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Var kom guldet ifrån?
J

Vid utgrävningar av
stormannagårdar och
rika boplatser hittar
man oftaflera små
"guldgubbar" - press
adefigurer i guld 7 9
mm höga. Detta kär
lekspar har tolkats som
guden Frej och hans
hustru jättekvinnan
Gerd. Temat återkom
mer på många av
"guldgubbarna".
Folkvandringstid,
Helgö, Ekerö socken.

ÄRNÅLDERNS SAMHÄLLEN var socialt skiktade. I de föregående ka
pitlen har vi sett hur jordbruket intensifierats runt rika maktcent
ra, hur byggnader, kosthåll och klädedräkt vittnar om tydliga so
ciala skillnader. På vissa fyndrika boplatser visar importvaror, guld
och glas, att det funnits grupper i samhället som kunnat bygga upp
ett överskott. Plundring och varuutbyte har spelat en stor roll för
hur rikedomen byggts upp. Men ytterst har rikedomen vilat på den
produktion av livsmedel och andra råvaror som bönder och trä
lar stått för.
Under en lång följd av år har man både i forskning och i popu
lära skildringar lagt stor vikt vid att de nordiska järnålderssam
hällena dominerats av fria och jämlika bönder. Järnåldern har ofta
setts som en kontrast till det starkt hierarkiska medeltida samhäl
let. Men om samhället var så jämlikt - hur fann då överskottet
vägen från bondens åker och betesmark till stormannens och ko
nungens sal?

Träl, Karl och Jarl
I Eddadiktningen Rigsthula ges en bild av de olika klasserna i det
vikingatida eller tidigmedeltida Norden. Rig, som enligt de flesta
forskares mening är ett annat namn för guden Heimdal, besöker i
turordning tre olika hem. I vart och ett avlar han ett barn med
husets kvinna. Så föds i de tre olika husen tre söner: Träl, Karl och
Jarl. Från Jarls giftermål med Erna härstammar också hövdinga
ätterna. Deras yngste son heter Konr ungr "Kon den unge". Det
är diktens förklaring till det fornnordiska ordet konungr - ko
nung. I denna mytiska framställning av samhällsklassernas ur
sprung framträder alltså tre olika sociala skikt: trälar, bönder och
jarlar. Konungen rekryterades ur jarlarna.
Forskarna är inte eniga om när Rigsthula har skrivits och vil
ken verklighet den alltså förhåller sig till. Den kan vara skriven på
900-talet, men vissa forskare menar försiktigtvis att den är ned
tecknad först på 1200-talet. Den bär också spår av irländsk influ
ens. Det finns alltså goda grunder till att vara försiktig när man
använder den för att tolka järnålderssamhället i Norden. Men när
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vi jämför diktens beskrivning av den materiella kulturen i de tre
hemmen känner vi igen oss i de skillnader vi kan se i det arkeolo
giska materialet. I jarlarnas hus sattes fram "tunna kakor - vita
av vete". Där bjöds på "fett fläsk och fåglar stekta; vin var i kan
nan".
Som vi visat i de tidigare kapitlen har den senaste tidens natur
vetenskapliga analyser av bröd, förkolnade sädeskorn och slakt
avfall visat på en klar tendens mot större konsumtion av såväl vete
som svin på boplatser med högre status från järnålderns slut. Rigs
thula-dikten ger på detta område, liksom på många andra, ett slags
modellmässig bild som vi kan pröva mot den arkeologiska forsk
ningens resultat.

TRÄLARNA
Under järnålderns slut vet vi med säkerhet att slavarbete spelat en
viktig roll i Nordens bondesamhällen. Man har i Norge uppskat
tat att 20-30 procent av befolkningen vid vikingatidens slut kan
ha utgjorts av trälar. Där skulle trälar ha funnits både på storgår
dar och på en stor grupp av mellanstora gårdar. Det finns ingen
grund för någon annan uppskattning för det svenska området. Vi
får i brist på bättre källmaterial anta att förhållandena varit likar
tade här. Trälarna har alltså utgjort en försvarlig del av befolkning
en. I typiska slavekonomier som de amerikanska sydstaterna och
antikens Grekland utgjorde slavarna endast en tredjedel av befolk
ningen. Det finns alltså ingen anledning att underskatta den eko
nomiska betydelse som den nordiska träldomen kan ha haft för
att bygga upp ett överskott.
Trälen hade inga rättigheter, ägdes på samma sätt som man äger
boskap och hade ingen släkt - tillhörde ingen ätt. De kunde säl
jas, hyras ut och till och med dödas utan att ägaren gjordes ansva
rig. Träldomen var ärftlig och en trälkvinnas barn tillhörde hen
nes ägare. I sagolitteraturen beskrivs trälen som mörk, kort, dum,
tungsint och ful. I Rigsthula döps trälbarnen till bland annat Ful
ner (ful), Drumb (klumpig), Digralde (tjock), Drott (tung) och
Hosver (gråsmutsig). De schablonmässiga beskrivningarna har
naturligtvis hört till den ideologiska ram som rättfärdigat träl
domen.
I Rigsthula beskrivs också trälarnas arbetsuppgifter - de la sten
gärdesgårdar, gödslade åkrar, gödde svin, vallade getter och gräv
de torv. Ytterligare arbetsuppgifter framgår av namnen trälarna ges
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i dikten, bland annat lagårdskarl. Bonden däremot, Karl, sägs tämja
oxar, tillverka årder, timra hus, bygga lador, göra kärror och köra
plog. Alldeles oberoende av Rigsthulas källvärde ger denna skild
ring en bild av vad som vid tillkomsttiden ansågs vara trälgöra på
en gård.
Trälkvinnornas arbete är föga omtalat i källorna. Namnet
Arinnevja på en träldotter i Rigsthula tyder på arbete vid eldsta
den - arnen. I sagolitteraturen nämns också trälkvinnor som mal
säd på handkvarn. Man kan anta att trälkvinnorna, liksom män
nen, också deltog i djurskötsel och arbete på åkern. Det ligger na
turligtvis nära till hands att tänka sig att kvinnorna framför allt
deltog i hushållsarbetet, men av sagolitteraturen framgår endast
att manliga trälar arbetade med djurskötsel och hushållsarbete. Det
är möjligt att skillnaden mellan mans- och kvinnoarbete inte var
lika stor bland trälar som bland fria.

Trälar i det arkeologiska materialet
Träldomen i Norden är bäst känd från den tid då den var på väg
att avskaffas. Det är - förutom i Rigsthula - främst i medeltids
lagarna som träldomen beskrivs. Men det finns också fåtaliga ar
keologiska bevis för träldom. I flera undersökta gravar från yngre
järnålder finns indikationer på att människor offrats och ligger med
i en rik hövdings grav som gravgåvor på samma sätt som hästar,
hundar och vapen. Skicket att offra trälar med en storman är känt
från sagolitteraturen och det finns också arkeologiska fynd i Sverige
som kan sättas i samband med detta skick.
I Nabberör på Öland grävdes en båtgrav från 700-talet ut där
en man med rika gravgåvor låg centralt i båten, medan en kvinna
och två män låg i stäven, nästan utan gravgods. I Bollstanäs i
Uppland hittades i en grav från yngre järnålder två halshuggna män
liggande på mage. De låg ovan på resterna av ett likbål, där även
häst och hund hade offrats med den döde.
Även om källmaterialet är magrare så talar allt för att det även
under äldre järnålder fanns trälar i Norden. I Tacitus beskrivning
av det fria Germanien talas om trälar och det finns också några
exempel från Danmark med gravar där människor offrats på sam
ma sätt som i Sverige under yngre järnålder. En märklig och föga
uppmärksammad del av den fornnordiska litteraturen är berättel
sen om det uppror som trälen Tunne ledde mot kung Egil i Yng
lingaätten. De långvariga striderna mellan Tunne och Egil ska ha
varit en del av oroligheterna under 500-talet.
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Frigivning av trälar
På senare tid har man alltmer fäst uppmärksamheten på att trälar
och halvfria satts att bruka egna gårdar under en jordherre. Man
skulle alltså här se ett förstadium till det medeltida landboväsen
det. Med landbo menas under medeltid en fri man som mot ränta
till jordherren brukar dennes jord, det vill säga detsamma som
senare tiders arrendatorer.
Ett viktigt argument för att det funnits en typ av landboväsen
de under järnåldern är att det alltid måste ha funnits en väg ut ur
träldomen - inte bara under dess slutfas. Frigivning har alltså va
rit en naturlig del av slaveriet som institution. Den psykologiska
grunden för ofri arbetskraft har baserats på att slaven var en icke
människa, ett ting. Möjligheten att befria sig från detta och skaffa
sig en social tillhörighet har för slaven varit en stark drivkraft.
Slaven har alltså disciplinerats med hoppet om frigivning. Det har
med moderna ord funnits en karriärväg för slaven.
Slaveriet har av en forskare karakteriserats som ett rör med in
lopp och utlopp. För att institutionen ska bestå över tid måste det
både rekryteras nya slavar och friges slavar. I vikingatid och tidig
medeltid rekryterades trälarna från barn till trälar, men också från
fångar tagna i krig och plundringståg. En internationell handel med
slavar har också varit en realitet. Från de slaviska områdena i
Östeuropa fördes slavar till Västeuropa och söderut. Från denna
handel härstammar ordet slav, en etnisk benämning som fått en
överförd betydelse och i flera europeiska språk betecknat ofri ar
betskraft. I södra Östersjöområdet måste de nordiska handelsmän
nen ha varit i kontakt med detta större handelsnät.
I andra änden av "röret" fanns frigivningen. Trälar kunde sät
tas som gårdsförvaltare under stormän eller få villkorlig frihet som
lösingar och sättas på egna små jordbruk under den forna herren.
Enligt en sådan modell är frigivning av trälar på nyröjningsbruk
alltså inte något som bara kännetecknar avvecklingen av träl
domen. Så länge träldom har funnits så har det också kunnat upp
komma avhängiga brukare av mindre jordbruk under en jordher
re. De kan ha satts att röja mark under en huvudgård eller suttit
som herdar på mindre boställen. Förhållandet mellan jordherre och
den ofrie brukaren har inte - som under medeltid - reglerats med
fasta avgifter i arbete, natura eller pengar, utan det har varit ett
personligt avhängighetsförhållande.
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ÄGA MARK
Den typ av äganderätt som kännetecknar förhållandet mellan herre
och träl har stora likheter med det moderna västerländska ägan
derättsbegreppet. Trälen var ett ting till sin herres förfogande.
Annorlunda har det varit med mark. Mark har inte ägts på sam
ma sätt som en person i dag äger ett ting. Även i dag är ägandet av
mark kringgärdat med helt andra inskränkningar och skyldighe
ter än ägandet av lösöre - statens rätt att expropriera, ta ut fastig
hetsskatt, grannars servitut, allemansrätt med mera. Om vi ska för
söka närma oss en förståelse för hur mark innehades under järn
åldern har vi därför inte någon större hjälp av det moderna ägan
derättsbegreppet - "den i sig oinskränkta rättsliga makten över en
sak". Ett äganderättsbegrepp i den meningen kan i Sverige egent
ligen inte spåras längre tillbaka i tiden än till 1700-talets slut.
Den ofta framförda tanken om att äganderätten ursprungligen
varit kollektiv hjälper oss inte heller. Ursprungligen rådde inte
kollektiva rättigheter utan fri tillgänglighet till alla naturresurser.
För att man ska kunna tala om kollektiva rättigheter så förutsätts
att det finns ett kollektiv av individer som utesluter andra från att
nyttja kollektivets resurser. Kollektiva rättigheter har spelat en stor
roll i bondesamhällen i alla tider - även under järnåldern. Det finns
många typer av resurser som kan förvaltas på detta sätt: utmarks
bete, fiskevatten, skog till gärdsel och vedbrand. Häradsallmän
ningar, sockenallmänningar och byallmänningar är exempel på
mark som förvaltas kollektivt. Men rätten att bruka åker och äng
har under hela järnåldern tydligt varit knuten till enskilda bruk
ningsenheter. En annan fråga är vilka villkor som denna bruksrätt
har vilat på.

Släktens roll
I många skildringar av järnålderns samhälle har föreställningen om
ättens kollektiva ägande av mark varit en röd tråd. I dag har före
ställningen om ättens roll kraftigt omvärderats. Vikingatidens och
den tidiga medeltidens jordbrukare har inte tillhört en ätt, där arv
och härstamning endast räknas på fädernet. En sådan släktstruk
tur brukar kallas patrilineär, det vill säga den följer enbart faders
linjen bakåt till en verklig eller tänkt släktfader.
Runstenarnas inskrifter visar tydligt att vikingatidens samhälle
var baserat på en annan släktskapsstruktur. Man räknade släkt
både på fädernet och mödernet. Män reste runstenar efter sina
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svågrar, svärsöner och svärfäder. Kvinnor kunde ärva jord och föra
den vidare i släkten. När en vikingatida kvinna gifte sig lämnade
hon alltså inte sin släkt, som man gör i manligt dominerade ätte
samhällen eller klaner. Man bildade i stället en ny familj, där län
karna till både moderns och faderns släkt kvarstod som starka och
spelade en stor roll vid livets avgörande vändpunkter: bröllop, död,
arv och hämnd.
Men att man vid arv av jord fäste stor vikt vid släktens rättig
heter kan inte förväxlas med att släkten hade äganderätt till jor
den. Eftersom varje individ tillhörde flera släktkretsar genom fä
dernet och mödernet fanns det helt enkelt ingen enskild, väl defi
nierad grupp som skulle kunna identifieras som ätt och anses som
rättighetshavare till jorden.
I den mån det har funnits ett klanbaserat ägande av jord i
Nordens forntid så är alla spår av detta utraderade i de skriftliga
källorna. Vi har i ett tidigare kapitel föreslagit (sidan 290) att den
regelbundna tegstrukturen i Västsverige skulle kunna ha spelat en
roll i ett sådan härkomstbaserat arvssystem. Det är en tolkning som
i första hand utgår från ett sätt att avgränsa tegar på marken och
den har inga direkta beröringspunkter med medeltidslagarnas be
stämmelser om arv av jord.
Markrättigheter i vikingatidens Sverige
Den sena vikingatidens runinskrifter berättar om människorna som
stenarna är resta över, men också om gårdar, både de på vars mark
stenarna står och andra. Inskrifterna talar uttryckligen om män
som äger mark - teiga. Men vad detta ägandegrepp står för i för
hållande till vårt moderna äganderättsbegrepp ger de inget klart
besked om. Inskrifterna är ett ypperligt källmaterial till vikinga
tidens syn på förhållandet mellan mark och människor. De är res
ta över en avliden - ofta av arvingarna - och de nämner gårdsnamn
som vi känner från senare tid. De står ofta vid det som redan på
vikingatiden kan ha utgjort gårds- eller bygränser. Det tydligaste
exemplet på detta är stenen som står på gränsen mellan Hummel
sta och Ågersta i Löts socken i Uppland.
Vidhugse lät resa denna sten efter Särev, sin gode fader. Han
bodde i Ägersta. Här skall stånda stenen mellan byarna. Råde
den man som runvis är, de runorna som Balle ristade.
Runstenarna är minnesvårdar över den avlidne, men de har också
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fungerat som åtkomsthandlingar till jord. De har manifesterat hur
de efterlevande har kommit i besittning av sin egendom. På run
hällen vid Veda i Uppland omtalas hur Torsten förvärvat rikedom
i Gårdarike (Ryssland) och "köpte denna gård". Men det hör till
undantagen vid denna tid att man förvärvade jord på detta sätt.
Vanligtvis beskriver runstenarna en arvsföljd. När långa släkt
utredningar förekommer på runinskrifterna är de alltid motivera
de av en komplicerad arvsgång. En mycket uppmärksammad grupp
av ristningar från Hillersjö i Färentuna socken och Snottsta i
Markims socken i Uppland beskriver hur Gerlög kommer till arv
efter tre olika män, genom en komplicerad serie av arv. Förutom
den egendom hon ärvt från sin far kommer hon också att genom
sina barn (bakarv) ärva sina bägge män och dotterns man. Hen
nes son i första giftet dör och hon ärver honom. Hennes dotter i
andra giftet dör också, men har innan dess hunnit gifta sig till
egendom som modern ärver. Den ur markförvärvssynpunkt fram
gångsrika änkan Gerlög hade alltså egendomar i Hillersjö, Snott
sta och sannolikt även på andra platser i Uppland.

"Inga lät rista runorna
efter Ragnfast, sin man.
Han ägde ensam denna
by efter Sigfast, sin fa
der. Gud hjälpe hans
ande. " Runristning på
en berghäll i byn Snott
sta, Markims socken,
Uppland.
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På flera ristningar redogörs för förfäder i flera släktled bakåt.
På Sandsjöstenen i Småland uppräknas sex generationer och på
Malstaristningen i Hälsingland fem generationer. Sådana uppräk
ningar har förknippats med begreppet odal, som i senare tid stått
för ärvd jord och betecknat fria skattebönder. I vikingatidens sam
hälle har begreppet odal sannolikt syftat på män som haft rätt till
sin jord i kraft av lång arvsföljd, men också betecknat de egenska
per som förknippats med denna ställning - kunskaper om runor
och en särskild roll i kulten.
Markrättigheter och ställning
På runstenarna förekommer också begrepp som tegn, svenn, dreng
för att beteckna den döde eller hans närstående. Det tycks i flera
fall röra sig om fria män som tjänade under kung eller stormän
och som ingick i den militära organisationen. Begreppet huskarl
som förekommer på de uppländska runstenarna betecknar en fri
tjänare som ingick i husbondens hushåll. I motsats till trälen base
rades hans underordnande på ett frivilligt och ömsesidigt avtal med
husbonden. I vilken utsträckning som denna ställning också kan
ha förknippats med villkorligt innehav av jord är inte klarlagt.
I Skåne finns ett antal runstenar med sådana titlar och en fors
kare menar att de kan delas i två grupper. En grupp är resta över
högt uppsatta personer, vars ställning och egendom ärvts på van
ligt sätt. En annan grupp av skånska runstenar visar att marken
inte har gått i arv till den dödes söner. Stenarna har i stället rests
av bröder, faller eller män vars relation till den döde inte kan fast
ställas. Eftersom bröder här kan ha en vidare innebörd än biolo
giska bröder har man dragit slutsatsen att ristningarna vittnar om
en grupp av människor vars innehav av mark knutits till de tjäns
ter de utfört för kungen. Deras mark har i första hand inte gått i
arv utan gått vidare till jämbördiga män som kunnat fylla deras
roll i kungens hird. De hade alltså marken i kraft av sin ställning,
snarare än av arv.
Ett annat vittnesbörd om det nära sambandet mellan mark
innehav och ställning under järnåldern är de ortnamn där förle
det skvallrar om en tidigare innehavares ställning i en hird eller som
en stormans följeslagare. Bland dessa gårdsnamn finns t. ex. Kar
leby, Tegneby, Svenneby och Rinkeby (eller Rickeby) efter karl,
tegn, svenn och rinker.
Ordet rinker har i flera germanska språk varit en rangbeteck
ning för en man i en konungs eller stormans sold. Vid en utgräv-
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ning i Rickeby i Vallentuna fann man en rikt utrustad grav, där
gravgåvoma bestod av hjälm, rustning, svärd, kniv, hästutstyrsel,
brädspel, kam, dryckeskärl och mat. Bredvid den döde hade man
även lagt en häst, hundar och fyra rovfåglar. Man drog slutsatsen
att den gravlagde varit j ust den rinker, som gården uppkallats ef
ter - en lokal "knekt" som stått i en lokal småkungs eller hövdings
tj änst. På 600-800-talet e.Kr. , när denna grav tillkom, skulle ort
namnet Rickeby alltså vara en levande beteckning för innehava
rens ställning.

Vikingatida gods
Runinskrifterna förknippas generellt med ett välstående skikt av
bönder och kan betraktas som ett överskottsfenomen. I några fall
ges också bilden av j ordägare med omfattande gods. På en runris
tad häll vid Nora i Danderyd norr om Stockholm står följ ande att
läsa:
Björn, Finnvids son, lät hugga denna häll efter Olev, sin broder.
Han blev sviken [= försåtligt dräpt] på Finnveden. Gud hjälpe
hans ande! Denna gård är deras odal och ättearv, Finnvids
sönerna på Älgesta.
30 km norr om denna ristning ligger gården Älgesta där samme
Björn rest en sten med inskriften:
Björn, Finnvids son lät resa stenen efter sig själv
Älgesta är i dag en by, som redan i 1 5 00-talets j ordeböcker bestod
av fyra gårdar. Om Älgesta som helhet har tillhört Björn och hans
bröder har det alltså inte varit någon liten gård. Genom en runin
skrift får vi kännedom om en av de andra gårdarna som ingått i
samma jordegendom, men vi vet inte om flera gårdar lytt under
Finnvidssönerna på Älgesta. Liksom i fallet med änkan Gerlög i
Hillersjö så kunde de underliggande gårdarna ligga upp till tre mil
från huvudgården.
Från inskriften på Malstastenen i Rogsta i norra Hälsingland har
man dragit slutsatsen att en man vid namn Hä-Gylfe i Malsta skulle
ha varit i besittning av hela byn Malsta samt de tre byarna Åkern,
Bästdal och Stamnäs längre norrut. Han skulle dessutom ha be
suttit två separat liggande gårdar - Lönnånger och Färdsjö. Detta
godssystem består av gårdar på ett avstånd från Malsta av cirka
en mil i olika riktningar. Det har alltså inte utgj ort någon sam-
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lad enhet utan ett litet godssystem i likhet med de senare kända
medeltida.
Vi vet alltså att stormän under vikingatiden kunde vara stora
godsägare och äga geografiskt splittrade jordagods på samma sätt
som under medeltiden, men vi vet inte hur sådana godssystem
fungerade i praktiken, vilka som satt som brukare av de underly
dande gårdarna.

Markrättigheter under yngre järnålder
Vid vikingatidens slut kunde man alltså inneha och förvärva jord
i kraft av arv, ställning och köp. Av dessa olika sätt att förvärva
och inneha mark ligger naturligtvis nära till hands att anta att köp
av mark då ännu var en relativt ny företeelse, men därom vet vi
egentligen ingenting.
Som exemplet Törnby i det förra kapitlet visade kunde det un
der vikingatidens slut finnas små byar med olika innehavare till
varje gård. Men det fanns också lokala stormän och kvinnor som
ägde både storgårdar och flera underlydande gårdar. Vi vet inte hur
dessa storgodsägare drev sina gårdar. Där kan ha suttit släktingar,
fria män som stått i ett beroendeförhållande till jordherren eller
ofria trälar, men under alla omständigheter måste det ha funnits
ett skikt av underordnade brukare som närmast kan liknas vid
medeltidens landbor. En sådan struktur har uppenbarligen före
kommit även i Hälsingland, där frälse och landbor under senare
medeltid lyser med sin frånvaro.
Mark har alltså kunnat innehas på olika villkor och inom grup
pen av fria har det sannolikt funnits en betydande social skiktning.
Vi kan anta att det som framkommer i runstensmaterialet inte alls
visar hela vidden av denna skiktning.

HERDEBOSTÄLLEN, STORGÅRDAR OCH
HÖVDINGASÄTEN
Runinskrifterna ger alltså vissa nycklar till hur man i järnålderns
Skandinavien såg på rättigheter till mark, men det är svårt att
avgöra vad i detta som är nytt och framträngande och vad som är
rester efter ett äldre system. Under alla omständigheter framträ
der en bild där person, ställning och markrättigheter var intimt
förknippade. "Mark var en personlig egenskap och förmågan att
styra över den berodde på ägarens status" skriver den ryske
medeltidsforskaren Gurevic.

447

448

J Ä R N Å L D E R 5 0 0 F. K R- 1 0 0 0 E . K R .

Husgrund vid Möckel
mossen, Stora Al varet,
Öland.

För de äldre delarna av j ärnåldern finns så gott som inga skrift
liga uppgifter om hur markrättigheter och social organisation fun
gerade . Ett undantag är ett kapitel i Tacitus beskrivning av det fria
Germanien där han - lite förvånat - anmärker att germanernas
sl avar kunde sättas att bruka egna gårdar. Det stämmer väl med
den modern a bilden av sambandet mellan träldom och frigivning
som tecknats ovan.
Men om vi närmare vill gå in på vilka rättigheter olika grupper
i samhället hade till marken under äldre järnålder måste vi utgå
från deras handlingar så som det kommer till uttryck i övergivna
åkersystem, hägnader och bebyggelserester. På sidan 3 1 7 diskute
rades hur lämningarna efter åkrar och hägnader i öst och väst
kunde knytas till olika typer av markrättigheter. Men även läm
ningarna av bebyggelsen ger en nyckel till den sociala organisatio
nen. I det rika materialet av huslämningar från perioden 200-600
e.Kr. kan vi skönj a fyra olika nivåer i en social bebyggelsehierar
ki:
Herdeboställen, utmarksbosättningar. Trälar har ingått i bon
dehushållen och man har också föreslagit att ett särskilt rum i lång
husen i anslutning till fähusdelen skulle ha tillhört trälarna. Men
det finns också skäl att anta att ofri och avhängig arbetskraft kan
ha haft ansvar för underbruk, herdeboställen och andra utmarks
bosättningar. Det ligger i sakens natur att sådana bosättningar inte
avtecknar sig skarpt i det arkeologiska materialet. De kan också
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vara svåra att skilja från säsongsbosättningar. De små bosättning
arna på Stora Alvaret på Öland (se s. 298) är det mest tydliga ex
emplet från äldre järnålder som vi har på detta i Sverige, men i Nor
ge finns flera exempel på utmarksbosättningar av denna karaktär.
Normalgårdar. I avsnittet om fähusens storlek (sidan 426-430)
kunde vi se att långhus med plats för 10-12 stallade djur var en
stor grupp. I deras hushåll kan enstaka trälar ha ingått. Det är rim
ligt att anta att den typen av gårdar har utgjort större delen av be
byggelseenheterna vid denna tid.
Storgårdar. Det förekom också ett stort antal storgårdar med
1 8-20 stallade djur. Genom att utnyttja fri och ofri arbetskraft
inom hushållet har stormän på dessa gårdar kunnat skaffa sig ett
överskott. Arbetskraften kan ha bestått av trälar, men till h ushål
lets storlek kan också månggifte ha bidragit. Gårdarna framträ
der i det arkeologiska materialet med distinkt större antal båsplat
ser, flera hus på tunet och dessutom ofta med en separat festhall.
I det arkeologiska materialet finns ett flertal gårdar av denna stor
lek. Sannolikt är de överrepresenterade, men samtidigt finns det
mycket som tyder på att denna typ av storgårdar varit vanligare
under äldre j ärnålder än under yngre järnålder.
Hövdingagårdar. Från det föregående skiktet av storgårdar ur
skiljer sig ett mindre antal boplatser som genom skattfynd, rika
guldfynd, importvaror och en omfattande hantverksaktivitet hö-

Bildsten från Änge i
Buttle socken, Gotland,
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jer sig över mängden. På senare tid har man i ökad utsträckning
hittat och upprpärksammat sådana centralplatser med rötter i folk
vandringstid (400-600 e.Kr.). Uppåkra i Skåne, Slöinge i Halland
och Helgö i Uppland är exempel på platser av denna karaktär.
Ännu vet man förhållandevis lite om hur dessa centralplatser såg
ut under folkvandringstid - om de främst kan karakteriseras som
kungsgårdar, handelsplatser eller till och med tidiga städer.
I Sverige har man ännu inte hittat några extremt stora fähus i
anslutning till sådana bebyggelser. De skiljer sig alltså inte från den
mer allmänna gruppen av storgårdar när det gäller boskapsstock
ens storlek. De har inte varit baserade på agrar stordrift utöver den
som kännetecknar det vi kallat storgårdar. De vittnar om en liten
grupp av människor som haft en central roll i militärt beskydd, kult,
hantverk och handel. För att kunna underhålla hantverkare och
en militär organisation har de varit beroende av att livsmedel och
råvaror kommit in från ett stort antal gårdar.
Vi anar alltså ett mönster av varuutbyte mellan å ena sidan går
dar av olika storlekar och å andra sidan flera regionala centra. I
kapitlet om odlingslandskapet under äldre järnålder diskuterade
vi den betydelse som denna överskottsproduktion kan ha haft för
markanvändning och bebyggelseutveckling. Men vi vet endast lite
om hur olika nivåer av gårdar har knutits samman och på vilka
villkor som jorden brukats under denna period.

GÅRDAR OCH GODS I ÖSTSVERIGE
I de delar av Sverige där hela odlingslandskap kan rekonstrueras
från övergivna hägnader och åkrar blir det möjligt att diskutera
markrättigheter på ett mer konkret sätt. Under perioden 200-600
e.Kr. framträder i Östsverige och på Östersjööarna grupper av
gårdar som knyts samman av gemensamma hägnader. Dessa häg
nadslag har alltså liknat senare tiders byar och åtminstone på ett
sätt fungerat på samma sätt. Hägnadsarbetet och bestämmelser
na kring sådd, skörd och betesinsläpp har varit viktiga gemensam
ma angelägenheter.
På sidan 428 kunde vi visa hur de ingående gårdarna i ett så
dant hägnadslag ofta bestod av en storgård och ett antal mindre
gårdar. I den meningen har de alltså mer liknat den historiska
tidens gods. Vi kan likna dem vid byar av den sort som framför
allt förekommit i Skåne och Danmark och som bestod av en hu
vudgård och dess underlydande landbogårdar. Men liknelsen med

VAR KOM GULDET IFRÅN?

de organisationsformer vi känner från historisk tid får inte drivas
för långt. Vi får nöja oss med att de i viss mening liknat byar - i en
annan mening små gods.
I hägnadslagens utformning finns några tecken som kan tyda på
att själva produktionen varit mer samordnad än i senare tiders byar.
De har stora likheter med den historiska tidens löst grupperade byar
i ensädesområden som fanns i delar av Småland och i Falbygden i
Västergötland på 1700-talet. Men på en punkt skiljer de sig. På
1700-talets kartor kan vi se hur varje enskild gård hade individu
ella fägator som ledde närmaste vägen rakt ut till utmarken. I järn
ålderns hägnadslag kunde fägatorna vara upp till två kilometer
långa och de knöt samman alla gårdar i hägnadslaget.
Kanske hade den centrala storgården ett övergripande inflytande
över produktion och betesdrift inom hägnadslagen. Ofta ligger
storgårdarna centralt och högt i terrängen på ett sätt som möjlig
gjort en direkt och visuell kontroll över de mindre gårdarna. En
speciell typ av bebyggelse som kan sättas in i denna bild av tidiga
lokala gods är en del fornborgar i Uppland och i Östergötland. De
har ofta en central placering i ett stensträngssystem. Till flera av
dem leder fägator. De har alltså legat mitt i odlingslandskapet som
en gård bland andra, men samtidigt med sina lägen haft möjlighet
till kontroll och överblick över andra, mindre gårdar. De arkeolo
giska fynden vittnar om att de utgjort centralplatser i en hierarki.
De har varit befästa stormannagårdar, som har kunnat fungera som
huvudgårdar i lokala godssystem.
Under äldre järnålder kan det alltså i vissa delar av landet ha
förekommit lokala smågods med en storgård i centrum och flera
underlydande mindre gårdar. De mindre gårdarna kan ha knutits
till de stora genom personliga avhängighetsförhållanden eller släkt
skap. Gåvor, gästabud och beskydd kan ha varit det som upprätt
hållit beroendet.
Hägnads/agens uppsplittring
Någon gång under yngre järnålder splittras dessa stora hägnads
lag upp. I stället framträder i Uppland och Östergötland enheter
som mera liknar den historiska tidens gårdar och småbyar. Effek
ten av denna uppsplittring är en gigantisk omstrukturering av grän-·
ser och hägnadssystem. De långa fägatorna, som tidigare knöt
samman gårdar, genomskärs nu av bygränser. Ibland har man till
och med placerat de nya gårdarnas gravfält mitt i den gamla fä
gatan som för att markera ett tydligt brott med det gamla. Det kan

451

452

JÄRNÅLDER 500 f.KR-1000 E,KR.

ses som ett definitivt slut för de lokala godssystem som känneteck
nade äldre järnålder i dessa bygder. Nu byggs i stället andra bero
endeförhållanden upp, som inte lika tydligt är knutna till marken
och till produktionens organisering.
När vi åter -vid vikingatidens slut - får fatt i gårdarna och deras
ägare, så är den sociala organisationen inte lika lätt att läsa på
marken. Gårdar ägs, köps och ärvs alldeles oberoende av om de
ligger i byar eller inte. Från denna tid blir det en allt tydligare skill
nad mellan de länkar som å ena sidan finns mellan grannar i byar
och byalag och å andra sidan de förpliktelser som gården har mot
jordherre och stat. Grunden till den gårds- och bystruktur vi kän
ner från medeltiden grundläggs alltså redan under yngre järnålder.
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