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FORORD

Denna bok har sin upprinnelse i en stor utgrävning vid 
Leksand, som jag hade förmånen att delta i under åren 
1983-84. Riksväg 70 skulle läggas om och ett långsmalt 
schakt genom en av kulturbygderna vid Siljan blev 
arbetsplats för Riksantikvarieämbetets arkeologer un
der två säsonger. För undertecknad, som dittills häm
tat sina arkeologiska erfarenheter från betydligt sydlig
are nejder, blev detta ett möte med något nytt. Mycket 
av det som kom i dagen i det millånga vägschaktet 
motsvarade inte den bild jag då hade av landsbygden 
under medeltid och nyare tid. Att använda dessa arkeo
logiska erfarenheter för att beskriva Leksandsbygdens 
utveckling blev en intressant utmaning.

Föreliggande text skrevs i huvudsak under åren 1990- 
93 och var helt färdig i början av 1995. Under den tid 
som förflutit sedan dess har en del skrifter publicerats, 
vilka kanske borde refererats till i denna bok. Särskilt 
vill jag nämna Ulf Sporrongs och Elisabeth Wenner- 
stens bok ”Marken, Gården, Släkten och Arvet” (Lek
sands sockenbeskrivning del X) som kom ut under 
1995 och som handlar om jordägande och kulturland
skap i Leksand under 1700- och 1800-talen. Jag har 
dock valt att inte ”uppdatera” texten utan har låtit den 
stå som den fullbordades för snart två år sedan. Varje 
text är trots allt en färdig, avslutad helhet och jag är

övertygad att min bok som en sådan helhet fortfarande 
har aktualitet.

Jag vill här även tacka några personer, som bistått mig 
vid färdigställandet av denna bok. Anders Andrén, 
Svante Forenius och Bent Syse har läst och lämnat 
värdefulla synpunkter på texten. Mimmi Andersson 
har gjort layouten till omslag och text. Tina Borstam 
har renritat delar av illustrationsmaterialet och Alan 
Crozier har språkgranskat den engelska sammanfatt
ningen. Kersti Björklöf och Roland Andersson på 
Leksands Kulturhus har hjälpt mig att finna de äldre 
fotografier från sent 1800-tal och sekelskiftet, som är 
återgivna i boken. Slutligen har jag av konstnären Jor
di Arkö i G arsås fått en expressiv illustration till Dal
upproret 1743.

Lund i februari 1997 

Lars Ersgård
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INLEDNING

Mellan Kyrkudden och Insjön gör Österdalälven en 
meanderliknande krök. Längs med älvens dalgång är 
landet flackt och öppet men snart vidtar mera oländi- 
ga skogsmarker. Här ligger en rad stora byar, nästan 
alla i ett karakteristiskt läge invid skogskanterna. De 
flacka stråken utmed älven, vilka täcks av bördiga och 
lättodlade älvsediment, bildar odlingsmarken till des
sa byar. Alla byarna har traditioner från medeltiden 
eller början av nyare tid (Fig. i och 2). - Vi befinner oss 
i den södra delen av Siljansbygden i Dalarna. Området 
utgör de centrala delarna av Leksands socken, som 
under medeltiden var en Dalarnas befolkningstätaste.

Som byar och odlingsmarker ligger i landskapet 
ger de intrycket av en självklar ekologisk anpassning 
till den naturliga topografin och markförhållandena. 
Den bördiga jorden är maximalt uppodlad och utanför 
denna förefaller bebyggelsen i möjligaste mån ha pla
cerats. Men marken rymmer talrika spår från andra 
tider då människor utnyttjat detta landskap på ett 
annorlunda sätt - i sluttningarna längs med älvsträn
derna har jorderosionen blottlagt slagghögar, ute i 
åkrarna har plogen vänt upp sten och tegel från länge 
sedan försvunna gårdar.

Om landskapet och bebyggelsen mellan Kyrkud
den och Insjön handlar detta arbete, om dess historia 
under dryga tusen år, från början av yngre järnålder

och fram till ca 1700. Ett av arbetets viktigaste syften 
är att försöka förklara varför människornas uppfatt
ning om hur man organiserar tillvaron i detta landskap 
förändrats. Källmaterialet är i första hand de fysiska 
lämningarna i landskapet, efter människorna själva 
och deras verksamhet, deras hus och ägodelar.

Utgångspunkterna
Hur kan vi förstå ett sådant landskap, som jag ovan 
kort karakteriserat, i ett historiskt perspektiv? Det är 
en av många bygder i Sverige, som alla har det gemen
samt att de under en mycket lång tidsrymd formats av 
människan och hennes arbete med jorden.1 Vill vi när
mare studera denna process skulle vi kunna betrakta 
landskapet mellan Kyrkudden och Insjön som ett 
stycke ”förindustriell landsbygd” eller kort och gott som 
ett ”resursområde". Vi skulle alltså vara primärt intres
serade av den teknologi och organisation man använt 
för att utnyttja detta landskap och dess naturliga resur
ser. Vi kan emellertid konstatera att landskapet har 
förändrats och det på ett sätt som inte framstår som 
helt lättförklarligt. Vad vi också kan konstatera är att 
vårt område är beläget i bygderna kring sjön Siljan, en 
del av Sverige som sedan länge i många avseenden an
ses uppvisa unika drag. Folklivsforskare och konsthis
toriker ”upptäckte” området på 1800-talet och i detta
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århundrades nationalroman tiska mytflora kom Sil- 
jansbygden att symbolisera ett genuint ”Bondesverige” 
med rika kulturella traditioner, där en stolt och själv
ständig allmoge förstått att sköta egna angelägenheter 
utan inblandning av någon överhet. Allmänt sett bru
kar denna del av Sverige beskrivas som ett särpräglat 
bondesamhälle med en uttalat egalitär struktur. Här 
finns ingen klass av lokala stormän, inga ansatser till 
urbanisering är märkbara i området.

Den etnologiska benämningen ”kulturellt relikt
område” har blivit ett signum på områdets särart. Men 
man kan fråga sig om denna särart därmed blir ett fak
tum först i ett sent skede, dvs. om det säregna är att de 
äldre strukturer och kulturella sedvänjor, som vi kan 
spåra i detta bondesamhälle, endast lever kvar ovanligt 
länge, utan att fördenskull ha varit kvalitativt annor
lunda än i andra delar av landet under tidigare skeden. 
Eller är det så att vi här faktiskt har ett exempel på en 
annan, unik historisk utveckling?

Vi måste således komma åt det unika och det för
änderliga i detta landskap men är detta möjligt genom 
att studera det i ett i första hand ekonomiskt resursut
nyttjande-perspektiv? Finns det inte andra dimensio
ner som måste tillföras ett sådant studium? Innan vi 
går vidare med detta skall vi i korthet försöka urskilja 
några uppfattningar som dominerat i forskningen 
kring Dalarnas äldre historia under senare år.

Ämnet har intresserat forskare från olika ämnes
discipliner. Arkeologerna Åke Hyenstrand och Inga 
Serning har båda sökt i första hand merkantila orsaker 
bakom en tydlig bebyggelseexpansion, som man iakt
tagit i sen vikingatid.2 Initiativen har, enligt dessa fors
kare, kommit från Svearikets centrum i Mälardalen, 
där den framväxande kungamakten haft starka ekono
miska intressen i utvinningen av Dalarnas järnfyndig- 
heter. Järnframställningen, som satt spår i landskapet i 
form av talrika slaggvarp, skall ursprungligen ha haft 
en säsongsmässig karaktär (”expeditioner söderifrån”)

men efterhand har verksamheten genererat permanent 
bebyggelse, som utgör ursprunget till de senare medel
tida byarna. Vissa strategiskt belägna platser utmed 
Dalälven har i detta sammanhang fått centrala funk
tioner som uppsamlingsplatser för järnet och som mer
kantila kontrollpunkter. I det vikingatida gravmate
rialet, bl. a. rikt utrustade vapengravar, har man velat 
skönja uttryck för ett socialt stratifierat samhälle. Ett 
centrum i Dalarna bör enligt Äke Hyenstrand ha 
utgjorts av Siljansregionen, där Sollerön med sina sto
ra gravfält kan ha varit platsen för en kunglig garnison.

Utifrån jordeböcker och jordrevningslängder från 
1600-, 1700- och 1800-talen har kulturgeograferna 
Britta Pallin och Ulf Sporrong studerat äldre ägoför
hållanden och jordfördelningsprinciper i Dalarna.3 
Den senare forskaren har nyligen i två uppsatser visat 
att en mycket påtaglig ägosplittring i regionen inte kan 
förklaras som en följd av befolkningsökning utan mås
te ses som en funktion av speciella regler för skifte av 
jorden. I stora delar av Dalarna tillämpades realarvs- 
principen, vilket innebar att alla arvingar, både söner 
och döttrar, ärvde sin del av marken. Det finns här ett 
mycket nära samband mellan jordfördelning och soci
al struktur. Innehavet av jord är i själva verket det helt 
avgörande kriteriet för social tillhörighet inom befolk
ningen. Med exempel från Leksand kan Sporrong visa 
hur ett system med små ägoytor och en stor rörlighet i 
jordinnehavet för de enskilda gårdarna blir en huvud
förutsättning för reproduktionen av ett socialt sett 
mycket homogent bondesamhälle. Fenomenet, som 
förefaller vara helt unikt under den av Sporrong be
handlade tidsperioden — slutet av 1600-talet till början 
av 1800-talet - antar denne kan ha ”uråldriga” tradi
tioner.

Dessa forskningsinsatser har sina utgångspunkter i 
skilda epoker och källmaterial. Arkeologer och kultur
geografer befinner sig här på var sin sida av en i myck
et liten utsträckning utforskad medeltid, varför utveck-
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lingslinjerna från vikingatid till 1600-1700-tal inte 
framstår som utan vidare givna. Det förefaller således 
inte helt lätt att förklara hur ett socialt stratifierat 
vikingatidssamhälle, präglat av en merkantil dynamik 
och med nära relationer till Mälardalen, under medel
tiden och nyare tid kan utvecklas till ett socialt sett 
mycket stabilt och av allt att döma egalitärt bonde
samhälle, vilket uppvisar helt unika drag jämfört med 
andra delar av landet. Det är dock påfallande att såväl 
Åke Hyenstrand som Ulf Sporrong framhåller konti
nuitet snarare än diskontinuitet i utvecklingen från 
järnålder och fram i nyare tid.

Fig. i. Kulturlandskapet i de centrala delarna av Leksands socken. 
Utsikt från Tibbleberget mot nordväst. Närmast Tibble by, i bak
grunden Overmo och Norets byar. Vattnet i bakgrunden är den 
sydligaste delen av Siljan, Österviken. Foto från ca 1910.
Fotograf Gerda Söderlund.Leksands lokalhistoriska arkiv.
The cultural landscape in the central part of Leksand parish. View 

from Tibble Mountain from the north-east. In theforeground the vil
lage of Tibbie, in the background the villages of Overmo and Horet. At 
the far end the southern part of Lake Siljan.
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Fig. 2. Storerkersgården i Ytteråkerö by mot norr. I bakgrunden 
Ullvi by. Foto från 1910-talet. Foto: Klas Storerkers. Leksands 
lokalhistoriska arkiv.
Thefarm Storerkersgården in the village ofYtteråkerö, from the south. 
In the background the village of Ullvi.

Nämnda forskningsresultat har emellertid inte 
endast olikartade empiriska utgångspunkter; här finns 
också grundläggande teoretiska skillnader. I Åke 
Hyenstrands forskningsperspektiv är Dalarna periferi, 
ett randområde. Bebyggelseutvecklingen styrs där av 
den geografiskt planlagda kolonisationen, som initie
ras från ett utanförliggande, politiskt maktcentrum. I 
ett dylikt perspektiv kan även Dalarnas historia bli en 
del av en allmän ”rikshistoria” medan den regionala 
särarten kan reduceras till "periferi”. Ulf Sporrong 
utgår i sina arbeten från ett bondesamhälle på en mera 
lokal by- och gårdsnivå och riktar intresset mot dess 
förmåga att utveckla egna, avancerade strategier för
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fördelning av jorden. Hans resultat är viktiga i flera 
avseenden. Först och främst visar de att Siljansbygden 
faktiskt företer unika drag vad gäller principerna för 
en så grundläggande funktion som jordägandet. Det 
kronologiska perspektivet härvidlag är också intres
sant. Dessa unika drag kan iakttas under ett anmärk
ningsvärt sent skede, 1700-talet, samtidigt som dess ur
sprung, enligt vad Sporrong antyder, sannolikt är att 
söka i förhistorisk tid. Vidare är det påfallande hur 
nära sambandet är i detta område mellan jordfördel
ning, kulturlandskapets utformning och sociala förhål
landen. I insikten om detta samband finns utgångs
punkter för en ny syn på det äldre kulturlandskapet. 
Som Sporrong påpekar, har man vanligen lagt tonvik
ten vid ”ekonomiska, tekniska och juridiska förhållanden” 
när man tidigare studerat landskapets framväxt.4 De 
naturliga geologiskt-topografiska förhållandena har 
uppfattats som en given oberoende ram för ett utnytt
jande av detta landskap, förändringar i befolkningens 
storlek som det huvudsakliga incitamentet för att ut
öka eller reducera den odlade arealen samt den till buds 
stående jordbruksteknologin som medlen för utnytt
jandet. När det gäller skeden under historisk tid har 
man även haft att ta hänsyn till externa faktorer såsom 
en central makt, vilken velat tillägna sig en del av det 
agrara överskottet. Landskapet har därmed blivit före
mål för taxering enligt olika mer eller mindre avance
rade system. På detta sätt har kulturlandskapet i första 
hand blivit ett "produktionslandskap”, vilket under his
torisk tid även kunnat bli ett ”administrerat produk
tionslandskap”. Men den moderna historiska geografin 
har visat att ovan nämnda faktorer inte är tillräckliga 
för att förklara kulturlandskapets förändringar. Det 
finns betydligt subtilare samband mellan markutnytt
jandet och de sociala förhållandena. Belysande är 
exempelvis den skotske geografen Robert Dodgshons 
studier av de skotska högländerna under 1500-, 1600- 
och 1700-talen.5 En stark befolkningstillväxt och en

utvidgning av markarealerna under detta skede går inte 
att förstå utan att ta i beaktande de speciella sociala 
mekanismerna i det rådande klan-systemet. En dylik 
betoning av unika sociala förhållanden har nära berö
ringspunkter med Ulf Sporrongs tankar kring det äldre 
kulturlandskapet i Leksand.

Även inom arkeologin håller en ny syn på kultur
landskapet på att växa fram. Det är nu frågan om en 
arkeologi av ”kognitiv” karaktär, vilken söker en ideo
logi och en föreställningsvärld som det primära att ta 
fasta på bakom de handlingar som format landskapet. 
Därmed får detta ett betydligt mera komplext inne
håll, som inte låter sig beskrivas i enbart agrartekniska 
och administrativa termer.

Ett av de mera tankeväckande verken från senare 
år kring det äldre kulturlandskapet i Sverige är den 
nyligen utkomna boken ”Människor och landskap'’ av 
Stig Welinder.6 Intressant nog handlar även den om ett 
område i Dalarna, nämligen byn Nyberget i St. Sked- 
vi socken. Här pläderas för en syn på kulturlandskapet 
där detta "upplevs inifrån och beskrivs med utgångspunkt 
i dess invånares erfarenheter. — Det finns samtidigt många 
olika kulturlandskap beroende på vem som upplever eller 
betraktar landskapet. ”7 Detta ställs i motsats till en 
objektiv, abstrakt generaliserande landskapsbeskriv- 
ning av funktionalistisk, positivistisk modell. Ett dylikt 
grundläggande ställningstagande skulle kunna vara en 
ledstjärna också för föreliggande arbete även om jag 
här inte tänker driva en sådan individrelaterad land- 
skapsuppfattning som Welinder gör.

Ett landskaps utveckling kan man således förstå, 
inte genom att ”objektivt” försöka uppskatta och be
skriva ett visst uttag av kalorier ur givna naturresurser 
vid olika tidpunkter, utan genom att studera det utifrån 
de gemensamma kulturella och sociala värderingar, 
som omfattats av de människor som bebott och använt 
detta landskap. Jag vill fästa uppmärksamhet på några 
aspekter av landskapstudiet, som i Welinders arbete
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har en närmast underordnad roll men som kommer att 
vara helt centrala i min följande framställning. Det un
dersökta området i Welinders arbete, byn Nyberget, är 
inte valt för att det skulle representera något speciellt. 
Som klart utsäges, skulle det lika gärna kunna ha legat 
någon annanstans.8 Inte heller det tidsbundna hand
landet är något primärt studieobjekt. I dess etnoarkeo- 
logiska perspektiv blir dalabyn endast en utgångspunkt 
för att finna allmängiltiga ”principer som strukturerar 
människor och människors relationer till varandra och till 
sin fysiska miljö. Tidsperspektiv och förändring blir då 
underordnat och mäste bli så.”9 På detta sätt kommer 
bilden av 1800-talets Nyberget, trots den uttalade in
tentionen att studera ett unikt samhälle under ett givet 
skede, att framtona i ett motsägelsefullt, ahistoriskt 
ljus.

Men landskapet förändras och vi har uppenbarli
gen att räkna med att det förändras på ett sätt, som 
varierar i tid och rum. Och det har förändrats genom 
människors handlande, ett handlande som haft sina 
speciella, historiskt och kulturellt givna förutsättning
ar. Men frågan är om vi någonsin kommer åt dessa för
utsättningar, så helt olika vår egen tids, utan att samti
digt också förutsätta någon sorts allmängiltiga och 
överordnade, av tid och rum oberoende, principer för 
mänskligt handlande? Vi tvingas kanske ändå accepte
ra paradoxen att vi måste se det unika och tidsbundna 
i någon form av universell dimension för att kunna ge 
det mening.

Teoretiska utgångspunkter för dylika frågor kan 
man framför allt hämta inom den historiska antropo
login. Den amerikanske antropologen Marshall Sah
lins tankar om reproduktion och transformation i his
torien erbjuder otvivelaktigt mycket fruktbara teore
tiska infallsvinklar till mänskligt handlande, vilka kan 
sägas ha en generell giltighet.10 Genom handling re
produceras de kulturellt bestämda mönstren för mäns
kligt liv men handlingen - genom att konfrontera des

sa mönster med verkligheten - innebär inte endast 
reproduktion utan även transformation. De kulturella 
mönstren förändras således ständigt genom männi
skors handlande. Här befinner vi oss på en tämligen 
hög abstraktionsnivå. Vi kan emellertid finna antropo
logiskt influerade utgångspunkter på ett mera konkret 
plan, dvs. om vi närmar oss den verklighet som skall 
studeras i detta arbete - det nordiska samhället från 
järnålder till början av nyare tid. Jag skall nämna några 
inspirationskällor, som haft betydelse för mitt sätt att 
betrakta det äldre kulturlandskapet i Dalarna. Det 
handlar om forskning kring hur människor förhållit 
sig till naturen i Skandinavien under vikingatid och 
medeltid.

Den ryske historikern Aaron Gurevich, som i ett 
flertal arbeten studerat föreställningsvärlden i det nor
diska ”barbarsamhället”, har visat på den speciella rela
tion som här rådde mellan människan och den om
givning hon vistades i.11 Denna relation var inte av 
geografisk utan snarare av en utpräglad mytologisk art. 
Människorna och deras boningar var en integrerad del 
av naturen likaväl som gudar och andra väsen var det. 
Naturen var genomsyrad av religiöst-mytologiska in
nebörder och ett utnyttjande av denna kunde således 
aldrig bli ett endast ekonomiskt-geografiskt utnyttjan
de eftersom alla dess element, skogar, sjöar, berg, stenar 
etc, var delar av en mytologisk topografi.

En annan forskare som studerat relationen mellan 
människorna och deras naturliga omgivningar är den 
danska antropologen Kirsten Hastrup, vars arbetsfält 
är Island i äldre tid.12 En tes som Hastrup framgångs
rikt driver är att naturresurser inte kan betraktas som 
”objektivt” givna determinerande faktorer, som män
niskorna måste anpassa sig efter. Resurser måste av 
människorna själva definieras som en del av deras kul
turella ”universum”, innan de kan utnyttjas. Först i 
sådant kulturellt perspektiv är det möjligt att förstå 
varför man på Island under medeltiden och början av
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nyare tid väljer att förbli bönder. Under de perioder av 
missväxt och svår hungersnöd, som vid flera tillfällen 
drabbade ön under detta skede, hade ett utvidgat ut
nyttjande av havets rika resurser varit en logisk anpass
ning till den rådande situationen. Fisket var emellertid 
kulturellt definierat som en aktivitet utanför den soci
ala organisationen, vilken var uppbyggd kring jord
bruket. Således var det som jordbrukare man definie
rade sina strategier för överlevnad.

Det kan nu vara dags att sammanfatta den ovan 
förda, kanske lite svåröverskådliga diskussionen och 
försöka precisera ett synsätt och en metod för det land
skapsstudium, som jag i det följande ämnar genom
föra.

Människor har givetvis alltid varit beroende av 
sina naturliga omgivningar för att överleva men hur de 
utnyttjat naturen har varit kulturellt bestämt. Land
skapet och dess naturliga tillgångar kan vi således inte 
uppfatta som en och samma oföränderliga storhet, som 
människor kunnat använda genom tiden. Aven natur
resurserna är, som Kirsten Hastrup uttryckt det, ”kul
turella kategorier”. Vi måste avlägsna oss från ett ren
odlat ekonomiskt landskapsstudium där naturen är en 
given faktor och där variablerna endast är teknologi 
och tillgång på arbetskraft. Det primära att studera 
måste vara det komplex av föreställningar, bestämda i 
tiden och rummet, utifrån vilka människorna organi
serat sin tillvaro — föreställningar vilka styrt alla de 
handlingar som format kulturlandskapet. Och dessa 
föreställningar handlar om mycket mer än enbart eko
nomi. Givetvis skall vi fortsätta att studera odling, 
järnhantering, jakt, fiske etc. i äldre samhällen men vi 
kan inte extrahera en kunskap om dylika verksamheter 
ur kulturlandskapet och kalla den för en autonom 
”ekonomisk utveckling”. Landskapet måste studeras 
som en totalitet inom vilken ryms alla de komponen
ter som vi vanligen vill separera som ideologi, sociala 
förhållanden, ekonomi, ekologi. Detta innebär inte att

vi endast adderar analyser av gravskick, bebyggelse, 
odlingssystem etc. till varandra. Analysen måste göras 
i verklig mening integrerad, den måste göra anspråk på 
att kunna förklara varför föreställningar om döden 
också är föreställningar om livet, om naturen och män
niskors relationer till varandra. Och samtidigt måste vi 
försöka förstå varför dessa kulturella mönster aldrig 
förblir några orörliga strukturer utan ständigt är stad
da i förändring.

Utifrån ett sådant synsätt tänker jag i det följande 
närma mig det landskap i Dalarna, som jag redan i 
inledningsraderna låtit framträda för läsaren, alltså de 
centrala delarna av Leksands socken. Jag har flera 
gånger betonat det föränderliga i detta kulturlandskap 
som en central problematik att ta utgångspunkt i. Det 
finns emellertid inga skäl att bortse ifrån de antagan
den, som exempelvis Ulf Sporrong gjort, att bygderna 
kring Siljan är ett område som i ovanligt stor utsträck
ning kunnat bevara kulturella traditioner och sociala 
handlingsmönster av mycket gammalt datum. Vi tor
de alltså kunna förutsätta att det i flera viktiga avseen
den också finns en lång kontinuitet i landskapet. I själ
va verket kan det vara just i spänningsfältet mellan det 
föränderliga och det oföränderliga som vi har att söka 
det verkligt essentiella i detta landskap.

Det är således i första hand i en tidsmässig dimen
sion som det kulturellt specifika måste betraktas och 
följaktligen är det därför nödvändigt att studera land
skapet i ett långt tidsperspektiv.13 Följande studie bör
jar vid den tidigaste agrara kolonisationen av Lek- 
sandsbygden under järnålder och sträcker sig fram till 
första hälften av 1700-talet - en tidsrymd på mer än 
tusen år, vilken spänner över de traditionella period
gränserna mellan förhistorisk och historisk tid och 
mellan medeltid och nyare tid. Inget hade egentligen 
hindrat att låta undersökningen fortsätta fram i mo
dern tid. Jag har dock valt att inte föra den längre fram 
än till det skede av bygdens utveckling, vilket blivit
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ingående behandlat av modern kulturgeografisk forsk
ning. Ulf Sporrongs resultat rörande 1700-talets Lek
sand utgör i mycket en utgångspunkt för föreliggande 
arbete och därför har jag ansett det vara meningsfullt 
att också låta 1700-talet bilda slutpunkt för denna 
undersökning.

Under detta långa skede ämnar jag följa bygden 
mellan Kyrkudden och Insjön ur ett kulturellt ”in- 
ifrån’-perspektiv. Genom ett studium av spåren efter 
mänskligt handlande i kulturlandskapet vill jag söka 
dechiffrera de föreställningar efter vilka man format 
sin verklighet i området genom tiden. Analysen kom
mer primärt att söka klarlägga samband mellan ekono
miska aktiviteter, socialt agerande och religiös ideolo
gi, dvs företeelser som vi utifrån en modern verklig
hetsuppfattning är vana vid att isolera som enskilda 
studieobjekt. Avsikten är emellertid att det just genom 
att klargöra och definiera sambanden mellan dylika 
ting skall vara möjligt att fånga en kulturell helhet.

Inget område har emellertid någonsin varit ett helt 
slutet rum mot omvärlden. Intryck och påverkan från 
denna omvärld har alltid funnits i form av såväl ab
strakta idéer som materiella ting, förmedlade genom 
möten och konfrontationer med andra individer eller 
grupper av individer från områden utanför Dalarna. 
En central fråga, åtminstone i historisk tid, är givetvis 
i vad mån sådana grupper med rena maktmedel kunnat 
påtvinga området sin vilja och bidra till att forma kul
turlandskapet.

Någon form av jämförande perspektiv är vidare 
nödvändigt. För att överhuvudtaget kunna urskilja och 
förstå det kulturellt unika i landskapet vid Leksand 
måste man ofrånkomligen ställa detta mot något 
annat. Uppgiften är inte helt enkel. Att definiera något 
slags ”normalfall” vad gäller kulturlandskapsutveckling 
är knappast möjligt eftersom alla områden i mer eller 
mindre grad kan uppvisa unika drag. Att i översiktlig 
form försöka ge en bild av hela den kulturella mång

falden härvidlag är inte realistiskt eller meningsfullt. 
Den väg jag här har valt är att betrakta endast ett annat 
område, nämligen Storsjöbygden i Jämtland, och an
vända jämförelsen mellan detta och Leks andsbygden 
som en utgångspunkt för en diskussion om det kultu
rellt lika och olika.

Som jag inledningsvis klargjorde, är det i första 
hand frågan om en undersökning av ett landskaps 
fysiska lämningar. Skriftens vittnesbörd om landskapet 
är i denna del av Dalarna, på samma sätt som i många 
andra delar av Sverige, något som hör nyare tid till. Då 
är det främst frågan om källor av ”extern” natur såsom 
kamerala handlingar; de har tillkommit i en värld 
”utanför”, där man av olika orsaker haft anledning att 
dokumentera förhållanden i Siljansbygden. Området 
har inte varit helt skriftlöst före nyare tid. Runskriften, 
som av allt att döma varit använd redan under ett 
mycket tidigt skede, har dock inte avsatt mer än magis
ka bokstavsformler på några fåtaliga, mindre föremål.14 
I metodiskt avseende är det sålunda främst ett arkeo
logiskt landskap som analyseras även när det gäller 
skedena medeltid och nyare tid. Successivt kommer 
givetvis dock ett studium av skriftliga källor att inte
greras i undersökningen.

Generellt sett torde man utan överdrift kunna 
påstå att arkeologins självständiga bidrag till utfors
kandet av det agrara landskapet i Sverige under histo
risk tid hittills varit mycket begränsade.15 Det har i 
första hand varit kulturgeografer och historiker som 
härvidlag fört diskussionen vidare. Orsakerna till den
na ogynnsamma situation är säkerligen flera. Den his
toriska agrara bebyggelsen har inte på samma sätt som 
den förhistoriska kommit att definieras som ett arkeo
logiskt arbetsfält. Stora exploateringar, som skulle ha 
kunnat generera nya källmaterial, har fram till slutet av 
1980-talet endast i mindre grad berört ett historiskt 
kulturlandskap. Detta är dock en situation som för 
närvarande snabbt håller på att förändras.
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Mot denna bakgrund utgör Leksandsområdet nå
got av ett ganska märkligt undantag, åtminstone vad 
gäller tillgången på ett relevant arkeologiskt källmate
rial. Redan 1982 kunde Inga Serning konstatera att 
Leksands socken är ”ett av de få områden i Sverige, där 
man kan få inblickar i vikingatidens och den äldre medel
tidens situation genom flera olika arkeologiska källor; gra
var, arbetsplatser och bebyggelserester. ”16 Idag kan vi fort
farande instämma i detta påstående samt tillägga att 
situationen blivit ännu mera gynnsam tack vare Riks
väg 70-undersökningarna 1983—84, vilka givit ett arkeo
logiskt källmaterial även från senmedeltid och början 
av nyare tid. Leksandsbygden innehåller alltså unika 
möjligheter att studera inte bara bebyggelse utan även 
olika materiella uttryck av ekonomi och ideologi i ett 
längre tidsperspektiv från järnålder till nyare tid.

Utforskandet av det arkeologiska landskapet vid 
Leksand innebär emellertid inte endast möjligheter 
utan även stora metodiska komplikationer. Det är ett 
landskap där bebyggelse och odling varit lokaliserade 
inom samma begränsade område genom alla de år

hundraden, som här skall behandlas. Det är ett land
skap som innehåller talrika, fragmentariska spår efter 
människors verksamhet i det förgångna men alla spår 
eroderas långsamt och ständigt ner av yngre aktiviteter. 
Tillkomsten av det arkeologiska källmaterialet i detta 
landskap har skett till följd av olika, delvis ganska 
slumpartade åtgärder, vilka haft en högst varierande 
karaktär och omfattning.

I det första av två inledande kapitel presenteras 
undersökningsområdet och dess allmänna karakteris
tika. Det andra handlar om generella problem kring 
tolkningen av det arkeologiska källmaterialet. Därefter 
följer vad som kan betecknas som arbetets huvudav
snitt, vilket bär titeln ”Vid Dalälven -från järnålder till 
nyare tid”och behandlar bygdens inre utveckling under 
hela det här aktuella skedet, från en första järnålders- 
kolonisation fram till ca 1700. Det därpå följande 
kapitlet, som jag kallat ”Bygden och riket” handlar om 
relationerna mellan Leksandsbygden och omvärlden. 
Ett avslutande kapitel sammanfattar, konkluderar samt 
renodlar några huvudtemata i arbetet.
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OMRÅDET

Vårt undersökningsområde vid Leksand är således be
läget i landskapet Dalarnas mellersta del, som natur- 
topografiskt är väl avgränsat från den nedre, sydostliga 
delen av landskapet (Fig. 3). Som ett naturligt före
nande element skär dock Dalälven genom landskapet,

Fig. 3. Sockenkarta över landskapet Dalarna. Undersökningsområdet 
vid Leksand markerat med cirkel.
Map of the parishes in Dalarna. The research area at Leksand is marked 
with a circle.

från Västerdalarna i nordväst till Bergslagerna i sydost. 
I norr löper älven i två armar, en västlig och en östlig, 
vilka strax nedanför Gagnef sammanstrålar och fort
sätter ned i Österbergslagen. Bygderna kring sjön Sil
jan, vilken ingår i Österdal älvens vattensystem, utgör 
ett av de centrala bebyggelseområdena i Dalarna. Stör
re delen av dessa bygder omfattas av Mora socken i 
norr och Leksands socken i söder. Den senare var 
under medeltiden en av landskapets befolkningstätas- 
te och omfattade ursprungligen ett avsevärt större om
råde än dagens socken. Aven de nuvarande socknarna 
Bjursås, Rättvik, Al och Siljansnäs tillhörde Leksand 
under äldre medeltid. De tre förstnämnda blev själv
ständiga socknar under senmedeltiden och 1500-talet, 
Siljansnäs först 1875.

När bebyggelsen i Leksands socken för första 
gången framträder i sin helhet, vilket sker på 1540-talet 
i samband med den äldsta kända skatdäggningen av 
området, omfattar den ett stort antal byar. En stor del 
av dessa är belägna invid Siljans stränder och utmed 
Osterdalälven. Till byarna har hört fäbodställen i 
skogsmarkerna. Flera fäbodställen har redan under 
1500-talet förvandlats till s.k. ”biandbyar”, vilka inne
hållit både permanent och säsongsmässig bebyggelse.

Ungefär i nord-sydlig riktning genomskäres Lek
sands socken av Osterdalälven. Den del av socknen,
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som jag i det följande primärt kommer att behandla, 
sträcker sig från ”Kyrkudden”, alltså från den punkt vid 
Siljans sydspets där älven fortsätter vidare söder ut, 
längs med älvens dalgång och ner till Insjöns nuvaran
de tätort. Detta område utgör den centrala bygden i 
Leksands socken. När jag således i det följande använ
der uttrycket ”Leksandsbygden” är det i första hand om
rådet mellan Kyrkudden och Insjön jag avser (Fig. 4).

På "Kyrkudden”, i gränsen mellan Siljan och Dal-

Fig. 4. Karta över de centrala delarna av Leksands socken. Gårdarna i 
byarna är markerade med svart punkt. Skrafferat område markerar läget 
för Norets by samt utbredningen för nuvarande Leksands tärort.
Map of the central parts of Leksand parish. Symbols: black dots: singlefarms; 
hatched area: the village of Noret and the densely populated area ofpresent- 
day Leksand.
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älven, ligger socknens centrum. Här finns Leksands 
medeltida kyrka och ”kyrkvallen", den naturliga mötes
platsen för den stora socknens invånare. Oster om 
Kyrkudden låg Norets by, omnämnd första gången 
1539.17 Denna by har i modern tid uppgått i Leksands 
nuvarande tätort.

Mellan Kyrkudden och Insjön återfinnes idag en 
rad byar, av vilka alla är omnämnda i skriftliga källor 
från medeltiden eller 1500-talets första hälft. På den 
västra sidan av älven ligger från norr till söder följande 
byar: (äldsta omnämnande inom parentes) Åkerö 
(1542), Overmo (1549), Yttermo (1482), Mjälgen (1456), 
Gärde (1482), Hagen (1542), Smedby (1536), Västannor 
(1539) och Ytteråkerö (1539). De sex sistnämnda byarna 
utgör i princip ett stort, sammanhängande bebyggelse
område med den sammanfattande benämningen Här- 
adsbygden. Leksands socken har under nyare tid i ad
ministrativt hänseende varit indelad i fyra fjärdingar, 
Äsbygge, Näsbygge, Rönnäs och Härads fjärdingar.18 
Det är alltså namnet på den sistnämnda fjärdingen, 
som vi finner i benämningen Häradsbygden. På den 
östra sidan av älven ligger byarna Tibble (1325), Ullvi 
(1450), Romma (1497), Hälla (1386) och Berg (1539).

Det här aktuella området kan utan tvekan sägas 
vara representativt om man menar en typisk bebyggel
sesituation såväl i Leksands socken som i Siljansbyg- 
den som helhet. Det omfattar en stor del av den cent
rala bygden i socknen samt även dess centrum. Här 
finns vidare den för landskapet Dalarna karakteristiska 
älvdalsbebyggelsen där vattenleden varit styrande för 
lokaliseringen av hus och åkrar. Byarna ligger på rad 
utmed älvens dalgång och till dessa ansluter odlings
marken på de bördiga älvsedimenten som ett smalt 
stråk mellan skogen och älven. Denna bebyggelse
situation, som är dokumenterad på de äldsta kartorna 
från 1600-talets senare del samt på storskifteskartorna 
från 1800-talets början, präglar fortfarande landskapet 
på ett mycket tydligt sätt. Förändringar i modern tid 
har framför allt skett genom utbyggnaden av Leksands 
och Insjöns nuvarande tätorter samt genom väg- och 
järnvägsbyggen.

Olika gynnsamma faktorer har medverkat till att 
området mellan Kyrkudden och Insjön kommit att bli 
föremål för förhållandevis många och delvis även 
mycket omfattande arkeologiska insatser. I följande 
kapitel skall jag närmare redogöra för dessa.
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DET ARKEOLOGISKA KÄLLMATERIALET

Den empiriska grunden för detta arbete är, som redan 
nämnts, i huvudsak arkeologisk. Det skriftliga material 
från medeltiden, som rör Leksands socken, är mycket 
begränsat. I huvudsak består det av enstaka omnäm
nanden av olika byar i socknen. Ett undantag utgör 
den norska Sverre-sagan från ca 1200, som i några kor
ta men intressanta ögonblicksbilder berättar om för
hållanden i Siljansbygden (då kallad Jårnbäralanct) vid 
noo-talets slut. Det är först i början av nyare tid, i sam
band med de äldsta skattläggningarna på 1530-talet, 
som vi får ett skriftligt material av mera ”heltäckande” 
natur, dvs. genom vilket man kan få ett helhetsper
spektiv på Leksandsbygden. Detta kamerala källmate
rial har en given relevans för slutskedet av den period 
vi här skall undersöka men dess tillkomst har varit 
styrd av en yttre centralmakts olika krav och önskemål 
och därigenom har det vissa begränsningar för vår 
huvudproblematik.

Från området mellan Kyrkudden och Insjön finns 
idag, som jag ovan redan antytt, en rad arkeologiska 
källmaterial, som på olika sätt har relevans för proble
matiken i detta arbete. Dessa material är såväl kvanti
tativt som kvalitativt av en högst varierande karaktär 
och kring tolkningen av dem knyter sig några grund
läggande problem, som framför allt handlar om krono
logisk representativitet. Alltså: i vilken grad kan de

användas för att studera Leksandsbygden från yngre 
järnålder till nyare tid? Ur denna synvinkel kommer jag 
i följande avsnitt att presentera och källkritiskt disku
tera de aktuella materialen.

Riksväg 70-undersökningarna
De utgrävningar, som ägde rum i samband med om
läggningen av Riksväg 70 vid Leksand, är de utan jäm
förelse mest omfattande av de här behandlade under
sökningarna.

Riksvägens tidigare sträckning var i princip iden
tisk med landsvägen från byarna Tunsta och Al upp 
mot Norets by, belagd redan på de äldsta kartorna från 
1600-talet. Omläggningen av riksvägen innebar att 
denna nu fick en östligare sträckning närmare Dal
älven. Denna åtgärd föranledde arkeologiska under
sökningar, som genomfördes under åren 1983—84 och 
som kom att äga inom ett ca fem kilometer långt och 
mellan tjugo till trettiofem meter brett arbetsområde19 
(Fig- S)-

De arkeologiska undersökningarna kom i mycket 
liten utsträckning att beröra dagens bybebyggelse utan 
försiggick i första hand i det område, som sedan stor
skiftets dagar utgjort den uppodlade inägomarken. 
Endast på ett ställe, i den västra kanten av Ytteråkerö, 
tangerade vägschaktet byområdet. Trakten som helhet
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är dock rik på indikationer på äldre bebyggelse och 
verksamheter i form av tidigare gjorda arkeologiska 
fynd såväl från utgrävningar som ytplockning i plog
gången — gravar, tegel, skärvsten och slagg — vidare 
synliga fasta fornlämningar såsom slaggvarp utmed 
älvstränderna samt slutligen även muntliga traditioner 
om äldre gårdslägen ute i nuvarande åkermark.

Smala schakt genom kulturlandskapet, ibland av 
åskilliga mils längd, har idag till följd av vägbyggen och 
gasledningar blivit en allt vanligare form av exploate- 
ringsgrävningar (Fig. 6). Dylika i bredden mycket be
gränsade snitt, ofta genom mycket komplicerade be
byggelsesammanhang, innebär som regel alltid meto
diska problem och begränsningar när man utifrån dem 
vill försöka dra slutsatser av mera generaliserande 
karaktär. Trots detta tror jag att det är som långa pro
filer genom landskapet dessa undersökningar har ett 
obestridligt värde, i vilka man kan fånga huvudtenden

serna i bebyggelseutvecklingen. Även om representati- 
vitetsproblematiken alltid kvarstår, borde de således 
kunna vara givna utgångspunkter för en bebyggelse- 
historisk helhetsanalys av ett område.

Vid Riksväg 70-undersökningarna påträffades äld
re lämningar av bebyggelse, gravar, odlingsmark och 
produktionsplatser på ett antal avgränsade partier, 
betecknade område A-Qi utmed vägschaktet.20 Med 
undantag för ett slaggvarp intill älvkanten var ingen av 
dessa lämningar tidigare känd. Eftersom hela det aktu
ella undersökningsområdet utgjordes av åkermark var 
de påträffade lämningarna alla i mer eller mindre grad 
skadade av odling i senare århundraden, åtminstone 
sedan tiden för storskifteskartornas tillkomst i början 
av 1800-talet. Detta innebar att alla egentliga kultur
lager var borteroderade av plogen och att endast så
dana element av bebyggelse och andra aktiviteter, som 
lämnat spår efter sig i steril grund under matjorden, var

Fig. 5. Karta över de centrala delarna 
av Leksands socken visande den nya 
sträckningen för Riksväg 70 samt de 
arkeologiska undersökningsområdena 
A-N samt
Map of the central parts of Leksand 
parish. The map shows the new location 
of Highway 70 and the archaeological 
research areas A—N and Q.
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bevarade. Även om man i och för sig kan hävda att det 
20—40 cm tjocka matjordsskiktet fortfarande innehål
ler material av omrörda kulturlager, var det de intakta 
lämningarna under detta skikt som prioriterades. Mat
jorden schaktades således bort utan närmare undersök
ning (Fig. 8).

En dylik situation medför stora metodiska prob
lem. Vad kan det vi faktiskt ser i marken representera i 
förhållande till en ursprunglig kronologisk och struk
turell helhet? Eftersom inga intakta kulturlager var 
bevarade fanns inga möjligheter att studera en vertikal 
stratigrafi. Endast ett mer eller mindre överskådligt 
konglomerat av anläggningar spridda över en viss yta 
återstod att undersöka. Olika möjligheter stod till buds 
för att åstadkomma en kronologisk strukturering av ett 
sådant komplex av anläggningar.

Vad själva byggnadslämningarna beträffar kan 
dessa på rent formmässiga grunder grovt indelas i två 
kronologiska grupper, en äldre av ”förhistorisk” karak
tär med långhus och jordgrävda stolpar samt grophus, 
och en yngre av ”historisk” karaktär med syllhus och 
jordkällare.

Vad gäller ett daterande fyndmaterial är detta av 
mycket begränsad omfattning samt ojämnt fördelat i 
tiden. Här finns ett antal äldre fynd av en allmän ”yng
re j ärnålders”-karaktär, såsom några pilspetsar, yxor, 
pärlor och en stämpelornerad armring (Fig. 7). Vidare 
finns en väl avgränsad grupp av daterande fynd från 
nyare tid, framför allt 1500-, 1600- och 1700-talen, 
bestående av yngre rödgods-keramik, kritpipor och 
mynt. Mellan dessa båda fyndkomplex befinner sig en 
i princip ”frånvarande” medeltid vad gäller daterande 
fynd. Det enda säkert daterbara medeltida fyndet är en 
strålringsbrakteat från 1300-talet.21

Denna märkligt skeva fyndbild är inte en konsek
vens av en faktisk historisk situation. Medeltida be- 
byggelse har bevisligen funnits i bygden, vilket inte 
minst de skriftliga beläggen talar för. Vi har istället att

göra med en källkritisk problematik, som generellt rör 
fyndmaterial på den medeltida landsbygden. Till den
na problematik återkommer jag nedan.

På grund av dessa brister i föremålsmaterialet, fick 
den problematiska dateringssituationen lösas med 
hjälp av 14C-analys, en metod som innebär flera svårig
heter. Först och främst gäller det det välkända proble
met med de systematiska osäkerhetsmarginalerna i 
metoden, vilket är särskilt akut exempelvis under peri
oden sen vikingatid/tidig medeltid. Vidare fanns här 
en praktisk-ekonomisk ram, som innebar att det inte 
var möjligt att 14C-datera allt, endast ett begränsat 
urval av anläggningar.

Från Riksväg 70-undersökningarna föreligger för 
närvarande fyrtio 14C-dateringar (se bilaga). Av dessa 
ger fyra värden i stenålder och saknar sålunda relevans 
för detta arbete. De övriga trettiosex värdena är förde
lade över en tidsrymd från första hälften av 200-talet 
A.D. fram till ca 1650-talet. Samtliga värden är kalib
rerade med standardavvikelsen 1 sigma, vilket innebär 
att en majoritet av värdena har enskilt tidsintervall på 
mellan 100 och 200 år. Några få värden har ett intervall 
på under 100 år medan några enstaka värden har inter
vall på över 200 år.

Av den samlade mängden 14C-värden att döma 
tyder dessa på en kontinuerlig bebyggelseutveckling 
från äldre järnålder till 1600-talet utan några synbara 
avbrott. Skall man utifrån 14C-värdena ge en närmare 
precisering av en bebyggelseetablering i området, är 
det uppenbart att flera värden sammanfaller vid tiden 
kring 400 A.D. Det är emellertid nödvändigt att 
granska vad 14C-värdena daterar och även diskutera 
dem i förhållande till övrigt daterande material.

På två platser, område M och område påträffa
des bebyggelse i form av regelrätta huslämningar, som 
14C-daterats till det äldsta etableringsskedet, dvs. sen 
romersk järnålder/början av folkvandringstid. Det är 
frågan om ett långhus och en mindre byggnad, båda
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Fig. 6. Riksväg 70-undersökningarna i Leksand 1983-84. Schaktet 
för den nya riksvägen vid Lima by. Foto Ark-Air.
The Highway yo investigations in Leksand in 1983—84. The trench for 
the new highway at the village of Lima.
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Fig. 7. Vikingatida armring funnen på område M, Riksväg 70- 
undcrsökningarna. Foto RAA-UV.
The Highway jo investigations in Leksand in 1983—84. Viking Age 
arm ring from research area M.

Fig. 8. Riksväg 70-undersökningarna i Leksand 1983-84. 
Arbetsbild från område B. Foto RAA-UV.
The Highway jo investigations in Leksand in 1983—84. View of 
research area B.
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med jordgrävda stolpar, på område (X På område M 
finns ett långhus med böjda väggar och jordgrävda 
stolpar samt en mindre byggnad. Från bägge dessa 
områden finns också 14C-värden, som anger betydligt 
senare dateringar från yngre järnålder. På område M 
har bl.a. ett grophus fått dateringen 600-700-tal. På 
område Q_har ett intill bebyggelsen liggande slaggvarp 
med tillhörande ugnsanläggning daterats till 600-tal- 
900-tal.

Hur skall vi betrakta dessa dateringar? Visar den 
samlade mängden dateringar från ett bebyggelseområ
de den verkliga tid under vilken bebyggelsen existerat? 
Ar det överhuvudtaget möjligt att göra några kronolo
giska skiktningar inom ett område på grundval av 14C- 
värdena? Inblandning av äldre material i ett prov kan 
givetvis förrycka dateringen, vilket skall illustreras yt
terligare nedan. Ett 14C-värde från en anläggning tyder 
med viss sannolikhet på att denna existerat under den 
givna tidsramen men anger knappast anläggningens 
hela livslängd. Man får således inte dra några stora väx
lar på enskilda prov utan snarare värdera tendensen i 
hela antalet dateringar från ett visst område. På samma 
sätt måste man med försiktighet diskutera samtidighet 
resp. oliktidighet mellan delar av ett område.

Vi torde sålunda kunna förutsätta att det skett en 
etablering av bebyggelse under troligen folkvandrings- 
tid på områdena M och Ch Den järnframställnings- 
plats som är belägen inom det senare förefaller ha sin 
kronologiska tyngdpunkt i skedet óoo-tal/ęoo-tal. 
Bebyggelsens kontinuitet framåt i tiden är svårare att 
fastställa. På område M fanns i vissa anläggningar fynd 
av vikingatida karaktär. Likaledes fanns på område Q_ 
i ett till slaggvarpet anslutande kulturlager fynd av 
inte närmare bestämbara vikingatida/tidigmedeltida 
typer.22

Från områdena A, H och K föreligger enstaka 14C- 
dateringar från yngre järnålder, vilka är svåra att värde
ra var för sig. Dateringen från område H härrör från en

brandgrav, för övrigt den enda som påträffades i områ
det vid Riksväg 70-undersökningarna. Denna anlägg
ning ligger i skedet 426—637 A.D.

På område D påträffades en liten gravplats, bestå
ende av sex skelettgravar (Fig. 9 och ro). Från detta 
komplex kommer fem 14C-värden, som ytterligare 
demonstrerar svårigheterna med denna dateringsme- 
tod. Två av gravarna hamnar tidsmässigt i skedet 660- 
tal-930-tal (analysen här gjord på tandmaterial från de 
gravlagda). I anslutning till gravplatsen fanns en serie 
större stolphål, vars läge i förhållande till gravarna 
tyder på att det otvivelaktigt måste finnas ett samband 
mellan dessa bägge företeelser. Av tre 14C-dateringar 
gjorda på träkol i nämnda stolphål ligger två i äldre 
resp. yngre stenålder. Det tredje härrör från tiden 
1194-1280 A.D. I de båda 14C-daterade gravarna ingick 
en yxa av s.k. L-typ bland gravgåvorna, en yxtyp som 
typologiskt dateras till senare hälften av 900- 
talet-iooo-talet.23

Ett försök till tolkning av denna minst sagt kom
plicerade dateringsbild skulle kunna göras enligt föl
jande. De bägge stenåldersdateringarna måste troligen 
bero på en inblandning av äldre material i proverna. 
Stenåldersboplatser är sedan tidigare kända från regio
nen. Den bristande överensstämmelsen mellan 14C- 
värden och fynddateringar är svårare att förklara. Här 
finns uppenbarligen osäkerhetsmarginaler i bägge 
metoderna som är större än vad som antagits. Man 
borde således kunna anta att de båda gravarna sanno
likt hör hemma i 900-tal. Den relativt sena dateringen 
av det tredje stolphålet kan eventuellt bero på att grav
platsen varit i bruk en längre tid, således fram i tidig 
medeltid.

Som jag ovan nämnt, kunde bebyggelselämningar
na på allmänt formmässiga grunder delas in i en äldre 
”förhistorisk” grupp och en yngre ”historisk”. De tidi
gaste dateringarna av den senare, vilken som regel kän
netecknas av syllstensgrunder och källargropar, härrör
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från område B och ligger i tidsintervallet 1037—1395 (tre 
dateringar). Från samma område kommer även under
sökningarnas enda medeltida, daterande fynd, en strål- 
ringsbrakteat från 1300-talet.

En av de tre dateringarna, vilken har tidsinterval
let 1282-1395, härrör från ett hus med jordgrävda stol
par och visar sålunda att denna byggnadsteknik inte är 
något exklusivt förhistoriskt fenomen. En annan date
ring (1037—1257) kommer från en mindre byggnad med 
syllstensgrund och källare. Vad som skilde denna från 
liknande undersökta anläggningar från senmedeltid 
och nyare tid var att tegelrester helt saknades i fyll
ningen till källargropen. Förekomst av tegel skulle allt
så kunna betraktas som ett, om än grovt, dateringskri
terium. Emellertid uppträder tegel i kombination med 
14C-dateringar från 1200- och 1300-talen på andra stäl
len (område F och I), vilket inte gör bilden fullt så 
enkel. Eftersom tegel knappast kan ha introducerats i 
regionen förrän i medeltidens slutskede måste det även 
här vara frågan om en sammanblandning av material 
från en längre period av medeltiden.

De bebyggelselämningar som kunde dateras till 
senmedeltid och nyare tid var utan tvekan de arkeolo
giskt sett mest tydliga, både konstruktionsmässigt och 
fyndmässigt. Syllstensrader, spisfimdament och källar
gropar av varierande format var de dominerande kon- 
struktionselementen (Fig. 12 och 13). Yngre rödgods- 
keramik, kritpips-fragment och mynt var de daterande 
fyndkategorierna. Från dessa senare lämningar förelig
ger även ett antal 14C-dateringar (område F, I och M), 
av vilka flera har tidsintervallet första hälften av 1400- 
talet-första hälften av 1600-talet. 14C-värden och fynd
dateringar överensstämmer inte helt. Mynten, sam
manlagt nio stycken, tillhör uteslutande 1600- och 
1700-talen.2414C-dateringarna tycks således relatera sig 
främst till en tidigare del av bebyggelsens existenstid 
medan mynten har relevans i första hand när det gäller 
att bestämma slutskedet. Vi kan därför summera dessa

iakttagelser med att konstatera att det här är frågan om 
en bebyggelse med varaktighet under senmedeltid och 
början av nyare tid. Denna bebyggelse har emellertid 
upphört någon gång under skedet sent ióoo-tal/iyoo- 
talets första hälft.

Förutom de ovan kommenterade bebyggelseläm
ningarna påträffades vid Riksväg 70-undersökningar- 
na även spår efter äldre odlingslandskap. I den sterila 
grunden framträdde märken efter hägnadslinjer och 
åkerparceller, företeelser som dock inte var möjliga att 
närmare datera. I två mindre raviner kunde även flera 
olika brandhorisonter iakttas, vilka sannolikt kan ha 
tillkommit vid röjning. På område E har två dylika 
horisonter 14C-daterats med värdena 980-1150 samt 
1283—1412. Från område N föreligger en datering med 
värdet 1438—1630. Värdet av dessa dateringar i en vidare 
tolkning av odlingslandskapets utveckling kan givetvis 
diskuteras då det här rör sig om enstaka prov i resp. 
brandhorisont.

Som framgått, utgör Riksväg 70-undersökningar- 
na i verklig mening ett kronologiskt tvärsnitt genom 
den centrala bygden vid Leksand. Det stora värdet i 
dessa undersökningar ligger just i den långa samman
hängande, arkeologiska tidssekvensen, från folkvand- 
ringstid till 1700-tal, vilken möjliggör studier av områ
det utöver alla traditionella periodgränser. Den stora 
begränsningen är, som jag tidigare antytt, undersök
ningarnas karaktär som endast ett långt snitt genom 
landskapet, vilket som regel inte inneburit någon över
blick över sammanhängande enskilda bebyggelseen
heter på de olika delområdena.

Leksands kyrka
Leksands kyrka är som stående medeltida murverk ett 
eget arkeologiskt källmaterial, men också platsen för re
gelrätta utgrävningar, som ägt rum innanför dess väggar
(Fig. 11).

Kyrkans byggnadshistoria har beskrivits av Gerda
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Fig. 9. Skelettgrav vid Yttermo, Riksväg 70-undersökningarna. 
Foto RAÄ-UV.
The Highway 70 investigations in Leksand in ię8j—84. Skeletal grave 

from research area D.

Fig. 10. Detalj av skelettgrav med halsband vid Yttermo, Riksväg 
70-undersökningarna. Foto RAA-UV.
The Highway 70 investigations in Leksand in ię8j—84. Skeletal grave 
(detail) with necklace from research area D.



Fig. u. Leksands kyrka mot söder. Foto från 1910-talet. 
Fotograf Gerda Söderlund. Leksands lokalhistoriska arkiv. 
Leksand church from the north.

Boethius 1916 och av Ake Nisbeth 1982 men byggna
den har aldrig blivit föremål för någon ingående mur- 
verksundersökning.25 På rent stilistiska grunder har 
dess uppförande daterats till 1300-talets början och på 
samma sätt ett tornbygge till 1400-talets mitt samt 
valvslagningen till tiden omkring 1500.26 En omfattan
de utbyggnad av kyrkan under 1600-talet är känd i 
skriftliga källor.

Mera svårbedömbara är de grundmurar som vid 
flera olika tillfällen under 1900-talet påträffats i sam-
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band med grävningar i kyrkgolvet. Eftersom ingen 
sakkunnig arkeologisk dokumentation av dessa fynd 
utförts, är det egentligen omöjligt att föra en menings
full diskussion kring frågan vilken byggnad/byggnader 
dessa murar är rester efter. Tidigare uttolkare har 
menat att de representerar två äldre föregångare till 
den stående medeltidskyrkan, dels en äldsta kvadratisk 
träbyggnad dels en rektangulär stenbyggnad.27

Den hittills viktigaste arkeologiska insatsen i Lek
sands kyrka är undersökningen i vapenhusgolvet 1971. 
Ytan innanför vapenhusets väggar, ca 40 m2, utgjorde 
en del av den medeltida kyrkogården invid kyrkans 
västmur fram till 1400-talet då uppförandet av det sen
medeltida tornet (nuvarande vapenhuset) undantog 
området från vidare begravningar. Undersökningen 
1971 resulterade i dokumentationen av 164 skelettgravar 
från i första hand tidig- och högmedeltid. Resultaten 
är utförligt redovisade och kommenterade i publika
tionen ”Tusen år på Kyrkudden. Leksands kyrka, arkeolo
gi och byggnadshistoria” från 1982, varför de inte skall 
närmare diskuteras här. Det finns dock anledning att 
understryka några kvalitativa egenskaper i undersök
ningsresultaten från vapenhusgolvet, som gör dem sär
skilt intressanta för detta arbete. De undersökta gra
varna kan kronologiskt indelas i tre skikt, ett äldsta 
fragmentariskt skikt av brandgravar från yngre järnål
der, ett senvikingatida/tidigmedeltida med skelettgra
var, vilka för övrigt utmärkte sig genom rika föremåls- 
fynd, samt slutligen ett skikt med skelettgravar från 
1200- och 1300-talen, av vilka en stor del dock var 
omrörda. Här föreligger således på en och samma plats 
en unik sekvens av gravar från en hednisk yngre järn
ålder till en kristen högmedeltid. Undersökningen i 
vapenhuset är emellertid inte endast en källa till kun
skap om gravskicket i Leksand under religionsskiftets 
epok. Den kan även användas för att belysa utveck
lingen på ”Kyrkudden”, dvs. den plats vid Siljans 
utlopp i Dalälven där socknens centrum i historisk tid

varit beläget. Platsens centralitet har således inte en
dast varit av religiös art utan i lika hög grad social och 
administrativ. Funktioner som ting och marknader har 
åtminstone i senare historisk tid varit knutna till områ
det vid kyrkan.

Västannortjärn
Västannortjärn är en liten sjö vid byn Västannor, belä
gen endast ca 600 meter väster om det område, som var 
aktuellt för Riksväg 70-undersökningen 1983. I den 
östra kanten av denna tjärn påträffades i samband med 
muddringsarbeten i strandremsan ett kulturlager, som 
blev föremål för undersökning under åren 1975-7728 
(Fig. 14). Detta lager visade sig vara överflödande rikt 
på föremål från i första hand skedet iioo-tal-1300-tal. 
Eftersom lagret avsatts i vattenförande strandgyttja 
har bevaringsförhållandena varit gynnsamma också för 
organiskt material. Undersökningen kom att omfatta 
dels en sållning av omrörda muddermassor dels gräv
ning av ett antal mindre schakt utmed strandremsan. 
Förekomsten av föremål koncentrerade sig i första 
hand till ett 20-25 meter långt parti av stranden.

Fynden från Västannortjärn, som ännu är endast 
delvis publicerade, har uppmärksammats främst på 
grund av den rika förekomsten av träföremål. Där finns 
jordbruksredskap såsom årder, en slaga och räfsor; 
jakt- och fångstredskap som en pilbåge, garnsänken 
och en mjärde samt hushållsföremål som lagg- och 
svepkärl, skålar, skedar och lysestickor. Dessutom har 
lagret innehållit läderföremål - i första hand skofrag
ment - ett mindre antal järnföremål, bl.a. fyra yxor, och 
ett förhållandevis stort antal mynt och småföremål av 
ädelmetall (silversmycken, runristade blyremsor, dräkt
beslag). Slutligen finns bland Västannortjärnsfynden 
även djurben, i första hand brända sådana.

Såväl 14C-analys som dendrokronologisk analys 
och myntdateringar har utnyttjats för att tidfästa det 
fyndförande lagret vid Västannortjärn. Dess kronologi
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Fig. 12. Lämningar efter timrad källare från början av nyare tid. 
Område I, Riksväg 70-undersökningarna. Foto RAA-UV.
The Highway 70-investigations in Leksand in 1983—84. Remains of 
timber-built cellar from the iyth century. Research area I.

Fig. 13. Spåren efter sylistensrad i den sterila mjälan. Område I, 
Riksväg 70-undersökningarna. Foto RAA-UV.
The Highway yo investigations in Leksand in 1983-84. Marks of 
ground-sill in sterile ground. Research area I.
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VÅSTANNORS TJÄRN

Fig. 14. Kartor över Västannortjärn visande platsen för under
sökningarna 1975-77. A (ovan). Modern karta med undersöknings
området skrafferat. (Efter Myrdal 1984). B (nedan). Utsnitt av 
karta över Leksand från 1697. Kartan visar Västannortjärn med 
intilliggande gårdar. Platsen för det fyndförande kulturlagret är 
markerad med ett kryss.
Maps of Västannortjärn. A (above). Map from modern times showing 
the research area (hatched) in 1975-77. B (below). Map from 1697. The 
site of the find-bearing occupation layer is marked with a cross.

är dock inte helt okomplicerad. De medeltida mynten 
fördelar sig i en tämligen jämn sekvens från Knut 
Erikssons tid (1167-96) till 1360-talet.29 Vad gäller Knut 
Erikssons myntning skall denna enligt det rådande nu- 
mismatiska forskningsläget inte ha kommit igång för
rän ca 1180.30 De mynt från denne konungs tid, som 
påträffades i Västannorstjärn, var alla hålslagna. De har 
av allt att döma burits som amuletter, varför man kan 
anta att de brukats en längre tid innan de hamnade i 
jorden. 14C-dateringarna, sammanlagt sex stycken, ger 
överlag relativt stora tidsintervall på grund av de syste
matiska felkällorna i metoden31 (se bilaga).Totalt spän
ner de över ett skede från 1020 till 1640. Den äldsta 
dateringen, som härrör från material under det fynd
förande lagret, har tidsintervallet 1020-1240. Av de 
övriga fem dateringarna, som gäller material från 
nämnda lager, har tre tidsintervall, som börjar i sent 
noo-tal (1170-1285,1185/1220-1290/1300,1165/1180-1640). 
En datering har intervallet 1040/1185-1275 samt slutli
gen en intervallet 1280—1425. Trots de stora felmargina
lerna finns det en viss tyngdpunkt i det sena 1100-talet 
i detta material, vilket således stämmer väl överens 
med de äldsta myntdateringarna. Beträffande dendro- 
kronologin har den yngsta årsringen från huggspåns- 
lagret daterats till 1307. Huvuddelen av detta lager före
faller dock ha tillkommit under en kortare tidsperiod 
om ca 30 år.32 Utifrån detta samlade dateringsunderlag 
menar jag det inte finns någon grund för att föra fyn
den från Västannorstjärn så långt tillbaka i tiden som 
tidigare gjorts. Inga Serning har menat att de äldsta 
fynden är att hänföra till 1000-talet.33 Allt talar dock 
för att det fyndförande lagret bör ha bildats under ett 
skede mellan noo-talets slut och 1300-talets senare 
del.

Förutom de ovan beskrivna föremålen tillvaratogs 
vid undersökningen vid Västannortjärn även en del 
yngre fynd, såsom mynt, keramik och djurben. Dessa 
fynd tillhör alla ett senare skede med början tidigast i
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1500-tal. Det föreligger således ingen kontinuitet i 
fyndmaterialet från högmedeltid till nyare tid.34

Mångfalden och variationsrikedomen i materialet 
från stranden av Västannortjärn står i skarp kontrast 
till Riksväg 70-undersökningarnas torftighet vad gäller 
föremål från medeltidens första århundraden. Fynden 
från Västannortjärn är ovanligt tydliga spår av en rik 
materiell kultur, som har anknytning till en bebyggelse 
från äldre medeltid i tjärnens omedelbara närhet. Där
igenom blir Västannortj ärnsfynden ett viktigt komple
ment till Riksväg 70-undersökningen. Här demon
streras också på ett slående sätt de speciella förutsätt
ningarna för att denna materiella kultur överhuvud-

Fig. 15. Fynd från undersökningarna vid Västannortjärn 1975-77. 
Övre raden från vänster till höger: bergkristall, dräktsmycken av 
brons, bronsring, glaspärla. Andra raden från vänster till höger: 
hängsmycke av brons, kopparbleck, ringspänne av silver. Tredje 
raden från vänster till höger: järnsölja, ringsölja av brons, finger
ring av silver, två dräktbeslag av kopparbleck. Fjärde raden från 
vänster till höger: sju mynt från noo-, 1200- och 1300-talen.
Foto: Bengt A. Lundberg, RIKfoto, Riksantikvarieämbetet. 
Selection of findsfrom Västannortjärn. Top row, left to right: rock crys
tal, costume ornament of bronze, bronze ring, glass bead; second row, 
left to right: bronze pendant, copper plate, silver ring-brooch; third 
row, left to right: iron buckle, bronze ring-buckle, silverfinger-ring, 
two dress mounts of copper plate;fourth row, left to right: seven coins 
from the 12th to the 14th centuries.
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taget skall kunna bli arkeologiskt synlig i dess alla 
aspekter. Vi ser i Västannortjärnsmaterialet att det i 
mycket varit frågan om en föremålskultur i trä. Det är 
ganska naturligt att träföremålen i den våta strandgytt
jan invid tjärnen haft en optimal bevaringsmiljö med
an de bebyggelselägen i den torra väldränerade åker
marken, som undersöktes vid Riksväg 70-undersök
ningen, rimligen måste ha utgjort motsatsen.

I Västannortjärnsmaterialet saknas såväl keramik 
som föremål av horn och ben från medeltiden, två 
fyndkategorier, viktiga inte minst ur dateringssyn- 
punkt, som brukar vara väl företrädda i de medeltida 
städernas kulturlager. Eftersom de också är helt från
varande på Riksväg 70-undersökningens bebyggelse
lägen torde vi kunna anta att nämnda föremålskatego- 
rier aldrig varit i bruk i området under äldre medeltid.

De många mynten och småföremålen av metall är 
emellertid ett inslag i Västannortjärnsmaterialet, som 
knappast kan förklaras utifrån goda bevaringsförhål- 
landen (Fig. 15). Den rikliga förekomsten av dessa 
fyndkategorier visar att detta material inte kan betrak
tas enbart som en enkel ”avspegling” av en medeltida 
materiell kultur som den visar sig i ett ”normalt” av- 
fallslager. Exempelvis uppgår de medeltida myntens 
antal bland Västannortj ärnsfynden till tjugo stycken, 
vilket kan jämföras med myntfynden i en stad som 
Uppsala, där förhållandevis stora ytor av kulturlagren 
från noo-tal och fram till 1500-talets början blivit 
arkeologiskt undersökta. Endast tolv medeltida mynt 
på sex olika grävningsplatser har här påträffats.35 Det 
finns därför anledning att söka andra innebörder av 
rituell art bakom närvaron av de många mynten och 
småföremålen av metall vid Västannortjärn. Sannolikt 
har vi att göra med någon form av offer.36 Vi kan emel
lertid inte i rumsligt avseende särskilja metallfynden 
från övrigt fyndmaterial; mynt och dräktspännen lig
ger blandade med träredskap och skofragment. Bland
ningen av fynd härrörande från två så olika handlingar

som offer och avfallshantering i en och samma arkeo
logiska kontext ger därmed en speciell kvalitet åt Väst
annortj ärnsfynden i dess helhet. Vi kan knappast be
trakta deponeringen av dem endast som en mekanisk 
process utan snarare som en handling med mycket be
stämda kulturella förutsättningar.37

Övriga undersökningar
I Leksands socken har även gjorts några mindre arke
ologiska undersökningar, som haft karaktären av efter- 
besiktningar av anläggningar och fyndplatser, fram
komna i samband med schaktningsarbeten i början av 
detta århundrade. I samtliga fall är det frågan om fynd 
av förkristna skelettgravar.38 Framrensning av anlägg
ningar och tillvaratagande av fynd har här inte utförts 
av arkeologisk expertis och någon annan dokumenta
tion föreligger inte mer än uppgifter om läge, antal 
gravar, i något fall gravens orientering samt ett bevarat 
fyndmaterial. Dylika gravfynd, samtliga från vikinga
tid, har gjorts byarna i Tibble (2 gravar), Västannor 
(3 gravar), Hjortnäs (1 grav) samt på Dragsängarna 
(1 grav). Kring alla dessa platser råder givetvis den osä
kerheten huruvida registrerade anläggningar och fynd 
kan anses representera en fullständig situation på resp. 
plats.

Ett annat material, relevant för detta arbete, är 
inventeringen av fasta fornlämningar för den ekono
miska kartan i området. En framträdande plats i detta 
material intar lämningarna efter tidig, s.k. lågteknisk 
järnhantering, som i form av slaggvarp och ugnsrester 
är belägna som regel i närheten av stränder, utmed 
Dalälven eller vid sjöar och andra vattendrag.39 Lek
sands socken, på samma sätt som landskapet Dalarna 
överhuvudtaget, är mycket rik på denna typ av läm
ning. Som tidigare nämnts blev ett slaggvarp beläget 
vid Dalälven utgrävt i samband med Riksväg 70- 
undersökningarna. Ytterligare tre lokaler i socknen, 
Gryssen, Kråkbodarna och Sunnanäng, har tidigare
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blivit undersökta och härifrån föreligger en lång rad 
14C-dateringar.40 Dessa spänner över en tidsrymd från 
slutet av 500-talet A.D. till början av 1300-talet men 
tyngdpunkten ligger i skedet 6oo-tal-noo-tal. För 
landskapet Dalarna gäller generellt att en majoritet av 
dateringar från j ärnframställningsplatser härrör från 
sen vendeltid-tidig /vikingatid, dvs. 700-800-talen.

I Leksands socken har även moderna paleoekolo- 
giska undersökningar utförts. Pollen- och makrofossil- 
analyser har gjorts på strand- och sjösediment i Vas- 
tannortjärn, senare kompletterade med pollenanalyser 
i den lilla gölen Björsgrop vid byn Ytteråkerö samt i 
Limsjön.41 Genom en serie 14C-prover har pollen
stapeln från Västannortjärn kunnat fixeras till ett ske
de från 400-talet f.Kr. till åtminstone början av nyare 
tid, 1500—1600-tal (se bilaga). Här finns således goda

utgångspunkter för ett studium av områdets vegeta- 
tionsutveckling och odlingshistoria under det för det
ta arbete aktuella skedet, dvs. yngre järnålder-nyare 
tid.

Slutligen skall här också nämnas Thomas Bartho- 
lins dendrokronologiska undersökningar av ännu stå
ende timmerhus från medeltiden och nyare tid i Dalar
na.42 Sammanlagt 192 hus har kunnat dateras, av vilka 
drygt 30% finns i Mora socken. Dateringarna fördelar 
sig i en sekvens från 1280-talet fram till slutet av 1800- 
talet med ett ca hundra år långt avbrott från mitten av 
1300-talet till mitten av 1400-talet. Även om de flesta 
av de daterade husen ligger utanför Leksands socken 
bör Bartholins resultat ha relevans för Siljansbygden 
som helhet och spegla generella tendenser i bebyggel
seutvecklingen inom området.
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VID DALALVEN
- FRÅN JÄRNÅLDER TILL NYARE TID

Inledning
Följande kapitel handlar om Leksandsbygden i ett 
sammanhängande tidsperspektiv från järnålder fram 
till 1700-talets början. Några grundläggande begrepp 
kommer att vara aktuella genom hela framställningen 
och skall därför inledningsvis kommenteras något när
mare. Det är frågan om begreppen gård, by och sock
en. I tidigare kulturlandskapsforskning har dessa ofta 
haft ett rent administrativt-kameralt innehåll. Här 
representerar de i första hand tre olika nivåer av social 
tillhörighet och rumslig organisation och som sådana 
har de utgjort olika yttre ramar för all mänsklig verk
samhet i vårt område.

Medan socken som fenomen helt är att hänföra till 
medeltid och senare skeden, används gård och by som 
benämningar på bebyggelse såväl från stenålder som 
nyare tid. De begrepp jag här använder har en tämligen 
vid definition. Gården är en minsta permanent brak
nings- och bebyggelseenhet, nyttjad av ett antal perso
ner, som är socialt lierade med varandra genom famil
jeband. Byn är en bebyggelse av minst två gårdar, som 
existerar i olika former av social och ekonomisk 
gemenskap. Socknen är den större religiösa, admini
strativa och sociala enhet, till vilken ett varierande 
antal gårdar och byar anser sig höra och vars centrum 
utgöres av sockenkyrkan.

De tre nivåerna framträder alla med speciella 
karakteristika i Leksandsområdet under nyare tid och 
dessa varianter av gård, by och socken blir därmed giv
na utgångspunkter för en diskussion av fenomenen 
under tidigare skeden. Gårdarna har till övervägande 
del tillhört den grundtyp, som brukar kallas den nord
svenska gården.43 Byggnader grupperade kring en fyr- 
sidig gårdsplan utgör dess huvuddel och till gården kan 
även höra ett stort antal mindre hus, vart och ett med 
en enskild funktion.

Vad gäller byarna kan dessa variera avsevärt i 
omfattning och struktur. En karakteristisk form i vårt 
undersökningsområde är en mycket stor by med gårdar 
väl samlade utmed en väg. I vissa fall kan byn bestå av 
en större samling gårdar samt några mindre kringlig
gande gårdsgrupper och ensamma gårdar.

Leksands socken har, som redan nämnts, varit till 
ytan mycket omfattande på samma sätt som Mora 
socken i den norra delen av Siljansområdet.

Gården, byn och socknen i de formerjag här kort 
beskrivit kan vi inte förutsätta ha existerat under hela 
det skede, som följande analys omfattar. Att studera 
uppkomsten och utvecklingen av dessa i ett rent arkeo
logiskt sammanhang, som det här är frågan om, ter sig 
emellertid inte som en helt lätt uppgift. Vi kan inte 
utesluta att bebyggelseformerna varit betydligt mera
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varierade. Utöver byarna kan det ha funnits ensamgår
dar, som fungerat fristående utan någon närmare soci
al och ekonomisk samverkan med andra gårdar. Går
dar kan emellertid även ligga spridda i landskapet och 
ge ett skenbart intryck av en ensamgårdsbebyggelse. 
Trots detta kan de funktionellt sett utgöra en by. I ett 
arkeologiskt sammanhang måste vi tolka gården och 
byn i första hand som topografiska fenomen, som de 
konkreta fysiska lämningarna efter bostadshus, stall, 
förrådsbyggnader, hägnader, brunnar etc. I gynnsam
ma fall motsvaras också de funktionella kategorierna 
gård och by av lika distinkta topografiska enheter — 
den ensamliggande gården och den väl avgränsade 
bytomten med gårdarna reglerade enligt ett visst ”skif
te”. Det behöver emellertid långt ifrån vara fallet att de 
topografiska mönstren är så lätt identifierbara.

Huvuddelen av påträffade bebyggelselämningar 
härrör från Riksväg 70-undersökningarna och endast 
ett mycket litet avsnitt av dessa undersökningar berör 
de sentida bylägena. Även i sådana byar där de rumsli
ga avgränsningarna är kända kan smala schakt av den 
typ som Riksväg 70-undersökningen är ett exempel på, 
vålla avsevärda tolkningsproblem. Här måste vi emel
lertid förutsätta att det framför allt är frågan om 
bebyggelsesammanhang utan dylika kända avgräns- 
ningar.

I det följande kommer jag inte att med en rent 
arkeologisk metod försöka angripa tolkningsproble
met ensamgård eller by. Däremot strävar analysen mot 
att klarlägga olika rumsliga mönster såsom förekoms
ten av spridd eller förtätad bebyggelse. Resultaten av 
en dylik analys kan givetvis användas - i kombination 
med skrivna källors utsagor — för att diskutera olika 
nivåer av byorganisation.

Koloniseringen
Den äldsta bebyggelsen i vårt område utgöres av två 
komplex av byggnadslämningar på områdena M resp.

Q_(Fig. 16). 14C-värdena ger en tidigaste datering av 
dessa till 259-428 A.D. (prov 28, omr. M) samt 230-528 
A.D. (prov 38, omr. Q), vilken således indikerar en 
kolonisation av området i sen romersk järnålder eller 
tidig folkvandringstid. Dessa resultat kan jämföras 
med tendenserna i de pollenkurvor, som upprättats 
över området och som visar mänsklig påverkan på 
landskapet genom tiden. En tydlig uppgång i kurvor
na för bl.a.juniperus (en) och cerealia (sädesslag), vilken 
kunnat 14C-dateras till 431-638 A.D. (prov 3, Vastan- 
nortjärn), indikerar att en agrar expansion äger rum vid 
denna tid. (Uppgångar resp. nedgångar i kurvan för en 
är en indikator för öppenhet resp. slutenhet i landska
pet). Enligt pollenkurvorna förekommer mänsklig 
påverkan ännu tidigare, en viss uppgång för en och 
gräsväxter har 14C-daterats till 79—250 A.D. dvs. under 
en tidigare del av romersk järnålder. Denna uppgång, 
till vilken ingen känd bebyggelse hittills kunnat knytas, 
följes emellertid av en nedgång för nämnda pollenty
per innan nästa expansion äger rum, alltså enligt ovan 
under folkvandringstid.

Etableringen av den äldsta bebyggelse, som vi kan 
iaktta i vårt område, bör vi således kunna sätta i sam
band med en större kolonisation av bygden och en med 
denna samtidig agrar expansion i landskapet, föränd
ringar som sannolikt inträffat i början av folkvand
ringstid.

Bland bebyggelselämningarna kan vi återfinna fle
ra drag, som är generellt karakteristiska för skedet yng
re järnålder/vikingatid: större stolpburna hus med böj
da långväggar, mindre stolpburna byggnader, grophus 
och härdar. Detta överensstämmer väl med ett möns
ter, välkänt från andra undersökningar av vikingatida 
bebyggelse i Skandinavien. Det torde spegla större 
gårdskomplex med en varierad bebyggelse och olika 
enskilda husfunktioner. Huvudbyggnaden, ett större 
stolpburet hus med böjda väggar, omges av ett antal 
mindre, oregelbundet placerade byggnader och verk-
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stadsplatser. Av de sistnämnda har flera kunnat funk- 
tionsbestämmas som smideshärdar; av övriga mindre 
byggnader har en tolkats som ett stekhus.44 Den större 
huvudbyggnaden är eventuellt att uppfatta som ”hal
len” med en primär ceremoniell funktion.

På område Qfanns, ca 150 meter från själva gårds
bebyggelsen, ett slaggvarp och rester efter en framställ- 
ningsplats för järn (Fig. 17). Slaggvarpet var ca 25 x 10

Fig. 16. Karta över de centrala delarna av Leksands socken visande 
läget för järnframställningsplatser (svart cirkel) , bebyggelseläm
ningar (svart fyrkant) och gravar (svart triangel) från yngre järnål
der. Efter Hyenstrand 1974 a och Serning 1982 b.
Map of the central parts ofLeksand parish. Symbols: black circle: site of 
iron production; black square: settlement remains from the Late Iron 
Age; black triangle: grave from the Late Iron Age.
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meter i omfattning och beläget vid en mindre vik av 
Dalälven. På grund av läget i själva älvkanten var det 
delvis nederoderat i älven. I slaggvarpet återfanns läm
ningarna av en j ärnframställningsugn med lerklädda 
väggar samt en intilliggande slaggrop. Detta anlägg- 
ningskomplex har med utgångspunkt i fyra 14C-värden 
kronologiskt kunnat placeras i skedet óoo-tal-ęoo-tal 
(prov 35-36 och 39-40, omr. Q).

Det är alltså frågan om en produktionsplats för 
s. k. lågteknisk framställning av järn i reduktionsugnar. 
Lämningarna av dylika platser i form av koncentrera
de slagganhopningar är den vanligaste fornlämnings- 
typen i Dalarna. Det läge som jag ovan beskrivit är det 
typiska för dessa lokaler — de finns vid öppet vatten, 
ofta utmed Dalälven och anslutande vattendrag och 
vid kanten av sjöar.

Numera föreligger ett relativt omfattande date
ringsunderlag för Dalarnas lågtekniska järnframställ- 
ningsplatser. Systematiska serier av 14C-analyser har 
under i960- och 1970-talen företagits i ett stort antal 
lokaler och dateringarna sträcker sig för Dalarnas del 
från romersk järnålder och fram till 1600-talet. Den 
största delen daterade platser ligger emellertid i yngre 
järnålder och början av medeltid med särskild tyngd
punkt i perioden sen vendeltid/äldre vikingatid. Man 
kan inom detta skede urskilja två tidshorisonter, vilka 
mom Leksands socken representeras av de väldaterade 
järnframställningsplatserna G ryssen, Kråkbodarna och 
Sunnanäng.45 På de två förstnämnda platserna ligger 
dateringarna huvudsakligen samlade i vendeltid och 
äldre vikingatid (senare delen av 600-talet - ca 900). 
För enstaka prover når tidsintervallen upp i sen vi
kingatid och tidig medeltid. 14C-dateringarna från 
Sunnanäng har sin tyngdpunkt i sen vikingatid och 
tidig medeltid (900-talet-första hälften av 1100-talet). 
Några prover når här ner i 800-tal; två prover ligger 
inom tidsintervallet ca noo—1320-talet. Slutet av den
na senare kronologiska horisont torde markera ned

gången för de lågtekniska järnframställningsplatserna 
av ”förhistorisk” typ med anknytning till sjöar och 
vattendrag. Lågteknisk järnhantering under senare 
skeden av historisk tid återfinnes i helt andra topogra
fiska sammanhang, i skogsområden och ofta i nära 
anslutning till myrmarker.

Järnframställningsplatsen på område Q_faller såle
des att döma av de fyra 14C-värdena inom den första av 
de ovan nämnda tidshorisonterna. På grund av det 
ringa antalet prover är dateringsunderlaget dock inte 
helt jämförbart med de tre andra lokalernas arton, nio 
resp. femton 14C-prover.46

Aven om de två 14C-värdena från den intilliggande 
bebyggelsen härrör från ett tidigare skede, torde vi kun
na förutsätta att denna bebyggelse fungerat även under 
järnframställningsplatsens existenstid och att det såle
des bör ha funnits ett funktionellt samband mellan de 
båda företeelserna. Det har alltså varit frågan om en 
gård, vars invånare bedrivit järnframställning vid älven.

Hur skall vi uppfatta ett sådant gårdskomplex i ett 
större rumsligt sammanhang? Har det varit frågan om 
en ensamliggande gård eller en mera omfattande och 
sammanhängande bebyggelsestruktur? På ingen av de 
här aktuella platserna, område M och tydde något 
på att det skulle röra sig om mer än ett gårdskomplex 
på resp. plats men på grund av den begränsade lång
smala undersökningsytan kan man givetvis inte helt 
utesluta möjligheten av ett annat bebyggelsemönster. I 
detta sammanhang skulle man emellertid kunna ut
nyttja fornminnesinventeringens material av registre
rade järnframställningsplatser i området. Förutsätter 
man att varje sådan plats också representerar en gård 
borde kartan över j ärnframställningsplatsernas läge 
kunna säga något om bebyggelsens läge och struktur.

En rad järnframställningsplatser är kända inom 
Leksands socken (Fig. 16). Huvuddelen av dessa är 
belägna i omedelbar närhet av älven och flera har kom
mit i dagen i samband med jorderosion i älvkanterna.
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Fig. 17. Översiktskarta över område Riksväg 70-undersökning- 
arna. Bebyggelselämningar och järnframställningsplats från yngre 
järnålder.
The Highway 70 investigations in Leksand in 1983-84. Map of re
search area Q. Remains ofsettlement and site of iron production from 
the Late Iron Age.

Inom vårt undersökningsområde ligger de kända slagg
förekomsterna i fyra mindre grupper, vid Västannors- 
viken och Norsbäcken i söder, vid byarna Ytteråkerö 
och Ullvi, vid Yttermo, Overmo och Tibble samt vid 
Åkerö och Noret. De olika grupperna ger knappast 
intrycket av att vara några tätare anhopningar av slagg
varp. Dessa ligger med ett inbördes avstånd, som vari
erar mellan 100 och 700 meter. Inom resp. grupp rör 
det sig också om slaggvarp på bägge sidor om älven. 
Förutsätter man att det legat en gård vid varje slagg
varp finns det således inte något skäl för att tolka de 
olika grupperna som byliknande tätbebyggelser. Sna
rare förefaller det vara frågan om gårdar som legat kon
centrerade inom ett mindre begränsat område. Mot
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representativiteten i den diskuterade kartbilden kan 
man emellertid ha flera invändningar. Många av de 
kända slaggvarpen har kommit i dagen tack vare älvens 
erosion på strandsluttningarna. Eftersom man inte kan 
förutsätta att älverosionen varit lika stark överallt skul
le det alltså kunna finnas anläggningar som ännu är 
dolda under jord. Alternativt kan slaggvarp helt ha 
utplånats av detta fenomen, något som eventuellt 
inträffat vid område M. I närheten av den där påträf
fade gårdsanläggningen finns inga slaggvarp registre
rade. Detta kan alltså betyda att den bild, som jag ovan 
försökt urskilja, av gårdarna koncentrerade i grupper 
utmed älvens dalgång inte svarar mot en faktisk, histo
risk situation utan mera är en följd av en naturlig geo
logisk process. Bebyggelsen kan m.a.o. ha varit mera 
jämnt spridd längs älven. Att slaggvarp och därmed 
även gårdar skulle ha funnits i ännu tätare klungor 
förefaller däremot inte särskilt sannolikt.

Vi har således en situation under yngre järnålder 
som kännetecknas av en spridd bebyggelse av gårdar. 
Järnframställningsplatserna har av allt att döma ingått 
i gårdskomplexen. I huvudsak förefaller bebyggelsen 
ha varit belägen utmed älven men finns även belagd 
invid mindre vattendrag såsom Norsbäcken där en 
slaggförekomst registrerats. På sluttningen ner mot 
sjön Hagtjärn påträffades i samband med Riksväg 70- 
undersökningen ett kulturlager, från vilket ett 14C-vär- 
de har givit dateringen 560-756 A.D. (prov 27). Ingen 
egentlig bebyggelse i anslutning till kulturlagret kunde 
dock påvisas vid detta tillfälle.

Vad som här sagts angående dels kolonisationen av 
området dels bebyggelsens karaktär under yngre järnål
der representerar en ny bild av utvecklingen i denna del 
av Dalarna. Det finns därför anledning att ifrågasätta 
den hypotes, som kort berördes i inledningen, rörande 
relationen mellan bebyggelseutveckling och lågteknisk 
järnframställning i Dalarna, enligt vilken bebyggelsen 
vid framställningsplatserna ursprungligen inte skulle ha

varit permanent utan snarare utgjorts av ”visten av 
’fäbodtyp’, säsongsvis bebodda och lättrörliga’’.47 Dylika 
”järnbodar" skulle vara första stadiet i en utveckling, vil
ken så småningom resulterade i att några av dessa blev 
permanenta enheter och grunden för de senare medel
tida byarna. De arkeologiska resultaten från Riksväg 70- 
undersökningarna ger dock knappast stöd åt denna 
hypotes. Här har istället funnits en permanent bebyg
gelse av regelrätta gårdar med en utvecklad rumslig 
struktur, vilken etablerats före den stora expansionen för 
järnhanteringen under 700-och 800-talen.

Järnet och jorden
I tidigare forskning har den lågtekniska järnhantering
en kommit att spela en avgörande roll för utvecklingen 
i Dalarna under yngre järnålder. Enligt en uppfattning, 
som framförts av Åke Hyenstrand, skulle verksamhe
ten ha ingått i ett storskaligt, politiskt-merkantilt sys
tem där järnframställningslokalerna utgjort specialise
rade produktionsenheter — den lägsta nivån i en hie
rarki av platser, från vilken förädlad råvara fördes till 
strategiskt belägna uppsamlingscentra för vidare trans
port till centralbygden.481 motsats till detta synsätt vill 
jag emellertid hävda att den enskilda gården är den 
överordnade sociala enhet inom vars ramar järnfram
ställningen organiserats. Att den senare aktiviteten 
varit primär i förhållande till bebyggelsen och således 
planlagts utanför vårt område, motsäges av de arkeolo
giska resultaten.

Hur skall vi då uppfatta järnhanteringen i ett ren
odlat gårdsperspektiv? Har den i första hand varit en 
binäring i förhållande till andra verksamheter? Jag har 
ovan talat om en agrar expansion under yngre järnål
der, vilken är synlig i pollenkurvorna. Odling av bröd
säd, humle och lin antyder en påtaglig variation i de 
agrara aktiviteterna.49 Har järnhanteringen bedrivits 
som en bland många sysslor i en varierad men i första 
hand agrar gårdsekonomi?
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Vad gäller järnhanteringens betydelse i Dalarna 
sedd i rent kvantitativa mått har försök gjorts att 
beräkna järnproduktionens storlek utifrån den samla
de mängden slagg på de undersökta framställnings- 
platserna. Exempelvis har Sunnanänglokalen enligt 
dessa beräkningar en total slaggvikt på 70 ton, vilket 
motsvarar en produktion färdigt järn på 21 ton.50 Åke 
Hyenstrand har på dessa beräkningsgrunder även för
sökt uppskatta Dalarnas totala järnproduktion under 
hela det förhistoriska skedet (total produktionstid 500 
år) och kommit fram till siffrorna 1700 ton total mängd 
färdigt järn, vilket motsvarar 340 ton per århundrade 
och 3,5 ton per år. Utifrån dessa resultat har man häv
dat att Dalarna haft en överproduktion av järn under 
yngre järnålder. Sunnanänglokalens 21 ton järn skulle 
exempelvis motsvara inte mindre än 1 miljon färdiga 
jaktpilspetsar. Dylika beräkningar måste emellertid 
betraktas som mycket ungefärliga och har här anförts 
endast för att ge en grov uppskattning av verksamhe
tens omfattning.

Detta antyder dock att det knappast kan ha varit 
frågan om endast en vanlig husbehovstillverkning av 
järn. Den enskilda gården skulle m.a.o. ha producerat 
ett överskott av järn sett i förhållande till dess egna 
behov av metallredskap, exempelvis för jordbruk, jakt 
etc. Därmed borde vi kunna ställa frågan om inte järn
hanteringen haft en helt speciell betydelse för de vi
kingatida gårdarna vid älven i Leksandsområdet, en 
betydelse som givit den en primär ställning i förhållan
de till andra verksamheter på gården. Skall vi närmare 
analysera denna betydelse får vi emellertid inte behand
la järnhanteringen som något isolerat med en egen 
utveckling. Vi får således inte betrakta den ur ett rent 
tekniskt-ekonomiskt eller merkantilt perspektiv, vilket 
varit det vanliga i debatten kring den lågtekniska järn
framställningen. Man har nämligen i alltför hög grad 
projicerat vår egen tids uppfattningar och tankestruk
turer på den yngre järnålderns samhälle genom att för

klara verksamheten som endast teknologi eller ekono
mi. För att formulera ett alternativ till dylika förkla
ringar kan vi ta en utgångspunkt i Aaron Gurevich’s 
tankar om det fornnordiska ”barbarsamhället”, framför 
allt från verket ”Problem kring feodalismens uppkomst i 
Västeuropa i51 Ett karakteristiskt och grundläggande 
drag i detta samhälle var att ekonomisk, social och reli
giös verksamhet aldrig uppfattades som skilda katego
rier. "Produktionen, familjeförhållandena, religionen, de 
olika formerna av andlig kultur befann sig i en ursprung
lig syntes".“ Gurevich framhåller särskilt ritualens vik
tiga roll för inlemmandet av människan i denna sam
hälleliga helhet och det kan här vara meningsfullt att 
lyfta fram några drag, som karakteriserade den rituali- 
serade handlingen. Denna kom att uppträda på prak
tiskt taget alla nivåer av verkligheten i ”barbarsamhäl
let”. Ritual och handling uppfattades aldrig som två 
olika ting utan ingick i en oupplöslig enhet - ritual 
utan handling var otänkbar likaväl som handling utan 
ritual. Det väsentliga var att ritualen följdes in i minsta 
detalj och det var densamma som utförts sedan urmin
nes tider. Gjorde man inte detta blev handlingen ogil
tig. Det behövde därför inte finnas något rationellt 
samband - rationellt enligt vårt moderna tänkande - 
mellan ritualens alla moment och ett lyckat utfall av 
handlingen. Den tidens rationalitet var att utföra ritu
alen minutiöst på samma sätt som förfäderna gjort. Att 
inte göra detta innebar att människan hamnade utan
för den gemenskap, i vilken hon hade sin sociala och 
ideologiska tillhörighet.

Anlägger vi ett dylikt perspektiv på järnhantering
en kan vi uppfatta ritualen som ett medium för att 
reproducera kunskapen om en komplicerad process, 
vars lyckade resultat krävde stor noggrannhet och pre
cision. Dess genomförande var samtidigt en reproduk
tion av en social identitet, av människans tillhörighet 
till den sociala enhet som gården utgjorde. Ritualen var 
härvidlag länken mellan det förflutna och framtiden,
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dess strikt formaliserade upprepande var även ett upp
repande av förfädernas handlingar. Och förfäderna var 
för gårdens identitet och fortbestånd betydelsefulla 
personer, vilket jag kommer att mera utveckla nedan. 
Vidare innebar den ritualiserade järnhanteringen ett 
behärskande av den omgivande naturen, en transfor
mering av skog och myrmalm till svärd, lansspetsar och 
yxor etc. Det finns anledning att tro att det kring den
na verksamhet funnits starka föreställningar om över
naturliga makters inverkan. I den nordiska sagalittera
turen finns flera talande belägg för detta i form av 
mytiska smedgestalter som Eddans Völund och Kale- 
valas Ilmarinen, vilka tillskrevs gudomliga egenskaper.

I detta sammanhang vill jag även nämna en annan 
inspirationskälla, som varit betydelsefull för min syn på 
den tidiga järnhanteringen. Det gäller en del av den 
etnoarkeologiska forskning, som bedrivits bland olika 
järnproducerande folkgrupper i Afrika.53 Man har här 
övertygande kunnat visa att järnhanteringen inte 
endast är produktion utan även social reproduktion. 
”Technology is intrinsically rooted within social contexts. 
Archeological approaches which do not take this into 
account fail to fully understand technology. ”54 Ingen tek
nologi kan överhuvudtaget existera fristående från ett 
bestämt socialt och kulturellt sammanhang. Hela det 
komplex av magiskt-religiösa ritualer, som omgav den 
afrikanska järnhanteringen, var sålunda nödvändiga 
för att denna skulle kunna fungera i sitt historiska sam
manhang. Dessa ritualer bildade den symboliska 
”kod”, genom vilken verksamheten blev socialt och 
kulturellt meningsfull och begriplig för människorna i 
de järnproducerande områdena i Afrika. Att bortse 
från denna sida av fenomenet och att reducera studiet 
av järnhanteringen till endast en fråga om ugnstyper 
och förbränningstemperaturer är att anlägga ett mo
dernt, rationellt perspektiv på saken och därigenom 
avhända sig alla möjligheter att nå en djupare förståel
se av järnhanteringens roll i äldre samhällen.55

Den ritualiserade process, som järnhanteringen 
utgjorde, måste sålunda ha haft en innebörd, som varit 
på samma gång ekonomisk, religiös och social. I ritua
len rymdes samtidigt föreställningar om naturen, om 
gudarna och om gården och dess förfäder. Vi får alltså 
inte se dessa som åtskilda utan som sammanvävda i en 
föreställningsmässig enhet.

I ett dylikt rituellt sammanhang vill jag söka för
klaringen till järnets speciella betydelse i vårt område 
under det här aktuella skedet. För att arkeologiskt för
söka fånga åtminstone några aspekter av den rituella, 
föreställningsmässiga enheten tänker jag inte i första 
hand undersöka spåren efter själva produktionen utan 
en lämning i landskapet, som jag hittills inte berört, 
nämligen gravarna. Bland resterna efter begravningsri
tualen kan vi finna en mycket konkret närvaro av järn
hanteringen.

Gården och förfäderna
I Dalarna har under större delen av yngre järnålder det 
förhärskande gravskicket varit brandgravar under hög, 
röse eller stensättning.56 Först i vikingatidens slutskede 
förekommer skelettgravar. Ett problem är emellertid 
att det inte finns några bevarade hög- eller rösegravar/- 
gravfalt inom vårt undersökningsområde. En enda 
ensam brandgrav påträffades vid Riksväg 70-under- 
sökningen utan någon bevarad markering ovan jord, 
vilken 14C-daterats till folkvandringstid, 426-637 A.D. 
(prov 19, område H). Även på ”Kyrkudden” vid Lek
sands kyrka har några omrörda brandgravar från yngre 
järnålder påträffats, i samband med den arkeologiska 
undersökningen i kyrkans vapenhus, som jag närmare 
skall beröra nedan. Förklaringen till denna nästan full
ständiga frånvaro av brandgravar måste vara att här 
med all sannolikhet funnits gravfält men eftersom des
sa legat i områden, som i senare tider ständigt utnytt
jats som åker, har plogen utplånat såväl själva högen 
eller röset som det ytligt liggande brandlagret. Den
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ensamma brandgraven har troligen bevarats av en ren 
tillfällighet.57 I detta sammanhang kan nämnas de 
impedimentliknande företeelser, som Roland Anders
son uppmärksammat på storskifteskartan från 1800- 
talets början över den södra delen av vårt undersök
ningsområde, närmare bestämt på den s.k. Färjeåkern 
inom byn Västannors marker.58 Dessa är belägna i ett 
område där andra järnäldersfynd gjorts och det är ett 
rimligt antagande att det här är frågan om ett hög- 
eller rösegravfält, som legat kvar åtminstone till 1800- 
talets början men därefter blivit bortodlat.

För att uttala oss om gravritualerna under yngre 
järnålder blir vi således tvungna att gå utanför vårt fast
lagda undersökningsområde. Bilden av Dalarnas grav
fält under yngre järnålder är inte helt okomplicerad. 
Här finns dels de s.k. ”skogsgravfälten”, ofta tämligen 
stora gravfält av stensättningar med anknytning till 
sjöar och "placerade på utstuderat välexponerade platser, 
vanligen på ett smalt nås, bildat av grusås”P Eftersom 
dessa är belägna utan kontakt med järnframställnings - 
platser eller senare bygder har de tolkats som ”begrav
ningsplatser fór en inom ett revir rörlig människogrupp 
mera än en fast bosättningpåplatsen '.60 Skogsgravfälten 
har daterats till skedet romersk järnålder-folkvand- 
ringstid-vendeltid och förefaller således utgöra en äld
re grupp av gravfält. Till vendeltid/vikingatid hör en 
yngre grupp av begravningsplatser bestående av högar 
eller övertorvade rösen, vilka är belägna i anslutning till 
centrala bygder.61 Antalet gravar på resp. gravfält är 
mycket varierande och eftersom inget gravfält ännu 
blivit fullständigt undersökt är det svårt att urskilja 
någon ”normalstorlek’’. Av Solleröns stora gravfält har 
exempelvis Bengtsarvet visat sig innehålla mellan 30 
och 40 synliga, säkra högar men det verkliga antalet är 
sannolikt betydligt större, kanske över hundra anlägg
ningar.62

Hur denna bild av yngre järnålderns gravar i 
Dalarna skall förklaras vad gäller relationen bebyggel

se och gravfält är inte helt klart. Frånvaron av förvi- 
kingatida gravar i det centrala Siljansområdet i motsats 
till närvaron av skogsgravar i perifera ytterområden 
framstod tidigare som ett svårförståeligt fenomen. Av 
senare års arkeologiska resultat ser vi emellertid att 
denna situation inte är en konsekvens av frånvaro av 
bebyggelse under folkvandringstid och vendeltid utan 
sannolikt av sentida odling. Ett problem är fortfarande 
hur de perifera skogsgravarna som indikation på be- 
byggelse och annan mänsklig verksamhet under folk- 
vandringstid och vendeltid skall betraktas i förhållan
de till samtida bosättningar i mera centralt belägna 
områden. Möjligen är det så som flera forskare antagit 
att skogsgravarna representerar mobila människogrup
per, vilka baserat sin tillvaro mera på jakt och samlande 
än på åkerbruk.63 Skogsgravarna är, som ovan nämn
des, belägna utan geografisk anknytning till järnfram- 
ställningsplatserna men bland föremålen i dessa gravar 
återfinnes typiska smedverktyg såsom tänger, hamma
re, mejslar och filar.64 Detta förhållande skulle even
tuellt kunna tolkas som att järnframställning aldrig ut
övats av de människor, som anlagt skogsgravarna, men 
att verksamheten under alla omständigheter haft bety
delse i dessa människors föreställningsvärld där verk
tygen kan ha haft innebörden av föremål med över
naturliga krafter. Järnet är givetvis också närvarande i 
gravarna i form av en rad andra föremål, svärd, spjut- 
och pilspetsar, yxor etc.

I de vikingatida gravarna, som alltså ligger i anslut
ning till centrala bygder och områden med jämfram- 
ställningsplatser, är inte inslaget av smedverktyg lika 
påtagligt.65 Här uppträder emellertid istället slagg
klumpar som ett nytt element i gravarna.66 Dessa kan 
dels ligga tillsammans med andra gravgåvor dels ingå 
som en del av högfyllningen. På detta sätt har före
ställningar om döden direkt kopplats samman med 
föreställningar om järnframställningsprocessen. Man 
har här velat se strukturella likheter mellan slaggen och
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bengömman, vilka båda är rester efter en frigörelsepro
cess genom eld.67 Genom likbålet frigjordes själen från 
kroppen, genom reduktionen i ugnen frigjordes järnet 
från slaggen. Under alla omständigheter visar närvaron 
av slagg i gravar att denna behandlats inte endast som 
avfall efter en teknisk process utan haft en väsentlig 
rituell innebörd. Därmed blir det möjligt att hävda att 
även slaggvarpet måste ha haft en speciell betydelse 
som en av de fasta punkterna i ett rituellt landskap. 
Gården var tillvarons centrum i detta landskap. ”The 

farmstead was a prototype model of the universe.”....”The 
process of putting the world in order, ofseparating the hea
ven from the earth, of establishing time, day and night, of 
creating the sun, the moon and the stars, was at the same 
time the process of settling farmsteads and creating once 
andfor all a definite topography of the universe. ”,681 den
na mytologiska topografi var gravfältet och järnfram- 
ställningsplatsen viktiga punkter. Vid bägge skedde en 
rituell kommunikation med gudomliga makter utanför 
gården. På järnframställningsplatsen förvandlades 
natur till järn under dessa makters inverkan, på grav
platsen lämnade själen kroppen för färden till gudarnas 
boningar. I graven deponerades rester av framställ- 
ningsprocessen och färdiga järnföremål, vapen, verk
tyg, hästutrustning. Därmed var den rituella enheten 
uppnådd.

I Siljansbygderna sker en övergång från brandgrav
skick till skelettgravskick under senare delen av vikinga
tiden. Vad gäller förekomsten av vikingatida skelett
gravar i vårt område är situationen en helt annorlunda 
och betydligt mera gynnsam än vad som var fallet med 
brandgravar från tidigare skeden av järnåldern. Flera 
av de kända fynden av skelettgravar från vikingatiden i 
Dalarna härrör just från Leksandsbygden69 (Fig. 16). 
Vid Hjortnäs norr om Kyrkudden har en grav påträf

fats, vid byn Tibble två, vid Dragsängarna en grav och 
på byn Västannors marker tre gravar. Slutligen påträf
fades även sex gravar vid byn Yttermo i samband med 
Riksväg 70-undersökningarna. Kartan över de här 
nämnda fyndplatserna visar att det i samtliga fall rör 
sig om gravlägen i omedelbar närhet av älvstränderna. 
Det är alltså uppenbart att denna kategori av gravar har 
ett klart rumsligt samband med den yngre järnålderns 
bebyggelselägen och järnframställningsplatser.

Karakteristiskt för alla dessa gravfynd är att det 
genomgående rör sig om endast ett litet antal anlägg
ningar på varje fyndplats. De sex gravarna vid Yttermo, 
som framkom i samband med Riksväg 70-undersök- 
ningarna, är de enda som blivit sakkunnigt utgrävda 
och dokumenterade (Fig. 18). På övriga platser före
kommer, som ovan framgått, endast ett mindre antal 
(Dragsängarna och Hjortnäs 1 grav, Tibble 2 gravar, 
Västannor 3 gravar) men eftersom dessa är påträffade 
under mera oklara fyndomständigheter i samband med 
schaktningsarbeten vid olika tillfällen under 1900- 
talet, är det inte uteslutet att det kan ha funnits ytter
ligare gravar på dessa platser.

En närmare rumslig relation mellan dessa vikinga
tida skelettgravar och de äldre brandgravfält, som bör 
ha funnits i området, är av skäl, som ovan diskuterats, 
svårt att uttala sig om. De tre gravarna på Västannors 
marker är påträffade på Färjeåkern där det enligt stor- 
skifteskartan finns indikationer på ett hög- eller röse- 
gravfält (se ovan). Inget tyder emellertid på annat än 
att skelettgravarna legat i närheten av ett dylikt grav
fält. De torde inte ha ingått i ett större komplex med 
både jord- och brandgravar utan utgjort en fristående 
begravningsplats. Det är för övrigt endast vid Västan
nor som vi kan iaktta en dylik rumslig relation mellan 
skelettgravar och ett eventuellt brandgravfält.

De ovan nämnda skelettgravarna kan således be
tecknas som flatmarksgravar i den meningen att någon 
markering i form av hög eller röse inte kunnat beläg-
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Fig. i8. Begravningsplats på byn Yttermos ägor, påträffad i sam
band med Riksväg 70-undersökningarna 1983. Anläggning 7-12: 
vikingatida skelettgravar. Anläggning 6 a-x: stolphål. Anläggning 
75-76: hägnadslinjer.
The Highway j o investigations in Leksand in 1983-84. Burial place in 
research area D. Features j-12 are skeletal gravesfrom the Late Viking 
Age. Features 6 a-x are post-holes. Features 75 and j6 are fence lines.

gas i samband med dem. Däremot påträffades i anslut
ning till de sex gravarna vid Yttermo ett antal större 
stolphål, vilka av allt att döma måste ha haft ett direkt 
samband med gravarna. De är arrangerade på ett så
dant sätt - inget av stolphålen berör gravarna mer än i 
nergrävningarnas hörn - att vid anläggandet av den 
konstruktion, som efterlämnat stolphålen, måste man 
ha varit medveten om gravarna eller vice versa. Det är 
alltså sannolikt att denna konstruktion, av vilken vi 
inte har några andra spår än stolphålen, haft till funk
tion att markera gravarna ovanjord och att den kan ha 
varit av trä.

Med undantag för en helt fyndlös barngrav vid 
Yttermo har alla gravar innehållit föremål. I kvinnogra-
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varna kunde förekomma ting som pärlhalsband, spänn- 
bucklor, armring, ringnål och kniv (Fig. 9 och 10). I 
mansgravarna fanns yxa, kniv, eldstål, pilspetsar och 
kam. Några gravar innehöll mynt, som närmare skall 
beröras nedan. En grav innehöll rester av en träskål, i 
fyllningen till en annan fanns ett slaggstycke. I en tred
je fanns ovanpå kraniet ett runbleck, på vilket fem 
runor var ristade.

Utifrån vissa daterande föremålstyper som yxorna 
samt mynten har Inga Serning daterat dessa gravar till 
iooo-iioo-talen. Två 14C-prover från två av gravarna 
vid Yttermo har dock givit värdena 660-939 resP- 
660-936 (Omr. D, prov 6 och 7).

För övrigt har kistbegravningar kunnat beläggas i 
några fall. Gravorienteringen har växlat, alltifrån nord- 
sydlig och väst-östlig till nordost-sydvästlig och syd
väst-nordostlig.

De ovan beskrivna gravarna uppträder således alla 
1 ett likartat rumsligt och strukturellt sammanhang; 
det är frågan om små gravgrupper snarare än gravfält 
°ch de är belägna utmed älven och som vi kan förmo
da i anslutning till bebyggelsen. I Leksandsbygden 
finns emellertid ytterligare en begravningsplats, som är 
samtida med de nämnda små gravgrupperna och där 
samma gravskick uppträder som på de senare. I rums- 
bgt och strukturellt avseende är den däremot av en helt 
annan karaktär. Vad jag avser är de äldsta skelettgra
varna på Kyrkudden vid Leksands kyrka.

Leksands kyrka har vid flera tillfällen under årens 
lopp, såväl den stående byggnaden som marken den 
vilar på, blivit föremål för arkeologiska insatser, om än 
av högst varierande kvalitet och omfattning. Som hel
het utgör utvecklingen på Kyrkudden under vikingatid 
och tidig medeltid ett komplicerat och svårpenetrerat 
problemkomplex.

Kyrkan, som under senmedeltid och nyare tid bli
vit föremål för omfattande till- och utbyggnader, har i 
sitt äldsta skede utgjorts av en rektangulär gråstens-

byggnad med rakt avslutad östvägg och innertak av trä 
(Fig. 19). Enligt Åke Nisbeth, som senast behandlat 
kyrkans byggnadshistoria, bör denna byggnad dateras 
till tiden omkring 1300 eller senast 1300-talets förra 
hälft.70 Att döma av de murlämningar, som skall ha 
blottlagts under den nuvarande kyrkans golv vid 
undersökningar på 1930- och 1940-talen, har den haft 
åtminstone en föregångare på platsen. Det är emeller
tid svårt att arkeologiskt värdera nämnda murlämning
ar eftersom dokumentationsmaterial saknas från dessa 
undersökningar. Man har menat att de påträffade 
murarna - enligt uppgift grundmurar av gråsten - 
skulle representera två äldre byggnader, av vilka den 
ena, den äldsta, varit en träkyrka med kvadratisk 
grundplan, den andra en murad rektangulär gråstens- 
byggnad. Det går dock inte att utan vidare acceptera en 
sådan tolkning med tanke på att vi ännu har så förhål
landevis bristfällig kunskap om murarnas läge och re
lationer till varandra. Att den kyrka som uppföres om
kring 1300 haft åtminstone en föregångare på platsen 
framstår däremot som högst sannolikt men när denna 
byggts och vilket utseende den haft är mera ovisst.

I den tolkning av Dalarnas äldre bebyggelsehisto
ria, som Äke Hyenstrand presenterat, tilldelas platser 
som Noret vid Leksand centrala funktioner i ett tidigt 
skede, redan under äldre vikingatid. Den är en av de 
strategiska knutpunkter, från vilken järnframställning 
och järnhandel kontrolleras av sveakungens utsända. 
Kyrkan och ”kyrkvallen”, dvs. området nordost om kyr
kan, har fram i modern tid varit den stora socknens 
centrum inte bara i religiöst avseende utan även på fle
ra olika profana plan.71 Under senare århundraden har 
här hållits marknader och sockenstämmor, sockenkom
paniet hade här sin samlingsplats, här fanns skola, 
tingshus och gästgivargård. ”Kyrkvallen” var den natur
liga platsen för social kommunikation mellan socknens 
många byar (Fig. 20). Men hur långt tillbaka i tiden kan 
vi finna en sådan funktionell centralitet på denna plats?
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Fynd, äldre än de senvikingatida skelettgravarna, 
är få på Kyrkudden. Vid undersökningen i kyrkans 
vapenhus kunde konstateras att den första aktiviteten 
på platsen ägt rum redan under sen folkvandringstid 
-vendeltid (träkolslager, 14C-daterat till 555-735 A.D.), 
ett resultat väl överensstämmande med den generella 
datering av bygdens kolonisering, som jag ovan redo
gjort för.72 Rester efter minst fem omrörda och inte 
närmare daterade brandgravar påträffades vid samma 
undersökning, gravar som kan antas härröra från ske
det folkvandringstid/vendeltid/äldre vikingatid. För 
övrigt har nereroderad slagg iakttagits på stranden 
nedanför kyrkan. Dessa fynd visar att här av allt att 
döma funnits bebyggelse, gravar och järnframställning 
under yngre järnålder men att dra några vidare slutsat
ser utifrån dessa fynd är knappast meningsfullt.

Den arkeologiska undersökningen i vapenhuset 
1971 kom i första hand att handla om ett stort antal 
skelettgravar från vikingatid och medeltid, samman

lagt 164 stycken. Vapenhuset (ursprungligen tornet) 
uppfördes, som tidigare nämnts kring 1400-talets mitt, 
varför de aktuella gravarna sålunda måste ha anlagts 
före denna tidpunkt. Ca ett trettiotal innehöll föremål, 
i första hand dräktdetaljer och smycken. Alla utom tre 
av fyndgravarna var kvinnogravar. Gravgodset bestod 
av pärlhalsband, mynt, tinningringar, ringspännen, 
ringnålar, armband, knivar, eldstål, nycklar, kammar 
etc. En miniatyrlie, en träskål och eventuellt även ett 
slagghal tigt järnstycke har också utgjort gravgods. Fle
ra innehöll mynt, vilka tillsammans med övriga date
rande föremålsgrupper har kunnat ge en allmän date
ring av fyndgravarna till 1000—noo-tal. För övriga gra
var, av vilka många var starkt omrörda, är dateringen 
mera osäker. De härrör säkerligen såväl från senvi
kingatid/tidig medeltid som från ett senare medeltida 
skede, dvs från 1200-, 1300- och början av 1400-talen.

Den arkeologiska undersökningen 1971 begränsa
des av vapenhusets innerväggar och gravarna på den ca

Fig. 19. Plan över Leksands kyrka. Svarta partier markerar murar 
tillhörande kyrkans äldsta skede från 1300-talets början. Kryss- 
skrafferade partier markerar tillbyggnader från senmedeltid och 
nyare tid. Snedskrafferat parti markerar undersökningsområdet 
1971. Efter Sveriges kyrkor, Dalarne Band I.
Plan of Leksand church. Black parts mark walls belonging to the oldest 
church from the start of the 14th century, while cross-hatched parts 
indicate later additions. Diagonal hatching marks thefind-spot of 
graves from the Late Viking Age/Early Middle Ages.

Fig. 20. Kyrkvallen i Leksand. I förgrunden kvinnor i sockendräkt. 
Till vänster försiggår någon form av kommers. Foto från ca 1895. 
Fotograf Gerda Söderlund. Leksands lokalhistoriska arkiv.
The area at Leksand church. In the foreground women in peasant costu
mes. At the left people occupied with business.
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40 m2 stora undersökningsytan utgör således endast en 
del av en större begravningsplats, vars utbredning vi 
ännu inte vet något om. Gravorienteringen har ge
nomgående varit väst-östlig. Den stora dominansen av 
kvinnogravar på den undersökta ytan förefaller kunna 
tyda på att män resp kvinnor begravts på var sin del av 
denna begravningsplats under dess äldsta skede. Med 
tanke på att det på platsen måste ha funnits en före
gångare till den idag stående kyrkan, vars byggnadstid 
alltså bör ha legat kring 1300, är det möjligt att anta att 
de äldsta skelettgravarna varit rumsligt relaterade till 
någon form av kyrkobyggnad. Det finns numera ett 
flertal exempel på tidigmedeltida kyrkogårdar i Skan
dinavien där det förekommit en uppdelning efter kön 
inom kyrkogården. Ett av de mera kända är Västerhus 
kyrka på Frösön i Jämtland.73

Efter denna genomgång kan vi konstatera att bil
den av det äldsta skelettgravskicket i Leksandsbygden 
är avsevärt komplicerad. Vi har dels att göra med gra
var, som på ”hedniskt” sätt är belägna invid gårdarna, 
dels med gravar, som med sitt rumsliga arrangemang 
kring en förmodad kyrkobyggnad ger ett helt kristet 
intryck. För övrigt förefaller gravsedvänjorna vara lik
artade. Vi måste emellertid för att kunna tolka denna 
till synes högst motsättningsfulla bild närmare granska 
den kronologiska relationen mellan de bägge grav
komplexen.

Vad gäller denna kronologiska relation har Inga 
Serning tidigare hävdat att de mindre gravplatserna vid 
Dalälven bör vara något äldre än Kyrkuddens tidiga 
skelettgravar.74 Jag har i ett tidigare avsnitt diskuterat 
dateringen av gravplatsen vid Yttermo och problemet 
med den bristande överensstämmelsen mellan före
na ålsdateringar och ,4C-dateringar (se kapitlet om käll
materialet). En äldsta datering av denna gravplats bör 
kunna förläggas till 900-talet. Inget i fyndmaterialet 
från de övriga mindre gravplatserna motsäger att en 
sådan datering skulle kunna vara generell för dem alla.

Västannor Vapenhuset

Grav 1: 1068-1090 Grav 222: 995-997 997-1003

991-1040 1005-1010

Grav 2: 983-1024 1014-1024 1020-1050

997-1003 1027-1036 1031-1051

1056-1075 1090-1093 1090-1093

1086-1087 1090-1093.76

Tabell i

Daterande föremålstyper, såsom yxor och pilspetsar, är 
vanliga under sen vikingatid, 900-tal och 1000-tal. Att 
de äldsta av Kyrkuddens gravar kan vara tillkomna något 
senare än de första anläggningarna på de mindre grav
platserna är möjligt men går inte att närmare belägga. 
Daterande föremålsfynd på Kyrkudden ligger inom 
den tämligen vida kronologiska ramen iooo-noo-tal.

Vad beträffar en främre tidsgräns för de mindre 
gravplatserna resp. Kyrkuddens föremålsgravar kan vi 
använda oss av myntfynden. Gravarna från Västannor 
innehöll fem mynt, Kyrkuddens gravar tjugoen mynt, 
fördelade på sex anläggningar. Mynten är präglade från 
slutet av 900-talet till slutet av 1000-talet. Denna 
fyndkategori, som kan tyckas vara den ur daterings
synpunkt kvalitativt bästa, är dock inte oproblematisk 
att arbeta med när det gäller skedet senvikingatid/tidig 
medeltid. Mynten kan då cirkulera under längre tids
rymder än vad som är fallet under senare skeden.75 
Detta framgår av tabell 1, som visar dateringarna från 
de myntförande gravarna vid Västannor samt från den 
innehållsrika grav 222 i kyrkans vapenhus, i vilken sam
manlagt n mynt påträffades.

Såväl i Västannorsgravarna som i vapenhusgraven 
sträcker sig dateringarna över nästan 100 år, från 900- 
talets slut till 1080- och 1090-talen. Intressant är att vi 
kan iaktta denna kronologiska spännvidd i en och sam
ma grav på båda ställena, vilket aktualiserar frågorna 
kring myntens brukningstid och anläggningsdatum

50



för gravarna. De ovan redovisade tre gravarna kan ha 
anlagts tidigast år 1068,1086 resp. 1090, men flera fak
torer talar för att detta kan ha skett betydligt senare. 
De äldsta mynten i grav 3 från Västannor och grav 222 
från vapenhuset har bevisligen varit i bruk minst 83 
resp. 93 år innan de hamnade i jorden. De är alla hål- 
slagna vilket innebär att de i varje fall under en senare 
del av denna tidsrymd har burits som amuletter eller 
smycken. På samma sätt har även de yngsta mynten 
använts, av vilka flera är starkt slitna. Att med utgångs
punkt i myntfynden närmare försöka ange tiden för de 
yngsta gravarnas anläggande är givetvis omöjligt. Vi 
bör emellertid kunna hävda att detta sannolikt skett un
der noo-talet och att det inte är uteslutet att det kan ha 
ägt rum först under senare delen av detta århundrade.

Tabellen visar också med stor tydlighet att det 
knappast kan råda någon större oliktidighet mellan de 
bägge platserna. Vi har alltså såväl på Kyrkudden som 
på de mindre platserna gravar som har anlagts under 
noo-talet och som uppvisar samma typ av gravsedvän- 
jor. Det är alltså frågan om ett gravskick, som är levan
de från slutet av yngre järnålder och fram i 1100-tal och 
som samtidigt förekommer i två helt olika rumsliga 
och strukturella sammanhang.

Att Kyrkuddens äldsta skelettgravar är en del av 
en större begravningsplats, vilken eventuellt anslutit 
till en tidig kyrkobyggnad, förefaller kunna vara en 
rimlig tolkning. Men hur skall då de samtidiga små 
gravplatserna förklaras? Varför är gravarna så få till an
talet på dessa platser?

Av dessa lokaler har vi full kontroll över den topo
grafiska situationen endast vid de sex gravarna i Ytter
mo. Som jag tidigare framhållit finns det ett tydligt 
rumsligt samband mellan de små gravplatserna och 
den yngre järnålderns bebyggelselägen längs med Dal
älven. Men att tolka de sex gravarna som ett ”gårds- 
gravfält” innebär omedelbart flera svårlösta problem. 
Utgår man från att de har ett samband med en gårds-

population om minst 10 personer och dessa haft en 
medellivslängd på ca 30 år skulle gravplatsen ha varit i 
bruk i endast 18 år, enligt en vedertagen metod för 
populationsberäkning utifrån gravantal.77

Inga Serning har antagit att de små gravplatserna 
representerar ett slags övergångsstadium under vilket 
man begraver sina döda både vid gårdarna och på 
Kyrkudden.78 Därefter övergår man helt till begrav
ningar på den senare, dvs. den gemensamma gravplat
sen för hela bygden. Hon förutsatte då att den mindre 
gravplatsen endast var ett mycket kortvarigt fenomen i 
vikingatidens slutskede, vilket skulle vara förklaringen 
till det ringa antalet gravar på de olika platserna. Som 
jag ovan visat ger dock fyndmaterialet inget stöd för ett 
dylikt antagande. Den mindre gravlokalen är, om de 
dateringar jag ovan gjort är riktiga, en företeelse som 
sträcker sig över åtminstone tvåhundra år, från 900- 
talet och fram till noo-talets senare del, och kan därför 
knappast sägas representera ett kortare övergångsske
de även om varje enskild plats inte behöver ha använts 
under hela denna tid. Det begränsade antalet gravar 
bör därför inte i första hand ses som en funktion av 
tiden utan snarare som resultatet av en speciell begrav
ningssedvänja. En sannolik tolkning måste då kunna 
vara att endast en del av befolkningen begravts på de 
mindre gravplatserna. Återstoden torde ha fått sitt sis
ta vilorum på någon annan plats i socknen, dvs. på 
Kyrkudden. Är det då möjligt att finna en rimlig tolk
ning av detta egenartade förhållande?

Jag har hittills talat om en förändring i gravskick
et, alltså en del av den religiösa föreställningsvärlden, 
som tycks ske från och med 900-talet. Vi får emeller
tid inte se denna förändring som någon isolerad före
teelse, vilken endast handlar om begravningssedvänjor, 
utan måste istället fråga oss om den inte endast är en 
aspekt av ett mera sammansatt fenomen.

Som framgått i tidigare avsnitt, har järnhantering
en haft en betydande omfattning i Dalarna under yng
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re järnålder. En majoritet av 14C-dateringar från järn- 
framställningslokalerna ligger inom skedet vendeltid 
-vikingatid (óoo-tal-ęoo-tal).79 Det undersökta slaggvar- 
pet vid Ytteråkerö ligger exempelvis inom detta skede. 
Samtidigt visar dateringarna från Sunnanängslokalen 
att verksamheten där kan ha pågått ända fram till noo- 
talet. Men av detta kan vi dra slutsatsen att det från och 
med 900-talet måste ha skett en successiv nedgång för 
den lågtekniska järnhanteringen i Siljansbygden.

Beträffande agrara aktiviteter kunde vi i pollen
kurvorna se att en expansion för odling påbörjats san
nolikt i folkvandringstid. Denna agrara konjunktur 
accentueras ytterligare under yngre järnålder, vilket är 
synligt i starkt stigande kurvor för bl.a.juniperus och 
cerealia (en och sädesslag). Vi kan anta att detta bety
der en ökad röjningsverksamhet i landskapet för nya 
odlingsmarker. När under yngre järnålder denna andra 
etapp av agrar expansion tar sin början kan vi inte när
mare ange men troligt är att det sker under vikingatid. 
Ett 14C-prov i pollenstapeln, som stratigrafiskt ligger 
efter maximum för nämnda expansion, har givit värdet 
1041-1276 (Västannortjärn, prov 4). Ytterligare ett dy
likt prov från en förmodad röjningshorisont i en ravin, 
vilket gav värdet 980-1150, kan eventuellt sättas i sam
band med denna expansion (omr. E, prov 13).

Inga tecken tyder på att det skett några avgörande 
förändringar vad gäller bebyggelsens läge under senare 
delen av vikingatid. Vi kan således förutsätta att den då 
alltjämt varit lokaliserad utmed älven och sjöarna. Det 
finns dock inga bebyggelselämningar överhuvudtaget, 
som kunnat dateras till det aktuella skedet. Därmed 
har vi heller ingen möjlighet att uttala oss om eventu
ella förändringar inom den enskilda gårdsbebyggelsen 
vad gäller byggnadsteknik, husformer och funktioner. 
Som jag i kapitlet om källmaterialet redan nämnt, sker 
sannolikt någon gång i skedet sen vikingatid/tidig 
medeltid en övergång från ett äldre byggnadsskick 
med stolpburna hus och grophus till ett yngre medel

tida kännetecknat av byggnader på syli och med jord- 
grävda källare. Om detta skifte kan föras så långt till
baka som till 900-tal är för närvarande inte möjligt att 
avgöra.

Vi kan därmed hävda att övergången i gravskicket 
från bränning till jordande är i tiden parallell med för
ändringar i grundläggande aktiviteter på gårdarna och 
med en påbörjad förändring av landskapet kring dessa. 
När vi skall förklara ett samband mellan dessa olika 
fenomen får vi emellertid inte förfalla till ytliga, meka
niska slutsatser av typen ”...när ekonomin ändrar sig så 
ändras också ideologin...”. Religionen kan istället ses 
som ett i hög grad aktivt element i tillvaron, ett medi
um för människor att föreställningsmässigt definiera en 
verklighet i förändring, eller som den danske religions
historikern Jens Peter Schjødt formulerat det, "religio
nen....er den kode, hvormedforandringen tematiseres. ”ao

Förändringen i gravskicket vid vikingatidens slut 
ingår som del i en större, mera generell process, nämli
gen det vi kallar kristnandet. Detta fenomen handlar 
om övergången från en hednisk, polyteistisk religion, 
där gravskicket vanligen kännetecknas av brandgravar 
med ofta rika gravgåvor på hög- eller rösegravfält, till 
en kristen monoteistisk lära, som föreskriver jordbe
gravningar utan gravgåvor på centrala, särskilt invigda 
platser, dvs. kyrkogårdarna. Processen brukar man i 
Skandinavien normalt förlägga till skedet 800-talets 
början-ca 1200.

I tidigare arkeologisk forskning har det varit van
ligt att uppfatta religionsskiftet som ett möte mellan 
två givna, väldefinierade trosläror och inte sällan har 
man även menat att övergången från den ena till den 
andra läran med nödvändighet måste ha varit konflikt- 
artad. Den nya kristna läran etablerar sig inte utan 
motstånd från den gamla hedniska tron och därför 
uppstår ”blandformer”, exempelvis av gravskick, vilka 
således innehåller element av bägge religionerna. I gra
var, framför allt från 1000- och noo-talen, har man
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funnit allt fler exempel på dylika ”blandformer” - gra
var som innehållit både hedniska och kristna drag.81 
Som sådana har också Kyrkuddens tidiga skelettgravar 
blivit definierade, med sin blandning av hedniskt - i 
första hand förekomsten av gravgåvor - och kristet - 
jordbegravningarna och den kyrkogårdsliknande topo
grafin. Därför har dessa tidiga skelettgravar följaktli
gen blivit tolkade som ett led i en successiv omvändel
seprocess, som en spegling av en tidigmedeltida kristen 
tro bland vars rituella uttryck hedniska inslag dröjer sig 
kvar.82 Dessa försvinner dock efterhand och kring 1200 
har ett rent kristet gravskick etablerats.

I en dylik tolkning betraktas religionskiftet som en 
helt fristående utveckling med en egen inneboende 
lagbundenhet. Väljer man att uppfatta religionen mera 
som ett medel att föreställningsmässigt strukturera 
tillvaron blir inte det vi vill uppfatta som ”blandfor
mer” i exempelvis gravskicket nödvändigtvis ett ut
tryck för det motsättnings fyllda mötet mellan två oli
ka läror och samhällsformer. Snarare är det föreställ
ningar om verkligheten i en föränderlig tid, som just i 
dessa former fått ett logiskt och konsistent uttryck.

Övergången från bränning till jordande är gene
rellt sett en stor och komplicerad problematik och fe
nomenet som sådant kan inte betraktas som ett skarpt 
brott i sedvänjorna. Tvärtom existerar bägge gravskick
en parallellt under en stor del av järnåldern i Skandi
navien även om bränningen som regel är det domine
rande skicket före iooo-talet.83 Inom vårt område upp
träder dock, som ovan nämnts, skelettgravskicket inte 
förrän under sen vikingatid. Sannolikt är det inte 
meningsfullt att söka en enda, allmängiltig orsak till 
övergången från bränning till jordande. Jag tror emel
lertid att det finns ett samband mellan det successiva 
övergivandet av brandgravskicket och en generell 
utveckling mot en alltmera konkret guds- och döds- 
uppfattning, som skall ha präglat det religiösa livet i 
Skandinavien under yngre järnålder.84 Bakom skelett

gravskicket skulle vi sålunda kunna ana en föreställ
ning om att den döde var närvarande i graven på ett 
mycket mera konkret sätt än under brandgravskickets 
epok. Tanken bakom bränningen var, vilket jag redan 
berört ovan, att den dödes själ lämnade kroppen ge
nom denna ritual och att endast de jordiska resterna 
fanns kvar. En dylik förändring av föreställningarna 
kring graven borde därmed i enlighet med vad jag tidi
gare hävdat vara förbunden med en förändrad uppfatt
ning av såväl landskapet som tillvaron i stort.

Föremålen i skelettgravarna innebär givetvis inget 
brott med tidigare sedvänjor och fenomenet som så
dant kan vi tolka som ett materiellt uttryck av den kult 
av förfäderna, som var central i föreställningsvärlden 
under nordisk vikingatid.85 De döda betraktades inte 
som borta ur släktgemenskapen utan tvärtom som 
mycket viktiga för släktens och gårdens fortsatta väl
gång. Som avlidna förfäder ansågs de stå i en närmare 
kontakt med gudomliga makter än de levande och 
deras egenskaper trodde man kunde återfödas hos 
kommande generationer av släkten. ”The dead and the 
living were not two separate worlds but rather one world 
where the past, the present och the future went hand in 
hand and really coexisted.”*6 Föremålen i gravarna är i 
första hand materiella spår efter de ritualer, som ägt 
rum i samband med själva gravläggningen. Nedlägg
ningen av föremål kan tolkas som gåvor till den döde 
men bakom sedvänjan finns säkerligen även en före
ställning om att denne fortfarande hade rättighet till 
en del av släktens egendom.

Kyrkuddens tidiga skelettgravar har jag tolkat som 
en större begravningsplats, eventuellt med anknytning 
till någon form av kultbyggnad, och som en sådan 
skulle man kunna uppfatta den som ett gemensamt 
religiöst centrum för bygden. Frågan är om denna 
begravningsplats med en dylik funktion i sig represen
terar en förändring i förhållande till ett äldre skede. 
Saken aktualiseras av förekomsten av de äldre brand
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gravarna på platsen, om vars rumsliga struktur vi ännu 
inget vet. Som jag tidigare nämnt fanns det inte endast 
gravfält utan också bebyggelse och järnhantering på 
Kyrkudden, sannolikt långt före skelettgravarnas tid. 
Om platsen också haft några speciella funktioner i 
bygden under yngre järnålder är det för närvarande 
svårt att uttala sig om.

Den enda indikationen i vårt område på ett äldre 
centrum med kultiska funktioner är inte av arkeologisk 
natur utan utgöres av ortnamnet Ullvi, dvs. namnet på 
en av byarna på den östra älvsidan, omtalad första 
gången 1450. Förleden innehåller namnet på en av asa
gudarna, Ull, efterleden ordet -vi, som har betydelsen 
helgedom, helig plats.87 Enligt religionshistorisk forsk
ning har Ull dyrkats i första hand före vikingatiden. 
Rent hypotetiskt skulle vi alltså här kunna förlägga en 
plats för någon form av kultgemenskap i bygden, till
hörig ett tidigare skede av yngre järnålder. Problemet 
är bara att vi för närvarande inte kan underbygga den
na hypotes med mer än förekomsten av detta speciella 
ortnamn. Ett dylikt centrum på denna plats bör under 
alla omständigheter inte ha haft någon kontinuitet upp 
i vikingatid och tidig medeltid.

Vi skulle sålunda kunna förutsätta att Kyrkudden 
representerar en ny, för bygden gemensam begrav
ningsplats i vikingatidens slutskede, vilket vidare mås
te tolkas som en stor och avgörande ideologisk föränd
ring. En viktig del av kulten flyttas från den enskilda 
gården till en plats centralt belägen i bygden. Vi kan 
uppfatta detta som ett tecken på en ny social och ide
ologisk samhörighet mellan människorna i området 
men också som ett tecken på ett nytt sätt att definiera 
tillvaron. Gården är inte längre den enda enhet som 
strukturerar rummet kring människorna; varje gård 
måste nu förhålla sig till ett centrum, ett centrum som 
strukturerar ett nytt, större rum kring gårdarna.

Samtidigt ser vi genom föremålen i gravarna att 
gamla begravningsritualer fortfarande upprätthålles på

den nya begravningsplatsen. Detta måste innebära att 
tron på förfädernas makt och betydelsen av det genea
logiska ursprunget alltjämt har en stark ställning i före
ställningsvärlden. På samma sätt kan vi även tolka de 
samtidiga, mindre gravplatserna, vilka på ”gammalt” 
sätt är belägna i närheten av bebyggelsen. Som jag tidi
gare nämnt, är gårdslägena sannolikt ännu desamma 
som under ett äldre skede av yngre järnålder men land
skapet kring gårdarna är av allt att döma på väg att 
snabbt förändras. I detta landskap har några av gårdens 
förfäder fått sina gravar, här har de fortfarande en vik
tig uppgift att fylla. På gravplatsen vid Yttermo har vi 
möjlighet att närmare studera denna relation mellan 
landskap och gravar. Vid undersökningen av denna 
plats påträffades spåren av en hägnad, vilka utgjordes 
av en dubbel rad av parställda störhål (Fig. 18). Denna 
hägnadslinje löpte tvärs över gravplatsen med ungefär 
samma orientering som gravarna, VSV-NNO. Strax 
norr om gravarna fanns rester efter ytterligare en sådan 
rad av störhål. Dessa hägnader sammanfaller inte med 
någon av de ägogränser, som avtecknar sig på storskif- 
teskartorna från 1800-talets början. Vidare förefaller de 
ha varit uppförda i en ålderdomlig teknik med mindre 
avstånd mellan störparen än vad som varit brukligt i 
nyare tid. Ingen av dessa hägnadsrader skär över några 
gravar. Tvärtom gör den av raderna som löper över 
gravplatsen ett uppehåll där gravarna börjar för att 
fortsätta på andra sidan av dessa. Det kan inte vara frå
gan om en äldre gräns, som störts av gravarna, eftersom 
man då borde ha hittat spår av denna mellan de enskil
da nergrävningarna. Det förefaller således som om 
man vid anläggandet av hägnaderna tagit hänsyn till 
gravplatsen. Som jag tidigare nämnt måste denna ha 
varit tydligt markerad ovan jord att döma av de stora 
stolphålen invid gravarna.

Relationen mellan hägnader och gravplats skulle 
kunna tolkas på följande sätt. Det rumsliga samman
fallet mellan de bägge företeelserna kan inte vara till
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fälligt. Gravplatsen har varit ett synligt märke i land
skapet, som tvärtom kan ha varit vägledande vid 
utläggningen av hägnaderna. Det kan m.a.o. ha varit 
viktigt att dessa kom att korsa gravarna, vilka sålunda 
tillfört hägnadssystemet ett speciellt symboliskt värde. 
I en tid då det börjat bli av allt större vikt att hävda 
ägogränser och rättigheter till mark har gravarna legi
timerat gårdens anspråk på jorden i dess närhet, vilken 
omgivits av hägnaderna. I detta sammanhang har för
fäderna på ett mycket konkret sätt spelat en betydelse
full roll i landskapet där de upprätthållit och garante
rat ”urgammal” rätt.

Vi har här studerat ett skede, då Leksandsbygden 
är på väg att förändras på ett avgörande sätt. Trots 
frånvaron av egentliga bebyggelselämningar har det 
ändå varit möjligt att med hjälp av gravtopografin 
komma åt en del av föreställningsvärlden. Banden med 
ett äldre järnålderssamhälle är mycket tydliga. De älv
nära bebyggelselägena och järnframställningsplatserna 
är fortfarande existerande, gamla ritualer upprätthål- 
les. Men landskapet är under omformning och i detta 
sammanhang användes det förflutna för att skapa ett 
nytt landskap. Vi måste emellertid nu fortsätta att föl
ja den vidare transformeringen av bygden under tidig- 
och högmedeltid.

Kyrkan och gårdarna
Som en uppmärksam läsare sannolikt redan märkt, har 
noo-talet börjat framtona som en främre kronologisk 
gräns för flera av de fenomen jag hittills studerat såsom 
järnframställning och gravsedvänjor. Detta århundra
de framstår också i hög grad som en brytpunkt för de 
utvecklingslinjer som jag försökt följa i den tidigare 
texten, vad gäller bebyggelse, ekonomi och ideologi.

Vi har kunnat skönja ett relativt tydligt bebyggel
semönster under yngre järnålder, kännetecknat av går
dar i huvudsak belägna utmed älvstränderna. Proble
met är emellertid att vi inte kan följa utvecklingen i

Tolkningplan
Omrflde
Leksand sn. Dalarna

Fig. 2i. Översiktsplan över område B, Riksväg 70-undersökning- 
arna, visande två undersökta gårdslägen från medeltid och början 
av nyare tid skilda åt av ett sankare parti.
The Highway yo investigations in Leksand in 1983-84. Plan of re
search area B, which shows the remains of two investigatedfarms from 
the Middle Ages and modern times.
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dessa bosättningar längre fram än till vikingatid. Vad 
som därefter händer är mera dunkelt. På område M 
fanns ett oregelbundet system av icke närmare datera
de hägnadslinjer, som överlagrade de vikingatida hus
lämningarna, samt ett betydligt yngre komplex av 
byggnadsrester från senmedeltid och nyare tid. På om
råde Q_undersöktes invid slaggvarpet ett kulturlager 
med fynd av boplatskaraktär, vilka dock var omrörda 
och härrörde från vitt skilda epoker, såväl vikingatid 
som nyare tid.88

Spår efter regelrätt bebyggelse från medeltiden 
finns på Riksväg 70-undersökningens område B samt 
vid Västannortjärn. I det förstnämnda fallet rör det sig 
om ett litet hus på stensyll och med källare, från vilket 
ett 14C-prov har givit värdet 1037-1257 (omr. B, prov 3). 
Detta är sålunda det äldsta exemplet på en yngre bygg
nadsteknik, vilken vi kan räkna med slår igenom under 
tidig medeltid. I det andra fallet gäller det kulturlagret 
från stranden av Västannortjärn, som måste härröra 
från ett intilliggande gårdsläge. Det stora antalet 
huggspånor, som detta lager innehöll, torde av allt att 
döma vara avfall från husbyggnad. En sammanvägning 
av mynt- och 14C-dateringar ger vid handen att lagret 
bör ha tillkommit tidigast under senare delen av 1100- 
talet. Till denna tid bör vi således kunna hänföra upp
komsten av den bebyggelse, som givit upphov till kul
turlagret vid Västannortjärn.

Vad vi kan konstatera utifrån dessa ganska få be
lägg är att det är högst osäkert om de äldre bebyggel
selägena vid älven helt overgives men att det förefaller 
sannolikt att en etablering av bebyggelse äger rum på 
tidigare icke bebodda platser, eventuellt på nyröjd 
mark. Varken på område B eller vid Västannortjärn har 
vi belägg för kontinuitet tillbaka i vikingatid.

Detta måste betyda att bebyggelsen börjar expan
dera inåt land under 1100-talet och att det äldre älvan
knutna mönstret således börjar lösas upp. Innebär en 
sådan expansion också andra förändringar av struktu

rell art i bebyggelsen? Frågan är emellertid svår att 
besvara eftersom vi här endast har fragment av bebyg
gelse att utgå ifrån. På Riksväg 70-undersökningens 
område B fanns två komplex av bebyggelselämningar, 
skilda åt av ett öppet, låglänt område (Fig. 21). På bäg
ge har funnits medeltida huskonstruktioner, av vilka en 
utgjordes av det ovan nämnda 14C-daterade huset med 
källare. De inre strukturella sammanhangen i bebyg
gelsen var kraftigt störda genom erosion av en yngre 
överlagrande bosättning men den topografiska situa
tionen på området förefaller kunna motsvara två nära
liggande gårdslägen.

Kulturlagret vid Västannortjärn bör härröra från 
en bebyggelse, som varit belägen i närheten av den lil
la sjön. Utmed hela strandzonen fanns rester av äldre 
organiskt material i form av trädstammar, störar och 
slanor men det lager som innehöll huggspånor och 
medeltida fynd var koncentrerat till en sträcka om en
dast ca trettio meter av den nordöstra stranden. Vi kan 
emellertid inte utifrån kulturlagrets omfattning dra 
några slutsatser om den bebyggelse, som genererat lag
ret. Jag har tidigare framhållit att tillkomsten av detta 
lager inte får uppfattas som en mekanisk process utan 
som resultatet av ett ritualiserat handlande, ytterst 
bestämt av speciella föreställningar om landskapet. Vi 
kan därför inte veta om de rika fynden från Västan
nortjärn härrör från en eller flera gårdar.

Vårt utgångsläge är således inte särskilt gynnsamt 
när vi vill studera bebyggelsen och dess karaktär efter 
1100-talets förändringar. Bebyggelsens utbredning i 
landskapet är givetvis svår att avgöra utifrån endast två 
observationspunkter. Sannolikt har hela området mel
lan älven och dagens gräns mot skogsmarkerna tagits i 
anspråk för bebyggelse. Enstaka 14C-dateringar med 
värden i högmedeltid finns utmed Riksväg 70-under- 
sökningarnas långa schakt om än från mera svårbe
dömbara anläggningar (omr. D, E, F och I, prov 8,13, 
15,18 och 23).
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En central problematik i sammanhanget gäller 
uppkomsten av egentliga byar i området och deras 
struktur. Namn, som i senare tider avser byar i Lek
sands socken, förekommer i skriftliga källor redan vid 
början av 1300-talet, såsom Tallberg (1320), Tibble 
(1325) och Hjulbäck (1325). Det vi i arkeologiskt avse
ende kan iaktta i området är dock knappast byar i form 
av koncentrerad tätbebyggelse av gårdar, såsom vi nor
malt sett brukar vilja uppfatta fenomenet i topografisk 
bemärkelse. De ofta mycket stora, förtätade klungor av 
gårdar, som byarna i Leksandsområdet utgör på stor- 
skifteskartorna från 1800-talets början och som är den 
form vi kan betrakta dem i ännu idag, kan vi svårligen 
föra tillbaka till högmedeltid. Det vi hittills har kunnat 
se är inte mer än högst två gårdar som ligger relativt 
nära varandra. Vad vi skall söka bakom 1300-talets 
namnbelägg är kanske därför snarare enskilda gårdar, 
inte regelrätta byar.

Den lågtekniska järnframställningen förefaller av 
allt att döma helt avvecklas i Leksandsområdet under 
noo-talet. Som jag tidigare nämnt, kan man spåra en 
nedgång för denna verksamhet redan under 900-tal 
men det är noo-talet som tidsmässigt utgör slutet för 
de lågtekniska j ärnframställningsplatserna av ”förhis
torisk” typ med anknytning till sjöar och vattendrag.89 
Den järnhantering av lågteknisk typ, som förekommer 
under senare skeden av historisk tid i olika delar av lan
det och som då återfinnes i andra topografiska sam
manhang, i skogsområden och ofta i nära anslutning 
till myrmarker, har ännu inte kunnat beläggas i Lek
sandsområdet. Den finns dock väl företrädd i andra 
delar av Siljansbygden, exempelvis i trakten kring 
Orsa.

I ett tidigare kapitel har jag framhållit den primä
ra och komplexa betydelse som järnhanteringen måste 
ha haft för gårdarna under yngre järnålder. När verk
samheten helt upphör är detta en förändring, som där
för inte kan uppfattas som snävt ekonomisk. Grunden

för gårdens sociala identitet måste ha förändrats ge
nomjärnhanteringens avveckling. Innan jag diskuterar 
detta vidare är det nödvändigt att beröra uppgifter i 
några skriftliga källor från tidig- och högmedeltid, vil
ka ger ett visst perspektiv på järnhanteringens betydel
se i Dalarna under verksamhetens slutskede på noo- 
talet. Dessa uppgifter handlar om det geografiska be
greppet Järnbäraland.

Järnbäraland förekommer i fem skriftliga källor 
från 1200- och 1300-talen som benämning på ett om
råde i Mellansverige.90 Det omtalas i dessa källor i 
samband med händelser under 1000- och noo-talen. 
Namnet Järnbäraland har ansetts kunna betyda ”järn
bärarnas land” eller det ”järnbärande landet”. Efter 
1300-talet har det av allt att döma upphört att existera 
som geografiskt begrepp. Den mest utförliga av källor
na, Sverresagan från ca 1200, berättar om en resa, som 
den norske kungen Sverre år 1177 företog via Ekshärad 
i Värmland och Malung i västra Dalarna samt vidare 
genom Järnbäraland till Härjedalen. Många olika för
slag till en närmare lokalisering av området har fram
lagts men utan tvekan framstår Åke Hyenstrands tolk
ning, enligt vilken Järnbäraland är identiskt med Sil- 
jansregionen, som mest övertygande. Inget annat 
område svarar så väl mot Sverresagans uppgifter och 
dessutom finns här den största koncentrationen av låg
tekniska järnframställningsplatser i Dalarna. Åke 
Hyenstrand utnyttjar beläggen för Järnbäralands loka
lisering i en argumentation för att Siljansregionen 
ingått i Sveakungens maktsfär. Här är det emellertid av 
intresse att kunna konstatera att vårt undersöknings
område vid Leksand med all sannolikhet utgjort en del 
av sagornas Järnbäraland och att begreppet Järnbära
land uppenbarligen varit levande ännu vid noo-talets 
slut. När Siljansregionen för första gången framträder 
som ett avgränsat område inför omvärlden är det såle
des fortfarande järnet, som ger namn och identitet åt 
regionen trots att järnhanteringen då sedan länge mås-
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te ha varit på tillbakagång och befunnit sig inför sitt 
slutliga avvecklande. Hur länge järnet fortsatt att spela 
denna kanske i första hand symboliska roll som en 
identitetsskapande faktor är svårt att avgöra; den vikti
ga frågan är emellertid vad som fyllt tomrummet efter 
järnet.

Den roll, som järnhanteringen kommit att spela 
under yngre järnålder, har här blivit mycket framträ
dande, kanske alltför framträdande eftersom lämning
arna av verksamheten är så arkeologiskt påtagliga. 
Odlingen av jorden, för spannmålsproduktion eller 
boskapsskötsel, och dess utveckling har vi till en del 
kunnat följa i pollenkurvorna men övriga arkeologiska 
spår efter agrara aktiviteter är mycket få. Enstaka jord
bruksredskap förekommer i gravar.91 I en av kvinno- 
gravarna på Kyrkudden fanns en miniatyrlie.92 Andra, i 
lika liten utsträckning synliga aktiviteter är jakt och 
fångst.

De agrara verksamheterna ökar oavbrutet under 
yngre järnålder men, som jag tidigare argumenterat 
för, är det sannolikt först i vikingatidens slutskede vid 
övergången till medeltid som ett agrart landskap växer 
fram, i den meningen att det blir nödvändigt att defi
niera detta landskap genom gränser av olika slag. Vad 
vi därför kan anta sker under noo-talet är att den till 
gården hörande, inhägnade marken blir det fundament 
som dess sociala identitet i fortsättningen kommer att 
vila på. Tidigare har man brukat jorden men järnhan
teringen har varit den socialt viktigare verksamheten. 
Under tidig medeltid ändras detta förhållande - man 
är inte längre ”järnbärare” utan jordägare.

noo-talet markerar slutligen också en förändring i 
gravsedvänjorna. Begravningar vid gårdarna upphör 
och likaså bruket att lägga föremål i gravarna på det 
sätt som vi kunnat iaktta under vikingatid och tidiga
re. Kyrkudden blir av allt att döma den enda begrav
ningsplatsen i bygden och gravskicket blir ett uniformt 
kristet. I två av vapenhusgravarna från 1300-talet fanns

dock ett ensamt mynt vid skelettets högra hand, i bäg
ge fallen sannolikt inneslutet i läder.93 Det måste här 
vara frågan om en sorts ”Charonspenning”. Hur ut
bredd en sådan sedvänja varit är svårt att avgöra efter
som flertalet gravar från denna tid var kraftigt omrör
da. Eventuellt har de många lösfunna mynten från 
1200- och 1300-talen i vapenhuset ursprungligen varit 
deponerade på detta sätt.

En stenkyrka uppföres på Kyrkudden omkring 
1300, dvs. den som ingår som äldsta delar i dagens kyr
ka i Leksand.94 Denna kyrka har, som tidigare nämnts, 
avlöst en eller möjligen två föregångare på platsen vars 
utseende och ålder det inte finns någon anledning att 
vidare spekulera kring. Det man däremot kan undra 
över är varför en sådan dynamisk byggnadsverksamhet 
har ägt rum i bygdens centrum i det äldsta skedet. San
nolikt kan detta tyda på att etablerandet av detta cent
rum varit ett betydligt mera komplicerat skeende än 
vad jag ovan angivit och att fenomenet kultbyggnad 
blivit föremål för flera omdefinieringar under en för
hållandevis kort tidsrymd.

I denna genomgång har vi kunnat se en god tids
mässig parallellitet mellan förändringar i bebyggelse, 
ekonomi och religiösa sedvänjor och detta understry
ker än en gång det felaktiga att särskilja och studera en 
enda av dessa kategorier som en egen utvecklingslinje. 
En ofta framförd tanke är att nedgången för den låg
tekniska järnframställningen skulle ha förorsakats av 
en teknologisk innovation, nämligen masugnstekni- 
ken.95 Följande en modern marknadsekonomisk logik 
har man menat att denna effektivare metod introduce
rats på grund av en ökad efterfrågan på järn varför den 
sålunda kommit att konkurrera ut den äldre framställ- 
ningstekniken. Här ser man skeendet enbart som en 
teknisk utveckling utan att ta hänsyn till att verksam
heten också har en social och ideologisk dimension. 
Avvecklingen av den lågtekniska järnhanteringen är i 
själva verket endast en aspekt av en stor och samman

58



satt förändring, vilken berört tillvaron i bygden på alla 
plan och som man därför inte kan reducera till en frå
ga om en enda orsaksfaktor.

Från noo-talet har vi ett landskap där den enskil
da gården i högre grad än tidigare måste definiera sig i 
rummet gentemot andra gårdar. Den sociala identite
ten vilar på jorden och de sociala relationerna mellan 
gårdarna knytes därför nära till jordinnehavet. Vad vi 
därför kan anta är att ”horisontella” släktrelationer 
kommer att bli viktigare än ”vertikala” i föreställnings
världen, dvs. att tankar om gårdens ursprung i det för
flutna skjuts i bakgrunden till förmån för sådana som 
rör dess sociala relationer i ett geografiskt rum. De 
ritualer som varit knutna till kulten av förfäderna för
lorar sin mening och försvinner, de nya föreställning
arna om gården kan istället definieras och legitimeras i 
den kristna kult som har sitt säte på Kyrkudden. Den
na plats blir centrum i tillvaron, ett centrum för en 
gemenskap mellan gårdarna som blir nödvändig när 
bygden knyts samman med tätare sociala och ekono
miska band.

En vanlig uppfattning är att etableringen av den 
kristna läran skulle ha ett nära samband med framväx
ten av ett hierarkiskt ordnat samhälle, dvs. med sådana 
företeelser som riksbildningen och tillkomsten av soci
ala klasser.96 I forskningen kring Dalarna har också 
förekommit idéer om att detta område varit socialt 
stratifierat (se inledn.). Beläggen härvidlag har varit 
vapengravarna på Solleröns gravfält, som ansetts speg
la en elitär grupp med makt över järnframställningen. 
Även fynd i skelettgravarna på Kyrkudden såsom pär
lor, mynt och hängprydnader har Inga Serning menat 
vara uttryck för en social skiktning.97 Här har man 
utgått från en schablonartad föreställning om att vissa 
fynd av ”värdefull karaktär” avspeglar social och eko
nomisk makt och överhuvudtaget inte fört några 
utvecklade diskussioner kring sociala och ideologiska 
sammanhang kring gravfynden. Nu behöver föremål i

gravar inte nödvändigtvis vara uttryck för de dödas 
sociala och ekonomiska status när de fortfarande var i 
livet utan snarare för föreställningar om deras sociala 
liv efter döden. I enlighet med vad som ovan nämndes 
angående förfäderskulten kan vi förutsätta att männi
skan fick en avsevärt mera betydelsefull social status 
efter döden och att det snarare är detta förhållande 
som avspeglas i de rika gravfynden.

I det föregående har jag hela tiden talat om gården 
som en grundläggande social enhet och i det område 
jag studerat från folkvandringstid och fram till tidig 
medeltid har gårdarna kommit att framstå som socialt 
jämställda företeelser. Det saknas sådana element i 
området, som generellt kan anses vara manifestationer 
av en härskande social elit under yngre järnålder och 
tidig medeltid, t.ex. storhögar, fornborgar, runstenar, 
kyrkor med stormansindikerande element, kastaler etc. 
Vad man kan anta är därför att ett egalitärt socialt 
mönster är bestående från yngre järnålder och fram i 
medeltid, ett mönster som således i grunden inte berö- 
res av noo-talets förändringar. Gravfynden är utan 
tvekan exempel på materiell rikedom men det är rike
dom som ackumulerats inom ramen för enskilda går
dar. De kan knappast användas som belägg för att des
sa gårdar varit ordnade i någon social hierarki.

I det skelettgravskick, som var levande i Leksands- 
bygden från 900-tal till noo-tal, var det möjligt att 
spåra en tydlig ideologisk dualitet. Här fanns idéer om 
ideologisk och social tillhörighet dels till en bygd, som 
definierades utifrån ett gemensamt religiöst centrum, 
dels till den enskilda gården. Den sistnämnda har allt
så fortfarande haft en viktig roll att spela som det ele
ment i tillvaron, till vilket människan primärt knöt sin 
identitet. Dessa föreställningar så som vi kan se dem i 
gravskicket försvinner under noo-talet. Men eftersom 
jag här har hävdat en kontinuitet vad gäller gården som 
en grundläggande social enhet från yngre järnålder och 
fram i medeltid kan det finnas anledning att leta efter
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en fortsatt dualitet i föreställningsvärlden också i den 
starkt förändrade bygd som vi möter under 1200- och 
1300-talen.

Den "andra” kulten
Det högmedeltida landskapet, som jag ovan uppfattat 
detta, har varit ett expanderande rum där nya gårdar 
etableras och ny mark röjes på de fruktbara sediment
jordarna längs älvdalgången. De bebyggelser från det
ta skede, som vi arkeologiskt kunnat belägga, ligger i 
båda fallen intill tjärnar eller små gölar. Sådana vatten
samlingar finns spridda över landskapet och det är 
således möjligt att dessa kan ha varit styrande faktorer 
vid anläggandet av nya gårdar.

I kulturlagret vid Västannortjärn exponeras en 
högmedeltida gårds materiella kultur i en rik och vari
erad mångfald. Men detta lager med dess många olika 
fynd är, som jag tidigare diskuterat, inte enbart avfall 
som på grund av ovanligt gynnsamma bevaringsför- 
hållanden blivit kvar i marken. Det är resultatet av ett 
mera komplext handlingsmönster i ett speciellt topo
grafiskt sammanhang.

De små metallföremålen i Västannortj ärnsmateri- 
alet indikerar, genom sin karaktär och kvantitet, att vi 
här har spår efter offerhandlingar. Det är ting som hör 
till kategorin ”personliga tillhörigheter”, en fingerring, 
ett ringspänne, pärlor, en bergkristall; vidare ringar, 
söljor, beslag och bleck, föremål som varit fastsatta på 
läderremmar eller dräkttyg. Här finns ett eventuellt 
pilgrimsmärke i bly samt två bleck också i bly med 
inristade runor. På det ena av dessa, som var samman- 
vecklat kring en bit människoben, bildade runorna 
bönen ”Ave Maria”, några bokstavsformler samt en 
åkallan av Kristus (Fig. 22). Tjugo medeltida mynt 
utgör slutligen ett av de mest framträdande inslagen i 
fyndmaterialet (Fig. 15). De fem äldsta, från uoo-talets 
slut och 1200-talets början, var alla hålslagna dvs. de 
har burits som hängsmycken eller amuletter. De övri

ga, från i20o-och 1300-tal, saknade detta kännetecken.
Denna fyndsammansättning, den samlade mäng

den föremål och den speciella rumsliga kontexten, dvs. 
deposition i vatten, är karakteristika som gör det möj
ligt att placera Vastannortjärnsfynden i en lång rad av 
likartade offerfynd. Vattenoffret är som fenomen känt 
såväl från förhistorisk tid som från medeltid och nyare 
tid. Tron på att övernaturliga makter funnits i källors 
och sjöars vatten och att man kunnat kommunicera 
med dessa makter, exempelvis för att få bot för någon 
sjukdom eller liknande, genom att offra en personlig 
ägodel har varit en närmast universell företeelse. Paral
leller i Skandinavien till Västannortjärn är t.ex. de sa
miska offerplatsfynden från tidig medeltid och offer
källorna i Svinnegarn och Odetofta från medeltid och 
nyare tid.98 För att komma bortom en stereotyp för
klaring av Vastannortjärnsfynden som enbart ett av 
många uttryck av medeltida ”folktro” måste vi närma
re granska dessa fynd i deras speciella kronologiska och 
topografiska sammanhang.

Genom det förhållandevis goda dateringsunderla
get var det möjligt att förlägga tillkomsten av kulturlag
ret vid Västannortjärn och därigenom även den bebyg
gelse som genererat detta lager till tidigast noo-talets 
slut. Därmed kan vi knyta an till den ovan påbörjade 
diskussionen om noo-talet som ett generellt brytnings
skede, vilket betyder att Vastannortjärnsfynden måste 
förklaras i nära relation till vad som då i övrigt händer.

Vi har sett att gamla religiösa sedvänjor överges på 
noo-talet som att begrava de döda vid gårdarna och 
bruket att nedlägga föremål i gravarna. Men genom 
Vastannortjärnsfynden kan vi konstatera att det under 
noo-talet även framträder nya religiösa sedvänjor med 
anknytning till gårdarna. Här finns sålunda ett krono
logiskt sammanfall, som knappast kan vara tillfälligt. 
Studerar vi närmare de föremål, som förekommer i de 
tidiga skelettgravarna resp. vid Västannortjärn, kan vi 
upptäcka ytterligare ett samband. Tabell 2 visar de
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Västannortjärn Skelettgravar

armband X

beslag X X

bjällra X

eldstål X

fingerring X X

hake/hyska X

hästsko X

hästbrodd X

kniv X X

kreatursskälla X

miniatyrlie X

mynt X X

nyckel X X

nål X

nålhus X

pilspets X

pressbleck X

pärla X X

rembeslag X X

ringnål X

ringspänne X X

runbleck X X

skära X

sölja X X

tinningringar/örringar X

yxa X X

Tabell 2

kategorier av metall- och glasföremål, som uppträder i 
de bägge fyndsammanhangen. Eftersom platserna inte 
är jämförbara vad gäller bevaringsförhållanden för or
ganiskt material, har det stora beståndet av träredskap 
från Västannortjärn sålunda utelämnats.

Som framgår är det förhållandevis många av kate
gorierna, ca 42%, som förekommer i båda fyndsam
manhangen. Det är också samma grundläggande 
funktion som föremålen haft såväl i gravar som i tjär
nens vatten; genom dem har man kommunicerat med 
en övernaturlig sfär, som har ansetts kunna bringa 
lycka åt gården och dess invånare. Den föreställnings- 
mässiga kontexten kring föremålen har emellertid för
ändrats. I det ena fallet är det med förfäderna kommu
nikationen sker, vilka troddes stå i nära kontakt med 
gudomliga makter, i det andra är det med ett mindre 
konkret, övernaturligt väsen, som bebor tjärnen. Vad vi 
här har att göra med är sannolikt ett transformations- 
fenomen, något som brukar kunna iakttas i samband 
med religionsskiften. Element i en äldre troslära trans
formeras, dvs. övergår i en annan ”rituell kod”, och blir 
en del av en religiös föreställningsvärld vid sidan av den 
nya ”officiella” religionen." I detta perspektiv kan hela 
den brokiga skara av älvor, troll, tomtar, skogsrår etc., 
som befolkar folktron under medeltid och nyare tid, 
betraktas som transformationer av hedniska gudages- 
talter.

Uppfattar vi Västannortjärnsfynden på detta sätt, 
är det viktigt att inte reducera dem till endast en folk
loristisk kuriositet, en kvardröjande relikt från ett hed
niskt förflutet. Allt det, som vi brukar sortera in under 
det samlande begreppet ”folkliga trosföreställningar”, 
är i själva verket uttryck för högst levande religiösa 
behov, som inte kan tillgodoses i samband med en 
”officiell” kultutövning. På Kyrkudden, den religiösa 
samlingspunkten, kunde föreställningar om den ge
mensamma bygden ideologiskt realiseras men på sam
ma sätt har det även funnits behov av att realisera före
ställningar om den egna gården i landskapet. Tidigare 
under sen vikinga ti d/tidig medeltid, när gårdarna ännu 
låg kvar i sina gamla lägen utmed älven, löste man den
na ideologiska dualitet mellan bygd och gård genom 
ett likartat gravskick i två olika topografiska kontexter.
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I det högmedeltida landskapet, där bebyggelsen håller 
på att expandera ut till nya lägen, har av allt döma reli
giösa föreställningar knutits till de många små tjärnar 
och vattenhål, som finns spridda över markerna. Tjär
nen bör ha haft ett starkt symboliskt värde för gården 
och varit ett styrande element för gårdens lokalisering 
i landskapet. Föreställningar om ett sådant samband 
mellan gård och landskap kan vi anta har realiserats ”på 
gammalt sätt” genom föremålsoffret i vattnet. Samti
digt har vi bland Västannortj ärnsfynden ett mycket 
konkret exempel på hur nya ideologiska element kan 
blandas med gamla. Det märkliga runblecket har en 
kristen bön som återgivits på föremålet med magiska 
runor; detta har dessutom varit ett hölje för en trolig 
helgonrelik, som vi kan förmoda har burits som en per
sonlig amulett100 (Fig. 22).

Vi måste emellertid även ta fasta på de unika kva
litéer, som finns i Västannortj ärnsfynden i dess helhet, 
och inte se dem endast i ett snävt religiöst perspektiv. 
Förekomsten av mynt, smycken och dräktdetaljer till
sammans med spill från husbyggnad och söndriga skor 
och redskap i samma arkeologiska kontext är ett ovan

ligt tydligt materiellt uttryck för att en föreställnings- 
mässig gräns mellan offerhandling och avfallshante
ring helt är upphävd. Aven ett ”vardagligt” handlande 
måste ha varit starkt ritualiserat. Vi ser alltså här, på 
samma sätt som under ett föregående skede, hur en 
rituell enhet mellan företeelser, som vi vanligen brukar 
skilja åt som ekonomiskt och religiöst agerande, fort
farande upprätthålles.

Tolkade på detta sätt ger Västannortj ärnsfynden 
en speciell, rituell dimension åt ett medeltida landskap 
där bebyggelse och odlingsmarker är ganska svårfång- 
ade. Genom dem får vi ett perspektiv på gården i det
ta landskap, vars roll som ett socialt och ideologiskt 
centrum i tillvaron det fortfarande varit viktigt att upp
rätthålla. De utgör ett unikt vittnesbörd om en rituali- 
serad föreställningsvärld vid sidan av en ”officiell” kult, 
en föreställningsvärld som sannolikt kan ha varit mera 
mångfacetterad än vad endast dessa fynd låter ana. 
Gränsen mellan en officiellt kristen och en mera ”folk
lig” religiös sfär har uppenbarligen inte varit skarp. I 
runbleckets blandning av religiösa element kunde vi 
iaktta detta. Också de ovan omtalade ”färdmynten” i

Fig. 22. Blyremsa med inrista
de runor från undersökningen 
vid Västannortjärn. Längd 
73 mm, bredd 22.5 mm. Run- 
texten består huvudsakligen av 
bönen ”Ave Maria” på latin. 
Foto: Bengt A. Lundberg, 
RIK-foto, Riksantikvarieäm
betet.
Rune-inscribed lead strip found 
at Västannortjärn. Length yj 
mm, width 22.5 mm. The runic 
text consists mainly of the prayer 
“Ave Maria* in Latin.
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13 o o - talsgravarna på Kyrkuddens kyrkogård är folkligt 
religiösa inslag i ett i övrigt uniformt kristet gravskick. 
Offer av mynt och andra föremål i kyrkor har i själva 
verket visat sig vara ett nästan universellt fenomen 
under medeltiden även om det för närvarande saknas 
dylika fynd från Leksands kyrka.101

Vastannortjärnsfynden med sin rika mångfald står 
ännu helt ensamma i Leksandsbygden, varför man 
givetvis kan diskutera det berättigade att dra generali
serande slutsatser om religiösa sedvänjor endast utifrån 
detta fyndkomplex. Vid stranden av den lilla tjärnen 
Björstjärn i byn Ytteråkerö har dock ett kulturlager av 
liknande karaktär påträffats. Fynd av äldre datum säges 
här ha gjorts men förefaller inte vara så omfattande och 
varierade som de vid Västannortjärn.102

Nedgång och pånyttfödelse
I föregående kapitel har vi följt ett område över ett 
antal århundraden, över skiftet från det vi brukar kalla 
förhistorisk tid till historisk tid, och kunnat konstatera 
att det då sker en genomgripande transformering av 
detta område, från ett älvdalslandskap med järnprodu- 
cerande gårdar till en agrar odlingsbygd med ett religi
öst och socialt centrum vid kyrkplatsen. På Kyrkudden 
uppföres omkring 1300 den stenkyrka, som utgör de 
äldsta delarna i dagens kraftigt om- och tillbyggda kyr
kobyggnad.103 Detta innebär en mycket påtaglig mani
festering av denna plats och de centrala funktioner, 
som knutits hit. Att detta kyrkobygge skulle kunna 
vara samtidigt med en sockenbildning i formell 
mening förefaller sannolikt men kan inte beläggas i 
något skriftligt källmaterial. Vid början av 1300-talet 
uppträder de första skriftliga uppgifterna om Lek
sandsbygden i form av ortnamn, vilka under senare 
århundraden är benämningar på byar i socknen (se 
kapitlet om källmaterialet). Dessa namn är ett vittnes
börd om att mindre områden börjat utkristallisera sig 
inom bygden. Någon egentlig bystruktur i bemärkel

sen sammanhållen tätbebyggelse av gårdar har dock 
inte kunnat arkeologiskt beläggas.

När vi skall följa Leksandsbygden under senmedel
tiden och fram i nyare tid kan vi ta en utgångspunkt i 
Thomas Bartholins resultat från systematiska dendro- 
kronologiska undersökningar av ännu stående medel
tida timmerhus i Dalarna.104 Dessa visar nämligen på ett 
intressant sätt en trend i husbyggandet, en trend som vi 
även bör kunna diskutera i mera generella sociala och 
ekonomiska termer. Sammanlagt 192 hus i landskapet 
har kunnat dateras, av vilka drygt 30% finns i Mora 
socken. Resultaten bör alltså ha relevans för Siljansbyg- 
den - och för vårt undersökningsområde i Leksand.

Bartholin har kunnat visa att en äldre grupp av hus 
har dateringar, som ligger väl samlade mellan 1280- 
talet och 1360-talet (Fig. 23). Från perioden 1360- 
tal-1440-tal finns det däremot inte ett enda daterat 
hus. Därefter fördelar sig återstoden av de daterade 
husen tämligen jämnt över decennierna från mitten av 
1400-talet och fram till 1800-talets slut med undantag 
för vissa årtionden som 1480-talet och 1540-talet, då ett 
större antal timmerhus uppförts.

Enligt Bartholins resultat förefaller husbyggandet 
i Dalarna helt ha upphört under åttio år på 1300- och 
1400-talen. Det finns knappast skäl för att ifrågasätta 
att resultaten av den dendrokronologiska undersök
ningen skulle spegla en faktisk situation. Antalet hus 
uppförda före 1360-talet är så förhållandevis stort - 37 
stycken - och ligger så förhållandevis jämnt spridda 
över tidsrummet iaSo-tal-yóo-tal att man inte kan 
hävda att frånvaron av dateringar därefter skulle vara 
helt slumpartad. Vi måste alltså kunna förutsätta att 
Bartholins resultat speglar en verklig, historisk kon
junktur, vilken haft ett genomslag också i vårt under
sökningsområde vid Leksand. Men hur skall vi närma
re tolka detta nära hundraåriga brott i byggnadsverk
samheten under senare delen av 1300-talet och första 
hälften av 1400-talet?
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DATERADE TIMMERHUS I DALARNA OCH JÄMTLAND - HÄRJEDALEN, FÖRDELADE EFTER ÅRTIONDE

JÄMTLAND 99 V&\ 

HÄRJEDALEN 22 IZH
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Fig. 23. Diagram över timmerhus i Dalarna och Jämtland-Härje- 
dalen, daterade av Thomas Bartholin. Efter Bartholin 1989. 
Diagram of dendrochronologically dated timber houses in Dalarna and 
Jämtland-Härjedalen. Datings by Thomas Bartholin.

Inte oväntat sammanfaller det av Bartholin pre
senterade avbrottet i husbyggandet i kronologiskt av
seende med det fenomen, som i historieforskningen 
vanligen brukar benämnas "den senmedeltida agrarkri- 
sen”.105 Ar det verkningarna av denna i stora delar av 
Europa konstaterade kris som vi även ser i Leksands- 
området? Pollenanalyserna ger ett visst stöd för ett 
dylikt antagande. Resultaten av Ingemar Påhlssons 
paleobotaniska undersökningar i Västannortjärn ger 
vid handen att det sker en förändring i landskapet 
under senmedeltiden106 (Fig. 24). En tillväxt av skogen 
äger rum. ”Landskapet blev åter mera slutet till karaktä
ren. Nedgången i sädesslagskurvan och Graminaekurvan 
tyder pä att både åker- och betesmarkernas areala omfatt
ning minskade drastiskt. "107 Två 14C-prov i pollensta
peln, det ena stratigrafiskt beläget vid begynnelsen av 
den påvisade agrara nedgången, det andra under 
nämnda nedgång, har givit värdena 1041—1276 resp.
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1264-139°- Alltför väl harmonierar inte dessa värden 
med Bartholins resultat utan antyder snarare att den 
agrara nedgången skulle ha inträffat något tidigare än 
avbrottet i husbyggandet. Oavsett hur förändringarna 
i husbyggande resp. agrara näringar närmare förhåller 
sig till varandra kan vi i varje fall konstatera att två oli
ka paleobotaniska undersökningar kunnat påvisa ned
gång under senmedeltiden i vårt område. Vi måste 
emellertid nu gå vidare och söka i vårt arkeologiska 
källmaterial efter fler indikationer på samma fenomen, 
vilka skulle kunna nyansera bilden.

På de bägge platser, där vi kunnat iaktta spår efter 
högmedeltida bebyggelse, finns tecken på förändring 
under det aktuella skedet. På Riksväg 70-undersök- 
ningens område B vid Ytteråkerö föreligger vissa teck
en på en partiell nedläggning av bebyggelse under 
1300-talet. På den södra delen av detta område finns 
tre urskiljbara bebyggelsehorisonter, på den norra en
dast två (Fig. 21). Över hela området har bosättning av 
allt att döma etablerats under 1100- eller 1200-talen, 
över hela området finns bebyggelse från ett sent skede, 
1400- 1600-tal. Den olikartade utvecklingen på den 
södra resp. norra delen av område B kan således ha sin 
orsak i att det på den senare skett en ödeläggelse av 
bebyggelsen mellan 1200/1300-talen och senare delen 
av 1400-talet. Här måste dock framhållas några fakto
rer som gör denna slutsats osäker. Det saknas en lager- 
stratigrafi på område B, varför den kronologiska rela
tionen mellan de olika anläggningarna är ytterst kom
plicerad och svårtolkad. Den absoluta kronologin 
grundar sig vad gäller det medeltida skedet framför allt 
på 14C-analys, vilket innebär avsevärda osäkerhetsmar
ginaler.

Vid Västannortjärn ser vi en förändring såtillvida 
att det kulturlager, som innehöll det rika högmedelti
da fyndmaterialet, upphör att vidarebildas. De yngsta 
medeltida mynten på denna plats härrör från 1360-talet 
varför brottet i kulturlagerbildningen således måste ha

skett någon gång efter denna tid. Även yngre kultur
spår påträffades vid den arkeologiska undersökningen 
men dessa är avsevärt mycket senare, enligt påträffade 
mynt tidigast från 1500-talets senare del.108 Tillkoms
ten av kulturlagret vid Västannortjärn har jag tidigare 
tolkat som resultatet av en bebyggelseetablering på 
platsen under tidig medeltid; kulturlagerbildningens 
upphörande i slutet av 1300-talet skulle kunna tolkas 
som ett tecken på ett motsatt fenomen, dvs. nedlägg
ning av bebyggelse.

Som här framgått har vi även i det arkeologiska 
materialet tecken på nedläggning av bebyggelse, vilka 
tidsmässigt kan parallelliseras med de dendrokronolo-

SENMEDELTID

TIDIG
MEDELTID

VIKINGATID

ÄLDRE
JÄRNÅLDER

Fig. 24. Schematisk bild av kulturlandskapets utveckling i Lek- 
sandsområdet baserad på pollendiagram från Västannortjärn. 
Figuren visar förändringar i landskapets öppenhet resp. slutenhet 
över tiden. Efter Påhlsson 1981.
Schematic picture of the development of the cultural landscape in the 
Leksand district.
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giska och paleobotaniska resultaten. Skall vi då tolka 
dessa fenomen i termer av kris, befolkningsminskning 
och ödeläggelse?

Någon form av tillbakagång har vi utan tvekan att 
göra med i Leksandsbygden under senmedeltiden men 
frågan är om denna haft en så dramatisk och definitiv 
karaktär, som Thomas Bartholins diagram vid en förs
ta anblick ger ett intryck av. Viktigt att komma ihåg är 
att detta i första hand visar expansionsperioderna i 
husbyggandet, alltså när hus byggdes, inte när de slut
ade användas. Det skall vidare nämnas att i andra käll
material, som rör förekomst av hus i Sverige under det 
här aktuella skedet, framträder en annan bild. Ett in
tressant förhållande, som Janken Myrdal påvisat, är att 
de bevarade medeltida brev som omnämner hus kon
centrerar sig till just perioden 1350-1450.109 Förklaring
en till detta torde vara att det då måste ha funnits en 
stor andel hus, som till följd av befolkningsminskning- 
en inte längre använts. Istället för att bygga nytt kunde 
den kvarvarande befolkningen överta äldre byggnader, 
handlingar som sannolikt genererat en ökning av de 
nämnda dokumenten.

Den grupp av husdateringar, som ligger i skedet 
izSo-tal-ijóo-tal, måste förstås mot bakgrund av en 
högmedeltida, agrar expansion — den dynamiska tid då 
nya bebyggelselägen togs i anspråk. Därefter går byg
den in i ett skede, som åtminstone bör ha präglats av 
stagnation. Övergivande av bebyggelse och odlings
mark äger rum men hur allvarliga konsekvenser detta 
får för bygden och dess invånare är ytterst svårt att 
avgöra. Någon radikal avfolkning kan det dock knap
past ha varit frågan om. Flera byar i Leksands socken 
uppträder i de skrivna källorna under det här aktuella 
skedet såsom Hedby i den södra delen av socknen och 
Hälla, belägen endast ca 2,5 kilometer norr om Vastan- 
norstjärn. Båda dessa byar omtalas 1386.

I detta kapitel ämnar jag inte spekulera vidare över 
vare sig orsaker eller direkta följder av denna konjunk

tur. Vad som är angeläget att undersöka är däremot om 
detta nedgångsskede är att betrakta som en period av 
mera djupgående förändringar. Alltså, vad är det för 
bild som framträder när bygden åter börjar expandera 
under slutet av medeltiden.

Vad gäller den agrara ekonomin visar pollenanaly
serna att den ovan beskrivna tillbakagången efterföljes 
av en kraftig expansion. Även om begynnelsen av den
na expansion ännu inte kunnat dateras, kan vi hypote
tiskt anta att den sker i ungefärligen den tid då hus
byggandet återupptages, i enlighet med tendenserna i 
Thomas Bartholins diagram. I pollenkurvorna ser vi 
inga avgörande förändringar i de agrara verksamheter
na. Såväl spannmålsodling som boskapsskötsel har 
varit viktiga inslag.110 Ett djurbensmaterial från Väst- 
annortjärn, för övrigt det enda av någon större omfatt
ning i området, innehåller däremot några intressanta 
indikationer. Vid den arkeologiska undersökningen på 
denna plats, som jag flera gånger tidigare i detta arbe
te refererat till, tillvaratogs även djurben i två krono
logiska skikt.111 Det äldre utgöres av material, som 
nästan uteslutande består av brända djurben, från det 
fyndförande lagret med ramdateringen sent noo-tal- 
senare delen av 1300-talet. Materialet i det yngre skikt
et härrör inte från någon sluten stratigrafisk kontext 
utan består av djurben, i första hand obrända, från oli
ka skeden, av allt att döma från senmedeltid till nyare 
tid. Här finns alltså ett uppenbart representativitets- 
problem men en allmän tendens i det samlade osteolo
giska materialet förtjänar dock att uppmärksammas. 
Tabell 3 visar den procentuella fördelningen av de van
ligaste husdjursarterna i de båda skikten.

Bägge tidsskikten uppvisar en likartad markerad 
dominans för husdjur i förhållande till vilda djur, alltså 
en hög frekvens för nöt, svin samt får/get. I det äldre 
medeltida skiktet är andelen övriga djur tämligen stor, 
framför allt beroende på en förhållandevis hög före
komst av fiskben. Denna kategori är helt frånvarande i
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det yngre skiktet på grund av dess avsevärt sämre beva- 
ringsförhållanden för mindre ben. Det finns emellertid 
en intressant skillnad mellan de bägge tidsskikten vad 
gäller den relativa fördelningen av de olika husdjursar- 
terna. I det äldre medeltida skiktet dominerar får/get 
(35% av det samlade djurbensmaterialet) klart över 
nötboskap (12%). Aven svin uppvisar en högre procen
tuell andel än nöt i det äldre skiktet (20%). I det yngre 
skiktet är relationerna omvända. Nötboskap är nu den 
dominerande arten (52%). Procenttalen för svin och 
får/get är här 15% resp. 26%. Denna senare fördelning 
representerar alltså senmedeltid och början av nyare 
tid, 1400-, 1500- och 1600-talen. Man kan jämföra den 
med uppgifterna i skattelängden för Älvsborgs lösen 
1571, vilken innehåller en exakt redovisning av djurbe
ståndet på varje enskild gård i Leksands socken. Om 
tendensen i det osteologiska materialet är riktig bör vi 
i denna längd finna samma fördelning av husdjursar- 
terna. Tabell 4 visar den procentuella fördelningen av 
husdjursarterna nöt, får/get och svin i fyra byar inom 
vårt undersökningsområde år 1571, däribland den här 
aktuella byn Västannor.

Som framgår har vi här en något annorlunda rela
tion i första hand mellan kategorierna nöt och får/get. 
Den senare är den största i motsats till den osteologis
ka analysens resultat. Att nötdjuren dominerar i fynd
materialet från Västannortjärn beror möjligen på att 
dessa generellt producerar mera ben än får och getter. 
Skattelängdernas uppgifter motsäger emellertid inte 
den allmänna tendensen i de osteologiska resultaten, 
nämligen att andelen nötkreatur ökar under medel
tiden.

Genom djurhållningen fick man tillgång till föda i 
form av kött, mjölk, smör och ost samt andra förnö
denheter såsom hudar. Skillnaden härvidlag mellan de 
nämnda husdjursarterna är att de i olika utsträckning 
förmår producera dylika ting.114 Nötboskapen bör ha 
givit mjölk- och köttprodukter i högre grad än de övri

Västannortjärn - procentuell fördelning av djurben

äldre skiktet yngre skiktet

nöt 12% 52%

far/get 35% 26%

svin 20% 15%

övriga djur 33% 7%m

Tabell 3

Procentuell fördelning av husdjur i byarna Gärde, Mjälgen, 
Smedsarvet och Västannor enligt skattelängden för Alvs- 
borgs lösen 1571.

nöt 183 djur 43%

far/get 207 djur 48%

svin 38 djur 9%113

Tabell 4

ga djurarterna. Tendensen i benmaterialet skulle alltså 
kunna indikera en ökad inriktning mot en dylik pro
duktion under senmedeltiden. I detta sammanhang 
finns det anledning att uppmärksamma fäbodväsendet 
och beläggen för dess förekomst i regionen under 
medeltiden. Fäboden var en speciell bebyggelsetyp, 
som uppstod i samband med att man började utnyttja 
skogsbetet i mera organiserade former (Fig. 25). Byar
na vid älven hade alla fäbodställen, som kunde vara be
lägna på ofta stora avstånd från hembyn i de omgivan
de, vidsträckta skogsmarkerna.115 Ursprungligen var fä
bodvallen en plats som utnyttjades endast sommartid 
men efterhand förvandlades flera fäbodställen till 
”biandbyar” i och med att åker odlades upp och perma
nent bebyggelse anlades i anslutning till fäbodvallen.

De äldsta skriftliga beläggen för fäbodar i Lek
sands socken härrör från 1500-talets första hälft.116 Det 
rör sig redan då om platser med fast bebyggelse. Om
nämnande av bodar i skriftliga källor från 1300-talet, 
bl.a. i Dalalagen, har anförts som bevis för att ett ut
vecklat fäbodväsende existerat redan då. Om det här
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rör sig om regelrätta fäbodställen är dock osäkert. Att 
de under 1500-talet belagda fäbodarna i Leksand torde 
ha ett ursprung åtminstone i senmedeltid förefaller 
däremot högst sannolikt. Förutsatt att den osteologis
ka analysens resultat speglar en faktisk förändring av 
den agrara ekonomin under senmedeltiden - en ökad 
inriktning mot animalisk produktion - kan vi således 
anta att framväxten av ett organiserat fäbodväsende har 
ett direkt samband med denna förändring.

Boskapsskötsel och spannmålsodling skall emel
lertid inte betraktas som två skilda ting. Boskapens 
produktion av gödsel var en förutsättning för åkrarnas 
avkastning.117 När vi i djurbensmaterialet ser att ande
len nöt ökar betyder detta inte att djurhållningen ex
panderar på spannmålsproduktionens bekostnad. Det 
är snarare en generell agrar expansion detta speglar, där 
en ökning av åkerarealen ovillkorligen också krävt en 
ökad satsning på boskapsskötseln. Härvidlag var givet
vis nötboskapen den viktigaste gödselproducenten.

Är detta antagande riktigt om ett samband mellan 
en förändring i djurhållningen och fäbodväsendets 
framväxt under senmedeltiden, är det möjligt att lägga 
några kvalitativa aspekter på den agrara expansion som 
då äger rum. De goda sedimentjordarna utmed älvens 
dalgång har uppenbarligen inte längre räckt till för 
åkrar, beteshagar och slåtterängar. En vidgning av det 
agrara landskapsrummet var nödvändig, likaså en reor
ganisering av gårdens olika sysslor. ”Åkern levererade det 
alldeles övervägande tillskottet av kostens kalorier. Boska
pen krävde merparten av arbetskraft. ”118

Den agrara senmedeltida expansionen skulle alltså 
kunna uppfattas som liktydig med en ny, mera medve
tet ekonomisk organisering av de agrara resurserna. 
Möjligen kan vi i några av resultaten från Thomas 
Bartholins dendrokronologiska undersökningar se en 
spegling av samma sak, alltså ett nytt förhållningssätt 
till landskapet. Bartholin kan nämligen visa att de träd 
som fällts i samband med att husbyggandet åter tagit

fart vid mitten av 1400-talet, i stor utsträckning börjat 
växa kring 1350.119 Man har i detta sammanhang med
vetet valt ungt virke till husen. I det äldre, högmedelti
da skedet uppvisar hustimret en mycket större ålders- 
spridning. Eventuellt betyder detta att skogen under 
senmedeltiden kommit att bli en ekonomisk resurs, 
som man inte exploaterar lika urskillningslöst som 
tidigare.

Beträffande förändringar av religiöst/ideologisk 
karaktär sker under 1400-talet en mycket tydlig, fysisk 
manifestering av den kristna läran på Kyrkudden. 
Sockenkyrkan genomgår betydande förändringar såväl 
exteriört som interiört. Ett torn uppföres vid kyrkans 
västgavel, en tillbyggnad som Åke Nisbeth har daterat 
till 1400-talets andra fjärdedel och mitt.120 En ännu 
större förändring sker kring sekelskiftet 1500 i och med 
valvslagningen av hela kyrkorummet. Genom de tegel
pelare, som uppföres som stöd för valven, blir kyrkan 
treskeppig. Valven, stjärnvalv i mittskeppet och koret 
samt kryssvalv i sidoskeppen, har troligen inte långt 
efter valvslagningen försetts med kalkmålningar.

I föregående kapitel har jag lagt stor vikt vid de 
spår av offerhandlingar, som kunnat konstateras vid 
stranden av Västannortjärn. Som redan nämnts, av
stannar kulturlagerbildningen helt på denna plats vid 
slutet av 1300-talet. Detta betyder således också att den 
offersedvänja, som vi kunnat iaktta i de många mynten 
och småföremålen av metall, upphör vid denna tid. De 
spår av yngre bosättning, som påträffades på platsen, 
innehöll visserligen en del mynt men dessa härrör som 
tidigast från 1500-talets slut och utgör inte några be
lägg för kvarlevande offerritualer med kontinuitet från 
tidigare århundraden av medeltiden.121

Hur fenomenet skall värderas är svårt att avgöra 
eftersom Västannorsfynden fortfarande står helt en
samma i regionen. Jag har velat uppfatta dem som spår 
efter religiösa handlingar, transformationer av äldre 
hedniska sedvänjor som lever vidare i en ”folklig” före-
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ställningsvärld och genom vilka en speciell rituell sam
hörighet mellan gården och landskapet återskapats. 
Att detta offerbruk helt tycks ha upphört åtminstone 
efter 1400, skulle alltså kunna betyda att dylika rituella 
samband gått förlorade. Man kan också tolka detta 
förhållande som ett tecken på att den officiella religio
nen - kristendomen - under senmedeltid fått ett helt 
annat grepp om människornas föreställningsvärld än 
vad den tidigare haft. Förändringarna i kyrkobyggna-

Fig. 25. Danshols fäbodar. Foto från ca 1908. Fotograf Carl 
Gudmundsson. Leksands lokalhistoriska arkiv.
The shielings of Danshol.
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Fig. 26. Översiktsplan över område I, Riksväg 70-undersökmngarna, 
med bebyggelselämningar och åkerspår.
The Highway yo investigations in Leksand in 1983-84. Plan of research 
area I. Remains of settlement and fields.

Sid. 71
Fig. 27. Äldsta kartan över Leksand, upprättad avjöran Holstensson 
1668.
Page yi. The oldest map of Leksand by Jöran Holstensson in 1668.

den är utan tvekan ett tecken på att den kristna reli
gionen fått en mera framträdande ställning i bygden 
under senmedeltiden och onekligen passar upphöran
det av offerhandlingarna vid Västannortjärn kring 
1400 väl in i denna utveckling.

Även om ett rituellt samband mellan gården och 
landskapet, så som vi kunde se det materialiserat i 
Västannortjärnsfynden, upphör, fortsätter gården att 
föreställningsmässigt existera som en egen religiös 
värld. Vi kan iaktta detta i vissa sedvänjor som varit 
levande på gårdarna ända fram i modern tid. En sådan 
sedvänja är den s.k. ”utsjungningen”, som var en cere
moni med psalmsång och bön i samband med att en 
avliden lämnade gården för den sista färden till kyrko
gården.122 ”Utsjungningen” har i den form den är känd 
i senare tid ett helt kristet innehåll men bekämpades 
trots detta ihärdigt av prästerskapet under 1600- och 
1700-talen. Vi vet inget om uppkomsten av denna sed
vänja men det är lockande att tro att ”utsjungningen” 
inte är något annat än en äldre transformerad begrav
ningsritual, vilken alltså skulle kunna ha sitt yttersta 
ursprung i en helt förkristen föreställningsvärld.

Vad gäller bebyggelsen är källsituationen nu avse
värt mycket gynnsammare än under det föregående 
högmedeltida skedet. De påträffade lämningarna från 
senmedeltid och början av nyare tid har blivit utsatta 
för erosion av de senaste århundradenas odling men 
inte av någon direkt överlagrande bosättning.

Riksväg 70-undersökningarna gav tillfälle att un
dersöka bebyggelse från 1400-, 1500-och 1600-talen på 
ett antal platser, huvudsakligen belägna i det område 
som i senare tid utgjort byarnas inägomark. Det är som 
oftast frågan om rester efter husens syllstensrader, an
slutande källare eller källargropar samt verkstadsanlägg- 
ningar av olika slag. Beträffande denna bebyggelse har 
vi ett dateringsunderlag i form av både ett traditionellt 
fyndmaterial och 14C-analyser. Ett antal av de senare 
ligger i tidsrummet första hälften av 1400-talet-första
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hälften av i6oo-talet. De daterande fynden utgöres av 
keramik, mynt och kritpipor, av vilka de bägge sist
nämnda kategorierna tillhör 1600- och 1700-talen. 
Keramiken är av typen ”yngre rödgods”, vilken inte är 
möjlig att närmare placera inom tidsrummet 1400-tal- 
—1600-tal. Vad gäller frågan om platskontinuitet bakåt 
i tiden finns en sådan säkert belagd på en av de aktuel
la platserna, nämligen Riksväg 70-undersökningens 
område B, vars högmedeltida bebyggelse jag tidigare 
kommenterat. På andra ställen är situationen mera 
oklar såsom på område M, vilket är platsen för en yng
re järnåldersbebyggelse men där senare bosättning sak
nas fram till dess att 1400-talsgården anlägges. Också 
på områdena F och I är förhållandena osäkra. Vi har 
här 14C-värden, som ligger i 1200- och 1300-tal, men 
det är tveksamt om dessa daterar verklig bebyggelse.

Vi bör kunna dra följande slutsatser om den be- 
byggelse, som börjar ta form under 1400-talet. Den 
tycks av allt att döma finnas över hela området mellan 
skogskanten och älven. Betraktar man det rumsliga 
förhållandet mellan de bebyggelselämningar, som på
träffats på Riksväg 70-undersökningens områden F, I 
och L, förefaller det här vara gårdar, som legat på ett 
inbördes avstånd av några hundra meter. På område B 
tycks det dock snarare vara frågan om en mera förtätad 
bebyggelse, en mindre klunga av gårdar. På ett ställe, 
omedelbart sydost om bebyggelselämningarna på om
råde I, påträffades även spår av ett äldre åkersystem i 
form av mindre, långsmala, rektangulära fält, som av
tecknade sig i marken under dagens ploglager (Fig. 26). 
Eftersom dessa fenomen visade sig ha samma oriente
ring som de intilliggande huslämningarna, är det san
nolikt att åkersystemet är samtida med dessa.

Bebyggelsen ger alltså ett allmänt intryck av ore-

Fig. 28. Jaktplatskartan från 1697.
Mapfrom i6gy.

gelbundenhet i strukturen, där ingen enhetlig princip 
förefaller ha tillämpats vid anläggandet av de enskilda 
gårdarna. Gårdarna kan ligga i klungor men också i 
mera ensamma lägen. I detta avseende förefaller därför 
ingen avgörande förändring ha skett i förhållande till 
ett föregående skede. Det är fortfarande en oregelbun
den, i huvudsak spridd bebyggelse av gårdar, som präg
lat landskapet under perioden 1400-tal - 1600-tal.

Hur skall vi förstå denna bebyggelse vad gäller 
relationen gård-by? Den tycks i läge och struktur allt
jämt helt avvika från den bild som möter oss på stor- 
skifteskartorna från 1800-talets början, där byarna lig
ger väl samlade längs med skogskanten. Eftersom vi 
kan förutsätta att den bebyggelsesituation, som jag 
ovan beskrivit, i enlighet med de redovisade datering
arna måste ha karakteriserat Leksandsbygden ännu på 
1600-talet, finns det all anledning att konfrontera de 
arkeologiska resultaten mot utsagorna i det äldsta kart
materialet, vilket härrör från senare delen av detta år
hundrade. Redan i de tidigaste skattelängderna från 
1539 och 1541 är bebyggelsen fullständigt redovisad men 
det är först i två kartor, den ena från 1668, den andra 
från 1697, som vi kan få en rumslig helhetsbild av byg
den.123 Den äldsta, Jöran Holstenssons karta från 1668, 
är mindre exakt vad gäller detaljer utan återger endast 
huvuddragen i landskapet någorlunda riktigt (Fig. 27). 
Vissa terrängelement, såsom några av de mindre sjöar
na, saknas och de enskilda gårdarna förefaller vara inri
tade schematiskt utan verkliga inbördes avståndsrela- 
tioner. Tydligt är att det endast varit antalet gårdar i 
byarna, som kartografen haft intresse av att dokumen
tera. Anmärkningsvärt är emellertid att flera av byarna 
på denna karta har ett tydligt älvbundet läge. Förutom 
de idag existerande byarna visar 1668 års karta läget för 
fyra mindre och sedermera helt försvunna byar, Styr- 
sjöboda, Tompt, Utby och Ostannor, vilka alla förefal
ler ha varit belägna nära älven i den sydöstra delen av 
vårt undersökningsområde.
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Den andra kartan, den s.k. Jaktplatskartan från 
1697, presenterar en i vissa avseenden annorlunda bild 
av bebyggelsen och landskapet och ger allmänt sett ett 
intryck av en större exakthet i detaljåtergivningen (Fig. 
28). Bybebyggelsen bildar här ett tämligen oregel
bundet mönster, gårdarna förefaller ligga både i små 
klungor och i mera ensamma lägen på ömse sidor om 
den i SO-NV löpande landsvägen. Kartan från 1697 tar 
dock inte med området närmast älven varför vi inte vet 
om den visar bebyggelsen i sin helhet.

De bägge kartorna motsäger således varandra i viss 
mån vad gäller bebyggelsens struktur. Vi kan dock för
utsätta att den äldsta kartan från 1668 sannolikt inte 
återger riktiga avståndsrelationer mellan gårdarna, var
för vi på grundval av kartornas information skulle kun
na tolka bybebyggelsens rumsliga organisation på föl
jande sätt: Gårdarna i byarna har av allt att döma legat 
oregelbundet spridda över förhållandevis stora områ
den från skogskanten och ner mot Dalälven. Inom 
samma by kan de således på vissa ställen bilda mindre 
grupper av gårdar, på andra ligga i mera ensamma 
lägen på större avstånd från varandra. Så tolkade har
monierar de äldsta kartorna tämligen väl med de arke
ologiska resultaten. Den spridda, oregelbundna bebyg
gelsen måste således representera en speciell bystruk
tur, som snarast karakteriseras av en brist på någon 
enhetlig rumslig organisationsprincip.

Vi kan emellertid ytterligare fördjupa perspektivet 
på gården och byn om vi studerar de äldsta skatteläng
derna från 1500-talet, dvs. de skriftliga källor där be- 
byggeisen i Leksandsbygden för första gången fram
träder i sin helhet. Här kan vi alltså få en uppfattning 
om exakt hur många gårdar varje by i vårt undersök
ningsområde omfattat. Detta åskådliggöres i tabell 5 i 
enlighet med uppgifter i fyra skattelängder från 1539, 
1541,1549 samt 1558.124

I tabellen förekommer förutom de idag existeran
de byarna även de båda numera försvunna byarna Utby

Byar Antal gårdar

1539 1541 1549 1558

Noret 5 5 6 7

Åkerö 2 2 3 3

Overmo 3 (3) 4 7

Yttermo 4 (4) 3 3

Vestersiö - - - 2

Torbiornararffuidh - - 3 4

Mj älgen 9 9 4 7

Gärde 7 4 3 7

Hagen 2 2 2 2

Offuan Haga 4 2 - -

Smedby(Smedsarvet) 4 4 3 5

Västannor 10 10 9 9

Ytteråkerö 1 1 8 6

Utby 2 2 6 7

Östannor 2 2 4 5

Härad 7 12 - -

Tibble 11 10 14 11

Ull vi 7 8 7 10

Romma 3 3 4 4

Hälla 5 5 4 4

Berg 3 2 2 2

Totalt antal gårdar 91 90 89 107

Tabell 5

och Östannor (båda markerade på Holstenssons karta 
från 1668). I de aktuella längderna finns också ett antal 
bynamn, som är angivna endast under ett eller två år. 
De förekommer därefter inte mer i några urkunder och 
är heller inte markerade på senare kartor. Det gäller 
byarna Vestersiö, Torbiornararffuidh (Torbjörnsarvet), 
Offuan Haga och Härad. Parentestecknen om gårds- 
antalen för Overmo och Yttermo byar i längden från år
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1541 betyder att dessa då är sammanslagna under ett 
bynamn ”Moon”.

De fyra längderna sträcker sig över en tjugoårspe
riod vid 1500-talets mitt. Det sammanlagda gårdsanta- 
let är relativt konstant i de tre äldsta längderna för att 
därefter påtagligt öka i den yngsta. Detta speglar san
nolikt inte någon plötslig bebyggelseexpansion under 
1550-talet utan snarare att centralmakten blivit avsevärt 
noggrannare i sitt arbete med att registrera skattskyldi
ga gårdar i området.125 Granskar man gårdsantalet för 
de enskilda byarna finns det i flera fall märkligt stora 
variationer mellan de olika skattelängderna. Byn Mj äl
gen har 1539 och 1541 9 gårdar men 1549 endast 4.1558 
har dess gårdsantal stigit till 7. En liknande bild visar 
Gärde med 7 gårdar 1539, 4 år 1541,3 år 1549 och slutli
gen åter 7 gårdar 1558. Ytteråkerö och Utby har endast 
ett fåtal gårdar i de två äldsta längderna men mång
dubbelt fler i de två yngsta. Man har vidare anledning 
att undra över byn Härads öde. 1541 har denna by 12 
gårdar men är sedan spårlöst försvunnen i de senare 
skattelängderna. Andra byar tycks ha ett mera kon
stant gårdsantal såsom Yttermo, Hagen och Västannor.

Dessa variationer i byarnas storlek under 1500-talet 
har tidigare uppmärksammats men fenomenet har 
egentligen inte fått någon förklaring.126 Innan jag för
söker formulera en dylik skall vi för att komplettera bil
den också följa några enskilda Leksandsbor och deras 
bytillhörighet under 1540- och 1550-talen (tabell 6).

Den förstnämnde bonden, Lasse Gudualsson, har 
under tjugo års tid inte mindre än tre olika bytillhörig-

heter. De två därpå följande, som endast förekommer i 
tre av längderna, har två tillhörigheter medan den fjär
de bonden finns i samma by, Västannor, under hela den 
aktuella perioden. Man kan vidare observera att bön
der från den senare försvunna byn Härad dyker upp 
såväl i Utby som Ytteråkerö.

Denna märkliga bild, som framträder i de äldsta 
skattelängderna, av byar, som ändrar gårdsantal, för
svinner eller är konstanta, och av bönder, som inom 
några år kan skifta bytillhörighet, är knappast en kon
sekvens av att ett ständigt byte av gårdar försiggått 
mellan byarna. Förklaringen måste snarare vara att byn 
på 1500-talet inte varit något fixerat begrepp; den har 
inte utgjort någon fast organisatorisk ram, inom vilken 
en topografiskt välavgränsad grupp av gårdar samarbe
tat. Byn har sannolikt inte varit något annat än ett i 
topografiskt avseende mycket löst definierat område 
inom vilket ett antal gårdar varit belägna. På den väst
ra älvsidan i vårt område där ett stort antal byar grän
sat mot varandra kan det därför ha varit svårt för skatt
skrivaren att avgöra var gränserna gått och av allt att 
döma har detta inte heller haft någon större betydelse 
för bönderna själva. Möjligen kan namnet ”Härad” ha 
varit en samlande beteckning för en större del av byg
den på den västra sidan - ”Häradsbygden” används ju i 
senare tid som benämning på byarna Mj älgen, Gärde, 
Hagen, Smedby, Västannor och Ytteråkerö. Under 
namnet Härad kan alltså ha förts sådana gårdar i områ
det vars bytillhörighet inte kunnat fastställas.

Ovanstående tolkning motsäges inte av arkeologin

Tabell 6

1539 1541 1549 1558

Lasse Gudualsson Mj älgen Mjälgen Ytteråkerö Gärde

Lasse Tima(n)ss Härad Härad Ytteråkerö -

Per Biörss(on) - Härad Utby Utby

Hans Haluardss(on) Västannor Västannor Västannor Västannor
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och kartorna. Snarare förutsätter den speciella defi
nition av byn som jag här presenterat just en sådan 
spridd och oregelbundet strukturerad bebyggelse som 
vi ser i de fysiska lämningarna efter gårdarna.

Skall vi nu göra ett försök till sammanfattning av 
perioden efter nedgången på 1300- och 1400-talen är 
det tydligt att bygden befinner sig i dynamisk expan
sion. Röjning, nyodling och anläggande av nya gårdar 
kännetecknar skedet. Landskapet vidgas långt över 
tidigare gränser och skogen dras på ett avgörande sätt 
in i en agrar dynamik genom fäbodvallarna, som blir 
både produktionsplatser för den livsviktiga boskapen 
och expansionsområden för en ökande befolkning.

Genom denna expansion måste även en social in
teraktion ha ökat i bygden. Socknens centrum måste 
ha fått en allt större betydelse, vilken fysiskt manifeste
ras i sockenkyrkan. Expansionen måste också ha med
fört att relationen mellan gården och landskapet för
ändrats och de rituella samband mellan terrängen och 
gården, som vi iakttagit under ett tidigare högmedel
tida skede, har inte längre kunnat upprätthållas när 
gårdarnas antal ökat.

Samtidigt har släktskapsrelationerna alltjämt varit 
det sociala bindemedel, som förenat gårdarna med var
andra, och gårdens ställning som ett primärt centrum i 
tillvaron har varit orubbad. Bildandet av nya gårdar 
måste ha skett genom avstyckning av mark från äldre 
gårdar i samband med arvsskiften eller giftermål. Up
penbart är att man då inte strävat efter att förlägga de 
nya gårdarna till någon rumsligt definierad bytomt. 
Vad som varit styrande förefaller snarare ha varit att 
den enskilda gården legat centralt i förhållande till sin 
egen inägomark. Var de hamnat i förhållande till var
andra kan därför sannolikt i stor utsträckning ha be
stämts av rena tillfälligheter. Man har sålunda låtit 
bebyggelsen expandera ut över den enda odlingsbara 
marken i ett skede då tillgången på sådan mark bör ha 
varit snabbt i avtagande. Här måste alltså sociala motiv

snarare än rent ekonomiskt-rationella sannolikt varit 
styrande vid lokaliseringen av bebyggelsen. Det har 
uppenbarligen varit viktigare att ha gården belägen ute 
i inägomarken än att ha den senare maximalt uppod
lad. På detta sätt ser vi hur relationen mellan gård och 
landskap på nytt omdefinierats.

Jag har inte velat uppfatta byn som en primär soci
al och ekonomisk organisationsform under senmedel
tid och början av nyare tid. Det är också sedan länge 
känt att det i Dalarna under äldre tid existerat andra 
former för samverkan mellan gårdarna. En sådan sam- 
verkansform är det s.k. ”bondelaget”.127 Bondelaget 
framträder i den äldsta skattelängden för denna del av 
Dalarna från år 1539 som en organisationsform för kol
lektiv uppbörd. I Leksands socken fanns 30 bondelag 
och varje bondelag skulle i skatt erlägga 3 mark. I bon
delagen ingick ett växlande antal gårdar, på vilka den 
aktuella skattesumman fördelades. Karakteristiskt för 
denna indelningsform var att inom ett och samma 
bondelag kunde gårdar från geografiskt skilda byar 
ingå. I en och samma by kunde således gårdarna vara 
fördelade på olika bondelag.128 Som en illustration till 
hur dessa kunde vara konstruerade återges i tabell 7 två 
av bondelagen i 1539 års skattelängd. (Siffrorna avser 
den aktuella skattesumman).

Det första bondelaget innehåller byn Mj älgens 
samtliga nio gårdar, tre av Yttermos (Mon) fyra gårdar, 
en av Smedbys (Smedzarffiie) fyra gårdar samt två av 
byn Skebergs sju gårdar. Vidare finns här en icke loka
liserad by, Nor, med tre gårdar samt fyra bebyggelseen
heter, Almo, Lijndom, Östenmoo och Hestebergh, vil
ka 1539 endast innehållit en gård och således inte kan 
räknas som byar. Sannolikt rör det sig i dessa fall om 
bofasta bönder på olika fäbodställen. Även Skeberg 
har vid denna tid utgjort en biandby, dvs. med fäbod
vall och permanent bebyggelse.130

Det andra bondelaget innehåller sex av Västannors 
tio gårdar, två av Härads sju, en av Yttermos (Mon) fyra
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Bondelag 1

Lasse Jåpss på Mon 96 Jöns And(er)ss ib 24

Pelle P(er)ss ib 24 Jon skinnare ib 24

Lasse P(er)ss ib 24 Nils Ingelbrectss ib 24

Erik ij Almo 24 Nils ij Lijndom 48

Oloff Erss ij Smedzarffue 24 Oloff Biörss ij Skeb(er)ghe 24

Oloffij Mijelgh(e)n 48 Jon ib 24

Matz Biörss ib 12 Jöns Erss ij Östenmoo 24

Jon Biörss ib 12 Jonij Nor 8

Jon Olss ib 12 Nils ib 8

Suen Olss ib 12 Erik ib 8

Lasse Gudualsson ib 24 Oloffij Hestebergh 48

Bondelag 2

Jon Andersson ij Westennor 24 P(er) Erss ib 24

Gudffast ib 24 Pelle P(er)sson i Mon 48

P(er) Olss ib 24 Lasse Erss i Holen 72

Hans Haluardss ib 24 Oloff Erss ib 72

P(er) Erss ib 24 Anders Erss Smedzarffue 96

Jöns P(er)ss ib 24 Jonij Nolbergh 24

Matz Jonss ij Herad 72 Nils i Kalszarffue 24129

Tabell 7

och en av Smedbys (Smedzarffue) fyra gårdar. Även 
här finns två enskilda gårdar, Nolbergh och Karlzarf- 
fue, som sannolikt varit belägna på fäbodvallar. Holen 
slutligen med två gårdar kan inte lokaliseras närmare.

Som framgår, har bondelagen haft en högst varie
rande sammansättning. Hela byar, delar av byar och 
ensamgårdar kan ingå i det enskilda bondelaget utan 
någon särskild regelmässighet. Gårdarna har här ofta 
ingen närmare geografisk anknytning med varandra 
men förefaller dock inom resp. bondelag vara belägna 
inom en viss avgränsad del av den stora socknen.

Det är uppenbart att bondelaget inte är ett system

för beskattning som påtvingats byarna utifrån utan 
istället en organisationsform som bönderna utvecklat 
själva för samarbete på en sockennivå. Bondelaget har 
utnyttjats i samband med beskattning endast i den all
ra äldsta längden från år 1539. Redan i längden från 1541 
har man övergått till en individuell beskattning och 
därför har man från statmaktens sida inte längre något 
intresse av bondelagsinstitutionen. Från 1604 härrör en 
uppgift om ”Bondelags registredt i Ostredalarne”, vilket 
tyder på att företeelsen då ännu bör ha fyllt en social 
funktion i bygden.131 Bondelagen avspeglar otvivelak
tigt en mycket stark inre samverkan på sockennivå.
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Samtidigt förefaller de ha haft en struktur som möjlig
gjort en stor flexibilitet i det enskilda bondelagets sam
mansättning genom att denna inte behövde ta hänsyn 
till topografiska gränser; byar kunde utan vidare delas 
på flera bondelag. Det har uppenbarhgen varit en orga
nisationsform som varit väl anpassad till en rörlig be- 
byggelsesituation med ständigt föränderliga gårdsbild
ningar och ägostrukturer. Andra liknande ”folkliga” 
organisationer i Dalarna var den s.k. ”bälgen” samt 
”tunnlaget”.132 Den förra utnyttjades vid erläggandet av 
skogsskatten, som utgick i skinn. Ätta ”vighermän" ut
gjorde en ”bälg” och betalade var och en ett skinn. I 
Leksand fanns trettiofem bälgar, vilka sålunda tillsam
mans erlade tvåhundraåttio ekorrskinn. Tunnlaget var 
en organisationsform, som användes i samband med 
kollektiva leveranser av ved och kol till kronan. I Lek
sand fanns tjugo tunnlag som organiserade vedhugg
ning, byggande av milor och transporter. (Om kronans 
beskattning av Dalarna se vidare i kapitlet Bygden och 
riket.)

Ett nytt landskap
Det bebyggelsemönster, som jag ovan beskrivit, är för
härskande under senmedeltid och början av nyare tid 
och måste i enlighet med vad som utretts vara exi
sterande ännu under 1600-talet. Därefter har något 
mycket genomgripande ägt rum i landskapet eftersom 
den bild av bebyggelse och odlingsmarker vi möter på

storskifteskartorna, upprättade i början av 1800-talet, 
är en helt annan. Det är dagens kulturlandskap med 
dess stora förtätade byar längs med skogskanterna som 
framträder på dessa senare kartor.

I det arkeologiska materialet från Riksväg 70- 
undersökningarna ser vi denna omgestaltning av land
skapet mycket tydligt. Lämningarna från senmedeltid 
och början av nyare tid ute i det som idag är odlings
marker är talande bevis för att en av allt att döma om
fattande nedläggning av gårdar ägt rum (Fig. 29). För 
att kunna förstå karaktären av detta fenomen måste vi 
först och främst skaffa oss en så god uppfattning som 
möjligt om dess kronologi. Det bästa tillgänghga un
derlaget för detta ändamål är de myntfynd, som gjorts 
i de undersökta gårdslägena. Det är sammanlagt frågan 
om sex mynt, som fördelar sig i tiden och rummet 
enligt tabell 8.

Samtliga mynt är sålunda påträffade i källargropar 
och bör därför vara säkert knutna till bebyggelsen. Ut
ifrån präglingstiden kan vi se att de sträcker sig över en 
period om ca hundratjugo år. Vi kan räkna med att 
omloppstiden för mynt ännu under 1600-talet varit 
betydande, ända uppemot sextio år.134 Närvaron av 
mynt från olika delar av 1600-talet indikerar verksam
het på de aktuella gårdarna under hela detta århundra
de. Det vore därför rimhgt att anta att nedläggnings- 
processen inletts tidigast i slutet av 1600-talet. Det 
sena myntet från 1747 kan eventuellt tyda på att vissa

Tabell 8

Mynt Lager Område

Gustaf II Adolf 1628-31, lex i fyllning till källargrop F

Kristina 1635, lex i ytan av fyllning till källargrop B

Kristina 1633-54, lex i fyllning till källargrop B

Karl XI 1676, lex i fyllning till källargrop I

Karl XI 1666-86, lex i botten av källargrop B

Fredrik 11747, lex i fyllning till källargrop Im
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gårdar ligger kvar i sina gamla lägen längre än andra. 
Nedläggningsförloppet bör dock under alla omstän
digheter ha varit i det närmaste avslutat vid 1800-talets 
början. Inga av de arkeologiskt undersökta gårdslägena 
återfinnes på storskifteskartorna från 1820-talet. På 
några andra ställen i den södra delen av vårt undersök
ningsområde ligger emellertid enligt dessa kartor 
enstaka gårdar fortfarande kvar i lägen närmare älven 
ännu vid denna tid.135

Att byarna haft andra lägen i äldre tid och att det 
funnits gårdar i dagens inägomarker är inga tidigare 
okända fenomen. En muntlig tradition i bygden har 
bevarat minnet av dramatiska händelser, som drabbat 
gårdarna vid älven och som sägs ha varit orsaken till att 
dessa flyttats. Byggnader skall ha störtat ned i vattnet i 
sambänd med ras i älvsluttningarna, högvatten har 
hotat folk och fä.136 Dylika olyckor har säkerligen 
inträffat och kan ha lett till att enskilda gårdslägen 
övergivits. De förklarar däremot inte varför annan 
bebyggelse nedlagts, t.ex. den som kartlagts på Riksväg 
70-undersökningarnas områden F, I och L och som 
befunnit sig på betryggande avstånd från älven. Fram
för allt förklarar sådana naturkatastrofer inte heller den 
mycket påtagliga strukturella förändring av bebyggel
sen, som äger rum vid slutet av 1600-talet. Fenomenet 
skall alltså inte uppfattas som endast en enkel flyttning 
av gårdar och inte heller som en ödeläggelse av bebyg
gelse i den meningen att gårdar försvinner. Det är det 
äldre, senmedeltida mönstret med en spridd gårdsbe- 
byggelse, som avlöses av de större, väl sammanhållna 
klungor av gårdar utmed skogskanterna, som utgör 
byarna på storskiftes kartorna - alltså bebyggelsen med 
det utseende som vi känner den idag. Visserligen för
svinner fyra mindre byar i området, de tidigare nämn
da Styrsjöboda, Tomt, Utby och Ostannor, men san
nolikt har dess gårdar uppgått i andra byar.

Detta förändringsfenomen har flera intressanta 
aspekter. Märkligt nog har det inte lämnat några spår

efter sig i andra källmaterial annat än som muntliga 
traditioner i bygden om äldre gårdslägen nära älven. 
Särskilt anmärkningsvärt är detta med tanke på att 
skriftliga uppgifter om Leksandsregionen just under 
senare delen av 1600-talet börjar uppträda i en allt rik
ligare mängd. En genomgripande förändring av land
skapet vid 1600-talets slut ställer rimligen även kultur
geografernas resultat om förhållandena i 1700-talets 
Leksand i ett nytt ljus. Dessa måste nämligen bedömas 
utifrån den förutsättningen att en i många avseenden 
radikalt ny situation inträtt.

Att en total omdisponering av kulturlandsskapet 
och framväxten av en ny bystruktur inte lämnat spår 
efter sig i andra källmaterial än det arkeologiska har 
otvivelaktigt ett samband med de faktorer som föror
sakat förändringen. De skrivna källorna från 1600-talet 
har i huvudsak tillkommit för att tjäna statsmaktens 
syften, i synnerhet för administreringen av de olika 
skattepålagorna. Dess dokumentation av bebyggelsen 
och jorden har i första hand styrts av en önskan att 
kunna mäta den enskilda gården och jordinnehavet 
som skatteobjekt. Bönderna själva hade ett behov av 
att dokumentera jordägandet i speciella situationer 
exempelvis vid arvsskiften, då en gårds ägor skulle 
delas upp mellan ofta ett flertal olika intressenter. Vid 
arvsskiftena ärvde alla på gården, både söner och dött
rar, sin del av marken. Jordinnehavet till en enskild 
gård kunde, som Ulf Sporrong visat, omfatta en stor 
mängd ofta mycket små jordlotter, ett hanterligt sys
tem när jorden skulle delas på många.137 Vid skiftena 
fick bönderna användning för den kunskap i att ”reva” 
(mäta upp) jorden, vilken man själva utvecklat.138 En 
dylik, lokalt förankrad färdighet i mätteknik var säker
ligen helt nödvändig för att man skulle kunna hantera 
den ständiga rörligheten i jordägandet, vilken sålunda 
var en följd av de speciella arvsreglerna. Detta fortgå
ende skifte av jorden var en angelägenhet, som kunde 
skötas på gårdsnivå, och krävde förmodligen ingen
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Fig. 29. Karta över övergivna gårdslägen påträffade vid Riksväg- 
70-undersökningen.
The Highway yo investigations in Leksand in 1983-84. Map of in
vestigated desertedfarms.

närmare dokumentation.139 Revningar av hela sock
nens jordinnehav förekom 1670-72, 1734 samt inför 
storskiftet 1820. Dessa var emellertid större samlade 
företag, påkallade av särskilda skäl, och finns doku
menterade i form av omfattande revlängder.

När vi inte finner spåren av den radikala omstruk
tureringen av bebyggelsen vid 1600-talets slut i något 
annat källmaterial än det arkeologiska kan vi förutsät
ta att initiativen till denna omstrukturering kommit
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”inifrån”; delvis bör den kunna uppfattas som en stra
tegi man i bygden utvecklat för att kunna hantera för
delningen av inägomarken. Den enskilda gårdens an
del i den sistnämnda var förhållandevis liten - i början 
av 1700-talet utgjorde den endast ca 1,5 ha i medeltal 
per gård - men av avgörande betydelse för gårdens 
sociala överlevnad.140 Utan del i inägomarken stod man 
utanför all gemenskap i bygden.

Statsmakten kan knappast ha haft något intresse 
av att dokumentera en dylik förändring. Dess strävan 
var att kunna mäta varje enskild gårds jordinnehav så 
noga som möjligt. Var bebyggelsen låg i förhållande till 
sin inägomark har förmodligen varit tämligen ointres
sant för skattefogdarna.

Bebyggelsen har från och med 1400-talet expande
rat över de bördiga sedimentjordarna och av allt att 
döma fortsätter denna expansion även under 1500- 
talet. Som jag tolkade utvecklingen kom de nya går
darna att uppföras centralt i förhållande till sitt jordin
nehav i inägomarken. Någon form av social betydelse 
bör det ha funnits bakom det fysiska sambandet mel
lan gård och inägomark. Eftersom tillgången på jord 
var begränsad måste emellertid utvecklingen ofrån
komligen ha nått ett stadium då en vidare expansion 
över inägomarken inte längre var möjlig. Därtill kom
mer att den fortgående omfördelningen av jorden vid 
arvsskiften och giftermål bidragit till en tilltagande 
ägoblandning. Man kan anta att den enskilda gårdens 
ursprungligen väl samlade jordinnehav successivt kom 
att splittras upp i ett antal rumsligt sett mera spridda 
enheter. Senare delen av 1600-talet kan således ha varit 
ett skede i utvecklingen då en omdefiniering av kultur
landskapet ovillkorligen var nödvändig. Bebyggelse 
och inägomark blir två från varandra rumsligt välav- 
gränsade enheter. Den förra samlas i förtätade klungor 
av gårdar intill skogskanten; inägomarken bildar ett i 
stort sett sammanhängande stråk mellan byarna och 
älven. Enda undantaget från detta mönster i vårt om

råde är Ytteråkerö, som utgör en form av ”radby” ute i 
åkermarken. På detta sätt kan bebyggelseexpansionen 
fortgå som utvidgning av det väl sammanhållna byom
rådet längs med skogskanten, ett förlopp som så små
ningom får till följd att byarna mer eller mindre växer 
samman med varandra. Bebyggelsens tillväxt kan allt
så ske utan att inkräkta på hanteringen av inägomar
ken, där den socialt betydelsefulla omfördelningen av 
åkertegarna kan fortsätta.

I en dylik tolkning av bebyggelseutvecklingen un
der senmedeltid och nyare tid kan förändringen vid 
slutet av 1600-talet uppfattas som en konsekvens av 
motsättningen mellan bygdens behov av att kunna ex
pandera enligt de socialt givna reglerna och de gränser 
naturen sätter. Det finns dock starka skäl för att tro att 
skeendet varit mera komplicerat. Under 1500-talet och 
i synnerhet 1600-talet befinner sig bygden i stark på
verkan utifrån genom de krav av framför allt fiskal art 
som statsmakten i en allt ökande grad ställer på män
niskorna i byarna och deras arbete. Under senare delen 
av 1600-talet har kronan intensifierat sina ansträng
ningar att finna nya skatteobjekt. Bl.a. en fäbodinven
tering från 1663 och jordrevningen 1670-72 är resulta
tet av sådana åtgärder. Dylika ”externa” faktorer kan vi 
inte bortse ifrån när vi vill förstå hur bygden förändras 
under denna tid. Detta är emellertid en problematik 
som jag tänker beröra först i följande kapitel.

Genom förändringen i slutet av 1600-talet omde- 
finieras relationen mellan gården och landskapet än en 
gång. Det mest anmärkningsvärda härvidlag är att byn 
för första gången framträder, inte endast som en topo
grafiskt avgränsad enhet utan också som en fast ram 
för social och ekonomisk samverkan. Genom jordin
nehavet länkades gården och dess innevånare till land
skapet, med jordlotterna knöts allianser med andra 
gårdar. Som Ulf Sporrong framhållit, fanns alltid ris
ken att gårdens jord splittrades i samband med arvs
skiften, vilket man försökte undvika genom s. k. strate-
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Fig. 30. Den stora Leksandsbyn. Utsikt från Smedsarvsholen i Smedby 
mot byn Hagen. Foto från 1905-10. Fotograf Per Kjellin. Leksands 
lokalhistoriska arkiv.
The big village of Leksand. Viewfrom the village of Smedby towards the vil
lage ofHagen.

giska giftermålsallianser. Genom sådana kunde ny
mark tillföras gården. Sporrongs resultat visar att dyli
ka allianser framför allt kom att ingås inom byn, vilken 
blev den yttre ramen för ett komplicerat och föränder
ligt nätverk av sociala relationer och ägomässiga kon
stellationer.

En förändring som det här är frågan om har även 
haft en väsentlig kulturell dimension. Det är helt tyd
ligt att det nya bysamhälle, som tar form under 1700- 
talet, genererat en allmän kulturell dynamik. På det
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materiella planet är detta märkbart i verksamheter av 
hög kvalitet såsom snickeri, måleri och textilhantverk, 
genom vilka socknen börjar profilera sig under detta 
århundrade.141 En viktig bakgrund till allt detta måste 
vi utan tvekan söka i den stora byn med sin starka soci
ala integration och kulturella gemenskap (Fig. 30). 
Detta skeende måste emellertid förstås i ett något

vidare perspektiv där blicken är riktad även mot det 
som sker i en värld utanför vårt undersökningsområde. 
Det är därför dags att sätta punkt för detta kapitel, som 
behandlat Leksandsbygdens inre utveckling. I det föl
jande skall jag betrakta denna bygd ur en något annor
lunda synvinkel och undersöka den som en del av ett 
större historiskt sammanhang.
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BYGDEN OCH RIKET

Inledning
I det föregående har jag hela tiden rört mig i ett be
gränsat geografiskt sammanhang. Förklaringar och 
samband har medvetet sökts på en lokal ”bygdnivå”. I 
detta kapitel ämnar jag att vidga perspektivet bortom 
skogarna och betrakta utvecklingen i Leksandsbygden 
i relation till en värld utanför. Bakom den titel - "Byg
den och riket” - jag givit detta kapitel finns två huvud- 
temata. Det första handlar om en konkret påverkan. 
Det gäller framför allt den problematik, som jag kom 
att beröra i slutraderna i föregående kapitel, nämligen 
hur bygden påverkas av de strävanden, som utgår från 
en yttre makt, att utöva olika former av kontroll över 
området. Vårt andra huvudtema slutligen är en diskus
sion av Leksandsbygden i ett jämförande perspektiv. I 
vilken utsträckning kan vi uppfatta dess utveckling, så 
som jag framställt den i föregående kapitel, som ett 
unikt historiskt förlopp när vi ser den i ljuset av vad 
som sker i andra delar av landet?

Makten över bygden
Som jag redogjort för i inledningskapitlet till detta 
arbete, har man i tidigare forskning velat uppfatta 
utvecklingen i Siljansbygden redan under ett tidigt 
yngre järnålderskede som inte endast påverkad utan 
helt initierad och styrd av en central kungamakts

intressen.142 Det är enligt detta synsätt det framväxan
de Sveariket, som utnyttjar områdets resurser för sina 
politiska och merkantila syften. Dalarna blir ett 
omland för centralbygden i Mälardalen. Skall vi ta 
ställning i frågan hamnar vi oundvikligen rakt in i 
debatten kring den äldsta riksbildningsprocessen i 
Sverige. Denna debatt har under de senaste decennier
na varit synnerligen livaktig och någon enighet kan 
knappast sägas råda.143 För vår problematik i detta 
arbete är det nödvändigt att rekapitulera åtminstone 
några av huvuddragen i denna diskussion.

Den uppfattning om Dalarnas yngre järnålder, 
som jag ovan referade till, utgår från en mycket infly
telserik forskningstradition, vilken under senare år 
varit företrädd framför allt av arkeologer. Man har här 
utgått från äldre diskussioner dels rörande Svearikets 
uppkomst dels rörande den äldsta administrativa in
delningen. Debatten kring dessa ämnen har emellertid 
kunnat förnyas genom tillämpning av modern system
teori samt genom aktivering av ett nytt källmaterial, 
nämligen fornminnesinventeringens översikter över de 
fasta fornlämningarna från yngre järnålder.

I den diskussion, som denna forskningstradition 
genererat, framträder i Mälardalsregionen åtminstone 
från och med senare delen av vikingatiden en kunga
makt med mycket avancerade maktmedel och ett sam
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hälle på en förhållandevis utvecklad nivå. Det är den 
administrativa territoriella indelningen man framför 
allt riktat intresset mot och i denna har man velat se ett 
av kungamaktens mest effektiva instrument för att 
kunna utöva kontroll över det expanderande Sveariket. 
Redan vid järnålderns slut har man ansett sig kunna 
skönja "en reglerad territoriell indelning.....primär t base
rad på storhundaren '.144 Aven om det inte alltid är klart 
utsagt förutsätter rimligen en dylik maktstruktur att en 
rad andra samhällsfunktioner är utvecklade, såsom en 
någorlunda väl fungerande infrastruktur och ett sys
tem av andra kontrollinstitutioner för maktens hante
ring av människor och resurser. Det är således mot en 
sådan generell bakgrund man måste förstå tidigare 
tolkningar av Dalarnas kolonisation under yngre järn
ålder.

Under 1980-talet har emellertid ett nytt synsätt 
rörande den äldsta statsbildningen fått fotfäste i debat
ten. Denna gång har det främst varit historiker, som 
svarat för de tongivande inläggen. Det är en radikalt 
annorlunda bild av kungamakten under övergångsske
det vikingatid/tidig medeltid, som i detta samman
hang presenterats. Makten är här i första hand knuten 
till kungens egen person och garanteras endast av hans 
fysiska närvaro i det område, han vill utöva dominans 
över. Det är alltså inte frågan om territoriell makt utan 
makt över människor. I den kungliga maktutövningen 
har även funnits en inte oväsentlig religiös dimen
sion.145

Kungens ställning har primärt vilat på dennes 
möjligheter att upprätthålla sociala beroendeförhållan
den och i detta sammanhang har tillgången till mate
riell rikedom haft stor betydelse. Gåvor av dyrbara sta
tusföremål var en av förutsättningarna för att kunna 
bygga upp ett socialt nätverk. Thomas Lindkvist har i 
uttrycket ”extern" eller "yttre tillägnelse” fångat det 
karakteristiska i kungens maktutövning under över
gångsskedet vikingatid-tidig medeltid.146 Med detta

menas en exploatering inte av det egna landet utan av 
främmande områden i form av plundringar och tribut
indrivningar. En av kungens viktigaste uppgifter var 
således att leda krigståg, genom vilka man kunde kom
ma i besittning av eftertraktade dyrbarheter. Detta 
kunde även ske i former av ett mera fredligt utbyte av 
produkter på för detta ändamål speciellt avsedda plat
ser, vilka kontrollerades av kungen. Gränsen mellan 
plundring och handel under detta skede har dock varit 
mycket flytande.

En dylik kungamakt blev till sin natur svag och 
sårbar eftersom den ytterst vilade på närvaron av en 
person, inte något institutionellt system. Visserligen 
kunde kungar kortvarigt upprätta dynamiska och ter
ritoriellt omfattande herravälden såsom Knut den sto
re i det tidiga 1000-talets Danmark. Vid kungens död 
föll dock detta herravälde snabbt samman.

Peter Sawyer har nyligen i en närstudie av det 
skriftliga källmaterialet från 1000- och 1100-talen kun
nat visa att de viktigaste källorna rörande den politiska 
situationen i det tidigmedeltida Sverige i hög grad 
”överförenklar” denna.147 Istället för en stark kunga
makt i ett enat rike är det snarare frågan om mindre 
maktstrukturer, som ständigt konkurrerar med varand
ra. Dessa framträder som släktgrupperingar med för
ankring i olika lokala bygder. Denna instabila situation 
varar fram till slutet av noo-talet, då en kungamakt 
etablerar sig, som vill göra anspråk på att härska både 
över Svealand och Götaland. I socialt och ekonomiskt 
avseende motsvaras denna politiska utveckling av en 
övergång från ”extern” till "intern tillägnelse”, vilket allt
så innebär en exploatering av det egna landet. Först i 
detta sammanhang uppstår behovet av territoriella 
indelningar.148 På 1200-talet under folkungadynastin 
sker det verkliga genombrottet för denna nya typ av 
maktutövning.

Detta perspektiv på statsbildningens äldsta faser 
har under senare år kommit att uppmärksammas allt-
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mer, bl. a. under inflytande av utländska forsknings
resultat, och den tidigare uppfattningen om ett enat 
Svearike med en administrerande, central kungamakt 
vid medeltidens början framstår i allt högre grad som 
en ohållbar anakronism. Trots detta har det tidiga 
dynamiska Sveariket fortsatt att vara en ovanligt slit
stark förklaringsmodell, som ända fram till helt nyligen 
i olika sammanhang utnyttjats vid studiet av föränd
ringar under skedet vikingatid-tidig medeltid.149 Det 
kan därför vara lämpligt att som avslutning på denna 
forskningsöversikt citera Per Nyström, som givit en 
god karakteristik av den utbredda föreställningen om 
en ”slags tänkt byråkratisk centralmakt” redan under 
iooo-talet: ”Om en sådan vet vi endast med säkerhet att 
den existerat i forskarens bakhuvud, en reflex av det byrå
kratiska system som forskaren själv ingår i”150

Det finns således goda skäl för att ifrågasätta idé
erna om att koloniseringen av Dalarna och framväxten 
av den lågtekniska järnhanteringen där skall ha organi
serats av en utanförliggande central maktstruktur. 
Detta kan vi göra inte endast därför att dylika idéer har 
sin grund i en generell uppfattning om makt, vilken 
under det här aktuella skedet framstår som en historisk 
orimlighet, utan också därför att dessa inte har något 
faktiskt stöd i det källmaterial från området, som vi här 
haft möjlighet att studera.

Makt under det skede vi nu rör oss i var i första 
hand en fråga om sociala relationer, beroendeförhål
landen mellan människor, och för att en sådan makt 
mera varaktigt skulle kunna bestå måste den med nöd
vändighet vara lokalt förankrad i det område där den 
skulle utövas. Kungars makt över större territorier kun
de inte luta sig mot några administrativa system och 
var, som ovan nämnts, oftast tillfällig och sårbar. En 
avgörande förutsättning för deras maktställning var 
som regel att de kunde knyta allianser med lokala härs
kare. Från yngre järnålder och tidig medeltid har vi 
åtskilliga exempel på hur sådana mindre, geografiskt

begränsade maktstrukturer materiellt manifesterar sig 
i landskapet, t. ex. genom storhögar, runstenar etc. Som 
jag tidigare i detta arbete redan påpekat, saknas dock 
alla spår av sådana manifestationer i Dalarna. Jag häv
dade därför att det inte fanns något stöd för hypotesen 
om ett stratifierat samhälle i enlighet med den sociala 
modellen ”hövdingadöme” i denna region. Den sociala 
strukturen kan här karakteriseras närmast som en form 
av ”bondemenighet’’ eftersom gården förefaller att vara 
den grundläggande sociala enheten och det uppen
barligen inte finns några tecken på en hierarki i be- 
byggelsen.

Den tyske historikern Alexander Ganse har stude
rat likartade politiskt-sociala formationer på Gotland 
och i Friesland under medeltiden och identifierat des
sa som representanter för en särskild icke-feodal för- 
fattningstyp — ”landsmenighet” (Landesgemeinde).1S1 
Landsmenigheten saknade furstemakt, länsväsende 
och ståndsindelning. Den var ett uttryck för en mini
malistisk statsuppfattning, vilket innebär att den en
dast hade ett fåtal maktbefogenheter att uppfylla. Dess 
uppgift var ”att skydda lag och ordning och värna allas 
frihet gentemot angrepp utifrån”i152 Den institutionella 
överbyggnaden för detta ändamål var mycket begrän
sad. Landsmenighetens befogenheter var knutna till 
landsförsamlingen eller tinget, vars verksamhet byggde 
på muntlig tradition. Tingsförhandlingarna avsatte 
alltså inga skrivna aktstycken. Den sociala indelningen 
av landsmenighetens befolkning var enkel, den utgjor
des av jordägande bönder, ofria samt utlänningar. 
Några andra indelningar efter yrkeskategorier e.dyl. 
förekom inte.

Denna konstruktion innebar att menigheten var 
politiskt oavhängig. Genom att den skipade och 
garanterade sin egen rätt och försvarade sitt territori
um erkände menigheten inte någon överhöghet från 
en utomstående värdslig makt.

Det är inte svårt att här finna uppenbara parallel-
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ler med Dalarna. Vad som härvidlag skiljer detta områ
de från Gotland är egentligen endast den geografiska 
dimensionen. Enligt Ganses definition utgör hela 
Gotland en enda landsmenighet medan det i Siljans- 
bygderna är socknen som bildar en sådan självständig 
enhet. Jag skulle därför vilja använda termen ”bondeme
nighet" om detta mindre område.

Vi kan anta att det är en dylik bondemenighet, 
som kung Sverre möter när han på våren 1177 kommer 
från Norge till Järnbäraland efter att med sina följesla
gare ha forcerat ödemarkerna mellan Värmland och 
Dalarna. Sverresagans målande beskrivning av händel
sen förtjänar att citeras. "Derfra var det enda femten mil
med skog til Jarnberaland. Stundom for de over moser
eller store myrer, stundom gjennom tett skog eller store bråter.

Jarnberaland ligger under sveakongen; dengang var 
det ennä hedenskt. Folk der hadde aldri førr sett en konge i 
landet sitt, og de var uvant med at konger kom reisende. 
En kunne si det slik at den mann fantes ikke som hadde 
greie på hva kongsmenn varfor noe, om det var mennesker 
eller dyr. Det var rent ille å ferdes blant så uvitende folk. 
Men så stor miskunn viste den allmektige Gud mot kong 
Sverre, at han fikk stor hjelp av dettefolket, og lov til å dra

Fig. 31. Kung Sverre på färd över fjället. Teckning av Gerhard 
Munthe. Efter Norges kongesagaer 3.
King Sverre riding over the mountain.
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gjennom landet, så snart de hørte hva han hadde å si.”153 
1178 for Sverre ytterligare en gång genom Järnbäraland, 
vilket inte gick lika lätt som föregående år. Dess invån
are hade då byggt bråtar i vägen för Sverre och hans 
följe och var till en början ovilliga att låta honom pas
sera.

Sverresagans text är motsägelsefull när den säger 
att Järnbäraland lyder under sveakungen men att invå
narna är hedniska och ovana att möta kungar. Sanno
likt kan detta tolkas så att Järnbäraland varit ett områ
de som kungen i Svealand gjort anspråk på men inte 
haft någon kontroll över. Uppenbarligen tycks folket i 
Järnbäraland inte ha varit särskilt benägna att stiga åt 
sidan för en främmande figur, som dök fram ur skogen 
och kallade sig kung, även om denne kom i spetsen för 
ett väpnat följe. Kan vi lita på Sverresagan, vilken 
ansetts trovärdig vad gäller detaljuppgifter, tyder age
randet av befolkningen vid Sverres ankomst på en stark 
inre sammanhållning i detta område.154 Samtidigt 
speglar sagotexten en föreställning i omvärlden om 
Järnbäraland som en allmänt sluten och främmande 
trakt, genom vilken det var osäkert att färdas.

Ändå får vi inte uppfatta Siljansregionen under 
tidig medeltid som ett fullständigt isolat i den mening
en att man här överhuvudtaget inte accepterat någon
ting utifrån kommande, vad gäller såväl materiella som 
icke materiella företeelser, exempelvis generella före
ställningar om tillvaron. I vårt arkeologiska material 
kan vi finna flera exempel på att så inte varit fallet. Den 
undersökta bebyggelsen från yngre järnålder har upp
förts och organiserats på ett sätt som kan iakttas på 
många andra platser i Skandinavien. Långhusen med 
böjda väggar och intilliggande grophus, som påträffats 
vid Dalälvens stränder ger snarast ett sydskandinaviskt 
intryck. På den äldsta kyrkogården har kvinnor och 
män begravts inom var sitt avskilda område, vilket varit 
en sedvänja såväl i Jämtland som i Västergötland. I gra
varna har slaviska tinningringar och centraleuropeiska

mynt deponerats. Samtidigt har ett utifrån komman
de tankesystem, den kristna läran, successivt kommit 
att utöva inflytande på föreställningsvärlden i Dalarna 
även om Sverresagans författare uppenbarligen haft en 
annan uppfattning i frågan.

Alla dessa tecken på influenser utifrån skall vi inte 
tolka i termer av främmande dominans eller makt. Jag 
skulle vilja hävda att de i stor utsträckning är resultatet 
av en speciell social strategi, som är utmärkande för det 
senvikingatida/tidigmedeltida samhället i sin helhet. 
Den är uppmärksammad och kommenterad av åtskil
liga forskare och handlar om överföring av materiella 
ting, främst i form av gåvor, för att befästa sociala posi
tioner eller knyta allianser. Georges Duby har beskrivit 
det som ett generellt europeiskt fenomen: "Tvärsigenom 
alla samhällslager gick det ett livligt kretslopp av gåvor och 
gengåvor, prestationer av ceremoniell och nästan sakral 
natur”i155 Detta kretslopp har emellertid inte bara gått 
vertikalt genom de sociala skikten utan även i högsta 
grad horisontellt-geografiskt. Detta flöde av förete
elser mellan regionerna har omfattat materiella ting, 
vilket vi tydligast ser i vårt arkeologiska källmaterial. 
Vi måste emellertid även kunna förutsätta att idéer, 
föreställningar och kunskap vidareförts i samma flöde. 
Vårt område vid Siljan har därför aldrig utgjort någon 
socialt sluten enhet även om man där haft en annor
lunda social struktur jämfört med andra delar av 
Sverige.

I detta sammanhang är det viktigt att framhålla 
järnets sociala roll. Som jag tidigare i detta arbete dis
kuterat, indikerar namnet Järnbäraland att det varit i 
första hand järnhanteringen som givit identitet åt ett 
område, vilket vi med största sannolikhet kan identifi
era som de centrala bygderna vid sjön Siljan. Det soci
ala sammanhang denna verksamhet skall knytas till är, 
som tidigare diskuterats i detta arbete, de enskilda går
darna vid Dalälven, inte en central kungamakt i 
Mälardalen. För dessa gårdar var järnhanteringen inte
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främst en källa till ekonomisk utkomst i modern 
mening utan ett sätt att socialt markera sig mot 
omvärlden. När vi rör oss i en tid då materiell rikedom 
var ett oundgängligt medel att befästa sociala positio
ner kan vi förutsätta att föremål av järn haft ett stort 
prestigevärde. Detta måste i synnerhet ha gällt de av 
järn förfärdigade vapnen, själva symbolen för den poli
tiskt och socialt viktigaste handlingen, nämligen krigs
tåget och plundringen. Det är därför rimligt att tänka 
sig att förmågan att framställa smidbart järn och 
omvandla detta till svärd, lansspetsar, sköldbucklor etc. 
givit detta område möjlighet att hävda en stark själv
ständighet gentemot omvärlden. Detta har givetvis 
inte hindrat att Siljansregionen kan ha blivit utsatt för 
plundring eller tributtagning men mer än tillfälligt kan 
sådana händelser inte ha påverkat området. Skulle en 
yttre makt ha etablerat en effektiv kontroll över järn
hanteringen i Dalarna, vilket hävdats i tidigare forsk
ning, måste detta rimligen ha förutsatt upprättandet av 
ett lokalt vasallsystem i området och något sådant har 
vi, som ovan nämnts, inga belägg för.

Nedgången för den lågtekniska järnhanteringen 
på noo-talet var, som tidigare utförligt diskuterats, 
parallell med flera andra viktiga förändringar och indi- 
kerar en genomgripande omvälvning av bygden. Det vi 
nu kan se är att denna nedgång också är parallell med 
den begynnande politiska konsolidering, som under 
senare delen av noo-talet sker i Mälardalen och Göta
landskapen i enlighet med vad forskare som Thomas 
Lindkvist och Peter Sawyer visat. Eftersom jag tidiga
re avvisat idéerna om att järnhanteringen i Dalarna 
skulle ha administrerats av en stark kungamakt i 
Mälardalen måste vi nu istället fråga oss om det inte 
kan fmnas något samband snarare mellan avvecklingen 
av denna verksamhet och etableringen av ett politiskt 
centrum med förankring i Mälarlandskapen.

Som jag tidigare hävdat måste noo-talets föränd
ring för den enskilda gårdens del ha inneburit att jär

net förlorade sin sociala betydelse och att gårdens 
identitet kom att knytas till ägandet av jord. I grunden 
är det samma skeende vi kan iaktta i andra delar av lan
det. Som framför allt Thomas Lindkvist visat, är det nu 
inte längre krigstågen och plundringarna utan jordäg- 
andet, som blir det främsta medlet att befästa de soci
ala positionerna. Därmed har förutsättningarna ska
pats för ett territoriellt herravälde och en exploatering 
av det egna landet. De sociala konsekvenserna av den
na generella förändring blir emellertid högst olikarta
de. I Mälardalen och Götalandskapen är det en gam
mal hövdingaklass, som transformeras till en ny elit av 
stora jordägare. Denna utgör en av grundpelarna i den 
riksbildning, som under 1200-talet slutligen kan kon
solideras under Birger Jarl och hans söner. I Dalarna 
sker ingen sådan social stratifiering av befolkningen. 
Här har jordfördelningen kunnat ske inom ramen för 
släktbaserade gårdsgemenskaper, vilka politiskt varit 
förenade som menigheter på en lokal sockennivå.

Det är således först under 1200-talet som vi kan 
tala om ett kungadöme med egentliga möjligheter att 
vidmakthålla en territoriell överhöghet. Formaliserade 
administrativa system för indrivning av skatter, skrivna 
lagar och definierade politiska institutioner var de nya 
instrument, som stod till buds för kungamakten att 
utöva denna territoriella kontroll. Frågan är nu i vad 
mån en sådan effektiviserad kungamakt hade nya möj
ligheter att påverka ett område som Dalarna.

Innan vi ger oss i kast med denna fråga finns det 
skäl att som en bakgrund till det följande dels göra 
några påpekanden rörande den kungamakt, som agerar 
i Sverige under återstoden av medeltiden och början av 
nyare tid, dels göra några generella teoretiska precise
ringar kring begreppet ”central maktutövning”.

Senare delen av 1200-talet är utan tvekan ett avgö
rande skede i riksbildningsprocessen i Sverige. En ny 
samhällsordning av västeuropeisk, ”feodal” typ får ett 
genombrott och konsolideras i första hand i Svealand
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och Götalandskapen under folkungaätten, som blir 
den härskande kungadynastin under drygt hundra år. 
Efter det sena 1200-talets dynamiska politiska utveck
ling följer emellertid en period av splittring och inbör- 
desstrider inom kungasläkten under 1300-talet, hän
delser som accentueras av en begynnande allmän sam
hällskris. Århundradet avslutas med det storslagna 
politiska experimentet Kalmarunionen, genom vilken 
de tre nordiska länderna förenas under en kung. Mot
sättningarna inom unionen är dock alltför stora för att 
någon politisk enighet skall bestå och återstoden av 
medeltiden kommer att präglas av ständiga konflikter 
mellan olika grupperingar inom stormannaklassen. De 
personer som under denna tid framträder som kungar 
eller riksföreståndare kan knappast sägas vara repre
sentanter för någon nationell enighet utan är i första 
hand ledare och galjonsfigurer för dylika stormanna- 
fraktioner. Först med Gustav Vasas regim börjar en 
nationalstat i verklig mening ta form. I 1600-talets 
storm akts sverige fulländas denna statsbildning, där 
nya ämbetsmannainstitutioner blir effektiva instru
ment för en central maktutövning.

Som framgår, är det frågan om ett skede i Sveriges 
historia då de politiska konjunkturerna varit i hög grad 
växlande. En stor del av medeltiden har präglats av 
kamp om makt i lika hög grad som hävdande av makt. 
Förutsättningarna för all form av maktutövning utan
för de centrala svealändska och götaländska landska
pen från 1200-tal och fram i nyare tid bör således ha 
varit mycket skiftande.

Begrepp som kungamakt, statsapparat, överhöghet 
etc. användes ofta utan närmare konkretisering och ger 
lätt intrycket av abstrakta ”krafter”, som verkar i land
skapet. Vad gäller eventuella hinder för en kunglig 
maktutövning brukar man vanligen diskutera konflik
ter med andra ”feodala” aktörer eller de gränser, som 
den rena naturtopografin utgjort. Välkänd är den klas
siska förklaringen att Sveriges stora skogar och långa

geografiska avstånd varit det effektivaste hindret för en 
utveckling av ett feodalt länsväsen av kontinental typ.

Det är emellertid inte endast makthavarens poli
tiska och militära styrka eller områdets naturliga förut
sättningar, som är avgörande för om makt på ett fram
gångsrikt sätt skall kunna utövas. En minst lika viktig 
förutsättning i detta sammanhang är att makten fak
tiskt också accepteras av befolkningen i området. Här 
menar jag att det inte bara är fråga om att bönderna 
skall kunna uthärda ett visst skattetryck. Avgörande 
måste också vara huruvida makt uppfattas som ett nor
malt socialt beteeende även på en lokal bygd- eller 
sockennivå.

För att exemplifiera kan vi återvända till Sverre- 
sagans skildring av kung Sverres färder genom Sverige 
på 1170-talet, vilken ger en antydan om att befolkning
en i de olika områden han passerade genom hade en 
högst varierande benägenhet att erkänna Sverres soci
ala status som hövding och kung. Folket i Järnbäraland 
var, som jag ovan berört, alltigenom fientligt mot Sver
re och hans följe och lät honom inte utan vidare passe
ra genom deras land. När han kom till Hälsingland var 
dess invånare till en början fientligt stämda men sedan 
Sverre talat till dem på tinget ändrades deras inställ
ning. "Siden bad bøndene ham og hele hæren til veitsler. ” I 
Jämtland blev Sverre väl mottagen även om han sena
re fick utkämpa ett slag mot jämtarna på Storsjöns is. 
"Nå fikk jemtene høre hvordan det var gått helsingene, og 
de tok godt imot birkebeinene. Kong Sverre drog østfa og 
gjestet omkring i landet. Og da han kom nordover, stolte 
han på ordene deres om vennskap. Han sendtefa seg hæren 
og fordelte den til gjesting rundt i bygda, så han ikke had
de igjen mer enn hundre mann.’nst Veitslesedvänjan, dvs. 
kungens rätt att ta gästning hos bönderna, hade under 
tidig medeltid mer än en enbart materiell innebörd. 
Förutom att kungen och hans följe försåg sig med för
nödenheter var veitsien även en social ritual, en fest 
med religiösa inslag, genom vilken en positiv relation
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mellan kungen och bönderna befästes.157 Vi skall där
för inte uppfatta veitsien under detta skede som en feo
dal, tvångsmässig pålaga utan som en handling accep
terad av bönderna själva. Som sagan berättar var den 
uppenbarligen vedertaget bruk i Jämtland och Häl
singland. Däremot förefaller folket i Järnbär aland, med 
tanke på hur de enligt sagan behandlar Sverre och hans 
följe, att ha uppfattat kungen och alla sociala ritualer 
förknippade med detta ämbete som ett främmande 
och fientligt fenomen i deras område.

Vad vi kan uppfatta som den första verkliga mani
festationen av en ”yttre makt” i Leksandsbygden är 
etableringen av den kristna kyrkan och den organisa-

Fig. 32. Kyrkudden med Leksands kyrka mot norr. Till höger om 
kyrkan syns komministergården samt prästgården. Foto från före 
1897. Fotograf Gerda Söderlund. Leksands lokalhistoriska arkiv. 
Kyrkudden and Leksand church from the south.
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tion som är förbunden med denna institution. Men de 
grundläggande förutsättningarna för att detta har kun
nat ske är i hög grad av ”inre” natur. Det handlar om 
den process, som jag tidigare i detta arbete utförligt 
diskuterat och som innebär att det sociala livet i byg
den knytes till jorden och jordägandet. I detta sam
manhang blir den kristna läran den ideologi genom 
vilken människorna kan definiera och strukturera den
na nya sociala situation. Processen har emellertid varit 
allt annat än enkel och i vårt arkeologiska källmaterial 
har vi kunnat finna flera av dess komplicerade materi
ella uttryck. Redan under iooo-talet kan vi skönja kon
turerna av ett centrum på Kyrkudden med vissa drag, 
som tyder på influenser från den kristna läran. Samti
digt ser vi att en, kanske två kultbyggnader har föregått 
den stenkyrka, som uppföres ca 1300; vi kan även se att 
gravsedvänjorna under 1000- och noo-talen företer en 
säregen blandning av kristet och hedniskt. Jag har velat 
tolka dessa företeelser som uttryck för en situation då 
olika ideologiska mönster brutits mot varandra och 
förutsättningarna för människor att föreställningsmäs- 
sigt identifiera sig i en föränderlig tillvaro varit kom
plexa och skiftande. I detta sammanhang kan det vara 
värt att notera att vårt område (Järnbäraland) enligt 
Sverresagan skall ha varit hedniskt ännu 1177.

Det är inte förrän kring ca 1300 som vi kan tala om 
en kristen kyrka i Leksand, som har ett samband med 
en större religiös organisation. Som tidigare framgått, 
kan den idag stående kyrkan till sina äldsta delar date
ras till sannolikt 1300-talets början. Från samma tid 
härrör den första skriftliga uppgiften om en präst i 
Leksand, en Didrich Simonsson, som dessförinnan 
varit kanik i Västerås.1581 början av samma århundra
de, 1318, finner vi även det första omnämnandet av 
Leksands socken i de skrivna källorna.159 Vi har alltså 
flera tydliga indikationer på att en första sockenbild
ning i en formellt-adminstrativ mening äger rum i om
rådet under denna tid.

Denna påtagliga kyrkliga konsolidering i Lek- 
sandsbygden kan sålunda betraktas både ur en yttre 
och en inre synvinkel. Sett ur ett ”riksperspektiv” sam
manfaller den med det politiskt expansiva skedet under 
Magnus Ladulås och hans efterträdares regim. Ur ett 
lokalt ”bygdperspektiv” har vi kunnat se att den äger 
rum efter det att området förändrats på ett avgörande 
sätt. I detta sammanhang kom Kyrkudden som byg
dens centrum att få avgörande betydelse (Fig. 32). Hit 
knöts viktiga funktioner, genom vilka en inre samman
hållning i bondemenigheten kunde definieras. Etable
ringen av en yttre andlig makt stod inte i motsättning 
härtill utan tvärtom kunde detta sannolikt bidra till att 
stabilisera dessa centrala funktioner. Man kunde for
mulera det som så att den kristna läran blev den fasta 
ideologiska grunden för en inre social enhet först när 
den kunde garanteras av en yttre effektiv organisation.

Det är således nödvändigt att förklara kyrkans och 
socknens etablering ur detta dubbla perspektiv. Det är 
inte endast frågan om en institution, som upprättas i 
området av en yttre makt. Den är även något som ac
cepteras av befolkningen där, eftersom det nu finns ide
ologiska och sociala förutsättningar för detta fenomen.

Vad gäller en maktutövning av mera världsligt slag 
under medeltiden, såväl i Leksandsbygden som i stora 
delar av Dalarna överhuvudtaget, är kunskapen myck
et ringa. Att i detta avseende utnyttja tillgängliga 
skriftliga källor är av allt att döma mycket problema
tiskt. Detta visar exemplet Dalalagen. Denna lag, vars 
bestämmelser alltså skulle ha varit gällande i landska
pet Dalarna, anses ha tillkommit vid 1300-talets bör
jan. Vad som där sägs om organisationen av åkermar
ken tyder på att denna varit solskiftad i likhet med 
odlingsbygderna kring Mälardalen. Emellertid har Ulf 
Sporrong genom sina undersökningar i Leksand kun
nat visa att något solskifte aldrig varit aktuellt, åtmins
tone inte i denna del av Dalarna.160 Här har man istäl
let, tvärtemot vad Dalalagen föreskriver, utvecklat egna
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lokala system för markskifte. Det är således högst tvek
samt om Dalalagen någonsin kunnat få ett verkligt 
genomslag i Siljansbygderna under medeltiden.

Vad gäller det mest påtagliga uttrycket för kronans 
maktutövning i Dalarna under äldre tid, nämligen 
skatteuppbörden, har vi för Leksands vidkommande 
inga säkra uppgifter förrän under 1530-talet i samband 
med Gustav Vasas första skattläggning. Dock var land
skapet i hög grad föremål för centralmaktens fiskala 
intressen redan under 1300-talet. Dessa riktade sig 
emellertid främst mot bergsslagerna, i synnerhet Kop
parberget vid nuvarande Falun. Tidigast vid mitten av 
1300-talet utgör Dalarna ett eget fögderi och vid år
hundradets slut uppföres anläggningen Borganäs vid 
Dalälven i Tunabygden som ett centrum för skatte
uppbörden i centrala Dalarna.161 Detta sker i en tid av 
hårdnande skattetryck och en alltmer fördjupad sam
hällskris. När Engelbrektupproret bryter ut på 1430- 
talet blir också Borganäs det första fogdefästet som 
bränns ned. I vilken utsträckning Siljansbygdernas be
folkning varit indragen i detta skeende är okänt. Enligt 
en grundmurad uppfattning skall det i första hand ha 
varit b ergs slagernas bönder, som utgjort kärnan i upp- 
rorsskarorna. Däremot var allmogen i Leksand delak
tig i flera av de senare bondeuppror, som under efter
följande århundraden utgick från Dalarna, exempelvis 
”klockupproret” på 1520-talet och "Stora Daldansen” 
på 1740-talet162 (Fig. 33). Att Dalarnas bönder blev sär
skilt framträdande vid dylika händelser och dessutom 
kom att utgöra en viktig militär maktfaktor i andra 
sammanhang, exempelvis under Gustav Vasas be 
frielsekrig, måste otvivelaktigt ha ett samband 
med landskapets speciella sociala struktur. De

Fig. 33. Dalkarlar på väg mot Stockholm i samband 
med bondeupproret 1743. Litografi av Jordi Arkö.
Men from Dalarna on their way to Stockholm in connection 
with the peasants' revolt in 1743.

stora folkrika socknarna med en i stort sett egalitär 
bondeklass, vars inre sammanhållning inte bröts ner av 
konflikter mellan socialt olikställda grupper, blev poli
tiskt självständiga och handlingskraftiga enheter, vilka 
genom samfällda beslut på socknens gemensamma 
centrum, kyrkvallen, kunde mobilisera stora grupper 
av beväpnade män.

Som ovan nämnts är det således först genom skat
telängderna från Gustav Vasas tid som vi kan få en full
ständig bild av centralmaktens fiskala krav på Lek- 
sandsbygden. I detta sammanhang finns det ingen
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anledning att fördjupa sig i detaljproblem kring det 
kamerala källmaterialet från 1500- och 1600-talen. 
Dylika ting har behandlats ingående av forskare som 
Bertil Boethius och Gunnar T. Westin.163 För vår prob
lematik i detta kapitel är det emellertid nödvändigt att 
teckna huvuddragen i utvecklingen av den fiskala verk
samheten i Leksandsbygden under de två första århun
dradena av nyare tid och konfrontera denna utveckling 
med de bebyggelsearkeologiska resultaten.

Den äldsta skattelängden är från 1539 och i föregå
ende kapitel har jag redan i korthet berört denna källa. 
Leksands socken är här indelad i fyra fjärdingar och 
inom varje fjärding ingår de enskilda gårdarna i ett an
tal bondelag, i hela socknen sammanlagt 30 stycken. 
Av bönderna i Leksand uttogs dels markgäld, som var 
en skatt på åkerjorden och erlades i pengar, dels en 
skogsskatt, som betalades i ekorrskinn. Socknen beta
lade 90 mark i markgäld, alltså 3 mark per bondelag. I 
skogsskatt betalades 7 timber ekorrskinn (1 timber = 40 
skinn, totalt 280 skinn). Bondelaget användes som be
räkningsgrund endast för markgälden, inte för skogs- 
skatten.

Av dessa uppgifter har flera grundläggande slut
satser rörande beskattningens natur kunnat dras. I det
ta sammanhang är det frågan om en kollektiv beskatt- 
ningsform, där skatten inte varit relaterad till något 
jordetal. Det enskilda bondelagets skattesumma, i det 
här fallet 3 mark, fördelades kollektivt på de enskilda 
gårdarna av dess medlemmar själva. Vi har här ett 
exempel på ett ”stelt” skattesystem av en mera ålder
domlig typ. Nyetablerade gårdar kunde således till
komma i bondelagen utan att den gemensamma skat- 
tesumman höjdes.

De skattebelopp, som redovisas i 1539 års längd, är 
som Bertil Boethius framhållit, mycket låga. En jäm
förelse mellan markgälden och den avrad, som ett fåtal 
kronolandbor i socknen erlade, har visat att den förra 
endast är ca 1/9 av den senare.

Slutligen har man menat att dessa principer för 
skatteuttaget i denna del av Dalarna på 1530-talet leder 
sitt ursprung tillbaka till senmedeltid. En hänvisning 
till förhållanden ”igamble herr Stens tid”, dvs. Sten Stu
re d.ä.:s tid under senare delen av 1400-talet, som Gus
tav Vasa gör i ett brev till bönderna i Öster- och Väs
terdalarna 1540, har ansetts kunna tyda på detta.164

Vi har således en situation vid ingången till nyare 
tid, där centralmaktens krav på Leksandsbygden är 
mycket tydligt formulerade. Samtidigt är dessa krav, 
om man ser till skattesummornas storlek, av begränsad 
omfattning och vad gäller det praktiska genomföran
det av uppbörden har man överlåtit till bönderna själ
va att organisera detta med hjälp av en lokal form för 
samarbete mellan gårdarna.

Gustav Vasas skattelängder är konsekvensen av ett 
stort upplagt försök att reformera uppbördsväsendet i 
Sverige. Det system av sannolikt senmedeltida ur
sprung, som den äldsta längden från 1539 griper tillba
ka på, blir heller inget bestående. Skattläggningsarbe- 
tet avbrytes tillfälligt i samband med Dackefejden 1542 
men redan under 1540-talet har bondelaget försvunnit 
ur uppbördslistorna som kameralt instrument och en 
individuell beskattning införts. Senast från och med 
1570-talet beräknades skatten efter ett jordetal, som 
angavs i s.k. spannland. Under denna tid har även fle
ra nya skatter tillkommit vid sidan av markgälden och 
skogsskatten, såsom dagsverken samt ved- och kol
skatt. Övergången till en beskattning av det individu
ella jordinnehavet gjorde uppmätning (revning) av jor
den nödvändig. Någon form av revning har skett redan 
på 1540-talet men det är först från året 1577 som det 
föreligger bevarade revlängder från Leksandsbygden.

Nästa viktiga förändring sker 1606, då de många 
olika skatterna avskaffades och ersattes med en enda 
skatt, som utgick i ved eller kol. Redan från och med 
1580-talet hade bönderna betalat en ved- och kolskatt 
men i och med 1606 års reform kom dessa att i myck
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et högre grad dras in i verksamheterna kring Koppar
berget i Falun, där veden och kolen levererades och 
användes. Skatten erlades i stigar (i stig=i2 tunnor) för 
kolen och stavrum (i stavrum=ca 2,36 m3) för veden 
och så småningom (1617) fixerades mantalet till 26 sti
gar kol eller stavrum ved, dvs. detta kom att motsvara 
ett s. k. fullgärdshemman.

Det står således klart att tiden från 1530-talet och 
fram till 1600-talets början är ett helt avgörande skede 
vad gäller relationen mellan bygderna vid Siljan och 
centralmakten. Skattetrycket ökade avsevärt och genom 
beskattningens förändrade natur drogs bönderna in i 
ekonomiska sammanhang utanför den egna bygden.

Detta skeende, som jag här i korta drag försökt 
skissera, är åtkomligt genom det skriftliga kamerala 
källmaterialet. I mycket liten utsträckning ger detta 
någon kunskap om de konsekvenser de fiskala åtgär
derna kan ha fått på en lokal nivå. Härmed menas inte 
endast konsekvenser i ett snävt ekonomiskt avseende 
utan också i en vidare social bemärkelse. Det finns där
för anledning att anknyta till frågeställningar i slutet av 
föregående kapitel; alltså vilka samband har de föränd
ringar som vi kan se i det arkeologiska materialet från 
början av nyare tid med de ökade fiskala kraven? Vi 
måste också ställa frågan varför man i denna del av 
Dalarna just under 1500- och 1600-talen uppenbarli
gen accepterar dylika krav från en yttre central makt.

Bebyggelsen har under senmedeltid och början av 
nyare tid expanderat enligt ett givet, lokalt förankrat 
mönster, vilket förutsatte en stor rörlighet i jordinne
havet. Ett sådant hanterande av jorden, vilket var själ
va grunden för det sociala livet i bygden, måste emel
lertid ha gått stick i stäv mot intentionerna hos en tax
erande statsmakt. Gårdar med ständigt skiftande 
ägobilder och en skattekraft som kunde ändras från det 
ena året till det andra kan knappast ha varit hanterliga 
för en skattefogde som eftersträvade så fixa kamerala 
enheter som möjligt.

Som jag framhöll i föregående kapitel finns det 
anledning att tro att de speciella reglerna för jordför
delning på sikt skapat problem också för bönderna 
själva.165 Ägosplittringen måste efterhand ha blivit 
betydande. En enskild gård hade oftast sina marker 
uppdelade på ett stort antal olika små lotter, i vissa fall 
flera hundra. Dessa små jordstycken kunde dessutom 
vara belägna på långt avstånd från varandra. Den stän
diga omfördelningen av jorden i samband med arvs
skiften, giftermål eller pantsättning krävde att man var 
förmögen att hålla noggrann kontroll över det enskil
da jordinnehavet. Problemen som dessa förhållanden 
kan ha skapat innebar inte att man övergav den grund
läggande principen för jordfördelning, nämligen att 
alla i befolkningen ärvde sin del av marken. Denna 
sedvänja måste ha varit något av det mest primära i till
varon och som nämnts det fundamentala elementet i 
den sociala överlevnaden. I detta sammanhang skulle 
man kanske kunna förmoda att ett ökande skattetryck 
kommit att bli ytterligare ett bland många problem för 
bönderna att lösa i kampen för att organisera sin soci
ala tillvaro. Det är dock möjligt att argumentera för att 
ett rakt motsatt förhållande varit aktuellt. Man kan 
tänka sig att en årligen återkommande taxering fak
tiskt kunnat vara något positivt för bönderna i den 
bemärkelsen att den utgjort en kontinuerlig kontroll av 
det individuella jordinnehavet. Detta har givetvis gällt 
under förutsättning att de grundläggande fördelnings
principerna inte ändrades eller att skattetrycket inte 
ökade bortom gränsen för det uthärdliga.

Eva Österberg har nyligen framhållit betydelsen 
av ”fredlig interaktion i förhållandet mellan central
makten och det agrara lokalsamhället under 1500-och 
1600-talen.166 Givetvis har den förra kunnat gå fram 
med stor militär hårdhet mot allmogen vid enskilda 
tillfällen, exempelvis i samband med de olika bonde
upproren. Kontakten mellan kronans ämbetsmän och 
det lokala självstyrets institutioner på en mera långsik-
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tig, civil nivå har emellertid fått basera sig främst på 
ömsesidighet och förhandling snarare än på våld och 
förtryck. Ett sådant synsätt borde man enligt min me
ning i hög grad kunna tillämpa på Siljansbygderna 
under 1500- och 1600-talen vad gäller relationen till en 
alltmer utvecklad centralmakt. Den sistnämnda har 
kunnat få igenom sina krav i samverkan med bönderna 
i området och en huvudförutsättning för detta var att 
man inte försökte bryta ned de lokala sociala integra- 
tionsformerna. Som ett exempel på en sådan samverkan 
kan rotesystemet nämnas, vilket blev en realitet för bön
derna i samband med indelningsverkets införande på 
1600-talet. Systemet var ett sätt att organisera en ståen
de armé på basis av natur ahushållet och som sådant 
kom det att i stora delar av Sverige uppfattas som enbart 
en pålaga påtvingad av överheten. I Siljansbygderna 
blev emellertid rotesystemet integrerat i en lokal orga
nisation för samverkan. Förutom att vara den enhet, på 
vilken den indelte soldatens underhåll beräknades, kom 
roten här att även bli en fördelningsmässig utgångs
punkt för olika gemensamma åligganden i socknen, 
t.ex. tiondeleveranser och väg- och brobyggen.167

Uppfattar man relationen mellan centralmakten 
och lokalsamhället i vårt område vid Leksand under 
1500- och 1600-talen på ovan beskrivna sätt återstår 
det så att diskutera den genomgripande förändring av 
bygden som sker vid 1600-talets slut, varför den blev 
nödvändig i just denna tid och huruvida den kan för
klaras mot bakgrund av alltmer skärpta krav från en 
överhets sida. Jag har tidigare argumenterat för att för
ändringen inte kan ha framtvingats utifrån, eftersom 
den är helt osynlig i skriftliga källor. Incitamenten 
måste istället ha kommit inifrån. Frågan är om föränd
ringen skall uppfattas som en reaktion på ett yttre 
tvång. Innan jag går vidare med detta är det emellertid 
nödvändigt att beröra en annan typ av yttre påverkan, 
som jag hittills inte talat så mycket om, nämligen den 
som en andlig makt utövat.

I det föregående kapitlet, där bygden betraktades 
ur ett ”inifrån’-perspektiv, nämnde jag aldrig reforma
tionen av den anledningen att detta fenomen är så nära 
förknippat med en dynamisk centralmakts agerande. 
Det är således mera relevant att betrakta reformatio
nen som en aspekt av yttre påverkan än som ett mo
ment i en inre utveckling. Från att under medeltiden 
ha varit en symbol för bygden och den sociala samhö
righeten mellan dess invånare kom kyrkan från och 
med 1500-talet att i allt högre grad bli ett med central
makten, ett instrument för dess kontroll av lokalsam
hället. Det var här inte endast frågan om en administ
rativ kontroll utan också om en strävan att styra den 
enskilda människans tankar. Särskilt accentuerat blev 
detta under 1600-talet då prästerna med stor nit kom 
att ägna sig åt att reformera den folkliga föreställ
ningsvärlden och rensa den från seder och bruk av hed
niskt eller katolskt ursprung. 11686 års kyrkolag kodi
fierades vad som härvidlag skulle gälla - den ortodoxa 
protestantismens idévärld. Jag har i ett tidigare kapitel 
redan nämnt prästerskapets bekämpande av ”utsjung- 
nings"-seden på gårdarna i samband med begravning
ar. Häxförföljeiser på 1660- och -70-talen finns också 
med i bilden. I Dalarna skall sammanlagt ett femtiotal 
personer ha bränts på bål för dylika brott.168

Denna reformering av den folkliga kulturen är, 
som den engelske historikern Peter Burke beskrivit 
den, ett alleuropeiskt fenomen.169 Den är en del av ett 
omfattande försök av centralmakt och en bildad elit att 
förändra levnadsförhållandena för de breda massorna 
såväl på ett materiellt som ett mentalt plan. Dessa lev
nadsförhållanden förändras också i grunden under 
perioden 1500-1800, även om detta sker på ett sätt som 
1600-talets reformatorer inte kunde förutse.170

Jag vill alltså uppfatta förändringarna i Leksands- 
bygden vid 1600-talets slut/1700-talets början i ett 
dylikt brett, kulturellt perspektiv. På samma sätt som 
var fallet med den stora omvälvningen femhundra år
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tidigare får vi inte isolera endast en forklaringsfaktor 
utan diskutera fenomenet i såväl en ekonomisk som 
social och ideologisk dimension. Det är emellertid frå
gan om en förändring som i betydligt högre grad sker 
i interaktion med en värld utanför och i viss mån ock
så i reaktion mot den påverkan på den lokala bygden, 
som denna värld utövar.

Jag har tidigare diskuterat behov genererade av en 
alltmer komplicerad jordfördelningssituation i bygden 
under 1600-talet som ett av incitamenten till den ge-

Fig. 34. Bygdehantverk i Leksand. Anderssons 8c Normans möbel
snickeri i Norets by. Foto från ca 1905. Fotograf Eriksson 8c Larsson. 
Leksands lokalhistoriska arkiv.
Local craft in Leksand. Thefurniturefactory of Andersson & Norman in 
the village of Noret.
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nomgripande omstruktureringen av bebyggelse och 
odlingsmark. Förändringen innebär även att en sär
skild social integrationsform, byn, framträder i en ut
vecklad gestalt. Byn var ett avgränsat socialt rum med 
sina egna bestämda regler för samverkan mellan går
darna. Kyrkudden förblev en socialt viktig mötesplats i 
bygden men sannolikt i första hand för gemensamma 
angelägenheter på en ren sockennivå. Samtidigt kom 
denna plats också att symbolisera överhetens närvaro i 
området.

En konsekvens av förändringen blir sålunda att byg
den får en fastare struktur, där byarna utgör permanenta 
sociala enheter, i motsats till tidigare skedens lösligare 
och mera flexibla organisationsformer. I detta samman
hang ser vi också hur bygden, som jag nämnde i slutet av 
föregående kapitel, börjar profilera sig utåt på den mate
riella kulturens område. Det är olika hantverk, som 
framträder som ”bygdespecialiteter” och som därmed 
blir en sorts ideologisk manifestering av bygdens enhet. 
I Leksands socken utgör snickeri och tegeltillverkning 
exempel på dylika hantverks aktiviteter171 (Fig. 34).

Förändringen i Leks andsbygden i slutet av 1600- 
talet/början av 1700-talet bör vi kunna uppfatta som en 
grundläggande, inre reformering av området, vilken till 
stor del måste ha skett i reaktion mot de starka krav en 
yttre makt kommit att ställa på regionen under 1600- 
talet. Förändringen innebar att människorna radikalt 
omskapade sin tillvaro samtidigt som man kunde be
hålla sina speciella lokala regler för jordfördelning. I 
samband härmed udöstes uppenbarligen en stark, kul
turell dynamik i området, som ju även kom att rikta sig 
utåt. De ovan nämnda hantverksprodukterna konsume
rades till stor del utanför den egna bygden.172

Fig. 35. Arbetslag från Leksand i Ramnäs bruk, Västmanland.
Foto från 1867-68. Okänd fotograf. Leksands lokalhistoriska arkiv. 
Gang of workmen from Leksand at the ironworks of Ramnäs, 
Västmanland.

I anslutning härtill är det nödvändigt att nämna ett 
annat fenomen, kännetecknande för Siljansbygderna, 
vilket än tydligare visar hur människorna där kom att 
integrera omvärlden i sin ekonomi och - i sin kulturel
la världsbild. Det jag syftar på är de välkända arbets- 
vandringarna. Dessa kan kort beskrivas som det frivil
liga arbete av säsongsmässigt slag, de s.k. ”herrarbetena ’, 
som människor företrädesvis från Dalarna regelbundet 
utförde utanför den egna hembygden och vars hög
konjunktur inföll under 1700- och 1800-talen173 (Fig. 
35). Arbetsvandringen företogs i perioder av varierande 
varaktighet under sommarhalvåret och utgjorde en 
binäring vid sidan om jordbruket. Av områden, från 
vilka dylika vandringar utgick, var Siljansbygderna de 
klart dominerande. Som Göran Rosander klarlagt sker 
vid mitten av 1700-talet en tydlig uppgång för arbets- 
vandringarna från dessa trakter.174 Befolkningsökning 
och en allt större efterfrågan på arbetskraft i det svens
ka 1700-talssamhället har föreslagits som tänkbara 
orsaker men ingen av dessa faktorer kan ensam förkla
ra fenomenet. Jag menar dock att det här finns anled
ning att diskutera ett samband med de inre föränd
ringar som vi kunnat iaktta i regionen vid 1700-talets 
början.

Folk från Dalarna har deltagit i säsongsarbete 
redan under 1500-talet, t. ex. timmerhuggning i sam
band med verksamheten vid järn- och koppargruvorna 
i bergslagerna. Som vi känner den från senare århund
raden var arbetsvandringen ett kollektivt, strikt organi
serat företag där säsongsarbetarna var indelade i ar
betslag under uppsikt av särskilda förmän, som hade 
ansvar för ordningen i lagen. Man kan anta att arbets
vandringen i denna gestalt kan ha ett samband med 
den nya byorganisation, som framträder vid 1700-talets 
början. Dylika kollektiva prestationer skulle alltså, på 
ett helt annat sätt än vad det tidigare fanns förutsätt
ningar för, ha blivit möjliga i den stora byn med dess 
nya former för samverkan mellan gårdarna. I detta för-
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hallande skulle vi därmed kunna söka förklaringen till 
uppgången för arbetsvandringarna vid 1700-talets mitt.

Samtidigt har arbetsvandringarna mycket påtag
ligt bidragit till en kulturell ”självförståelse” hos män
niskorna i Dalarna. Paradoxalt nog har, som Rosander 
framhållit, "landets mobilaste befolkning haft den mest re- 
liktartade kulturen i175 Trots att vandringarna gick till 
många annorlunda och differentierade miljöer, inte 
minst till städerna vid östersjökusten blev "herrarbetar- 
na” aldrig några förmedlare av främmande kultur till 
hembygden. Tvärtom kom medvetenheten om den 
egna kulturella särarten att förstärkas i kontakten med 
omvärlden. Och till den egna bygden var ”herrarbetar
na” starkt bundna genom att i princip alla var jordägare.

Härmed har jag fullföljt diskussionen av Lek- 
sandsbygdens förändring vid 1700-talets början. För 
att upprepa ett tidigare påpekande har jag velat upp
fatta denna förändring ur en generell kulturell synvin
kel. Den omdefiniering av landskapet, av vilken vi har 
så tydliga uttryck i det arkeologiska källmaterialet, får 
vi betrakta inte endast som en agrarteknisk åtgärd utan 
som en del av ett stort omskapande av hela det sociala 
livet. Men den nya byorganisationen innebär inte 
något uppbrott från gamla grundläggande sedvänjor, 
såsom sättet att fördela jorden eller bruket att ta arbe
te utanför den egna hembygden; den är snarare en ny 
social form i vilken dessa sedvänjor kan bevaras och 
förstärkas. Och i ett skede då relationerna till omvärl
den på olika sätt blivit alltmera viktiga och påtagliga 
blir byn den sociala enhet, som möjliggör såväl en inre 
samverkan mot som en utvidgad interaktion med den
na omvärld.

Andra bygder
Syftet i detta kapitel är att rikta uppmärksamheten 
mot några andra delar av Sverige och låta dem fram
träda i samma långtidsperspektiv som jag ovan tilläm
pat på Leksandsbygden. Meningen med detta är såle

des att skapa en form av jämförande bakgrund till de 
tankar om denna bygd, som jag här presenterat. Att 
teckna en sådan bakgrund är inte utan vidare givet och 
egentligen skulle man kunna göra den hur omfattande 
och detaljerad som helst, vilket dock vore att gå utan
för ramarna för detta arbete. Det har aldrig varit av
sikten att spegla den kulturella mångfald och variation, 
som alla de olika regionala utvecklingslinjerna från 
yngre järnålder till nyare tid i Sverige representerar.

Som framgått i inledningskapitlet har jag här valt 
en annan väg. Jag utgår från ett enda, avgränsat jämfö
relseområde, Storsjöbygden i Jämtland, och diskuterar 
utvecklingen där med syftet att presentera en sorts 
”motbild” till bygderna vid Siljan. I samband härmed 
gör jag utblickar även åt andra håll men har dock ing
en avsikt att föra en heltäckande diskussion om ut
vecklingen i några andra områden.

Det finns några intressanta poänger med att ut
nyttja just Storsjöbygden som jämförelseområde. Det 
är en del av Sverige, som i likhet med Siljansbygden 
brukar uppfattas som ett exempel på en helt unik his
torisk utveckling. Storsjöbygden i Jämtland är dess
utom speciellt intressant att sätta i jämförelse med Sil
jansbygden på grund av naturtopografiska likheter — i 
bägge fallen rör det sig om en väl sammanhållen, rela
tivt tätbefolkad, central inlandsbygd koncentrerad 
kring en större sjö och dess anslutande vattensystem.

Storsjöbygden har sålunda flera yttre generella 
karakteristika gemensamma med Leksandsbygden 
men representerar ändå en annan historisk utveckling.

Jag har inte för avsikt att presentera en studie av 
Storsjöbygden på den utvecklade nivå, som tidigare 
varit aktuell i undersökningen av Leksandsbygden. 
Vad som här är realistiskt att göra är endast en tämli
gen kortfattad översikt av området, där intresset kom
mer att fokuseras på några centrala moment i det his
toriska skeendet. Inledningsvis tecknas ett perspektiv 
på den förhistoriska bygden under yngre järnålder.

100



Därefter diskuteras problematiken kring förändringar 
av ekonomisk, social och ideologisk karaktär under de 
första århundradena av historisk tid. Slutligen göres ett 
försök att följa utvecklingen i första hand av bebyggel
sen under senmedeltid och början av nyare tid varvid 
ett särskilt intresse givetvis fästes vid de eventuella 
verkningarna av de speciella historiska konjunkturerna 
under 1300- och 1400-talen. Intentionen är att bilden 
av Storsjöbygden i möjligaste mån skall vara kvalitativt 
likvärdig med den som jag ovan givit av Leksandsbyg- 
den. Därefter göres ett försök till precisering av likhe
ter och olikheter mellan de bägge områdena och i det
ta sammanhang kommer jag i några avseenden att göra 
jämförelser även med andra regioner.

Det empiriska underlaget för följande översikt 
över Storsjöbygdens utveckling omfattar av naturliga 
skäl endast sekundära källor. Jag har därför inte haft 
anledning att fördjupa mig i några detalj diskussioner 
av källkritisk art kring de enskilda beläggen för denna 
utveckling.

Jämtland är ett område, som i äldre tid uppvisar flera 
karakteristiska drag och har i vissa avseenden kommit 
att uppfattas som en ”egen nation” även om landskapet 
formellt aldrig utgjort en dylik. Under medeltiden 
hade Jämtland emellertid den mycket speciella ställ
ningen att politiskt tillhöra Norge men i kyrkligt- 
administrativt avseende ligga under det svenska Upp
salastiftet.

Redan under yngre järnålder framträder den 
karakteristiska bild av de centrala bygderna i Jämtland, 
som man kan följa fram i modern tid. Dessa har i förs
ta hand varit lokaliserade till områdena kring Storsjön 
och dess viktigare anslutande vattenleder. En kolonisa
tion av Storsjöbygden, baserad på jordbruk och järn
framställning, har av allt att döma ägt rum under ske
det sen romersk järnålder-folkvandringstid.176 Kun

skapen om detta skeende grundade sig ursprungligen 
främst på gravfynden men har under senare år kom
pletterats även med undersökningar av järnframställ- 
ningsplatser och bebyggelselämningar. Nittio platser 
med lämningar av lågteknisk järnframställning av den 
äldre strandbundna typen har registrerats i Jämtland.177 
De 14C-dateringar som gjorts på dessa platser, ett tju
gotal, har sin tyngdpunkt i ett tidigt skede, 300-tal- 
600-tal. Den enskilda produktionsplatsen har här kun
nat omfatta upp till fem—sex ugnar liggande på rad.

Genom undersökningen av den s.k. ”Kyrklägdan” i 
As socken, centralt belägen i Storsjöbygden, har om
fattande bebyggelselämningar från järnålder och me
deltid kartlagts.178 De äldsta av dessa utgöres av bygg
nader som 14C-daterats till skedet 30o-tal-5oo-tal 
A.D. och bör således representera den första kolonisa
tionen av området. Detta bebyggelsekomplex, vari bl. a. 
ingår ett treskeppigt långhus, har tolkats som en gårds
anläggning, vars ekonomi grundat sig på spannmåls
odling och boskapsskötsel men även jakt och fiske.

Till bilden av den äldsta järnåldersbebyggelsen i 
Storsjöbygden hör också den s.k. ”Mjälleborgen”, dvs. 
den fornborg som är belägen på Oneberget på den 
östra delen av Frösön. Denna fornborg, för övrigt land
skapets enda, har på den sida av berget, som saknat 
naturliga hinder, skyddats av en stenskodd terrass och 
en palissadkonstruktion.179 Innanför denna anläggning 
har husgrunder och kulturlager påträffats. Av 14C- 
dateringar från fornborgen har en majoritet visat sig 
hamna i sen romersk järnålder och folkvandringstid, 
vilket innebär att man bör kunna betrakta dess anläg
gande som en komponent i koloniseringen. Närvaron 
av fornborgen indikerar att speciella, centrala funktio
ner knutits till Frösön redan under folkvandringstid, 
ett mönster som vi skall se upprepa sig under kom
mande århundraden.

I slutet av folkvandringstiden inträffar förändring
ar i bebyggelsen, som sannolikt kan ha haft karaktären
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av ödeläggelse och kris. Arkeologiskt tar detta sig ut
tryck i en påtaglig frånvaro av fynd från perioden ven- 
deltid-början av vikingatid. Fenomenet har iakttagits i 
flera olika sammanhang — i Kyrklägdans bebyggelse
lämningar, i en undersökning av Rödöns fornlämning- 
ar från järnåldern, i fördelningen av dateringarna från 
järnframställningsplatserna. Även Mjälleborgen före
faller ha övergivits under vendeltid. Slutligen har pol
lenanalyser visat på en kulturell nedgång i landska
pet.180

Efter denna period av nedgång i Storsjöbygden 
sker så en kraftig expansion under vikingatid. Pollen
analyserna har visat att omfattande röjningar för åker 
och betesmark har företagits. Undersökningsresultaten 
från Kyrklägdan anger att det åter finns permanent 
bosättning i den centrala Storsjöbygden. Ett sannolikt 
flerfunktionellt långhus representerar här det vikinga
tida skedet. Vad som emellertid mest påtagligt vittnar 
om en nykolonisation under vikingatid och tidig me
deltid är de s.k. ”ödesbölena”, bebyggelselägen som 
ödelagts under senmedeltid och som därefter använts 
som slåtterängar av angränsande byar. Själva ödeläg- 
gelsefasen har naturligt nog ägnats störst intresse vad 
gäller denna typ av bebyggelse men även dess upp
komst förtjänar att uppmärksammas som uttryck för 
etablering av ny bosättning under nämnda skede utan
för de äldre järnåldersbygderna.181 Enligt de arkeolo
giska undersökningar som gjorts är det frågan om en
samliggande gårdar som anlagts vid tiden kring år 
iooo.

Strandbunden järnframställning förekommer i Stor- 
sjöbygden också under vikingatid och tidig medeltid 
men antalet daterade platser från detta skede är betyd
ligt färre än från senromersk järnålder och folkvand- 
ringstid.182 Den strandbundna järnframställningen 
förefaller inte sträcka sig längre fram i tiden än ca 1200.

Vad gäller kristnandet i området äger Storsjöbyg
den ett unikt monument med en närmare information

om omständigheterna kring fenomenet. Det är den 
berömda runstenen på Frösön, den enda i Jämdand 
och ursprungligen placerad vid en bro över till fastlan
det på öns östra del. Stenens text omtalar att ”Ostman, 
Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro och 
han lät kristna Jämtland. ” Runstenen har daterats till 
mitten av 1000-talet och brukar tas som intäkt för ett 
förhållandevis tidigt kristnande i Jämtland. Kristnan
det är emellertid en mera komplicerad företeelse än ett 
beslut av en enda person vid ett enskilt tillfälle och krä
ver därför också en granskning av gravskick och bebyg
gelse med religiösa funktioner.

Av de undersökningar, som genom åren företagits 
i järnåldersgravar i Jämtland, framgår att jordande och 
kremering förekommit parallellt även om det senare 
gravskicket sannolikt varit det dominerande.183 Redan 
under folkvandrings tid finns emellertid skelettgravar, 
som är rikt utrustade med föremål.184 Bägge gravskick
en har av allt att döma varit levande ännu fram i 
vikingatidens slutskede, dvs. början av 1000-talet. Det
samma gäller sannolikt även för sedvänjan att nedläg
ga föremål i gravarna. Sena föremålsgravar har bl. a. 
påträffats på Röstagravfältet i As socken, där en grav 
innehöll ett mynt från Knut den stores tid (1016-35).

Av gravar, som undersökts i anslutning till de 
kristna kyrkorna i Storsjöbygden, är de vid Västerhus 
de äldsta. I enlighet med den vedertagna kronologin 
för den undersökta kyrkolämningen bör de första gra
varna på denna plats ha anlagts vid en träkyrka tidigast 
i slutet av 1000-talet. Dessa gravar är orienterade i 
väst-öst och innehåller inga föremålsfynd, vilket så
lunda tyder på att ett rent ”kristet” gravskick slagit ige
nom under loppet av 1000-talet. Inte heller vid övriga 
kyrkoundersökningar i Storsjöbygden, exempelvis vid 
Frösö, Mattmar och Norderö kyrkor, har man påträf
fat spår av något annat gravskick under kyrkornas äld
sta skeden.185

Trots frånvaron av hedniska influenser i gravs kick-

102



et på de äldsta kyrkogårdarna har frågan om kult
kontinuitet kommit att bli aktuell i Storsjöbygden.186 
Framför allt är det frågan om indikationer i ortnam
nen. På fem platser i området finns namnet ”Hov” 
belagt, vilket indikerat en gård med funktioner knutna 
till hednisk kult. På alla ”Hov”-platserna har tidigme
deltida kyrkor uppförts (Alsen, Frösö, Hackås, Nor- 
derön och As). Namnet Vi, som har en liknande inne
börd, återfinnes i Näs socken där det har en rumslig 
anknytning till den medeltida kyrkan.

Det närmast sensationella fyndet av en stubbe, till
lika med en stor mängd djurben, under koret till Frösö 
kyrka ger anledning att tro att den kristna helgedomen 
medvetet anlagts på en äldre hednisk kultplats - en 
offerlund där man offrat djur.187 Ett fynd av en järnål- 
dersgrav i golvet till Hackås kyrka har också anförts 
som en indikation i detta sammanhang men det är 
tveksamt om man kan använda denna för att visa verk
lig kontinuitet i kulten på denna plats.188

Det förefaller således som det finns ett samband 
mellan de första kristna kyrkorna och äldre storgårdar, 
vilka samtidigt varit centra för en hednisk kult. Kyrko- 
byggandet i Storsjöbygden bör av allt att döma ha 
inletts under iooo-talets senare del såsom fallet Väs
terhus visar. Även om vi sannolikt får räkna med ett 
första skikt av träkyrkor utgör Jämdand ett exempel på 
ett tidigt stenkyrkobyggande; redan under perioden 
noo-tal-början av 1200-talet uppföres i Storsjöbygden 
såväl absidkyrkor (Alsen, Hackås och Västerhus) som 
kyrkor med smalare rakslutet kor (Frösö, Norderö, 
Västerhus [z:a skedet] och Ås).189 Brunflo utgör ett 
ensamt exempel på en tidigmedeltida korskyrka. Vid 
två kyrkor (Brunflo och Sunne) har under noo-talet 
även kastaler uppförts.

Huvuddelen av de medeltida kyrkorna i Storsjö
bygden utgör centra i ett stort antal socknar, av vilka 
flera är ytmässigt mycket begränsade. Sammanlagt 
sexton socknar har direkt geografisk anknytning till

Storsjön (Fig. 36). Detta förhållande samt den all
männa karaktären i de äldsta stenkyrkornas arkitektur 
gör det troligt att deras uppförande initierats av en 
lokal, social elit med traditioner från yngre järnålder. 
Gårdskyrkor har otvivelaktigt funnits i området. Väs
terhus utgör exempel på en dylik, vilken aldrig uppnått 
status av sockenkyrka. Hackås och Marieby anses 
urspungligen ha varit gårdskyrkor medan det är mera 
osäkert om så varit fallet även med de övriga medeltida 
sockenkyrkorna.190

Frösöns centrala roll i Storsjöbygden framträder 
tydligt under tidig medeltid. Ortnamnet anses sedan 
länge som det viktigaste indiciet för att ön varit cent
rum för kulten av guden Frö, en plats med eventuellt

NORDERÖ
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Fig. 36. Karta över socknar i Storsjöbygden i Jämtland. 
Map ofthe parishes of the district of Storsjön in Jämtland.
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samma centrala religiösa funktioner som Gamla Upp
sala i Uppland. Sedan när Frösön haft en sådan speci
ell status samt var på ön kultplatsen varit belägen är 
ännu höljt i dunkel men det är givetvis mycket lockan
de att dra in de ovan nämnda fynden från koret i Frö- 
sö kyrka i detta sammanhang.

Ytterligare två viktiga funktioner var knutna till 
Frösön, det centrala tinget för Jämtland, ”Jamtamot", 
samt den årliga Gregorius-mässan. Bägge ägde rum i 
mars, tinget en vecka efter marknaden. På Frösön kom 
också den medeltida kungsgården att ligga, centrum 
för kungamaktens förvaltning i Jämtland. Vi ser såle
des här hur nära sambandet varit mellan de centrala 
religiösa, administrativa och merkantila funktionerna 
och hur tydligt en kontinuitet från hednisk tid och 
fram i medeltid framträder vad gäller lokaliseringen i 
området av dessa funktioner.

Som tidigare omtalats, sker en omfattande agrar 
expansion under vikingatid och tidig medeltid. Ge
nom undersökningarna i Kyrklägdan samt på några av 
ödesbölena har vi fått en viss kunskap om karaktären 
på den medeltida bebyggelsen i Storsjöområdet. Här 
har uppenbarligen funnits variationer i gårdarnas 
utformning. På Kyrklägdan har olika funktioner på 
gården varit uppdelade på flera byggnader, på de un
dersökta ödesbölena har dessa däremot på ”gammalt” 
sätt varit samlade i en större byggnad.191

Under senmedeltiden sker i Jämtland en stor öde- 
läggelse av gårdar, en följd av den i stora delar av Euro
pa märkbara ”agrarkrisen”. Genom de såväl arkivaliskt 
som arkeologiskt registrerbara, talrika ödesbölena är 
Jämtland otvivelaktigt en av de delar av det nuvarande 
Sverige där spåren av denna kris är som mest tydliga. 
Odeläggelsen har emellertid inte endast drabbat mar
ginella bosättningar utan är även synlig i centrala be- 
byggelseområden såsom resultaten från Kyrklägdan 
visar. Bilden kan ytterligare förstärkas genom Thomas 
Bartholins dendrokronologiska resultat från Jämtland

och Härjedalen, vilka på samma sätt som Dalarna här
rör från undersökningar i stående medeltida timmer
hus (Fig. 23). Även om dateringarna från äldre medel
tid är färre, tycks det även i denna del av Sverige ha 
varit ett långt uppehåll i husbyggandet från 1360-tal till 
1450-tal.192

De förklaringar till odeläggelsen i Jämtland, som 
presenterats i modern historisk forskning, är de all
mänt vedertagna. Dessa utnyttjas när det gäller att för
stå agrarkrisen såväl som ett generellt europeiskt som 
ett lokalt fenomen. Den starka agrara expansionen 
under tidig medeltid medför, efter det att all tillgäng
lig odlingsmark tagits i anspråk, en övergång till ett 
jordbruk med intensivodling av jorden.193 Eftersom 
detta sker på bekostnad av boskapsskötseln blir jordar
na efterhand utsugna med akuta försörjningsproblem 
för en ständigt ökande befolkning som följd. För detta 
agrarsamhälle i kris får de stora pestepidemierna vid 
1300-talets mitt avsevärda verkningar. I Jämtland har 
man räknat med en minskning av gårdsantalet med ca 
36%.194

Rimligen har detta även fått betydande sociala 
konsekvenser. Som jag ovan nämnde tydde de äldsta 
stenkyrkornas karaktär på närvaron av en social elit i 
området under tidig medeltid. Kyrkotopografin torde 
sålunda vara ett uttryck för ett antal mindre, sociala 
enheter, vilka vi skulle kunna kalla för lokala hövdinga- 
dömen. Förutsätter vi att hövdingarnas status grundat 
sig på någon form av redistributiv fördelning av ett 
agrart överskott bör den senmedeltida krisen med all 
sannolikhet ha inneburit en kollaps för detta sociala 
system. Vi vet dock inget närmare om dessa tidigme
deltida stormän vid Storsjön. Klart är dock att det i 
Jämtland under senmedeltiden funnits en form av låg
adel, vars status i första hand grundat sig på handel 
snarare än på jordinnehav.195 Ett berömt exempel på 
denna jämtländska adel är Skunck-ätten med säte i 
Hackås och Västerhus. Vilka sambanden är mellan
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dessa senmedeltida handelsmän och de första kyrko- 
byggarna förblir dock oklart. Ett annat olöst problem 
vad gäller den sociala utvecklingen i Storsjöområdet 
utgör bakgrunden till uppförandet av borgen Ti- 
brandsholm vid Rödösundet.196 Anläggningen är idag 
en ruinkulle i vilken ett tegeltorn påträffats. Den är 
omnämnd i ett dokument från 1402 men har troligen 
rivits inte långt därefter. Av allt att döma har Ti- 
brandsholm varit en i tiden ganska kortvarig företeel
se. Om den uppförts som fogdeborg med centrala fis
kala funktioner eller om den haft sin förankring i en 
mera lokal maktstruktur är för närvarande svårt att 
avgöra.

Under alla omständigheter är det uppenbart att en 
genomgripande omläggning av den agrara ekonomin 
äger rum i Jämtland som en följd av agrarkrisen. Från 
ett intensivt jordbruk övergår man till en driftsform, 
som kännetecknas av en mindre andel odlade åkrar och 
en dominerande extensiv boskapskötsel.197 De många 
ödesbölena blir här en viktig resurs, inte som platser för 
ny bebyggelse utan som slåtterängar för de kvarvaran
de byarna i socknarna. På detta sätt kunde man uppnå 
en bättre balans i jordbruket, där odlingsmarken inte 
riskerade att utarmas på grund av brist på gödsel. Ett 
dylikt system förutsätter en tämligen statisk befolk
ningssituation, vilken av allt att döma präglat Jämtland 
under slutet av medeltiden och början av nyare tid. 
Helge Salvesen har i detta sammanhang pekat på spe
ciella sociala mekanismer i det jämtska bondesamhäl
let, som hindrat en nyetablering på de gamla bebyggel
selägena och därmed också en snabb befolkningstill
växt.198 Dylika mekanismer behöver sannolikt inte ha 
yttrat sig som uttalade förbud mot nyodling utan kan 
snarare ha haft formen av kulturellt definierade och 
således av alla omfattade föreställningar om tillvaron.

De jämtländska byarna har från och med senme
deltiden utgjort tämligen homogena kollektiv utan 
inblandning av någon jordägande adel, som kunnat

framtvinga nyodlingar. Man har velat använda termen 
”flermannsbosetning om dessa byar, vilket innebär att 
det mera är frågan om gårdar med flera brukare än om 
reglerade byar enligt ett sydskandinaviskt mönster.199 
Näraliggande exempel på ”flermannsbosetningen”, som 
kännetecknas av en betydligt mera oregelbunden be- 
byggelse än den sydskandinaviska byn, finner man 
framför allt på norskt område, på Vestlandet och i 
Trøndelag, samt i Härjedalen.

Viktiga verksamheter för invånarna i Storsjöbyg- 
den vid sidan av boskapsskötsel och åkerbruk var de 
s.k. ”utmarksnäringarna”, framför allt jakten på päls
djur och lågteknisk järnproduktion. Dessa näringar 
hade ett mycket klart merkantilt syfte. Handel med 
företrädesvis skinn och järn men även med tyger och 
andra hemslöjdsvaror var ett utmärkande inslag i jäm
tarnas liv långt fram i nyare tid. Det stora antalet pro
duktionsplatser för myrjärn i Jämtland, daterade till 
senmedeltid och nyare tid, skall alltså betraktas i detta 
merkantila sammanhang.200 Verksamheten hade for
men av handelsresor under vinterhalvåret till ett tiotal 
olika bondemarknader i Sverige och Norge. De vikti
gaste av dessa var marknaden i Levanger på den nors
ka västkusten samt den ovan nämnda Gregoriusmäs- 
san på Frösön. I Levanger sålde jämtarna sina egen- 
producerade varor samt köpte norsk fisk, vilken de 
sedan avyttrade på Frösömarknaden.201 Det är osäkert 
hur långt tillbaka i tiden dessa merkantila kontakter 
mellan Jämtland och norska atlantkusten kan föras. 
Marknaden på Frösön är omtalad redan vid mitten av 
1100-talet, den i Levanger dock inte tidigare än senare 
delen av 1400-talet.202

*

Jämför vi nu utvecklingen i Storsjöbygden från järnål
der till nyare tid med motsvarande utveckling i Lek- 
sandsbygden kan vi konstatera att tidpunkten för en 
första kolonisering tycks ha inträffat ungefär samtidigt
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i de bägge områdena, dvs. i sen romersk järnålder/bör
jan av folkvandringstid. Men därmed upphör också 
alla direkta likheter. Det är visserligen frågan om en 
agrar kolonisation baserad på permanent gårdsdrift 
såväl i Storsjöbygden som i Leksandsbygden, en kolo
nisation som vi av allt att döma kan betrakta som en 
del av den stora bebyggelseexpansionen i Nordskandi
navien under romersk järnålder. I det förra området 
finns emellertid ett antal karakteristiska drag, som vi 
inte kan iaktta i Dalarna. Den strandbundna järnhan
teringen har i Storsjöbygden en markerad tyngdpunkt 
redan i perioden 30o-tal-6oo-tal medan samma före
teelse i Dalarna har en motsvarande tygdpunkt först i 
ett senare skede, dvs. óoo-tal-goo-tal. Den stora forn- 
borgen på Frösön är visserligen en solitär i Jämtland 
men dess närvaro sannolikt redan i kolonisationskedet 
ger en antydan om speciella politiska och sociala för
hållanden. En motsvarande företeelse saknar vi helt i 
Siljansregionen.

Förändringarna i Jämtland omkring år 600 speglar 
eventuellt inledningen till ett skede präglat av kris och 
ödeläggelse. Detta fenomen, som således skulle kunna 
representera ett brott i utvecklingen, har för övrigt 
kunnat iakttas över stora delar av södra Norrland.203 
Det är dock svårt att finna några tydliga belägg för att 
något liknande inträffat i Dalarna. Framför allt är det 
de många 14C-daterade järnframställningsplatserna 
från skedet 600-tal—900-tal, som tyder på motsatsen.

En stark agrar expansion under vikingatid och 
tidig medeltid är märkbar i bägge områdena och kan 
för övrigt iakttas över stora delar av Europa vid denna 
tid. I Jämtland resulterar denna expansion i etablering 
av ensamgårdar utanför de äldre bebyggelseområdena, 
något som inte tycks förekomma i Siljansbygden, där 
expansionen snarare har formen av en utvidgning av 
dylika områden. Vattenanknutna järnframställnings- 
platser finns med som ett inslag i kulturlandskapet 
under detta skede både i Jämtland och Dalarna men i

bägge områdena förefaller järnhanteringen då vara en 
verksamhet av mindre omfattning i förhållande till 
tidigare skeden. Slutpunkten för denna förhistoriska 
typ av lågteknisk järnhantering ligger kring 1200, en 
datering som Jämtland och Dalarna har gemensam 
med flera andra områden i Sverige, såsom Gästrikland, 
Småland och Västergötland.204

Vad gäller kristnandeprocessen föreligger flera 
karakteristiska olikheter mellan Jämtland och Dalarna. 
I Jämtland finns ett inslag av skelettgravar parallellt 
med brandgravar från folkvandringstid och fram 
genom yngre järnålder. I vårt område vid Leksand 
uppträder däremot skelettgravskicket först i vikingati
dens slutskede och förfaller då att helt ha trängt undan 
brandgravskicket.

Sedvänjan att begrava de döda med föremål också 
på den kristna kyrkogården, av vilken vi kunde se så 
tydliga spår i Leksand, har uppenbarligen inte före
kommit i Storsjöbygden. Ett kristet gravskick - jord
begravningar utan föremål - tycks här vara det allena- 
rådande från och med 1000-talets senare hälft. Det är 
dock tydligt att det råder stora regionala variationer 
vad gäller gravskicket under övergångsskedet vikinga
tid-medeltid. Som Anders Broberg nyligen visat har 
brandgravar anlagts i södra Uppland efter 1030 och i 
norra Uppland ännu längre fram i tiden, dvs. in i 1100- 
talet.205 Det är då frågan om ett brandgravskick som 
förekommer parallellt med skelettgravskicket.

Skelettgravar från övergångsskedet sen vikinga
tid/ tidig medeltid, som uppvisar de största likheterna 
med gravarna i Leksand från samma tid, är de s. k. kyr- 
kogårdsfynden på Gotland.206 Dessa består av gravar 
som påträffats på de kristna kyrkogårdarna och som 
varit utrustade med föremål från 1000- och noo-talen. 
Till skillnad från Leksandsgravarna innehåller de got
ländska kyrkogårdsfynden dock inga gravkärl eller 
vapen utan endast föremål med anknytning till kläde
dräkten, smycken och liknande. Gravarna på Gotland
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förefaller däremot, på samma sätt som i Leksand, att 
ha varit uppdelade efter kön i en sydlig manssida och 
en nordlig kvinnosida på kyrkogården. Det skall även 
tilläggas att det på Gotland förekommit begravningar 
även på de äldre gravfälten fram till noo-talets slut 
parallellt med begravningarna på kyrkogårdarna.

Beträffande de äldsta kyrkorna i Storsjöbygden 
förefaller det mycket sannolikt att många av dessa haft 
ett samband med äldre hedniska ”hov”-platser. Ett 
stort antal kyrkor, sexton stycken, uppföres vid Stor
sjön under noo-talet och början av 1200-talet och den 
sockenstruktur som därmed framträder är mycket 
karakteristisk. Framför allt avviker den på ett avgöran
de sätt från den motsvarande struktur som känneteck
nar Siljansregionen. Vi har å ena sidan ett stort antal 
till ytan förhållandevis små socknar, å andra sidan 
några få, mycket stora socknar. I Storsjöbygden finns 
vidare indikationer på att Frösön haft någon form av 
funktion som central kultplats, dvs. varit gemensam för 
hela området. En dylik funktion torde av ortnamnet 
att döma ha sitt ursprung i hednisk tid. Något motsva
rande kan vi inte spåra i Siljansregionen. Här framträ
der platsen för den senare sockenkyrkan, åtminstone 
från och med 1000-talet, som den enda gemensamma 
religiösa och sociala samlingspunkten. Vi har för när
varande inga belägg för att denna plats haft traditioner 
tillbaka i hednisk tid.

Ett monumentalt stenkyrkobyggande inledes un
der noo-talet i Storsjöbygden, vilket sannolikt före
gåtts av en period med träkyrkor. En dylik kronologi 
för det äldsta kyrkobyggandet tillika med de karakte- 
risktiska dragen i arkitekturen, absider, rakslutna kor, 
västtorn, kastaler etc., har många paralleller i det 
medeltida Sverige, inte minst i sydligare delar av land
et såsom de centrala områdena i Götalandskapen och i 
södra Uppland. Även i Norrland finns på flera håll spår 
efter en liknande kyrkoutveckling såsom i Hälsings- 
lands centralbygder och i Ädalen i Ångermanland.207

Jämfört med nämnda områden är det uppenbart att 
Siljansregionen representerar något helt annat. I Lek
sand har vi sett att en stenkyrka byggs först kring 1300 
men att denna haft en, kanske två föregångare, med 
dateringar sannolikt redan från 1000-talet. Dessa före
gångare har dock lämnat endast svaga och svårtolkade 
spår efter sig och kan knappast ha haft samma monu
mentala karaktär som de första stenkyrkorna i Jämt
land. Intressant nog finns en antydan om något lik
nande i Norduppland. Som Anders Broberg framhål
lit kan de äldsta sockenkyrkorna i detta område inte 
dateras tidigare än till 1200-talets slutskede.208 Här 
föreligger emellertid ett kunskapsproblem vad gäller 
den religiösa utvecklingen från det att de förhistoriska 
gravfälten overgives på noo-talet och fram till 1200- 
talets slut. Var har begravningar ägt rum under detta 
drygt hundra år långa skede? Fynd av tidiga kristna 
gravar i Uppland, bl. a. vid Husby i Tierps socken och 
vid Vendel, tyder dock på förekomsten av äldre kyrko
gårdar, eventuellt i anslutning till träkyrkor, vilka såle
des skulle kunna fylla ut tomrummet under noo-talets 
senare del/1200-talets första hälft.

Under 1300- och 1400-talen sker en påtaglig tillba
kagång i bebyggelsen, såväl i Jämtland som i Lek- 
sandsbygden. Fenomenet, den senmedeltida agrarkri
sen, är väl känt och kan iakttas över stora delar av Nor
den. I Jämtland har krisen resulterat i en omfattande 
ödeläggelse, som till stor del tycks ha drabbat perifert 
liggande gårdar, medan ödeläggelseindikationerna i 
Leksandsbygden däremot kan observeras i det centra
la bebyggelseområdet. Vad gäller utvecklingen efter 
krisen förefaller denna ha varit tämligen olikartad i de 
bägge områdena. Medan en statisk bebyggelsesitua
tion uppenbarligen varit rådande i Storsjöbygden un
der slutet av medeltiden och in i nyare tid, har Lek
sandsbygden under samma skede kännetecknats av en 
betydligt mera dynamisk bebyggelseutveckling. Ett 
gemensamt drag tycks dock vara en övergång till en



dominerande extensiv boskapsskötsel. Utmarksnär- 
ingar och handelsresor, som är karakteristiska inslag i 
det jämtska bondesamhället under senmedeltid och 
nyare tid, är uppenbarligen inte lika framträdande i 
Dalarna, även om företeelserna som sådana finns även 
där. Bygdehantverk och arbetsvandringar förefaller i 
detta senare område att ha varit de viktigaste verksam
heterna vid sidan om jordbruket.

Den arkeologiskt mycket påtagliga bebyggelseför
ändringen i Leksandsbygden kring 1700 är av allt att 
döma något speciellt för detta område. Det måste dock 
i detta sammanhang framhållas att vi för närvarande 
saknar andra arkeologiska jämförelsematerial från denna 
tid, som är kvalitativt likvärdiga med det vi har i Lek
sand.

Den jämförelse, som här genomförts, är mycket 
översiktlig till sin karaktär. Långa tidsförlopp och 
komplicerade historiska sammanhang har beskrivits 
ytterst kortfattat. Jag hävdar dock att denna jämförelse

kunnat visa att Leksandsbygden och Storsjöbygden re
presenterar två tämligen olikartade utvecklingslinjer 
trots flera yttre likheter områdena emellan. Vi har sett 
hur skillnader börjat framträda redan under förhisto
risk tid, framför allt vad gäller utvecklingsförloppets 
kronologi. När vi rör oss i tidig historisk tid vill jag sär
skilt framhålla de karakteristiska olikheterna, struktu
rella såväl som kronologiska, i sockenbildningen och 
kyrkobyggandet. Under senmedeltid och nyare tid har 
de båda områdena på ett avgörande sätt berörts av 
samma generella, historiska konjunkturer, såsom ag
rarkrisen på 1300- och 1400-talen. Samtidigt ser vi att 
deras utveckling fortsätter att följa två olika linjer.

I ett tidigare kapitel har jag ingående studerat 
Leksandsbygden under dryga tusen år. Dess utveckling 
under denna tid har utan tvekan likheter med andra 
områden vad gäller enskilda punkter. Det står dock 
klart att denna utveckling som helhet representerar nå
got alldeles eget.
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FYRA PERSPEKTIV PÅ ETT LANDSKAP

Inledning
I detta avslutande kapitel vill jag framför allt försöka 
sammanfatta det föregående och i samband härmed 
också besvara några av de frågor, som jag inledningsvis 
formulerade och ansåg väsentliga att ställa inför studi
et av vårt landskap vid Leksand. I viss mån innebär 
detta även ett försök till precisering av ett generellt för
hållningssätt till kulturlandskapet.

Jag har disponerat det följande i fyra avsnitt, som 
vart och ett representerar ett speciellt perspektiv eller 
tema. De olika avsnitten har fått något metaforiska tit
lar, med vilka jag försökt fånga några, som jag uppfat
tar det, särskilt väsentliga kvalitéer i landskapet. Det 
första handlar om förändring och kontinuitet, det 
andra om landskapets innehåll, det tredje om den kul
turella särprägeln och det fjärde slutligen om landska
pet och omvärlden.

Den föränderliga kontinuiteten
I inledningskapitlet talade jag om förändring som nå
got mycket centralt i förståelsen av landskapet och som 
en företeelse som redan vid en första anblick av detta 
landskap framstod som uppenbar och odiskutabel. 
Också i de följande analyserna har förändringen haft 
en framträdande plats. Samtidigt måste vi i likhet med 
Ulf Sporrong fråga oss om inte vissa element i land

skapet har ett ursprung i mycket avlägsna tider. Finns 
det alltså konstanter här, orörliga genom tiden? Hur 
kan vi förstå sådana konstanter i ett förändringsper- 
spektiv?

Vi har sett hur landskapet vid Leksand koloniseras 
sannolikt någon gång i början av yngre järnålder och 
tas i anspråk av gårdar utmed älven. Med järnfram- 
ställningsplatsen och gravfältet har en rituell enhet 
skapats kring den enskilda gården. I vikingatidens slut
skede börjar denna enhet att förändras genom den nya 
sedvänjan att begrava de döda obrända. Med detta 
skick, som även innebär gravläggningar i andra topo
grafiska sammanhang, upprättas nya rituella samband 
dels mellan gården och landskapet och dels mellan går
darna. Med den lilla gravplatsen definieras ett dylikt 
samband mellan gården och ett landskap, som på ett 
avgörande sätt börjat förändras genom röjningar. På 
Kyrkudden skapar den stora gravplatsen, sannolikt i 
anslutning till en kultbyggnad, en rituell gemenskap 
mellan gårdarna. Bruket att nedlägga gåvor i gravarna 
vittnar om att starka föreställningar om gårdens förfä
der fortfarande är levande. Järnhanteringen, som av allt 
att döma spelar en mycket stor roll i föreställningsvärl
den, upphör inte omedelbart. Ännu vid övergången 
mellan vikingatid och tidig medeltid förekommer ned
läggning av järnstycken och slaggklumpar i gravar.

109



Omkring 1200 har såväl järnhantering som äldre 
gravsedvänjor sannolikt upphört, vilket vi otvivelaktigt 
måste uppfatta som en ytterst genomgripande föränd
ring av föreställningsvärlden. Jag har tidigare hävdat 
att denna förändring torde ha inneburit att den socia
la identiteten, från att tidigare främst vilat på järnhan
teringen, nu på ett avgörande sätt sammankopplas 
med jordinnehavet. Frågan är emellertid om vi skall 
betrakta detta som en uteslutande harmonisk process. 
Med hjälp av de enastående Västannortjärnsfynden 
har vi kunnat se hur man på 1200-talet försökt upprät
ta nya rituella samband mellan gården och landskapet. 
Det är i detta fallet gårdar som etablerat sig i nya lägen 
på marker invid sjöar, vilka fått en ny social betydelse. 
På Kyrkudden har det åtminstone sedan 1000-talet 
funnits ett centrum, som skapat en religiös och social 
samhörighet mellan gårdarna, men skeendet fram till 
dess att stenkyrkan byggs omkring 1300 har uppenbar
ligen varit komplicerat med kanske flera kultbyggna- 
der som avlöst varandra. Efter 1300 har en generell 
nedgång drabbat bygden med befolkningsminskning 
och ödeläggelse av åkrar och gårdar. Nedgångens verk
liga omfattning är dock svår att avgöra.

Förklaringarna till 1300-talets nedgång omfattar 
numera, som nämndes i föregående kapitel, inte endast 
yttre orsaksfaktorer såsom pestepidemier utan även 
inre strukturella faktorer, vilka inneburit en grundläg
gande obalans i odlingssystemen. Jag skulle dock inte 
vilja reducera det hela till en fråga om endast agrar eko
nomi utan hävda att det också är frågan om att socialt 
hantera landskapet. Den äldre medeltidens landskap 
har varit ett expanderande landskap med nyodlingar 
och etablering av nya gårdar och dessa gårdars samhö
righet med landskapet har ritualiserats på ett i materi
ell bemärkelse mycket påtagligt sätt. Överhuvudtaget 
förefaller mycket, vilket Västannortj ärnsfynden anty
der, i den enskilda gårdens liv att ha varit starkt ritua
lis erat på ett sätt som påminner om äldre skeden.

Anläggandet av nya gårdar, vilket således haft en kon
kret anknytning till särskilda terrängelement, har san
nolikt inte inneburit några komplikationer så länge ny 
mark fanns att tillgå. Men när alla tänkbara gårdslägen 
tagits i anspråk i enlighet med de givna sociala ritua
lerna torde problem ha uppstått. Sannolikt kan det ha 
funnits någon form av kulturella hinder att etablera nya 
gårdar i trakter utanför de äldre bosättningsområdena.

Nedgången under 1300-talet förefaller emellertid 
markera en övergång till ett annat socialt och ekono
miskt agerande i landskapet. Offerritualerna vid Väst- 
annortjärn upphör vid denna tid och vi kan då även 
spåra indikationer på förändringar i den agrara ekono
min. Under senmedeltiden får vi vidare en dynamisk 
bebyggelseutveckling med anläggande av gårdar i nya 
lägen på de bördiga sedimentjordarna mellan älven 
och skogarna. Jag vill hävda att det för denna del av 
Dalarna speciella system för jordfördelning, som Ulf 
Sporrong beskrivit utifrån 1700- och 1800-talens jor- 
deböcker, med en uppdelning av den enskilda gårdens 
jordinnehav på många små lotter högst sannolikt är en 
frukt av förändringen under senare delen av 1300-tal- 
et/början av 1400-talet. Det gamla sättet att besvärja 
landskapet med olika former av ritualer avvecklas och 
istället blir inägomarken ett socialt redskap som kan 
användas för olika strategiska syften, exempelvis för att 
upprätta allianser mellan gårdar eller för att skapa nya 
gårdsbildningar. Systemet möjliggör stor rörlighet vad 
gäller bebyggelsebilden och gårdarnas inre samverkan 
och detta är något som i hög grad kännetecknar skedet 
fram till 1600-talets slut. Helt uppenbart har utveck
lingen vid denna tid nått ytterligare en gräns då en ny 
definiering av relationen mellan gården och landskapet 
är nödvändig. Den stora, topografiskt avgränsade byn 
framträder som en permanent form för samverkan 
mellan gårdarna. Denna förändring gör det emellertid 
möjligt att fortsätta fördela jorden enligt det tidigare 
sättet.
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I enlighet med det resonemang som jag ovan fört 
skulle vi kunna förlägga en kvalitativt viktig vattende- 
lare i utvecklingen vid 1300-talet slut/1400-talets bör
jan. Är det därmed också möjligt att avvisa alla tankar 
om en kontinuitet från äldre vikingatida och tidigme
deltida skeden och fram i nyare tid? Jag vill mena att så 
inte är fallet.

Min hypotes är att det finns en grundläggande 
strukturell likhet mellan ett socialt agerande under 
vikingatid/tidig medeltid och ett motsvarande hand-

Fig. 37. Markussons gård i Sundsnäs. Foto från 1909. Fotograf Gerda 
Söderlund. Leksands lokalhistoriska arkiv.
The Markusson farm in the village of Sundsnäs.
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lande under senmedeltid/nyare tid. Medlen för detta 
handlande har varit olika men mönstren för handlan
det däremot tämligen likartade. Under det förra skedet 
var överföring av materiell rikedom det viktigaste sät
tet att markera sociala positioner och att upprätta alli
anser. Fenomenet är, som tidigare nämnts, väl känt och 
belagt på många håll i Europa vid denna tid. Vi kan 
med all sannolikhet förutsätta att särskilt järnet haft en 
sådan viktig social funktion i vårt område. Som jag 
tidigare framhållit, sker under noo-talet den föränd
ringen att järnet definitivt ersättes av jorden som grun
den för den sociala identiteten. Men den senare använ
des inte för att bygga upp stora permanenta godsbild
ningar utan blir det viktigaste mediet för att upprätta 
sociala relationer i ett rörligt, ständigt föränderligt sys
tem, där jordlotterna snabbt kan byta ägare från den 
ena gården till den andra. Detta sker inte omedelbart 
eftersom man under 1200-talet och början av 1300- 
talet fortfarande lever kvar i ett speciellt rituellt förhål
lande till landskapet.

Vad jag menar är alltså att det sker en transforme
ring av ett socialt mönster, vilket innebär att sättet att 
hantera föremålen under vikingatid och tidig medeltid 
överföres på jorden. Det bakomliggande syftet är hela 
tiden detsamma, nämligen att upprätthålla gården som 
en yttersta, oavhängig social sfär, till vilken alla hör 
genom att äga del i dess egendom (Fig. 37). På detta sätt 
kan man således hävda att det finns en lång kontinuitet 
i landskapet från järnålder till nyare tid. I detta land
skap äger stora förändringar rum under denna tid, inom 
den agrara ekonomin, i bebyggelsens struktur, i de reli
giösa uttryckssätten. Men genom dessa förändringar 
finns det ett socialt handlingsmönster som består. Vis
serligen måste detta mönster ständigt transformeras i 
nya yttre former eftersom betingelserna för all mänsk
lig verksamhet förändras kring gården. Dessa olika for
mer är dock yttringar av en likartad, djupare innebörd 
och bildar en ”föränderlig kontinuitet” genom tiden.

Det hedniska järnet
Även om jag i föregående avsnitt formulerade ett kän
netecken, som kan uppfattas som högst grundläggan
de för bygden vid Leksand, kan vi inte sammanfatta 
landskapet endast i en abstraktion om social kontinui
tet. Vi måste också ta fasta på dess innehållsmässiga 
mångfald och hur den sociala kontinuiteten ständigt 
kan transformeras i denna mångfald. Detta avsnitt 
handlar således om landskapets komplexa innehåll och 
med den avsiktligt tillspetsade rubriken vill jag antyda 
att det finns ett nära samband mellan företeelser i 
landskapet, vilka i tidigare forskning oftast blivit stu
derade som helt åtskilda ting. Inledningsvis slog jag 
fast att landskapet måste betraktas som en kulturell 
helhet omfattande alla de företeelser som vi brukar 
sortera in under begreppen ekonomi, sociala förhållan
den och ideologi. Men detta betyder inte att landska
pet bara utgör en gemensam, topografisk ram för en 
rad olika, parallella utvecklingar. Det råder nämligen 
mycket bestämda relationer mellan det vi exempelvis 
kallar ekonomi och ideologi. Vilka helheter kan vi såle
des se i landskapet och hur förändrar de sig? Kort sagt, 
varför är järnet hedniskt?

I den rituella enhet, som jag menat mig kunna 
uppfatta under större delen av yngre järnålder, utgör 
gården tillvarons centrum. Den är centrum för kulten, 
för de sociala relationerna, för det dagliga arbetet på 
åkrar och ängar. På intilliggande gravfält och järn- 
framställningsplats kunde man ideologiskt besvärja 
den omgivande naturen och övernaturen, vilka inte var 
två skilda ting utan ingick i samma mytologiska helhet.

Som redan nämnts, börjar denna enhet att brytas 
upp i vikingatidens slutskede. Gårdarna ligger till en 
början kvar i sina gamla lägen men landskapsrummet 
kring dem börjar förändras genom omfattande röj
ningar för nya odlingsmarker. Järnhanteringen fortsät
ter men förefaller vara på tillbakagång, åtminstone i ett 
rent kvantitativt avseende. I detta sammanhang sker
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den ideologiska förändring, som införandet av skelett
gravskicket representerar. Detta vill jag uppfatta som 
ett uttryck för en ny föreställning om förfäderna som 
närvarande i landskapet i en mycket konkret bemär
kelse och som delaktiga i en pågående förändring av 
detta landskap. Samtidigt ser vi att gården inte längre 
är tillvarons enda centrum. En ny plats bildar mitt
punkt i ett större landskapsrum i vilket många gårdar 
ingår och utifrån denna plats definieras en ny ideolo
gisk och social gemenskap mellan dessa gårdar.

Den rituella enhet som rått under ett tidigare ske
de av yngre järnålder har därmed avlösts av något mera 
komplext. Jag har tidigare påstått att de speciella for
mer av skelettgravskick, som framträder i Leksands- 
bygden under senvikingatid/tidig medeltid, är ett 
uttryck för en dualitet i föreställningsvärlden, vilken 
man försöker lösa genom begravningar i två olika 
topografiska sammanhang. Men jag skulle även vilja 
formulera det hela som så att här råder ett konfliktar- 
tat förhållande mellan gården och landskapet. Den 
nämnda dualiteten speglar enligt min uppfattning en 
oförmåga att på ett tillfredsställande sätt definiera går
den som ett socialt centrum i tillvaron samtidigt som 
denna måste förhålla till ett annat centrum. Vi kan 
iaktta dualiteten ända fram till 1300-talets senare del. 
Man förmår sålunda inte upprätta någon ny rituell 
enhet liknande den som varit rådande under yngre 
järnålder. Perioden från vikingatidens slutskede fram 
till 1300-talet måste således uppfattas som ett kompli
cerat och högst problematiskt skeende. Vi kan iaktta 
detta i den ständigt pågående omtransformeringen av 
landskapet som präglar denna tid. Det hela slutar med 
tillbakagång och kris på 1300-talet och först vid medel
tidens slut efter detta nedgångsskede kan vi börja 
skönja konturerna av en ny enhet i landskapet. Vad 
som nu har hänt är att människornas förhållningssätt 
till detta landskap radikalt förändrats. Tidigare, under 
järnålder och äldre medeltid, var naturen inget som

utan vidare kunde utnyttjas; marker, skogar, vattendrag 
var alla laddade med ett mytologiskt innehåll och mås
te därför bemästras med hjälp av ritualer av olika slag. 
I vårt arkeologiska källmaterial ser vi en del av detta 
rituella handlande mycket tydligt och vi ser här även 
något mycket typiskt för detta handlande, nämligen 
den föreställningsmässiga föreningen av olika materi
ella uttryck av religion och ekonomi. Västannortjärns- 
fynden vittnar exempelvis om att hanteringen av avfall 
i landskapet ännu på 1200-talet skett enligt ett visst 
rituellt mönster.

Det är detta förhållningssätt till landskapet, som 
man försöker upprätthålla ända fram på 1300-talet. 
Uppenbarligen har det dock blivit en alltmer proble
matisk strategi att inrätta tillvaron efter ty någon ritu
ell enhet i landskapet lyckas man inte längre uppnå. Vi 
måste därmed kunna förutsätta att det skett en slags 
”avmytologisering” av landskapet under senmedeltid, 
något som förmodligen inte kunnat komma till stånd 
utan en djupgående kris. Kanske har vi här en motsva
righet till det som Georges Duby kunnat iaktta på 
kontinenten under ett något tidigare skede, nämligen 
starka tabuföreställningar förknippade med skogstrak
terna, som först efter lång kamp från den kristna kyr
kans sida kunde övervinnas.209 Denna förändring inne
bär att marken och skogen kan hanteras på ett nytt 
sätt, efter egna speciella förutsättningar och regler. Vi 
ser hur fäbodsystemet får ett genomslag under senme
deltid, ett utnyttjande av skogen som kräver en särskild 
organisationsform. Inägomarken delas upp och hante
ras enligt ett visst system, som skapar rörlighet i jord
innehavet men stor flexibilitet i relationerna mellan 
gårdarna. Därmed har ett nytt förhållande skapats 
mellan människan, gården och landskapet. Genom 
speciella arvsregler har alla del i ett individuellt jord
ägande men är samtidigt genom detta ägande starkt 
socialt knutna till det kollektiv som gården utgör. Jord
innehavet skapar ett nära samband mellan människan
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och landskapet eftersom det är ägandet av jord som ger 
den sociala identiteten. Men på samma gång som det
ta system innebär starka sociala bindningar mellan 
människan och detta landskap ger det stora möjlighe
ter till ett rörligt socialt agerande inom landskapet. 
Gården är som förr den sammanhållande sociala enhe
ten men man är inte längre bunden av olika rituella 
tabun i relationen mellan denna och landskapet.

I det nätverk av sociala relationer, som sålunda 
materialiseras i landskapet, är kyrkan och kyrkvallen 
den ideologiska mittpunkten, den plats där man med 
hjälp av den kristna lärans ritualer definierar den ge
mensamma tillhörigheten till detta landskap. Som 
sådan får platsen ytterligare en fysisk manifestering 
under senmedeltiden genom kyrkobyggnadens olika 
arkitektoniska tillskott. Den enskilda gårdens roll som 
en i socialt och religiöst avseende central punkt i till
varon försöker man fortfarande upprätthålla genom 
olika sedvänjor. Även om detta således indikerar att det 
alltjämt råder ett visst mått av dualitet i föreställnings
världen har dessa sedvänjor inte längre något konkret, 
rituellt samband med landskapet.

Från medeltidens slutskede och fram till ca 1700 
kan vi följa landskapet vid Leksand med ett sådant 
innehåll, som jag beskrivit i föregående rader. Vad som 
händer vid den senare tidpunkten är att det sociala spe
let mellan gårdarna, som tidigare haft en rörlig, förän
derlig karaktär, inordnas i en ny, permanent bebyggel
seform - den stora, topografiskt väl sammanhållna 
byn. Det grundläggande sättet att hantera inägomar- 
ken och skogen förblir i stort detsamma men den en
skilda gårdens relation till landskapet får däremot en 
något annorlunda karaktär. Tidigare var man tillhörig 
en gård i ett stort landskapsrum, gemensamt med 
många andra gårdar. Här kunde gårdar belägna på sto
ra avstånd från varandra samverka och sinsemellan 
upprätta sociala relationer men dylika nätverk var dock 
inte varaktiga utan kunde relativt snart förändras från

en generation till en annan. Vad som händer omkring 
1700 är att man blir tillhörig en gård i en by, dvs. går
den inträder i en permanent gemenskap med en grupp 
andra gårdar. En ny helhet uppstår i landskapet, till vil
ken gården definitivt anser sig höra, och denna helhet 
kan därmed skiljas från andra liknande helheter i sam
ma landskap. Den gemenskap som sockentillhörighe
ten representerar består givetvis fortfarande men som 
en del av en by får den enskilda gården, genom de tra
ditioner och sedvänjor den där utvecklar i samverkan 
med de andra gårdarna i byn, en ny identitet.

Landskapets innehåll, som jag här försökt beskri
va under den långa tidsrymden av mer än tusen år, 
befinner sig ständigt i förändring men betraktar man 
detta innehåll vid en viss tidpunkt bildar detta alltid 
någon form av helhet, där de olika komponenterna, 
som utgör denna helhet, står i en bestämd relation till 
varandra. Om vi återgår till inledningen av detta av
snitt ville jag där med metaforen ”det hedniska järnet” 
säga att ingen del av ett landskaps innehåll kan ryckas 
loss och på ett meningsfullt sätt studeras som ett fri
stående fenomen. När jag därför kallar järnet för hed
niskt betyder detta helt enkelt att man aldrig rätt kan 
förstå järnhanteringens betydelse utan att ta hänsyn till 
den religiösa och sociala kontext i vilken denna verk
samhet ingår. Under yngre järnålder ingår järnhante
ringen, har jag tidigare hävdat, i en rituell enhet där 
gården är centrum i tillvaron. En förändring i denna 
enhet, exempelvis nya gravsedvänjor, innebär därför 
också andra förutsättningar för järnhanteringen. Un
der noo-talet upphör denna verksamhet, en bland fle
ra förändringar vid denna tid. Men järnhanteringen 
försvinner inte som en isolerad företeelse utan därför 
att hela den rituella enhet som den ingick i håller på att 
ersättas av något annat.

Förändring av landskapets innehåll betyder dock 
inte endast ett enkelt ersättande av företeelser med 
nya. De kulturella mönster, i vilka ett fenomen som



järnhanteringen ursprungligen ingick och som till sin 
karaktär och struktur avsevärt kom att påverkas av en 
sådan verksamhet, transformeras vidare i nya historis
ka sammanhang där mönstrets struktur består men där 
innehållet är ett annat. På detta sätt kan landskapet till 
sitt innehåll aldrig beskrivas som en rad skilda helhe
ter, placerade på en tidsskala — ett vikingatida land
skap, ett högmedeltida landskap, ett senmedeltida etc. 
— utan måste hela tiden betraktas som en transforma
tion av sitt förflutna.

Den långvariga särarten
Uppfattningen om Siljansbygdernas kulturella särprä
gel är, som inledningsvis nämndes, sedan länge veder
tagen och knappast ifrågasatt. De resultat, som Ulf 
Sporrong nyligen framlagt om jordägandet i regionen, 
har också ytterligare kunnat underbygga denna upp
fattning. Bilden av denna del av Dalarna som ett områ
de av unik karaktär har emellertid byggts upp i princip 
uteslutande med hjälp av material från nyare tid och 
problematiken har således aldrig fått någon belysning 
utifrån ett längre kronologiskt perspektiv. Detta är 
dock nödvändigt för att rätt förstå fenomenet.

Redan från allra första början kan vi skönja kontu
rerna av en särprägel. Visserligen är koloniseringen av 
Dalarna av allt att döma en del av en omfattande agrar 
bebyggelseexpansion under sen romersk järnålder, vil
ken är märkbar i stora delar av Mellan- och Nord- 
sverige. Jämförelsen med Storsjöbygden i Jämtland 
visade emellertid att de sociala förhållandena i de bäg
ge områdena redan under kolonisationsskedet föreföll 
vara tämligen olikartade. Också utvecklingen i Dalar
na under yngre järnålder tycks vara speciell. Varför det
ta område inte i någon nämnvärd utsträckning drabbas 
av ödeläggelse i slutet av folkvandringstid som så på
tagligt sker i många relativt näraliggande trakter utgör 
sannolikt en ytterst komplicerad problematik. Ett svar 
på frågan i detta sammanhang får därför bli av högst

spekulativ karaktär. En möjlig lösning skulle kunna 
sökas i just olika sociala förhållanden. Den stora forn- 
borgen på Frösön kan vara en indikation på att det i 
Storsjöbygden under folkvandringstid funnits en hie
rarkiskt ordnad social struktur. Det skulle således vara 
en dylik företeelse som kollapsar i slutet av folkvand- 
ringstiden. Frånvaron av liknande manifesta anlägg
ningar i Dalarna tyder därmed på att vi här har annor
lunda sociala förhållanden, som gjort att området varit 
mindre sårbart mot de krafter som förorsakat ödeläg- 
gelsen i Jämtland och andra regioner. Jag skulle därför 
vilja hävda som sannolikt att vi redan under detta tidi
ga skede har den självständiga gården som den grund
läggande sociala enheten, vilken inte varit inordnad i 
några hierarkiska relationer.

Ännu mera uttalad blir skillnaden mellan Siljans- 
bygden och Storsjöbygden när vi kommer fram i vi
kingatid och tidig medeltid. I bägge områdena präglas 
tiden av en stark agrar expansion men den sociala ut
vecklingen förefaller vara helt olikartad. I Storsjöbyg
den har, förmodligen med början redan i vikingatid, 
mindre religiösa och sociala enheter byggts upp kring 
ett antal ”Hov”-platser, vilka sedan blir centra i de 
kristna socknarna. De flesta av dessa platser får under 
noo-talet/början av 1200-talet en uttalat manifest ka
raktär genom ett monumentalt stenkyrkobyggande. 
De många socknarna kring Storsjön har dessutom ett 
gemensamt centrum på Frösön, vilket haft såväl religi
ösa och sociala som ekonomiska och administrativa 
funktioner. I bygderna kring sjön Siljan ser vi i vikinga
tidens slutskede framväxten av endast två platser, vilka 
sedan kommer att bilda centra i två mycket stora sock
nar, Feksand och Mora.

Det är otvivelaktigt två skilda typer av social orga
nisation som den olikartade sockenstrukturen i Stor- 
sjöbygden resp. Siljansbygden avspeglar. I det förra fal
let har den sociala enheten formerats kring en gård 
med speciell status, till vilken ett antal andra gårdar



haft en bestämd social relation. I det senare fallet är det 
frågan om ett stort antal socialt likställda gårdar, som 
haft en tillhörighet till ett gemensamt centrum. Också 
gravskicket i de bägge områdena under sen vikinga
tid/ tidig medeltid är sannolikt uttryck för skilda socia
la förhållanden. Sedvänjan att nedlägga föremål i gra
varna långt fram i medeltid, vilken är levande i Sil- 
jansbygderna, bör utan tvekan ses mot bakgrund av 
släktbaserade gårdsgemenskaper där föreställningar 
om gårdens ursprung varit primära. Frånvaron av en 
sådan sedvänja i Storsjöbygden skulle därmed kunna 
ha en bakgrund i en situation där föreställningar om 
gårdens hierarkiska relationer till ett religiöst-socialt 
centrum haft en större betydelse än kulten av de egna 
förfäderna.

Så som Storsjöbygden framträder genom socken
struktur och gravskick har området många paralleller, 
både i Norrlands och Mellansveriges centralbygder. 
Siljansbygden har likheter med andra delar av Sverige 
vad gäller gravskicket under sen vikingatid och tidig 
medeltid. Gotland är härvidlag den tydligaste parallel
len. Denna likhet är särskilt intressant eftersom det i 
bägge fallen rör sig om områden där det inte tycks råda 
någon nämnvärd social stratifiering bland befolkning
en och där den grundläggande byggstenen i samhälls
strukturen är den självägande, släktbaserade gården. 
För övrigt föreligger inga påtagliga likheter mellan 
Gotland och Dalarna. På Gotland tycks exempelvis ett 
stabilt ensamgårdssystem bibehållas från järnåldern 
och fram i nyare tid.210

Beträffande sockenstrukturen i Siljansbygden är 
stora socknar knappast något ovanligt fenomen. Vanli
gen brukar sockenstorleken stå i någon sorts propor
tion till befolkningstätheten såtillvida att stora socknar 
förekommer i glest bebyggda trakter. Ett dylikt per
spektiv är emellertid inte tillämpbart på bygderna 
kring Siljan, som utan tvekan måste betraktas som ett 
relativt tättbebyggt, agrart centralområde. Dess stora

socknar, Leksand och Mora, bör vi därför kunna upp
fatta som ett säreget drag.

1300-talets stora konjunkturnedgång får ett ge
nomslag både i Dalarna och Jämtland och vi kan spåra 
likartade förändringar inom den agrara ekonomin un
der senmedeltiden i bägge områdena, såsom övergång
en till fäboddrift. I övrigt är utvecklingslinjerna tämli
gen divergerande. I Jämtland verkar en närmast statisk 
bebyggelse- och landskapssituation inträda. De sociala 
förhållandena ger ett intryck av att förändras i riktning 
mot en mera egalitär struktur. Visserligen finns här nå
gon form av ”adel”, möjligen med ett ursprung i den 
äldre medeltidens sociala elit, men denna grundar inte 
i första hand sin position på ett utvidgat jordägande, 
som är det normala för motsvarande grupper i andra 
delar av landet, utan mera på en lokal handel.

Det som sker i Siljansbygden under senmedeltid 
och nyare tid förefaller till sina grundläggande drag ha 
en säregen karaktär. Den rörliga bebyggelsebilden, vil
ken är en följd av det lokala systemet för fördelning av 
den odlade jorden och för social interaktion mellan 
gårdarna, tycks inte ha någon riktig motsvarighet på 
annat håll. Även utvecklingen av byarna under det 
aktuella skedet är uppenbarligen mycket speciell. De 
stora byarna, som alltså är en konsekvens av den ge
nomgripande förändringen omkring 1700, är enligt Ulf 
Sporrong att karakterisera som ”agrostäder” och fram
står också i europeiskt perspektiv som unika.211

Skall man försöka ge en sammanfattande karakte
ristik av Siljansbygdernas särart utifrån de resonemang 
jag här har fört är det nödvändigt att i första hand 
framhålla en mycket lång social kontinuitet och de 
speciella former, som man utvecklat i området, för att 
vidmakthålla denna kontinuitet. Högst sannolikt sker 
alltså redan i början av yngre järnålder framväxten av 
en struktur, som i sina grundläggande drag består fram 
genom tiden. Kännetecknet är framför allt släktgården 
som den primära enheten. Relationerna mellan går-
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dama är horisontella, dvs. det föreligger ingen social 
stratifiering i bebyggelsen. Redan i detta tidiga skede 
kan vi anta att ett särskilt mönster för social interaktion 
mellan gårdarna har grundlagts, ett mönster som re
produceras genom tiden om än i transformerad gestalt.

Samtidigt ingår detta område i ett nordskandina- 
viskt, kulturellt mönster där genomgripande konjunk
turer såsom expansionen under vikingatid/tidig me
deltid och nedgången på 1300- och 1400-talen och 
generella företeelser som järnhantering, stenkyrko- 
byggande, fäbodväsen och bybildning är gemensamma 
med många andra områden. De sociala lösningar man 
i Dalarna väljer att utveckla i dessa konjunkturer med 
hjälp av nämnda generella företeelser förefaller dock 
vara helt säregna.

Frågan varför ett visst område kan utveckla unika 
drag måste så slutligen också ställas samtidigt som det 
är tveksamt om denna fråga någonsin kan besvaras till
fredsställande. Varför förekommer kulturell variation 
överhuvudtaget? En vanlig men även tämligen enkel 
förklaring vad gäller områden av Siljansbygdens typ, 
dvs. avgränsade och från andra trakter isolerade områ
den, är att deras naturgeografiska läge bidrar till att 
skapa en kulturell självförståelse av den egna bygden 
som speciell och avvikande, en uppfattning som sedan 
tenderar att förstärkas och bli en del av den egna iden
titeten. Det skulle alltså därmed finnas en kulturell 
benägenhet att utveckla regionala särdrag. Att renodla 
en sådan förklaring vore dock att hamna i en ren natur
determinism. Man förklarar inte heller den geografis
ka variationen. Ett område som Storsjöbygden i Jämt
land, som också kan sägas ha ett liknande naturgeo- 
grafiskt läge, uppvisar ju helt andra karakteristika.

Naturen finns säkerligen med som en komponent i 
orsaksproblematiken men denna problematik är utan 
tvekan avsevärt mera komplicerad. Om man vill förläg
ga uppkomsten av den regionala särarten, vilket jag här 
har menat, tillbaka i början av yngre järnålder, måste

omständigheterna kring själva koloniseringen av områ
det vara av central betydelse. Varifrån kom kolonisatio
nen? Vilka grupper stod bakom denna? Om detta vet vi 
inte mycket. Som tidigare nämnts, kan den agrara eta
bleringen i Dalarna ha skett i någon form av interak
tion med en annan kulturgrupp, dvs. med de män
niskor som anlagt de gåtfulla skogsgravarna och som 
eventuellt haft sin ekonomi baserad på aktiviteter som 
jakt och fiske. De tolkningar av kolonisationsförloppet, 
som tidigare framförts, har gått ut på att detta initierats 
söderifrån med en början i säsongsmässig bebyggelse 
som så småningom blivit permanent. Eftersom en 
sådan tolkning inte längre har stöd i något arkeologiskt 
material, skulle jag vilja föreslå en alternativ hypotes. 
Jag skulle således vilja hävda att den agrara kolonisatio
nen skett inifrån, dvs. det är en befolkning redan när
varande i området och med ett ursprung i skogsgravfäl- 
tens mobila grupper, vilken övergår till en permanent 
gårdsdrift, baserad på järnhantering och agrar verk
samhet. Mindre släktrelaterade grupper etablerar sig på 
gårdar där insikten om det egna ursprunget i landska
pet blir en väsentlig identitetsskapande faktor. I detta 
sammanhang får järnhanteringen stor betydelse. Den 
blir en av de centrala elementen i gårdens rituella liv, 
järnet blir det kanske viktigaste medlet för gården att 
socialt markera sig mot omvärlden. Sannolikt under 
700- och 800-talen, där de flesta 14C-dateringarna från 
järnframställningsplatserna tycks hamna, konsolideras 
denna sociala struktur av självständiga gårdar, var och 
en med en stark, inre rituell uppbyggnad. Även när 
järnhanteringen upphört förblir framgent den sociala 
tillhörigheten till gården och landskapet det konstitue
rande kulturella elementet i bygden.

En sådan tolkning saknar inte komplikationer. Det 
är fortfarande svårt att på ett meningsfullt sätt förkla
ra förhållandet mellan skogsgravarna och de centrala 
bygderna under kolonisationsskedet. Att tolka fram
växten av den permanenta gården som något som

n7



kommit inifrån skulle dock kunna vara ett sätt att för
klara uppkomsten av en kulturell särprägel, vilken i så 
mycket handlar om människans starka förankring i 
den egna bygden. I ett område som Storsjöbygden i 
Jämtland tycks skeendet att ha varit ett annat. De teck
en på en social stratifiering vi här har under de tidiga 
skedena skulle kunna tyda på att koloniseringen av 
området samtidigt varit en manifestering av makt. Väl
kända är Jämtlands kontakter med andra områden, 
inte minst med Norge, vilka varit väl utvecklade långt 
fram i nyare tid. Det är heller ingen ny tanke att Jämt
land koloniserats utifrån. Frågan har närmast varit om 
detta skett från öst eller väst.

Det starka landskapet
I detta sista avsnitt skall jag så göra några reflexioner 
kring Siljansbygdens relationer till omvärlden. Man 
bör inte ta som självklart att ett område utan vidare kan 
bibehålla sin egenart när en angränsande omvärld har 
andra regler för socialt beteende och när så småningom 
krav ställes på området ifråga att detta skall inlemmas 
i en större social och administrativ enhet, dvs. ett rike.

Som klart torde framgått har jag avvisat tanken på 
att utvecklingen i Dalarna under yngre järnålder 
igångsatts och styrts av krafter utanför området. Det är 
först omkring sekelskiftet 1300 som den yttre makten i 
egenskap av den kristna kyrkans formella organisation 
varaktigt etablerar sig i bygden. Detta utesluter inte att 
plundring eller tributtagande tidigare drabbat området 
men det finns ingen anledning att anta något annat att 
det då rört sig om högst tillfällig påverkan. Om en 
världslig makts krav i form av skattepålagor e. likn. på 
Leksandsbygden under senmedeltiden vet vi inte 
mycket men vi kan sannolikt förutsätta att dessa, i den 
mån de överhuvudtaget funnits, varit av blygsam om
fattning. Det är först under 1500- och 1600-talen, som 
vi ser, i enlighet med de skrivna källornas vittnesbörd, 
att bygden i en allt ökande grad dras in i centralmak

tens fiskala system. Vi ser dock inte detta skeende i 
form av fysiska förändringar i landskapet. Den stora 
omgestaltningen av detta landskap under 1700-talets 
första hälft måste enligt min mening främst betraktas 
som något ”inifrån” kommet. Det är egentligen först 
med storskiftet i början av 1800-talet, en händelse som 
legat utanför min undersökning, som centralmakten 
gör ett genomgripande försök att påverka landska
pet.212

Makt betraktas ofta som något enkelriktat, som en 
rörelse uppifrån och ned i ett hierarkiskt system. Men 
maktutövning skall, som Eva Österberg nyligen fram
hållit, kanske snarare betraktas som interaktion, en 
handling mellan två parter, som i minst lika hög grad 
kännetecknats av förhandling och kompromiss som 
fysiskt tvång vid genomdrivandet av krav på skatter, 
utskrivningar etc.213 Jag har i detta arbete studerat ett 
område, som man skulle kunna definiera som en stark, 
lokal maktstruktur. Det är den i socialt och kulturellt 
avseende mycket homogena sockenmenigheten, bestå
ende av ett antal oavhängiga gårdar. Vi har sett hur 
konturerna av en dylik menighet börjar framträda un
der 1000-talet även om det inte kan anses vara klarlagt 
huruvida den har traditioner tillbaka i vikingatid. Ut
vecklingen under iooo-och noo-talen har jag, som 
framgått tidigare, velat tolka som problematisk och 
etableringen av denna menighet har säkerligen inte 
skett utan sociala komplikationer fram till dess att bil
den börjar klarna i slutet av 1200-talet i och med sten- 
kyrkobygget och de första tecknen på en formell sock
enorganisation. Sannolikt kan lösningen på en dylik 
komplicerad social situation under tidig medeltid ha 
varit just accepterandet av en yttre makt, dvs. inlem
mandet i den kristna kyrkans officiella, institutionella 
system, vilket givit en nödvändig social stabilitet åt den 
lokala menigheten.

Vad gäller utvecklingens generella drag finns här 
en intressant parallellitet mellan denna lokala makt-
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struktur och riksbildningens första fas. I bägge fallen 
kan vi iaktta en första ansats omkring år 1000, varefter 
följer ett socialt och politiskt komplicerat och sanno
likt även konfliktfyllt skede under 1000- och noo
talen. Först i slutet av 1200-talet sker en konsolidering 
och institutionalisering av strukturen. Tar man fasta på 
de tankar, som bl. a. Peter Sawyer uttryckt rörande den 
tidigaste riksbildningen, är det förmodligen riktigare 
att uppfatta skeendet från år 1000 och fram till 1200- 
talets slut inte som framväxten av en territoriell över
höghet, vilken utgår från ett enda politiskt centrum, 
utan som en strukturell förändring i många olika om
råden. Denna förändring innebär upprättande av makt 
men härvidlag har det funnits flera sociala alternativ. 
Ett alternativ är ett system av ”feodal”, hierarkisk typ, 
ett annat är menigheten bestående av endast fria jord
ägande bönder. Enligt Alexander Ganses definition 
erkände aldrig menigheten någon utomstående världs
lig överhöghet men som vi kunnat konstatera har vårt 
område vid Leksand dragits in i allt närmare relationer 
med en yttre statsmakt sannolikt med början under 
slutet av medeltiden men framför allt under 1500- och

1600-talen. Om dessa relationer har jag i likhet med 
Eva Österberg velat använda begreppet interaktion 
därför att statsmaktens pålagor i detta sammanhang 
inte kan uppfattas i endast termer av tvång och utsug
ning. Tvärtom har man i området i hög grad kunnat 
integrera de fiskala systemen i de lokala sedvänjorna 
utan att fördenskull ge upp de grundläggande princi
perna för jordfördelning och social tillhörighet.

En huvudförutsättning för denna starka lokala in
tegritet är sålunda områdets homogenitet i kulturellt 
och socialt avseende med den oavhängiga gården som 
centrum för sedvänjor och släktrelationer. Ytterst finns 
här också ett mycket speciellt förhållande mellan män
niskan och landskapet. Allt detta är knappast någon ny 
kunskap om Dalarna, etnologer och kulturgeografer 
har tidigare fäst uppmärksamhet på dessa särdrag. Mitt 
bidrag har här varit att följa detta landskap genom ti
den med hjälp av de möjligheter som den arkeologiska 
metoden ger, från den första koloniseringen till nyare 
tid, med övertygelsen att detta är nödvändigt för att 
förstå detta särpräglade område inte som en perifer 
kuriositet utan som en historisk realitet.
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SUMMARY

THE POWERFUL LANDSCAPE 

An archaeological study of the Leksand district in 
Dalarna from the Late Iron Age up to modern times.

This book deals with landscape and settlement in a 
Swedish parish over a thousand years, from the begin
ning of the Late Iron Age up to about AD 1700. The 
parish in question is Leksand on Lake Siljan in the 
province of Dalarna (Fig. 1). One of the most impor
tant aims of this book is to try to explain why people’s 
conception of how to organize life in this landscape has 
changed. The primary source material is the physical 
remains in the landscape, of the people themselves and 
their activities, their houses and property (Fig. 2).

Another aim of this book is to study the cultural 
landscape as a totality which contains all the compo
nents we usually look upon as separate — ideology, soci
al circumstances, economy, ecology etc. From a metho
dological point of view it is primarily an archaeological 
landscape that will be analysed, and this also applies to 
the Middle Ages and modern times. A study of writ
ten sources is successively integrated in the investiga
tion. In two introductory chapters the research area 
and the archaeological source material are presented. 
The main chapter of this book deals with the internal 
development of the district from the first colonization

in the Iron Age up to 1700 AD. Then follows a chap
ter concerning the relations of the Leksand district to 
the outside world. Finally some essential themes are 
summed up.

The research area
The research area of Leksand is located in the middle 
of the province of Dalarna (Fig. 3). The districts around 
Lake Siljan, which is included in the lake system of the 
Osterdal River, is one of the central settlement areas in 
Dalarna. Usually it is defined as a distinctive peasant 
society with a pronounced egalitarian social structure. 
Neither local magnates nor cities are found in the area. 
Leksand was one of the most densely populated parish
es in Dalecarlia during the Middle Ages and original
ly encompassed a larger area than today.

The settlement in Leksand comprised a great 
number of villages in ancient times (Fig. 4). A lot of 
them are situated near the shores of Lake Siljan and 
along the Osterdal River. The villages had shielings for 
summer pasture in the adjacent wooded areas.

Kyrkudden, on the border between Lake Siljan and 
the Osterdal River, is the centre of the parish. This is the 
location of the medieval church of Leksand, the natural 
meeting-place for the inhabitants of the large parish.
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The archaeological source material
The empirical basis of this book is mainly archaeologi
cal. Written sources from medieval times concerning 
the parish of Leksand are very few.

The Highway yo investigations (Figs. 5-10,12-13)
In connection with the rerouting of Highway 70 in 
1983—84 remains of settlement, graves and production 
areas were investigated. The investigated remains were 
damaged to varying extents by cultivation in modern 
times.

Datable objects were very few and showed an irre
gular chronological distribution. There were some 
older finds from the Late Iron Age and a well-defined 
group of finds from modern times, mostly the 15th- 
17th centuries. Between these two groups of finds is an 
almost “absent” Middle Ages, as regards datable ob
jects. Therefore 14C analysis had to be used to date the 
investigated remains.

The 14C datings indicate a continuous develop
ment of settlement from the Early Iron Age up to the 
17th century. Thus the Highway 70 investigations con
stitute a chronological section through the central dis
trict of Leksand.

The church of Leksand (Fig. 11)
The building of Leksand church has been dated on 
stylistic grounds to the beginning of the 14th century. 
Finds of older walls under the present church floor in
dicate that the church has had at least one precursor 
from the Early Middle Ages.

In 1971 an archaeological investigation was con
ducted under the porch floor. It revealed 164 inhuma
tion graves mostly from the Early Middle Ages, many 
of which contained artefacts.

Västannortjärn (Figs. 14—15)
Västannortjärn is a small tarn at the village of Vastan-

nor. At the eastern edge of this tarn a occupation layer 
was investigated in 1975-77. The finds from this layer 
consist of a great many wooden objects, including far
ming implements, objects of iron and leather and a lar
ge number of coins and small metal objects. The occu
pation layer must have been formed from the end of 
the 12th century up to the latter part of 14th century. 
Because of the coins and the small metal objects the 
finds from Västannortjärn can be interpreted as votive 
offerings.

Other investigations

At the beginning of this century finds of pre-Christi
an inhumation graves were made in the parish of Lek
sand. Another category of material used in this book 
are survey maps of ancient monuments (Fig. 16). An 
outstanding feature of this material is the remains of 
early, primitive iron production.

Palaeoecological investigations have been carried 
out in the Leksand district as well as dendrochronolo- 
gical investigations of still standing timber houses 
from Middle Ages and early modern times.

By the Osterdal River 
- from the Iron Age to modern times
The colonization

The oldest settlement in the Leksand district consists 
of two complexes of remains from the later Roman 
Iron Age or early Migration Period. The establishment 
of this settlement is connected with a general coloni
zation of the district and a contemporary agrarian ex
pansion in the landscape.

Among the settlement remains there are some 
general features, characteristic of the period Late Iron 
Age-Viking Age: houses with roof-supporting posts, 
pit-houses and hearths. Places for primitive iron pro
duction also occur (Fig. 17). Most of these places in
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Dalarna have been dated to the Late Iron Age and the 
Early Middle Ages.

The settlement structure during the Late Iron Age 
is characterized by isolated farms. Places for primitive 
iron production were parts of the farm settlements. 
The farms were mostly located near the river.

The iron and the earth

The single farm was the superior social unit within the 
framework of which the iron production was organi
zed. How should we look upon this production in rela
tion to other activities?

The single farm probably produced a surplus of 
iron. However, the importance of the iron may not be 
considered solely from a technical-economic or mer
cantile point of view, as has been common in former 
research. In this book a ritual perspective on iron pro
duction is used. In this perspective the ritual becomes 
a medium for reproducing the knowledge of a compli
cated process and is at the same time a reproduction of 
a social identity. Thus the ritualized production pro
cess must have had a meaning which was at the same 
time of an economic, religious and social character. 
The ritual included ideas of nature, of the gods, of the 
farm and its ancestors.

The farm and its ancestors

During the major part of the Late Iron Age the form 
of burial is characterized by cremation graves under 
mounds or cairns in Dalarna. In the districts around 
Lake Siljan there is a change from cremation to inhu
mation during the later part of the Viking Age. The 
inhumation graves from the Viking Age all have a spa
tial connection with the settlements of Late Iron Age. 
Each find-spot contained only a small number of gra
ves (Fig. 18). Objects were found in virtually all the 
graves. The inhumation graves have been dated to the 
nth and the 12th centuries.

In the Leksand district there is another burial 
ground, from the same time as the above-mentioned 
one and where the same form of burial was practised. 
However its spatial and structural character is quite 
different. This burial ground is located at Leksand 
church (Fig. 19).

In 1971 164 inhumation graves were investigated 
here of which about thirty contained objects, mosdy 
costume items and ornaments. The graves with finds 
have been dated to the nth and 12th centuries. The 
other graves belong to the 13th, 14th and the early 15th 
centuries.

On the one hand there are graves located near the 
farms in a “pagan” way, and on the other hand there are 
graves located around a hypothetical church building. 
Otherwise the burial customs seem to be similar in 
character.

The change from cremation to inhumation is con
temporary with general changes in the farms, such as 
the decline of the primitive iron production, and of the 
landscape around the farms. This change in the form 
of burial at the end of the Viking Age is a part of a 
more general process — Christianization.

The oldest inhumation graves at Leksand church 
represent the establishment of a new burial ground, 
shared by the whole district, at the end of the Viking 
Age. An important part of the cult was moved from 
the single farm to a central place in the district. At the 
same time old burial customs were still maintained at 
the new burial ground, such as the depositing of ob
jects in the graves. This indicates that belief in the 
power of the ancestors and the importance of genealo
gical origin is still very dominant.

The church and the farms

The 12th century appears to be a crucial period as 
regards changes in settlement, economy and ideology. 
During this century the settlement begins to expand
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and the old pattern, characterized by farms located 
along the river, is dissolved. The primitive iron pro
duction seems to disappear at the same time, which 
must be a social change as well as an economic one. 
The basis of the social identity of the single farm must 
have changed with the disappearance of the primitive 
iron production. Instead of iron, enclosed land belong
ing to the farm becomes the basis of social identity.

Finally the nth century indicates a change in buri
al customs. Burials at the farms come to an end as well 
as the custom of depositing objects in the graves. The 
cemetery at Leksand church is now the only burial 
ground in the district and the form burial becomes a 
uniform and Christian one (Fig. 20).

In spite of the above-mentioned changes the sing
le farm is still the fundamental social unit. Thus an 
egalitarian social pattern lasted from the Late Iron Age 
up to the Middle Ages.

The “other” cult

The landscape during the 13th and at the beginning of 
the 14th century was an expanding one. New farms 
were established and new land was cleared (Fig. 21). 
The votive finds from Västannortjärn indicate new 
religious customs in connection with these farms. The 
votive offerings are an expression of a popular cult 
alongside an “official” Christian one. In the medieval 
landscape with its expanding settlement, religious ide
as were associated with small tarns or lakes. Thus the 
tarn had a symbolic meaning for the single farm and 
was a governing factor for the location of the farm 
(Fig. 22).

Among the finds from Västannortjärn there are 
coins, ornaments and costume items mixed with waste 
from house-building and broken shoes and tools in the 
same archaeological context. Obviously the conceptu
al boundary between offering and disposal of waste 
was abolished.

Decline and revival

The study of the Leksand district during Late Middle 
Age has a starting-point in a dendrochronological in
vestigation of still standing timber houses in Dalarna 
(Fig. 23).

The building of houses in Dalacarlia seems to have 
come to an end for eighty years in the 14th and 15th 
centuries. The break coincides with the “late medieval 
agrarian crisis”. Pollen analyses indicate that there is a 
change in the landscape during the Late Middle Ages. 
An increase of the forests takes place. The pollen ana
lyses also indicate that the late medieval decline is suc
ceeded by an agrarian expansion in the 15th century 
(Fig. 24). An investigation of animal bones shows a rise 
of cattle-breeding during the Late Middle Ages, 
which could be connected with a general expansion of 
shielings for summer pasture (Fig. 25).

Religious changes during the 15th century, such as 
a radical rebuilding of the parish church and an end to 
the votive offerings, indicate that Christian belief had 
begun to dominate people’s minds.

Settlement during the Late Middle Ages shows 
an irregular structure. The farms are located in clus
ters as well as in more isolated places. The oldest maps 
of the district from the 17th century are somewhat 
contradictory but harmonize in the main with the 
archaeological picture (Figs. 26—28). The village dur
ing the Late Middle Ages and early modern times 
is no primary social or economic unit. The villages 
were probably only loosely defined areas during this 
period.

The period after the decline in the 14th and 15th 
centuries is characterized by dynamic expansion. The 
expansion must have caused a new relation between 
the single farm and the landscape. The ritual connec
tions between farm and landscape, which were charac
teristic of the early medieval period, are no longer 
maintained.
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A new landscape

A radical change in the settlement pattern takes place 
about AD 1700. The change is characterized by an ex
tensive removal of farms (Fig. 29). An older pattern of 
dispersed farms is succeeded by large clusters of farms, 
located on the limit between forest and arable land.

This change has left no traces in written sources. 
The stimulus for this reorganization must have come 
from inside; it was probably part of a strategy to handle 
the division of the infields. A central power could hard
ly have had any interest in documenting such a change.

The latter part of the 17th century was a period 
when a new definition of the cultural landscape beca
me necessary. Settlement and infields become two 
well-defined units spatially separated from each other. 
The former is concentrated in large clusters of farms 
bordering on wooded land; the latter makes a large 
continuous area between the villages and the river.

The village now becomes not only a topographi
cally defined unit but also a framework for social and 
economic cooperation. The new village society genera
tes a strong cultural dynamic. This is evident in the 
material culture, where high quality crafts such as car
pentry, painting and textile art appear (Fig. 34). An 
important reason for this is to be found in the large vil
lage with its strong social integration and cultural 
community (Fig. 30).

The district and the kingdom
There are two main themes in this chapter. The first 
theme deals with the central power and its aims to 
control the Leksand district. The other theme deals 
with the district in a comparative perspective.

The Power over the district

Earlier research has often looked upon the develop
ment in Dalarna in the Late Iron Age and the Early

Middle Ages as governed by a central power. From this 
point of view Dalarna is seen as a hinterland to a poli
tical centre in the Mälaren valley. However, there are 
reasons to question the idea that the colonization of 
Dalarna and the establishment of primitive iron pro
duction there was organized by an external central 
power. Instead the region could be defined as a social
ly and politically independent peasant community.

The district of Leksand should not be considered 
as a completely isolated area during the Viking Age 
and the Early Middle Ages. In this context it is im
portant to emphasize the social function of the iron. 
Probably the ability to produce forgeable iron and 
transform it into swords, spearheads and shields made 
it possible for the district to maintain strong independ
ence from the outside world.

The first manifestation of an external power in the 
Leksand district is the establishment of the Christian 
church. However, Christianization was a complicated 
phenomenon, presupposing fundamental social chan
ges in the district. Not until about 1300 was there a 
Christian church in Leksand attached to a larger reli
gious organization. The Christian faith became the 
firm ideological basis for internal social unity when it 
could be guaranteed by an effective external organiza
tion (Fig. 32).

Little is known about external secular power in the 
Leksand district during the Middle Ages. Not until 
1539, in connection with the first tax collection during 
the reign of king Gustav Vasa, is it possible to get a cle
ar picture of the claims of a central power. Initially the
se claims were very limited. The period from the 1530s 
up to the beginning of the 17th century is crucial as 
regards the relations between the district and the cen
tral power. The tax burden increased and the popula
tion became involved in economic relations outside 
their own district. However, the tax collection could 
have been a positive thing for the peasants in the dist-
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riet in the sense that it meant a continuous control of 
the individual possession of land. Thus the change of 
settlement in the Leksand district about 1700 should 
be looked upon in the light of strong claims from the 
central power.

Another phenomenon connected with the changes 
about 1700 is seasonal labour migration. In summer 
time people from the districts around Lake Siljan left 
their homes and worked in other parts of Sweden. 
During the 18th century there was a striking increase 
in these labour migrations, which were collective, 
strictly organized enterprises (Fig. 35). The seasonal 
migration probably has a connection with the new 
organization of the village, which appears about 1700. 
Thus the latter phenomenon could explain the increa
se in labour migrations during the 18th century.

The new organization of the village did not invol
ve any break with old traditions such as the way of divi
ding land. It was rather a new social form in which the
se traditions could be preserved and strengthened. 
During a period when relations with the world outsi
de had become more important, the village became the 
social unit, which enabled an internal cooperation 
against as well as extended interaction with this outsi
de world.

Other districts
In this chapter the district of Leksand is compared 
with the district of Storsjön in Jämtland. Both districts 
are similar in natural topography. They are both den
sely populated, inland districts located around big 
lakes.

The first colonization seems to have taken place at 
the same time in both districts, that is, the late Roman 
Iron Age/beginning of the Migration Period. The pri
mitive iron production, located near lakes or rivers, 
reaches a maximum as early as the period 300-600 AD 
in the Storsjön district. In Dalarna the same pheno

menon reaches a similar maximum in a later period, 
600—900 AD.

About 600 AD we can observe changes in Jämt
land, which probably mark the beginning of a period 
characterized by crisis and decline. Nothing similar 
ever happens in Dalarna. An agrarian expansion is evi
dent in both districts during the Viking Age and the 
Early Middle Ages. A result of this expansion in the 
Storsjön district is the establishment of single farms 
outside the central settlement areas, which never seems 
to have happened in the district of Leksand.

As regards the process of Christianization there 
are some differences between Jämtland and Dalarna. 
In Jämtland there are inhumation graves as well as cre
mation graves during the Migration Period and the 
Late Iron Age. In the district of Leksand inhumation 
graves do not appear until the end of the Viking Age. 
Obviously the custom of depositing objects in Christi
an graves from the early Middle Ages never ocurred in 
the Storsjön district.

A great many churches were built in the Storsjön 
district during the 12th and the early 13th centuries, of 
which a large number have a spatial connection with 
older pagan cult sites, the so-called “Hov”-places. In 
terms of the structure of parishes the Storsjön district 
differs in a very obvious way from the districts around 
Lake Siljan. In the former there are a lot of small parish
es and a central cult site, the island of Frösön (Fig. 36). 
In the latter there are only a few but very large parishes.

During the 14th and 15th centuries a decline of 
settlement takes place in Jämtland as well as in Dale- 
car lia. As regards the development after the decline, 
the situation is rather disparate in the two districts. 
While the settlement in the Storsjön district is rather 
static in character during the latter part of the Middle 
Ages and in early modern times, there is a more dyna
mic development of the settlement in the district of 
Leksand during the same period.
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The comparison between the two districts shows 
two different trends. Above all there are crucial diffe
rences concerning the structure of parishes and the 
building of churches.

Four perspectives on a landscape
This final chapter sums up the preceding text and dis
tinguishes four essential themes.

The changeable continuity

Are there, in spite of all the changes, any constant ele
ments in the cultural landscape? It has been stated that 
a social pattern was transformed at the transition from 
the Late Iron Age to the Middle Ages. The meaning 
of this pattern is the same all the time, that is, the 
maintenance of the farm as an independent social 
sphere (Fig. 37). Thus a long continuity is present in 
the landscape from the Late Iron Age up to modern 
times.

The pagan iron

The different parts of a landscape cannot be separated 
and studied as isolated phenomena. Thus the meta
phor “the pagan iron” will mean that it is not possible 
to understand the importance of primitive iron pro
duction without taking into consideration the religious 
and social context in which this activity took place. 
During the Late Iron Age this production was part of 
a ritual unity which began to dissolve at the end of

Viking Age. Therefore it is impossible to explain the 
end of the iron production without understanding why 
this unity dissolved.

The long-lasting characteristics

To sum up the characteristics of the Leksand district it 
is necessary to call attention to the long social contin
uity and the existing customs by which this continuity 
was maintained. Probably a social structure appeared at 
the beginning of the Late Iron Age and existed up to 
modern times. The main characteristic is the farm as 
the primary unit. Relations between the farms are hori
zontal, which means an absence of social stratification 
in the settlement.

The district is a part of a cultural pattern in nor
thern Scandinavia where it shares some general cha
racteristics with other districts. At the same time it is 
obvious that the people of Dalecarlia in many ways 
chose unique social solutions to organize life in the 
Middle Ages and early modern times.

The powerful landscape

In this book the district of Leksand has been defined 
as a strong local power, that is, the independent pea
sant community. Gradually this community became 
more closely related to an external central power. 
However, the people in the district had the ability to 
handle the claims of the central power without giving 
up their own principles for division of land and social 
practice.
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BILAGA: 14C-DATE RI N GAR

Undersökning Lab. nr. Område Anläggning, lager 14C, BP 14C,kal.AD
(1 sigma)

1. Riksväg 70,1983-84 U-4515 Omr. A Anl. 10 1010±65 981-1149

2. Riksväg 70,1983-84 U-4558 Omr.B Anl. 125 795±70 1163-1278

3. U-4559 Anl. 180 865±70 1037-1257

4. U-4560 Anl. 26 625±55 1282-1395

5. Riksväg 70,1983-84 U-4533 Omr. D Ani. 3C 1510±70 431-638

6. Ua-5131 Anl. 9, grav 1240±110 660-939

7. Ua-5132 Anl. 10, grav 1250±110 660-936

. 8. U-4514 Anl. 26, kolgrop 790±50 1210-1277

9. Ua-5267 Ani. 6M 4140±80 2886-2587 BC

10. Ua-5268 Anl. 60 780±70 1194-1280

11. Ua-5269 Ani. 6S 8610±100 -

12. Riksväg 70,1983-84 U-4534 Omr. E Ravin, lager 1 605 ±70 1283-1412

13. U-4562 Ravin, lager 2 1010±70 980-1150

14. Riksväg 70,1983-84 U-4519 Omr. F Anl. 22 320±60 1476-1648

15. U-4532 Anl. 23 630±45 1283-1392

16. Ua-5270 Anl. 16:4 6260±110 5330-5076 BC

17. Ua-5271 Anl. 16:5 1030±100 894-1151

18. Ua-5272 Anl. 16:7 700±90 1257-1388
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Undersökning Lab. nr. Område Anläggning, lager 14C, BP 14C, kal. AD
(1 sigma)

19. Riksväg 70,1983-84 U-4516 Omr. H Anl. 1, brandgrav 1530±80 426-637

20. U-4539 Ani. 41 5630+140 4674-4350 BC

21. Riksväg 70,1983-84 U-4518 Omr.I Ani. 31 övre lagret 340±60 1450-1642

22. U-4512 Anl. 31 nedre lagret? 535±60 1326-1431

23. U-4563 Anl. 17 750±70 1218-1283

24. Ua-5273 Anl. 59 350±70 1443-1642

25. Ua-5274 Anl. 75 480±80 1333-1452

26. Ua-5275 Anl. 83 450±80 1412-1487

27. Riksväg 70,1983-84 U-4517 Omr. K Profil, lager 5 1395±100 560-756

28. Riksväg 70,1983-84 U-4561 Omr. M Anl. 191 1670±65 259-428

29. U-4567 Anl. 19 1435±65 556-654

30. U-4568 Anl. 41 1355 ±65 640-760

31. U-4578 Anl. 121 1560±60 418-561

32. U-4579 Anl. 133 380±60 1438-1630

33. Riksväg 70,1983-84 U-4513 Omr. N Ravin, prov 3 380±60 1438-1630

34. Riksväg 70,1983-84 Ua-5276 Omr. P Anl. 10 460±60 1414-1452

Undersökning Lab. nr. Område Anläggning, lager 14C, BP ,4C, kal. AD 
(1 sigma)

35. Riksväg 70,1985 St-10752 Omr.Q. Anl. 202, järnutv.ugn 1120±70 781-992

36. St-10753 Anl. 202, järnutv.ugn 1330±70 642-770

37. St-10754 Anl. 121, långhus 1595±70 364-541

38. St-10755 Anl. 112, stolphus 1685±105 230-528

39. St-11387 järnframst.plats 1225±70 684-889

40. St-11388 järnframst.plats 1125±70 780-854
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Undersökning Lab. nr. Område Anläggning, lager 14C, BP 14C, kal. AD
(1 sigma)

1. Västannortjärn U-6239 gyttja 2320±60 408-382 BC

2. U-6240 gyttja 1830±60 79-250

3. U-6241 gyttja 1510±70 431-638

4. U-6242 sedge peat 835±90 1041-1276

5. U-6343 carr peat 675±75 1264-1390

6. St-5302 huggspåna 780 ±100 1160-1280

7. St-5303 förkolnad säd 900±100 1003-1256

8. St-5304 spets av stör 825 ±100 1041-1280

9. St-5305 trä 600±100 1280-1420

10. St-5306 träkvistar 750±100 1194-1376

11. St-5307 hästspillning 585±285 1163-1637

Radiocarbon Calibration Program 1987, Rev. 1.3 
(Stuiver, M. and Becker, B. 1986, Radiocarbon, 28, 863-910)
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DET STARKA LANDSKAPET
En arkeologisk studie av Leksandsbygden i 
Dalarna från yngre järnålder till nyare tid.
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Denna bok handlar om en av landskapet Dalar
nas många kulturbygder och dess historia från 
den första koloniseringen och fram till nyare tid.

Arkeologiska undersökningar vid Leksand 
under de senaste decennierna har blottlagt osed
vanligt rika spår av bygdens förflutna. Denna 
mångfald av tidsfragment ur jorden utgör en 
unik källa till förståelse av kulturlandskapet i ett 
historiskt perspektiv.

Med hjälp av detta arkeologiska material 
berättar boken om hur människor organiserat 
tillvaron i landskapet vid Leksand under ett år
tusende. Den visar hur landskapet formats och 
förändrats, inte endast av människornas arbete 
med jorden utan även av deras föreställningar 
om livet och döden och deras sociala relationer 
till varandra.
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