
Ola Lönnqvist 

BÖCKER värda att läsa helt eller delvis, vilka i viss mån, 

om ibland liten, anknyter till Projekt Skällvik,   

dvs behandlar Medeltidens svenska historia. 

 

1* Litteraturlista för studier om Borgar har sänts separat. 

 

2* Hans Hildebrand: Sveriges Medeltid, del 1 – 4, nytryck 1983 av det ursprungliga verket 

från 1879- 1903. 

Kommentar: Innehållet är ålderdomlig när det gäller språkbruket och i flera avseenden även 

när det gäller den historiska synen på Medeltiden, men är ändå av stort värde att ha läst valda 

delar av. 

 

3* Dick Harrison: Sveriges historia medeltiden, tryckt 2002. 

Kommentar: Innehållet är strukturerat på ett intressant sätt, man kan kalla det ”intresse-

områden” och anpassat efter aktuell historiesyn och relativt allmänt hållet. 
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4* Carin Orling: Medeltidens ABC, tryckt 2001. 

Kommentar: Ett ganska utförligt, i sin litenhet, uppslagsverk i en volym. 

 

5* Maja Hagerman och Claes Gabrielsson: I miraklers tid, tryckt 2003. 

Kommentar: Skildrar de medeltida kyrkorna ur olika perspektiv. Kan öka kunskapen kring 

biskopsväsendet. 

 

6* Sten Tesch och Jacques Vincent: Vyer från medeltidens Sigtuna, tryckt 2003. 

Kommentar: Enkel skrift med intressanta teckningar från en medeltida stad. Kan bidra till att 

ge en bild av hur byggnader kan ha sett ut. Kanske ett tips om hur en enkel bok om Skällvik 

kan utformas. 

 

7* Christer Öhman: Helgon, bönder och krigare, Berättelser ur den svenska medeltidens 

historia, tryckt 1994. 

Kommentar: Ger kortfattade beskrivningar om livet under medeltiden. 

 

8* Marko Lamberg: Dannemännen i stadens råd, Rådmanskretsen i nordiska köpstäder under 

senmedeltiden, tryckt 2011. 

Kommentar: En djupdykning i en liten begränsad del av medeltiden. Doktorsavhandling. 

 

9* Herman Schück: Ecclesia Lincopensis, tryckt 1959. 

Kommentar: Standarverket om Linköpings stifts historia. Har ett kort avsnitt om Skällvik. 

Doktorsavhandling. 

                                                           
1
 Dick Harrisons böcker: Den stora döden, Jarlens sekel och Nordiska korsfarare under medeltiden 

rekommenderas även. 



10* Sven Ljung: Söderköpings historia intill 1568. Tryckt 1949. 

Kommentar: Standardverket om Söderköpings stads äldsta historia. I begränsade delar 

föråldrad. 

 

11* Gösta Lundberg: Stegeborg under Medeltiden, tryckt 1978. 

Kommentar: Vederhäftig bok om Skällvik och Stegeborgs historia. 

 

12* Erik Lundberg: Stegeborgs slott, tryckt 1964. 

Kommentar: Vederhäftig bok om Stegeborgs historia. 

 

13* Dick Harrison: Sveriges historia 600 – 1350, tryckt 2009 

Kommentar: Den senaste standardverk med aktuell information. 

 

14* Dick Harrison och Bo Eriksson: Sveriges historia 1350 – 1600, tryckt 2010 

Kommentar: Den senaste standardverk med aktuell information. 

 

15* Ola Lönnqvist: Från forntid till nutid, Söderköpings stads historia under 1000 år. 

Kommentar: Ett häfte tänkt som en faktasamling om stadens historia. 

 

Nedanstående har jag själv inte läst och kan således inte kommentera. 

 

Dick Harrison: En medeltida storstad, boken om Söderköping 

 

 Utkommer i april 2012. 

 

 

KUNGLIGA VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIENS ÅRSBOK 1949. 66s. 

Häftad. Namnt. I Riksantikvariens rikt ill. årsber. redogöres för arbete o.forskn. kring bl.a. Litslena 

kyrka i Uppland, Västerhus kapell Frösön, Stegeborgs slott Östergötland mm. 

 
 

 



MÖLLER, JOH. GEORG. PETR. [preses] & LINDBLOM, AXEL JOHANNES [respondent]. Dissertatio historica fata arcis 

Stegeborg, familiae palatinae quondam in Ostrogothia sedis. A.a. Greifswald, H. Eckhardt, (1798). 4:o. (10),37 s. & 

2 utvikbara grav. plr.  

 

SONDÉN, PER (1853-1955) & BOËTHIUS, BERTIL (1885-1974). Riksarkivets Stegeborgssamling. 1. Översikt jämte 

förteckningar över pergamentsbreven och Johan Casimirs arkiv. [=Omslagstitel]. Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 

1918. 8:o. s. [83]-156.  

 

Generell kommentar: 

 

Iaktta försiktighet med att acceptera innehållet i gamla hederliga böcker som: Fryxells 

svenska historia, Grimbergs svenska historia, och moderna varianter och givetvis 

romantiserade böcker. Även uppslagsverk med några år på nacken har inte fått med den nya 

historiesynen. 

 
 

 

 

 

 

 


