen "Från 
Mälarvik till skogsbygd" kan byn ha funge
rat som husaby för Simtuna hundare. 
Under medeltiden tycks den ha bestått 
av en kungsgård samt en by helt ägd av 
kronan och brukad av kronans arren
debönder. Under Gustaf Vasas tid be
nämns den kungsby. Olof Grau skildrar 
1754 i sin "Beskrifning öfver Wästmanland" 
Gästre by och antar att den tidigare varit 
en stad med rester av stenlagda gator och 

säger att det skulle kunna vara möjligt 
"att här äfven i hednatiden varit något 
konungasäte". Ännu på 1800-talet var 
det känt att byn Gästre bestått av två 
rotar: Hoggål'n (=Hovgården eller Kungs
gården) som bestod av 6 gårdar medan 
Bålbyn eller Storbyn, omfattade 16 går
dar (Alfred Thorsen, "Folkloristiska studi
er", u å). Vissa ängar kallades även "håf
mansåkrarna". Denna tradition talar för 
att byn varit tvådelad och som en hypo
tes kan tänkas att en del av byn fortfaran
de i början av 1600-talet benämndes 
Gestilren. Någon ägoblandning mellan de 
två delarna tycks inte heller ha existerat. 

Man kan också peka på en antikvi
tetsrannsakning 1682 från Frösthult. Här 
nämns att i Gästre finns en hög benämnd 
"Swärkils backan", samma tradition som 
Bureus nämnt femtio år tidigare. Här har 
vi alltså en folktradition som kan gå fyra 
hundra år bakåt i tiden även om dess 
värde som historisk källa ju måste sägas 
vara tvivelaktigt. Några motsvarande 
specifika traditioner synes inte ha funnits 
från Varv i Västergötland. 

Sedan manus till denna uppsats 
skrevs (februari 2004) har frågan rullat 
vidare. Överstelöjtnant Sven Sandblom 
har på grundval av ovannämnda uppgif
ter samt egna forskningar och med stöd 
av Enköpings kommuns kulturförvalt
ning utgett en debattskrift Gestilren 1210. 
Striden stod i Uppland! i Gästre! 

Vidare hävdar docenten i nordiska 
språk Staffan Fridell i en kommande 
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uppsats, att Gästre och Gcestilren är vari
anter på samma ortnamn, vilket ytter
ligare talar för slagets uppländska bak
grund. 

Strategi och kyrkobyggnad 

Som tidigare påpekats var Uppland och 
Uppsala politiskt sett viktiga - hur kom 
man dit med en större truppstyrka? Kom 
man exempelvis från Danmark var det 
inte ovanligt att man från Västkusten i en 
första etapp ryckte fram mot Väster
götland. Exempelvis i slaget vid Kungs
Lena i Västergötland på vintern 1208 
spelade danska hjälptrupper en stor om 
ej ärorik roll. 

Att danska trupper skulle ha varit 
närvarande vid Gestilren är inte nämnt 
någonstans. Danska annaler talar om för
lusterna vid Lena, men nämner ingen
ting om deltagande vid Gestilren. Det 
enda som möjligen skulle kunna tala för 
ett utländskt deltagande är några ord i en 
svensk annal täckande tiden 826-1430, 
som säger: "cessitque victoria svecis" 
(och tillföll segern svenskarna - om man 
inte snarare kan tolka det som svear
na(?) . Då danskarna vid denna tid dess
utom var starkt engagerade i ett krigståg 
i Preussen är det mindre troligt att några 
större danska styrkor skulle ha varit till
gängliga. 

Många slag under medeltiden utkäm
pades emellertid också i Uppland och 

Mälarregionen. I dessa slag framträdde 
ofta folkungarna. Vid Olustra besegrades 
kung Erik Eriksson år 1229. Var denna 
plats låg är inte ett helt löst problem men 
den gängse uppfattningen placerar det 
söder om Mälaren i Rekarne i Söder
manland. Vid Sparrsäta nära Enköping 
besegrades 1247 folkungarna; Sigtuna
annalen säger att " ... detta år förlorade 
Upplands allmoge vid Sparrsätra segern 
och sin frihet" . Fyra år senare skedde 
nästa större sammandrabbning vid 
Herrevadsbro, nu med Birger jarl som 
motståndare. Även här är belägenheten 
omtvistad, men det mesta talar för att det 
var en övergången över Kolbäcksån. 
Följande århundraden har vi drabbning
ar vid Gataskog nära Enköping 1365, vid 
Enköping 1389 samt vid Haraker i östra 
Västmanland 1436/37 och 1464. Dessa 
drabbningar utkämpades i Mälarområdet; 
de flesta av dem i det lättframkomliga 
stråket mellan Mälaren och Bergslags
skogarna. Strategiskt sett passar även 
Gestilren i Frösthult in i detta mönster 
även om Sverker inte behöver ha kommit 
tågande i spetsen för en här. Eventuellt 
kunde han redan ha suttit på sina gårdar 
i Enköpingstrakten och hans motståndare 
slagit till för att förhindra att han satte sig 
i besittning av Uppsala. 

Erik den helige var ju intimt förknip
pad med Uppsala, men även sverkerska 
ätten hade anknytning till denna stad. I 
"Det medeltida Sverige", Tiudalandsdelen, 
sägs att kung Sverker år 1210 i "Östra 
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Aros och Ulleråker" lät bygga en kyrka, 
helgad åt den heliga trefaldigheten. 
Detta går tillbaka på en 1600-talsavskrift 
som i sin tur uppges bygga på en 1200-
talskälla, tillskriven biskop Karl i 
Västerås. Ursprungsbrevet gick till spillo 
när Uppsalas brann 1702 och uppgiften 
har ifrågasatts. Förutom vissa 1600-tals
lärde, som sett skrivelsen med egna 
ögon, har i senare tid bland andra profes
sor Kjell Kumlien i "Biskop Karl av 
Västerås och Uppsala ärkesätes flyttning" 
1966 hävdat, att den har en autentisk 
bakgrund. Om så är fallet har man svårt 
att föreställa sig att en kung i exil i 
Danmark eller på marsch därifrån skulle 
ägna några djupare tankar åt en kyrko
byggnad i Uppsala. Satt han däremot på 
sin gård några mil utanför Uppsala stäl
ler sig allt i en annan dager. 

Sammanfattning 

- Namnet Gestilren förekom i Frösthult 
i Uppland under äldre tid men har 
däremot inte påträffats någon annan 
stans. I Frösthults socknen levde folk
liga traditioner om kung Sverkers död 
fortfarande kvar under 1600-talet. 
Några så påtagliga traditioner nämns 
exempelvis inte från Varv i Väster
götland. 

- Uppland spelade en symboliskt sett 
mycket viktig roll då det gällde att 
vinna kungamakten. Här fanns den 

gamla kungavalsplatsen Mora stenar 
och här förvarades Erik den heliges 
reliker, vidare låg här sedan år 1164 
ärkebiskopsstolen med de möjligheter 
att vinna kyrkans sanktion som detta 
innebar. 

- Folkungarnas första kända framträ
dande skedde vid Gestilren och folk
ungarna synes ha en klar Upplands
anknytning. 

- Frösthult ligger slutligen i ett område 
som åtminstone några senare blev 
känt som ett militärt uppmarschområ
de då det gällda att vinna eller försva
ra herraväldet i Uppland med allt det
ta i sin tur innebar. 

- Detta sammantaget talar för att det är 
det frösthultska Gestilren, som är den 
mest troliga platsen för drabbningen. 

Lars Otto Berg är fil. dr h c i historia och f.d. 
landsarkivarie vid Uppsala landsarkiv som 
förvarar bl.a. det äldsta kyrkoboksmaterialet. 


