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gisk studie. (Changes in the power structure around East Skagerrak in the 
Christianization period. An inter-disciplinary starting-point for an archaeolo
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A certain ethnic and linguistic community in late Viking Age Seandinavia is a 
pre-requisite for the model outlined. Before its Christianization society consis
ted of a number of separate chiefdoms, some hundred km2 in size with a few 
thousand inhabitants, each ruled by a chieftain with both secular and religious 
duties. The units were parts of a changing system with overlords of different 
grades. Following European models Scandinavian chieftains soughl to estab
lish lasting power systems över larger areas. Christianity became their princi
pal means to this end. Christianity destroyed the power of the old chieftains, 
introduced a totally new ideology to the society and offered an administrative 
means of controlling areas the size of states. The establishment of the new 
power structure started in the 11 th century and continued for at least 200 
years. 

Carl Löfving, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet. Box 2133, S-403 13 
Göteborg, Sweden. 

Föreliggande artikel är ett sammandrag av or tnamn och kamerala förhållanden. Detta 
vissa förarbeten till ett större arbete med arbete har inte slutförts. Artikeln avser att 
ovanstående inriktning. Arbetet bedrivs som belysa endast en aspekt av samhället, nämli-
en lokal undersökning ur ett nordeuropeiskt gen hur det var uppbyggt såvitt avser organi-
perspektiv. I denna artikel redovisas främst sation och administration på lokal, regional 
underlaget för det nordeuropeiska perspekti- och central nivå, före och efter kristendomens 
vet och den modell som utarbetats. Underla- införande. Källmaterialet studeras uteslutan-
get har företrädesvis erhållits från historia, de med utgångspunkt från denna frågeställ-
rättshistoria och socialantropologi. Anled- ning, och andra aspekter på samhället lämnas 
ningen till denna kombination är min yrkes- i det ta sammanhang därhän. Artikelns karak-
och studieinriktning. Modellen av samhälls- tär av sammandrag gör att härledning av de-
utvecklingen skall användas for tolkning från finitioner och slutsatser samt redovisning av 
det lokala perspektivet av ett empiriskt mate- forskningsstatus blir ofullständiga. Utgångs-
rial från smärre delar av undersökningsområ- punkterna för det fortsatta arbetet redovisas 
det. I detta material ingår bl.a. arkeologi, däremot explicit och min förhoppning är att 
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detta möjliggör kritik av modellen. (Det se
naste verk som ger en helhetsbild av vikinga
tiden torde vara av Peter Sawyer, 1982) Väst
sverige och Bohuslän under järnåldern har 
behandlats av Kjerstin Cullberg och Inge
gerd Särlvik (Cullberg 1982 och Särlvik 
1982). 

En utgångspunkt är att en värld bestående 
av några hundratal nationer är en unik och 
mycket sen företeelse. Antalet nationer har 
under historisk tid minskat drastiskt. Enligt 
en uppskattning, (Carndro 1978 s. 215) upp
gick antalet politiskt självständiga enheter år 
500 e. Kr. till ca 200.000 i hela världen. År 
1000 var detta antal ca 50.000 och år 1500 ca 
1.300 st. Dessa siffror har givetvis en mycket 
stor osäkerhet — inte minst eftersom samhäl
len med olika organisationsformer inräknas. 
Siffrorna ger dock anledning till eftertanke 
och de ger i vart fall inget stöd för tanken att 
Norden skulle ha bestått av tre nationer re
dan vid övergången mellan forntid och me
deltid. Redan den enklaste reflexion över före
teelser som folkvandringar, justinianska pes
ten, svedjebruk, skaldedikter till framgångsri
ka krigare, isländska ättesagor och de medel
tida "inbördeskrigen" antyder att presum-
tionen måste vara små politiska enheter och 
instabilitet i förhistorisk tid. Om denna pre
sumtion kombineras med sannolikheten av 
diskontinuerliga förlopp vid samhällsföränd
ringar, uppstår frågan om vad som kan ha 
varit den utlösande faktorn. Som uppsatsens 
titel anger anser jag att denna faktor var kris
tendomens införande i Norge. 

Utgångspunkterna för framställningen och 
den modell som presenteras är följande: 

Samhället bestod under slutet av forntiden 
av ett stort antal små enheter — lokalenheter 
— vilka leddes av hövdingar med såväl sakra
la som profana uppgifter. Dessa enheter in
gick inte i något fast system, deras omfattning 
varierade över tiden och de ingick i överord
nade konfigurationer vilka ständigt förändra
des. Hövdingar med maktaspirationer över 
större områden begagnade kristendomen och 
den kyrkliga administrationen till att skapa 
ett mera stabilt system som medgav beståen
de administrativa strukturer och maktstruk

turer över områden som motsvarar nutida 
nationer. Denna process omspände flera år
hundraden och den ledde till en statsbildning 
som motsvarar det medeltida Norge. 

Det bör understrykas att kyrkan var inord
nad i ett internationellt system vilket, åtmins
tone efter missionstidens slut, leddes av den 
påvliga centraladministrationen. 

J a g föreställer mig alltså att det var makt
havarnas önskningar och viljeyttringar som 
gav ändringarna i maktstrukturen. Detta för
utsätter att samhällets ekonomiska potential 
var sådan att ett stratifierat samhälle upp
stått. Att så var fallet under vikingatiden är 
uppenbar t mot bakgrund av företeelser som 
Gokstadsskeppet och Trelleborgarna. Enligt 
Särlvik (1982 s. 125) förekom stratifierat sam
hälle i centrala Västergötland, norra Bohus
län och Halland redan under slutet av folk
vandringstiden, medan däremot södra Bo
huslän då skulle ha befunnit sig kvar i stam
samhället. 

Givetvis har även andra faktorer såsom be
folkningsökning, yttre fiender, jordbruksme
toder och andra ekonomiska och sociala för
hållanden i hög grad påverkat förloppet med 
samhällets omstrukturering. Tillvaron för 
den enskilde jordbrukaren och hans familj 
torde dock i sina grundläggande drag inte ha 
förändrats i samma utsträckning som sam
hällssystemet vid övergången mellan forntid 
och medeltid. 

Enligt min uppfattning blir det allt svårare 
att tänka sig bestående övergripande struktu
rer ju rörligare den lokala strukturen är. I 
extremfallet med ett helt ambulerande sved
jebruk i stora skogar, kan man knappast tän
ka sig att makthavare kunde utöva något 
nämnvär t inflytande. Enligt Ester Boserup 
(1965) är svedjebruk med långtidsträda en 
föga arbetskrävande metod som ger hög av
kastning. Inom Skagerrakområdet saknas 
andra än pollenanalytiska spår av jordbruk 
från senare delen av järnåldern. Man fär räk
na med att även nämnda form av jordbruk 
kan ha förekommit inom åtminstone delar av 
undersökningsområdet. Det bör vidare påpe
kas att de undersökningar om bebyggelsekon
tinuitet som pågår i Danmark hittills inte 
kunnat påvisa kontinuitet mellan bebyggd-
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sen under vikingatid och bebyggelsen under 
medeltid (Porsemose 1980, 1981). 

Det källmaterial som finns från undersök
ningsområdet är så ofullständigt att det måste 
belysas med analogier från bättre kända för
hållanden. Sådana analogier bygger på förut
sättningen att det mänskliga samhället in
rymmer drag som är lika oavsett tid och rum. 
Detta är ju också socialantropologins grund
läggande förutsättning. Enligt min uppfatt
ning är det dessutom sannolikare att nordiska 
förhållanden följde samma utvecklingsmöns
ter som tidigare förekommit i Nordeuropa, än 
att den nordiska utvecklingen skulle ha varit 
unik — eller rent av mönstergivande. 

För klarhetens skull anger jag nedan kortfat
tat i vilken betydelse jag använt vissa be
grepp: 

Maktstruktur: De styrandes medel och möj
ligheter att genomdriva sin vilja gentemot 
obejekten för maktutövningen. 

Organisationsnivåer: Samhället kan uppdelas 
på följande fyra organisationsnivåer: Familje
enhet, lokalenhet, regionalenhet och central
enhet. Dessa nivåer var fullt utbildade först 
efter medeltiden. Innehållet i begreppen va
rierar alltså med den tid som är aktuell, men 
då någon entydig begreppsapparat inte före
faller möjlig, far detta förhållande tills vidare 
accepteras. 

Begrepp: motsvarar under 1500-talet: 
Familjeenhet gård 
Lokalenhet socken/härad 
Regionalenhet landskap/län 
Centralenhet rike/stat 

Organisationsformer: Enligt Elman R. Ser
vice (1975) har det mänskliga samhället 
genomgått följande organisatoriska utveck
lingsskeden: Band, stam, chiefdom (höv-
dingadöme) och stat. J a g är väl medveten om 
att det är högst ovisst i vad mån denna ut
veckling någonsin ägt rum kontinuerligt inom 
ett visst område. Det är vidare givetvis vansk
ligt att göra en kategorisering som skall täcka 
in alla de otaliga mänskliga samhällsformer 
som förekommit. Morton Fried har också yt
terligare en kategori, nämligen det stratifiera-
de samhället (Fried 1967). Väl medveten om 

dessa vanskligheter anser jag det dock moti
verat att ange hur skillnaden mellan staten 
och dess tidigare utvecklingsfas kan uppfat
tas. 

Hövdingadömen: Dessa består av organisato
riska enheter med en centraliserad ledning, 
ärftliga hierarkiska statusarrangemang, men 
ingen formell legal maktapparat för repres
sion med våld. Organisationen tycks överallt 
vara teokratisk och underkastelsen under de 
maktägande består i uppslutning kring en 
präst /hövding. Genom att i ett redistribu-
tionssystem motta och vidarebefordra varor 
blir hövdingen en nödvändig person även på 
det materiella planet (Service 1975 s. 71-83). 

Staten: En organisatorisk enhet med centra
liserad ledning och en hierarki i flera led av 
styrande och styrda. Den styrande delen av-
hierarkin har tillgång till såväl en maktappa
rat som kommunikationsmedel vilka medger 
kontroll av densamma. Detta möjliggör att 
med våld genomdriva de styrandes vilja inom 
staten samt att man kan bekämpa dess yttre 
fiender. 

Rike, rikssamling: Territoriella enheter vilka 
kan klassificeras som såväl hövdingadömen 
som stater. Begreppet anger inte organisa
tionsnivån på enheten. Dessa enheter kan ha 
letts av kungar. Denna titel kan ha använts av 
ledare för såväl lokalenheter som större enhe
ter. 

Statsbildning förefaller i norra Europa vara 
sekundär till kristendomens införande. De 
stater som existerade i närheten av Skandina
vien under tiden 700-talet-1000-talet hade 
påtagliga svårigheter att administrera stora 
områden, vilket ledde till sönderfall och upp
delning i små delvis självständiga enheter. 
Exempel på detta är Frankerriket och Eng
land. De stora statsbildningar som förekom 
var helt beroende av ledarens personlighet 
(jfr North 1981 s. 136). En jämförelse med 
Romarriket visar att detta behöll sin omfatt
ning och struktur tämligen intakt genom år
hundradena , trots successionsstrider och 
tämligen oberoende av statsledningens kom
petens. Det är följaktligen orealistiskt att tän
ka sig statsbildningar i Skandinavien under 
en tid då de kulturellt betydligt mera högtstå-
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ende centraleuropeiska staterna hade påtagli
ga svårigheter att existera. 

Samhällsförhållandena i Nordeuropa 
underförstå årtusendet 

De antika författarna ger vissa spridda upp
gifter om germanska samhällsförhållanden. I 
vilken utsträckning dessa uppgifter gäller 
även nordiska förhållanden är oklart. 

Caesar {De hello gallico, kap VI , 21-24) an
ger år 50 f.Kr. bl.a. följande: Germanernas 
försörjning baserades på bokskapsskötsel, 
åkermarken omfördelades årligen av höv
dingarna till brukarna. Varje stam ville ha så 
mycket ödemark som möjligt kring sig och i 
fredstid fanns ingen gemensam styrelse. Vid 
försvars- eller anfallskrig valdes hövdingar 
med oinskränkt makt. Lokala hövdingar kun
de vid folkförsamlingen förklara sin avsikt att 
leda plundringståg och följeslagare kunde då 
ansluta sig. 

Taci tus {Germania, kap. 7, 11, 12) anger ca 
år 90 e.Kr. delvis samma uppgifter och därut
över bl.a. följande: Kungar valdes på grund 
av sin börd och härförarna efter sin tapper
het. Ingendera hade någon oinskränkt makt. 
Hövdingarna rådslog i frågor av mindre vikt 
och förberedde frågor av större vikt vilka av
gjordes av hela folket vid en folkförsamling, 
som även avgjorde rättstvister mellan perso
ner. 

Jo rdanes {Getica, §§ 19-24) räknar vid mit
ten av 500-talet upp ett 30-tal folkslag i Skan
dinavien, av dessa sägs bl.a. "uagoth" (våg
goter?) och "hal l in" (hallingar?) bo på slät 
mark och därför ofta ofredas av andra stam
mar. Vidare nämns "gauthigoth" (götgoter
na?) som ett energiskt och ytterst krigiskt 
folkslag samt "herulos" (herulerna). 

Procopius (Bok VI xv) skildrar vid samma 
tidpunkt hur heruler boende i södra Europa, 
vilka utan egentlig orsak dödat sin kung, åter
vände till Thule och där kvarboende heruler 
för att hämta en ny kung. Enligt Procopius 
beboddes Thule av 13 folk och kungar fanns 
hos varje folk. 

Rimbert (Vila Ansgarii, kap. 26, 27) omta
lar, vid mitten av 800-talet, att hos svearna 
beror varje offentligt ärende mera på folkets 
enstämmiga vilja än på kungens makt. Vida

re omtalas här hur kungen fick avvakta beslut 
av minst två folkförsamlingar innan han kun
de ge tillstånd till kyrkobyggnad. 

Ingen av dessa källor antyder annat än en 
löst uppbyggd samhällsorganisation där 
kungen inte var särskilt betydelsefull. 

En inblick i hur samhällslivet fungerade i 
ett primitivt europeiskt samhälle ges av forn-
irländska källor s.k. law-tracts (Binchy 1943 
Byrne 1967). Enligt dessa författare var det 
förkristna irländska samhället till sin övergri
pande organistion mycket löst uppbyggt. Den 
pr imära enheten var släkten och lokalenheten 
bestod av en " tua th" , ungefärligen motsva
rande en stam om några tusen personer, upp
byggd av ett antal släkter, vilka leddes av en 
kung. Lokalenheten disponerade en yta av 
storleksordningen 30x30 km. Kungen hade 
ytterst begränsade befogenheter och saknade 
såväl administrativ apparat som maktappa
rat, utöver de uppbåd han kunde uppbringa. 
Inom varje " t u a t h " rådde en hierarki bestå
ende av kung, herremän och gemena män. På 
hela Irland skall det ha funnits ca 150 "tua-
tha" . Kungarna personligen stod dessutom i 
avhängighetsförhållande till överkungar av-
två grader, som dels rådde över en lokalenhet 
och dels gjorde anspråk på tributer från de 
underordnade kungarna. Kungens söner ha
de inte bättre rätt till kungavärdigheten än 
sina släktingar intill femte led. Detta system 
var ytterst instabilt och medförde ständiga 
strider. 

I Services termer måste detta system klassi
ficeras som ett system av hövdingadömen. 
Enligt min uppfattning har det nordiska sam
hället i förkristen tid i princip varit uppbyggt 
på liknande sätt. I Snorres kungasagor finns 
det många uppgifter om "småkungar" vilka 
bör ha rått över områden av mycket måttlig 
storlek och som i varierande konstellationer 
stred mot "rikskungen". 

De berättande historiska källomas skildring 
av den norska rikssamlingen 

Enligt de äldsta berättande källorna (ex. 
Agrip och Fagrskinna nedskrivna omkring år 
1200 samt Snorres Ynglingatal och kungasagorj, 
enades Norge på slutet av 800-talet. Den be
tydelsefullaste händelsen i detta samman-
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häng är slaget vid Havsfjord vid Stavanger 
(år 872?) där Harald Hårfager från Vestfold 
besegrade ett antal medtävlare. Denna date
ring är omstridd men i det allmänna medve
tandet i Norge torde Havsfjord symbolisera 
riksenandet. I Snorres Ynglingatal härleds 
Haralds släkt från Ynglingarna i Uppsala. 
Ynglingatal anses vanligen sakna historiskt 
värde även om mycken möda har lagts ner på 
att identifiera platser och gravhögar som 
nämns. 

Det förefaller vara ett historiskt faktum att 
Harald existerat och att han haft inflytande 
inom ett område som motsvarar det medelti
da Norge. Den närmare karaktären av detta 
inflytande framgår inte av källorna. 

Vid Haralds död cirka år 934 hade sonen 
Erik Blodyx varit medkung i några år. Han 
torde ha haft herradöme huvudsakligen över 
centrala Vestlandet och i övriga delar av lan
det fanns det ett antal andra kungar. Under 
sina försök att vinna kontroll över dessa led 
Erik nederlag och fördrevs till England där 
han dog år 954. Brodern den kristne Håkon 
Addstdnsfost re , som fatt sin uppfostran hos 
kung Ethelstan i England, övertog Eriks väl
de på Vestlandet. Håkons aspirationer 
sträckte sig dock utanför detta område och 
han deltog i strider mot daner och göter och 
han skall periodvis ha haft herradömet över 
Viken. H a n dog i ett slag mot Erikssönerna 
och daner omkring år 960. Håkon förefaller 
vara den förste kristne potentaten med makt-
aspirationer över hela Norge. 

Efter denna tidpunkt tycks det ha rått ett 
starkt danskt inflytande i Norge. Jellingeste
nen som är rest till minne av " . . .den Harald 
som sig vann Danmark all och Norge och 
danerna gjorde kristna" anger i vart fall det
ta. Hara ld befann sig dock i ständig strid med 
de tyska kejsarna och han kan t.o.m. ha stått i 
direkt vasallförhållande till dessa (Olsen 
1980). ö v e r Viken skall Harald ha haft per
sonligt inflytande medan övriga delar av Nor
ge styrdes genom ombud. 

Först Olav Tryggvasson (år 995-1000), 
som var son av en småkung i Viken samt döpt 
och konfirmerad i England där han även år 
991 och 994 uppburit danagäld, återupptog 
försöken att upprät ta ett herradöme som om

spände det medeltida Norge. Genom kombi
nerade missions- och erövringsföretag lycka
des han skapa sig inflytande över hela Kust
norge. Olav Tryggvasson föll i slaget vid 
Svolder år 1000 och Sven Tveskägg tillsatte 
jar lar norr om Svinesund medan Olof Skötko
nung skall ha fatt inflytande över Ranrike. 

Dessa förhållanden rådde till år 1015 då 
Olav Haraldsson från England, i sällskap 
med anglosaxiska präster, återvände till Nor
ge. Efter att ha upprät tat en stödjepunkt vid 
nuvarande Sarpsborg vid Glömma vann Olav 
inflytande i Ranrike. Från denna utgick nya 
missions- och erövringsföretag. I sina försök 
att institutionalisera kristendomen kom Olav 
i konflikt med lokala hövdingar och han kom 
även i konflikt med Knut den store. Efter att 
ha återvänt från några års landsflykt föll Olav 
i slaget vid Stiklastad år 1030 och Knut den 
store tillsatte en jarl över Norge. 

Sedan några hövdingar från Tröndelag år 
1035, samma år som Knut den store dog, 
brutit med det danska kungadömet lät man 
hämta hem Olavs son Magnus som fick 
kungahyllnig på Eyrartinget och som så små
ningom stabiliserade sitt inre styre. Magnus 
dog år 1047 och efterträddes av sin bror Ha
rald Hård råde som bl.a. varit officer i byzan
tinske kejsarens livvakt. Harald dog år 1066 
vid Stamford Bridge, i ett försök att återupp
rät ta Knut den stores Nordsjöimperium, och 
därmed kan vikingatiden anses vara över. 

Den gamla religionen och kristendomens 
införande i Norge 

Även när det gäller kristnandet i Norge ger de 
skriftliga källorna endast få och osäkra upp
lysningar. När den förkristna religionen i 
Norden skall framställas brukar detta vanlig
en ske genom att man refererar Eddadikterna 
och Snorres uppgifter. Enligt min uppfattning 
ger dessa källor ingen representativ bild av-
förhållandena bland den jordbrukande bofas
ta befolkningen. Skälen till denna uppfattning 
är bl.a. följande. 

Caesar (kap. VI , 21) anger att germanerna 
(till skillnad från kelterna) inte hade några 
druider som skötte gudstjänsten eller förrätta
de offer. Som gudar kände germanerna bara 
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de som kunde ses och som de hade påtaglig 
nytta av: Solen, Elden och Månen. 

Taci tus (Kap. 9) räknar däremot upp någ
ra gudar som dyrkades av germanerna. Mer-
curius som på fastställda dagar skulle ha 
människooffer, medan Herkules och Mars 
blidkades med djuroffer. Tempel förekom inte 
utan lundar och skogsdungar invigdes till he
ligt bruk, och gudarna fick inte anta likhet 
med något mänskligt anletsdrag. Dessutom 
anges i kap. 40 svebernas berömda Nerthus-
kult där gudinnan förs omkring i en vagn 
dragen av kor. 

Procopius (bok VI, xv) lämnar i sin be
skrivning av de religiösa bruken på Thule 
huvudsakligen följande redogörelse: Invånar
na på Thule , däribland götarna, avviker inte 
nämnvär t från andra människor men de vör
dar ett stort antal gudar och demoner av så
väl himmel, luft, jord och hav samt varjehan
da andra demoner vilka sägs finnas i vattnet, i 
källor, och floder. Man hembär oupphörligen 
alla slags offer och ger gåvor till de döda men 
det största av alla offer är den förste de har 
tillfångatagit i krig. Denna offrar de på det 
mest bestialiska sätt till Åres som de anser 
vara den störste. 

Det beir alltså observeras att den enda sam
tidiga källan, som dessutom anses som tillför
litlig, anger religiösa bruk som överensstäm
mer med hedniska bruk i allmänhet och där 
Snorres Panteon inte ens antyds. 

Vikingatågen innebar en kraftig utökning av-
kontakterna med kristna samhällen. Genom 
de norska bosättningarna i England och Ir
land uppkom direkta och varaktiga kontakter 
med kristna områden. Kristna impulser 
s t römmade tillbaka till norskt område från 
p lundrade kloster, från vikingar som gått över 
till kristendomen eller låtit primsigna sig, från 
kristna norrmän som slagit sig ned i vikinga
rikena i väst, från kristna slavar i Norge och 
av handelsmän. 

Enligt Fridtjof Birkcli kan kristnandet upp
delas i följande faser: 

1. Flera hundra års infiltrationstid intill ca år 
950. 

2. Missionstid ca 950-ca 1030. 

3. Organisationstid och fortsatt missionstid 
ca 950-1153. 

Birkeli uppger att det första officiella mis
sionsföretaget igångsattes av Håkon Adel-
steinsfostre strax efter år 950 då han lät en 
biskop Sigfrid komma till Norge. Denna mis
sion skall främst ha varit knuten till kustom
rådena. Kristnandet fortsatte under Harald 
Gråfäll och Harald Blåtand. Enligt Olav 
Tryggvassons saga skall jarlarna Urgutjot 
och Brimiskjar ha kristnat Viken vid denna 
tid, men blivit fördrivna av Håkon jarl (död 
ca år 980) som representerade en hednisk 
reaktion. Olav Tryggvasson började sitt krist
nande i Viken där han hade sin släkt att falla 
tillbaka på. Genom mer eller mindre frivilliga 
överenskommelser med tingsmenigheterna 
fortsattes verket längs norska kusten. Först i 
Tröndelag och Hålogaland mötte han krafti
gare motstånd. Sven Tveskägg som, efter 
Olavs död år 1000, övertog Viken var också 
kristen, men hans verksamhet i området är 
obekant. Olav Haraldsson organiserade med 
hjälp av biskop Grimkel den norska kyrkan 
till en fastare organisation (Birkeli 1973 s. 
17-26). 

I kristnandet ingick även att förstöra de 
gamla kultsymbolerna. Det finns ingen anled
ning att tro att sådan verksamhet skedde med 
tingsmenigheternas gillande. Service ger ett 
exempel på hur ett sådant skändande av gam
la föreställningar fungerat, då en hövding på 
Hawaii på 1820-talet, genom att skända de 
heligaste tabuna hos den gamla religionen, 
samlade dennas anhängare till motstånd och 
hur dessa därefter snabbt besegrades (Service 
1975 s. 154—158). J a g kan inte tänka mig att 
en än aldrig så nyfrälst odalbonde plötsligt 
ansåg att alla de fädrens gudar, som dyrkats 
sedan urminnes tid, övergått till djävlar vilka 
skulle vanhelgas och vars kultplatser skulle 
förstöras. Ett exempel på detta är att i Widu-
kinds Saxerkrönika, nedskriven på 960-talet, 
omtalas hur danerna, trots att de sägs vara 
kristna sedan lång tid, dyrkade avgudarna på 
hedniskt vis och hur det vid Harald Blåtands 
hov uppstod en träta huruvida Kristus var 
den ende guden, eller om det också fanns 
andra större gudar. Denna teologiska fråga 

Förmännen 79 (1984) 



Förändringar i maktstrukturen 99 

löstes genom att biskop Poppo fick bära järn
börd, varefter kungen omvände sig och på
bjöd att de folk han härskade över skulle för
kasta de gamla avgudarna (Widukind kap. 
65). 

Snorres nordiska Panteon torde knappast 
återspegla föreställningsvärlden hos den jord
brukande befolkningen, som måste ha repre
senterat den klart största delen av totalbefolk
ningen. Dessa jordbrukare bör istället ha dyr
kat allehanda väsen — diser, landvättar och 
alfer — med anknytning till lokala förhållan
den, samt förfader (Ström 1961 s. 131-140; jfr 
Birkeli 1938, 1943). Därjämte kan man ha 
dyrkat fruktbarhetsgudar som Frej, Freja och 
Njord. 

Den del av befolkningen som ägnade sig åt 
handel, plundring och krig behövde däremot 
en religion som främjade krigslycka och till
försäkrade fallna krigare en behaglig tillvaro. 
Att främst beskrivningar av denna religion 
blivit bevarade beror på att de förekommer i 
de furstliga hyllningsdikterna, vilka med s in . 
nyckel till kenningarna — Snorres Edda — 
delvis överbringats till vår tid. Or tnamn med 
anknytning till Oden och Tor kan förklaras 
mot bakgrund av en hednisk reaktion ledd av 
hövdingar som ägnat sig åt nämnda verksam
het. 

Eftersom de religiösa föreställningarna na
turligen präglades av brist på samordning 
och systematik, mötte den kristna läran inget 
allvarligare motstånd så länge ett begränsat 
antal personer omfattade densamma och höv
dingarna hade monopol på kulten. Den krist
na läran gjorde däremot anspråk på att vara 
den enda sanna, medan man tolererade att 
hedniska bruk omformades i kristen skepnad. 
Biskop Helge Ljungberg karaktäriserar den 
nordiska religionen som trostolerant men 
kultexklusiv medan kristendomen anses som 
trosexklusiv men kulttolerant (Ljungberg 
1980 s. 70 f ) . 

Till skillnad från i Norge skedde kristnan
det av Island inom samhällsorganisationens 
ram och godarna fick behålla sin maktställ
ning även om de inte personligen längre fick 
leda kulten. Det måste understrykas att den
na samhällsorganisation inrättas av nämnda 
makthavare eller deras närmaste företrädare i 

samband med Islands kolonisering under 
början av 900-talet. I Norge däremot genom
fördes kristnandet av kungar med betydande 
maktresurser. Källorna antyder ingenstans 
att teologiska argument skall ha varit avgö
rande, utan Olav Tryggvasson och Olav Ha
raldsson förmådde med vapenmakt tredskan-
de lokala hövdingar att ansluta sig till den 
nya läran. Sålunda besegrade hövdingar bör 
ha fatt lämna alla sina positioner, vilka bör ha 
omfattat såväl profana som sakrala uppgifter, 
vilka kan ha inkluderat överhöghet över all 
mark. Uppbyggandet av en ny centraliserad 
kungamakt kunde börja. Den nya religionen 
tillhandahöll en ny ideologi där total under
kastelse under en högre makt var den centrala 
punkten. I det nya systemet övertog de krist
na prästerna hövdingarnas sakrala uppgifter. 
Det ligger nära till hands att tänka sig att den 
eventuella överhögheten över mark övertogs 
av kungmakten. Enligt de medeltida lagarna 
gjorde i varje fall kungen anspråk på obe
byggd mark (exempelvis Gulatingslagen VII 
kap. 15; Magnus Lagaboters Landslov VII 
62). 

Sammanfattning och modell 

Peter Sawyer (1982 b) har påpekat att likhe
ten mellan de irländska och isländska sam
hällena under vikingatiden är stora. Det vikti
gaste gemensamma draget är uppdelningen 
på ett stort antal självständiga enheter styrda 
av kungar respektive godar. Det isländska 
samhälle som återges i de isländska sagorna 
sägs återspegla strukturella drag i det norska 
samhället vid tiden för Islands kolonisation. 
Knut Odner (1974) har tidigare fört fram en 
liknande tanke men anser att 1100-talets Is
land återspeglar ett folkvandringstida sam
hälle. 

Erik Lönnroth (1977) har framhållit kyr
kans avgörande betydelse för statsbildningen 
och har framfört tanken på att det i Skandina
vien under vikingatiden fanns två samhälls
system samtidigt. Dels ett samhälle där höv
dingar — sjökungar — baserade sin position 
på plundring, kontroll av handelsvägar eller 
handel. Dessa hövdingars företag skildras i 
skaldedikterna. De ingick i ett samhällssy
stem utan motsvarighet i Europa och dessa 
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hövdingar ömsom samverkade ömsom stred 
mot varandra. Dels förekom vid sidan av det
ta aristokratiska samhälle ett bassamhälle där 
smärre enheter bestående av naturliga bygder 
framlevde en tillvaro som måste ha varit gan
ska skild från den som skildras i skaldedikt
ningen. 

Peter Sawyer delar inte denna uppfattning 
om samhällsorganisationen utan menar, att 
det bara fanns en sorts samhälle, vars enheter 
dock hade varierande tillgångar. Kungarnas 
pr imära intresse var att lägga under sig resur
ser och den som lyckades bäst med detta ska
pade stora riken. 

På grundval av ovan refererade författare 
och övrig genomgången litteratur samt för 
mig tillgängliga skriftliga källor, framlägger 
j ag följande förslag till modell beträffande, i 
första hand den norska, samhällsorganisa
tionen under vikingatiden. Utgångspunkten 
för modellen är det irländska samhälle som 
redovisats tidigare. Modellen skall användas 
som utgångspunkt för tolkning av ett empi
riskt material, och den är givetvis inte slutgil
tig utan den får modifieras med anledning av-
vad som framkommer under det fortsatta ar
betet. 

Sen förhistorisk tid. Inom områden motsvaran
de nutida nationer rådde en viss språklig och 
etnisk gemenskap, men områdena utgjorde 
inte oganisatoriska enheter. Den lägsta enhe
ten i samhället bestod av familjeenheten. Denna 
var sammansat t av både nära släktingar, så
som far- och morföräldrar, föräldrar, hemma
varande barn och utomstående, vilka i den 
mån de var rättssubjekt ingick i familjege
menskapen. Familjeenheten disponerade ett 
visst resursområde som var basen för försörj
ningen. Enheterna låg ofta på sådant avstånd 
från varandra att betydande markområden 
däremellan inte var knutna till viss enhet. 
Sådana områden kan ha varit föremål för an
språk från lokalenhetens ledare. Familjeenhe
tens ledare hade även till uppgift att leda 
familjens kult av förfäder och lokala väsen. 

Lokalenheten hade en utsträckning av några 
mil och hade något eller några tusental perso
ners befolkning, ledda av hövdingar, "små
kungar" . Dessa hade såväl sakrala som profa

na uppgifter. De profana inkluderade rätts
skipning och de sakrala inkluderade förhål
landet till fruktbarhetsgudomligheterna på 
ett sådant sätt att vederbörande hövding ha
de ett ställföreträdande ägande eller något 
slags överhöghet över all mark. Familjeenhe
tens dispositionsrätt till sitt resursområde ha
de föga gemensamt med den äganderätt vi 
numera känner och som hade sin maximala 
omfattning under senare delen av 1800-talet. 
Lokalenheten hade ingen bestående avgräns
ning utöver den som gavs av naturliga grän
ser och dess omfattning varierade över tiden. 
Hövdingarna över vissa lokalenheter hade 
anspråk på överhöghet över hövdingar över 
andra lokalenheter. Detta innebar ett insta-
bilt system med överhövdingar i minst två 
grader över regional- och centralenheter vilka i 
skiftande allianser konstant konkurrerade om 
inflytande och tillgångar. Regionalenheterna 
bör ha varit föregångare till landskapsindel
ningen som den framgår av de medeltida käl
lorna. Centralenheterna kan, i den mån de 
alls existerade, knappast ha haft en omfatt
ning motsvarande nutida nationer — snarare 
nut ida landsdelar som Götaland etc. Höv
dingarnas influensområden varierade beroen
de på tillgång till resurser och på deras per
sonliga intressen, såsom kontroll av handels
vägar och naturresurser eller framgång i strid 
och plundring. Dessa hövdingar går i sagorna 
under benämningen "fylkeskungar" då deras 
influensområden var geografiskt bestämda. I 
de fall att de företrädesvis sysslade med 
plundring och handel bör deras lokala an
knytning har varit mindre uttalad och detta 
gällde även deras underlydande "lokalenhe
ter" vilka kunde bestå av mobila krigarföljen 
utan lokal anknytning. Även handelsplatser 
som Kaupang, Hedeby och Ribe låter sig in
ordnas i modellens system. Man far då tänka 
sig att respektive systems högste hövding, di
rekt eller indirekt, hade överhögheten över 
handelsplatsen och dess avkastning. Benäm
ningen blir då exempelvis "sjökungar". Såda
na kungar kunde mobilisera betydande resur
ser såsom anläggningen av delar av Danevir
ke redan år 737 och vikingaflottorna i Frank
rike och England. Utbytet från handel och 
plundring fördelades i ett redistributivt sys-
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östra Skagerraksområdet. — 
East Skagerrak region 

fl) Runstenar med titeln 
thegn 
Runestones with the 
Thegntitle 

• Runstenar ev. resta över 
samma person (Moltke 
1976 s. 312). 
Runestones possibly erec
ted in memory of a single 
individual 

F Fylkeskyrkor 
Fylke Churches according 
to the Norwegian Borgar-
ting Law 

T Ortnamnet Tegneby 
The placename, Tegneby 

tern så att hövdingarna tillförsäkrade sig loja
litet och lydnad. Genom att landkommunika
tionerna på vikingatiden var dåligt utvecklade, 
medan den skandinaviska sjöfartstekniken 
var välutvecklad, är det naturligt att sjökung
arna har en framträdande plats i källmateri
alet. Något fast system för utskrivning av-
manskap till krigstjänst fanns inte utan den 
anslutning en hövding kunde påräkna var be
roende av hans ryktbarhet. Stridslystna unga 
män kan ha lämnat sin lokalenhet för att 
ansluta sig till någon namnkunnig hövding, 

delta i plundringståg eller handdståg och 
därefter, i mån av överlevnad, återvända. 

övergångstid. I och med att nordiska hövding
ar, i samband med handels- och plundrings-
företag, ute i Europa kom i kontakt med mera 
utvecklade samhällssystem, som erbjöd större 
möjligheter att kontrollera stora områden, 
sökte de införa liknande system i sina egna 
trakter. Detta medförde att det mot slutet av-
förhistorisk tid började uppträda hövdingar 
med anspråk på centralenheter som till sin 
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storlek motsvarade nutida nationer. Det infly
tande sådana hövdingar hade var dock indi
rekt och de var helt beroende av stöd från 
regionala och lokala hövdingar. Den uppslut
ning en hövding kunde påräkna var beroende 
av hans ryktbarhet som krigare och förddare 
av tillgångar eller hans anseende i övrigt i den 
mån han inte kunde använda maktmedel i 
form av fysiskt våld. Successionen till ämbetet 
var inte ärftlig direkt från förre innehavaren. 
Många av dennes släktingar hade samma le
gala anspråk och detta medförde ständiga 
successionsstrider. O m en lokal hövding blev 
militärt slagen kan man tänka sig att segraren 
gjorde anspråk på hans eventuella överhöghet 
över mark. 

Tidig nordisk medeltid. Det viktigaste hjälpmed
let för genomförandet av överhövdingarnas 
maktaspirationer var införandet av kristendo
men. Genom denna bröts dels de lokala höv
dingarnas maktställning och lojaliteterna 
med det gamla samhällssystemet, där de stod 
för både de profana och de sakrala uppgifter
na, dels upplöstes det gamla lokala hierarkiska 
systemet vilket ersattes med kungliga om
budsmän vilka ingick i ett större maktsystem, 
dels infördes en personlig ideologi där den 
centrala punkten var underkastelsen till en 
högre vilja, dels infördes en statsideologi med 
sina rötter i Gamla Testamentet och kyrkofä
derna och dels tillhandahölls en administrativ 
appara t och ett fungerande kommunikations
system, nämligen skriften. Uppbyggandet av 
den nya och mera permanenta maktstruktu
ren var en process som spände över flera år
hundraden . Indelningen i lokalenheter — 
kyrksocknar — bör ha varit genomförd under 
1200-talet och denna indelning är i beydande 
grad ännu bestående. Den indelning som låg 
till grund för det medeltida sjökrigssystemet 
— ledingen — överensstämmer inte med soc
kenindelningen i vidare mån än att såvitt 
framgår av 1500-talets handlingar, var varje 
socken i Bohuslän indelad i ett varierande 
antal underenheter kallade lider vilka i sin tur 
ingick i skeppsredor. Indelning i skeppsredor 
var, såvitt framgår av Magnus Lagaboters 
testamente från år 1277 i varje fall genomförd 
mot slutet av 1200-talet. 

Medeltid. Den kristna kungen skulle i enlighet 
med den kristna ideologin, i samverkan med 
kyrkan, främja rätt, frid och frihet för sitt folk 
— vara den gode herden. Krig och plundring 
fick därefter bedrivas under förevändning av 
att utbreda den kristna läran och bestraffning 
av vantroende. Successionen till ämbetet 
skulle i princip ske i samverkan med kyrkan 
och kretsen av släktingar som var aktuella var 
betydligt mindre. 
Kar t an över östra Skagerraksområdet (s. 
101) visar ett exempel på empiriskt material 
som är av intresse för modellen. 

På kartan har markerats dels de två i det 
närmaste identiska runstenarna Vgl 112 och 
DR 127 belägna i Ås socken Västergötland 
respektive i Hobro, nära Fyrkat, på Jylland, 
dels de runstenar där titeln 'thegn' i någon 
form ingår, dels ortnamnet Tegneby och dels 
fylkeskyrkor enligt Borgartingslagen. 

De två stenarna i Ås och Hobro anses vara 
resta över samma person (Moltke 1976 s. 
312). 

Den påtagliga koncentrationen av runste
nar där thegnar omnämns kring Fyrkat och i 
t rakterna söder om Vänern skulle kunna tol
kas som ett exempel på en tillfällig maktkon
centration i form av att den hövding som 
kontrollerade Fyrkat, någon gång efter år 
980, rekryterade sitt manskap från både Jyl
land och nuvarande Västergötland. (Beträf
fande titeln ' thegn' se exempelvis Randsborg 
1980.) 

Att nuvarande Östfold — Bohuslän tidigt 
synes ha ingått i maktstrukturer med centrum 
i nuvarande Danmark har omnämnts ovan. 
Or tnamne t Tegneby skulle kunna återspegla 
en organisation där, förslagsvis, Harald blå
tand sökte göra sitt inflytande gällande via 
lokala hövdingar med titeln ' thegn'. 

Tidigast i samband med Olav Haraldssons 
ovannämnda försök att institutionalisera kris
tendomen, vilket enligt de skriftliga källorna 
skall ha börjat i detta område, inrättades en 
ny organisation med fylkeskyrkor vilka place
rades i närheten av vartannat Tegneby. Den
na organisation blev bestående och bildade 
utgångspunkten för sockenbildningen. Det 
måste understrykas att fylkeskyrkorna inte 
ligger på samma plats som Tegnebyarna. Nå-
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gon kontinuerlig utveckling av maktcentra 
har alltså inte skett enligt denna tolkning. 

Ovanstående framställning är givetvis 
starkt hypotetisk, men jag vill likväl framföra 
den som en möjlig tillämpning av modellen 
på det begränsade empiriska material som 
står till buds. 
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