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Förord
MICHAEL OLAUSSON

H
usbyar och husaby, ett namn som får 
många att tänka på kungens egendom och 
gårdar under medeltid. Namn som Uppsala 
öd dyker också upp. Men för de flesta är Husby idag 

namnet på en tunnelbanestation och en förort som 
bebos av människor från närmare 50 länder.

Den historiska och arkeologiska forskningen kring 
Husbyar har gamla anor och den har varit omfattande. 
Olika åsikter om tidpunkten för deras uppkomst och 
funktioner har varierat. På flera sätt har åsikter sna
rare än data och kunskap kommit att konserveras 
inom de olika humanistiska disciplinerna som behand
lat Husabyarna. Behovet av ett tvärvetenskapligt för
hållningssätt och samarbete har kommit att framstå 
som alltmer nödvändigt för att ”bryta isen” kring 
Husby-forskningen. De arkeologiska undersökning
arna av Husbyn i Glanshammars socken i Närke mel
lan 1997 och 1998 tjänar som en lämplig utgångs
punkt, inte minst för att de är den mest omfattande 
som gjorts av en Husaby. Är namnet och funktionerna 
på landets 70 Husabyar någonting som läggs på en 
äldre hierarkisk politisk struktur? Eller representerar 
de någonting helt nytt? Det är uppenbart att Husabya
rna som fenomen spelat en roll för en framväxande 
kungamakt och i det som brukar kallas för statsbild- 
ningsprocessen. Resultaten av Glanshammarsunder- 
sökningen medförde att dessa och andra frågor kunde 
ställas med aktualitet och relevans. För att belysa re
sultaten och bidraga till Husabyforskningen anord
nade Avdelningen för arkeologiska undersökningar, 
UV Bergslagen ett tvärvetenskapligt symposium un
der två dagar i oktober 1998. Symposiet avhölls på 
Örebro länsmuseum som vänligen ställts till disposi

tion av landsantikvarie David Damell. Nio föredrag 
hölls, framför allt av arkeologer men även av historik
er, ortnamnsforskare och kulturgeografer. En av 
symposiets väsentliga frågor rörde hur de olika 
disciplinerna hittills arbetat med ämnet varför en re
dovisning av hur man ställer sina frågor rörande Husa
byar poängterades.

Denna publikation rymmer tolv artiklar, åtta av 
dessa är föredrag från symposiet, dock något omar
betade. Tomas F.kman behandlar undersökningen av 
Husbyn i Glanshammar, Närke. Andra arkeologer 
som behandlar Husabyproblemet utifrån lokala un
dersökningar är Anders Berglund som behandlar Hu- 
sabyprojektet i Västergötland, Birgit Arrhenius dis
kuterar relationen mellan Husby och Tuna i vendel, 
Uppland och Leif Grundberg berör den något speciel
la frågan om Uppsala Öd, Kungsgårdarna i Norrland. 
Stefan Brink behandlar Husabyar utifrån en ortnamns- 
forskares synvinkel och arkeologen Michael Olaus
son frågan om förhållandet Husabyar, krigare och 
konflikter. Historikern Claes Theliander behandlar det 
protohistoriska kronogodset i ett skandinavsikt per
spektiv och kulturgeografen Johan Berg det viktiga 
ämnet stormannamiljöer och maktens landskap. Un
der arbetets gång med publikationen erbjöds möjlig
heten att publicera ytterligare ett par artiklar i ämnet 
kring frågor vilka ej eller endast delvis kom att berö
ras på symposiet. Det är framför allt historikern Jo
natan Pettersson som gjort en ingående analys av den 
samlade forskningstraditionen kring Husabyar. Arke
ologerna och metallurgerna Eva Hjärtner-Holdar, 
Lena Grandin och Kristina Lamm diskuterar läm
ningarna av ett avancerat metalhantverk på Husbyn i



Glanshammar. En annan historiker, Stig Lundberg, 
behandlar myter och fakta bakom uppgifterna om 
Olof Skötkonung, dopet och Husaby kyrka i Väster
götland. Historikern Thomas Lindkvists bidrag rym
mer ett par personliga reflektioner kring ett fortsatt 
arbete om Husabyarna. Begrundar man resultaten och 
redogörelserna i denna bok, kan det kanske förefalla 
som hart när omöjligt att komma vidare med Husa- 
byfrågan. Vi kan identifiera platserna, men kan vi verk
ligen påvisa mer konkret vad som kännetecknar den
na struktur. Kan vi arkeologiskt och stratigrafiskt fri
lägga det som är kännetecknade för Husabyar och 
som helt eller delvis borde skilja sig från den äldre 
överlagrade strukturen, en struktur vars namn oftast

gått förlorat genom Husbyreformen? Som arkeolog 
inser man de enorma svårigheterna i detta, men resul
tatet av Glanshammarsundersökningen i Närke visar 
på olika avtryck som torde vara spår av Husabyn som 
på ett markant sätt avviker från en äldre rumslig struk
tur. Detta innebär att vi med viss tillförsikt kan se an 
mot framtida undersökningar av Husabyar. Det är vår 
förhoppning att denna publikation kan bidraga till 
forskningen och att projekt med tvärvetenskaplig el
ler interdiciplinär karaktär kan komma att se dagens 
ljus i framtiden.

Det är även vår förhoppning att denna publikation 
kommer dagens Husbybor och den stora historie- och 
arkeologiintresserade allmänheten till godo.



Innehåll

Förord......................................................................... 3
Michael Olausson

Fiusabyar - En inledning........................................... 7
Thomas Lindqvist

Item Husaby in Niericia............................................. 9
Tomas Ekman

Järn- och metallhantering vid en 
stormannagård under yngre järnålder
och tidig medeltid..................................................... 39
Eva Eljärthner-Eloldar, Kristina Lamm 
och Lena Grandin

Husabyarna - en kritisk forskningsöversikt........ 49
Jonatan Pettersson

Nordens Husabyar - unga eller gamla?................ 65
Stefan Brink

Husabyar i Norrland?.............................................  75
Leif Grundberg

Tuna och Husby i Vendel......................................  93
Birgit Arrhenius

Långt före Olof Skötkonung................................. 101
Anders Berglund

Olof Skötkonung och Husaby.............................  115
Stig Lundberg

Husabyar, krig och krigare.................................. 12.5
Michael Olausson

Stormannamiljöer och Landskap........................ 151
Johan Berg

”Huseby-problemet” - igen................................. 167
Claes Theliander

Referenser............................................................... 177

Författarpresentation............................................ 191





Husabyar - en inledning
THOMAS LINDKVIST

H
usabyar är ett gammalt vetenskapligt pro
blem. Forskningen om dem är omfattande, 
även om de egentligen inte under senare tid 
har varit föremål för någon mer ingående studie i sig. 

Det finns dock en lång forskningstradition och den 
analyseras ingående i Jonathan Petterssons artikel i 
denna volym. Husabyproblemet tas alltså nu upp till 
diskussion igen av en rad olika forskare. Här belyses 
olika aspekter, dels husabyarna som system eller en 
regelbundenhet, dels av enskilda husabyar. Och det 
görs av företrädare för olika discipliner. Här medver
kar historiker, arkeologer, ortnamnsforskare. Husa
byarna är nämligen ett klassiskt tvärvetenskapligt fält. 
Husabyarna hör hemma i den tid som konventionellt 
och traditionellt brukar betecknas som övergången 
från vikingatid (eller yngre järnålder) till tidig medel
tid. Det är en tid med skriftliga källor, men de är få, 
ofta svårtolkade och motsägelsefulla. Inte sällan har 
tolkningarna och förklaringarna skiftat väsentligt. 
Historiker, och inte bara historiker, har ofta utgått 
från senare och bättre kända förhållanden under med
eltid och ibland än senare förhållanden och sedan 
projicerat dessa bakåt i tiden. Detta kan ofta leda till 
anakronistiska slutledningar.

Det skriftliga källmaterialet är i stort sett känt; inget 
nytt material kan egentligen förväntas. Källkritiska 
analyser klarlägger alltmer tendenser och syften: var
för skrevs det? Myter liksom sentida och tendentiösa 
traditioner kartläggs. Rekonstruktionen av händelser, 
politiska eller inte, problematiseras och ifrågasätts.

Det arkeologiska materialet, liksom studiet av ar
tefakter i största allmänhet, drar dock fram, nya fak
ta, bidrar med ny kunskap. Husaby vid Kinnekulle i

Västergötland har en lång historia som betydelsefullt 
centrum innan orten i en svårtolkad skriftlig tradi
tion förknippas med Olof skötkonung. Undersökning
arna i Husby i Glanshammar i Närke visar på en 
stormannagård med järn- och metallhantering som 
kom att under den tidigaste kristna tiden inrangeras i 
ett kungligt husabysystem. Med en kombination av 
arkeologi och en förnyad diskussion av Hälsingela
gens omnämnanden av husabyar påvisar Leif Grund
berg hur en kunglig centralmakt etablerar sig i Norr
land under sent izoo-tal.

Den tvärvetenskapliga forskningen för ”husabyar
nas tid” är osedvanligt livlig. För utforskandet av den
na tid är en kombination av olika typer av källmateri
al och metoder ofta nödvändig. Den sena järnåldern 
och den tidiga medeltiden inbjuder alltså i sig till tvär
vetenskaplighet. Tvärvetenskap kan ibland uppfattas 
som att den egna vetenskapen måste tillgripa andra 
typer av källor för att komplettera en bild. Enligt den 
gamla vanföreställningen utgör andra discipliner en 
form av hjälpvetenskaper. En annan bild av tvärve
tenskaplig forskning är att det är ett läggande av pus
sel, där olika discipliner skall eller förväntas bidra med 
olika små bitar till en tänkt helhetsbild. Problemet blir 
ofta att enskilda forskare har olika tänkta helhetsbil
der och tolkningsramar i vilka de fogar in sina resul
tat, ofta supplerade med kunskap hämtade från an
dra discipliner. De mer eller mindre underförstådda 
eller klart uttalade teoretiska premisserna påverkar 
den enskilde forskarens tolkning. Föreställningarna 
och teorierna om samhället och orsakerna till dess 
förändring varierar.

Vad som gör husbyarna till ett problem är att de är
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skönjbara som ett system, som en regelbundenhet 
under den tidiga medeltiden, men att de sedan förlo
rar sin betydelse. De lämnar ingen struktur efter sig. 
De verkar inte at i någon större utsträckning påverka 
senare tiders förvaltning och ramar för utövning av 
offentlig makt. Av den anledningen framträder de spar
samt i medeltidens diplommaterial.

Att husabyar haft en funktion vid framväxandet 
av en kungamakt torde dock vara en fruktbar hypo
tes. Men husabyarnas historia innan de blev husaby
ar är uppenbarligen en historia med många och in
tressanta variationer. Vad olika studier visar är att 
det torde vara svårt att hitta ett enhetligt och ett syn
kront husabysystem. Det går att finna strukturer och 
det går att konstruera mer eller mindre koherenta 
modeller. Men, och det är en lärdom man kan dra av

dessa studier, alla husabyarna kan inte vara delar av 
ett system skapat vid ett enda tillfälle. Husbyarna är 
utan tvekan ett viktigt element i fråga om lokala makt
förhållanden, liksom, inte minst i den komplicerade 
samhällsomvandlingsprocess som numera brukar be
tecknas som statsbildning. Här kan husabyarna visa 
på stora regionala skillnader och förutsättningar för 
samhällets omvandling. De olika delstudierna i den
na volym bidrar med nya insikter om husabyarna, vare 
sig det gäller enskilda husabyars eller bebyggelseen
heters förändrade funktion eller frågan om det går att 
finna ett system i den empiriska mångfalden. De visar 
på många nya infallsvinklar. Inte minst viktigt torde 
det vara vilket framhävs i flera av bidragen, att också 
diskutera de svenska husabyarna i ett jämförande 
nordiskt och europeiskt perspektiv.



Item Husaby in Niericia...
En orientering om Husby i Glanshammar, med anledning 
av de arkeologiska undersökningarna åren i^^y-^8'

TOMAS EKMAN

Abstract
item husaby in Niericia... Presenting Husby in 
Glanshammar, on account of the archaeological 
excavations 1997-98.

Places called ”Husby” holds a special place in Swe
dish research concerning Late Iron Age-Early Medieval 
Age and the unification of the kingdom. Almost every 
scholar agrees, that the about 70 ”Husby” were all part 
of a royal system, primarily focused on taxation, admi
nistration and stability. A point of more diversified opi
nion regards the permanence of the system. A beginning 
in the migration period (the 5th century) has been 
suggested as well as the 12th century, while most people 
advocate a disintegration by the end of the 13 th century.

No substantial archaeological excavations had ta
ken place in a ”Husby” prior to the excavations in 
1:997-98. Glanshammar in the province of Närke was 
at the north-west rim of the ”husby-system”. The 
excavations performed were extensive, covering al
most 10 000 square metres. They proved beyond 
doubt that Husby in Glanshammar was a farm of spe
cial stature already in the 7th century. Large settle
ment areas were intermixed with high quality 
craftsmanship areas. The cornerstone of the economy 
seems to have been iron in all its forms, from furnaces 
to regular smithies.

The most visible sign of wealth was erected on a 
small, partly artificial hillock overlooking a river 
connecting Husby to Lake Hjälmaren. Surrounded by 
an earth-wall and crowned by a wooden palisade, 
stood a large hall, measuring about 300 square metres. 
We have proven at least two stages in the history of

the hall. The dating of its final demise however, is 
unclear. The actual settlement disappears during the 
9th century. The crafts though, remain well until the 
11th century. The settlement probably moved slightly 
north, to the present Husby.

A late feature, close to the old hall, was a small 
cemetery, containing 13 Christian graves, radiocarbon- 
dated to the i Ith century. A suggestion concluding this 
paper is that the graves signalled the new era at Husby. 
The old and prosperous farm or village was annected 
by the ascending royal house and transformed into 
”Husby”, a royal outpost in the wilderness of Närke. 
To legitimise their claim to the grounds, the new lords 
chose to visualize the connection to the, by then, 
mythical great ancestors on the hill.

Keywords: Late Iron Age-Early Medieval Age, 
”husby-system”, administration, royalty, extensive 
excavations, large settlement areas, high quality 
craftsmanship, iron production, hall, Christian graves, 
new era, legitimation of claims.

Husbyarna i kortfattad allmänhet
Husbyarna har en särställning inom forskning som 
rör Sveriges förhistoria och historia. Mycket har skri
vits och problematiken är välkänd. För sammanfat-

1 Artikeln skrevs ursprungligen inför Husby-symposiet i 
oktober 1998. Under den tid som förflutit har en hel del 
hänt med Husby-materialet. För att ge artikeln en så 
aktuell prägel som möjligt har manuset till stor del omar
betats. Av denna anledning finns många skillnader mel
lan artikeltexten och den presentation som gjordes av för
fattaren och Boje Persson vid symposiet.
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Fig. i. Glanshammar i norra Hjälmarbygden. Husby markeras av ringen på E18/E20, strax sydväst om Glanshammar. 
Utsnitt ur Blå kartans blad 104 Örebro. Skala 1:100000

tande forskningshistorik och litteratur rekommende
ras Wijkander (1983), Larsson (1987), Hyenstrand 
(1989) och Brink (1990). När det gäller fallstudier av 
en enskild Husby rekommenderas Ferm (1992).

Jag vill inledningsvis passa på att citera en förbi
sedd passus i Henrik Schlicks lilla artikel från 1914, 
en utomordentligt idérik och givande artikel som ut
gjorde startskottet för husbyforskningen. Dess grund
läggande status är oomtvistlig, men naturligtvis har 
många av Schlicks slutsatser med åren kommit att kri
tiseras och revideras. Artikeln skrevs ursprungligen 
som ett rektorsprogram vid Uppsala Universitet och 
Schlick säger själv: ”Hvad jag kan lämna är blott ett 
med många fel och förbiseenden behäftadt utkast, som 
möjligen kan tjäna kommande forskare till underlag 
för en mera uttömmande framställning och som till 
syfte blott har att påpeka ämnets intresse och vikt” 
(1914, s. 4). Det är väl knappast någon överdrift att 
säga att han lyckades bättre än de flesta med att upp
fylla sitt syfte.

Glanshammar i norra Hjälmar
bygden
Glanshammar ingår i den norra Hjälmarbygden (fig 
1) som i flera sammanhang (Ekelund 1975, L. An
dersson 1989, Hansson 1989, Lundqvist 1994) be
skrivits som ett område med stark expansion under 
yngre järnålder. Omdömet utgår från de fasta 
fornlämningarnas fördelning. Antalet gravfält från 
äldre järnålder är ytterst få och de innehåller i all
mänhet få gravar. Den yngre järnåldern medför en 
mycket markant förändring. Det är emellertid på sin 
plats med en brasklapp avseende gravarnas datering. 
Antalet undersökta gravar inom landskapet är så få 
(Hansson 1973), att en lokal representativitet i fråga 
om dateringar knappast finns. Dateringarna utgår från 
en ” mälardalslikare ” som kan vara tillämplig, men 
som inte får användas som facit.

Flera författare (Ekelund 1975, s. 202, L. Anders
son 1989, s. 101) har också påtalat likheten mellan
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Fig. 2. Kyrkan mitt i byn. Foto från 1910: Sam Lindskog. Ur bildarkivet, Örebro Läns Museum

norra Hjälmarbygden och Mälardalen i fråga om grav
typer. Skeppssättningen och de stora treuddarna är 
exempel på typer som brukar associeras med mälar
landskapen. Glanshammars socken är ett gott exem
pel. Här finns två av Närkes sex skeppssättningar samt 
minst sex treuddar. En annan typ av fornlämning som 
brukar citeras som ett östligt drag är runstenar. Aven 
här är socknen Glanshammar väl representerad. I an
slutning till kyrkan (fig 2) finns inte mindre än sju 
runristade stenar, varav två är fragment av ”Eskil- 
stuna-kistor”. Dessutom finns två ekplankor med run
skrift och ornament i 1000-talsstil (Curman m. fl. 
1961, s. 392). Plankorna har tolkats som rester av en

stavkyrka. Den nuvarande kyrkan har stilhistoriska 
drag som kan dateras till noo-talet (L. Andersson 
1989, s. 107).

En titt på den samlade fornlämningsbilden visar 
tydligt hur den nord-sydliga Glanshammarsåsen varit 
av central betydelse för järnålderns bygdestruktur. 
Åsen sticker ut i Hjälmaren som ett långsträckt näs, 
enbart via det smala Ässundet skilt från Ässön, som i 
sin tur skils från området söder om Hjälmaren av yt
terligare ett smalt sund. En nutida karta ger emeller
tid inte någon rättvisande bild eftersom Hjälmaren i 
slutet av 1800-talet var föremål för Sveriges största 
sjösänkningsföretag (Wetterhall 1975). Medelvatten
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ståndet sänktes med ca 1,5 meter vilket fick stora ef
fekter i de grunda västra delarna Hemfjärden och 
Mellanfjärden.

En diskussion som i allra högsta grad rör vatten
nivåer togs upp i en avhandling av Pär Hansson 1989. 
Utifrån vissa geologiska hållpunkter samt egna fält
observationer hävdar Hansson att en omfattande 
transgression ägde rum i Hjälmarbäckenet under yngre 
järnålder. Förloppet skulle i viss mån motsvara och 
samverka med den transgression som Åse (1984) an
ser ha skett i Mälarbassängen. Den föreslagna 
transgressionen skulle i Hjälmaren resultera i en hög
sta vattennivå av ca 25 meter, att jämföra med mot
svarande nivå innan sjösänkningen, ca 23,6 meter 
(Hansson 1989, s. 35, med där anf. lit.). Senare har 
även Lundqvist (1994, s. 143) anslutit sig till Hans
sons uppfattning. Vad en förändring av denna art 
skulle betyda för Husby är lätt att räkna ut, eftersom 
undersökningsområdet ligger 23-27 meter över ha
vet. Jag återkommer senare till vilket ljus vår under
sökning kan kasta över denna fråga.

Fasta fornlämningar vid 
Närkes husbyar
Ett av de bärande inslagen i bilden av forskarvärldens 
idealhusby är stora gravfält, gärna med storhögar el
ler till och med kungshögar. Undantagen är emeller
tid många (Hyenstrand 1974, s. u6ff., tabell 8). 
Hyenstrands tolkning av relationen mellan storhögar 
och husbyar är att husbyarna är sekundära i förhål
lande till högarna. Han vill dock inte avvisa möjlighe
ten att husbyinstitutionen ”bygger på en redan under 
yngre järnålder inarbetad organisation” (Hyenstrand 
a.a, s. n8). Wijkander ser ett mycket svagt rumsligt 
samband mellan husbyar och fornlämningar och fram
håller i stället ett starkare samband med tidiga socken
kyrkor (1983, s. 135ff.) och vill därmed se en date
ring av husby-systemet till 11 oo-talet.

Hur ser då bilden ut vid de tre husbyarna i Närke? 
Som sig bör i det fornlämningsfattiga Närke är anta-

Fig. 3. Vy mot bron över Äverstaän. T v på höjden ligger 
gravfältet RAÄ 32. Foto: Kenneth Andersson

let gravar få. Vid Glanshammar finns två sten- 
sättningar (RAÄ 44) på en platåliknande kulle ca 100 
meter väster om dagens gård. Ett till stor del förstört 
gravfält (RAÄ 32) återfinns ca 700 meter norr om 
gården. Enligt Herman Hofberg (1930, s. 8) fanns år 
1866 ”nio stycken större och mindre ättehögar” som 
beskrevs som delvis söndergrävda och förstörda. 
Kopplingen till Husby får anses som tveksam, då både 
topografin och avståndet motsäger detta. Ur rumslig 
synpunkt hör gravfältet snarare samman med Stor- 
sicke, ca 300 meter längre norrut. Gravfältet har emel
lertid en annan intressant aspekt. En viktig egenskap 
som brukar anges som typisk för husbyarna är av 
kommunikationsteknisk art. Det finns en närmast sys
tematisk samvariation mellan husbyar och viktiga 
vattenleder, ofta även i korsningar mellan landsvägar 
och vattenleder, alltså vid vadställen och broar (Lars
son 1986, se även Pettersson 1998, s. 43ff.). Just i en 
sådan nyckelposition återfinns RAÄ 32 (fig 3). Från 
gravfältet finns en utmärkt utsikt och uppsikt över 
bron över Äverstaån. Bron ingår i Ramstigen som är 
en del av den medeltida landsvägen till mälarlandska
pen. Tvärs över ån ligger fastigheten Höjen, ett namn 
med implikationer som diskuteras längre fram i tex
ten.
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Höjen är även namnet på det äldre Husby i 
Kräcklinge, en följd av det laga skiftet. Namnet Husby 
följde med den utflyttade gården, medan Höjen var 
namnet på en av gårdarna i byn (Höjenberg 1995, s. 
37). På var sin sida om gränsen mot Luggavi i söder 
ligger två mindre gravfält (RAÄ 53 och 55) som emel
lertid kan ha varit större eftersom omfattande grus
takt ägt rum i området. Avståndet mellan gravfälten 
är ca 100 meter och det kan inte uteslutas att de är 
rester av ett mycket stort, ursprungligt gravfält. Belä
genheten på var sin sida om ägogränsen tyder dock 
på att de hör till respektive gårdsbildning. RAÄ 53, 
Luggavi-gravfältet, innehåller i dag tre högar och sju 
stensättningar. En hög undersöktes 1969 och gav rika, 
vikingatida fynd (Höjenberg a.a., s. 11). Från en ospe
cificerad plats i gränsområdet mellan Luggavi och 
Husby kommer också ett av Närkes mest praktfulla 
guldfynd. Det består av en halsring av ormhuvudtyp 
och en kolvarmring, båda med datering till romersk 
järnålder. RAÄ 55, Husby-gravfältet, omfattar enligt 
fornminnesregistret sex högar, elva runda och en när
mast rektangulär stensättning.

I anslutning till Husby i Viby finns inga forn- 
lämningar i det omedelbara grannskapet, förutsatt att 
byn ligger på ursprunglig plats. De tillgängliga käl
lorna är här sämre än i fråga om de andra husbyarna. 
På ön Borgholmen i Vibysjön ligger en ca 7x10 meter 
stor husgrund, murad av gråsten i kalkbruk (Lovén 
1996, s. 416). Läget kan kallas strategiskt men bygg
nadens ålder och ursprung är okända. Namnet ger i 
sig en antydan om funktion men det kan vara sekun
därt och ett resultat av folklig etymologi. Muntlig tra
dition i bygden säger att munkar har vistats på ön. 
Den ligger ca en kilometer från Husby och något 
funktionellt samband dem emellan kan ej påvisas.

Språkliga fornlämningar 
kring husbyarna
Stefan Brink har nyligen aktualiserat begreppet ”cen
tral place complex” (Brink 1996c, s. 2.3 8ff.). Begrep

pet betonar den centrala bygden mer än den enskilda 
platsen. Det införlivar tidigare mer eller mindre sepa
rata termer som handelsplats, kultplats, tingsplats, 
hövdingagård etc. I stället för att fokusera på enskilda 
objekt riktas uppmärksamheten mot en kontext som 
inbegriper flera aspekter, hövdingens maktbas om man 
så vill.

De teofora ortnamnen har rönt förnyad uppmärk
samhet under senare år efter många år i träda (se t. ex. 
Brink 1984a, Hellberg 1986 och Hyenstrand 1989). 
Kategorin intar en självklar plats såväl i ett religiöst 
som i ett administrativt mönster. De återfinns vanli
gen i rumslig närhet av politiska centra och det har 
hävdats att de ”företräder en kult som tjänat poli
tiska intressen” (Hellberg 1986, s. 67). Hellberg vill 
jämställa den under järnåldern framträdande organi
sationen med sveastaten. Denna reservationslösa 
identikation har ifrågasatts på flera håll, t ex av Åke 
Hyenstrand (1989, s. 91), som hävdar att bilden har 
en avsevärt högre komplexitet och att förebilderna kan 
sökas på andra håll, exempelvis i götalandskapen el
ler i Danmark (a.a, s. 83)

I en nyligen publicerad artikel diskuterar Stefan 
Brink (1997, s. 42.9) kring ”sacral landscapes”, ett 
slags ritens landskap som kan jämställas med begrep
pet ”helig geografi” som myntats av Michael Olaus
son (1995, s. 45). Brink ger exempel på hur koncen
trationer av kultiska namn återfinns kring mindre 
sjöar. Han associerar till teorier av bl. a. Charlotte 
Fabech (1994, 1996). Enligt Fabech var sjöar och 
mossar nyckellokaler för kultisk aktivitet under äldre 
järnålder. Ungefär vid brottet mellan äldre och yngre 
järnålder, dvs. under folkvandringstiden, sker en mar
kant förändring. Kulten flyttar från våtmark till fast 
land och ibland även in i hövdingahallen. Sakrala och 
civila funktioner knyts till synes tätare samman och, 
med en anakronistisk vändning; en förening av kyrka 
och stat sker.

Resonemanget är av intresse när det gäller Glans
hammar. Från socknen finns två välbekanta fynd av 
klar offerkaraktär. Båda påträffades i Äverstaån, som 
bildar Husbys gräns mot öster. Det äldsta fyndet är
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Hassleskatten som har daterats till bronsålderns slut- 
fas (Stjernquist 1962). I fyndet ingår bl. a. en stor 
bronskittel, två cylindriska bronsspannar, två ihop- 
böjda svärd och tolv cirkelrunda bronsplattor med 
järnbeslag. Fyndet har inga motsvarigheter i Sverige 
och relativt få i Europa. Vid nedläggningen fanns en 
mindre vattensamling på platsen.

Även det andra omtalade fyndet gjordes i Äverstaan 
(L. Andersson 1989, s. 78). Det kan dateras till år
hundradena efter Kristi födelse och är av samma ål
der och karaktär som de riksbekanta Skedemosse- 
fynden. Fynden gjordes vid rätning av ån 1885 och 
låg på ca en meters djup. Bland föremålen kan näm
nas 14 tveeggade svärd och 2 hästbetsel, tillsammans 
med benrester av människa och häst. Enligt 
Fornminnesregistret hade ännu rikare fynd gjorts ti
digare, fynd som dock inte togs tillvara.

Det är alltså uppenbart att Äverstaan i Glans
hammar använts som offerplats vid minst två krono
logiskt separata tillfällen under förhistorien. Några 
ortnamn av uttalat teofor typ finns dock inte på da
gens kartbild över åns lopp, från bergsområdet Käglan 
till Hjälmaren. Närmast till hands ligger Skävesund 
som ligger på ett näs vid den vik av Hjälmaren som 
Äverstaan mynnar i. En spekulativ tolkning kan dock 
vara att gudinnan Skade, som enligt Wessen (1922, s. 
22) möjligen döljer sig i namnet Skävesund (fig 4), är 
den ena delen av ett dyrkat gudapar. Forskningen 
uppmärksammade redan tidigt existensen av geogra
fiska gudapar, t. ex. Ull och Nerthus (se t. ex. Brink 
1984, s. 169). Den andra kontrahenten i Glanshammar 
kan vara Ull, som återfinns i namnet på den numera 
utdikade Ullavisjön, på gränsen mellan Rinkaby och 
Glanshammar. Husby hamnar i en central position i 
denna heliga geografi. Vi kan således ana konturerna 
av ett rituellt landskap (fig 5) med mycket lång konti
nuitet, där offren i vatten och våtmark med tiden er
sätts av huset på höjden i Husby. Slutpunkten i denna 
kedja är då kyrkan i Glanshammar, som sannolikt 
började byggas under 1000-talet.

De tre husbyarna i det nuvarande Närke återfinns 
alla i intressanta namnmiljöer, med markant inslag

Fig. 4. Parti från ett av gravfälten vid Skävesund. 
Foto: Tomas Ekman

av teofora namn. Nedan följer en kort redogörelse 
för mina och andras iakttagelser angående närliggande 
ortnamn av intresse i anslutning till husbyarna. Urva
let är subjektivt men kan förhoppningsvis tjäna som 
underlag för en diskussion. Eftersom jag till profes
sionen är arkeolog avstår jag från egna, amatörmäs
siga tydningar av namnens betydelse. Uppgifterna om 
äldsta belägg är för Viby och Kräcklinge mestadels 
hämtade från Brunius (1980). Från Glanshammar och 
Rinkaby kommer de allra flesta uppgifterna från den 
DMS-rapport som gjordes 1995 inför Ei8/E20-pro-
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Fig. 5. Knutpunkter i ett rituellt landskap? För orienteringens skull markeras dagens tätorder Örebro och Glanshammar. 
Karta: Tomas Ekman

jektet. Att beakta är att denna rapport enligt beställ
ningen endast tar upp tryckta belägg. I några fall finns 
kompletterande uppgifter från bygdekrönikan Glans
hammars härad (Wikberg 1967, s. 182-188). Wik- 
berg anger dock ingen källa för sina belägg som där
med får ses som obekräftade.

Glanshammar
Berga: 1346 in Byerghum (DS 4116). Tillhör grup
pen icke sammansatta naturnamn. Mycket vanligt fö
rekommande. I de ca 350 mälardalssocknar som in

gick i underlaget för Åke Hyenstrands ”Centralbygd- 
Randbygd” förekom namnet Berga-Bergby i 24 pro
cent av socknarna G974, s. 91). Berga spelade också 
en central roll i Wijkanders (1983) modell för fram
växten av det äldre Södermanlands administrativa 
struktur. Denna roll har ifrågasatts bl. a. av 
Ambrosiani (1985a, s. 32) som i namnet endast vill se 
en topografisk beteckning.

Höjen: okänt (Wikberg). Namnet i sig bör inte för
anleda någon uppmärksamhet. Det kan i likhet t. ex. 
med Högen och Höga, i och för sig ha en markerande 
betydelse då namnet ofta kan härledas till gravhögar
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och gravfält. Brink bar dock noterat att namnet up
penbarligen även kan förbindas med tings- och 
samlingsplatser (1996c, s. 262) I Närke finns ett in
tressant samband då alla tre husbyarna ackompanje
ras av ett Höjen (Högen). I Glanshammar ligger den 
dock på grannbyn Koffstas mark. Sambandet med 
Husby kan vara av trivial art, men det är ändå värt 
att uppmärksamma. Paralleller kan också ses med de 
norrländska kungsgårdarna som av allt att döma in
gick i ett husby-system (Grundberg 1997b, s. 88, se 
även Grundberg i denna volym). Samtliga tre kungs
gårdar i Hälsingland bar namnet Hög.

*Ledvi: 1555 Ledui (NäH 1555:3). Ett namn med 
okänd belägenhet. Förleden synes dock antyda att 
namnet är av icke-teofort slag.

Skävesund: 1406 i Skcedhui (SD 688). Efterleden i 
namnet Skävesund tillkom vid säteribildning under 
1600-talet. Det tidigare Skäfve anses av Wessen (1922) 
vara ett äkta -vinamn. Förleden vill han härleda från 
gudinnan Skade.

Skölv: 1360 i Skiolfb, Skiolf(SRP 452, 469). Namn
gruppen Skälv och Skölv med olika avledningar 
uppmärksammades av Eric Elgqvist 1944. Han ville 
närmast tolka dem som en militärpostering av svea- 
staten. Tolkningen har ifrågasatts men anknytningen 
till en vaktande funktion kvarstår, liksom funktionen 
i ett politiskt-administrativt mönster. Man kan här 
påminna om den givande undersökningen inom ett 
stort gravfält vid Skälvs gård i Borgs socken, Öster
götland (Kaliff 1992). Gården är nära granne med 
Borgs säteri med dess föregående stormansgård/kungs- 
gård (Nielsen 1996). Resultaten från Borg är av stort 
intresse för Husby-projektet.

Storsicke (fig 6): 1556 Stosökia (NäH 1556:2), 1478 
i storsike (Wikberg). Uppmärksammat med hänsyn till 
Hellbergs exempel på ord med efterled som går till
baka till ordet eke (Hellberg 1986, s. 50), i betydelsen 
”helig eklund”. Bland de exempel som där återges finns 
Onsike och Alsike, vars efterleder som synes överens
stämmer med Wikbergs uppgift från 1478. Förleden 
stor- ter sig emellertid svårt att förklara för en lekman.

Ullavi: 1606 (OAU, enligt Lundqvist 1994, s. 164).

Fig. 6. Storsicke, en gammal by med vida utsikt. 
Foto: Kenneth Andersson

Enligt Fornminnesregistret är RAÄ no platsen för 
Ullavi gamla tomt. I registret återges en uppgift från 
ortsborna. Byn Ullavi ska ha flyttats under 1500-talet 
till sin nuvarande plats. Processen medförde ett nytt 
namn, Nedergårda. Namnet Ullavi lever med nöd och 
näppe kvar i form av den utdikade sjön Ullavisjön. 
Sjön låg på gränsen mellan Glanshammars och 
Rinkaby socknar. Namnet Ullavi är välkänt i teofora 
sammanhang (Wessen 1921, Elgqvist 1947 och Hell
berg 1986).

Rinkaby
Götavi: 1311 aput gøtcewi (DS 1311). Ett av de klas
siska teofora ortnamnen. I förleden har man velat se 
en reminiscens av folknamnet götar, alternativt ett av 
Odens binamn Gautr eller Gauti (Elgqvist 1947, s. 
65). Hellberg har föreslagit en alternativ tydning med 
meningen källa eller källbäck (1967, s. 514). Efter
leden är dock fortfarande av kultisk karaktär, varför 
namnet då snarast skulle kunna tydas ”offerkällan”.

Kolja: odat., ca 1451-1464 i Colløghe (OAU), 1507 
koløgha (Wikberg), 1553 Kolga (NäH 1553, s. 5). 
Ett starkt korrumperat namn med intressanta paral
leller. På Selaön i Mälaren finns ett Husby som i grann
skapet har ett Kolhöga. Detta Kolhöga är dokumen-
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terat som tingsplats, vilket även passar bra med efter- 
leden -höga (Ambrosiani 1985b, s. 112)

Rinkaby: 1460 Rinkeby (Wikberg), 1555 Rinkeby 
(NäH 1555, s. 3). Oftast uttytt som ”krigarens by”. 
Hörnsten i forskningen om tidiga administrativa 
centra. Numera namn på socknen och kyrkbyn.

Viby
Berga: sen. 1520. Se Berga, Glanshammar.

Högen: 1457. Se Höjen, Glanshammar.
Lund: 1457. Efterledet -lund, -lunda förekommer 

ofta tillsammans med ”hedniska” förleder och bety
delsen anses vara heliga lundar för offer och andra 
sakrala riter. Felkällorna är emellertid många och 
namnet får inte okritiskt tolkas som teofort. Hellberg 
har dock noterat att ”de forntida distriktens sanno
lika centralorter anmärkningsvärt ofta i sin omedel
bara närhet har bebyggelser..... som heter Lund
(Lunden) och på samma sätt uppträder stundom 
Lundby” (1986, s. 58).

Lundby: ?. Se ovan. Äldsta belägg förekommer ej i 
Brunius (1980). Detta är förvånande eftersom både 
namn och ägofigur tyder på en hög ålder för enheten. 
Lundby ligger tvärs över Vibysjön från Husby och 
ingår i socknens gamla centralbygd. Namnet Lundby 
har i likhet med Berga av Wijkander (1983) ansetts 
vara av central betydelse för äldre administrativa 
strukturer. Ambrosiani har på samma sätt som i fallet 
Berga ifrågasatt denna hypotes (1985a, s. 32).

Nalavi: 1276 in Ncertbawi (DS 609, [Sahlgren 1958, 
s. 162]). Enligt Sahlgren är förleden ”uppenbarligen 
genitiv av Njord, vilket väl i detta fall varit namn på 
en gudinna”.

Odensvi: 1385 (RPB 2117). Ett skolexempel på 
teofora namn.

Skävi: 1357 (DS 5708). Se Skävesund, Glanshammar.

Kräcklinge
Folkavi: 1307 ffulkwi (DS 1564). Folkavi är ett ty
piskt exempel på ett oäkta -vinamn. Det har av

Sahlgren förklarats som ett ursprungligt *foikvi, med 
betydelsen ”fölfålla”, där efterleden -kvi är ett dialekt
alt ord för fålla (1923, s. 132).

Götabro: 1347 apud gøtæbroo (DS 4209). Skriv
ningen från Elgqvist (1947, s. 66), som med hänvis
ning till Wessen (1922, s. 39) hävdar att det ej går att 
avgöra om förleden är folknamnet götar eller mans
namnet Göte. Efterleden -bro har i ett fåtal fall visat 
sig ha ett kultiskt samband i en sekundär mening (Hell
berg 1986, s. 52).

Höjen: sen 1520. Se Höjen, Glanshammar.
Luggavi: 1310 (DS 1689). Den äldsta formen 

ludhgudhwi återfinns även i Luggude härad, Skåne 
och i Ludgo socken, Södermanland, där det också var 
namnet på kungsgården i samma socken (Schiick 
1914, s. 17). Namnet har få belägg i riket och de är 
sannolikt av hög ålder. Sahlgren tolkar betydelsen som 
”äringsgudinnans helgedom” och hävdar att det otvi
velaktigt är ett minne av hednisk religion (Sahlgren 
1964 [1925], s. 280-281).

Nalavi: 1347 (DS 4209). Se Nalavi, Viby.

Husaby....in Nieriää
Item Husaby, Oedmarchi et Skyraoos in Niericia... 
(SD 1403). Så lyder en del av texten i ett brev daterat 
den 29:6 juli år 1303 (fig 7). Utfärdare är marsken 
Torkel Knutsson som beskriver ett omfattande utbyte 
av gods med kung Birger Magnusson. Vilken av land
skapets Husby som avses kan knappast utläsas en
bart ur citatet. I fråga om Kräcklinge finns enligt 
Schiick (1914, s. 20) ett diplomatariebelägg från år 
1347. Uppgiften säger heller ingenting om 
ägarförhållanden, då den rör två dannemän som tjänst
gjort som fastar (Höjenberg 1995, s. 13).

Husby i Viby finns eventuellt belagt från 1270-ta- 
let, i Cecilia Knutsdotters testamente (SD 900). Där 
ger fru Cecilia Husaby i Nerikia till sin son Birger 
som ersättning för en av dennes gårdar, som i stället 
doneras till Vårfruberga kloster på Fogdö i Söderman
land (Stable 1948, s. 126). Osäkerheten beror på att 
uppgiften enbart anger Husaby in Nerikia (Conradi-
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Vestman n ia, quam ha bu imus de Domino Aberno Dapifero. Item Husaby, 
Oedmarchi et Skyraoos in Nierieia, ac molendina in Rytin juxsta Grenna. 
Item Molendina in Thorsharghe, duo videlicet que, nobis Dominus Ulpho 
Karlsson bone memorie contulit, et unum qvod nobis dedit Reverendus Pa
ter Dominus Ysarus Episcopus Strengnensis, perpetuo et irreuocabiliter pos-

Fig. 7. Husby- första gången i skrift. Faksimil från SD 1403.

Mattsson 1998, s. 537), alltså samma brist på preci
sion som i SD 1403. Detta ensidiga omnämnande av 
”Husby i Närke” gör att det finns anledning att ifrå
gasätta om mer än ett Husby varit ett aktivt och an
vänt begrepp vid perioden i fråga. Annars borde den 
rimligtvis ha preciserats med sockennamn. Conradi- 
Mattsson argumenterar för att båda uppgifterna gäl
ler Husby i Viby, framförallt med hänvisning till Ce
cilia Knutsdotters övriga godsinnehav. Detta var stort 
eftersom hon tillhörde en av rikets förnämsta ätter, 
såsom mor till Filipssönerna som iz8o halshöggs för 
uppror mot kung Magnus. Lokaliseringen till Viby 
har tidigare förordats av Beckman (1958, s. 143). Den 
är en del av en omfattande studie kring Sigridlev, det 
på svensk mark belägna danska godskomplex som 
ingick i arvet efter Valdemar I. Identifikationen av de 
ingående gårdarna har varit en svår nöt för forsk
ningen att knäcka. I Beckmans förslag placeras tyngd
punkten i Södermanland och Närke.

Flera forskare har dock tidigare kommit till andra 
slutsatser. Både Ståhle (1948, s. izéff.) och Ernvik 
(1983, s. ioz) förordar Glanshammar som den rätta 
platsen för Cecilias Husby. Ståhle argumenterar uti
från Vårfrubergas övriga godsinnehav i landskapet, 
som är koncentrerat till Östernärke. Komplexet om
fattar fem gårdar inom ca 15 km (Ståhle a.a, s. 104). 
Centralt inom detta område ligger Husby, enligt Ståhle 
ett starkt skäl för att lokalisera fru Cecilias Husby till 
Glanshammar. Kärnpunkten i diskussionen kring 
Husaby in Niericia förefaller att vara Cecilia Knuts

dotters identitet, eller snarare fadern Knuts härstam
ning. De tre huvudalternativ som finns är nyckeln till 
problemet och båda tolkningarna är resultatet av väl 
underbyggda resonemang.

När det gäller Torkel Knutssons Husby hävdar både 
Schück (1914, s. zo) och ÄSF (1957, s. 89) att den låg 
i Glanshammar. För Viby-alternativet talar Beckman 
(1958, s. 145). Beckman identifierar Oedmarchi och 
Skyraoos med ett i övrigt okänt Ödmarka och det 
nuvarande Sjörs, båda i Viby socken. Ödmarka sam
manställer Beckman med det nutida Markatorp och 
han förutsätter ett föregående Marka som gett upp
hov till det nya namnet efter en period av ödéläggelse.

Om ovanstående undantas är det äldsta nu kända 
belägget i fråga om Glanshammar från år 156z, en
ligt en otryckt rapport från DMS. Då ägs en gård av 
Hans Claesson (Bielkenstierna) och två av Måns Svens
son (Somme). Båda är representanter för relativt 
obemärkta frälsesläkter som stiger i rang under Vasa
tiden. Herr Hans och herr Måns är riksråd år 156z 
och står högt i gunst hos kung Erik.

Även ett fjärde Husby finns i Örebro län, inom den 
del som idag tillhör landskapet Västmanland. Under 
”husby-tid” utgjorde dock denna del norra tredingen 
av Närke, vilket visas av en lagsaga från år 1Z70 
(Edlund 1989, s. Z3). Den ligger i Nora socken och 
har ett äldsta belägg från år 150z (Wetterholm 1993, 
s. Z7). Dess status som ”äkta” Husby har ifrågasatts. 
Wetterholm, och dessförinnan Waldén (1937, s. 63), 
vill i Husby-Nora se ett ”äkta” Husby. Bakgrunden
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skulle vara det tidiga bergsbruket i Noraskog med 
åtföljande intresse från kungamakten.

Kort bakgrund om exploateringen 
samt villkoren för densamma
Undersökningarna vid Husby blev aktuella genom 
ombyggnaden av väg E18/E20 mellan Örebro och 
Arboga. I fornminnesregistret fanns redan uppgifter 
om en mindre förhistorisk boplats. En arkeologisk 
utredning visade att boplatsen var avsevärt större, 
kanske uppemot 100 000 m2 (Luthander 1994, s. zi). 
Begränsningen gavs av uppdragets ram och följaktli
gen kan boplatsen vara ännu större, framförallt mot 
norr. Förundersökningen (Flodin&Hyenstrand, E., 
ATA) som gjordes år 1995 gav utredningen rätt. Mas
siva kulturlager påträffades på båda sidor om avfarts- 
vägen till Husby. Ett större hus av halltyp antyddes 
på en höjd vid Äverstaån, gräns både för Husby och 
exploateringen i öster. Fynden visade också att järn 
hanterats på den förhistoriska boplatsen. Två I4C-date- 
ringar gav ett samstämmigt besked: sen vendeltid-ti- 
dig vikingatid.

Den slutliga undersökningen ägde huvudsakligen 
rum år 1997. Den omfattade ca 10 000 m2. En min
dre yta undersöktes under år 1998, vilket innebar en 
slutpunkt för exploateringsundersökningarna vid 
Husby. Undersökningarna begränsades i rummet av 
arbetsområdet för det nya vägnätet.

En rapport av grundkaraktär beräknas ligga klar 
strax efter millennieskiftet (Ekman&Persson, manus). 
Några artiklar av mera allmän art är Ekman 1998a, 
1998b och 1999.

När, var, hur i Husby
Någonstans i skiftet mellan äldre och yngre järnålder 
grundlädes den första bosättningen vid Husby, att 
döma av tillgängliga arkeologiska resultat. En enstaka 
datering till äldre bronsålder markerar av allt att döma 
ett nedslag som inte kan kopplas till någon stadigva
rande bebyggelse. Det är dock viktigt att påpeka att

Vig. 8. Hantverk från folkvandringstid. 
Foto: Tornas Ekman

endast en del av boplatsområdet är undersökt. Den 
kronologiska struktur vi arbetar med nu bygger på 
29 14C-dateringar av kol och ved, några fynddateringar 
samt de typologiska uppslag som ges av konstruktio
ner och interna strukturer. Att dessa i sin tur baseras 
på analogier med tolkningar från andra undersök
ningar behöver knappast tilläggas.

De äldsta dateringarna kommer från två stolphål 
och en brunn på Östra Lyckan2. Provet från brunnen 
hämtades från en envidja i det flätverk (fig 8) som 
stabiliserade brunnens sidor. Dateringen visade 430- 
550 AD och låg egenålder på träet, tillsammans med 
en låg standardavvikelse, gör att dateringen kan pre
ciseras ovanligt väl. I anslutning till brunnen låg även 
hus V. Två av stolphålen fick en närmast samstäm-

2 För att underlätta hanteringen av det omfattande Husby
materialet har vi delat in området i delområden. Vi har 
använt oss av de namn som förekommer på kartan över 
det laga skiftet från 1842-45. Delområden är från väster: 
Västra Gärdet, Västra Lyckan, Östra Lyckan och Kofal
let som följaktligen är delen närmast Äverstaån. Söder 
om E18/E20 återfinns Södra Lyckan. I de fall I4C-date- 
ringar redovisas, är dessa kalibrerade och värdet anges 
genomgående som intervaller inom två sigma, dvs. med 
95,4% säkerhet.
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Fig. 9. Ett högstatusläge. Foto; Kenneth Andersson

mig datering, 340-650 och 410-610 AD. Huset och 
brunnen bildar en rumslig enhet som möjligen även 
innefattar en röjd yta, som bildar en form av gårds
plan söder om brunnen.

Det är möjligt att brunnen fortfarande var i bruk 
när vår nästa fas inträder. Denna innebär en drama
tisk förändring. Höjden på Kofallet (fig 9) blir plat
sen för ett troligen palissadomgärdat hus (III), ca 
30x11 meter stort (fig 10). Dessförinnan har ett lik
nande, ca 30x10 stort hus (II), stått på höjden. Till 
komplexet har också hört ett hus (I) på Östra Lyckan. 
Också detta var av ansenliga dimensioner. Huset var 
anlagt i en liten sänka i vad som i princip var områ-

Fig. ro. Grunden till palissaden. Foto: Kenneth Andersson
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dets lägsta del. Fyra dateringar finns från denna fas. 
Tre av dem infaller inom knappt hundra års intervall, 
med 14C-mått mätt alltså samtida. Det aktuella inter
vallet är 540-635 AD. Den fjärde dateringen gäller 
det mindre huset, enligt vår uppfattning det äldsta 
huset på höjden. Intervallet är här något större, 440- 
66o AD, men i princip sammanför den de båda faser 
som hittills redogjorts för. Det stratigrafiskt baserade 
intrycket i fält var att det yngre och större huset var 
en direkt efterträdare till det äldre. Det äldre huset 
hade inte heller brunnit, utan mer sannolikt var att 
huset revs för att lämna plats för en större och mer 
imponerande anläggning.

I nästa fas flyttas fokus inom området återigen till 
Östra Lyckan. Tiden är vendeltidens senare del från 
ca 650-800 AD. Vad vi ser nu är snarare utkanten av 
en gård eller by. Ur en mångfald anläggningar har vi 
hittills lyckats urskilja två mindre hus (IV och VI). 
Hus VI hade anlagts på en syllstensgrund (fig 11), som 
tyvärr var allvarligt skadad av kontinuerlig plöjning. 
En datering från en spisliknande härd visade 680-880 
AD, vilket får anses vara en osedvanligt tidig datering 
av hus med syllstensgrund. Förutom husen fanns även 
ett stort antal gropar av olika slag. Dessa var koncen
trerade till delområdets östra del. En av groparna har 
med stöd i makrofossilanalysen tolkats som en brunn, 
sekundärt använd som latrin. Dateringen av den var 
närmast samstämmig med syllstenshuset.

Inom den västra delen av Östra Lyckan samt inom 
Västra Lyckan låg ett omfattande verkstadsområde. 
Där fanns bl. a. resterna av vad som tolkats som en 
kupolugn för bronsgjutning. Denna var svårt ska
dad men själva ugnskonstruktionen kunde med viss 
säkerhet bedömas. Två dateringar kolprover från 
”säkra” omständigheter visade emellertid interval
let 1408-1447 respektive 1300-1630 AD. Hypote
sen om vendeltida bronsgjutning utgick från inne
hållet i två avlånga gropar som påträffades strax norr 
om ugnen. I groparna fanns såväl deglar som stora 
mängder fragmentariska gjutformar. En genomgång 
av dessa visar att formarna främst kan härledas till 
600-talet.

Fig. 11. Resterna av syllstenshuset. Foto: Tomas Ekman

Vidare västerut fanns ett bitvis välbevarat kultur
lager, upp till 0,2 meter tjockt. Ett av fynden i lagret 
var undersökningens mest spektakulära. Fyndet ut
gjordes av två fragment (numera tre) av en guldgubbe 
(fig 12). I samma lager påträffades även en fibula av 
svårbestämd typ. Den påminner närmast om en fågel- 
fibula men bör snarast betecknas som en fiskfibula 
(Branca 1999:165). Fibulan (fig 13) kan sannolikt 
dateras till perioden 550-650 AD (Ørsnes 1966:207). 
I och under kulturlagret framkom ett stort antal 
stolphål och andra anläggningar. Materialet har ännu 
inte genomarbetats och några klara konstruktioner 
kan inte redovisas. Vi tror dock att husen knappast 
varit av permanent bostadskaraktär, utan snarare 
verkstadslokaler eller tillfälliga bostäder.

På Södra Lyckan, skilt från verkstadsområdet av 
E18/E20, finns eventuellt en fortsättning. Materialet 
därifrån skiljer sig dock från den norra sidan, efter
som här endast finns ofullständiga rester av kultur
lagret. Här finns inte heller inslaget av ”skrot” från 
hantverkssysslor. Dominerande företeelse är i stället 
en rektangulär yta som avgränsas från omgivningen 
via en djup, stenfylld ränna. Ytan är ca 12x15 meter 
stor, men den fortsatte utanför arbetsområdet och dess 
faktiska storlek är inte känd. I rännan påträffades en 
del fynd: keramik, delar av blästermunstycken samt 
en orange pärla. Innanför rännan fanns några rejäla
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Fig. iż. Den omtalade guldgubben. Foto: Per Torgen, Örebro Läns Museum

Fig. 13. Prov på hantverk från Flusby, en fis k fibula. 
Teckning: Kerstin Åberg

stolphål. Någon konstruktion har inte kunnat klar
läggas. En datering från rännan anger 650-860 AD, 
alltså väl korresponderande till dateringarna från 
Västra och Östra Lyckan.

Till denna kronologiska fas bör även räknas den 
blästugn för järnframställning som fanns vid Kofallet, 
i sluttningen ned mot Äverstaan. Den har daterats till 
680-960 AD. Ugnen omgavs och täcktes av ett sot- 
blandat skärvstenslager. I anslutning till både ugn och 
lager fanns resterna av en enklare byggnad, hus XI, 
som sannolikt använts vid järnproduktionen. En da
tering från en invändig härd anger 620-870 AD. Vid 
förundersökningen daterades ett stolphål som i likhet 
med ugnen låg i lagrets understa del. Stolphålet fick 
en liknande datering, 680-880 AD.

För ett annat led inom produktionen svarar en
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smedja med uppbyggd eldpall. Smedjan har kunnat 
dateras till 980-1170 AD. I nära anslutning fanns 
också en ässja som i första hand använts för järn
smide. Den har inte kunnat dateras tillfredsställande. 
Till smidesområdet hör även tre ässjor på Södra 
Lyckan (fig 14). Två av dessa har daterats till 890- 
1170 respektive 1040-1290 AD. De är rumsligt sepa
rerade på artificiell väg från smidesområdet av E18/ 
Ezo men bör som synes räknas till samma fas.

En liknande smedja fanns även i anslutning till det 
vendeltida verkstadsområdet på Västra Lyckan. 
Smidesområdet innefattade en ässja, en städsten samt 
en omgivande ar betsyta. Inom komplexet påträffades 
en del järnskrot och bronsklipp. Troligen har ässjan 
använts inte bara för järnsmide, utan även för andra 
metaller. En datering från ässjan visade 960-1160 AD, 
vilket gör den till ett solitärt inslag inom denna del. 
Dateringen överensstämmer dock som synes nästan 
exakt med den andra smedjan.

Från sen vikingatid härrör sannolikt ett gravfält med 
jordbegravningar. Det låg på samma höjdsträckning 
som den vendeltida hallbyggnaden, ca tio meter söder 
om dess södra kortsida. Anläggningarna på höjd- 
ryggen gav ett intryck av enhetlig planering. Grav
fältet och det inhägnade huset tolkades därför vid un
dersökningen som delar av samma enhet. Samtliga 13 
gravar var emellertid öst-västligt orienterade (fig 15)

?PP

Fig. ią. Tre mörka fläckar, tre ässjor på Södra Lyckan. 
Foto: Eva Hjärthner-Holdar

Fig. ij. Tre mörka fläckar, tre gravar på rad. 
Foto: Kenneth Andersson

och gravgåvor saknades helt. Av tradition brukar grav
fält av denna typ tolkas som kristet influerade och 
kronologiskt förläggas till århundradena kring år 
1000. Gravarna innehöll varken föremål eller kol som 
kunde användas för datering. Därför har 14C-analy- 
ser gjorts på ben från två av gravarna. Resultaten är 
960-1230 respektive 1020-1280 AD, vilket väl över
ensstämmer med den traditionella tolkningen.

Husen i Husby
En artikel av detta slag är inte rätta platsen för detal
jerade diskussioner om huskonstruktioner. Den kva
litativa bearbetningen av materialet pågår dessutom 
fortfarande. Jag ämnar emellertid redovisa förslag till 
tolkningar av de elva huslämningar som vi hittills har 
lyckats identifiera, med större eller mindre säkerhet. 
Utan tvekan finns flera hus kvar att urskilja, men dessa 
får redovisas i andra sammanhang.

Hus I: Detta hus utgör en pendang, eller möjligen 
en prototyp, till husen på höjden, se nedan. Belägen
heten är emellertid radikalt annorlunda. Hus I låg i 
en svag östsluttning, nära områdets lägsta del. Under
laget var seg blålera. På 1840-talets karta från laga 
skiftet är marken klassificerad som sankäng. Trots 
dessa till synes ogynnsamma omständigheter byggdes 
här ett stort hus under tidig vendeltid. Huset var ca
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30 meter långt och 8-9 meter brett (fig 16). Grund
stommen har endast fyra par takbärande stolpar. 
Dessa kompletteras av två stolpar per gavel. Gavel
konstruktionen är svår att bedöma. Gavelstolparna 
följer i stort samma linjer som de takbärande stolp
arna, men det inbördes avståndet är mindre, stolp
arna var klenare och stolphålen var avsevärt grun
dare. Ett alternativ är att stommen innehöll sex par 
stolpar. I så fall saknas alla spår av gavelkonstruktion.

De takbärande stolparna hade kraftiga sten- 
skoningar och var av tall, att döma av den vedarts- 
analys som gjorts på ett vedprov. Ett par grunda 
stolphål i mittskeppet antyder förekomst av stödstol
par. Husets grundplan är intressant då den har ett brett 
mittparti av samma typ som husen på höjden. Längs 
den västra sidan finns två stolphål som eventuellt är 
spår av en ingång. Av väggarna fanns egentligen inga 
spår. Endast två stolphål längs den östra sidan och tre 
längs den västra (varav två hörde till den eventuella 
ingången). Huset kan ha haft en nu bortodlad sten
grund. Det är också tänkbart att hål efter väggstolpar 
har utplånats av samma orsak.

Hus II: Det äldsta huset innanför palissaden på 
kullen vid Kofallet. Vi vet inte ännu om palissaden 
byggdes redan runt detta hus, men lagerbilden talar 
för att så var fallet. I samband med bygget har även 
större markarbeten utförts på kullen. Naturliga ojämn
heter har jämnats ut med hjälp av jordmassor bestå
ende främst av lera, men även av grus och sand. På så 
vis har man skapat en långsträckt, närmast ”limpfor- 
mad”, kulle med utplanat krön.

Därefter har grunden till palissaden lagts av dubbla 
stenrader (fig 17). Några stenar är upp till halvmeter
stora, men variationen är stor och inga särskilda pre
ferenser verkar ha funnits. Bland stenarna fanns även 
några kalkstenar, en bergart som inte finns i Husbys 
omedelbara närhet. Både kalk och marmor förekom
mer dock inom socknen. Grunden till palissaden på
minde i hög grad om den som redovisats från Norra 
Gärdet nedanför Kungsgården i Gamla Uppsala 
(Duczko 1997, s. 77, fig. 5). I den östra sidan, i slutt
ningen med mot Äverstaån, finns öppningar i sten-

raderna som kan tolkas som en ingång genom 
palissaden. Öppningarna i den yttre och inre raden är 
osynkrona, sannolikt ett medvetet arrangemang med 
både psykologiska och säkerhetsmässiga fördelar.

Husets orientering var närmast exakt nord-sydlig. 
Det var ca 30 meter långt och 10 meter brett. Invän
digt fanns endast fyra par stolpar. Dessa var i gengäld 
mycket kraftiga, med ungefär en halv meters diame
ter. I söder markerades gaveln av ett parti förkolnat 
trä omgivet av bränd lera. Dessutom fanns tre mindre 
stolphål och en grop som antydde en rundad gavel. 
På motsvarande sätt fanns i norr två stolphål och en 
grop som kan ha ingått i den norra gavelns konstruk
tion. I norra delen av den västra långsidan fanns även 
två stolphål som kan vara spår av en ingång. Ingen 
tydlig värmekälla påträffades men inom husets väg
gar fanns flera rödbrända och sotfärgade ytor. Möjli
gen har huset varit utrustat med en upphöjd eldhärd 
påminnande om en eldpall.

Hus III: Här har vi troligen den direkta efterträda
ren till hus II som förefaller att ha rivits, snarare än 
att ha förstörts genom brand eller annan olycka. I de 
anläggningar som räknats till hus II finns nämligen 
inga tecken på huset brunnit. Ett mer sannolikt för
lopp är att det inte har ansetts vara tillräckligt för sitt 
ändamål.

Själva huset var i den här tappningen ca 30 meter 
långt och n meter brett (fig 18). Antalet takbärande 
stolpar förefaller även här att vara lågt, endast fyra par. 
Just det ringa antalet stolpar är emellertid ett av de kri
terier som Frands Herschend funnit karaktäristiska för 
hallbyggnader (1989, s. 182.). Stolparna kan sägas stå i 
grupper om fyra, som bildar två rektanglar, vardera ca 
3x7 meter stora. Detta lämnar ett öppet, ca tio meter 
brett parti, i den centrala delen. Syftet är sannolikt att 
skapa ett eller två stora rum. Stolparna hade även här 
kraftig stenskoning. Vedartsanalys av ett prov visar att 
stolpen var av tall, med en diameter av ca 0,75 meter.

Vägglinjerna i husets långsidor är bitvis väl beva
rade. På den västra sidan markeras väggen av dubbla 
rader av små stenar. På den östra sidan finns i mot
svarande läge en grund ränna. Vilka kontraktions-
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mässiga avgöranden som ligger bakom en sådan lös
ning är svårt att bedöma. Husets södra gavel utmärks 
av minst fyra, möjligen sex, stolphål, medan motsva
rande sida i norr endast har två stolphål. Möjligen är 
skillnaden ett resultat av hårdare plöjning i denna del 
som saknade det påförda utjämningslagret. Möjliga 
ingångar finns både i nordväst och sydväst, marke
rade av brott i stenraden och enstaka stolphål.

Hus II-III: En alternativ tolkning, eller snarare en 
variant på samma tema, är att betrakta huset som en 
en grundenhet som genomgått reparationer samt om- 
och tillbyggnader. Hypotetiskt sett kan i princip alla 
stolphål ha ingått i konstruktionen, men diskrepansen 
i centrallinjen är dock svår att förknippa med en fun
gerande huskonstruktion. Den tätare grundstommen 
skulle i och för sig rimma bättre med vår uppfattning 
om hur järnåldershus ska se ut, men stommen blir 
märkligt obalanserad, med en markant slagsida åt 
öster. De stolphål som har föreslagits ingå i gavel
konstruktionen för hus II, är däremot lättare att för
klara om man vill se hela komplexet som ett hus. 
Stolphålen kan ha ingått i mellanväggar och andra 
inre detaljer. Fler dateringar kan möjligen hjälpa till 
att lösa problemet. Om det emellertid är som vi tror, 
att hus II omedelbart efterträds av hus III, är det dock 
mindre sannolikt att faserna kan urskiljas med hjälp 
av MC-analyser, med tanke på att dateringar inom 
mindre intervall än hundra år sällan går att uppnå.

Hus IV: Ett mindre hus beläget söderut på Östra 
Lyckan, nära den nuvarande europavägen. Området 
var hårt åtgånget av plogen. Huset hade varit ca 13 
meter långt och bredden kan uppskattas till 4-6 me
ter. Tre par stolpar ingick i grundstommen och bred
den i mittskeppet var ca 2,5 meter. Två stolpar i mitt
skeppet kan antas ha gett stadga åt konstruktionen. 
Huset hade byggts om eller reparerats åtminstone en 
gång eftersom omstolpningar hade skett. Möjligen kan 
detta vara orsaken till att två stolpar saknade sten- 
skoning. I husets östra del fanns en härd. En '4C-date- 
ring från ett av stolphålen visade 640-800 AD, vilket 
överensstämmer med andra dateringar i området.

Hus V: Det äldsta daterade huset, med två I4C-date-

ringar inom intervallet 340-650 AD. Tolkningen av 
husets grundplan har varit besvärlig och inrymmer 
flera osäkerheter. Orsaken är dels att flera generatio
ner av anläggningar finns inom samma område, dels 
att den södra delen är svårt skadad av plöjning. Den 
bevarade längden har bedömts som 17 meter och bred
den till 6-8 meter. Den ursprungliga längden har san
nolikt varit över 30 meter, eftersom huset fortsätter 
in i den norra schaktkanten. Grundplanen påminner i 
denna tolkning en hel del om hus I.

Hus VI: På Östra Lyckan fanns ett märkligt hus 
med oklar konstruktion. Efter avbaning liknade det 
mest ett utplöjt odlingsröse. Belägenheten mitt ute på 
den gamla åkerytan var dock anmärkningsvärd och 
vi beslöt att handrensa stensamlingen. Då utkristalli
serade sig en väsentligen fyrsidig konstruktion. I dess 
södra del fanns en hel del skärvig och skörbränd sten. 
Den eldpåverkade stenen föreföll att vara uppdelad i 
två ungefär lika stora delar, åtskilda av en rad kant- 
ställda stenar. Motsvarande avgränsning fanns mot 
norr. Det hela tolkades preliminärt som resterna av 
ett hus på syllstensgrund. Huset var bara ca 2,7x4 
meter stort och utrustat med två eldhärdar, som här 
kan liknas vid enklare spisar (fig 19). Den tilltänkta 
sylien var endast mycket ofullständigt bevarad. Den 
stora mängden sten gjorde det sannolikt att golvnivån 
varit stensatt. Vi fann det troligt att huset haft en

Fig. 19. En vendeltida spis efter många års plöjning. 
Foto: Tomas Ekman
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specialfunktion, kanske som brygghus eller bagarstuga 
och med en datering till medeltid.

Den ,4C-datering som gjordes gav emellertid ett över
raskande resultat. Värdet angav perioden 680-880 AD. 
Detta var i och för sig samtida med andra närbelägna 
konstruktioner. Det överraskande låg i stället i åldern 
på konstruktionen. Hus på syllstensgrund brukar vanli
gen som äldst dateras till tidig medeltid eller sen vikingatid 
(se t. ex. Åqvist 1992., s. 321). Tekniken att bygga i skif
tesverk var dock i bruk i England och på kontinenten 
redan under 600/800-talet (Augustsson 1992, s. 62). I 
Sverige finns exempel från 1 ooo-talet, men då främst i 
stadsmiljö (Augustsson a.a, s. 62). Ett geografiskt och 
dignitetsmässigt närliggande hus på stengrund finns dock 
från Borg i Östergötland. Det omtalade kulthuset kan 
på flera grunder dateras till 900-talet (Lindeblad 1996, 
s. 69). Sammanfattningsvis kan sägas att dateringarna 
ännu är ganska få och de ger en relativt ostadig grund 
när det gäller en bakre gräns för teknikens datering. Pro
vet från Husby togs under helt tillfredsställande omstän
digheter, dvs. det ansågs vara ett ”säkert” prov.

Hus VII: Hittills det enda säkert funktionsbestämda 
huset. Det är också det yngsta tillsammans med hus 
IX. Redan efter avbaning framträdde resterna av en 
smedja, i form av en sotig, kölfärgad yta med en del 
slaggklumpar redan i ploglagret. Undersökningen 
kunde senare relativt väl belägga smedjans grundplan. 
Den hade varit ca 4x5 meter stor. I det nordvästra 
hörnet stod ässjan, där bälgen manövrerats från den 
högra sidan. Till höger om bälgen fanns troligen ett 
råvaruupplag. I byggnadens södra del fanns en ar- 
betsyta för smeden. Smedjan har daterats till 980-1170 
AD (se vidare Hjärthner-Holdar m fl i denna volym).

Hus VIII: En konstruktion snarare än ett hus, åt
minstone i nuvarande tappning. Den låg på Södra 
Lyckan, längst söderut inom området. Mest framträ
dande drag var en bred ränna som formade en när
mast sluten rektangel (fig 20). I det nordvästra hörnet 
fanns dock en öppning som sammanföll med ett 
moränstråk. Den fjärde sidan fattades eftersom kon
struktionen fortsatte in i schaktkanten. Ytans synliga 
del mätte ca 12x15 meter. Rännan var omkring 0,5

meter djup och innehöll tätt packad sten. Fyllningen 
utgjordes av ett sotigt humuslager och i detta påträf
fades en del fynd. En analys av ett kolprov från rän
nans fyllning visar 650-860 AD.

Innanför rektangeln fanns ett tiotal stolphål samt 
några gropar. Anläggningarna gick inte att förena i 
någon meningsfull form. Trots detta är det mest san
nolikt att någon form av byggnad stått på ytan. Rän
nans konstruktion med de tätt packade, bitvis 
nedkilade stenarna, liknar mest ett fundament, kan
ske till en större hägnad eller palissad. Det är också 
möjligt att rännan ingått i en byggnadskonstruktion 
på ett för oss okänt sätt. Den stenfyllda rännan bör 
också ha gett en god dränering, eftersom den hade 
funktionella likheter med ett sentida täckdike.

Hus IX: Den andra av Husbys smedjor, belägen på 
Västra Lyckan, något avsides från övrig hantering av 
järn. Anläggningen var till stor del förstörd av lång
varigt jordbrukande. Grundplanen var så demolerad 
att endast en del av arbetsytan samt en städsten syn
tes i fält. Konstruktionen har kunnat förtydligas i ef
terhand. I denna ingår åtta stolphål och två gropar. 
Till skillnad från den andra smedjan, hus VII, fanns 
ingen bevarad stensyll. Det får ses som mindre sanno
likt att en sådan försvunnit helt utan spår. Man får 
snarare tänka sig en grundplan med stolpar. En likhet 
med hus VII är att ässjan förmodligen varit uppbyggd. 
En datering från arbetsytan visar 960-1160 AD, dvs. 
en arkeologisk samtid mellan de båda smedjorna.

Hus X: Egentligen inte ett hus, mera en samling an
läggningar där den arkeologiska instinkten säger att 
minst ett hus bör finnas. Ett system av grunda rännor 
var blickpunkten. I anslutning till rännorna låg 16 
stolphål och ett par gropar. Både i fält och vid senare 
bearbetning har det varit omöjligt att kombinera an
läggningarna på ett sätt som för tankarna till en fung
erande byggnad. Den direkt berörda ytan var ca 6,7x7,5 
meter stor och i dess centrala del fanns en härd.

Hus XI: Mest framträdande inslag här var en drygt 
nio meter lång, nord-sydlig ränna. Dess ändar var 
böjda mot öster, vilket gjorde att den till formen lik
nande en klammer. I förlängningen på de böjda de-
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Fig. 20. Plan över hus VIII
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Fig. 21. Vy över gravfältet. I förgrunden syns skärningen för den gamla europavägen. Foto: Kenneth Andersson.

lama fanns en grop på var sida och innanför klam
mern fanns ett antal stolphål och gropar samt två här
dar. Rännan var ingrävd i backsluttningen på ett sätt 
som avlägset påminde om historiska tiders backstugor. 
Konstruktionen mätte ungefär 6x9 meter. Av de be
varade lämningarna att döma var byggnaden öppen 
åt öster. Funktionen är obekant men den kan antas 
ha ett samband med den närliggande blästugnen. En 
datering från en av härdarna visar 620-870 AD, vil
ket väl korresponderar med blästugnens 680-960 AD.

Gravarna på Kofallet
En av frågeställningarna inför Husby-undersökningen 
rörde bristen på gravar. En bosättning av denna art

borde ha avsatt ett relativt stort antal gravar med tanke 
på den långvarighet i bosättningen som antyddes av 
förundersökningen. De två registrerade stensättning- 
arna, RAÄ 44, förslår ju inte alls. Dessutom bedömdes 
de som tveksamma vid revideringsinventeringen. Var 
fanns då gravarna?

Det överraskande svaret kom vid avbaning av ett 
besvärligt terrängparti på Kofallet, en gammal äng som 
odlats upp efter Äverstaåns reglering under 1880-ta- 
let. Den höj drygg som även inrymde den inhägnade 
gården övergick mot söder i brantare terräng där ber
get ofta gick i dagen. Genom övergångspartiet passe
rade nuvarande E18/E20 (fig 2.1), som byggdes under 
1950-talet. Nära vägskärningen fanns ett icke odlat, 
igenvuxet parti, vars högsta del kröntes av ett mäk
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tigt odlingsröse. Delar av partiet var dock under plo
gen åtminstone under 1950-talet, när förra genera
tionen av den ekonomiska kartan gjordes. Sannolikt 
har även ett torp funnits någonstans i närheten, något 
som antyddes av växtligheten samt av en ännu kvar
stående jordkällare söder om vägen.

Det första tecknet på gravar vid avbaningen var en 
uppstickande rot som vid närmare beskådande visade 
sig vara ett starkt vittrat lårben. Detta föranledde na
turligtvis att området rensades med handkraft, sedan 
vegetationslagret avlägsnats. Åtgärderna ledde till att

ett antal avlånga mörkfärgningar framträdde mot den 
ljusa sand- och moränblandade marken. I tre av dessa 
syntes benrester redan i ytan. Samtliga var otvetydigt 
orienterade i öst-västlig riktning (fig 22). Gravarna 
längst i öst var närmast inklämda i skrevor i berget 
(fig Z3) och hela gravfältet gav ett påvert och främ
mande intryck.

De flesta av de 13 gravarna innehöll ofullständigt 
bevarade rester av skelett. Den osteologiska analysen 
har dock kunnat belägga att både män, kvinnor och 
barn fanns representerade. De hade begravts utan grav-

0 0.5 1 Meter
Fig. 22. Plan över gravfältet
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Fig. 23. Ett väl inpassat skelett. Foto: Ylva Stenqvist

gåvor. De enda föremålsfynd som gjordes var ett fåtal 
kistspikar, några oidentifierade, starkt korroderade 
järnföremål samt en röd pärla. Pärlan låg i halsnivå 
och det är troligt att den tillhört den dödes personliga 
utstyrsel och inte är att betrakta som en gravgåva. 
Röda ”rönnbärspärlor” är de vanligaste pärlorna un
der en stor del av järnåldern och den ger ingen led
ning i dateringshänseende.

Som tidigare nämnts är sen vikingatid-tidig medel
tid en traditionell datering av ett gravfält av denna 
typ. En sådan datering väcker frågor om gravfältets 
rumsliga förhållande till övriga företeelser. Inom det 
omfattande boplatskomplexet finns egentligen inga

lämningar som är yngre än 800-tal. De undantag som 
finns är smedjorna, lämningar som i sig vanligen är 
perifera i förhållande till boningshusen. Den hypotes 
vi arbetar med för tillfället är att vikingatidens bebyg
gelse återfinns under dagens Husby, således att be
byggelsen flyttade till den historiskt kända bytomten 
redan under vikingatiden.

Gravfält mellan heden och 
kristen tid
Inom svensk bebyggelsearkeologi har stora, övergri
pande studier gjorts på en grundval av material från 
fornminnesregistret, t. ex. Ambrosiani (1964), 
Hyenstrand (1974) och Wijkander (1983). Alla arbe
ten av denna typ medför med nödvändighet långtgå
ende generaliseringar. De slutsatser som kan dras är 
med andra ord till stor del avhängiga av vilka para
metrar som använts i modellen. De tre ovanstående 
avhandlingarna har varit av stor betydelse för forsk
ning kring hur Sverige blev Sverige. Diskussionen har 
tyvärr ofta tenderat att förlora sig i enskildheter som 
t. ex. det rätta avståndet till gravfälten. Det är i detta 
sammanhang av största vikt att komma ihåg det är 
mer än tre bokstäver som skiljer ”modell” från ”mall”. 
Det behöver knappast påpekas att det inte finns nå
got givet förhållande för gravarnas belägenhet i för
hållande till boplatser. Faktum kvarstår dock: det finns 
alltför få gravar vid Husby i Glanshammar.

Det torde råda en tämligen stor enighet om att över
gången från hednatro till kristendom var en lång och 
komplicerad process. Ansgars besök på Birka var bara 
en episod i denna och Adams av Bremen skräckvision 
av hednatemplet i Uppsala var en tendentiöst färgad 
inlaga, förklädd till ögonvittnesskildring. Det stora 
genomslag som Adam och Ansgar har fått är snarast 
ett mått på bristen av alternativ i fråga om skriftliga 
källor från proto-Sverige. Arkeologin har under se
nare år kommit med flera intressanta tillskott till dis
kussionen. De gamla gårdsgravfälten har använts un
der en god del av 11 oo-talet (Broberg 1991, s. 62)
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och en blandning av ”hedna” brandgravar och 
”kristna” jordgravar kan förekomma under flera ge
nerationer. Detsamma gavs goda exempel på vid det 
intrikat komponerade gravfältet vid Valsta i Norr
sunda socken, Uppland (Andersson 1997). Religions- 
bytet behöver inte heller vara en särskilt kontrover
siell fråga. Man kan se dfen kristna religionen som ett 
av verktygen i den eviga kampen om makten och här
ligheten (Andersson a.a, s. 370).

En annan punkt som bör diskuteras är vad som 
konstituerar en kristen grav från denna tid. Ann-So- 
fie Gräslund har behandlat problemet i flera artiklar 
(t. ex. 1985, 1991). Hon har sammanställt ett antal 
relevanta kriterier för bedömningar av denna typ 
(1991, s. 85)'. Dessa är i korthet:

1. Begravningsmetoden. Gräslund hävdar att varken 
jordande eller öst-västlig orientering är tillräckliga 
element, men att de däremot är tecken på direkt 
eller indirekt kristen influens.

2. Yttre gravform. En tidig kristen grav kan täckas 
av en hednisk överbyggnad, t. ex. en hög.

3. Lokaliseringen av gravarna. Tidiga kristna gravar 
kan ofta samexistera med hedniska gravar.

4. Utrustningen i gravarna. Gravgåvor är oförenliga 
med det kristna gravskicket, men under övergångs
perioden finns mer eller mindre rika avvikelser.

5. Spår av begravningsceremonier, som dock ofta är 
svåra att urskilja.

Vad som per definition skiljer gravfältet vid Husby 
från gravfält som både Andersson och Gräslund dis
kuterar är den till synes rent kristna prägeln. Inga 
brandgravfält finns i anslutning, inga spår fanns av 
någon överbyggnad och de innehöll inga gravgåvor. 
Vad som då förvånar är fortfarande läget, långt från 
den troliga platsen för den dåvarande gården. Höj
den vid Kofallet kan emellertid ha haft en stark ideo
logisk laddning med förfädernas hall fortfarande som 
ett levande minne. Att då placera de första gravarna 
enligt en ny tradition där kan vara en aktiv akt för att 
skapa legitimitet och närvaro.

Gravfältet bör ha använts under en kort period, 
med hänsyn till kyrkohistorikernas datering av den 
äldsta kyrkan i Glanshammar till slutet av 1 ooo-talet. 
Det är säkerligen också tänkbart att flera gravplatser 
förekom i socknen under en övergångsperiod. Kan
ske har kullen på Kofallet avskilts och initierats som 
kyrkogård medan frågan om bygdens religion låg i 
vågskålen. Eller är Kofallet Glanshammars allra för
sta kyrkplats?

Arkeometallurgi i Husby3

Materialet från järnhanteringen är av olika karaktär, 
men ett gemensamt drag är att kvaliteten är god. Det 
är också värt att notera att både reduktions-, primär- 
och sekundärsmidesslagger finns representerade, dvs. 
hela produktionskedjan har ägt rum inom området. 
Reduktionsslaggerna från blästugnen i sluttningen mot 
Äverstaån visar att utbytet av järn ur malmen bör ha 
varit mycket gott. Detta visar i sin tur på en väl be
härskad teknologi hos producenterna. Tyvärr finns 
inga lokala malmförekomster att jämföra med och var 
råvaran har hämtats är okänt. En smärre fält
inventering som gjordes i anslutning till undersökning
arna gav ett negativt resultat.

Analyserna från smedjan (hus VII) uppvisar god 
järnkvalitet. Ett järnstycke som troligen är smidesavfall 
är definitionsmässigt t. o. m. ett gjutjärn, som nor
malt förknippas med masugnsjärn snarare än bläst järn. 
I övrigt visar analyserna att smeden på Östra Lyckan 
varit väl kunnig i sitt hantverk. Smidesavfallet visar 
prov på järn med olika egenskaper, dvs. specialiserat 
smide där råjärnet behandlats olika utifrån önskvärda 
egenskaper hos den avsedda produkten. Ett av pro
verna innehåller anlöpt martensit, vilket gör det hårt

3 Denna del av undersökningen utfördes i samarbete med 
GeoArkeologiska Laboratoriet i Uppsala. Nedanstående 
korta resumé bygger på de analysresultat som föreligger 
för närvarande. Anläggningar och konstruktioner har 
berörts under rubriken ”När, var, hur i Husby”. I övrigt 
se artikeln i denna volym av Hj ärthner-Holdar, Lamm &C 
Grandin.
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och segt och lämpligt t. ex. som eggstål. Liknande 
egenskaper har ett annat prov med hög fosforhalt, som 
även detta ökar styckets seghet och hårdhet. Ett prov 
hade också tunna zoner av brons i ytterkanterna.

Slutligen också några ord om de gjutformar för 
bronsgjutning som nämndes tidigare. Samtliga bedöms 
vara av god kvalitet. Former för smycken och bältes
beslag har kunnat identifieras. De är koncentrerade i 
tid till 6oo-talet. De flesta formarna är troligen till
verkade av samma gjutare (eller elever till denne) som 
har satt en personlig prägel på formarna genom att 
linda dem med snoddar/remmar. Det finns också både 
öppna och slutna deglar i materialet.

Vattennivån i Hjälmaren
Den tidigare omtalade teorin om en transgression 
inom Hjälmarbäckenet kunde testas genom de ^Cl- 
prover som togs i anläggningar inom undersöknings
området. Analyserna har gjorts i flera provserier och 
sammanlagt har 29 prover analyserats. Dessa pro
ver är fullt tillräckliga för att vederlägga teorin om 
en transgression till en nivå av ca 25 meter över ha
vet. Jag redovisar här exempel från fyra olika typer 
av anläggningar från olika delar av området. Samt
liga dateringar är kalibrerade och inom dubbla sigma, 
dvs. dateringen infaller med 95,4 procents säkerhet 
inom intervallet.

A-nr Typ M ö h Datering
AD

Område Anmärkningar

16500 Stolp- 22,92 
hål

545-620 Ö. Lyckan Ingår i hus I

54174 Brunn 23,30 660-830 Ö. Lyckan M. ö. h.
i marknivå

30970 Blåst- 23,81 
ugn

680-960 Kofallet Belägen i 
sluttningen 
mot ån

15087 Smedja 24,10 960-1160 V. Lyckan

Exemplen visar med all önskvärd tydlighet att en trans
gression enligt de föreslagna linjerna knappast kan ha ägt 
rum.

Husby - myten, byn, konceptet
Att den arkeologiska potentialen är rik i detta mate
rial har förhoppningsvis framgått av ovanstående. Som 
en extra dimension finns också Husby-frågan, dvs. den 
sedan länge omdebatterade. Vad var en Husby, när 
grundades de och när försvann de? Ingen av dessa frå
gor går egentligen att besvara utifrån resultaten. Vad 
vi däremot kan bidra till är att klarlägga förutsätt
ningarna för varför vissa platser blev ”Husby”. Re
sultaten pekar mot att funktionen lades på en redan 
existerande storgård. Alternativet är att föra husby
systemet tillbaka till folkvandringstid, en härledning 
som i så fall kräver en stark kompletterande bevisfö
ring.

Gårdens välstånd verkar bygga på järnhantering i 
alla former. Järnet är en konstant i stort sett genom 
hela den period av Husbys förhistoria som vi kan över
blicka genom våra undersökningar. Det breda 
hantverkskunnandet, med guld och bronsgjutning, var 
kanske snarare en konsekvens än en förutsättning. 
Inkomsterna från järnet bidrog till att storgården 
kunde kosta på sig exklusivt hantverk och också locka 
till sig kunniga yrkesmän. Bebyggelsen var etablerad 
redan under folkvandringstid, en bebyggelse som ut
vecklas till ”den befästa gården” under tidig vendeltid. 
Under senare delen av vendeltid används 
folkvandringstidens boplatsläge fortfarande, sanno
likt både för boende och hantverk. Fr. o. m. vikinga
tiden sker sedan en markant omstrukturering och lä
get för bebyggelsen känner vi inte till. Sannolikt har 
den då flyttat till dagens bytomt. Inom undersöknings
området återfanns då enbart verkstadslokaler, bl. a. 
två smedjor.

En sentida tillskott är också gravfältet på Kofallet, 
som anläggs ungefär när förhistorien går in i historisk 
tid. En slutpunkt för husby-systemets aktiva del bru
kar placeras på en flytande 1200-talsskala (se t. ex. 
Lindkvist 1990, s. zpff.). Dess början som en syste
matiskt uppbyggd kunglig godsmassa har av Åke 
Hyenstrand (1989, s. 83) hypotetiskt förlagts till 900- 
talets slut eller 1000-talet. Detta sammanfaller då
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mycket väl med den föreslagna dateringen för grav
fältet. Det är knappast en långsökt tanke att se place
ringen av gravfältet som en ideologisk markering, med 
avsikt att knyta en ny regim närmare till maktens tra
ditionella hjärtpunkt i området. Med en sådan tolk
ning följer per automatik ett förslag till datering av 
husby-systemets genomförande i Närke. Tidpunkten 
är första halvan av iooo-talet och systemet får där
med en varaktighet på ungefär zoo år. Av en slump 
(?) kommer då Glanshammars Husby att överens
stämma oerhört väl med Nationalencyklopedins 
”rikshusby” som framförallt är ett aktivt begrepp 
under iooo-talet och i ioo-talet (NE 9, s. 172, se även 
Brink i denna volym).

Flera gånger har man i äldre forskning poängterat 
hur husbyarna tycks ligga i ”strategiska” lägen, ofta i 
nära kontakt med vattenleder och andra kommu- 
nikationsstråk. I Glanshammar är läget utmärkt i fråga 
om vattenvägar. Äverstaån var sannolikt möjlig att 
trafikera åtminstone med mindre farkoster. Sänk
ningen av Hjälmaren och flera årätningar och 
dräneringsföretag gör att dagens bild är missvisande. 
När det gäller landsvägar bör Glanshammarsåsen, 
ungefär z km österut, ha varit den ledande förbindelse
länken mot norr. I öst-väst har förmodligen vägen 
redan under förhistorisk tid haft samma sträckning 
som den medeltida Ramstigen, som delvis ingick i 
Eriksgatan. Ramstigen korsade Äverstaån knappt en 
km norr om Husby och fortsatte sedan mot kyrkbyn 
Rinkaby. En titt på häradskartan från år 1688 (fig 
24) ger en illustrativ bild av stor relevans även för 
forntidens Husby. Eftersom Närke under järnåldern 
redan var avsnört från havsnivån spelar landhöjningen 
en försumbar roll. Häradskartan speglar Husby
området innan det moderna jordbrukslandskapet. Sjön 
ligger på sin naturliga nivå och åarna följer sitt eget 
lopp. Vi ser då hur Husby ligger på en halvö, tydligt 
utmejslad mellan sankängarna. Endast två någorlunda 
komfortabla vägar finns, bron över Äverstaån och den 
smala höjdryggen vid Rinkaby. Är det en slump att 
”krigarens by” ligger just där, med total överblick över 
passagen till ”kungens by”?

Fig. 24. Husbyområdet i ett utsnitt från 1688 års härads- 
karta i söder syns ”Husbyhalvön ” där Husby markeras av 
fyra cirklar.

En av utgångspunkterna för Henrik Schlicks genom
gång av svenska husbyar var deras koppling till tinget 
och rättskipningen. Med exempel främst från Hälsing
land och Dalarna kan han fastslå: ”Häraf framgår med 
full tydlighet, att husaby var benämningen på den 
kungsgård, där konungens ombud satt - i regeln en 
länsman, men - när hundaret var indeladt i tredingar 
- en husabyman.” (Schiick 1914, s. 7). Denna kate
goriska utsaga har senare kommit att modifieras men 
kopplingen till medeltida tingsplatser är tydlig i många 
fall. Hur är då situationen i Glanshammar? Häradets 
namn är Glanshammar men i de äldsta källorna före-
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kommer parallellt namnet Edbmcedba, med flera be
lägg från första halvan av 1400-talet (Styffe 1911, s. 
308). Därefter verkar häradsnamnet stabiliseras till 
Glanshammar. Tingsplatsen låg sannolikt i närheten 
av kyrkbyn, enligt Styffe (a.a., s. 309) hölls det år 1508 
i klockarstugan.

Det alternativa namnet Edbmcedba kan förenklat 
tolkas som ”landet (näset) mellan sankängarna” (se 
även Ekman 1998, s. izff.). En flyktig återblick på 
häradskartan visar just ett sådant land med Husby 
österut och i väster, Rinkaby som ett lås för torrskodd 
tillfart (idenfikationen mellan Edhm(dha och 
”Husbyhalvön” föreslogs först av Thomas Lundqvist, 
1994, s. 162.). Ett annat av namnen på kartan är Kålia, 
som idag skrivs Kolja, men som skrevs Colløgbe vid

mitten av 1400-talet (odaterat pergamentbrev i Riks
arkivet, uppgift från Ortnamnsarkivet). Koløgba från 
år 1507 anges av Wikberg (1967, s. 188), dock återi
gen utan källhänvisning. Efterleden -hög nämndes ti
digare i artikeln, där en markant samvariation med 
tings- och samlingsplatser noterades. Till paret Kol- 
höga-Husby finns en bestickande parallell från Selaön 
i Mälaren (Ambrosiani 1985b, s. nz). Kolhöga (med 
olika stavningsvarianter) är namnet på den historiskt 
kända tingstaden (Styffe 1911, s. 2.9z), med ungefär 
samma topografiska situation och geografiska rela
tion. Idag finns ingen hög vid Kolja men detta är knap
past något hinder.

För att summera det hela: Kungens gård låg i Husby, 
där driften i vardagslag leddes av en ”husabyman”.
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Till vakt och assistans hade han ”rinkern” i Rinkaby. 
Tredingens tingsplats låg vid Kolja (Kolhöga). Tre- 
dingen kallades Edhmædha, ett namn som inlednings
vis kom att beteckna häradet i den nya härads- 
organisationen som förslagsvis tillkom under 13 oo
talet. Var då Edhmædha enbart ett naturbetecknande 
namn (fig 25)? Nej, mitt förslag är att detta var Husbys 
ursprungliga namn. Det är ju numera ganska veder

tagen uppfattning att Husby som namn betraktat är 
sekundärt, att det snarare anger en funktion 
(Rahmqvist 1994, s. ioSff., Brink i denna volym). Våra 
undersökningar har kunnat klarlägga en bosättning 
av speciell karaktär vid Husby åtminstone fr. o. m. 
vendeltiden. Att denna kommit att ge namn åt om
kringliggande distrikt vore knappast förvånande.



Järn- och metallhantering vid en stormannagård 
under yngre järnålder och tidig medeltid
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Abstract
A work shop area and its finds as type of construc
tions, objects, and, raw and waste material characte
ristic of metal working, is, as a part of a more exten
sive project related to the probable manor in Husby, 
Glanshammar parish, Närke, studied to obtain an in
sight in its status. The latter is reflected in the specia
lisation of the metal working and the qualities of its 
products, in iron as well as in bronze. In addition to 
the archaeological investigations and interpretations, 
chemical and technical analyses have been carried out 
on selected samples from the material.

The activities in the work shop area comprise bloo- 
mery iron production, iron smithing, smithing and 
casting of several copper alloys. At some of the smit
hies there are also indications of poly-metallurgic ac
tivities. The manufactured objects are generally of 
good qualities and the blacksmith and the bronze smith 
have had great knowledge of metal properties as well 
as of suitable materials for furnace and forge cons
tructions, crucibles, moulds and tuyeres. Compared 
to production types normally related to manors, the 
work shops in Husby can definitely be regarded as 
belonging to the elite. The main reason for this con
clusion is the presence of good quality metals, so skil
fully produced. Some of the iron qualities can be di
rectly related to weapon manufacturing and the belt 
fittings and jewels cast in the foundry can for many 
reasons be connected to the elite of the society.

Keywords: bloomery iron production, brass, bron
ze, casting, copper, crucible, iron, mould, primary smit
hing, scrap metal, secondary smithing, slag, tuyere.

Inledning
Resultatet av den arkeologiska undersökningen vid 
Husby i Glanshammars socken i Närke (se Tomas 
Ekmans artikel i denna volym) kom att överträffa alla 
förväntningar. En kontinuerlig bosättning kunde be
läggas under en period som omfattade nästan hela den 
yngre järnåldern, dvs. från ca 500 AD till ca 1050- 
1100 AD. I området rakt söder om den historiskt be
lagda bytomten fanns lämningarna av ett hantverks- 
och verkstadsområde vilket är det som i första hand 
denna artikel kommer att behandla. Det mest spekta
kulära fyndet utgjordes av två fragmentariska guld
gubbar, en fyndkategori som traditionellt förknippas 
med stormannamiljöer. De brukar vanligen påträffas 
i, eller i anslutning till, större byggnader av cermo- 
niell karaktär. Fyndet i Husby avviker därmed från 
det gängse mönstret. Inom området har även en min
dre guldten påträffats. Inom verkstadsområdet fanns 
bland annat ett bronsgj uteri innehållande både deglar 
och gjutformar. Här har man både gjutit spännen, 
remändebeslag och olika typer av stift. De gjutformar 
som har kunnat identifieras till föremålstyp visar att 
gjuteriet i första hand bör dateras till en tidig del av
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vendeltiden (VII:i). Inom området fanns det metall i 
form av bronsbleck och klipp (råmaterial) samt £öre- 
mål. Dessutom fanns det en hel del metallsmältor. För 
att kunna få fram verksamhetens omfattning och sta
tus pågår en undersökning av legeringstyper, metall
kvaliteter, teknologi och produktionstyp liknande den 
undersökning som utfördes på bl. a. materialet från 
Helgö (Lamm 1977, Wigren & Lamm 1984).

Inom verkstadsområdet fanns också tre smidesom- 
råden, ett centralt i norra delen, ett centralt i södra 
delen och ett i västra delen av området. Fyra av äss- 
jorna, en i väster, en centralt i norra delen och två 
centralt i den södra delen, är förhistoriska. Invid äs- 
sjan i den norra centrala delen fanns även en smedja, 
möjligen sen vikingatida - tidig medeltida. Huruvida 
de förhistoriska ässjorna varit samtida eller avlöst var
andra har ännu inte kunnat fastställas. Ässjorna tycks 
dock ha haft olika funktion vilket slagg och råmateri
al i och invid smidesplatserna antyder. Inom exploa
teringsområdet, nästan längst i öster nära Äverstaån, 
framkom också, under ett stort skärvstenslager, en 
blästugn/järnframställningsugn. Förslag till rekon
struktioner av ugnar och ässjor kommer att ske inom 
projektet av vilka en kommer att presenteras här. Frå
gan som direkt uppkommer är således om man har 
varit självförsörjande när det gäller järnråvara. Här 
är det viktigt att undersöka om framställningen och 
smidet går att relatera till varandra och vilka järnkva
liteter som producerats. Typen av järnkvalitet berät
tar nämligen vilka produktionsinriktningar man kan 
ha haft. Som exempel kan sägas att vissa kolstål di
rekt visar att man varit inriktad på vapenproduktion 
(Hjärthner-Holdar, Kresten & Larsson 1995, Hjärth- 
ner-Holdar & Larsson 1997). Vapen är en högstatus
produktion som antyder att verkstadsplatsen ifråga 
bör ha intagit en särställning, vilket är en faktor som 
har betydelse för tolkningen av hela lokalens status. 
Bland övriga fynd inom verkstadsområdet märks spill 
från ben- och hornhantverk, även detta en sysselsätt
ning som brukar vara reserverad för speciella miljöer. 
Inom verkstadsområdet fanns det också några hus. 
Dessa har sannolikt inte använts som permanenta

bostäder, snarare som verkstadslokaler och möjligen 
bostäder för tillfällig arbetskraft.

Syftet med den arkeometallurgiska undersökning
en var i första hand att försöka klargöra typen av pro
duktion och dess kvalitet. Detta både vad gäller järn- 
och bronshanteringen. Dessutom var frågan i vilken 
grad man varit självförsörjande vad gäller råvaror till 
järnhanteringen eftersom det fanns bl. a. en blästugn 
för framställning av järn inom området. Frågan var 
bl. a. om man under den tid som ugnen var i bruk 
framställt alla de kvaliteter man behövde eller om man 
framställt vissa och importerat andra. En fråga av 
högre dignitet, som inte vidare kommer att behandlas 
i denna artikel men som är viktig för projektet, är 
frågan om huruvida det kan ha rört sig om stationära 
verksamheter eller om hantverkare tillfälligt kommit 
eller knutits till stormannagården.

Järnhantering
Slagger
Reduktions-, primärsmides- och sekundärsmidesslag- 
ger finns representerade i det analyserade materialet 
från järnhantering dvs. hela produktionskedjan har 
ägt rum inom området. Reduktionsslagger från bläs- 
tugnen daterad till 680-960 AD (GrN 23676 1200(60 
BP) i östra delen av undersökningsområdet är relativt 
lika i sammansättning med en för reduktionsslagger 
relativt låg järnoxidhalt i kombination med hög ki- 
seloxidhalt. Detta antyder att utbytet av järn ur mal
men bör ha varit mycket gott. Blästslagger är ofta 
betydligt järnrikare och har därmed en större förlust 
av järn till slaggen. Olyckligtvis finns ingen potentiell 
malm från området att analysera och jämföra med 
slaggernas sammansättning för att man ska kunna få 
en klarare bild av processens förlopp.

Övriga analyserade slagger, dvs. primär- och se- 
kundärsmidesslagger skiljer sig från reduktionsslagge- 
rna ifråga om innehållet av några huvudelement bl. a. 
mangan som förekommer i betydligt högre halter i 
reduktionsslaggerna än i smidesslaggerna. Detta inne-
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Fig.i. Ässjan A431 a) Plan och profil b) rekonstruerad plan och profil c ) rekonstruktionsforslag till hur ässjan kan 
ba sett ut i drift, teckning Kerstin Åberg.
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bär att blästprocessen inte är direkt relaterad till smi- 
det inom området, dvs. smidesslaggerna är inte rest
produkt efter fortsatt bearbetning av det järn som 
framställts i blästugnen. För en så direkt jämförelse 
måste man naturligtvis också ta hänsyn till tidpunk
ten för processerna. Ugnen är daterad till 680-960 
AD (GrN 23676 1200(60 BP). Tre ässjor är daterade 
till 960-1160 AD, 1170-1280 AD respektive 990- 
1160 AD (GrN 23677 1000(40 BP; Ua 9865 835(55 
BP; GrN 24522 980(40). Smidesslaggerna från de oli
ka smidesområdena uppvisar dock flera liknande drag 
över områdesgränserna. En slagg från en förhistorisk 
ässja kan dock inte relateras till slaggerna från den 
senvikingatida-tidigmedeltida smedjan som den låg i 
anslutning till.

I nuläget har en av ässjorna rekonstruerats (fig. 1) 
och den visade sig vara av samma typ som den som 
påträffades i Albertsro, Åkers sn, Södermanland. Den 
sistnämnda är daterad till äldre romersk järnålder 
(Englund, Hjärthner-Holdar & Larsson, 1996).

En möjlighet är alltså att järnframställning före
kommit på platsen men att den inte är relaterad till 
smidesverksamheten. Skulle detta då innebära att im
port av annat råmaterial (luppar?) än det i närheten 
framställda skett till smedjorna? Detta är ett mycket 
möjligt alternativ om smeden haft behov av komplet
terande specialkvaliteter som inte kunde tillverkas på 
platsen. Ett annat alternativ är att vi betraktar olika 
tidpunkter och att malmkällan har en något varieran
de sammansättning där olika delar utnyttjats under 
olika tidpunkter. Just proportionerna mellan järn och 
mangan kan variera på tämligen korta avstånd inom 
ett malmförande område. Vi måste också ha i åtanke 
att det är slagg endast från den sista körningen i bläs
tugnen som har studerats. Tidigare körningar kan ha 
utförts med malmer av annan sammansättning men 
från samma malmkälla. Trots att malm saknas kan 
man undersöka om slaggerna har samma ursprung 
genom att studera förhållandet mellan spårelement, 
särskilt sällsynta jordartsmetaller. Om samma råvara 
använts kan man förvänta sig en relativ sänkning av 
halterna av sällsynta jordartsmetaller men med sam

ma inbördes förhållande från reduktionsslagg till smi- 
desslagg. Detta är precis vad som uppträder i dessa 
slagger vilket alltså innebär att det är möjligt att sam
ma malmtyp kommit till användning, dock inte ett 
entydigt bevis för att så har varit fallet.

Järnmaterial
Det analyserade metallmaterialet med anknytning till 
järnhantering är av olika karaktär. Några stycken är 
rester från reduktionsprocessen, andra är smidesav- 
fall medan ytterligare andra är delar av föremål. Ge
mensamt för dem är att de är av god kvalitet med 
olika egenskaper.

Ett okonsoliderat järnstycke från en senvikingati
da-tidigmedeltida smedja är troligen en rest från re
duktionsprocessen eller möjligen en första rensning 
av luppen och uppvisar god järnkvalitet. Detta anty
der att smedjan även ur denna aspekt är av ett relativt 
tidigt datum eftersom masugnsjärnet tar över i områ
det åtminstone kring 1200. Ett annat järnstycke, ett 
smidesavfall, från samma smedja är lågkolhaltigt. Ett 
smidesavfall från en av de förhistoriska ässjorna är 
ett gjutjärn. Huruvida gjutjärnet är medvetet produ
cerat i större skala har dock inte varit möjligt att av
göra och det är inte ovanligt med begränsade före
komster av gjutjärn även i blästjärn fast detta nor
malt förknippas med masugnsjärn. Två studerade spi
kar, båda från smedjan, uppvisar stora likheter med i 
huvudsak kolfritt (mjukt) järn. Deras låga innehåll av 
slagginneslutningar medför att kvaliteten är tämligen 
god för ändamålet. Övriga metallstycken, framförallt 
järnblad/järnbleck är sannolikt smidesavfall. Samtli
ga är av jämna och goda kvaliteter med något varie
rande egenskaper. Ett järnbleck från smedjan är an- 
löpt martensit (fig. 2), vilket är ett avancerat härdat 
kolstål som tyder på högt tekniskt kunnande men ock
så god materialkännedom. Det innebär alltså att styck
et är hårt och segt och lämpligt som eggstål. Ett annat 
järnbleck från smedjan har relativt låg järnhalt men 
innehåller tunna zoner av brons i ytterkanterna. Från 
den ovannämnda förhistoriska ässjan kommer också
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Fig. 2. Detalj av strukturen i ett järnbleck som visar ett 
härdat anlöpt kolstål, s. k. martensit. Stycket är lämpligt 
som eggstål. Strukturen blir tydlig när materialet etsas. 
Bildytan är 0,15X0,22 mm. Foto Lena Grandin.

ett ferritiskt järn som innehåller fosfor i halter som 
ökar styckets seghet och hårdhet utan att göra det 
sprött. Sannolikt har målet med detta stycke också 
varit ett fosforhaltigt järn som är lämpligt till exem
pelvis låsbyglar och eggar.

Ämnesjärnens tillverkningsplats kan också kom
menteras. Har allt material producerats på platsen eller 
har ämnes järn av specialkvaliteter importerats till plat
sen? Slagginneslutningar i järnet kan användas för jäm
förelse med slaggerna. I de fall detta har kunnat utfö
ras finns det inga belägg för att ämnesjärn har impor
terats till området. I vissa fall finns likheter i sam
mansättning mellan slagginneslutningar i järn och slag
ger från blästugnen vilket kan tyda på samhörighet.

Bronsgjuteri
Bronshantverket representeras av gjutformar, deglar, 
diverse metallskrot och metallsmältor.

På grund av den intensiva odlingen på platsen är 
materialet mycket fragmenterat och i synnerhet gjut
formarna har blivit illa åtgångna av plogen. De små 
fragmenten gör det svårt att bestämma vilka föremål, 
som en gång gjutits i dem. Åtskilliga har också blivit 
spjälkade, så att bara ytterskiktet av dem återstår,

medan andra blivit helt avrundade. Även deglarna, 
som genom sintringen blivit sköra, har starkt frag- 
menterats genom odlingen.

Merparten av gjutformarna och deglarna kommer 
från en ganska begränsad yta i västra delen av under
sökningsområdet. De är koncentrerade till två natur
liga försänkningar i marken och det är detta förhål
lande som gjort att de överhuvudtaget bevarats. Här 
fanns ca 1,2 kg gj utformsfragment och ca 0,5 kg de- 
gelfragment. Utanför dessa koncentrationer hittades 
endast ca 10 g gjutformar och ett enda degelfragment.

Antalet degelfragment uppgår till ca 250 st. med 
en sammanlagd vikt av ca 500 g. Med en antagen 
medelvikt på ca 30 g representerar detta endast ca 17 
deglar vilket antyder en mindre produktion. I materi
alet ingår en del mynningsbitar samt några handtag 
av olika utformning. Två av dem har tydliga tång
märken.

Även gjutformsmaterialet är förhållandevis litet. 
Detta skall dock inte ses som ett mått på verksamhe
tens omfattning. Förutom att en hel del förstörts ge
nom plöjningen och försvunnit i samband med avba- 
ningen av ploglagret, kan det ha funnits andra mer 
eller mindre tillfälliga gjuteriplatser utanför det un
dersökta vägområdet. En indikation på att så kan ha 
varit fallet är att man även söder om den gamla väg
banan fann några gjutformsfragment.

Deglar
Det fragmentariska skicket gör att man inte med full 
säkerhet kan fastställa alla degeltyper som finns re
presenterade. Merparten utgörs emellertid av deglar 
av den s.k. slutna typen, där metallen ligger helt inne
sluten i degeln. Den är försedd med en minimal öpp
ning i syfte att reducera syretillförseln och därmed 
slaggbildningen. Degeln fungerade således som en 
mini ugn och kunde användas för smältning i öppna 
härdar. Den består av en oval degelskål samt ett lock, 
som lagts över skålens kant och smetats fast på utsi
dan. Degeln är försedd med en pip i ena änden och ett 
handtag i den andra. Fynd från Helgö i visar att den-
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na degeltyp mest användes för smältning av brons el
ler andra kopparlegeringar, men bevarade gulddrop
par tyder på att den också kunde användas för att 
smälta guld i (Lamm 1977 s.103). Några rester av 
guld eller för den delen någon annan metall har dock 
inte kunnat iakttas i Husbydeglarna.

I Husbymaterialet finns också ett fåtal fragment av 
öppna deglar (fig. 3), nämligen tre fragment av den 
cylindriska degeltypen och sex fragment av en skål
formig typ. Härtill kan läggas en, möjligen flera, myn- 
ningsbitar, som troligen också de härrör från öppna 
deglar.

Deglarna är tillverkade av en grov lera, naturligt 
magrad med kvarts och fältspat. Råmaterialet har tro
ligen tagits i kanten av Averstaån, vilken rinner strax 
öster om undersökningsområdet. En undersökning av 
degellerans sammansättning har utförts vid Kerami-

Fig. 3. Tvä typer av öppna deglar. Rekonstruktion av 
Eva Hjärthner-Holdar och Kristina Lamm.
Teckning Kerstin Åberg. Skala 1:1.

ska Forskningslaboratoriet i Lund (Stilborg 1999). 
Inblandningen av särskilt kvarts har gjort deglarna 
mycket värmeresistenta. Deglarna har mer eller min
dre sintrade och ofta smälta utsidor. Experimentsmält
ningar gjorda i deglar med samma typ av magring vi
sar att materialet tål temperaturer upp emot ca i6oo°C 
(Lamm 1977 s.106).

Gjutformar
Av de ca 1,2. kg gj utformsfragmenten utgörs ca 640 g 
av o bestämbara fragment. Många av dessa är mycket 
små och med avrundade former medan andra är stör
re men avspjälkade. Sammanlagt finns 105 fragment 
med mer eller mindre tydliga avtryck. Av dessa är 34 
ingöt, troligen också tillhörande 34 olika formar. Av 
de övriga fragmenten med tydliga avtryck kan man 
endast i ett fåtal fall med bestämdhet avgöra vilka 
förmål som gjutits i dem.

De föremål som man klart kan urskilja utgörs av 
ett litet likarmat spänne, två husbyspännen (fotparti
et) och ett större remändebeslag med profilerad sida 
(fig. 4a). Troligen finns ytterligare gjutformsfragment 
till denna typ. Vidare förekommer en hel del gjutfor
mar till stift (fig. 4b) både sådana med halvsfäriska, 
rundade och koniska huvuden avsedda framförallt till 
beslag. Föremålstyperna kan klart dateras till tidig 
vendeltid.

Bland de gj utformsfragment som inte klart kan 
bestämmas till föremålstyp finns dock sådana, vars 
formelement och kurvatur antyder att de bör höra 
hemma inom samma tidsavsnitt.

Gjutformarna är tillverkade av en grov naturligt 
magrad och sorterad finsandsrik lera. Av två analyse
rade fragment har den ena inga ytterligare tillsatser 
medan den andra har inblandning av hår och cha
motte. Hårmagringen kan ha fungerat som en langs
gående armering men också för att öka porositeten, 
vilket förhindrar gasbildning i gj utningsprocessen (Stil
borg 1999). Denna skillnad i godset kan möjligen för
klaras med svårighetsgraden vid gjutning av olika ty
per av föremål.
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Fig. ą. Två gjutformar a) ett remändebeslag från tidig ven
deltid b) stift troligen till beslag. Teckning Kerstin Åberg. 
Skala 1:1

Metallsmältor och metallskrot
Metallsmältor och metallskrot hade en betydligt stör
re spridning inom verkstadsområdet än gjutformarna 
och deglarna. Mycket av materialet framkom med 
hjälp av metalldetektor som användes för att söka av 
kulturlagerytan innan rutgrävningen påbörjades. En 
del av detta material kan knytas till metallurgiska 
anläggningar i första hand en senvikingatida smedja/ 
ässja men det finns även en viss anknytning till brons- 
gjuteriet och dess avfallsområde.

Metallsmältorna är ofta oregelbundna större 
stycken och de annars vanligen förekommande me
talldropparna tycks saknas i materialet. Metallskro
tet, som bär spår av sågning och andra typer av be- 
arbetningsspår, består av band, bleck och delar av 
föremål bl. a. delar av fyra romerska bronskärl. 
Huruvida dessa importerats som hela kärl eller skrot 
går inte att avgöra utifrån detta material.

Kemiska analyser har utförts på fyra av metalls
mältorna och nio av metallklippen. Analyserna visar 
att smältorna består av kopparlegeringar med endast 
låga halter av zink och tenn, samt lågtennbrons. Mäs
sing (eller zinkbronser) förekommer dock inte bland 
de analyserade smältorna. Sannolikt förekommer dock 
blysmältor. Klippen visar mer varierande legeringar. 
Vanligast bland de analyserade klippen är dock i det 
närmaste ren koppar, med större eller mindre mängd 
blydroppar vilkas förekomst sänker smälttemperatu- 
ren och underlättar gjutning. Troligen är ren koppar 
eller koppar med endast lågt innehåll av andra metal
ler vanligast även i resten av metallskrotet. Bland klip
pen finns också lågtenn bronser, både med och utan 
zinkinnehåll. Andra kopparlegeringar bland metall
skrotet är zinkbronser (mässing), vanligtvis även med 
tenninnehåll. Allra högst zinkhalt har ett klipp som 
är en del av ett romerskt kärl (fig. 5). Såväl tennbron-
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Fig. j. En del av en fot till ett romerskt 
kärl. Notera sågmärket. Foto Lena 
Grandin.
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ser som zinkbronser (och mässing) innehåller, liksom 
kopparklippen, blydroppar i varierande mängder. Bly
dropparna i kopparklippen innehåller ansenliga mäng
der antimon och arsenik, vilket inte alls förekommer i 
bronsernas blydroppar.

Ren koppar är svår att gjuta. Smälttemperaturen 
blir lägre och gjutningen underlättas med inbland
ning av bly, tenn eller zink. En eller flera av dessa 
metaller förekommer i samtliga analyserade klipp. 
Legeringen blir också hårdare än den rena metallfa
sen. Ett alltför högt blyinnehåll kan dock försämra 
smidesegenskaperna. Eftersom det var brist på rena 
metaller och eller ett överskott på skrotmetall utgjor
des råvaran för gjutning av föremål av brons eller 
andra kopparlegeringar under järnåldern ofta av äld
re, trasiga föremål, klipp av bronskärl, trådar och 
annat metallskrot. Råvaran bestod således av myck
et varierande legeringar, vilket också avspeglar sig i 
materialet från Husby, även om enstaka smältor av 
rena metaller förekommer i materialet. Detta förhål
lande har uppenbarligen inte vållat några som helst 
problem, tvärtom talar allt för att bronsgjutarna med 
stor skicklighet kunde utnyttja de olika råmateria
len för att få för ändamålet bästa möjliga egenska
per. Metallskrotet kan också ha varit avsett att ut
nyttjas för inläggningar i järnföremål vilket finns 
exempel på från en senvikingatida-tidigmedeltida 
smedja i form av ett järnbleck med brons i ytskiktet.

Blästermunstycken
Blästermunstycken påträffades spridda över hela verk- 
stadsområdet men merparten framkom i två koncen
trationer nämligen ca 3,1 kg invid den möjligen tidig
medeltida smedjan i ett utkastlager och ca 3,5 kg in
vid och i ugnskonstruktionen för som vi tror brän
ning av blästermunstycken. Totalt framkom inom 
verkstadsområdet ca 11 kg fragment av blästermun
stycken varav ca 1 kg eller 15 fragment är ornerade. 
De ornerade påträffades alla i och invid ugnen i den 
västligaste delen av området. De flesta blästermun- 
styckena är mycket välbrända. Det finns dock de som

vid tillverkningen bränts för hårt, bland annat finns 
dylika fragment invid ugnen. Endast ett helt bläster- 
munstycke påträffades.

Ugnen, vilken byggts om en gång är av typen ku- 
polung med öppen kortsida och en härd i botten. Den 
har varit ganska stor, ca 2,3X1,5-2,4 meter med väg
gar som vid basen varit ca 0,1 meter. Ugnen har ge
nom ett kolprov daterats till tidig vendeltid 563-612 
AD (GrN-23682 i470±20 BP).

De flesta blästermunstyckena har ett koniskt hål 
dvs. det har större diameter på utsidan än på insi
dan. Detta i första hand för att koncentrera luftstrå
len in i härden. De flesta blästermunstyckena är 
mycket fragmentariska men de 13 mätbara fragmen
ten uppvisar en diameter som varierar mellan 90 och 
150 mm med en medeldiameter på 126 mm. Bläster- 
hålet har varit mätbart i 20 fall. Möjligheten att mäta 
både ingångs- och utgångsdiameter har dock endast 
varit möjligt i 6 fall. Ingångsdiametern varierar mel
lan 19 och 35 mm och utgångsdiametern varierar 
mellan 13 och 25 mm. Generellt kan sägas att på 
den här lokalen verkar skillnaden mellan ingångs- 
och utgångshål vara ca 5 mm.

En del blästermunstycken har varit ornerade (fig. 
6). Det rör sig vanligen om streck-, linje-, ring- och 
punktorneringar ofta i kombination. Man kan inte 
säga att det är vanligt med ornerade blästermunstyck- 
en/blästerskydd men det förekommer. Ett av de mer 
kända kommer från Snaptun i Danmark där man tror 
att Loke är avbildad med ihopsydd mun. Ett av frag
menten från verkstadsplatsen i Husby har ett avtryck 
som möjligen är oavsiktligt gjort, nämligen ett möj
ligt avtryck av en kattass.

Flertalet av denna typ av föremål, dvs. runda täm
ligen plana och med ett centralt placerat hål, brukar 
för det mesta anses vara vävtyngder. Hur kan man 
då skilja på blästermunstycken/blästerskydd och väv
tyngder? För det första är blästermunstycken före
mål som måste framställas med precision. Framfö
rallt behöver hålet vara rätt konstruerat. Helst skall 
detta vara koniskt med en smalare utgång för luften 
än ingång. Dessutom bör det luta något, ungefär så
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Fig. 6. Tre fragment av tre olika blästermunstycken. Det mellersta fragmentet har ett möjligt avtryck av en kattass. 
Teckning Kerstin Åberg. Skala 1:1

mycket att en droppe vatten sakta kan rinna åt den 
smalare änden in mot härden. Dessa kriterier upp
fyller materialet från Husby. Dessutom bör godset i 
munstycket vara eldhärdigt. Detta betyder att man 
endera måste välja en naturligt magrad grov lera el
ler tillsätta magring för att få en lämplig samman
sättning på råmaterialet. Vi har låtit utföra en un
dersökning av ett blästermunstycke (påträffat i ut
kastlagret intill smedjan) och det visade sig att det 
undersökta blästermunstycket hade tillverkats av en 
grov, naturligt magrad, sorterad lera. Möjligen kan 
man också ha tillsatt lite organiskt material. Godset 
är också snarlikt det, som har använts till ugnsväggs- 
fragment tillhörande blästugnen (Stilborg 1999). 
Sammantaget betyder detta att de föremål som fram
kommit i Husby är blästermunstycken och inte väv- 
tyngder.

Sammanfattning
Järn- och metallhanteringen inom hantverks- och verk- 
stadsområdena omfattar järnframställning, smide och 
gjutning av kopparlegeringar. Inom flera av smedjor
na har blandad metallverksamhet förekommit. Pro
dukterna som har framställts och hanterats är av goda 
kvaliteter och man har haft god kännedom om metal
lernas egenskaper och dessutom haft kunskaper om 
vilka material som är lämpliga för ugns- och ässje- 
konstruktioner, deglar, gjutformar och blästermun
stycken. Om man resonerar i boplatshierarkiska ter
mer och jämför med produktion som normalt är knu
ten till stormannagårdar skulle denna produktion de
finitivt räknas tillhöra den översta eliten. De främsta 
orsakerna till detta är alltså de kvaliteter som med 
sådan skicklighet har framställts. Järnkvaliteterna kan 
direkt knytas till vapentillverkning och de bältesde
taljer och smycken som framställts i bronsgjuteriet kan 
i flera hänseenden knytas till samhällets övre skikt.





Husabyarna - en kritisk 
forskningsöversikt
JONATAN PETTERSSON

Abstract
this article is an exposition of historical, linguis
tic and archaeological research made on ‘husabyar’ 
during the past 150 years. This research has been sur
veyed before, but has never before been fully exposed 
in a critical analysis.

The author traces a tendency in previous research 
- both as to methodology as well as to the general 
outlook of the research-workers - to treat ‘husabyar’ 
as a homogeneous group. The efforts to find common 
factors with all ‘husabyar’ and to put forward gene
rally valid patterns have, however, been made almost 
unpractical by the source material, which often gives 
a very heterogeneous picture. The author argues that 
‘husabyar’ is a group of land units of different ages 
and with very different backgrounds, and that the in
stitution of ‘husabyar’ should be treated in view of 
these differences.

The author also finds that research in this area has 
a backlog of basic research, which, in spite of having 
several shortcomings, has been placed in a border
land between hypotheses and facts and lives on in 
contemporary research as a general notion.

Solid observations in the history of research have 
been put together and suggestions have been made 
for further research.

Keywords: Husaby; Uppsala öd; Royal manors

Inledning
Husabyarna har under 1900-talet diskuterats i en lång 
rad verk med olika vetenskapliga utgångspunkter. 
Endast ett fåtal av dessa verk har dock husabyarna 
som huvudsaklig frågeställning. I regel förekommer 
de istället som sidospår i den huvudsakliga undersök
ningen och litteraturen är därmed endast skenbart stor. 
Ändå kan man säga att de har diskuterats mycket. 
Det har inte saknats tolkningsforslag, trots bristen på 
såväl solida källmaterial som genomgripande under
sökningar.

Den ”gängse” uppfattningen om husabyarna, de
ras ursprung och funktion har, enligt min erfarenhet, 
egentligen inte ändrats nämnvärt sedan Jerker Roséns 
artiklar i ämnet i KLNM (Rosén 1962a och 1964). 
Detta är mitt intryck efter flera års umgänge med lit
teraturen och med forskare som arbetat med angräns
ande problem eller ämnen. Naturligtvis finns undan
tag, men alltjämt är det Roséns beskrivning i sina ar
tiklar i KLNM som man oftast utgår från. Även i 
Rosén 1962b finns en utförlig redogörelse som bru
kar anföras.

Husabyarna bör enligt Roséns beskrivningar för
stås som en avgränsad helhet, som skulle kunna be
skrivas utifrån ett slags idealsyntes med följande egen
skaper: Husaby var 1) namn på de gårdar där kon
ungens visthus var belägna, 2) gårdar som kunde/ 
skulle ta emot kungen och hans följe, 3) gårdar som 
ingick i ”det gamla krongodset” med namnet Upp
sala öd, 4) gårdar som beboddes av konungens ”bry
te” som också hade militära uppgifter, 5) gårdar som 
kom till under 600-9oo-talet och 6) administrativa



50 HUSABYARNA - EN KRITISK FORSKNINGSÖVERSIKT

enheter som förlorade sin funktion under andra halv
an av 1200-talet genom den nya slottsläns- och krigs
organisationen.

Dessa utsagor bygger på en rad iakttagelser och 
samband men synar man resonemangen finner man 
att inte en enda av dem är bevisade. De kan förvisso 
utifrån källor och teorier påvisas som mer eller min
dre rimliga men får för den skull inte uppfattas som 
sanningar. Problemet med husabydiskussionen är just 
detta: Att säkra iakttagelser och slutsatser har blan
dats med uppfattningar och hypoteser och mer eller 
mindre starka samband att sikten har blivit oklar. En 
medeltidshistoriker menade kritiskt på tal om husby
arna att ”man verkar kunna påstå vad som helst”.

Bakgrund: diskussionens ursprung
Man uppmärksammade husabyarna som ett märkvär
digt ortnamn i historiska arbeten redan på 1600- och 
1700-talen (Digelius 1740 s. 2.6 med not 8). Det dröj
de dock innan husabyarna på allvar kom att kopplas 
samman med den medeltida kungamakten och dess 
ekonomiska organisation. Exempelvis diskuteras, i ett 
brett upplagt historieverk från 1700-talets senare hälft, 
begreppet Uppsala öd, men husabyarna nämns inte 
alls (Lagerbring 1769). Först med de stora editionsar- 
betena på 1800-talet, framför allt av medeltidslaga- 
rna, uppmärksammades ortnamnet som en väsentlig 
företeelse i forvaltningshistorien och definierades då 
som en ”kungsgård där konungens länsman 1. en ho
nom underordad tjensman bodde” (Schlyter 1877 
under ordet ”husaby”, se även Malmberg 1851 och 
Schlyter 1841 i glossariet under ordet ”husabyman”). 
Namnet kom snart att förstås som mer eller mindre 
synonymt med ”kungsgård” (Hildebrand 1898 s. 100, 
Styffe 19n s. 324 eller s. 258 f. i den tidigare uppla
gan från 1880, Högbom 1912 s. 260 m. fl.).

Henrik Schücks Upsala öd från 1914 var det första 
försöket att tolka husbyarna i en övergripande bild 
av kungamaktens ekonomiska underlag och att nå 
fram till en samlad tolkning av hur diplommaterialet 
beskrev dem. Utifrån ett antal lagparagrafer och tan

ken att varje territoriell enhet, som härad/hundare, 
bo eller treding, skulle motsvaras av en kungsgård, 
menar Schlick att samtliga husabyar under tidig svensk 
(och även europeisk!) medeltid varit helt i kungamakt
ens ägo. De skulle ha utgjort stommen i ett impone
rande ”egendomskomplex”, med namnet Uppsala öd, 
som i princip skulle ha varit intakt från dess genesis i 
forntiden fram till perioden 1250-1350. Utifrån dip
lom från denna sista period gör Schiick klart att en 
stor mängd husabyar är i privata händer, eller just då 
avyttras av kungamakten. Utifrån sina utgångspunk
ter drar han därmed slutsatsen att staten genomgick 
en ekonomisk revolution där man gjorde sig av med 
den gamla godsstrukturen för att istället förlita sig på 
nya inkomstkällor (framför allt skatter). Hans bedöm
ning är starkt värderande och han uttrycker sig öppet 
kritiskt mot regeringarna av denna tidsperiod (Schiick 
1914 s. 4-7).

Schücks analyser och hypoteser blev senare kritise
rade på många punkter (Lönnroth 1940 s. 43, Rosén 
1949, t.ex. s. 9 f., 116 etc., Steinnes 1955 s. 60). Ändå 
kan man säga att hans uppfattning av husabyarnas 
förvaltningshistoriska roll i huvudsak har bestått. Även 
om man senare under 1900-talet har angripit husa
byarna utifrån en rad olika vetenskapliga håll, refere
rar man i regel till Schück när man ska hävda före
ställningar till exempel om att den samlade gruppen 
av orter med namnet Husaby utgjorde stommen i ”det 
gamla krongodset”, med namnet Uppsala öd, och att 
detta gamla godssystem försvann och utbyttes mot ett 
nytt från och med senare delen av 1200-talet. Detta 
trots att man kan göra allvarliga invändningar mot 
Schücks analys. Schücks uppfattning kom dessutom 
att införlivas i de två kanske mest centrala förvalt
ningshistoriska verken om äldre svensk medeltid: 
Roséns Kronoavsöndringar under äldre medeltid (Ro
sén 1949 S.71 f.) och Erik Lönnroths Statsmakt och 
statsfinans i det medeltida Sverige. (Lönnroth 1941 s. 
43) Resonemangen kring husabyarna fördjupandes 
egentligen inte nämnvärt i dessa verk och Rosén (1949 
not 6 s. 72) avgränsar sig också från detta ämne. Även 
om kritik anfördes i båda verken torde många av
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Schücks föreställningar ha blivit befästa genom 
detta.

Har då alla svenska Husaby en gång i tidig medel
tid varit en samlad mängd gods under kronan? Om vi 
svarar ett obetingat ja på denna fråga kan vi låta bli 
att diskutera och fortsätta referera till Schiick, Lönn
roth och Rosén. Min mening är dock att vi måste ta 
upp husabyarna på nytt i ljuset av de förändrade syn
sätt på den svenska statsbildningen och det tidiga 
kungadömet som lagts fram under de senaste decen
nierna (i exempelvis Lindkvist 1988 och Sawyer 1991). 
Husabyarna kan inte längre bara ses i relation till ett 
svearikes bildande. Den andra språkvetenskapliga frå
gan följer den första.

De iakttagelser som var utgångspunkten för intres
set för husabyarna är följande:

1) Ortnamnets särpräglade spridning, med en antydd 
regelbundenhet om ett husaby per hundare/härad, 
åtminstone i Uppland. Därtill namnets nordiska 
utbredning.

2) Förekomsten av en ”husabyman” i Dalalagen, vil
kens äldsta handskrift anses vara från mitten av 
1300-talet (Schlyter 1841 s. ii). Husabymannen 
har, i denna lag, uppgifter inom rättsutövningen i 
ganska praktiska sammanhang (förvaring av tju
var, deltagande i utmätning etc.). I vissa fall är han 
ansvarig inför kungen. Ämbetet är inte känt från 
någon annan landskapslag, och inte heller någon 
annan källa, men hans uppgifter har klara paral
leller med länsmannens i andra landskap. Flera, 
senast Palme 1958, analyserar detta och jag åter
kommer till det längre fram.

3) Ortnamnets förekomst i Hälsingelagen, vars enda 
bevarade handskrift är från mitten av 1300-talet 
(Schlyter 1844 s. i), där det sägs i Rb 1:1 att när 
konungens bud kom till landet skulle ”fyra från 
varje husaby” bära den budkavle som länsman
nen skurit upp för detta ändamål. Husabyarna är, 
enligt samma lagrum, inte inblandade då länsman
nen använde budkavle när han kallade till socken
ting.

Källorna ger alltså mycket sporadiska upplysningar 
om vad husabyarna representerade, och vid vilken tid
punkt, samtidigt som deras spridning antyder något 
betydelsefullt. Det ovanstående var i princip Schücks 
underlag men han använde sig också av parallella 
mönster i andra medeltidslagar, främst Upplandsla
gen, och även uppgifterna om Uppsala öd i bland an
nat Hälsingelagen. Uppland med sitt relativt regel
bundna system av ett Husaby per hundare utgjorde 
utgångspunkten. Men idén om detta regelbundna ter
ritoriella och administrativa system har senare kriti
serats (Franzén 1937 s. 105, Steinnes 1955 s. 60, Am
brosiani 1982 s. 81). Detta inte minst då korrelatio
nen mellan de Husaby vi känner och de kända terri
toriella enheterna är ganska dålig. Andra forskare har 
ändå vidhållit att mönstret i framför allt Uppland ut
trycker en administrativ innebörd (Hyenstrand 1974 
s. 103).

Ett intressant förhållande är att kronan, i ett flertal 
av Upplands härader, ännu på 1500-talet äger res
pektive härads Husaby såsom den enda kronoegen- 
domen i häradet. Enligt en preliminär undersökning 
av mig gäller detta för Bro, Olands, Vendels, Tierps 
och Rasbo härader, delvis för Norunda härad och även 
Husby i Skönberga i Östergötland. Med all sannolik
het skedde en förändring i husabyarnas roll när kunga
maktens metoder att skaffa sig ekonomiskt underlag 
förändrades, men frågan måste diskuteras utifrån 
källorna, inte utifrån svepande skisser av utveckling
en.

I det följande skall forskningen om husabyarna 
under 1900-talet i de olika disciplinerna refereras och 
analyseras. Tanken är att lyfta fram fruktbara diskus
sioner och säkra iakttagelser som man kan bygga vi
dare på liksom att påpeka svagheter i resonemang eller 
slutsatser som hängt sig kvar. Forskningen har refere
rats förr, mer eller mindre fullständigt, men har egent
ligen inte analyserats kritiskt i sin helhet. De mest ge
nomförda översikterna finns i Larsson (1986 s. 13 f.), 
Larsson (1987 s. 46) och Brink (1990 s. 58 not 142).

Som ovan nämnts, utgör forskningen om husabyar
na oftast bara delundersökningar i större utredning
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ar. Här har de övergripande utredningarna måst kom
menteras mycket kortfattat, ibland så kortfattat att 
de kan upplevas som stympade i vissa fall. Husabya
rna och undersökningarna av dem står helt i centrum, 
dels av utrymmesskäl, men naturligtvis även på grund 
av att min kompetens inte är tillräckligt all-round för 
att kommentera övergripande resonemang i hela 
spektret av den mångvetenskapliga litteraturen. Upp
giften blir att skriva ur en historikers perspektiv, men 
med ”blicken utåt” mot de angränsande vetenskaper
na.

Hur ortnamnet Hus(a)by och den historiska före
teelsen med samma namn bör hanteras språkligt och 
typografiskt är inte helt självklart och i litteraturen 
finns inte någon konsekvent praxis. Jag använder 
Husaby, i kursiv stil, när jag syftar på gårdarna så
som orter och ”husaby(ar)” när gårdarna som ett 
kollektiv eller som en historisk företeelse avses. For
men Husaby används också konsekvent om inte en 
specifik ort åsyftas som förlorat a-et och därmed fått 
namnet Husby. Jag använder aldrig ”husaby” i en all
män betydelse av ”kungsgård”.

Diskussionen om de historiska 
källorna
I den historiska forskningen kring husabyarna, har 
man efter Schiicks undersökning dels försökt infoga 
företeelsen husabyar i andra berättande källor, dels 
fördjupat studiet av de redan givna källorna. Husa
byarna är företrädesvis ett svenskt forskningsområde 
men det finns även viktiga bidrag både i form av un
dersökningar och källmaterial som tagits fram i Nor
ge och Danmark.

Ett samband mellan husabyarna, i betydelsen ”gam
la kungsgårdar”, och den gamle ynglingakonungen 
Bröt-Anund, föreslogs redan av Digelius på 1700-ta- 
let, men först i början av 1900-talet diskuteras detta 
åter i vetenskapliga skrifter (Almgren 1920 s. 28 f. 
och Nerman 1932). Det mest avancerade tolknings
försöket utifrån litterära källor stod Asgaut Steinnes

för (Steinnes 1955 s. 224 f.) som tolkar hela den nord
iska utbredningen av husabyar utifrån Ynglingasagan. 
Det behöver knappast påpekas att dessa försök till 
tolkning utifrån sagamaterialet har inte lett till vare 
sig säkra iakttagelser av husabyarna själva eller en 
säkrare bild av husabyarnas historia. Man bör dock 
tillägga att Steinnes inte förlitar sig blint på sagatradi
tionen även om han konstaterar att sagans skeenden 
stämmer med husabyarnas utbredning. Denna hans 
vågade hypotes har kanske gett ett sämre eftermäle åt 
hans bok än vad den egentligen förtjänar. Hans un
dersökningar och diskussioner griper över större om
råden än så.

Husabyarna har också inordnats i vad de medelti
da källorna har att säga om kronans egendom, främst 
vad gäller Uppsala öd. Termen Uppsala öd används 
först av Snorre i Olov den heliges saga i början av 
1200-talet som ett namn på sveakungens ägor, dyker 
sedan upp i Yngre Västgötalagen och Hälsningelagen 
kring sekelskiftet 1300 som beteckning på landska
pets krongods, används i ett av Magnus Erikssons di
plom 1345 och vid enstaka tillfällen senare i samband 
med drottning Margaretas räfst och, slutligen, i ett 
brev från 1455 (Rosén 1949 s. 72 och Söderwall un
der ordet ”öj>e/öj>er”).

Endast i diplomet från 1345 står husabyar i närhe
ten av begreppet Uppsala öd. I detta diplom byter 
Magnus Eriksson bort tre Husby i Uppland mot bl.a. 
Svartsjö och i samband med detta menas att de till- 
bytta godsen ”från och med nu och för evigt böra 
kallas och räknas såsom Uppsala öd” (DS 3888 med 
översättning i Rosén 1949 s. 72).”Husaby” och Upp
sala öd kan alltså bara associeras indirekt, genom att 
de båda tycks användas om ungefär samma sak, men 
det direkta historiska sambandet förblir dunkelt. Det 
vacklande namnskicket kring Hälsingelagens Uppsa
la öd-gods, vilka ibland kallas Husaby, diskuteras av 
Grundberg (denna volym).

Uppsala öd förefaller dessutom ha utvecklat sig till 
en historisk kliché i källorna från 1300- och 1400- 
talen, som kronan använder för att ge en historisk 
sanktion åt sina rättigheter och sitt agerande (Petters
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son 1998). Det är typiskt att begreppet nästan bara 
dyker upp just i diplom från räfsten och i den tämli
gen problematiska affär som Magnus Erikssons brev 
handlar om. Båda är tillfällen då kronans rättigheter 
ska hävdas. Strategin att använda sig av historiska 
begrepp för att hävda kronans rätt har diskuterats i 
flera sammanhang (se Grundberg, denna volym) och 
möjligtvis passar även Uppsala öd in i denna diskus
sion. Men att det en gång åsyftat något specifikt gods 
förefaller mycket troligt. Rahmqvist föreslår efter ut
redning av Gamla Uppsala by att denna utgjort ”kär
nan i begreppet Uppsala öd” (Rahmqvist 1986 s. 2.54- 
2.71). Om inte bevisbart, förefaller detta dock mycket 
troligt. (I en mindre studie har jag påbörjat en analys 
av de centrala begreppen kring krongodset, som Upp
sala öd, fiscus regius, fatabur och några till. Det är i 
dagsläget oklart om jag kommer att ha möjlighet att 
fördjupa och /eller publicera något av detta i framti
den. Exemplar av denna preliminära studie kan be
ställas av författaren.)

I diskussionen kring de redan givna historiska käl
lorna har frågan bland annat varit hur ”husabyman- 
nen” i Dalalagen skall tolkas. Eftersom paragraferna 
om husabymannen utgör den enda sammanhängande 
historiska källan om husabyarna som institution, ska 
forskningen om detta ges lite extra utrymme här. 
Husabymannen förekommer ju endast i Dalalagen och 
har där vissa uppgifter inom rättsutövningen, samti
digt som det även finns en länsman. I Dalalagen (den 
äldre Westmanna-Lagen, enligt Schlyter) omnämns 
husabymannen i Mb 5, Mb 2.3, Tb 5pr, Tb 15, Rb 
1:1, Rb 5pr, Rb 5:1, Rb 13, länsmannen i |>B 1:1, jaB 
5pr. Utifrån dessa paragrafer har man diskuterat dels 
huruvida husabyman är ett ämbete identiskt med läns
mannen i andra landskap och i sådant fall kanske fö
regångaren till länsmansämbetet. Dels har man dis
kuterat om husabymannen var underordnad länsman
nen i Dalalagen.

Sven Ulric Palme har gjort den mest grundliga ut
redningen av husabymannen och diskussionen om 
denne (Palme 1958). Palme framhåller att relationen 
mellan husabyman och länsman är dunkel men argu

menterar övertygande för att de måste förstås som 
skilda ämbeten (ibid. s. 161). Husabymannen omta
las också i en stadga i plural, vilket Palme, i likhet 
med tidigare undersökningar, tolkar som att det fak
tiskt måste ha funnits flera husabyman. Man har upp
fattat Dalarna som indelat i tre tredingar. Styffe (1911 
s. 324 f., i utgåvan från 1880 s. 258 f.) är den förste 
som uppmärksammar detta, men han påpekar också 
att tredingsindelningen ”sannolikt egentligen var af 
administrativ och kameral betydelse” och att endast 
en treding är omnämnd i källorna och då i samband 
med några räfsteting så sent som 1379 och 1383 (Dipl. 
Dalek. 1:39, 40 och III: 15).

Varje treding skulle också, enligt denna modell, ha 
varit verksamhetsområde för en husabyman. Har det 
varit så? Källorna är mycket tystlåtna: Endast en tre
ding är alltså känd från källorna, nämligen den som 
Dalarnas enda ort med namnet Husaby ligger i. Detta 
Husabys krongodsstatus har kunnat styrkas, men frå
gan var hur man skulle lösa de övriga, för övrigt i 
källorna inte ens omnämnda, tredingarnas brist på 
orter med namnet Husaby.

Styffe föreslog att två andra gårdar i olika delar av 
Dalarna skulle ha varit kungsgårdar - och därmed 
”husabyar” - i var sin treding. Den ena skulle vara 
det Tuna, som 1390 omtalas som kungsgård, och den 
andra skulle ha legat vid Kopparberget där det i slutet 
av 1300-talet skulle ha legat ett slott (Styffe 1911 s. 
324 f.). I sin genomgång av Sveriges medeltida borgar 
menar dock Christian Lovén att det inte finns några 
egentliga uppgifter om någon borganläggning på den
na plats (Lovén 1996 s. 46). Styffe stöder sig på ort
namnet Barfridsgården i närheten av Kopparberget 
som skulle röja en försvarsanläggning. Lovén avvisar 
detta. I det brev som Styffe åberopar från 1418 22/7 
(SD 2510) tillhör denna gård privatpersoner och in
går i ett arvsskifte. Det är riktigt att Tuna och Kop
parberget kan visas ha en koppling till kungamakten, 
men frågan är hur vi infogar dem i förståelsen av hu
sabyarna och deras historia. (Den kritiska frågan här 
är om ”husaby” bara ska förstås som ett ortnamn eller 
om det även kunde användas som ett slags term vid
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sidan av andra ortnamn. Jag återkommer till denna 
fråga längre ner.)

Styffes skiss av Dalarnas administrativa ordning 
upprepas senare som ett faktum av de flesta forskare 
och projiceras ibland helt okritiskt på den tidig- eller 
förmedeltida historien, som en del av en potentiellt 
urgammal territoriell indelning. Framför allt i Schiick 
(1914), men även i Rosén (1962a) och Palme (1958). 
Samma mening om tredingsindelningens höga ålder 
har också Hafström (1974), utan att egentligen ange 
några nya bevis för detta. I Danmark används termen 
”treding” om tredjedelen av en by i kung Valdermars 
jordebok medan ”treding” i betydelsen ”tredjedelen 
av ett härad” först är känd från senmedeltid (Ras
mussen 1974). Det kanske inte vederlägger tesen om 
tredingsindelningens höga ålder i Dalarna, men ifrå
gasätter den utan tvivel.

Hjärne (1979 s. 266 f.) argumenterar för att även 
andra områden med tredingsindelning har korrespon
derande husabyar: Trögd, Hälsingland, Närke, Ven
del och Dalarna. Hans exempel är dock inte helt kla
ra och hypotesen kan inte utvecklas till en säker iakt
tagelse.

Man har också diskuterat om husabymannen kan 
förstås som en relik från en äldre ”administrativ ord
ning” som försvunnit när de bevarade centrala svea- 
landskapslagarna skrivs decennierna omkring sekel
skiftet 1300, men som skulle ha levt kvar i den perife
ri som Dalarna representerade (Hjärne 1947 s. 41 f. 
Palme 1958 s. 166). Palme argumenterar för att de 
”hövitsmän”, som endast är kända från en skogsstad- 
ga för Trögd, skulle vara samma sorts funktionär som 
husabymannen. Husabymannen skulle då genealogiskt 
kunna härledas till det nästan arkaiska ämbetet ”bry
te” (Palme 1958 s.165 f.). Hjärne (1947 s. 40) är dock 
mycket kritisk mot tanken att se ett utvecklingssam- 
band mellan husabymannen/länsmannen och bry ten. 
Det förefaller inte gå att utröna detta med säkerhet.

Palme konstaterar att det som skiljer ut husaby
mannen från länsmannen i Dalalagen är att hans verk
samhet nästan uteslutande är förlagd till perioderna 
mellan tingen, medan länsmannen fullgör sina upp

gifter under tinget (Palme 1958 s. 162.). Husabyman
nen skulle därmed kunna tolkas som en funktionär 
på ett ”lägre” plan, direkt involverad i bondesamhäl
let såsom dels jordbrukare på kungens gård, dels upp- 
rätthållare av rätten i samhället mellan de relativt glest 
förekommande tingen - enligt Dalalagens Rb i:pr var 
det tre ting per år. När det väl var ting skulle ett hög
sta juridiskt ombud - länsmannen - ombesörja kung
ens uppgift som rättens högste vårdare. I de centrala 
Svealandskapens lagar, har perioderna mellan tingen 
blivit kortare och därmed finns inte samma behov av 
en ”urtima rättsvårdare”. Palme föreslår en adminis
trativ utveckling från ett samhälle där ”rättskipning” 
sker genom ren självhämnd, via ett system med få lag
ting och summariskt rättsförfarande dessemellan och 
så småningom inkallande av extraordinarie ting och 
slutligen ett system med ting med korta mellanrum. 
Han är själv tveksam till denna modells allmänna gil
tighet, men menar att Dalalagens funktionärer skulle 
kunna förstås inom den (Palme 1958 s. 164 f.).

En viktig uppgift från danskt håll uppmärksamma
de Steinnes i ett brev från 1233 där kungen, enligt 
gammal rätt, anser sig ha kyrklig jurisdiktion på ”våra 
gårdar som kallas husaby” (Steinnes 1955 s. 5 f.). 
Detta kompliceras dock av man samtidigt slår fast 
några rättigheter som Ribe-biskopen hade på sina 
gårdar ”av samma slag” (ibid. ). Frågan uppstår om 
namnet ”husaby” var exklusivt associerat med kung
amakten eller om det kunde användas för andra her
rars gårdar med liknande funktioner. Steinnes menar 
att det rörde sig om en exklusivt kungligt ortnamn, 
som först i andra hand kunde tillhöra andra herrar, 
men något otvetydigt bevis ges inte (ibid. 5 f.).

För övrigt har forskningen om de danska husabya
rna inte varit så stor. Förutom Steinnes diskuterar Eric 
Elgqvist möjligheten av att de danska husabyarnas har 
sitt ursprung i ”det svenska hedebyväldet” (Elgqvist 
1966 kap. 6). Även Lars Hellberg har diskuterat det
ta fast i en omvänd riktning, att svearna skulle ha ta
git med sig denna företeelse hem från ockupationen 
av Hedeby och applicerat den på sina egna områden 
(Hellberg 1979 s. 145, 1984 s. 137). Från min syn
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punkt sett förefaller båda hypoteserna sakna säkert 
underlag.

Bristen på danska undersökningar är beklaglig, för 
även om antalet Husaby är så mycket färre i Dan
mark och inga uppgifter ges om dem i de danska la
garna, finns där en större rikedom på källmaterial över 
huvud taget. Anders Andrén har dock undersökt de 
danska husabyarna i förhållande till det kungliga ägan
det, framför allt utifrån uppdelningen av kungens ägor 
i patrimonium - kungens personliga egendom - och 
krongods - statens eller kungaämbetets tillhörigheter 
så som de förekommer i kung Valdermars jordebok. 
(För svenskt vidkommande och utredning av denna 
statsekonomiska ideologi se Rosén 1949 passim, t.ex. 
57, 64.) Hur intressant denna uppdelning än är pro- 
blematiseras den av sin ideologiska natur. Anders Lee- 
gard Knudsen (1988) visat på att den danske kungen 
i praktiken kunde hantera gods mer eller mindre obe
roende av regelverket och från norskt håll har Halv
ard Bjørkvik (199z) visat att terminologin i norska 
diplomen inte speglar en konsekvent åtskillnad mel
lan dessa olika typer av ägande, även om uppdelning
en användes vid regler om arvsskifte efter konungar.

Andrén finner dock ett tydligt samband mellan den 
territoriella indelningen i ”sysslor” på Jylland och 
spridningen av husabyar, medan det övriga krongod
set på bland annat Själland och i Skåne har en annan 
struktur (även Steinnes 1955 kap. 6). Andréns försök 
att inordna dem kronologiskt, såsom ett äldre skikt 
av krongodset (Andrén 1983 s. 50 f.) håller dock inte, 
anser jag. Andrén framhåller att 5 av 7 runstenar, äv 
en typ som, utifrån bland annat ornamnentstil, kan 
knytas till Jellingstenen, står i sysslor som även har 
ett Husaby. Detta föranleder honom att datera husa
byarna till 900-tal. Han bortser då ifrån att 5 av 8 
sysslor med ett Husaby saknar sådan runsten vilket 
gör sambandet mycket mindre intressant. De aktuella 
runstenarna är dessutom koncentrerade till ett cen
tralt område främst på Jylland medan husabyarna är 
spridda över hela Jylland, ett på Själland och ett i Ble
kinge - om nu detta ska räknas till de svenska eller 
danska husabyarna. Han påpekar också att det enda

själländska Husaby karakteriseras som en kungaätt- 
lings patrimonium 1216. Betydelsen av detta faktum 
kan dock diskuteras, inte minst utifrån det ovan an
givna brevet från 1233. Hans analys har också kriti
serats från annat håll (Leegard Knudsen 1988 s. zzi
f.).

Andrén pekar på ett annat förhållande som är av 
visst intresse: Att de danska husabyarna inte omnämns 
i berättande källor under hela medeltiden (Andrén 
1983 s. 50 not ioz). Om de, som vissa framhållit, 
varit militära anläggningar av något slag vore det ju 
inte otroligt att något Husaby skulle ha figurerat i 
någon krönika eller saga. Andrén tolkar detta som ett 
stöd för sin teori om att husabyarna representerade 
ett äldre krongods som skulle ha spelat ut sin roll när 
vi börjar få berättande källor. Det är inte en giltig 
slutledning, men själva iakttagelsen kan ändå ha sitt 
intresse.

Husabyarnas osynlighet i berättande källor gäller 
nämligen även för det än magrare svenska berättande 
källmaterialet. Undantag är uppgiften i den äldre Väst- 
götalagens konungalängd om Olof Skötkonungs dop. 
Dessutom förekommer husabyarna mycket sällan som 
anhalter för kungarna i diplomatariet (Lindqvist 1936 
s. 6). Visserligen är det bevarade materialet som tun
nast under den tid då man kunde förvänta sig dem 
vara i funktion, men uppgifterna om kungar på besök 
på husabyarna är ändå misstänkt få.

För norskt vidkommande har forskningen varit än 
mer begränsad. Man har undersökt och diskuterat 
krongodset men husabyarna har sällan figurerat i dis
kussionen (Bjørkvik 1961 s. 229, även Bjørkvik 1992). 
Asgaut Steinnes Husebyer är det bekräftande undan
taget som analyserar husabyarna i hela det nordiska 
område där de förekommer. Vad gäller de norska 
husabyarna konstaterar han att alla på något sett lig
ger i centrum av respektive bygd (Steinnes 1955 s- 3Z)- 
Vid medeltidens slut är endast en liten del av dem kron
gods men han menar sig kunna härleda många av de 
privata och kyrkliga godsen till kungliga donationer 
och att således ”eit stort fleirtal av Huseby-gardarne 
ein gong i tidleg tid har vori kongsgardar” (ibid. s.
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37). Steinnes argumenterar också för ett samband 
mellan husabyar och ortnamn med det teofora förle
det Ull- (ibid. s. 99 f.). För Steinnes är detta utgångs
punkten för hans redan omtalade försök att inpassa 
husabyarna i Norge och Sverige efter Ynglingasagan.

Diplommaterialet om de svenska husabyarna har 
visserligen diskuterats, men inte i stor utsträckning 
och inte så systematiskt. Vi har som sagt få uppgifter 
före år 1300, men de som finns togs alltså av Schück 
som bevis på att husabyarna - som alltså förutsattes 
ha varit helt i kunglig ägo sedan en grå forntid - hade 
börjat falla samman som ett sammanhållet krongods, 
eftersom diplomen vittnade dels om icke-kungligt 
ägande, dels om att de just avyttrades av kungamak
ten. Carl Ivar Ståhle bekräftade denna bild i sina un
dersökningar av Vårfruberga klosters jordebok men 
menade att husabyarna redan mot 11 oo-talets slut 
kunde befinna sig i privata händer och han ger ett 
antal exempel på detta (Ståhle 1948 s. 129). Ståhle 
fördjupar också diskussionen av orsaken till denna 
förskingring och lägger tonvikten vid donationer till 
kyrkan och 11 oo-talets tronstrider men har egentli
gen inget källmaterial som kan underbygga hans upp
fattning om detta.

Utifrån iakttagelser av husabyarna i diplom och 
1500-talets kamerala material kom också Ståhle att 
argumentera för en annan hypotes: Att husabyarna 
skulle representera ett slags mönsterbyar, anlagda ef
ter ett slags ”idealby” om jämnt fyra markland, som 
skulle vara antydd i Upplandslagen (Ståhle 1946 s. 
174 f.). Detta jordetal skulle stämma för omkring 
hälften av husabyarna i Uppland (ibid. s. 176). Iakt
tagelse har tagits emot entusiastiskt på flera håll (G 
Larsson 1986 s. 52, 56, Hellberg t. ex. 1979 s. 128) 
men är i huvudsak en felsyn, då denna siffra inte alls 
är ovanlig i Uppland. (Uppgiften om detta delgavs 
muntligen av Sigurd Rahmqvist på Husby-seminari
et.) Det skulle alltså inte utgöra en unik, eller ens 
märkvärdig, kvalitet hos de anförda husabyarna.

Sigurd Rahmqvist har utifrån historiska källor pe
kat på några viktiga drag i ägofiguren hos två upp
ländska husabyar och namnbruket kring två. Han

hävdar att dessa husabyar som namn och som jor
denheter kan visas vara sekundära företeelser. De skul
le alltså antingen ha varit äldre jordenheter som gavs 
namnet Husaby som tillnamn eller ha varit nya enhe
ter som styckades av från äldre (Rahmqvist 1996 s. 
52, 169, 236 framför allt not 36). Sune Lindqvist dis
kuterade detta tidigare (Lindqvist 1936 s. 8) men 
Rahmqvist har ett starkare empiriskt underlag. Ram- 
qvists iakttagelser är mycket viktiga men några slut
satser med generell giltighet för alla husabyar kan inte 
dras enbart utifrån detta fåtal exempel. Förmodligen 
erbjuder dock analysen av ägofigurer och namnskick 
kanske ett av de viktigaste medlen att komma närmre 
husabyarna, åtminstone utifrån historiska källor och 
kartmaterial.

Den språkvetenskapliga 
diskussionen
Medan husabyarna, i historisk forskning, har figure
rat mer i utkanten av andra problem så har den språk
vetenskapliga diskussionen om husabyarna varit mer 
sammanhållen kring ett antal konkreta frågor direkt 
knutna till ortnamnet.

Den första frågan har redan berörts: Skall ortnam
net Husaby i första hand förstås som en term med 
appellativisk användning eher skedde namngivning- 
en av de aktuella gårdarna/byarna mot bakgrund av 
namnets egentliga språkliga betydelse? Uppfattning
en att ”husaby” under medeltiden skulle ha kommit 
att betyda ”kungsgård” (såsom ett slags appellativisk 
term) var ju, som ovan visats, tidigt allmän. Elias 
Wessen föreslog 1923: ”Av någon anledning fick en 
sådan Husaby användning som kunglig förvaltnings- 
gård och den blev sedermera mönster för ett flertal 
dylika uti ett vittutgrenat förvaltningssystem. Därav 
följde även namnet Husaby med såsom ett slags offi
ciell term, stundom utträngande äldre namn” (Wes
sen 1923 s. 148). Flera senare forskare har återknutit 
till detta (Franzén 1937 s. 104, Hellberg 1942 s. 92, 
102, ibid. 1979 s. 128, Tunberg 1947 s. 337 etc. Wes-
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sén refererar även till Hellquist 1918 s. 128 som har 
en liknande uppfattning).

Teorin om att det rör sig om ett slags term har ett 
starkt stöd av ”dubbel-ortnamn” i källorna. I ensta
ka fall har det varit möjligt att visa hur en gårds äldre 
namn, till exempel Tallinge, som 1280 kallas Husa- 
by-Tallinge, trängs ut av sitt förled varpå gården an
tar namnet Hus(a)by (Rahmqvist 1996 s. 52). Saken 
kompliceras dock av att ”husaby” inte tydligt används 
som term i någon svensk historisk källa. Undantaget 
är möjligen den ovan anförda bestämmelsen i Häl
singelagen, Rb 1:1.

Går vi till våra grannspråk finner vi en intressant 
diskrepans i hur ordet ”husaby” används i isländska 
och norska källor, vilket Steinnes påpekat. I norska 
källor används ordet aldrig med appellativisk bety
delse medan ”husaby(r)” i isländska sagoverk uteslu
tande används som ett substantiv i betydelsen ”(bo- 
nings-)husen eller huset på en gård”. Detta överens
stämmer även med ny-isländska (Steinnes 1955 s.6). 
En mer noggrann utredning av detta skulle kunna ge 
värdefulla aspekter på ordets betydelse och möjligtvis 
även kronologiska hållpunkter, på samma sätt som 
vissa ortnamns produktiva perioder kan ringas in ut
ifrån den vikingatida transoceaniska kolonisationen.

I ett nordiskt perspektiv framträder alltså en viss 
skillnad i ordets användning. Möjligen var uppfatt
ningen av ordet inte heller entydig ens inom respekti
ve rike. Den superregionala överheten kan ha uppfat
tat och använt ordet på ett visst sätt medan lokalbe
folkningen såg det ur en annan synvikel. Leif Grund
berg föreslår exempelvis i utredningen av Norrlands 
Uppsala öd-gods (i denna volym) att överheten an
vände namnet Husaby där för att skapa legitimitet 
genom ett slags historisk tyngd. I andra landsändar 
och andra tider finns kanske andra motiv. För lokal
befolkningen blev det kanske ett ortnamn bland alla 
andra som bevarades efter att den ursprungliga funk
tionen försvunnit, på samma sätt som det idag, ut
med sedan länge nedlagda järnvägslinjer, finns kvar 
namn på orter och hus med station som andra led. 
Huvudsaken är att användandet av den gamla ord-

boksdefinitionen måste problematiseras utan att man 
därmed måste omtolka företeelsen husaby som hel
het. Källorna måste som vanligt tolkas nyanserat uti
från källproducentens föreställningar och motiv. Giv
na ordboksdefinitioner tillhandahåller sällan sådana 
tolkningar av naturliga skäl.

Den andra språkvetenskapliga frågan följer den 
första. Om det inte är en ren slump att just en ort med 
namnet Husaby blev moderord till en officiell term, 
vilket alltså Wessen utställde som en möjlighet i det 
ovan anförda citatet, vad betydde då ortnamnet från 
början och vad kan det då säga oss om husabyarnas 
dåvarande funktion? Är det så att ortnamnet Husaby 
beskriver den historiska företeelsen ”husaby” på nå
got sätt?

Det har givits ganska många förslag på hur ort
namnet bör tolkas. Jag skall här endast ta upp de för
slag som härrör ur den språkvetenskapliga diskussio
nen. I avslutningsavsittet kommenteras även tolkning
ar med annan utgångspunkt.

För det första har man diskuterat förleden Husa-. 
Grammatiskt sett är det en genitiv pluralis av det neu
trala ordet bus. Tidigt föreslogs att Hus- skulle vara 
ekvivalent med efterledet -bus i ortnamnen Örbyhus 
eller Malmöhus och alltså betyda något i stil med ”fäs
te” (Hellquist 1922 under uppslagsordet ”Husaby”, 
Wadstein 1924 s. 137 f.). Denna uppfattning har dock 
bestridits och man har menat att hus i denna använd
ning är ett senare tyskt inlån. Detta diskuterades först 
av Pipping (1926 s. 84 f.) utifrån växlingen mellan 
Tavastehus och Tavaste borg i Erikskrönikan. Pipping 
kunde inte riktigt bevisa sin hypotes men exempel från 
Danmark, som framhållits av senare forskare, stöder 
Pippings resonemang (Hald 1962). Samma mening 
framhålls också av Albøge (1981 s. 356). Pipping på
pekar på samma ställe att hus ”i de flesta fall uppträ
der som beteckning för slott invid städer” vilket jag 
vill tillägga även stärker hypotesen i det att den tyska 
språkpåverkan ju torde ha varit starkast i städerna.

Emellertid har många hållit kvar uppfattningen om 
att det rör sig om något slags förstärkta anläggningar 
utifrån framför allt Rygh (1898 s. 57) som menade
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att även om namnet ”har været forstaaet paa forsk
jellige Maader” så kunde det betyda ”en vel bebygget 
Gaard, der har mange, gode eller prægtige Huse”. 
(Ryghs uppfattning refereras av bl.a. Wessen 1923 
S.148, Elgqvist 1947 kap. 5, Steinnes 1955 s. 6.)

Förledens pluralform har också föranlett uppfatt
ningen att just husens mångfald skulle vara ett vä
sentligt inslag i ortens karaktäristik (förutom Rygh 
1898 s. 57, Tunberg 1947 s. 338, Steinnes 1955 s. 9 
m. fl.). Även för dessa tolkningar saknas dock en so
lid utredning som ser ordet i hela sin komplicerade 
helhet.

Ett grundproblem för denna fråga har varit avsak
naden av en ordentlig undersöking av ordet bus. Hur 
användes ordet och vilka betydelseförändringar ge
nomgår det? I Svensk etymologisk ordbok antyds ett 
tämligen vitt användningsområde om man ser till dess 
språkhistoriska bakgrund. Som ovan framhållits till
träder troligen en tysk betydelse av ”befästning” un
der hög- och senmedeltid. Men vilken betydelse är 
aktuell när ortnamnet bildas? Osäkerheten om orter
nas ålder och ortnamnens ålder komplicerar denna 
fråga ytterligare. Forskningen spekulerar i allt från 
europeisk folkvandringstid till noo-tal.

i960 gjordes dock en ganska omfattande utredning 
av ordet hus, där författaren Petrus Envall argumen
terade för att betydelsen ”byggnad” skulle vara se
kundär och att ordet istället ursprungligen haft en 
betydelse av ”skydd”, vilken uppträder i olika sam
manhang i de germanska språken (Envall i960 s. 10 
f.). Envall menar att det är denna betydelse som döl
jer sig i ortnamnet Husaby och att det därför rör sig 
om en skydds- och försvarsgård (ibid. s. 17). Envalls 
tidigare forskning har utsatts för mycket hård kritik. 
Hans teori om att det bland Husaby-namnen döljer 
sig Osby-namn har inte heller fått mycket genklang, 
men jag skulle vilja hävda att utredningen av bus måste 
tas på allvar. Resultaten och slutsatserna kan man 
delvis ifrågasätta, men en noggrann språklig utred
ning för att undvika förenklade, anakronistiska tolk
ningar utifrån dagens språkbruk är nödvändig. Övri
ga forskare förefaller inte ha försökt tränga sig in i

ordets betydelseutveckling på allvar. Pipping (1926 s. 
85) menar att bus (på tyskt språkområde) fått bety
delsen ”fäste, slott” när de gamla primitiva försvars
verken utvecklat sig till beboeliga borgar. Hypotesen 
saknar såvitt jag kan se, en säker utredning.

Källäget för denna uppgift är naturligtvis nästan 
hopplöst. Trots runstensmaterialet är ju den tidiga 
medeltidens fornsvenska mycket källfattig, i synner
het för semantiska analyser. I runsvenskan finns ex
empelvis endast tre belägg på hus. De härrör från sam
mansättningarna likhus n. ”gravkista”, alternativt 
liknhus n. ”barmhärtighetshus, härbärge” på S0174 
och U818 och seluhus n. ”själastuga” på U996 (Pe
terson 1994 under ordet hus). Som Envall gör kan 
man dock studera synonymer, ordets användning i 
andra språk, dess produktivitet i sammansättningar 
etc.

Värdet av dessa semantiska analyser för den histo
riska tolkningen måste också diskuteras. Att gå från 
lingvistisk analys till en utsaga om verkligheten kan 
vara mycket problematiskt. Från tillblivelsen av or
det ”husaby” till hur det användes under medeltiden 
finns många möjliga vägar. En möjlighet är att ”hu
saby” är ett inlån i fornsvenskan från exempelvis dans
kan eller norskan. Det skulle kunna ha hänt efter att 
”husaby” blivit det slags term som diskuterats. Det 
skulle kunna ha hänt efter att den eventuella ursprung
liga semantiska betydelsen hos ordets delar inte läng
re var aktuell för samtidens förståelse av ordet. Det 
skulle rentav, som Wessen föreslog, kunna saknas en 
meningsfull relation mellan ordets semantiska inne
håll och den historiska användningen. Mängden av 
plausibla hypoteser kanske förefaller nedslående, men 
oavsett om det är en återvändsgränd så skulle säkert 
en semantisk analys av hus vara värdefull.

Det har också diskuterats andra ortnamn, där hus 
ingår i någon form, till exempel Husum. Lars Hell
berg har utvecklat den mest genomförda teorin kring 
detta, vilken går ut på att det fanns ursprungliga cen
tralgårdar med plurala Husa-namn (Hellberg 1979 s. 
150 f.). Efterledet i Husaby, det vill säga -by, skulle 
ha kommit till senare och därefter givit upphov till en
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medeltida förvaltningsterm. Hellberg sätter detta ef- 
terledstillägg i samband med en antagen omreglering 
till det som Carl Ivar Stähle kallade ”idealbyar” (Hell
berg 1979 s. 128, Hellberg 1984 s. 137). Som ovan 
framhållits är dock detta inte något utmärkande drag 
för husabyarna. Hellberg har ännu inte presenterat 
avgörande bevis för att Husaby skulle tillkommit på 
detta sätt. Brink (1996 s. 264) anmärker även på det
ta.

En annan tolkning som fått mycket gensvar är att 
”husaby” skulle ”motsvara ’visthus’ och i kombina
tion med ortnamnets regala associationer åsyfta kung
ens skattelada.” Detta är en tolkning som egentligen 
inte tar sin utgångspunkt i språkvetenskapliga fakta. 
Stähle (1948 s. 135) argumenterar visserligen utifrån 
ett fall där man skulle kunna spåra ordet ”visthus” i 
benämnningen på en källa i närheten av Husby i 
Svinnegarn och han refererar också till Elgqvist (1947) 
och Tunberg (1947), men några bevis eller avgörande 
iakttagelser anförs egentligen inte. Jag återkommer till 
detta senare.

Stefan Brinks forskning om bygder och centralor
ter har berikat kontexten kring det avgränsade ämnet 
husabyarna, inte minst genom detaljstudier av enskil
da bygder. Men av det som hittills publicerats har inte 
några nya säkra slutsatser kunnat dras om just husa
byarna (Brink 1996,1997). Den fördjupade studie som 
utlovas i dessa preliminära undersökningar kommer 
för husabyarnas del antagligen att fördjupa kunska
pen om dessas eventuella roll som centralorter i byg
dernas framväxt.

Brink ägnar sig i dessa artiklar huvudsakligen åt de 
strukturer som föregår det medeltida kungadömet. Det 
är inte klart huruvida husaby som namn och historisk 
företeelse existerade före medeltiden och man kan tills 
vidare ha olika åsikter om detta. Uppgifterna om Olof 
Skötkonungs Husaby är intressanta men säger inget 
om Östsveriges husabyar. De byar som under medel
tiden kallas Husaby kan också ha varit centralorter 
under järnåldern under annat namn. Till syvende och 
sist är det utgrävningar och analyser av jordenhete- 
tna som möjligtvis kan ge ledtrådar till detta problem.

Rahmqvist har ju också, som ovan refererats, noterat 
tecken på att Husaby som namn skulle varit relativt 
sent i Uppland.

Arkeologin
Tidigt uppmärksammade man att vissa Husaby i Upp
land ofta hade en speciell belägenhet i landskapet, 
nämligen vid viktiga kommunikationspunkter, inte 
minst där vattendrag bryter igenom åsar (Högbom 
1912 s. 260). Husabyarnas geografiska belägenhet har 
sedan varit ett viktigt inslag i diskussionen om deras 
historia och funktion (Steinnes 1955 t.ex. s. 67, Am
brosiani 1964 s. 215, Hyenstrand 1974 s. 118, Mats 
Larsson 1987 s. 48 f.).

I Husbyarna — led i en forntida samhällsplanering 
av Gerhard Larsson gjordes en heltäckande och sys
tematisk studie av denna fråga. Han visade där att 
det är ett karakteristiskt drag hos husabyarna i Sverige 
att de ligger vid korsningar mellan sjöled och landled 
(Gerhard Larsson 1986). Det är utan tvekan en mycket 
viktig studie och en mycket viktig iakttagelse. Det 
framgår dock inte på vilken nivå iakttagelsen gäller; 
om husabyarna ligger exakt där man kan förvänta sig 
att en gammal landled korsat vattendraget, eller om 
husabyn ”bara” ligger i närheten av själva vadet/bron. 
Det har en viss betydelse för tolkningen av deras funk
tion. En gård som ligger exakt vid en korsning eller 
ett vad kan ha vissa bevaknings- och kontrollfunktio
ner av trafiken, medan en gård som bara ligger i när
heten av detta inte verkar avpassad för ett sådant än
damål. För Smålands fyra husabyar gäller att två av 
husabyarna ligger just exakt i en sådan korsning med
an ett Husby är försvunnet och ett har en mer svårtol
kad position (Pettersson 1996).

Gerhard Larssons iakttagelse har inte stärkt någon 
tolkning av husabyarnas funktion och historia som 
föreslagits i forskningen, då den framgångsrikt kan 
stöda de flesta tolkningarna. Men iakttagelsen är in
tressant då den tycks ha en relativt säker underbygg
nad och dessutom är praktiskt taget generell för hela 
gruppen. Larsson diskuterar även andra aspekter på
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husabyarna, som t.ex. närheten till olika typer av ort
namn, deras jordetal i 1600-talets jordeböcker och den 
nuvarande brukningsenhetens läge över havet. Dessa 
undersökningar, liksom spekulationer om ålder och 
funktion, har dock inte samma värde.

Vad gäller husabyarnas fornlämningar uppmärk
sammade man först att det vid vissa husabyar fanns 
monumentala högar, s.k. kungshögar, och dessa an
sågs styrka ortnamnets anknytning till redan en forn
tida kungamakt vilket, ibland med hjälp av lokala 
namn på dessa högar, erbjöd en ingång till sagornas 
värld (Lindqvist 1917 s. 143, Almgren 1920 s. 28 f., 
Nerman 1932 s. 102). I sin avhandling Centralbygd - 
Randbygd tecknade Åke Hyenstrand, genom en full
ständig inventering, den egentliga bilden av husaby
arnas samband med monumentala fornlämningar vil
ket utan tvivel är remarkabelt. Hela en fjärdedel av 
husabyarna har samband med ”kungshögar” (Hyen
strand 1974 s. 118).

Hyenstrand tolkar också sambandet mellan ortnam
net och de monumentala fornlämningarna snarare som 
en följd av den geografiska belägenheten (vid farle
der) än att det rör sig om en maktkontinuitet från 
något slags tidigare småkungadömen till den medelti
da ”kungsgården”. Han tänker sig dock att dessa or
ter/platser, som senare skulle komma att givas nam
net Husaby, skulle kunna ha representerat ett slags 
systematisk organisation redan under yngre järnålder, 
men att Husaby-namnet är en del av en medeltida in
stitution (ibid. s. ii8).

Fornlämningstalen på Upplands husabyar är ”ofta 
betydande”, menade Hyenstrand men påpekade sam
tidigt att vissa husabyar helt saknade fornlämningar 
(ibid. s. n8). Det har dock påvisats att husabyarna 
inte skiljer sig från andra byar vad gäller fornlämning- 
stal på gravfält. En klar majoritet av Upplands husa
byar har rent av lägre fornlämningstal än genomsnit
tet (Stenberg 1989 s. 43, 53). Keith Wijkander har 
också pekat på det svaga sambandet mellan fornläm
ningar och husabyar i Södermanland (Wijkander 1983 
s. 135). Istället framhåller han ortnamnets starkare 
rumsliga samband med kyrkor, något som även fram

hållits gälla för några av Upplands husabyar (Calis- 
sendorff 1971 s. 9). Även Björn Ambrosiani (1964 s. 
215) har visat att husabyarna i hans undersöknings
område, bland annat Södertörn, låg på nykolonisa- 
tionsområden och inte i den gamla bygden. Allt detta 
skulle knyta orterna närmre medeltiden och Wijkan
der menar att denna slutsats är den enda säkra när 
det gäller kronologin. Dateringar före 1100-talet skul
le, enligt honom, sakna egentliga bevis (Wijkander 
1983 s. 136).

Man har inte gjort någon total utgrävning av nå
got Husaby. Utgrävningen i Glanshammar, vars un
dersökningsområde hittills i princip har begränsats av 
vad Vägverkets byggnadsplan omfattar, är den mest 
omfattande. Leif Grundberg diskuterar i denna vo
lym de utgrävningar som gjorts i anslutning till Norr
lands Uppsala öd-gods. Det förefaller fruktbart att 
göra liknande undersökningar särskilt av avgränsade 
grupper av husabyar i ”ytterområden” som inte är så 
komplexa. Smålands, Östergötlands, Närkes och kan
ske till och med Södermanlands husabyar kanske kun
de diskuteras på samma sätt? (Södermanlands husa
byar undersöks ju också strukturellt i Wijkander 
1983.)

Vad gäller det arkeologiska materialet framträder 
således å ena sidan den gemensamma egenskapen av 
farledslokalisering och å andra sidan den mycket va
rierande förekomsten av olika fornlämningar. Husa
byarna har undersökts strukturellt på olika sätt, men 
intentionen att söka efter gemensamma faktorer och 
egenskaper för hela gruppen har dominerat inom den 
arkeologiska diskussionen, liksom i andra discipliner.

En kärnfråga för kronologin är om institutionen 
husa byarna infördes relativt momentant eller om den 
representerar ett, under längre tid, successivt utbyggt 
system. Frågan dryftas inte alltid i de anförda under
sökningarna men enligt min uppfattning tenderar man 
inom arkeologin att resonera med förutsättningen att 
husaby-institutionen infördes under en relativt kort 
tidsperiod (exempelvis Hyenstrand 1996 s. 149 f.). 
Det kunde vara värt att pröva det motsatta perspekti
vet. Det finns ju inga bevis för eller ens indikationer
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på att de skulle ha införts samtidigt. De särskiljande 
mönstren, i fråga om fornlämningar och kanske ock
så husabyarnas placering i bygden, skulle kunna bil
da en bas för en tolkning av en längre och mer kom
plicerad tillkomstprocess. För en icke-arkeolog som 
jag, förefaller vissa Husaby-orter vara väl integrerade 
i den gamla bygden (förslagsvis Husby i Bro, Husby i 
Ärlinghunda och Husby i Österåker i Uppland) med
an andra verkar sent tillkomna.

Avslutning: en fortsättning
I forskningsgenomgången har jag försökt begränsa mig 
från att referera uppfattningar om husabyarna kro
nologi, funktion och roll i den svenska statens fram
växt om det inte funnits något konkret resultat hos en 
undersökning att bygga på. Det har inte saknats spe
kulationer i detta ämne. Ett besvärande drag i husa- 
byforskningen har varit att man refererar till under
sökningar och utsagor som i bästa fall utgör en rimlig 
spekulation och i värsta fall helt saknar vetenskaplig 
underbyggnad, utan att analysera utgångspunkterna. 
Det leder till att vaga uppfattningar fortplantas på ett 
lömskt sätt och att icke bevisade hypoteser efter ett 
tag antar karaktären av något bevisat. Den syntes som 
jag formulerat i inledningen samlar flera sådana upp
fattningar. Kanske är det just detta problem som för
länat husabyarna, som vetenskapligt problem, en lite 
lätt tvivelaktig karaktär. En mer genomförd historio
grafisk analys hade onekligen varit på sin plats, men 
meningen med denna genomgång är snarare att mär
ka ut berggrund och lös sand för vidare forskning, än 
att åstadkomma något slags uppgörelse med äldre 
forskning.

Tendensen att hypoteser lever kvar har antagligen 
sin förklaring i tvärvetenskapens metodiska problem: 
Svårigheten att ta ställning till andra discipliners forsk
ning, svårigheten att kommunicera och arbeta veten
skapligt mellan ämnesgränserna och kanske också 
bristen på en kritisk forskningsgenomgång. Eftersom 
husabyproblemet oftast varit ett delproblem i större 
undersökningar har översiktligheten minskats än mer

och i egenskap av delproblem har kanske inte heller 
den tidigare forskningen alltid analyserats så noga.

Vad gäller husabyarnas funktion och roll i stats- 
bildningsprocessen återkommer förslag om militära, 
ekonomiska och administrativa funktioner. (För en 
översikt av detta, se Gerhard Larsson 1986 kap. 5.) 
Många förslag är rimliga, men jag skulle vilja påstå 
att ingen hittills, utifrån källor och iakttagelser, har 
kunnat argumentera för en säker ståndpunkt i denna 
fråga. Endast från Dalagen ges vi uppgifter om ”hu- 
sabymannen”, men vi får inte uppgifter om hela hans 
verksamhet, hans relation till kungen och huruvida 
denne även fanns eller funnits i övriga landet.

Under det senaste decenniet har en diskussion om 
statsbildningsprocessen på ett mer teoretiskt plan 
blommat upp här och där, ofta med arkeologiska ut
gångspunkter (Lindkvist 1989, Sawyer 1991, Callmer 
1993, det danska projektet ”Fra Stamme til Stat” som 
refereras i Näsman 1993, Hyenstrand 1996). Hur in
tressant och spännande det än är, har den diskussio
nen inte tillfört några nya säkra iakttagelser eller slut
satser om just husabyarna. Däremot kan den med all 
säkerhet berika husabyforskningen i framtiden då 
husabyarna ju, trots allt, måste ha varit förknippade 
med den framväxande kungamakten på något sätt 
under åtminstone medeltiden.

Vad gäller kronologin har man, som framgått, gi
vit de mest skilda förslag på husabyarnas tillkomst
tid, från 500-tal till 11 oo-tal. Det arkeologiska mate
rialet stöder inte att de skulle ha tillkommit samti
digt, men motbevisar det inte heller. Om de tillkom
mit samtidigt måste det ha skett relativt sent eftersom 
det finns många husabyar som helt saknar fornläm
ningar. Vad gäller den ungefärliga tidpunkten för ”sys
temets” upplösning har man varit mer överens. Med 
Schlick och Stahle har man menat att husabysystemet 
föll samman på izoo-talet. Dock har man då förut
satt att de en gång representerat ett sammanhållet sys
tem som bestått mer eller mindre intakt alltifrån upp
komsten. Källorna har varit Snorres sagor och senare 
lagbestämmelser om Uppsala öd.

Jag har i texten föreslagit olika sätt att angripa
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husabyarna som jag tror skulle vara fruktbara. På 
den historiska sidan behövs en genomlysning av di
plommaterialet, exempelvis mot bakgrund av den 
kungliga godspolitiken i stort. (Enligt preliminära un
dersökningar som jag gjort finner man regionala 
mönster om man tittar på de bevarade brev, fram till 
och med 1360-talet, där husabyar säljs och doneras, 
även om dessa mönster är korrumperade av mörker
talet av förlorade källor.) De husabyar som består 
som kronogårdar fram till 1500-talet skulle också 
vara intressanta att följa i källorna. En större analys 
av husabyarna som jordenheter vore mycket värde
full för förståelsen av enheternas historia. Från språk- 
vetenskapligt håll skulle en utredning av ordet 
”husaby(r)” i isländska källor i kontrast till norska 
källor förmodligen ge viktiga aspekter på ordets be
tydelseutveckling. På den arkeologiska sidan finns 
många infallsvinklar, men utgrävningar eller analy
ser som kunde belysa den medeltida jordenhetens 
historia skulle vara särskilt intressanta. En struktu
rellt inriktad undersökning av fornlämningsbestån- 
det inriktad på gruppering och regional analys skul
le inte vara så arbetskrävande, eftersom totala in
venteringar redan finns, men skulle säkert kunna vara 
mycket givande.

I den tvärvetenskapliga diskussionen är det nöd
vändigt att se att de olika disciplinerna formulerar sina 
problem utifrån olika perspektiv och vetenskapliga 
traditioner. För att mötet ska bli fruktbart krävs att 
man uppriktigt värderar vilken räckvidd och betydel
se en forskningsgrens utsaga om problemet har för 
forskningen inom det egna facket. Vad betyder exem
pelvis tydliga strukturella tendenser i ett arkeologiskt 
material för historikerns tolkning av ett enskilt doku
ment? Naturligtvis måste en bedömning göras från 
fall till fall, men ett krav på att man försöker nå en 
öppen diskussion och att man avstår från institutio
nell självtillräcklighet är väl en tillräcklig utgångs
punkt.

Utifrån forskningsgenomgången vill jag till slut sam
manfatta ett antal säkra iakttagelser och slutsatser som 
karakteriserar husabyarna:

I) Dalalagens husabymannens ämbete är inte iden
tiskt med länsmannens. Husabymannen uppgif
ter var enligt Dalalagen mellan tingen. Länsman
nen har däremot uppgifter på tinget.

z) Ett antal Husaby i Uppland kan klart påvisas vara 
sekundära jordenheter och därmed troligen rela
tivt sent tillkomna (izoo-tal).

3) Husabyarna förekommer mycket sällan i såväl 
berättande källor som diplom. Historien om Olof 
Skötkonungs dop är ett undantag.

4) Några husabyar i Uppland betraktas troligen som 
att de varit Uppsala öd i ett Magnus Erikssons 
diplom 1345.

5) Den danske kungen gör i början på izoo-talet 
juridiska anspråk på husabyar i Danmark och häv
dar sina rättigheter på dem.

6) I flera av Jyllands sysslor finns ett ensamt Husa- 
by.

7) Ordet ”husaby(r)” används i isländskan endast 
som ett substantiv i betydelsen ”(bonings)huset 
eller husen på en gård”. Denna användning finns 
inte i något annat nordiskt språk och överhuvud
taget används inte ordet heller med appellativisk 
betydelse i svenska, norska och danska källor. 
Undantaget är möjligen Hälsingelagen Rb 1:1.

8) Förleden i Husaby är betydelsemässigt inte ekvi
valent med hus i ortnamnen Malmöhus, Örby hus, 
det vill säga ”borg, fäste” eftersom denna använd
ning med all sannolikhet är yngre och av tyskt 
ursprung.

9) Husabyarna i Sverige är belägna vid viktiga kom
munikationspunkter, i regel övergångar mellan 
land- och vattenled.

10) Fornlämningsbeståndet på husabyarna är synner
ligen ojämnt, från mycket imponerande till obe
fintligt.

II) Husabyarna i Södermanland har starkare rums
ligt samband med kyrkor än fornlämningar.

Vad jag återkommit till gång på gång i denna genom
gång är tillkortakommanden när man utifrån de mest
skilda källor hävda utsagor med generell giltighet för
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alla husabyar. I enstaka fall har man funnit sådana. 
Men slutsatsen jag drar av min närläsning av forsk
ningen är att man hellre bör söka ringa in olikheter 
och undergrupper i populationen och formulera utsa
gor om dessa än att försöka göra nya svepande be
skrivningar av hela gruppen. Sådana ansatser finns 
redan i forskningen och har också funnits, men allt

jämt dominerar vad jag kallat ”husabysyntesen” både 
som implicit metodiskt grepp och som ”gängse” upp
fattning av husabyarna, såsom del av det framväxan
de medeltida kungadömets ekonomiska underlag. Min 
förhoppning är att denna uppsats kan bidra till ska
pandet av en mer differentierad bild av husabyarnas 
historia.





Nordens husabyar - unga eller gamla?
STEFAN BRINK

Abstract
the place-name husaby is found all over Scan
dinavia, however, with foci around Lake Mälaren in 
central Sweden and around Viken in southeast Nor
way. Especially in the province of Uppland it is obvi
ous that the husabyar constitute the bona regalia and 
a fair assumption is that this is the background of 
most of the husabyar in Scandinavia. Thus, we have 
had a kind of regal husaby institution, most probably 
in the Early Middle Ages (and perhaps in the Late 
Viking Age). On land belonging to many of the Swe
dish husabyar we find a large grave mound. These 
sites have hence been looked upon as some kind of 
prehistoric centres or belonging to some chieftain. 
From a philological point of wiev, it is obvious that 
the Husaby names are seconadry. In some cases we 
have knowledge of the older name, as for Husby in 
Långhundra in Uppland, Sweden (< Ærnavi) or Huse
by in Vestfold, Norway, (< Ski'ringssalr). The etymo
logy of the administrative term husaby is elusive; it 
may denote some store houses at the royal hamlet or 
maybe it is a compound of an older term for “cen
tre”, namely *husa[r) and -by.

Key words: administration, terminology, central- 
place, name shift 1

Inledning
Inom svensk bebyggelsehistorisk, men även bebyggel- 
searkeologisk forskning har företeelsen husaby ägt en 
central position sedan gammalt.1 Tidiga märkesmän 
insåg att dessa utgjorde alldeles speciella bebyggelser, 
med särskild historisk bakgrund av antagligen admi
nistrativ art (bland arkeologer t.ex. Almgren 1920 s. 
28 f., Lindqvist 1917 s. 142, 1936 s. 6). När sedan de 
fasta fornlämningarna började att användas som ett 
kvantitativt forskningsmaterial (Ambrosiani 1964, 
Elyenstrand 1974), låg det lockande nära att försöka 
rekonstruera den förhistoriska samhällsstrukturen, 
särskilt mot bakgrund av landskapslagarnas uppgif
ter om den administrativa organisationen inom ledung
ens ram. I denna rekonstruktion spelade husabyarna 
en viktig roll.

Tveklöst har husabyarna en nyckelposition för en 
förståelse av särskilt det mellansvenska samhällsbyg
get under järnålder och tidig medeltid. Fortfarande 
återstår dock många frågor att besvara, innan husa
byarna är plausibelt förklarade med avseende på funk
tion och bakgrund. Relevanta och ännu aktuella frå
geställningar är: När uppkommer husabyarna och hur 
länge har de varit i funktion? Vilken språklig bak
grund har termen husaby? Varför uppvisar vissa hu
sabyar kolossala gravfält eller imposanta storhögar, 
medan andra har en mera modest arkeologisk fram-

1 Se Brink 1990 s. 58, samt kortfattade forskningsöversik
ter hos G. Larsson 1986 s. 13 ff. och Wijkander 1983 s. 
21 ff. Se även Jonatan Petterssons artikel i denna volym.
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toning? Hur förhåller sig svenska, norska och danska 
husabyar till varandra? Varför uppträder många hu
sabyar med ”dubbelnamn”, dvs. som juxtapositioner, 
under medeltiden? Dessa och andra vitala frågor är i 
behov av förnyad och grundlig diskussion, varav några 
aspekter behandlas nedan.

Man kan konstatera att byar och gårdar med nam
net Husaby, Huseby, Husby, Hoseby o.d. förekom
mer över hela Norden till ett antal av ca 130 (se fig. 1). 
Härutöver förekommer fyra byar med detta namn 
även på Orkneyöarna, medan Husaby veterligt sak
nas på Island och Färöarna. De nordiska husabyar
nas geografiska förekomst uppvisar en markant slag
sida, så att Danmark endast har åtta, Norge 5 z med
an Sverige har ca 70, där Uppland har flest byar med 
detta namn, hela 25.

Helt nyligen har husaby definierats som ”en gård 
med funktion som stödjepunkt för den svenska kunga
makten under tidig medeltid”(NE 9 s. 172), och här 
sägs också att husabyarna ingick i godskomplexet 
”Uppsala öd”, som hörde till det tidiga kungaämbe- 
tet. Husabyarnas ålder anges som oviss, men det an
tyds att många husabyar ursprungligen varit gamla 
(förhistoriska) stormansgårdar som övergått till 
kungamakten under 1000- och 11 oo-talet. På 1200- 
talet, då ett nytt förvaltningssystem inrättades, byggt 
på borgar och fästen inom en länsförvaltning (se Fritz 
1972-73), blev husaby-systemet obsolet. Med andra 
ord kan man dra slutsaten att husabyarna framförallt 
skulle ha hört 1000- och 1100-talet till.

Drygt 30 år tidigare skrev Jerker Rosen (i KL 7 sp. 
94 ff.) en ”Stand der Forschung”-artikel som inte 
nämnvärt skiljer sig från den i Nationalencyklopedin. 
På grundval av studier av bl.a. honom själv (Rosén 
1949) och Sven Ulrik Palme (1958) konstaterar Ro
sén att man ”i modern forskning” antagit att husa
byn var den gård där kungens visthus var belägna och 
som var så inrättad att man kunde ta emot kungen 
och hans följe när dessa kom på besök.

Den första auktoritativa artikeln om husabyar 
skrevs dock redan 1914 av Henrik Schück, betitlad 
Uppsala öd. Studien är en liten, tidig pärla inom de

topografiskt historiska och förvaltningshistoriska 
forskningsfälten, som vid denna tid även kunde gläd
ja sig åt den tredje utgåvan av C. G. Styffes magnifika 
verk Skandinavien under unionstiden (1911). En av 
de iakttagelser som Schück gör här, är att - i princip - 
en husaby funnits i varje medeltida hundare. Denna 
iakttagelse har kommit att få stor betydelse för senare 
forskning i ämnet.2 Schuck konstaterar också att situ
ationen i götalandskapen skiljer sig från den uppsven
ska, så att husabyarna här uppvisar ett annat mönster 
och att en götaländsk motsvarighet till husabyarna 
skulle ha utgjorts av de s.k. bosgårdarna.3

Även flera arkeologer har alltså uppmärksammat 
husabyarna. Som framhålls inledningsvis diskutera
des dessa bebyggelser insiktsfullt redan i början av 
vårt sekel av Oscar Almgren (1920 s. 28 f.). Eftersom 
han presenterar en syn på problemet,4 som utgjort ett 
slags fundament för framtida forskare i ämnet, torde 
det vara värt att citera honom:

...Braut-Anund synes ha varit en organisator i stor 
stil, ty Ynglingasagans uppgifter om honom ha sä
kerligen sin historiska kärna. Han ej blott anlade 
vägar, såsom hans namn ger tillkänna, han lät ock
så i stor skala anlägga nybyggen i tidigare ödemar
ker och inom varje ”storhärad” skaffade han sig 
en kungsgård. Till dessa gårdar reste kungen med 
sitt följe omkring för att leva upp det underhåll in 
natura, som varje härad hade att bestå honom. Det 
är tydligen dessa kungsgårdar, som sedan under

2 Normalt har senare forskare sett ett samband mellan hun
daret och husabyarna. Björn Ambrosiani (1982 s. 81) 
avvisar dock ett sådant samband, medan Mats G. Lars
son (1987 s. 46 ff.) knyter husabyarna till skeppslaget 
inom ledungsorganisationen och antar att detta var plat
sen för ledungsskeppets förvaring.

; Om de götaländska bosgårdarna, se Franzén 1937 s. 106 
f., Helmfrid 1962 s. 135 f., Brink 1996c s. 258 ff.

4 Det torde vara sannolikt att denna tolkning var väl för
ankrad inom den kulturhistoriska forskningen vid sekel
skiftet rörande uppfattningen om husabyarnas historiska 
bakgrund.
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Fig. i. Nordens husabyar och 
några av de kända Uppsala 
öd-godsen (kryssen markerar 
förvaltningsgärdarna i 
Västergötlands bo-distrikt).
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medeltiden kallades Husby eller Husaby och voro 
säten för konungens fogdar. I Uppland finnes ännu 
idag ett Husby inom nästan varje gammalt hunda- 
re [...]; i andra landskap äro de något sparsamma
re. Vid några gårdar med detta namn finnes en grav
hög av ovanlig storlek, en verklig ”kungshög”; en 
kung har dött under sin vistelse på gården, och bli
vit begraven där. Även Ottarshögen ligger vid ett 
Husby, vilket alltså synes ha varit kungsgård redan 
före Braut-Anunds tid.

Med andra ord ansåg man att husabyarna skulle da
teras till tiden strax efter mitten av det första årtusen
det, en kronologi som alltså hämtats från Snorres 
Ynglingasaga satt i relation till arkeologiska fynd som 
man med en ”biblisk” arkeologimetod knöt till hän
delser berättade av Snorre. Sune Lindqvist (1936 s. 7 
ff.) fortsatte denna tradition. Det framgår med andra 
ord att den weibullianska källkritiken ännu ej slagit 
rot i dessa arkeologikretsar, när man här försökte att 
skriva en historisk arkeologi.

En energisk och betydelsefull studie presenterades 
av Åke Hyenstrand (1974), där han går igenom husa
byarna med avseende på förhistoriska fornlämning- 
ar. Hyenstrand anser sig kunna fastslå Schiicks iakt
tagelse, i det han konstaterar att husabyarna ”kan 
bevisas ha geografiskt samband med hundaresindel- 
ningen i Uppland och Södermanland” (s. 118). Påfal
lande ofta kan Hyenstrand konstatera att husabyar 
sammanfaller med stor- och kungshögar, något som 
alltså bl.a. Oscar Almgren hade iakttagit redan 50 år 
tidigare. Han konkluderar med att dessa senare kan 
spegla en äldre struktur än husabyarna, ett påpekan
de som är viktigt, men som inte alltid uppmärksam
mas bland arkeologer som uttalat sig i ämnet efter 
Hyenstrand.

Med en bosättningshistorisk metod kan man näm
ligen visa att husabyar är något ”sekundärt” i land
skapet. Namnet och funktionen husaby har helt klart 
ersatt ett äldre namn och en äldre funktion. Detta 
medför förstås att det inte går att datera husabyarna 
på arkeologisk väg. Däremot berättar de arkeologis

ka fynden och lämningarna mycket om dessa platsers 
förhistoria och ger perspektiv på husabyinstitutionen, 
med avseende på frågan om varför en viss bebyggelse 
övergått till att bli en husaby.

Det visar sig nämligen, att medeltida belägg på vis
sa husabyar i Sverige och Norge avslöjar husaby-bt- 
byggelsens äldre namn i de fall där namnet Husaby 
förekommer med en påhängd bestämning i funktion 
som ett förtydligande element. Nu är det inte så lyck
ligt att alla juxtapositioner med husaby avslöjar det 
äldre namnet. Under medeltiden uppträder nämligen 
två typer, där bestämningen till Husaby kan avse (i) 
dels själva bebyggelsen, (ii) dels området eller distrik
tet där husabyn låg.

Den första typen har en representant i Husby i Lång
hundra i Uppland. Detta namn skrivs under medelti
den Husaby Æernavi (husabyernaui 1314). Här tor
de man ha att utgå från att \Ärnavi är det gamla 
namnet på bebyggelsen som idag heter Husby. Den 
andra typen - som utgör den numerärt sett största 
gruppen - kan exemplifieras med Husby i Sjuhundra 
och Lyhundra, också i Uppland. Detta namn skrivs 
under medeltiden Husaby Lyhunderi 1325 (DMS 1:5 
s. 51). Härmed avses den husaby som låg i distriktet 
Lyhundra. Ett andra exempel är Husby i Färentuna 
socken i Uppland som uppvisar skrivningar som apud 
Husaby in Wingru 1281, in Husaby Vingro 1322, vil
ket avser husabyn som ligger på ön tVingra (se DMS 
1:7 s. 223. Jfr även Rahmqvist 1994 s. 108 f.).

Den för oss i sammanhanget viktigaste första ty
pen, där andra elementet i juxtapositionen anger det 
äldre namnet på husaby-bebyggelsen, har ytterligare 
några representanter utöver ovannämnda Husaby 
Ærnavi i Långhundra, såsom Husby i Lena socken, 
Norunda härad, Uppland, som 1280 skrivs in Hosce- 
by Talangh (DMS r:3 s. 156). Av allt att döma bör 
det äldre namnet på bebyggelsen ha varit f Talangh 
(kanske Talungi).

I andra fall svävar man i tvivelsmål med vad som 
avses med skrivningarna. Så är det exempelvis med 
Husaby i Bro socken och härad i Uppland (se DMS 
1:7 s. 50). Det skrivs 1310 in Husaby Bro, vilket an
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tyder att husabyns gamla namn varit Bro. Men redan 
1286 förekommer skrivningen in Hosceby in Bro, som 
skulle kunna stå för husabyn i distriktet (socknen el
ler hundaret) Bro. Husby i Markims socken i Seming- 
hundra härad i Uppland är likaså problematiskt. Nam
net skrivs under medeltiden Husaby Markim. Detta 
skulle kunna avse att husabyns, dvs. bebyggelsens 
namn tidigare varit Markim, men det går inte att ute
sluta (även om denna möjlighet sannolikt är mindre 
trolig) att Markim utgör ett gammalt bygdenamn 
(Brink 1994c). Även fallet med Husby i Ulleråkers hä
rad i Uppland är problematiskt. Det skrivs 1345 in 
husabyulleraker (DMS 1:2 s. 49), vilket skulle kunna 
stå för såväl husabyn, som tidigare hetat Ulleråker, 
som husabyn i Ulleråkers hundare. Problemet är för
stås direkt kopplat till var man lokaliserar detta Ul
leråker. Vanligtvis har man placerat Ulleråker i när
heten av domkyrkan och Gustavianum i centrala de
lar av staden Uppsala (Sundquist 1953 s. 102 ff.), 
eller strax söder härom (Vikstrand 1992). I så fall skul
le de äldsta skrivningarna snarast stå för ”Husaby i 
(hundaret) Ulleråker”. Jag tror dock att man inte kan 
utesluta möjligheten av att Ulleråker varit det äldre 
namnet på Husby, enligt känt mönster, en tolkning 
som redan tidigare föreslagits av Sune Lindqvist (1936 
s. 8).

Nu är det inte bara i Sverige dessa förhållanden 
kan spåras. Kåre Hoel (1986) har i en viktig artikel 
visat att flera norska husabyars äldre namn låter sig 
rekonstrueras. Så kan exempelvis med stor säkerhet 
Huseby i Såner socken i Vestby härad i Akershus vi
sas ha burit namnet Såner. Under medeltiden före
kommer husabyn med tillägget a Sanom. Men nam
net Huseby uppges inte brukas, utan gården kallas 
Såner. Detta, liksom det faktum att Såner kyrka står 
på gården Husebys mark, gör det rimligt att anta att 
Huseby tidigare har burit detta namn. På samma sätt 
bör det äldre namnet för Huseby i Eidsberg härad i 
Ostfold ha varit Heggen.

Mycket intressant är det att tre husabyar i Viken 
alla kan rekonstrueras till sina äldre namn, vilka 
samtliga bör innehålla ordet -sal. Den västliga delen

av Råde socken i Østfold kallas i medeltida källor 
för Tesalr eller Tesalir. Det förekommer som både 
bygde- och sockennamn. Av toponymiskt typologi- 
ska skäl kan vi se att detta namn ursprungligen inte 
har varit något områdesnamn, utan ett namn på en 
bebyggelse. Den största gården i den gamla socknen 
Tesal(i)r är Huseby, vars granngård för övrigt har 
namnet Åker. Tesals gamla kyrka stod i Huseby. Det 
råder knappast någon tvekan om att Tesal(i)r varit 
det gamla namnet på denna husaby-bebyggelse. På 
samma sätt är det med det strax söder om, i Onsøy 
härad belägna Huseby. I Fagerskinna förekommer 
ett Odbinssalr som namn på en bygd på östsidan av 
Oslofjorden. Det förefaller rimligt att föra detta namn 
samman med just Onsøy (< Ódhisey). Liksom Hoel 
är jag böjd att uppfatta Odbinssalr som det gamla 
namnet på dagens Huseby i Onsøy. Slutligen vet vi 
att socknen Tjølling i Vestfold under medeltiden även 
kallas för Skhingssalr. Jag har tidigare diskuterat 
detta namn utförligt (Brink 1996c s. 271 ff.). Med 
hänvisning till denna framställning anser jag det 
mycket troligt att Huseby i Tjølling tidigare burit 
namnet Skiringssalr.

I de norska exemplen har de äldre namnen på 
husabyarna inte traderats till senare tid genom att 
de förekommit i juxtapositioner, där det andra ele
mentet (det äldre namnet) nyttjats som ett förtydli
gande tillägg, vilket alltså förekommer i det husa- 
by-förtätade Mälardalen, utan det äldre namnet har 
här istället ofta övergått till att bli ett bygdenamn 
eller sockennamn. Detta förhållande borde kunna 
användas som argument för att uppställa en hypo
tes om att de norska husabyarna skulle vara tämli
gen unga. Om nämligen socknen har övertagit det 
äldre namnet från den bebyggelse, som sedermera 
kommer att kallas Husaby, och där en kyrka upp
förs, så förefaller det a priori rimligt att anta att 
bwstfby-institutionen i Norge är någorlunda samti
dig med kyrkobyggandet och inrättandet av de för
sta församlingarna. Det toponymiska materialet 
uppvisar veterligt få paralleller som stöd för en 
möjlighet där det äldre namnet på en Husaby levt
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ett liv som bygdenamn eller legat i träda, för att 
sedan, vid sockenbildningen, få ge namn åt sock
nen.5 En sådan hypotes kunde ge anledning att prö
va huruvida de norska husabyarna tidsmässigt är 
att (tentativt) placeras i perioden 950-1200.

Notabelt är att inte bara det skriftliga materialet 
avslöjar husabyarnas sociala position av gammalt i 
Norge. Även det arkeologiska materialet antyder det
ta, vilket Björn Myhre (1992 s. 157, 170) låtit antyda 
i fallen Huseby i Lier i Buskerud, med två storhögar, 
och Huseby i Moss i Østfold, närmaste granne med 
Borre, tvärs över Oslofjorden.

För att så återgå till Sverige kan man konstatera 
att andra husabyars äldre namn ofta kan rekonstru
eras via en kombinerad bebyggelsegenetisk och to- 
ponymisk analys. Således bör exempelvis Huseby i 
Möre i östra Småland tidigare ha burit namnet 
*Husa(r), vilket idag kan spåras i namnet Hossmo 
(Hellberg 1979 s. 140 ff.). Hoseby på Listerlandet, 
(av gammalt) mellan Blekinge och Skåne, har av allt 
att döma burit ett äldre namn *Hör(by) {< hörg ’kult
plats’) (Benson 1996 s. 35, Brink 1998 s. 320). Efter 
en grundlig och viktig analys som Lars Hellberg 
(1942) gör av det av allt att döma fjärdingsindelade 
gamla ”landet” Rekarne i västra Södermanland, fin
ner han att den södra delen av Österrek kallats By- 
ringe, där husabyn under medeltiden benämndes hu
saby byringe (slutet av 1200-talet). Hellberg finner 
att husabyns gamla namn bör ha varit det *Bor, som 
av allt att döma ligger till grund för Byring(en). I 
Västerrek menar han att Husby i Tumbo helt eller 
delvis har motsvarat ett äldre \Tuna.

Ovanstående utredning gör det klart att husaby är 
en term för ”centralort”, som kommit att åsättas vis
sa bebyggelser och därmed ersätta dessas äldre namn. 
Man frågar sig då, vilka bebyggelser har erhållit den
na nya benämning? Eftersom husabyarna normalt 
antagligen inräknats i Uppsala öd-komplexet, torde 
dessa ha ett tvåfaldigt ursprung. En första kategori är 
bebyggelser som hört till kungamakten sedan gam
malt, dvs. kungasläktens (eller bättre kungasläkter- 
nas) ”arv och eget” (patrimonium) som kungen fritt

kunde förfoga över som privatperson, en andra är 
bebyggelser som lagts till kungamakten (bona rega
lia'), som konfiskation, saköre, vederlag, lösen eller 
gåva, och som kungen hade tillgång till genom sitt 
ämbete; denna senare godsmassa kallas i Danmark 
kongelev. I det gamla Sverige torde detta bona regalia 
ha utgjorts av det s.k. Uppsala öd.

Med vetskap om husabyarnas bakgrund som ”se
kundära” inslag i landskapet blir det naturligtvis av 
stort intresse att studera dessa bebyggelsers topografi 
och fornlämningsbild, för att erhålla en uppfattning 
om själva bebyggelsens - men, nota bene, inte husa
byns - ålder och sociala karaktär. Särskilt Åke Hyen- 
strand (1974), men senare även Mats G. Larsson 
(1987), har lämnat bidrag härtill. Larsson trycker på 
den av flera äldre forskare gjorde iakttagelsen att hu
sabyarna ofta ligger invid vattenleder och på strate
giska platser i landskapet. Hyenstrand har lyft fram 
husabyarnas rumsliga samband med monumentala 
fornlämningar, som ovanligt stora gravfält och fram
förallt storhögar, ofta kallade ”kungshögar”.

För att få en uppfattning om den sociala positio
nen under förhistorisk tid för flera av dessa bebyggel
ser som bär namnet Husaby kan man lyfta fram föl
jande fall:

Vid Åshusby i Norrsunda socken, Ärlinghundra 
härad i Uppland, ligger ett stort gravfält om ca 180 
fornlämningar av yngre järnålderskaraktär, däribland 
en av landets största gravhögar, den s.k. Nordians hög, 
som mäter hela 60 x 9 m (Hyenstrand 1974 s. 104, 
Brink 1997 s. 422).

Vid Husby på Munsö, Färentuna härad i Uppland, 
finns ett stort gravfält omfattande ca 150 fornläm
ningar, däribland den s.k. Björn Järnsidas hög, en stor
hög på 20 x 3 m (Hyenstrand 1974 s. 194).

5 Kåre Hoel (1985 passim) antyder dock att flera ursprung
liga ”gaardnamn”, som burits av husabyar, kunnat över
gå till att brukas som bygdenamn. Jag är inte övertygad 
om att detta har varit fallet, utan räknar med att dessa 
namn i normalfallet har övertagits av en tidig kyrkför- 
samling, dvs. en socken, som i många fall tidigt kan ha 
upplöst och kyrkan lagts ned.
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Vid Husby i Lena socken, Norunda härad i Upp
land, påträffas hela sex gravfält med ett sammanlagt 
fornlämningsantal på ca 150 synliga högar och rösen 
av yngre järnålderskaraktär (Hyenstrand 1974 s. 106). 
Denna husaby har ett karakteristiskt läge på en rull
stensås invid Fyrisån.

Vid Husby i Vendels socken och härad i Uppland 
ligger den berömda Ottarsbögen, hela 37x6m stor, 
som är belägen invid ett stort, ehuru starkt skadat 
gravfält med idag ca 50 fornlämningar (Hyenstrand 
1974 s. 108). Ottarsbögen har varit föremål för arke
ologiska undersökningar och har gett fynd av bl.a. ett 
guldmynt (476-477 e. Kr.), varför en sannolik date
ring av högen är ca 500 e. Kr. (Lindqvist 1936 s. i6z 
ff.). Invid Husby finns flera gravfält, med totalt ca 
125 fornlämningar (Karlsson 1996 s. 5).

Vid Kungshusby i Torstuna socken, Torsåkers hä
rad i Uppland, påträffas en storhög om 22 x 3 m (RaÄ 
25) (Hyenstrand 1974 s. 109).

Ca 300 m öster om Husby i Tumbo socken, Väs- 
terrekarne härad i Södermanland, ligger, liksom i fal
let Husby i Lena i Uppland, ett stort gravfält på en 
rullstenås, det s.k. Tumbogravfältet (RaÄ 48), med 
hela ca 400 fornlämningar, där flera har gett fynd från 
vikingatiden (Hyenstrand 1974 s. nr). Som påtala
des ovan har Lars Hellberg (1942 s. 97 ff.) till denna 
plats lokaliserat ett försvunnet t Tuna.

Vid Husby i Vansö socken, Åkers härad i Söder
manland, påträffas ett gravfält om ca 50 fornlämning
ar, däribland den välkända Ingjaldshögen, som har 
en diameter på 30 m (Hyenstrand 1974 s. 112). Den
na hög har undersökts och har gett fynd som kan da
teras till vikingatid (Lindqvist 1936 s. 22 ff.).

Invid Husby i Trosa socken, Hölebo härad i Söder
manland, finns en av östra Sveriges största koncentra
tioner av storhögar (se fig. 2). Här påträffas åtta frilig
gande högar om 20-30 m i diameter intill varandra. 
Dessa har gett fynd av guld och glas (Särlvik 1962). En 
trolig datering av dessa storhögar är vendeltid-vikinga- 
tid. I anslutning till storhögarna finns ett gravfält med 
ca 65 fornlämningar (Hyenstrand 1974 s. 113).

Runt Husby i Svärta socken, Rönö härad i Söder

manland, finns fem gravfält med totalt ca 115 forn
lämningar (Hyenstrand 1974 s. 113).

Åke Hyenstrands påvisade samband mellan stor
högar och flera husabyar är således en viktig iaktta
gelse. Påfallande ofta har fynd från dessa högar eller 
från intilliggande gravfält gett dateringar till yngre 
järnålder, särskilt från vikingatid, vilket är notabelt. 
Dessa platser har med andra ord av allt att döma va
rit veritabla stormanssäten eller kanske småkungasä- 
ten under förhistorisk tid, särskilt yngre järnålder. Man 
kan anta att flera av dessa genom konfiskation eller 
gåva har övertagits av kronan, varvid de därigenom 
har övergått till att bli husabyar.

En annan huvudfråga rörande busaby-institutionen 
rör förstås betydelsen och bakgrunden till förledens 
husa-. Har finns två (realistiska) tolkningar att över
väga framgent.

Den första, och hittills väl mest omhuldade, är den 
som Jerker Rosén anger i sin ovannämnda artikel, 
nämligen att plural av bus i Husaby skulle ha syftat 
på de ”visthus” som fanns uppförda på kungens gård. 
Här skulle naturalier - uppbörd och tributer från om
kringliggande bygd - ha förvarats, vilka stod till kung
ens och hans följes förfogande när man gästade kungs
gården, husabyn. En specialvariant av denna hypotes 
antyds av Mats G. Larsson (1987 s. 65) som tycks 
mena att hus har syftat på skeppshus för ledungsskepp 
(samt andra förrådshus på platsen).

Den andra hypotesen om den semantiska bakgrun
den för termen busaby har lanserats av Lars Hellberg 
(1979 s. 128, 142 ff.). Hans idé är att busaby upp
kommit som benämning på en centralort genom att 
en äldre centralortsterm, *husa(r), eller äldre central
orter med namnet *Husa(r), försetts med ett epexege- 
tiskt tillägg, -by. Anledningen härtill skulle ha varit 
att husabyarna kommit att formeras som ett slags ”ide
albyar” (efter en iakttagelse av Carl Ivar Stable), där 
då efterleden -by har ägt betydelsen ”byalag”.

Utifrån denna hypotes tänker sig Lars Hellberg 
(1975 s. noc) att busaby-namnen kan ha tre olika 
genetiska bakgrund: 1) Ett äldre Husa(r)-namn har 
vid någon tidpunkt erhållit tillägget -by. 2) Termen
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Fig. z. Husby vid Trosa ocb Vagnhärad i Södermanland. Notera de åtta storhögarna invid husabyn, samt den rikliga 
förekomsten av gravfält i området (se vidare i texten).

husaby har trängt undan det äldre namnet på en gam
mal centralort. 3) Vi har haft en primär namngivning 
av en nybildad centralort.

Av dessa två hypoteser vill jag ge Hellbergs förslag 
ett försteg, då den är språkligt överlägsen och vad jag 
kan se historiskt rimlig. Sekundära, epexegetiska kom- 
posita på -by, där förleden har genitivform, är tämli
gen vanliga, exempelvis Hedeby {< Hæidbar), Visby 
(< Vi), Högsby (< *Høgh), Edsbyn (< Ed). Vi kan vi
dare konstatera att vi måste räkna med flera strate

giskt belägna centralorter på busa(r) i Mellansverige 
och Sydskandinavien, såsom *Husa(r) vid Hossmo i 
Möre, *Husa(r) på Bolmsö i Finnveden, *Husa(r) i 
Lofta i Tjust, samtliga i Småland, *Norsa och Runsa 
väster om Fysingen liksom Sunnersta (< Sund-Husar) 
söder om Uppsala, alla i Uppland osv. Hur dessa när
mare skall dateras är ännu ovisst. Lars Hellberg har 
utlovat en grundlig utredning om centralortstermen 
busaby i en kommande artikel, där hypotesen utförli
gare underbyggs och förklaras.
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Slutord
Syftet med denna artikel har varit att ånyo fästa forsk
ningens uppmärksamhet på de viktiga husabyarna, och 
då särskilt poängtera att dessa bebyggelser och namn 
måste ses ur ett nordiskt perspektiv. Ett annat syfte 
har varit att poängtera att husabyar är något ”sekun
därt” i vårt landskap. Namnet Husby o.d. går tillba
ka på en administrativteknisk term, husaby, som nor
malt ersatt ett äldre namn på en befintlig bebyggelse. 
Mot denna bakgrund är det fåfängt att försöka arkeo
logiskt datera husabyar. Ett tredje syfte har varit att 
diskutera husabyarnas genetiska ursprung. Flera möj
ligheter presenterar sig: husabyar kan ha konfiskerats, 
ha köpts, ha erhållits i gåva, och i samtliga fall däri
genom ha övergått till att utgöra del av bona regalia 
(i Danmark kongelev, i Sverige Uppsala öd). Vissa

husabyar kan dock även ha utgjort kungasläkters eget 
patrimonium i några fall.

En intensifierad bebyggelsehistorisk analys av 
Nordens husabyar, särskilt i form av intensivanalyser 
av äldre kartor, medeltida urkunder, namn och forn- 
lämningar, kan antagligen på ett avgörande sätt läm
na ny och viktig kunskap som bättre låter oss förstå 
denna viktiga ingrediens i vårt äldre nordiska sam
hällsbygge.

Denna artikel har tidigare publicerats i ”Et hus med mange 
rom. Vennebok til Bjørn Myhre på 6o-årsdagen”. Red. I. 
Fuglestvedt, T. Gansum & A. Opedal. (AmS-rapport n.) 
Stavanger 1999. Jag ber att få tacka prof. Bjørn Myhre och 
Arkeologisk museum i Stavanger för tillstånd att få trycka 
den i föreliggande verk.





Husabyar i Norrland?
Undersökningar kring Hälsingelagens Uppsala öd

LEIF GRUNDBERG

Abstract
USING the place-name Husbyn in the northern
most part of Ångermanland as a point of departure, 
this article deals with the question if the husaby-sys- 
tem has ever existed in northern Sweden. The present 
knowledge on the six so called Uppsala öd-properties 
(royal manors) mentioned in the medieval district law 
Hälsingelagen is presented. Most of them are situated 
in areas with strong indications of centrality and po
wer ever since the Early Iron Age. However, new ar
chaeological investigations in connection with three 
of these places seem to indicate that they were esta
blished as royal manors as late as in the 13th century. 
The use of the husaby-name may be the result of a 
deliberate usage by the Crown of an archaic termino
logy in order to gain sanction.

Key-words: Husaby; Uppsala öd; royal manors; Häl
singelagen; continuity of power; archaic terminology

Husbyn i Grundsunda
En och annan kulturhistoriskt intresserad person som 
färdats på Eq:an längs norrlandskusten, har kanske 
lyft på ögonbrynen litet extra vid en plats mellan Örn
sköldsvik och Umeå som enligt vägskyltarna heter 
Husbyn (fig. 1). Frågan inställer sig osökt om det här 
verkligen kan ha funnits en ”husaby” redan under 
medeltiden eller tidigare. Tanken är egentligen inte 
alls så orimlig. Här, liksom längs stora delar av norr
landskusten, löper Eq:an i nära anslutning till sin 
medeltida föregångare Norrstigen som omnämns re

dan i Hälsingelagen. Det var längs Norrstigen som de 
sex i Hälsingelagen omnämnda norrländska krono- 
godsen, Uppsala öd, var belägna, varav en även fått 
namn av vägen - ”Norrstig i Sä brå” — medan en an
nan uttryckligen sägs ligga vid denna väg - ”Hög på 
Norrstigen”.

Orten på vägskylten ligger i Grundsunda socken i 
norra Ångermanland, som såväl under järnålder som 
äldre medeltid tycks ha bildat den nordligaste sam
manhängande bygden av vad man brukar kalla ”mel
lansvensk karaktär”. Detta framgår av en rad förete
elser som har sin nordgräns i denna trakt, exempelvis 
olika ortnamnstyper och inte minst järnålderns hög
gravskick (Westerdahl 1989a). Inom Grundsunda 
socken ligger också den arkeologiskt undersökta 
hamnplatsen Kyrkesviken som att döma av en liten 
kyrkogrund, omfattande metallhantverk och ett rikt 
fyndmaterial av närmast ”urban” karaktär har fung
erat som en centralort i området under 1200-talet (se 
Huggert 1978; Grundberg 199s, 1996a).

En husaby i Grundsunda, i synnerhet just här vid 
Husbyn där Gideälven och Husån flyter samman och 
mynnar i Bottenhavet, är m.a.o. inte alls otänkbar. 
Trots detta kan vi av allt att döma avföra Husbyn i 
Grundsunda från just denna diskussion. Namnformen 
har nämligen tillkommit så sent som under r8oo-ta- 
let, då ett sågverkssamhälle växte fram inom den gamla 
byn Husum och man fick behov av att skilja mellan 
jordbruksbyn och det nya samhället som övertog nam
net Husum (Bucht 1972 s. 55). Detta utesluter emel
lertid inte att Husum kan ha varit en betydande ort. 
Lars Hellberg (1984a s. 137, r4i) tolkar således 
namnet som ett centralorts- och hamnindikerande
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Fig. i. I Grundsunda socken i norra Ångermanland passerar EĄ:an - efterträdaren till den medeltida Norrstigen 
- en by med namnet Husbyn. Foto: Leif Grundberg.

husa-namn, och ser en uppkallelse efter Husum i 
Schleswig som sannolik för detta och flera liknande 
namn (jfr dock Envall i960 s. iizff., 126 som tolkar 
namnet som ett ”mynnings-os”).

Hälsingelagens Uppsala öd
Men har det då funnits andra husabyar i Norrland? 
För att närma oss husaby-problematiken skall vi åter
vända till Hälsingelagen som uppenbarligen samman
ställdes under 1320-talet.

Husabyarna anses som bekant ha intagit en sär
ställning bland de kronogods som betecknas som Upp
sala öd och inte fick avyttras av Kronan. De förmo

das ha haft administrativa och judiciella uppgifter och 
fungerat som regionala eller lokala förvaltningscent- 
ra under tidig medeltid. Gårdarna har uppenbarligen 
spelat en viktig roll i samband med skatteuppbörd, 
ting och gästning (Rosén 1962a; Wijkander 1983 s. 
ziff.; Larsson 1986).

I Hälsingelagen omnämns husaby-termen i Ting- 
målabalken, där det framgår att det var ”länsman
nen” på husabyn som skulle skära upp budkavel. Be
greppet Uppsala öd omnämns i Kyrkobalken, men än 
viktigare är att Konungabalken räknar upp regionens 
samtliga Uppsala öd-gods. Betydelsen av denna upp
räkning insåg redan Johannes Bureus, som så tidigt 
som 1590 gjorde en enkel avskrift av förteckningen.
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Det föll sig också naturligt för Henrik Schlick att i sin 
grundläggande uppsats från 1914 inleda sin genom
gång av landets Uppsala öd med uppräkningen i Häl
singelagen, liksom för Sune Lindqvist (1936) i sitt stora 
opus om Uppsala högar från 1936. I Holmbäck & 
Wesséns utgåva av lagen (1940b s. 293) tolkas det 
aktuella avsnittet så här:

Dessa äro Uppsala öd: Hög längst i söder, Hög i 
Sunded, Hög på Norrstigen, Näs i Selånger, Norr
stig i Säbrå, Kutby. Dessa gårdar må ingen byta 
eller sälja från kronan och ej heller något, som hör 
till dem.

Det viktiga med Hälsingelagen är alltså att den, till 
skillnad från andra landskapslagar, uttryckligen namn
ger vilka platser eller egendomar som vid en och sam
ma tidpunkt räknades till Uppsala öd. Dessutom fram
går i de flesta fall dessa gårdars geografiska belägen
het. Det ger alltså en synkron bild av de norrländska 
kronogodsen under 1320-talet, vilket naturligtvis är 
särskilt viktigt för tolkningen av gårdarnas adminis
trativa och förvaltningsmässiga funktioner samt de
ras roll i ett större system. Utan tvekan utgör Häl
singelagen en viktig källa till vår kunskap om såväl 
husabyar som Uppsala öd under medeltiden.

Nils Friberg (1951 s. 82, fig. 38) har i sin avhand
ling Vägarna i Västernorrlands län lagt in gårdarna 
på en karta över norrlandskusten, tillsammans med 
några andra platser som i Hälsingelagen omnämns i 
samband med den viktiga Norrstigen (fig. 2). Från 
söder räknat motsvarar de uppräknade gårdarna plat
ser i socknarna Norrala, Hög och Jättendal i Hälsing
land, Selånger i Medelpad och Säbrå i Ångermanland. 
Lokaliseringen av den nordligaste, Kutby, är som vi 
skall se under debatt, men har hittills, som på Fri
bergs karta, förlagts till Bjärtrå socken i Ångerman
land. Denna plats har nämligen liksom de fyra sydli
gaste i senare tid alla gått under namnet Kungsgår
den. Ingen av de utpekade Uppsala öd-godsen benämn
des emellertid Husaby i Hälsingelagen, och i regionen 
finns inte heller någon annan ort med detta namn som

NORRSTIGEN

• Norrstig i Sobra

Nös i Selånger •<

Hög på Norrstigen

Hög i Sunded ^

Hög längst i söder
—Norrstigen 

------Vinterväg enl. Hälsingei.

Vattenöverfart

10 20 30 40 50 km.

Fig. 2. De norrländska kungsgårdarna eller Uppsala öd som 
omnämns i Hälsingelagen låg alla i kustbygderna längs den 
viktiga Norrstigen. På kartan har även några andra orter 
längs vägen som omtalas i lagen markerats. Efter Friberg 
1951.

har rötter i medeltiden (jfr Husbyn ovan). Som vi har 
sett så låg inte heller någon av de omnämnda gårdarna 
i Övre Norrland eller i Norrlands inland, där de poli
tiska och historiska förhållandena var annorlunda.

Maktkontinuitet?
Men vad vet vi då, bortsett från Hälsingelagens upp
gifter, om de norrländska kungsgårdarnas karaktär
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Fig. 3. Den monumentala miljön med kyrka, kungsgård och flera storhögar vid Hög i Sunded såsom den avbildades av 
Olof Rehn iy63. Efter Lundell 1989.

och historia, och kan platserna kopplas till en eventu
ell husaby-institution? Vi skall titta litet närmare på 
detta i det följande och då särskilt beröra platsernas 
datering som är fundamental för tolkningen av kungs
gårdarnas roll i regionen. Som vi skall se så figurerar 
faktiskt husaby-termen i samband med några av dessa 
kungsgårdar.

En rad forskare har särskilt påtalat den maktkon
tinuitet, kanske ända från äldre järnålder, som tycks 
föreligga på flera av de aktuella platserna. På senare 
tid har detta påpekats av Per Ramqvist (1990 s. 9z) 
och Stefan Brink (i996a:iiz), men långt före dem av 
exempelvis Sune Lindqvist (1936) och Nils Ahnlund 
(1921 s. 8ff.) även om terminologin varit en annan. 
Redan på 1720-talet menade dock Olof Johan Bro
man (1911-49) i sin Glysisvallur att de hälsingska 
kungsgårdarna var sätesplatser för forna fylkeskung- 
ar. Att så var fallet är, skriver han om Kungsgården i 
Norrala, ”otwifwelachtigt, och än ther til witnesbörd 
gifwa the månge och store jordhögar som nära in wid

thenna byn belägne äre; ljka som wid Kungsgårdarne 
uti Hög Sockn (—) och Jättendal Sockn (—)” (1911- 
49 s. 306). Än idag, skriver han, finns ”store och höge 
Jordhögar på alla thessa Trij ställen, nästan så digre 
som wid gamla Upsala” (1911-49 s- 169). Detta för
hållande framställdes med önskvärd tydlighet av Olof 
Rehn 1763 med en teckning över Kungsgården och 
kyrkan i Hög socken (fig. 3). Det är i synnerhet denna 
närhet till storhögar, apostroferad av att de hälsing
ska kungsgårdarna alla hette Hög, som har lett till 
slutsatsen om en mycket lång maktkontinuitet på dessa 
platser, möjligen ända från den äldre delen av järnål
dern. Men också ortnamnen har spelat in, inte minst 
närheten till Tuna-namn (Brink 1984b s. 57; 1996a s. 
112).

Till diskussionen hör också den till synes systema
tiska fördelningen av gårdarna i förmodade äldre 
”folkland” eller medeltida ”tredingar”, jämförbar med 
husabyarnas fördelning per härad i Uppland. Förmo
dan att en husaby funnits i varje treding har också
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framlagts vad gäller Närke liksom för Dalarna, vars 
föregivna landskapslag - den s.k. Dalalagen - är den 
enda som omnämner begreppet ”husabyman” (Holm- 
bäck & Wessen 1940a s. XXII, 42. not 27). För Häl
singlands del motsvarar de tre sydligaste Uppsala öd 
de förmodade tredingarna Alir, Sunded och Nordan- 
stig (Brink 1995 s. 168). Nils Blomkvist (1986 s. 59) 
har dock föreslagit att tredingsindelningen istället ur
sprungligen omfattat Alir, Sunded och Medelpad, en 
tolkning som också Mats Mogren (1996 s. i42f.) an
slutit sig till.

Även framåt i tiden har man velat se en tydlig makt
kontinuitet. I allmänna ordalag har man satt kungs
gårdarnas placering i relation såväl till vitalianer- och 
fogdeborgarna Styresholm och Faxeholm från om
kring 1400, som till den yngre vasatidens nyanlagda 
städer längs norrlandskusten.

Kontinuitets-begreppet har vanligtvis inte definie
rats, men det har i sammanhanget ofta använts för att 
påvisa en riksbildning redan under järnåldern. Frå
gan är dock om någon direkt maktkontinuitet verkli
gen kan beläggas.

Kungsgårdarna och arkeologin
Det stora problemet ur tolknings- och dateringssyn- 
punkt är att faktiskt ingen av de sex norrländska 
kungsgårdarnas själva gårdstomter har varit föremål 
för arkeologiska undersökningar. Slutsatserna om 
maktkontinuitet har alltså dragits utifrån en rad osäkra 
kronologiska och funktionella antaganden. Under det 
senaste decenniet har emellertid utgrävningar genom
förts på några platser som på olika sätt indirekt kan 
knytas till dessa gårdar. Det kan därför finnas anled
ning att sammanfatta vad vi vet om de sex kronogod- 
sen med betoning på de arkeologiska undersökningar 
som har gjorts. Vi följer därvid Hälsingelagens upp
räkning av gårdarna i tur och ordning från söder till 
norr.

Kungsgården i Norrala
Den sydligaste kungsgården, ”Hög längst i söder”, har 
identifierats med byn Kungsgården i Norrala socken. 
Platsen ligger i den inre delen av Norralaån, som un
der äldre järnålder utgjorde en långsmal vik i öst-väst
lig riktning. Den medeltida kyrkan i socknen ligger ca 
2 km öster om Kungsgården på den norra sidan av 
dalgången. Att döma av gravar och ortnamn i områ
det har platsen tillhört en centralbygd under järnål
dern. De storhögar invid byn som omnämns av Bro
man på 1720-talet finns inte kvar idag, men uppgif
ten stöds av att platsen går under namnet ”Hög” i 
Hälsingelagen. Det mest kända järnåldersfyndet från 
socknen är den s.k. Norrala-mannen, en rikt utrustad 
kammargrav från 500-talet som påträffats i byn Borg 
ca 6 km från Kungsgården. Flera vikingatida runste
nar har också påträffats i socknen, varav en i den 
medeltida kyrkan som också utmärker sig genom sin 
arkitektur med två äldre torn - en s.k. klövsadelkyrka.

Av flera diplom från 1360- och 1370-talen fram
går att Norrala vid denna tid fungerade som tings
plats för landstinget i Hälsingland (Brink 1990 s. 392). 
Förutom omnämnandet i Hälsingelagen är platsen 
också belagd som kungsgård för fogden i Hälsingland 
från 1520-talet, men byttes 1556 bort till den förre 
fogden i landskapet Lasse Olsson [Björnram], Kung
en återtog dock Kungsgården redan samma år, varef
ter Lasse Olsson bosatte sig i Svartvik i samma sock
en som han tycks ha förvärvat något år tidigare. 1560 
förvärvades dock Kungsgården återigen av Olssons 
svärson, fogden Anders Sigfridsson [Rålamb], som f.ö. 
hade hela socknen i förläning. 1584 indrogs Kungs
gården återigen av Kronan för att lämnas som kom
pensation för de hemman som lagts under den då ny
grundade staden Hudiksvall i landskapets norra del 
(Almquist 1919-22 s. 307ff.; Sikeborg 1992 s. 140, 
173; 1997 s. 102). Norralabygdens centrala roll för
sköts definitivt när Söderhamn grundlädes längre ut i 
kustbandet, ca 9 km från Kungsgården, år 1620.

Under det senaste decenniet har området kring 
Kungsgården i Norrala studerats av Mats Mogren med 
utgångspunkt i vitalianer- och fogdeborgen Faxeholm
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Kungsgfirden Stäckfjärden,

Norrala kyrka

,Resberg

Vågbroborgen

Torndn.

Stugsund

Faxeholm

Vård berge t

Fig. 4. Karta över området närmast Kungsgården i Norrala 
med de undersökta platserna vid Stäckfjärden och Vågbro 
markerade i förhållande till 1300-talets strandlinje. Efter 
Mogren 1994.

nära nuvarande Söderhamn (fig. 4). Mogren har un
dersökt dels en farledsspärr vid Stäckfjärden, dels den 
s.k. Vågbroborgen. Av topografiska skäl tolkar Mo
gren dessa lämningar som strategiskt placerade för
svars- eller bevakningsanläggningar direkt knutna till 
Kungsgården i Norrala (jfr Westerdahl 1989b s. izpff.).

Den gamla farledsspärr som indikeras av namnet 
på den nu uppgrundade Stäckfjärden (av ”stäk”) ca 7 
km öster om Norrala kyrka påträffades 1991 där fjär
den via ett smalt sund en gång i tiden mynnade i Bot
tenhavet (Mogren 1994; 1995 s. 8of.). Anordningen 
består av 7-8 ca 6x3,5 m stora stenfyllda timmerkis
tor som tillsammans bildat en ca 5 5 m lång avspärr
ning i sundet. Någon säker dendrokronologisk date
ring har inte erhållits (en osäker datering finns till 
1401-02), men tre '4C-analyser visar samstämmigt att 
konstruktionen kan dateras till 1300-talet. Via fjär
den har man visserligen inte kunnat segla ända fram 
till Kungsgården eller Norrala kyrka, men Mogren 
menar att man via en kortare dragsträcka som indi
keras av gårdsnamnet Edvik verkligen färdats denna 
väg och därför spärrat inloppet till fjärden.

Vågbroborgen ligger vid nedre delen av Norralaån

några kilometer uppströms Söderhamn (Mogren 1995 
s. yyff.; 1997). Den har tidvis tolkats som en förhis
torisk fornborg, men redan på 1720-talet beskrev Bro
man den som en ”Fästning och Borg för Kungsgården”. 
Gustaf Hallström (1930) har i sin tur sammankopp
lat den med den nedströms liggande vitalianerborgen 
Faxeholm. Inga medeltida källor omnämner platsen, 
men den bör enligt Mogren vara identisk med fäst
ningen ”Bränhus” vars lämningar omtalas av Daniel 
Djurberg i en avhandling redan 1699. Borgen består 
av en ca 150x120 m stor anläggning i form av en ca

Fig. j. Vågbroborgen består av en halvcirkelformad vall
anläggning som innesluter flera inre husgrunder (prickade) 
och en kraftigare vallgrav. De två undersökta schakten är 
markerade som slutna rektanglar. Efter Mogren 1994.
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Fig. 6. Genom flera '■‘C-prov från schaktet genom vallgraven 
på bilden har Mogren kunnat datera Vågbroborgen till 1300- 
talet. Foto: Leif Grundberg.

zoo m lång och 1 m bred mur. Inom denna finns ock
så en förmodad hålväg, en inre vallgravskonstruktion 
samt några husgrunder (fig. 5).

Vid Mogrens undersökning 1993 grävdes dels ett 
schakt genom norra delen av yttermuren, dels ett ge
nom den inre öst-västliga vallgraven i anslutning till 
en öppning i vallen. Av undersökningen av den sist
nämnda (fig. 6) framgick att vallgravens botten varit 
ca 4,2. m bred och att vallen uppbyggts av en ca 3 m 
bred stenfylld timmer kista. Fyndmaterialet bestod av 
några enstaka spikar och hästskosöm, djurben samt 
tegelliknande bränd lera. Vid undersökningen av den 
låga och smala yttermuren, som av Mogren tolkas som 
stöd eller fundament för en större palissadkonstruk- 
tion, gjordes inga föremålsfynd. Sammanlagt sex ,4C-

Fig. 7. Flera stora gravfält och storhögar finns ännu kvar vid Högs kyrka som ligger strax bakom det vita huset på 
bilden. Inne på gården skymtar den s.k. Kungshögen. Platsen för kungsgården ligger bakom storhögen i förgrunden. 
Foto: Leif Grundberg.
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dateringar (varav två från yttermuren) visar att an
läggningen i likhet med farledsspärren med stor sä
kerhet kan hänföras till 1300-talet och definitivt före 
Faxeholms anläggning på 1390-talet. Mogren (1997 
s. 88) förmodar att den tillhör århundradets mitt och 
vill se den i samband med en ökad centralstyrning av 
förvaltningen i regionen.

Kungsgården i Hög
Byn Kungsgården i Hög socken, ”Hög i Sunded”, lig
ger i en öst-västlig dalgång blott ett hundratal meter 
från den medeltida sockenkyrkan. Tillsammans med 
grannsocknen Hälsingtuna finns här en av de största 
koncentrationerna av järnålderslämningar i Norrland 
med flera stora gravfält och storhögar (fig. 7). I direkt 
anslutning till Kungsgården och kyrkan ligger bl.a. 
Kungshögen och Tegelhögen som vid undersökningar 
1936 resp. 1954 bägge gett rika fynd från yngre ro
mersk järnålder (Liedgren 199z s. 38f£.; Brink 1994b 
s. i46ff.). Stefan Brink (1990 s. zyjf), som menar att 
de hälsingska Uppsala öd-platserna som alla kallas Hög 
tidigare har haft andra namn, föreslår att sockennam
net syftar på Kungshögen som kan ha utgjort en äldre 
samlings- eller tingsplats innan den valdes till kyrkplats. 
I så fall skulle Kungsgården tidigare möjligen ha kun
nat heta Sunded, det namn som under medeltiden be
tecknade en större bygd eller treding motsvarande For
sa prosteri. Brink (1996b) förmodar att den s.k. Forsu
ringen, en järnring med ett lagbud i runskrift som nu
mera dateras till 800-talet, ursprungligen kan ha här
rört från ett förkristet landsting i Hög, knutet till just 
Kungshögen som i så fall fungerat som tingshög. Från 
området finns också flera andra vikingatida fynd och 
två runstenar har påträffats inmurade i kyrkan. I öster 
gränsar Hög till Hälsingtuna socken, där Hudiksvall 
som grundlädes 158z blev fogdesäte med egen kungs
gård i början av 1600-talet (Brun 193z s. 44ft.; Lun
dell 1996 s. 3 6f.). Namnet Tuna är av intresse i sam
manhanget och dess kyrka utmärker sig genom att un
der medeltiden ha haft såväl öst- som västtorn, alltså 
ännu en klövsadelkyrka. Sydväst om Hög ligger Forsa

socken till vilken Hög var annex under medeltiden (se 
vidare Jonzon 1973, Lundell 1989).

Att Kungsgården i Hög var samlingsplats för ett 
större område under medeltiden framgår av att ting 
med allmogen i Sunded hölls där 1314 och 1395. Det 
förefaller som om Karl Knutsson år 1454 avyttrade 
gården ”Högen” ur kronans ägo (Rosén 1949 s. 1Z5; 
Brink 1994a s. iz8).

Inga arkeologiska undersökningar har genomförts 
på platsen för själva Kungsgården i Hög.

Kungsgården i Jättendal
Kungsgården i Jättendal, ”Hög på Norrstigen”, lig
ger centralt placerad i en koncentrerad bygd vid Jät- 
tendalssjön som under äldre järnålder utgjorde en la- 
gunformad havsvik (fig. 8). I detta område finns ett 
stort antal järnåldersgravar och flera storhögar vari
bland särskilt ”kungshögarna” vid Kungsgården kan 
nämnas (Liedgren 199z s. Z4ff., fig. 3:16). Byn grän
sar till den medeltida kyrkan som var försedd med ett 
västtorn. Från kyrkomuren härrör också en vikinga
tida runsten.

Inte heller vid denna kungsgård har några arkeolo
giska undersökningar genomförts. Stefan Brink (1984b 
s. 59f.; 1996a s. iiz) har dock genom kartstudier 
noterat att Kungsgården torde ha avsöndrats från 
kyrkbyn Frösten som tolkas som ett äldre "'Frøstuna. 
Nils Blomkvist (1986 s. 79) menar dock att denna 
plats knappast kan ha varit av central betydelse för 
en större bygd, utan betraktar den snarare som en re
plipunkt längs Norrstigen.

Men platsen är intressant också av en annan an
ledning. Som vi har sett så betecknas ingen av ko- 
nungabalkens Uppsala öd uttryckligen som husaby i 
lagtexten från 1300-talet, men just denna plats om
nämns som husaby i ett par dokument från 1400-ta- 
let. Samtidigt med kungsgården i Hög sålde nämligen 
kung Karl Knutsson ”wor oc kronone gard busaby” 
till Olof Ragwaldsson för 40 mark år 1454, vilket i 
ett annat dokument från 1483 bekräftades av Sten 
Sture d.ä. (Widmark 1849 s. 44L).
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Jättendal [] = husgrundstef rass

Fig. 8. Kungsgården i Jättendal ligger vid Jättendalssjön som under äldre järnålder utgjorde en lagunformad havsvik. 
Gården gränsar direkt till sockenkyrkan. Efter Brink 1990.

Kungsnäs i Selänger
Nästa plats, ”Näs i Selånger”, ligger i direkt anslut
ning till Selångers kyrka vid Selångersfj ärdens nu allt
mer uppgrundade västra strand, ett par kilometer väs
ter om 1600-talsstaden Sundsvall. Byn heter i dag 
Kungsnäs. En hel rad företeelser såsom gravfält, run
stenar och ortnamn (fig. 9) visar att området har haft 
en central roll i Medelpad under mycket lång tid (Ahn- 
lund 1921 s. izff.; Blomkvist 1996 s. 91E; Grund
berg 1996a; 1997a; 1997b s. 9zff.). Vid Selångers- 
fjärdens utlopp ligger det stora Högom-gravfältet med

fyndrika storhögar och bebyggelselämningar från äldre 
järnålder (Ramqvist 1992). I anslutning till gamla 
kyrkan i Selånger finns rester efter en annan storhög, 
den s.k. ”Tingshögen”, och till samma kyrka är ock
så två runstenar knutna (Hellbom 1979). Bland ort
namnen i området kan särskilt grannbyn Hov med 
sina många järnåldersgravar nämnas, indikerande en 
förkristen, centraliserad religionsutövning (Brink 
1990b s. 467). Möjligen syftar även själva landskaps- 
namnet Medelpad på Selångersfjärdens strandterräng 
just vid Kungsnäs (Edlund 1996 s. 62E). Att den med
eltida sockenkyrkan som nu är en ruin haft en speciell
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Fig. c>. Kungsnäs i Selånger ligger i ett fornlämningsrikt område vid den nu nästan helt uppgrundade Selångersfjärden 
väster om Sundsvall. De undersökta lämningarna efter Sankt Olofs hamn ligger omedelbart öster om den medeltida 
kyrkoruinen. Karta: Leif Grundberg.

ställning framgår av att den varit försedd med ett väst- 
torn. Till yttermera visso förvarades under 1300-talet 
själva huvudexemplaret av Hälsingelagen i denna kyr
ka, vilket framgår av ett diplom utfärdat vid en ärke- 
biskopsvisitation 1374 (Hellbom 197z s. 54ff.).

Särskilt intressant i detta sammanhanget är att med- 
elpadingarna år 1314 utfäste sig att i fortsättningen på 
landstinget vid ”husaby” i Selånger (”apud husaby 
parochie Silangger”) leverera den s.k. Sankt Olofsgär- 
den till Uppsala domkyrka istället för som tidigare till 
Trondheim. Detta är enda gången husaby-begreppet 
används om platsen. Landsting med allmogen i Medel

pad hölls på platsen ännu 1483, men när Sundsvall 
grundades 1621 övertog staden kungsgårdens roll. 
Gården var dock kvar i kronans ägo - om än bortar
renderad och förlänad - i ytterligare hundra år. Vid 
Abraham Hiilphers besök i Kungsnäs 1758 anteckna
de han att ”lemningar av stensättning” syntes efter 
kungsgården, men var dessa låg framgår inte (Hiilphers 
1978 s. 152). Av historiska kartöverlägg med 1700- 
talskartor, upprättade av Anita Jonsson vid Riksantik
varieämbetet, framgår dock att gården sannolikt legat 
inom ett område som är bebyggt ännu idag ett hundra
tal meter från kyrkoruinen (se även Ekenberg 1997 s.
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i iff.). Gårdstomten gränsar direkt mot bytomten i 
grannbyn Nävsta på ett sätt som indikerar att kungs
gården är utbruten ur denna by.

Någon undersökning av själva kungsgårdstomten 
har inte varit möjlig att genomföra, men däremot av 
den plats som kallas för Sankt Olofs hamn och som 
med all säkerhet kan kopplas samman med Kungsgår
den. Traditionen berättar att denna fått sitt namn av 
att Olof Haraldsson - sedermera helgonförklarad som 
Sankt Olof - landstigit här på sin väg mot Trondheim 
och slaget vid Stiklastad år 1030 (Grundberg 1997a). 
Hamnen omnämns i samtida skriftliga källor med det
ta namn endast vid ett tillfälle, nämligen i samband 
med ett landsting på Kungsgården år 1519 då platsen 
dömdes som fri hamn (MÄU 143; Blomkvist 1996 s. 
64). Hamnen är sannolikt identisk med den plats som i 
början av 1600-talet omnämns som Selångers hamn 
eller Konungshamn (för annan åsikt, se Blomkvist 1996 
s. 9z), men i likhet med Kungsgården så förlorade den 
sin funktion i samband med Sundsvalls grundande.

Efter att det gamla hamnområdet lokaliserats till 
åkermarken nedanför kyrkoruinen, företogs arkeolo
giska undersökningar på denna plats 1993-1995 
(Grundberg 1996b s. 4off.; 1997a; 1997b s. 94ff.). 
Lämningarna finns inom ett ca 1 ha stort område och 
den medeltida hamnkanten framträder som en halv
cirkelformad terrassering som idag ligger ca 5 m ö.h. 
Här påträffades såväl bebyggelselämningar som an
dra rester av verksamhet i hamnområdet (fig. 10), inte 
minst spår efter en omfattande kalkbränning. Fynd 
av mynt, importerad keramik, bokbeslag av brons och 
andra föremålskategorier indikerar en påtagligt hög 
social och ekonomisk nivå. En direkt koppling till 
kungsgården och aktiviteter knutna till denna är där
för sannolik. För detta talar även den ”hålväg” som 
leder från hamnen rakt upp mot kungsgårdsområdet 
ovanför kyrkoruinen. Fyndmaterialet i form av kera
mik, bultlås och hästsko, liksom två Magnus Eriks- 
son-mynt (ca 1340-54) ger en datering med tonvikt 
På 1300-talet, men av allt att döma är även izoo- 
talets andra hälft och 1400-talet representerat. Några 
fynd som säkert kan dateras till 1500-talet eller sena-

Fig. 10. Vid undersökningarna av Sankt Olofs hamn 
påträffades bebyggelselämningar som huvudsakligen 
kan dateras till 1300-talet. Foto: Leif Grundberg.

re har inte påträffats i kulturlagren, men däremot som 
lösfynd i åkermarken. Den tidsmässiga tyngdpunkten 
under 1300-talet och izoo-talets andra hälft stöds 
även av sex I4C-analyser.

Norrstig i Säbrå
Om ”Norrstig i Säbrå” vet vi i stort sett ingenting. 
Platsen heter än i dag Norrstig och ligger kommuni-
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Fig. ii. Norrstig i Säbrå låg välplacerat ur kommunika
tionssynpunkt där den medeltida Norrstigen nådde fram 
till Älandsfjärden. Efter omnämnandet i Hälsingelagen 
finns dock inga andra tecken på att platsen, här på en 
karta från 1639, har haft någon central roll.
Foto: Leif Grundberg.

kationsmässigt bra till i Säbrå socken där Norrstigen 
når fram till Älandsfjärden, men någon koppling till 
storhögar eller kyrkplats tycks inte finnas. Efter om
nämnandet i Hälsingelagen finns heller inga uppgif
ter om att platsen haft någon speciell funktion, och i 
mitten av 1500-talet är byn ödelagd (Lundkvist 1986 
s. 43L, 67). Vid den äldsta kartläggningen 1639 fanns 
två gårdar i byn om sammanlagt 17 1/2 skatteseland 
(fig. 11). Säbrå kyrka som under 1600-talet blev bi
skopssäte är visserligen grannby till Norrstig, men ur 
topografisk synvinkel är det svårt att se någon kopp
ling till denna plats som ligger ca 3,5 km från Norr

stigs bytomt. Än längre är avståndet (ca 7 km) till 
Härnön inom samma socken där förekomsten av en 
förkristen kultplats indikeras av ortnamnet Hov. Här 
fanns också en betydande marknadsplats omnämnd 
1374 och i närheten av denna anlades staden Härnö
sand 1585. I likhet med ”Hög på Norrstigen” i Jät- 
tendal betraktar Blomkvist (1986 s. 79) Norrstig i 
Säbrå snarare som en replipunkt längs landsvägen än 
som en centralt placerad förvaltningsgård.

Några arkeologiska undersökningar har inte gjorts 
på platsen, men förutsättningarna för att kunna loka
lisera och undersöka eventuella hamnlämningar bor
de vara goda.

Kutuby?
När det gäller det nordligaste Uppsala öd-godset som 
omnämns i Hälsingelagen, ”Kutuby”, så är detta den

Fig. 12. Kungsgården i Bjärtrå socken ligger vid inre delen 
av Kungsgårdsviken i Ångermanälvens mynningsområde. 
På denna sockenkarta från 1800-talets mitt syns platsen för 
”Bjärtrå fäste” som en femsidig markering i dalsänkan strax 
nordost om bytomten. Foto: Leif Grundberg.
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enda platsen som saknar närmare platsangivelse. Plat
sen omnämns i ytterligare ett medeltida dokument, 
utfärdat i Nora år 1314, där ångermanlänningarna 
lovar att varje år leverera Sankt Olovsgärden på vår
tinget vid Kuta (”apud Kuta”), men inte heller här 
ges någon närmare geografisk precisering. Någon by 
med detta namn existerar inte längre i området. Den 
allmänna uppfattningen har emellertid varit att den 
är identisk med byn Kungsgården i Bjärtrå socken som 
var fogdesäte under 1500-talet (Nordlander 1906, 
1990 s. 171), men denna tolkning har ifrågasatts av 
flera skäl (Blomkvist 1986 s. 79h; 1994 s. 2.8). En 
alternativ hypotes är att Kutuby skall sökas i området 
kring den senmedeltida fogdeborgen Styresholm uppe

vid Torsåker och Styrnäs socknar, ca 9 km uppströms 
Ångermanälven. För det sistnämnda talar inte minst 
den nu rivna klövsadelkyrkan i Styrnäs.

Byn Kungsgården ligger vid Kungsgårdsviken på 
Ångermanälvens östra strand i nedre Ådalen, ca 7 km 
nordnordöst om Kramfors. Till skillnad från förhål
landet vid flera av de andra platserna, så saknar Kungs
gården i Bjärtrå en tydlig ställning som centralort un
der järnåldern indikerad av storhögar eller gravfält. 
Byn ligger dock mycket strategiskt till på en höjdrygg 
med vid utsikt över Ångermanälven vid inloppet till 
en djup vik - Kungsgårdsviken - som under järnål
dern och medeltiden ledde in till grannbyn Nässom 
och Bjärtrås egentliga kärnbygd (fig. iz). Denna bygd

Fig. 13. De av traditionen utpekade lämningarna efter ”Bjärtrå fäste” som nu har undersökts syns här på en svag förhöj
ning i dalsänkan nedanför den magnifika kungsgårdstomten. Foto: Leif Grundberg.
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Fig. 14. Det välbevarade trävirket från ett pålverk och 
från ett eller flera nedplockade hus som påträffades i 
vallgraven i Bjärtrå har daterats med dendrokronologi till 
1407 resp. 1428. Det övriga fyndmaterialet - i synnerhet 
keramiken - visar dock att platsen med all sannolikhet 
har varit i bruk redan vid mitten av 1400-talet.
Foto: Leif Grundberg.

framträder genom såväl gravar (varav flera är bort
odlade) som ortnamn och ruinen efter den medeltida 
sockenkyrkan. Kungsgården var fogdesäte under va
satiden fram till 1591 då fogden flyttade till den 1585 
grundlagda staden Härnösand ute vid kusten i Säbrå.

I en myraktig dalsänka strax nedanför Kungsgård
ens gårdstomt finns en mindre förhöjning som av tra
ditionen har utpekats som medeltida befästningsan- 
läggning vid namn Bjärtrå fäste eller Bjärtrå skans (fig. 
13). Vid undersökningar under 1990-talet (Grundberg 
1996b s. z8ff.; 1996c; 1997b s. i03ff.) har där myck
et riktigt påträffats en medeltida befästningsanlägg- 
ning, bestående av en ca 2.5 m i diameter stor vallgrav 
som omslutit en plan yta med ett ca 8x8 m stort trä
hus i mitten. Liksom i Selånger vittnar fyndmaterialet 
om förhållandevis hög social och ekonomisk status 
med importkeramik, viktlod, grytfragment av brons, 
ett tiotal armborstpilspetsar och en liten karvstock av 
trä. Genom platsens och fyndens karaktär är en di
rekt koppling till kungsgårdsfunktionen uppenbar. 
Fyndmaterialet ger en allmän datering till 1300- och

1400-talen. I vallgraven har också ett trämaterial i 
form av pålar och rester av ett eller flera hus bevarats, 
vilket visar åtminstone två dendrokronologiskt date
rade byggnadsfaser, 1407 och 1428 (fig. 14). Att plat
sen varit i bruk redan under 1300-talets mitt framgår 
emellertid av det förhållandevis omfattande keramik
materialet (muntl. uppg. Magnus Elfwendahl), vilket 
också tycks finna stöd i några av de fem '4C-datering- 
ar som genomförts. Det förefaller sannolikt att Bjärtrå 
fäste tillhört 1300-talets ”Kutuby” som i så fall torde 
ha legat på samma plats som den nuvarande Kungs- 
gårdstomten.

En högmedeltida företeelse?
Ovanstående genomgång har visat att den konkreta 
kunskapen om de enskilda medeltida kungsgårdarna 
i Norrland, som i några fall har betecknats som husa
byar, är påfallande liten. Flera av platserna uppvisar 
åtskilliga tecken på centralitet och maktfunktioner un
der långa tidsperioder, men källäget är samtidigt myck
et varierat, sporadiskt och svårtolkat.

Det samband mellan kungsgårdar/husabyar, stor
högar och tingsplatser som framträder på flera av plat
serna har motsvarigheter på många håll i Norden, inte 
minst i Mälardalen (Lindqvist 1936 s. 4; Hyenstrand 
1974 s. 118, 1989 s. 8zf.; Brink 1990 s. 276, not 11; 
Damell 1991 s. 92L). Under senare tid har dock flera 
forskare hävdat att husabyarna - åtminstone i Mälar- 
området - är ett relativt sent inslag (noo-talet), vil
ket införts från Götalandskapen som ett led i ett snabbt 
”maktövertagande” och etableringen av en enhetlig 
kontrollapparat (Hyenstrand 1989 s. 83; Lindkvist 
1990 s. 32). Sambandet med storhögar skulle då kun
na förklaras som en kunglig ”expropriering” av äldre 
lokala maktcentra. Därvid bör husaby-termen - som 
således är sekundär - ha ersatt ett äldre ortnamn. Sys
temet med husabyar förlorade dock sin betydelse i ri
kets centrala delar redan under 1200-talet i samband 
med slottslänens införande och byggandet av förvalt- 
ningsborgar (Andras 1981). I Norrland tillhör de äldsta 
fogdeborgarna tiden omkring 1400.
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De senaste årens arkeologiska undersökningar kring 
de norrländska kungsgårdarna har fört oss vidare i 
denna diskussion. Undersökningarna har berört an
läggningar som med stor sannolikhet kan kopplas till 
de medeltida kungsgårdarna i Norrala, Selånger och 
Bjärtrå, även om själva kungsgårdstomterna inte har 
berörts. Alla tre antyder en datering till 1300-talet, i 
Selångers fall möjligen till izoo-talets andra hälft. Väl 
medveten om att det bara rör sig om indirekta slut
satser så kan man faktiskt ifrågasätta om de norrländ
ska kungsgårdarna som omnämns i Hälsingelagen är 
så mycket äldre än deras första omnämnande i början 
av 1300-talet. Den sena dateringen stöds, menar jag, 
även av andra arkeologiska källor. Trots flera yttre 
likheter och omfattande kulturella kontakter mellan 
norrlandskusten och Mellansverige under yngre järn
ålder och vikingatid, visar det arkeologiska källmate
rialet att skillnaderna är så fundamentala mellan dessa 
områden att det - åtminstone för mig - är svårt att 
tänka sig ett gemensamt, enhetligt och samtidigt in
fört husaby-system av administrativ under järnåldern. 
De regionala skillnaderna har hittills beaktats i allt
för liten utsträckning.

Att kungsgårdarna i Norrland såsom de framträ
der i Hälsingelagen skulle ha tillkommit tidigast un
der 1200-talet överensstämmer till stora delar med 
Mats Mogrens och Nils Blomkvists slutsatser. Blom
kvist (1996 s. 81), som påpekar att gårdarna i början 
av 1300-talet var anpassade till prosteriindelningen, 
menar att åtminstone inte alla platserna represente
rar en äldre husabyinstitution i centrala och självvux
na järnåldersbygder, utan även gårdar med olika spe
cialfunktioner. Han föreslår att gårdarna tillkommit 
först under Birger jarls tid efter slaget vid Sparrsätra 
1247, kanske som resultat av ett ingripande från den
nes sida föranlett av den svaga uppbördskontroll i 
området som tydligt framgår av ett brev utfärdat rz57 
(Blomkvist 1996 s. ro6ff.). Det är uppenbart att den 
svenska kungamakten hade ett begränsat inflytande 
över lokalsamhället - inte minst i Norrland - under 
en stor del av medeltiden (se t.ex. Broberg 1994; Lind
kvist 1994).

Mats Mogren (1996 s. 143; 1997 s. 69L) har för 
sin del påtalat den förhållandevis jämna avståndsför- 
delningen mellan Hälsingelagens Uppsala öd längs 
Norrstigen. I detta ser han en regelbunden ”layout” 
motsvarande normala dagsresor vintertid, och före
slår att de tillkommit i syfte att härbärgera den s.k. 
kungsåren, konungens högste representant i Norrland, 
under dennes årliga uppbördsresor i landsdelen. Även 
Mogren poängterar att några av kungsgårdarna (Jät- 
tendal och Säbrå) avviker från de övriga med hänsyn 
till placeringen i bygderna, och menar i likhet med 
Hyenstrand att man medvetet valt en placering invid 
äldre tingsplatser/storhögar där så varit möjligt; med
an storhögarna är ett resultat av inhemska förhållan
den representerar kungsgårdarna snarare yttre makt
ambitioner.

Husabyar i Norrland - en arkaise- 
rande förvaltningsterminologi?
Husaby-begreppet figurerar som vi har sett till synes 
slumpmässigt i skriftliga källor om två av platserna, 
dels om Selånger 1314, dels om Jättendal 1454. Detta 
kan förklaras på flera sätt, varvid inte minst det torfti
ga källäget är väsentligt att beakta. Självklart kan det 
vara så att Selånger har haft en särställning och att det 
ursprungligen bara var denna som betraktades som en 
husaby, medan omnämnandet på Karl Knutssons tid 
skulle kunna skyllas på slentrian från en mälardalsba- 
serad administratör eller skrivare. Att termen figurerar 
i Hälsingelagen - men inte uttryckligen om Uppsala 
öd-godsen - gör att man med fog kan fråga sig vad 
benämningen egentligen stod för. Användes begreppet 
lokalt eller endast av centralmaktens företrädare? När 
de norrländska kungsgårdarna anlades var ju husby
systemet i Mellansverige redan obsolet. Kan man verk
ligen likställa platserna med de husabyar som finns ex
empelvis i Mellansverige och måste vi tvinga in alla sex 
platserna i en gemensam historisk bakgrund?

Med den frågeställningen kan vi återvända till Lars 
Hellberg (1984 s. 142) som menar att det medeltida
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användandet av husaby-terminologin ”tydligen bara 
hört hemma i den centrala administrationens språk
bruk, i de norrländska bygderna har den inte slagit 
igenom och anledningen härtill är säkerligen helt en
kelt att de norrländska centralorterna inte var några 
regelbundet organiserade byar såsom fallet var med 
de sydligare landskapens husabyar”. Det finns onek
ligen en viktig poäng i detta. Det förefaller som om 
användandet av husaby-termen (liksom begreppen 
Uppsala öd och kungsgård) för de norrländska krono- 
godsen säger mer om hur man under hög- och senme
deltiden med historiska referenser uppfattade och gjor
de bruk av kronogodsens särställning, än om de utpe
kade orternas egentliga historiska ursprung. Någon 
direkt kontinuitet från förhistorisk tid har åtminsto
ne inte ännu kunnat beläggas. Gårdarna förefaller 
dock ha varit medvetet anlagda som kungsgårdar un
der medeltiden och likställdes sannolikt av Kronan 
med de mellansvenska husabyarna. Måhända har man 
därför som en medveten strategi gjort bruk av en ar- 
kaiserande forvaltningsterminologi, på samma sätt 
som man har knutit an till de gamla tingsplatserna. 
Syftet kan ha varit att hävda kungamaktens förment 
uråldriga överhöghet i området och ge sken av enhet
lighet över hela riket.

Med denna tolkning är risken påtaglig för att de 
slutsatser om karaktären hos de äldre husaby-syste- 
men i andra regioner som dragits med hjälp av upp
gifterna i bl.a. Hälsingelagen, speglar en mer eller min
dre medvetet framförd historisk tolkning av en gam
mal företeelse som i själva verket saknar rötter i regi
onen. Denna misstanke förstärks naturligtvis av att 
Hälsingelagen till stora delar bygger direkt på Upp
landslagen. Att de högmedeltida landskapslagarnas 
redaktörer medvetet åberopat sedvanerätt har påta
lats av Per Nyström (1984) och Elsa Sjöholm (1988), 
och har exemplifierats med den förment urgamla le- 
dungsorganisationen (Varenius 1998 s. 36ff.). Detta 
sätt att hänvisa till en historisk bakgrund i lagstift- 
ningssammanhang har i sin tur mycket lång tradition 
och användes exempelvis redan i den langobardiska 
lagen från 600-talet e.Kr. (Hedeager 1998 s. 45)

Med detta är självfallet inte sagt att landskaps
lagarna helt skulle sakna inslag av äldre rätt eller att 
Norrland skulle sakna politisk organisation och be
tydande centralorter under förhistorisk tid - snarare 
tvärt om. Flera av de utpekade platserna har haft 
påtagligt centrala roller i bygderna såväl under med
eltid som förhistorisk tid, men de har uppenbarligen 
olika historisk bakgrund. Det är därför det var vik
tigt för centralmakten att knyta an till dessa och foga 
in dem i ett system.

I sammanhanget får vi inte heller glömma bort att 
det samtidigt med Hälsingelagens kungsgårdar fanns 
andra nog så betydelsefulla platser i området. En så
dan plats är Kvissle/Nolby i Njurunda socken, Med
elpad (se t.ex. Blomkvist 1996 s. 89!!.; Grundberg 
1996c). I denna trakt där Ljungan mynnar ut i Bot
tenhavet - en veritabel storhögsmiljö vid en Tuna-gård 
- hade ärkebiskopen och kungsåren ägointressen un
der 1330-talet, just vid den tid som de norrländska 
kungsgårdarna omnämns. Till yttermera visso om
nämns också ett ”Konungens öde” i Njurunda så sent 
som 1528 då det var kronogods och uppläts åt en 
underfogde (Hellbom 1972 s. 184). Andra platser som 
skiljer ut sig under medeltiden är Söderala, Forsa och 
Hälsingtuna i Hälsingland, Skön i Medelpad och Styr
näs i Ångermanland, alla viktiga centra i den kyrkliga 
organisationen. Såväl vid dessa som vid en rad andra 
platser finns koncentrationer av centralortsindikeran- 
de ortnamn liksom mäktiga och innehållsrika storhö
gar från järnåldern. Till detta kommer naturligtvis 
vitalianer- och fogdeborgarna Styresholm och Faxe- 
holm från omkring 1400 och deras närmaste omgiv
ning.

Vi vet alldeles för litet om hur, när och varför vissa 
platser blev kronogods.

Metoder och möjligheter
Vid fortsatta undersökningar kring husaby- och kungs- 
gårdsproblematiken - med ett utpräglat tvärvetenskap
ligt angreppssätt - studera de olika platserna och byg
derna var för sig och sätta in dem i ett regionalt per
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spektiv innan vi kan passa in dem i en gemensam för
klaringsmodell. Detta, tror jag, är lika viktigt när 
det gäller husabyarna i andra delar av Norden som 
för norrlandskustens Uppsala öd. Ur metodisk syn
vinkel vore det lämpligt att utgå ifrån en plats med 
lämningar som kan dateras till en period då samma 
plats är belagd med uppgiven funktion i skriftliga käl
lor, och därefter söka sig bakåt och framåt i tiden.

Det är särskilt viktigt att sådana undersökningar 
inbegriper grundliga kulturgeografiska analyser av 
äldre kartmaterial, topografiska förhållanden och ort- 
namnsstudier, d.v.s. en fördjupning av Folke Hed
bloms (1958 s. ySff.) sätt att angripa kungsgårdarna i 
Gästrikland, för att klarlägga ägostruktur, centralitet 
och kommunikativa förutsättningar. Det är emeller
tid endast nya arkeologiska utgrävningar av konkre
ta bebyggelselämningar som på ett avgörande sätt kan 
bidra till frågor om dateringar, sociala förhållanden, 
interregionala kontakter och kontinuitet. Självklart 
kan vi inte datera ortnamnen i sig, men väl studera 
när väsentliga förändringar av de olika platsernas ut
nyttjande har skett. Kungsgårdarnas närhet till äldre 
centralorter gör det särskilt angeläget att studera even
tuella förändringar i förvaltning och maktförhållan
den, och i sådana komplexa miljöer är det idealiskt 
att rikta intresset mot ”indirekta” anläggningar av den 
typ som har undersökts i Norrala, Selånger och 
Bjärtrå.

Våra slutsatser kan sammanfattas med följande 
Punkter:

- det norrländska kungsgårdssystemet har av allt att 
döma tillkommit först under högmedeltiden (sent 
izoo-tal/tidigt 1300-tal)

- gårdarna skiljer sig åt till karaktär och funktion, 
och deras läge och historiska bakgrund är därför 
olika

- användningen av husaby-begreppet i Norrland 
tycks vara resultatet av ett medvetet användande 
av en arkaiserande forvaltningsterminologi i syfte 
att förespegla uråldrig hävd

- flera av kungsgårdarna är på samma sätt medve
tet anlagda i anslutning till äldre centralplatser

- tidigare slutsatser om en (ej närmare definierad) 
maktkontinuitet har dragits utifrån osäkra krono
logiska och funktionella antaganden

- fortsatta studier av husaby- och kungsgårdspro- 
blematiken med kontinuitetsaspekten i förgrunden 
bör - med tvärvetenskapliga infallsvinklar - inrik
tas mot arkeologiska undersökningar av enskilda 
platserna och bygder. Utgångspunkten kan lämp
ligen tas i historiskt belagda platser vars funktion 
och status är känd.

Den pågående forskningen kring Hälsingelagens kro- 
nogods visar att förutsättningarna för fortsatta un
dersökningar av kungsgårdsproblematiken är synner
ligen goda just i Norrland, men något enhetligt husa- 
by-system av det slag vi finner i Mellansverige tycks 
inte ha funnits.
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Tuna och Husby i Vendel
BIRGIT ARRHENIUS

Abstract
this paper summarises the results on Tuna and 
Husby won in the ongoing excavations at Vendel, 30 
km. north of Uppsala. It appears that around 5 40AD 
a large hall was erected on the prehistoric settlement 
found south of the church, about the same time as the 
oldest boat-graves situated close to the settlement were 
set out. These remains could be the Tuna estate mentio
ned in Mediaeval sources. The author proposes that 
Tuna denoted a place with a small cavalry troop and 
that this unit were founded by the king in Old Uppsa
la.

The Husby site is situated 2,5 km. further to the 
south and most probably was formed in the end of 
the eleventh century, when the Tuna site was abando
ned. It was placed close to a large mound, ”Ottars- 
högen”, which was probably erected for the leader of 
the colonisation of Vendel late in the fifth century. 
The three runic stones found in the southern part of 
the parish, all with a Christian cross, would indicate 
that this part of the parish became Christian at this 
time. Only in the later part of the thirteenth century 
the present church was built at the Tuna site. In con
nection with the building of the church the nobleman 
living at that time in the northern part of the Tuna 
estate moved to Örbyhus, where he built a castle which 
was later owned by the Vasa family.

Keywords: Vendel, Tuna, Husby, cavallry

Inledning
När Sune Lindqvist 1917 publicerade den preliminä
ra redogörelsen för utgrävningarna av Ottarshögen 
så tog han också upp högens belägenhet på ett Hus
byområde och han påpekade att flera orter med Hus
bynamn hade storhögar av detta slag(Lindqvist 1917). 
I monografin, Uppsala högar och Ottarshögen utveck
lar han detta tema närmare genom att påpeka, att 
Husbygårdarna i mycket stor utsträckning varit kro- 
nogods ännu i sen tid och han antar därför att Hus
bygårdarna var ett utslag av kungamakt framför 
allt för Sveakungen (Lindqvist 1936 s.yf). I stort har 
diskussionen kring Husbygårdarna sedan dess löpt i 
de fåror Sune Linqvist först drog upp. Historikerna 
har som regel daterat Husbyarna till tidig medeltid 
bland annat med hänvisning till att inom Uppsala öd, 
såsom det omnämns i landskapslagarna och andra 
urkunder, finns en hel rad Husbyar (jfr Rosen 1962 
s. 119L). Man har uppfattat att dessa husbyar var går
dar, där ett visthus tillhörigt kungen var beläget. Ger
hard Larsson (Larsson 1986) har mera i detalj stude
rat läget av husbyarna och konstaterat att flertalet 
framför allt i Uppland, men också i de andra landska
pen, ligger inom två kilometer från storhögar. Utifrån 
dessa fakta, drar han i likhet med Lindqvist (1936), 
konklusionen att Husbyarna är mer eller mindre sam
tidiga med storhögarna. Både Hyenstrand (1974 s.118 
f) och senare Keith Wikander (1983) uppfattade emel
lertid Husbyarna som ett senare centraldirigerat til
lägg av kungamakten vid tidigare erkända centralplat
ser. Wijkander gjorde en noggrann genomgång av 
Husbyarnas läge i Södermanland (Wijkander 1983
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s. 13 5) och han kommer här till den datering till i r oo- 
tal som redan tidigare föreslagits av Rosén (1966). 
Wijkander byggde sin datering på det förhållandet att 
en del av de sörmländska husbyarna ligger utanför 
fornlämningsbygden, vilket antyder en datering sena
re än fornlämningarna, dvs. efter rooo-talet.

Åke Hyenstrand (1974 s.ir8) såg husbyarna som 
en del av den administrativa hundareuppdelningen och 
ansåg att Tunaorterna tillhörde en äldre uppdelning 
av likartat slag, där den centrala kungamakten var 
svag och enskilda hövdingadömen hade en mera själv
ständig roll.

Sedan 1995 bedriver Arkeologiska forskningslabo
ratoriet vid Stockholms universitet utgrävningar vid 
Vendel och det kan vara naturligt att försöka utröna 
om våra grävningar gett några nya synpunkter på pro
blemet Husby och Tuna. Målet för utgrävningarna 
var till en början att finna en bebyggelse som hade 
anknytning till de kända båtgravarna vid Vendels kyr
ka (Stolpe & Arne 191z). Detta mål hade flera tidiga
re forskare av vad som framgår av handlingar i A.T.A. 
haft, både Hjalmar Stolpe, Nils Åberg och Ture. J. Arne 
hade sökt efter denna bosättning Genom analyser med 
georadar och elektromagnetiska mätningar (en sk 
EM38), samt borrningar i kulturlagren (Persson 1998), 
kunde vi tidigt konstatera att det fanns en bebyggelse 
belägen söder om kyrka utanför bogårdsmuren men 
inom den moderna kyrkogårdens område. Genom det 
av Riksbanksfondens särskilda kulturfond stödda pro
jektet SIV, Svealand i Vendel och vikingatiden, där 
just Vendel var ett modellområde, fick vi möjligheter 
att dels göra mera omfattande utgrävningar på kyrk
backen, dels också studera annan bebyggelse, fram
för allt inom det gamla kyrkogodset vid kyrkan men 
också i socknen som helhet. Förutom mig själv som 
är projektledare deltar Kerstin Lidén som projektfors
kare där hon särskilt leder de arkeo-biologiska un
dersökningarna i anslutning till projektet Flera dok
torandstudier är knutna till den del som behandlar 
Vendelprojekt: Sven Isaksson studerar makromoleky
ler i golvlagren, Anders Götherström använder DNA 
för att studera familjestrukturer, Anton Seiler stude

rar kulturlandskapet och gravfältens utbredning och 
slutligen bedriver Anita Malmius studier av materia
let från både Vendel, Valsgärde och Gamla Uppsala 
för att rekonstruera klädedräkten under de studerade 
perioderna. Därjämte ingår i projektet miljöhistoris
ka analyser utförda av Sven Karlsson vid Kvartärgeo
logiska institutionen vid Stockholm samt makrofos- 
silanalyser som utförs av fil.dr Ann-Marie Hansson. 
SI V-proj ektet är ett samar betsprojekt mellan Stock
holm och Uppsala universitet, där Frands Herschend 
är projektledare för Uppsaladelen. Man har bl.a. an
vänt sig av Valsgärde som modellområde och jäm
förelserna mellan Valsgärde och Vendel har visat sig 
ge många nya aspekter.

Men i motsats till Valsgärde är Vendel unikt inte 
bara genom sin fornlämningsbild utan också genom 
att så många av de gamla ortnamnen bevarats och 
kan mer eller mindre direkt knytas till fornlämninga
rna. Det sistnämnda gör också, att det nu återigen 
med vår utökade kunskap om Vendelområdet kan vara 
värt att ta upp diskussionen kring Tuna och Husby.

Tuna i Vendel var redan på den markgäldsförteck- 
ning som finns bevarad från 131z (Eriksson 1938) 
försvunnen som ägobeteckning, men som Eriksson 
framhåller finns namnet bevarat som namn på den 
hamna som täcker området kring kyrkan och som 
kallades Tunbo hamna. Att bakom denna beteckning 
döljer sig ett Tuna har också allmänt accepterats av 
forskningen (jfr Rahmqvist 1996 s. 158). All sanno
likhet talar för att den bebyggelse som vi funnit söder 
om kyrkans bogårdsmur var en del av denna Tuna 
gård. Men våra undersökningar har visat att inom 
samma ägogränser som Tunagården (Tunbo hamna) 
finns åtminstone ytterligare två förhistoriska bebyg
gelseplatser. Dessa ligger liksom bebyggelsen söder om 
kyrka i anslutning till mindre gravfält. Vid den analys 
av innehållet från gravarna från dessa gravfält som 
till stora delar utgrävdes av Stolpe och Arne och där 
vi kompletterat med enstaka gravundersökningar, har 
Anton Seiler visat (Seiler i manus) att gravmaterialet 
är betydligt enklare än materialet från gravfälten sö
der om kyrkogården. Denna analys gäller inte bara i
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jämförelse med de obrända båtgravarna utan också i 
jämförelse med brandgravar som finns inom alla be
byggelseområdena som utgörs av det gamla kyrko
godset, sammanlagt 240 gravar. Intressant är vidare 
att notera att skillnaden mellan gravfälten inte är av 
kronologisk natur, då gravfälten i stort sett är samti
da, de anläggs under början av yngre folkvandrings- 
tid och fortsätter fram i Vikingatid. Våra fältarbeten 
har visat att samma statusskillnad synes gälla bebyg
gelsen. Söder om kyrkogården markerades status ge
nom en mäktig hallbyggnad (ca 30 m lång) som låg i 
nordsydlig riktning på en upphöjd stensatt terrass. Vid 
utgrävningarna vid klockstapeln där den andra av oss 
påträffade bebyggelsen låg, hittade vi bara spår av min
dre byggnader och inte heller vid Hovgårdsberg, där 
den tredje av oss konstaterade bebyggelsen legat, kan 
man notera någon egentlig terrassuppbyggnad.

Det som här påträffats är enligt min uppfattning 
en mycket karakteristisk bebyggelsestruktur där ”går
den” består av flera enheter av vilken en är hövding
ens egen bosättning och de andra enheterna tillhör 
hans män. Jag har kallat den här typen av bebyggelse 
en mångmannagård (jfr Arrhenius 1998), eftersom ett 
karakteristikum för bosättningen är att flera familjer 
bott inom samma ägofigur, men en familj har haft en 
högre status än de andra och sannolikt därför varit 
husbonden. Att jag valt ordet mångmannagård beror 
på att jag inte velat använda beteckningen storman- 
nagård, som mer eller mindre slentrianmässigt bru
kas på alla förhistoriska bosättningar med högstatus
gravar av det slag som båtgravarna vid Vendel. Det 
system som här framträder är i sig något helt annat 
än medeltidens feodala struktur och det avviker ock
så från de byliknande strukturer som vi också möter 
under järnåldern, framför allt på Östersjööarna och i 
Sydskandinavien. Motsvarar då ”mångmannagården” 
i sig Tunabegreppet. Jag tror inte det framför allt ge
nom att mångmannagården uppträder i Mellansveri
ge på långt fler ställen än Tunanamnen. I Vendel 
förefaller vi ha dylika ”mångmannagårdar” både i 
Kläringe, Husby och Kättslinge samt möjligen Bur
unge.

En närmare analys av de i4C-dateringar vi har av 
byggnaderna söder om bogårdsmuren, gjorda på sä
deskorn funna i stolphål, och där den nedre gränsen 
för stolphål i hallen är 420AD, ger en antydan om att 
några dessa korn kan tillhöra en fas tidigare än den 
stora hallen, något som också bekräftas av vissa kon
struktionsdetaljer (Jfr Isaksson i manus och Hjulström 
1999). Denna äldre fas som sannolikt tillhör koloni
sationsstadiet har varit en betydligt mindre byggnad 
sannolikt utan terrassuppbyggnad. På samma sätt kan 
man i ekonomibyggnaderna finna ett äldre stadium. 
Den stora hallen, dvs. terrasshuset verkar egentligen 
först anlagt på 540-talet AD och alltså nära nog sam
tidigt som de äldsta båtgravarna anläggs och efter det 
att Ottarshögen uppfördes vid Husby, ett par kilome
ter söder om kyrkan.

Med hänsyn till dessa analyser förefaller det mig 
nu sannolikast att Tunagården tillhör samma skede 
som hallbyggnaden och att detta skede betecknar en 
tyngdpunktförskjutning av makten i Vendel från Hus- 
by-Kläringe till Tuna.

Det kan här vara lämpligt att helt kort återknyta 
till kolonisationsfasen. Att en kolonisation ägt rum 
under yngre folkvandringstid framgår dels av grav
fynden både vid Kättslinge och Kläringe vars äldsta 
gravar tillhör denna period, medan inga spår av äldre 
gravar har påträffats i det centrala området av Ven
del. Antagandet om en nykolonisation under denna 
tid stöds också av de analyser av borrprov som ut
förts både vid Vendelåns inlopp till Vendelsjön och i 
själva Vendelsjön (Atkinson 1998) och i en tjärn vid 
Hovgårdsberg (Karlsson 1999) Borrkärnorna visar 
dels på en ökad sedimentationsfrekvens (Atkinsson 
1998), men också på ökning av betesindikatorer samt 
åkerbruk vilket entydigt talar för att det är under folk- 
vandringstid och tidig vendeltid som en ny bruknings- 
fas inträder i området (jfr Karlsson 1999). Att grav
fynden är något äldre än dateringarna av åkerbruket i 
borrkärnorna är inte märkligt eftersom det måste ta 
åtminstone en generations uppodlingsarbete innan 
denna verksamhet kan tydligt avspeglas i diagrammen. 
Som redan tidigare påpekats har vi inga belägg i det
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centrala Vendel att här har funnits en bebyggelse un
der romersk järnålder. Går man tillbaka till stenålder 
fanns där dock en omfattande gropkeramisk bebyg
gelse bl.a. under den nu undersökta boplatsen (Jfr 
Papmehl-Dufay 1999). Att Vendel därefter varit helt 
öde är inte sannolikt, men bronsåldern är förvånans
värt frånvarande. I södra delen av socknen vid Bur
unge finns dock en del skärvstensrösen och gravar som 
möjligen kan tillhöra detta skede eller den äldsta järn
åldern. I det pollendiagram från tjärnen vid Hovgårds- 
berg som Karlsson analyserat (Karlsson 1999, Appen
dix 2), finns det en kraftig förhöjning av kolpartiklar 
i bronsålder, en förhöjning som sedan sjunker för att 
stiga i kolonisationsskedet. Förhöjningen kan vara 
orsakad av en skogsbrand eller visar ett utnyttjande 
av skogen i samband med träkolstillverkning eller tjär
bränning .Man kan också i diagrammet från Vendel- 
sjön (Karlsson 1999, Appendix 3), se en frekvens av 
kolpartiklar som talar för att skogen varit utnyttjad 
ända till kolonisationsskedet.

Jag har uppfattat den nykolonisation som sker un
der folkvandringstid som det bebyggelseförlopp som 
gav bygden dess namn och olika ortnamn (Arrhenius 
1998). Från söder räknat, (jfr fig.i), är ortnamnen 
Burunge, Kläringe och Kättslinge de inbyggarnamn 
på -inge och -unge (jfr Ståhler946), som sannolikt till
kommit genom järnålderskolonisatörerna. Till en bör
jan trodde jag också att Tuna var ett namn från den 
första kolonisationstiden, men allt talar nu för att Tuna 
tillhör den andra generationen och att centralplatsen 
i Vendel från början var Kläringe med Ottarshögen, 
vid Husby där kanske ledaren för kolonisationsfore
taget är begravd. Jag återkommer nedan med diskus
sion om relationen Kläringe/Husby.

Det kan här vara på sin plats att närmare reda ut 
hur Tunanamnet kan ha uppstått. Ortnamnet Tuna 
är som framhållits av både Brink (Brink 1996 c)och 
Sandnes (Sandnes 1997) ett namn satt i plural. Sand
nes har gått igenom Tunförekomsten i Norge där det
ta ord mestadels förekommer i singular även om ett 
antal Tun i plural: tuner, också finns (Sandnes 1997). 
Diskussionen om betydelsen av Tunanamnet i Sverige

har varit lång (jfr Holmberg 1969), där Lars Hellberg 
(Hellberg 1975, 1984-85) den som mest grundligt 
framlagt synen på att Tuna hade en politisk och ad
ministrativ betydelse i den forntida Sveastaten. De fles
ta namnforskare synes vara eniga om att ursprungs- 
betydelsen av Tun är en inhägnad och man har också 
jämfört ordet med det gammalkeltiska Dunum, som 
betyder borg eller befäst by.

När det gäller Tuna i Vendel så finns det inga be
lägg för att bosättningen där på något sätt varit be
fäst. Om man ser till utbredningen av fornborgar och 
hägnader av skilda slag (jfr Olausson 1995, 2x3 f.) 
och här fig.z, så kan man tvärtom notera att dylika 
stenbyggda hägnader överhuvudtaget inte förekom
mer i denna del norra Uppland. Detta förhållande gör 
att jag anser att man bör uppfatta Tuna i en mera 
överförd bemärkelse dvs. ställen där (kungens) kriga
re (de som utgjorde kungens ”befästning”, jfr beteck
ningen fanborg) höll till. Om Tuna i Svealand från 
början hade den betydelsen, då får vi också en natur
lig förklaring till båtgravarna från Vendel med de där 
begravda krigarna. Det sätt som fynden arrangerats 
och placerats i båtgravarna, anser Frands Herschend 
ha fungerat som en avbild av hallen (Herschend 1997 
s. f), dvs. en sådan hall som den som låg på terassen 
vid Vendels kyrka.

Man skulle således kunna uppfatta Tuna som ett 
begrepp som betydde en kunglig trupp förlagd på en 
av kungen utvald plats.

Man kan bland föremålen i de vendeltida båtgravar
na notera den mycket markanta utrustning som vi
sar att krigarna var kavallerister, vilket under den ti
den sannolikt var de mest avancerade bland krigarna. 
Allt talar också för att hästhållning som blir ett nöd
vändigt näringsfång för en kavalleritrupp var ett be
tydelsefullt näringsfång i Vendel (jfr Lidén et al 1998).

Som ovan framhållits torde maktcentrum i Vendel 
i samband med att Tunagården upprättades blivit för
skjuten från Kläringe /Husby till området vid kyrkan. 
Det finns också starka skäl som talar för att den som 
var orsaken till denna lokala maktförflyttning var 
kungen i Uppsala. Skälen för detta är den oerhört star-



TUNA OCH HUSBY I VENDEL 97

Z-KÅTTSLINE;

-Q--

—KLARINGE

O -

i CEMETERY6RYTTBY.
--“O

% CULTIVATED FIELD
MEADOW/PASTURE

Q PASTURE/WOODLANDS

Fig z. De äldsta ortnamnen och 
kulturlandskapet rekonstruerat av 
Anton Seiler.

-- SWAMP/FEN



TUNA OCH HUSBY I VENDEL

Lake Mälaren

Fig.2. Gravbägnader samt vallanläggningar och fornborgar 
med gravar i Uppland. Efter Olausson 1995 
fig 6:49

ka parallellitet som finns mellan de äldre båtgravarna 
i Vendel och Valsgärde. Att Valsgärdegravarna är 
anlagda inom synhåll från Gamla Uppsala av Uppsa- 
lakungen torde vara höjt över alla tvivel. Däremot så 
har vi inga direkta belägg för att Valsgärde var en 
Tunaplats. Detta kan bero på att i Valsgärde fanns 
Tunafunktionen endast för en kortare tid varefter 
funktion övertogs av det närbelägna Ulltuna.

Likheten mellan de äldre båtgravarna i Vendel och 
Valsgärde gäller inte bara själva gravarrangemangen 
utan också själva föremålen och de djurornament man 
prytt beslagen med. Av speciellt intresse är här Ven- 
delstil B som är så rikligt representerad i Vendelgrav 
XII men också förekommer i några av Valsgärdes 
båtgravar samt på den ringformiga nod som sanno

likt tillhört en spira och påträffats i Gamla Uppsala 
västhög (Arrhenius 1995). Det förefaller sannolikt att 
introduktionen av Vendelstil B i Sveariket skedde ge
nom Uppsalakungens guldsmeder och därför är den 
rika förekomsten av denna stil i vendelgravarna spe
ciellt värd att uppmärksammas (jfr Arrhenius 1998). 
Det är inte bara i båtgravarna man finner stilen utan 
också i flera brandgravar från Tunagårdens gravfält.

Därför är också bristen på en förekomst av denna 
ornamentik på Husbygravfältet beläget ett par kilo
meter söder om Tunagården uppseendeväckande och 
understryker Tunagårdens särställning visavi Gam
la Uppsala. Det bör påpekas att i Husbygravfältet 
finns flera gravar samtida med gravarna från Tuna
gården (Ö.Karlsson rppé s.io f.). Jämfört med fyn
den från storhögen Ottarshögen, är de övriga gra
varna från Husbygravfältet förvånande sparsamma. 
I Ottarshögen fanns två guldföremål av vilket det 
ena var en solidus från Basiliscus, en serie bältebe
slag, ett bronsornerat ämbar samt ett stort antal djur 
såsom hundar, gås, svin, katt och get/får. Man kan 
notera att i varje spår av vapen saknades men också 
häst vilket är uppseendeväckande med hänsyn till att 
häst var relativt vanligt på gravfälten vid Vendels 
kyrka.

Ett annat gravfält beläget intill vad som senare be
nämnts Husbygården och där vi konstaterat ett svart- 
jordslager, hittades en obränd (?) häst enligt uppgift i 
AT A iprz! Det är svårt att bedöma sanningshalten i 
denna fyndrapport. Det kan ha varit en sen ryttar- 
grav. Ett fynd från en annan av de tio gravhögar som 
finns på detta gravfält innehöll ett gravkärl i form av 
ett s.k. slaviskt svartgods med vinkelbandsdekor av 
typ Selling AILjb (Selling 1955 s.35 f.). Dateringen 
är sen vikingatid och det förefaller mig helt sannolikt 
att det intill detta gravfält verkligen legat den gård 
som blev den medeltida Husbygården. Förutom ler
kärlen innehöll denna grav en enkel järnkniv. I tid 
torde graven motsvara den yngsta båtgraven vid Ven
dels kyrka, båtgrav XIII som bl.a. innehöll ett brons
fat, en gravgåva som onekligen ger ett dyrbarare in
tryck än Hubygravens lerkärl.
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Vi kan inte exakt ännu ange när Tunagården blev 
övergiven men allt talar för att det inte förelegat nå
gon direkt kontinuitet till den medeltida hovgården 
som ofta antagits (jfr Rahmqvist 1996 s.158)

Den hall som låg på terrassen flyttades sannolikt 
någon gång före yngre vikingatid upp till ett högre 
bebyggelseläge. Vi har funnit spår av ett boplatslager 
intill och under bogårdsmurens västra del och vi kom
mer under de sista säsongerna (år zooo) undersöka 
denna bebyggelse. Flyttningen av hallen synes ha skett 
utan förstörelse då vi kan iakttaga att takstolparna 
dragits upp. Över hallen anlade man också ett kok
hus (jfr Isaksson 1998). Den nya hallen fick genom 
flyttningen ett mera imposant läge och kom att ligga 
på samma höjd som båtgravarna som ju också delvis 
låg under bogårdsmurens östra del.

Den medeltida hovgården låg sannolikt norr om 
kyrkan. Ett svartjordslager i prästgården kan vara res
ter efter denna gård men en möjlig hypotes är också 
att gården var befäst och hade ett hus placerat på den 
plattform som senare användes som underlag för kyr
kan som byggdes i senare delen av izoo-talet (jfr 
Rahmqvist 1996 s.156). I samband med kyrkbygget 
flyttade ägaren över till Örbyhus där han byggde en 
kastal.

Helt klart synes det vara att det sker en tyngd- 
punktsförskjutning från området vid Vendels kyrka 
till södra delen av socknen under ett skede som torde 
vara sent tusental och 11 oo-talet dvs. den tidpunkt 
man brukar datera anläggandet av Husbygårdar. 
Tyngdpunktsförskjutningen visar förekomsten av tre 
runstenar i socknens södra del. Alla stenarna är kors- 
märkta. En av runstenarna finns i Burunge där den 
ursprungligen sannolikt stått intill en skeppssättning 
(Mattsson 1996). Den andra runstenen står vid Åbyg- 
geby på Vendelåns norra strand intill ett övergångs
ställe. Här får man också intryck av att stenen kan ha 
varit en gränsmarkering (Zackrisson 1998) för Klär- 
inge/Husby ägor eftersom dessa ursprungligen gick ner 
till Vendelån. Den tredje stenen nu förkommen, har 
stått i Gryttby och kan ha varit Husbygårdens gräns 
mot söder.

Jag ska slutligen utreda förhållandena Kläringe/ 
Husby. I samband med den nykolonisation av Ven
del som skedde under äldre folkvandringstid och som 
markeras av de tre inbyggarnamnen, verkar det som 
om Burunge omfattade områdena öster om Vende- 
lån, Kläringe norr om Vendelån ända fram till Al
lerbäcken där Kättslinge tog vid(jfr fig.i). Från Kätts- 
linge avsöndrades senare Tunagården som kom att 
omfatta omådet mellan Allerbäcken och Valla å. Den 
första avsöndringen från Kläringe synes ha varit Kar
by där gravfältsdateringar antyder att avsöndringen 
sker någon gång under yngre järnålder. Man kan spe
kulera om Karby är beteckningen för det lokala för
svar som Kläringe höll sig med när Tunagården blev 
mera aktiv. Den andra avsöndringen har sannolikt 
gällt Husby. Om relationen Kläringe/Husby skriver 
Sigurd Rahmqvist: ”Byarna ligger mycket nära var
andra och skiljes av bäcken som avvattnar Bladäng
arna. I byarna finns den enda kronojorden i Vendels 
härad, och den brukades enligt UH av nio lika stora 
landbohemman (vardera 2 öresland) varav sex hör
de till Husby och tre till Kläringe där det också fanns 
ett kyrkohemman av samma storlek som de övriga. I 
13 iz års markgäldsförteckning omnämnes endast 
Husby, där 7 eller 8 landbor resterar med okänt be
lopp (DS 1876). Det är tydligt att vi har att göra 
med ett parallellfall till Husby i Lena sn, Norunda 
härad som ursprungligen hetat ”Talinge”. Husabyn 
i Vendel måste ursprungligen ha hetat Kläringe och 
sedan den åsatts beteckningen ”husaby” har den i 
bygden gått under två namn. Namnet Kläringe har 
undgått att trängas ut av Husbynamnet sannolikt för 
att det fästs vid den ena av de två bytomterna.” 
(Rahmqvist 1996 not 109). Rahmqvist gör här tolk
ningen att Husby motsvarade hela den enhet som 
ursprungligen hetat Kläringe och att avsöndringen 
först sker när den medeltida byn Kläringe bildas.

Man kan fundera över om samma har gällt Grytt
by som ligger söder om Husby men också väster om 
Vendelån. Som ovan påpekats så fanns en nu förkom
men runsten i Gryttby som skall ha stått i Gryttby 
gärde vid landsvägen (Uriqi) möjligen skulle ha kun-
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nat vara en gränssten rest när byn bildades. Ronnie 
Jensen (Jensen 1994 154 ff) har diskuterat uppkom
sten av Gryttby där han har noterat ett flertal lokaler 
med förhistoriska gravfält belägna mer eller mindre 
nära bytomten. Som han påpekar hör huvudparten 
av gravfälten till yngre järnålder..Två stenrösen kan 
vara äldre möjligtvis bronsålder eller äldsta järnålder. 
Jag delar Jensens uppfattning att analysen visar att 
det funnits en förhistorisk bebyggelse i Gryttby, men i 
motsats mot Jensen, anser jag att denna beyggelse har 
hört till Kläringeenheten och att vi här har som ovan 
framhållits ett exempel på en s.k. mångmannagård där 
området vid Ottershögen har utgjort hövdingens bo
ställe. I storlek passar den här skissade förhistoriska 
Kläringeenheten ganska bra med de mått på ägoradie 
som Claes Toliin (Tollini999) anger för förhistoriska 
enheter (i hans UO ,mellersta Småland var ägoradien 
5,8 km). Detsamma gäller Kättslinge samt Burunge 
som dock förefaller ha varit den minsta av de tre en
heterna. Det sistnämnda kan ha att göra med att i 
Burunge fanns en järngruva som kan ha gett området 
ett ekonomiskt tillskott (jfr Mattson, 1997 s.7) redan 
i förhistorisk tid. Detta måste dock utredas närmare 
(pågående doktorsarbete av Öjvind Karlsson). De 
under förhistorisk tid avgärda byarna Tuna och Kar
by är betydligt mindre än de ovanämnda tre enheter
na, vilket talar för att de uppkommit på grund av en 
särskild funktion (beteckningen funktionsgårdar har 
diskuterats av Frands Herschend på ett SIV-seminari- 
um 1997).

Sammanfattning
För närvarande kan vi således vad gäller Vendel skis
sera följande i fråga om orterna Tuna och Husby. 
Under äldre delen av yngre folkvandringstid blir Ven
del föremål för en kolonisation då enheterna Burunge, 
Kläringe och Kättslinge anlägges. Den dominerande 
enheten synes till en början ha varit Kläringe med den 
stora Ottarshögen, rest omkring 500. Under 500-ta- 
let bildas i den södra delen av Kättslinge en avgärda 
enhet, Tuna. I denna uppsats föreslås att Tunagården 
haft en militär funktion styrd av kungen i Uppsala 
och sannolikt utgörande en enhet i ett kavalleri. Tyngd
punkten i Vendel blir nu Tunagården där de praktful
la båtgravarna anläggs. Under sent tusental sker en 
tyngdpuktsförskjutning från denna del av Vendel (dvs 
området omkring kyrkan) till södra delen av socknen 
markerat av runstenar och inrättandet av Husbygår
den, nära bygdens ursprungliga centrum vid Ottars
högen. Sannolikt existerar denna förskjutning av mak
ten i socknen från sent tusental till och med 1100- 
talet och under denna period är åtminstone socknens 
södra del kristen. På senare ägoförteckningar är kro
nan huvudägare i Husby. Denna tyngdpunktsförskjut- 
ning återställs dock under 1200-talet då norra Ven
dels socken ånyo träder fram genom att där finns en 
huvudgård på vars marker kyrkan byggs varvid sätet 
för byggherren flyttas till Örbyhus. Under detta skede 
synes också Husby som en funktion inom Sveaväldet 
ha upphört. Efter ytterligare ett par hundra år kom
mer Örbygodset i Vasaättens ägo (Rahmqvist 1996 
s.i6of.).



Långt före Olof Skötkonung
om projektet kring Husaby, Västergötland

ANDERS BERGLUND

Abstract
in 1996 a tourism and resarch project was laun
ched at Husaby by Kinnekulle, where tradition wants 
to place the cradle of ”Swedish” Christianity, if not 
in some less serious cases, the cradle of the state itself. 
Tradition speaks of the baptization of Olof Skötkon
ung at his estate at Husaby at the beginning of the 
i ith century and Husaby as the first diocese of Swe
den. The aims of the archaeological part of the pro
ject were mainly to gather information regarding the 
period of Christianization in the parish of Husaby. 
There are some indications of aristocratic influences 
or ”wealth” in the surroundings at that time, such as 
fragments of runic stones, carved stone monuments 
and the establishment of the earliest church itself.

During the course of the project the research area 
was expanded to comprise more or less the whole sett
lement of Husaby, especially the tufts known from 
18th century maps. So far the excavations have given 
a chronologically wider perspective of the area than 
was intended. The results suggest that there was a con
tinues clustered settlement from early Iron Age wich 
during the course of time was shifted and distributed 
in the landscape in a manner remaining of the order 
known from the 17-18* centuries. It seems that the 
landscape was thus ”moulded” already during the late 
Iron Age.

These newer facts, together with old truths that 
speak for the presence of an aristocracy in early Chris
tian times points to the interpretation that this site 
was firmly founded and patronized a long time befo
re Olof Skötkonung. As a long-term and stable com

munity, the stage was successively set for the intro
duction of Christianity when the time was ripe.

Keywords: Older Iron Age, Late Iron Age, Early 
medieval, Rural settlement patterns, Iron age settle
ment patterns, Tradition and archaeology, Early Chris
tian graves

Inledning
1996 påbörjade Skaraborgs Länsmuseum ett kultur- 
och turismprojekt med arbetsnamnet ”Husaby - por
ten mot Kinnekulle”. Ett av målen med projektet var 
att förbättra kunskapsläget om den plats dit traditio
nen vill förlägga Olof Skötkonungs dop.

Som en del i projektet planerades byggnadsarkeolo- 
giska analyser av Husaby kyrka, arkiv- och kartstudier 
samt provgrävningar på flera platser. De här arbetena 
avsågs att utföras som ”forsknings”- eller snarare ef
terforskningsinsatser. Eftersom projektet även innefat
tade planering och byggnation av ett besökscentrum i 
en kulturhistoriskt mycket känslig miljö (området är 
riksintresse för kulturminnesvården) så har även ett par 
renodlade utredningsuppdrag genomförts.

Bebyggelsen ligger vid den södra delen av Kinne
kulle, vid en sandstensavsats i anslutning till kalk
stenskanter kring ca 90-95 m. ö. h. De marker som 
hört till byn sträcker sig främst söder om bebyggelsen 
som ligger som ett stråk utmed bergskanten i vilken 
ingår flera källsprång. Byn är omnämnd sedan 1200- 
talet. Av de äldre kartor som finns över byns marker 
framgår att inägorna bestod av ett komplicerat lapp
täcke av tegar som förmodligen redan under 1700- 
talet hade rötterna långt tillbaka i tiden.
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ÄRNÄ:VÄNERN
HÄLLEKIS

HUSABY
LIDKÖPING

KÄLLB
ÖTEN

Fig. i. Översikt över södra delen av Kinnekulle med Husaby samt infälld översiktskarta.
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Tabell 1. Sammanställning av kunskapsinsamlande 
arbetsinsatser i Husaby 1996 - 1998, både sådana som 
utförts som arbeten inom efterforskningsprojektet och 
renodlade uppdragsarbeten.

År Plats/anmärkning Undersökt yta

1996 Provundersökning: 
provgropar framför 
kyrka, på kyrkogård 
samt framför Präst
gården

3 8 kvm yta/ 
provgropar/
4 schakt

z997 Undersökning: 
framför Prästgården

155 kvm yta/schakt

1997 Kartanalys,
äldre lantmäteriakter

-1---

19 97 Utredning: 
större yta V om 
Prästgård och kyrka

20.000 kvm område
548 kvm schaktyta
7 sökschakt, 450 m L

1998 Utredning: yta Ca 3.500 kvm område 
116 kvm schaktyta
6 schakt, 58mk

1998 Provundersökning: 
ca 10-15 platser, 
bl.a. äldre tomtplatser 
i Husaby samt Biskops
borgen

ca 50 provgropar, 
avsökning med 
detektor etc.

I omgivningen finns flera fasta fornlämningar. 
Främst rör det sig om ensamliggande gravar från järn
ålder som ligger spridda kring bebyggelsen. Flera av 
gravarna är sannolikt från äldre järnålder eller äldre. 
Ett gravfält med högar, beläget en liten bit från bi
skopsborgen kan tyda på bebyggelse under sen järn
ålder i omgivningen. Kring byn finns i övrigt några 
mindre gravfält som är från järnålder. Förhållandet 
med den relativt rikliga förekomsten av runstenar kan 
påstås spegla någon form av aristokrati eller storgård 
i området under åtminstone vikingatid - tidigkristen 
tid. Det är en tolkning som fått fotfäste delvis tack 
vare ortnamnet Husaby, en sammansättning av or
den hus och by, vilket anses indikera gård eller lik
nande med administrativa funktioner, antingen i kan
ske främst kungens, eller biskopens ägo. Traditionen

berättar att Olof Skötkonung hade en kungsgård här, 
på den plats där han döptes enligt den äldre västgöta- 
lagen.

Det finns dock inga synliga lämningar som vittnar 
om en kungsgård i Husaby. Den ruin som idag finns i 
samhället är rester efter en borganläggning från 1400- 
talet, som hörde till biskopen i Skara.

Äldre undersökningar i Husaby
1928 och 1930 utförde arkitekten Forssén undersök
ningar av två tidigmedeltida gravmonument som pla
cerats väster om kyrkans torn.

Det enda man egentligen tycks ha uppnått med de 
undersökningarna var ett slags konstaterande att den 
ena, förmodligen båda gravar blivit flyttade till sitt 
nuvarande läge. Av visst intresse är det kulturlager 
som Forssén noterade i förbifarten vid grävningen av 
de mer monumentala gravarna, som

torde härstamma från någon eldstadanordning vid 
en bebyggelse på platsen, äldre än tornet, vilket ju 
med största sannolikhet varit ett fristående borg
torn. Det kan ju vara av visst intresse att få konsta
terat att på platsen funnits en gammal bebyggelse 
redan innan detta torn uppfördes.

[Forssén, dnr 0877, 21/12 1931].

I samband med restaureringsarbeten 1965-1967 gräv
de man i biskopsborgen, dock utan att finna några 
äldre spår av bebyggelse. I den form man ser ruinen 
idag är det frågan om en anläggning från sent 1400- 
tal (Schnell 1967). Vad som funnits på just den här 
platsen före biskopsborgen är okänt.

Undersökningar 1996-1997
Provundersökningen 1996
De första undersökningsinsatsernas syfte kan kanske 
ses som symptomatiskt för att man betraktat (och 
betraktar) Husaby ur ett ganska snävt kronologiskt
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Fig. 2. Översikt över Husabyområdet med de platser som undersökts 1996-1998 (kyrka och ruin av biskopsborg 
markeras särskilt.
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perspektiv: Husabys äldsta historia har av hävd be
traktats som en fråga om att söka spåra och diskutera 
tidig medeltid/missionstid och möjligen mycket sen 
järnålder.

Syftet med provgrävningarna kan i korthet beskri
vas som ett försök att finna rester efter Olof Skötkon
ungs något mytiska kungsgård. Förutom ortnamnet, 
runstensfragmenten och de övriga ”centralortsindike- 
rande” fynden samt traditionens stöd bestämde ob
servationer av byggnadsdetaljer i kyrktornet valet av 
grävningsplats. Tornet, som är kyrkans äldsta ståen
de del, har i västfasaden en öppning mot väster en bit 
ovan marken. Idag består öppningen av ett fönster 
mot orgelläktaren, men det har ibland uttolkats som 
en förändrad ingång till en herremansläktare. Av viss 
betydelse för den här tolkningen är undersökningen 
av Dalby kyrka och kungsgård 1965-66. Grävning
arna i Dalby resulterade i att man fann en direkt kopp
ling mellan kyrka och byggnader till en kungsgård 
(Cinthio 1983). Grovt sett resulterade provundersök
ningen i flera olika slags fyndkomplex med stora kro
nologiska skillnader. Här fanns dock inte några egent
liga spår av en sådan typ av anläggning som slöt an 
till kyrkan i Dalby.

Från ett schakt invid tornet hittades rester av ett 
kulturlager i direkt anslutning till torngrunden samt 
ett, möjligen två, stolphål jämte enstaka småfynd. 
Förmodligen är det här observationer av samma slag 
som Forssén måste ha gjort drygt 60 år tidigare. Bland 
de få fynden märks enstaka fragment av grovmagrad 
keramik med ursprung i järnålder. Bland fynden från 
kyrkogården finns även några få bitar keramik av ös- 
tersjötyp, grovt sett daterbara till vikingatid eller ti
dig medeltid. Enstaka, någorlunda intakt bevarade 
gravar i bottenskiktet antydde att kyrkogården varit i 
bruk under tidig medeltid. Inte minst påträffades en 
barngrav som förmodligen skadats vid byggnationen 
av tornet.

Svårigheterna med att undersöka den väl använda 
kyrkogården ledde till att några få provgropar gräv
des inom prästgårdsområdet, drygt 50 meter väster 
om kyrkan. Där påträffades mer välbevarade kultur

lager samt en del småfynd. Här fanns ett uppskatt
ningsvis mellan 0,3-0,5 m mäktigt kulturlager jämte 
anläggningar och bl. a. vävtyngdsfragment, keramik 
samt ett välbevarat djurbensmaterial. Totalt sett gav 
de fyra provgroparna inom prästgårdsområdet ett 
bättre och mer välbevarat material än vad som hittats 
inom den omgrävda kyrkogården. Prästgårdsområdet 
blev på så vis en naturlig plats för fortsatta undersök
ningar.

Undersökningen 1997
Inom prästgårdsområdet grävdes drygt 140-150 kva
dratmeter yta under sommaren 1997. Efter maskin- 
avbaning framstod det som klart att de grävvärda lag
ren omfattade ett betydligt större djup än vad som 
beräknats efter provundersökningen. De grävvärda 
lagren uppskattades nu till cirka o,5-0,7 meters mäk
tighet. Större delen av materialet sållades (med un
dantag av grässvål och det översta matjordslagret). 
Inom den undersökta ytan återfanns en del avfalls- 
gropar, stolphål och några gravar från tidigkristen tid. 
Även om ytan knappast var ägnad åt att komma stör
re sammanhang kring bebyggelsen på spåren så kan 
man konstatera att det här funnits flera byggnader 
vid olika tillfällen långt innan man använt platsen för 
begravningar.

Dateringar och tolkning
Dateringarna redovisas nedan, med provresultat från 
1996-98 års undersökningar. För Prästgårdsområdet 
får man grovt sett får man bilden av tre (på det mer 
detaljerade planet fyra) grupperingar med dateringar. 
Ett äldsta skede med bebyggelse, från omkring år o 
till 400-tal, ett bebyggelseskede från 500 till senast 
800-tal samt ett skede där området använts som be
gravningsplats (tidigt i ooo-tal). Det saknas vardagli
ga dateringar från den tid som varit i fokus för pro
jektet, d.v.s. sen vikingatid och tidig medeltid. Till en 
del kan det förklaras med att området under en tid 
använts som begravningsplats, men avsaknaden av
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åtminstone någon datering från sent 8oo-tal till iooo- 
talet är svårare att förklara.

Fynden tycks inte heller ge någon distinkt datering 
med tyngd åt någon annan tid än äldre järnålder (fram-

Tabell 2. Sammanställning av dateringar 1996-98 
inom ”Husabyprojektet” (68,2% sannolikhet, alla 
dateringar AD) .C-14 datings from the excavations 
1996-1998.

År Plats Från Till
1996 Kyrkogården; kulturlager- 

rester under kyrkans torn SO 430
1996 Kyrkogården; A15, stolphål 

utanför torngrunden 160 23O
1996 Prästgården; A19 stolphål 440 790
1996 Prästgården;

A17 avfallsgrop/grop 530 890
1996 Kyrkogården An grav 

(kol i bruk) 760 IO3O
1996 Kyrktorn (kol i bruk) 950 1220
1996 Kyrktorn (kol i bruk) IO3O I3IO
1996 Kyrktorn (kol i bruk) IO3O 1280
1997 Prästgården; A3 4 avfallsgrop IO I40
1997 Prästgården; A9 stolphål 260 430
1997 Prästgården; Azi avfallsgrop ■350 550
1997 Prästgården; A4 stolphål 560 645
1997 Prästgården; A41 stolphål 610 7IO
1997 Prästgården; Az stolphål 660 860
1997 Prästgården; Anz grav 960 1160
1997 Prästgården; A27 grav 970 II90
1998 Biskopsgården, borggården, 

kulturlager 690 890
1998 Biskopsgården, borggården, 

kulturlager 860 1160
1998 Gategårdens tomtplats; 

kulturlager med härd 880 1160
1998 Biskopsgården, borggården, 

kulturlager 1030 II90
1998 Biskopsgården, borggården, 

kulturlager 1030 1160
1998 Prästgårdens gamla tomt; 

lager med avfallsgrop? 1205 I29O
1998 Länsmansgården, sotlager 1310 1450
1998 Bäck/Nils-Bengtsgård; sot

lager m. insl. av br. lera, slagg 1630 1810

O
OO
N

O
N Gategårdens tomtplats; lager O

N
N

D O 1930

för allt romersk järnålder) och i något mindre utsträck
ning yngre järnålder.

Utredning 1997
Om undersökningen 1997 kunde ge kvalitativa aspek
ter på äldre bebyggelsefaser inom en mindre yta re
sulterade en utredning (vintern 1997) i ett slags kvan
titativa och rumsliga aspekter på ett betydligt större 
område. Utredningsområdet baserades på ett planom
råde där man hade för avsikt att bygga en utställnings- 
byggnad.

Platsen, som består av åkermark rakt norr om präst
gården, sluttar svagt från ett släntkrön i norr (nivå ca 
90 m.ö.h.) mot söder (ned till 85 m.ö.h.). Syftet med 
utredningen var att söka utröna om det inom plan
området fanns indikationer på fasta fornlämningar 
som dolts under åkerytan.

Fältarbetet utfördes i form av fältrekognoscering i 
kombination med ytavsökning och grävning av prov
gropar samt sökschakt. Resultatet av utredningen var 
med tanke på närheten till de relativt talrika lämninga
rna inom Prästgårdsområdet knappast något överrask
ning. I de sökschakt som grävdes återfanns totalt ett 
20-tal tydliga anläggningar samt förekomst av kul
turlager om drygt o,3-o,5 m tjocklek.

Eftersom det endast var frågan om en utredning, 
med betoning på att lokalisera fornlämningar genom/ 
bortgrävdes inte anläggningar och lager. Antalet an
läggningar hade förmodligen ökat betydligt om de 
bevarade kulturlagren schaktats bort. Ytlig rensning i 
avfallsgropar och kulturlager gav dock en antydan om 
att större delen av anläggningarna var av samma ka
raktär (och förmodat samtida med) de tidigare under 
året undersökta boplatslämningarna, dvs. främst ti
den intill järnålderns mitt.

Utredningen resulterade inte i några ytterligare 
undersökningar. Det kan naturligtvis därför vara litet 
riskabelt att använda det i en analys av bebyggelseut
vecklingen i Husaby, men området hänger rumsligt 
och antagligen även kronologiskt samman med de ti
digare undersökta boplatslämningarna från järnålder.
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Utredningsresultaten antyder att det funnits en om
fattande bebyggelse under en stor del av främst äldre 
järnålder inom naturligt avgränsad och skyddad del 
av kalkstensplatåns slut strax öster om kyrkan och en 
allt brantare sluttning upp mot norr.

Tolkning av resultaten
Sammantaget kan de första årens insatser samman
fattas med att kunskapen om ett delvis begränsat 
område, främst i anslutning till området kring kyrkan 
ökat i stor grad, där en tolkning av fynden tilli största 
delen måste grunda sig på de mer välundersökta läm
ningarna inom prästgårdsområdet.

Fas i - romersk järnålder (0-400 e Kr)
Fasen kan beskrivas som ett bebyggelseskede av oklar 
omfattning. Samtidigt som de äldsta daterade spåren 
härrör från en härdrest samt kulturlagerrester under 
kyrkotornet (funna 1996) finns flera dateringar av 
avfallsgropar inom prästgårdsområdet. Sannolikt kan 
även fler anläggningar kopplas till bebyggelse från den 
här tiden. Även flera av de småfynd som tillvaratogs 
kan knytas till den här fasen, främst keramikfragment 
(mynningsfragment med intryck i mynningskant, en
staka skärvor med dekor). Eftersom undersökningen 
inte omfattade någon mer omfattande yta så har inte 
hela bebyggelse- eller huskomplex återfunnits. Grovt 
sett kan man tala om tydliga rester efter minst ett hus 
i NO-SV riktning, vars SV gavel delvis grävdes fram i 
schakt I. I anslutning till gaveln fanns ett antal av
fallsgropar.

Fas 2 - vendeltid (600-800 e Kr)
Aven från den här tiden fanns mer eller mindre beva
rade avfallsgropar samt stolphål. De daterade stolp- 
hålen visar här på ett konkret sätt rester efter byggna
der från 600-talet eller däromkring. Även här rör det 
sig om åtminstone en byggnad som troligen legat i 
NO-SV riktning (schakt I) samt en mindre byggnad i

O-V (schakt II). Den större byggnaden har för övrigt 
delvis legat över den äldre byggnaden som funnits här 
tidigare. Till den här fasen kan flera fynd knytas. De 
består dels av fragment av hushålls/förvaringskärl, 
vävtyngder (som även förekommit i det äldsta skik
tet) och andra småföremål. I någon utsträckning kan 
man möjligen tala om en mer framträdande gård i 
samhället eftersom enstaka fynd antyder en högre sta
tus än normalt.

Fas 3 - gravläggningar under 
missionstid
Att det saknas fragment av bruksföremål som kan 
dateras till sen vikingatid - tidig medeltid i så stor 
utsträckning kan hänga samman med att området 
använts som begravningsplats. Efter omkring år 1000 
har flera - minst fyra - gravar grävts i området, vil
ket innburit att man upphört med att bygga, under
hålla byggnader och deponera skräp här under en 
tid. Fyra gravar dokumenterades, varav två har da
terats till tidigt 1000-tal. Gravarna har grävts ned 
genom de äldre kulturlagren varför de ofta var svåra 
att upptäcka vid undersökningen. Att gravarna an
lagts 50 meter från kyrkan kan kanske ha följande 
bakgrund:

- antingen var det från början en väl tilltagen kyr
kogård

- just den här platsen är den första kristna begrav
ningsplatsen, som sedan flyttats närmare den un
der n oo-talet uppförda stenkyrkan

- här fanns en begravningsplats för en mer fram
trädande gård, med ett litet gårdskapell eller 
altare

Gravläggningarna tycks av någon anledning ha upp
hört efter en förhållandevis kort tid. Ett möjligt skäl 
är att man ansett det som nödvändigt att använda 
området för någon form av bebyggelse till en försam
lingspräst eller det som åtminstone senare blev präst
gården i byn.
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Fig. 3. Den äldsta daterade graven som hittills hittats i Hu
saby, en kvinna i 20-3 o årsåldern som hittades utanför den 
nuvarande kyrkogården. Foto: M. Vretemark.

Fas 4-6 Medeltid till nyare tid
Endast få spår återstår från medeltiden inom präst- 
gårdsområdet. De består inte av några absolut date
rade anläggningar utan endast anläggningar som be
dömts härröra från yngre medeltid och nyare tid.

Hit hör bland annat några rester efter syllstensra- 
der i schakt I, men även en mindre stenrad med stolp- 
hål i schakt II. Man kan tolka det som att det inom 
området funnits flera mindre byggnader, snarast i form 
av enklare ekonomibyggnader, från senare delen av 
medeltid i stort sett intill 1800-talet. De tydligaste läm
ningarna är här de mer betydande husgrunderna som 
knappast kan vara äldre än 1700-tal.

Bland fynden finns inslag av medeltida föremål, 
bland annat en bronspincett samt mynt jämte någon 
enstaka keramikskärva. Yngre tider är framför allt 
representerade av föremål som krukskärvor (yngre 
rödgods), kritpipsdelar samt spik.

Provundersökningar 1998
De kartstudier som utförts inom projektet har visat 
att flera av byns gårdar ofta låg utspridda i landska
pet redan före de stora skiftenas tid. Det fanns ingen 
mer samlad bybebyggelse (före 1700-talet) i Husaby 
som sedan splittrades i nämnvärd omfattning i sam
band med skiftesreformerna. Grovt sett verkar det 
alltså som om den något splittrade bebyggelsestruk
turen uppstått tidigare. Den här noteringen har lett 
till frågeställningar om flera av de äldre gårdsplatser- 
na kan ha ursprung i yngre järnålder - tidig medel
tid.

Mot bakgrund av kartstudierna och de tidigare 
grävningsresultaten formulerades en grundtanke om 
att söka knyta ihop de historiskt kända tomtplatser
na med det tidigare undersökningsområdet. Tanken 
var att genom begränsade provgrävningar på flera 
tomter få grunden till ett slags helhetssyn på bebyg
gelsens omfattning under främst yngre järnålder och 
tidig medeltid.

Provgrävningsinsatserna kan närmast betecknas 
som utredande till karaktären. Med det avses att de 
inriktats på att hitta mer eller mindre vedertagna kri
terier på främst boplatslämningar. Grävningarna har 
endast syftat till att svara på frågan om det finns kri
terier på boplatser/äldre bebyggelse inom de under
sökta områdena. Frågor kring bebyggelsens omfatt-
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Sammanställning av de år 1998 undersökta platserna i Husabyområdet.”Ålder” avser första dokumenterade 
omnämnande av gården. ”Utflyttad” anger om gården flyttats i historisk tid.

Gård/plats Ålder Typ Utflyttad UN 98 Resultat, sammanfattning

Tufhagen 1572 Skatte Nej X Vaga spår av äldre bosättning
Qvarnegården 1572 Skatte Nej X Spår av bosättning, järnålder 

(keramik; vagt kulturlager)
Sonnebo 1572 Skatte (Nej) X Mycket vaga/tveksamma bosättningsspår; 

slaggförekomst (13-1400-tal, C14)
Nils Rasesgård 1715 Nej (x) Mycket vaga bosättningsspår
Gate- el. Assarsgård 1715 Skatte 1828/29 X Se St Gategården
Store Gategården HO

Oiy~i Skatte 1840-70 Spår av bosättning, järnålder 
(800-1000-tal, C 14 + keramikfynd)

Nils Bengtsgård 1715 Skatte 1828-29 X Spår av bosättning, järnålder - tidig 
medeltid (keramikfynd, All-gods)

Bäck 1685 Krono Nej - Se Nils Bengtsgård
Kartegården
Kyrkoherdeboställe/

1572 Krono 1828/29 - (x) "

Prästbolet

Bitsgården (ansl. till

1685 Nej X äv 97 Bosättningsspår, jäå (keramik), 
medeltid (1200-tal, C14)

Biskopsborgen) 1572 frälse Nej X Bosättningsspår betydligt äldre än 
borgen; 800-1000-tal 
(C14 + keramikfynd)

Ej tomtplats: vägbank - - - X Vägbank, huvudsaki. 17-1800-tal
Åkeryta, Apelås
Avsökt yta,

— — X Inga fynd

St. Kulltorp 1:1 - - - X Fynd: metallspill, gjutningsfynd

ning, inriktning eller insamling av mer fyndmaterial 
prioriterades ned med avsikt, inte minst eftersom det 
skulle ha krävts större arbetsinsatser för att lösa dem 
- en följd kunde, ha varit att minska antalet under
sökta platser.

Efter undersökningarna kan man konstatera att det 
på många av de undersökta äldre tomtplatserna på
träffades fynd eller lager som grovt sett kan dateras 
till järnålder och/eller tidig medeltid. I några fall kan 
snävare dateringar till vikingatid/tidig medeltid göras, 
t.ex. av ett par mer centralt belägna tomtplatser (svart
gods av östersjötyp; 14C-dateringar). Dessutom har 
Provundersökningarna resulterat i en slaggförekomst/ 
järnframställningsplats, en älvkvarnsförekomst samt 
ett område med flera metallsmältor (tenn, zink, kop

parlegering) från avsökning med metalldetektor. En 
av de mer nämnvärda metallfyndplatserna ligger i di
rekt anslutning till det boplatsområde som här anta
gits vara från främst äldre järnålder, alltså norr om 
och mitt för Prästgård och Kyrka.

Undersökningarna avslutades i november 1998 med 
några provschakt inom området för Biskopsborgen. 
Trots utgångsläget - i form av ett under medeltiden 
omgrävt borgområde - hittades bevarade lämningar 
som är äldre än borgen. De bestod av ett 2-3 dm tjockt 
kulturlager med anläggningar (stolphål, lergolv/ugns- 
rester etc) och några få småfynd (kärlfragment AII- 
typ, djurben etc.). Träkol såväl som djurben från det 
här lagret daterades till grovt sett 800-1000-tal, vil
ket stämmer väl överens med dateringen av fynden.
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Figur 4. Översikt över bebyggelse i Husaby under främst äldre järnålder (mörkgrå område) och yngre järnålder- 
-tidig medeltid (kvadrater) som den kan tolkas efter undersökningarna 1996-98. Enstaka gravar (främst stensättningar) 
och gravfält markeras även i kartan. Likt i fig. 3 ovan visas även de äldre tomtplatserna.

Aspekter på Husaby
Resultaten från undersökningarna är intressanta att 
ställa i relation till de kända fasta fornlämningarna, 
främst i form av gravar och gravfält från järnålder. 
Landskapet kring Husaby rymmer som nämnts inled
ningsvis flera gravar och gravfält De ligger främst väs
ter och öster, men även norr om Husaby. Gravarna 
kan ses som yttre markeringar av ”inägomarkerna” 
till sammanhållen och långvarig järnåldersbebyggel- 
se. Kulturlandskapets disposition, främst bebyggelse
läget i byn och dess inägor som man känner det från 
1700-talets kartor, tycks ha format och formats av 
järnålderns människor. I någon mån kan man mot 
bakgrund av nyare kunskap diskutera hur gestaltning
en av det rum vi idag identifierar som Husaby skedde

före Olof Skötkonungs tid. Här ter det sig som om 
1700-talets - och dagens - bebyggelsestruktur har 
rötterna i sen järnålder.

Att döma av de äldre lantmäterikartorna låg huvud
delen av bebyggelsen och den odlade marken på unge
fär samma platser för 250 år sedan som idag. De 11 
gårdarna i 1700-talets Husaby låg med andra ord sprid
da längs med huvudgatan och i något som kan tolkas 
som ensamlägen. Man kan förmoda att de äldre kar
torna även speglar äldre förhållanden och att även de 
medeltida gårdarna fördelades på liknande sätt i land
skapet. De större gårdarna, Bispgården och Prästgår
den, har haft litet särpräglade lägen eftersom de ligger 
i utkanten av den övriga bebyggelsen och i nära anslut
ning till det som idag kan uppfattas som den kontinu
erliga järnåldersbebyggelsen i byn (se figur 4).
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Mot bakgrund av vad vi vet idag kan man som en 
hypotes tala om ett slags förskjutning av bebyggelsen 
under loppet av järnålder mot de lägen som gårdarna 
haft under historisk tid. Undantagen från en flyttning 
är som det tycks den bebyggelse som funnits vid de 
gårdar som idag är Bispgården och Prästgården. Frå
gan är när en bebyggelseförskjutning kan ha skett. Om 
man tar hänsyn till att det är en viss brist på (bevarade 
och daterade) kulturlager och anläggningar från perio
den omedelbart före missionstiden i de undersökta sch
akten vid Prästgården ter det sig mot bakgrund av de 
nya fynden på borgen som högst tänkbart att huvud
gården legat där Biskopsborgen byggdes långt senare.

Det är ett kanske litet slarvigt påstående att under
sökningarna hittills gett en direkt indikation på att 
huvudgården, eller om man så vill stormannagården i 
Husaby legat på samma plats dit man under medeltid 
lokaliserat biskopsborgen. De fragment av sen järnål- 
dersbebyggelse som hittades under byggnads - och 
raseringsmassor från den medeltida borganläggning
en motsäger dock inte ett sådant påstående i ett rent 
kronologiskt hänseende.

Begreppet huvudgård eller stormannagård blir här 
trubbigt och innehållet är svårt att beskriva mer ex
akt. Några få ”högkvalitativa” fynd som en enstaka 
guldfolierad segmentpärla och ett kamformigt hänge 
av brons kan knappast räcka för att fastställa närva
ron av en kungsgård i Husaby under missionstiden (i 
synnerhet inte som just de fynden är äldre). En utvär
dering av de mer anspråkslösa fyndgruppernas värde 
som indikation på stormannagård ter sig som väl värd 
att efterlysa, som t. ex. koncentrationer av vävtyngds- 
fragment och metallsmältor. I vad mån de senare fyn
den kan spegla ett specialiserat hantverk eller ej låter 
sig ej avgöras, även om man givetvis kan spekulera i 
termer av t. ex. mer kvalificerad metallgjutning knu
ten till en huvudgård. Inte minst potentialen i djur- 
bensmaterialet, vars bevarandegrad ter sig som bättre 
än på många andra platser, kan undersökas närmare 
för att man skall kunna se om det rymmer möjlighe
ter till perspektiv på hur man kan definiera huvud
gårdar i en utpräglat agrar miljö.

Utan att närmare granska kunskapen om Husaby 
kan man påstå att orten uppfyller några av de känne
tecken som signalerar en centralplats under en rätt 
lång tid. Det ter sig som om området haft ett bra läge 
ur kommunikations- och resurssynpunkt. Bebyggel
sen ter sig som kontinuerlig under en lång tid, och här 
finns även runstenar, en tidig kyrka och senare även 
en biskopsborg. Även ortnamnet har ansetts styrka 
platsens identitet som centralort. Det är delvis flera 
av de här kännetecknen man gått efter i äldre tid när 
man beskrivit Husabys plats och roll i historien, och 
där har även givetvis traditionen eller sägnen om Olof 
Skötkonung fått spela en stor roll, även om man kan
ske inte alltid erkänner det. När det gäller indikatio
ner av mer utpräglad arkeologisk så ter sig kriterierna 
som något mer vaga, även efter de undersökningar 
som utförts sedan 1928.

Avslutning
Provundersökningen 1996 och kanske närmast un
dersökningen 1997 gav fyndmaterial som närmast ger 
kvalitativa aspekter på bebyggelsefaser inom ett be
gränsat område. Med det menas här främst att väl 
bevarade fynd kunnat samlas in noggrant inom ett 
mindre utgrävningsområde. Utredningen 1997 och 
provundersökningarna 1998 gav aspekter på hur be
byggelsen brett ut sig i Husaby.

Undersökningarna och utredningen har inte resulte
rat i det som medialt och populärt tyvärr framhållits 
som en jakt på Olof Skötkonungs kungsgård. Vad som 
från början var inriktat på att söka samla in data om 
Husabyområdet under 1000-talets början har främst 
resulterat i en ökad kunskap om perioderna före mis
sionstiden. Den ökade kunskapen består enkelt uttryckt 
främst i form av ett slags grov lokalisering av en om
fattande bebyggelse från i stort sett hela denna del av 
järnåldern, med tyngdpunkter från romersk järnålder 
och vendeltid. Därmed har undersökningarna bringat 
i dagen element som är viktiga i en diskussion om att 
Husaby inte börjar existera som centralort eller bybild
ning i och med sen vikingatid eller missionstid, utan
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Äldre järnålder

Yngre järnålder

Tidig medeltid

Medeltid

Figur j. Byns utveckling som den kan betraktas sedd mot bakgrund av de resultat som uppnåtts vid undersök
ningarna ipp6-p8.



LÅNGT FÖRE OLOF SKÖTKONUNG

långt tidigare. Dateringar från omkring år o till åtmins
tone 700—800-tal innebär att man grovt sett kan tala 
om kontinuerlig bebyggelse under hela järnåldern. Re
sultaten kan på så vis i stort tolkas som ännu en tidig
medeltida centralort med rötter i romersk järnålder och 
folkvandringstid - i en tid då man velat ana en ideolo
gisk förändring och en maktförskjutning från det kol
lektiva till det individuella planet.

Varken den mytomspunna missionstiden eller den 
senare, historiskt och arkeologiskt belagda ”biskops
tiden” är alltså startpunkten för Husaby som den cen
tralort eller det administrativa centrum många vill 
utläsa ur namnet Husaby. Att kristnandet här kan 
anses ha skett tidigt, och dessutom förknippas med 
en tradition om en storman (i det här fallet råkar det 
vara Olof Skötkonung) har rötter i en långvarig och 
stabil utveckling. Utvecklingen under järnåldern bör 
här ha spelat en långt större roll för orten under med
eltid än själva kristnandet som ideologiskifte i sig. 
Kristnandeprocessen kan så ses som en logisk följd av 
ambitionen att vidmakthålla kontrollen över ett om
råde i en process med månghundraårig bakgrund.
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Risken med en plats som Husaby, där det finns en 
hävdad tradition eller sägen som i de flesta fall upp
höjts till sanning är annars att innehållet tolkas och 
fastställs innan det undersökts närmare. Det har bland 
annat formulerats på ett skarpskuret sätt av Charlot
te Fabech, som ägnat tid åt att söka beskriva innehål
let i platser av det här slaget:

Vi kan forblendes over nye fund, fristes til at place
re nationale fødesteder, vugger og kongsgårde. Gør 
vi det, før egentlige arkeologiske undersøgelser har 
fundet sted og før et fund er sat ind i en landskabe
lig kontekst, har vi tolket før vi er begyndt og her
med afskærer vi os fra ny erkendelse, fra at se kom
pleksiteten og variationen. /---- /. Det er vigtigt, at
vurdere disse mange nye fund og omvurdere de 
gamle uden forudfattede meninger, vi må derfor 
undersøge, sammanholde, systematisere, karakete- 
risere og definiere disse pladser i tid og rum — før 
vi tolker.

[Fabecb 1997:147/
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Olof Skötkonung och Husaby
STIG LUNDBERG

Abstract
there is a tradition that claims that Olof Skötkon
ung was baptized and buried at Husaby in Väster
götland. The author of this article gives an account 
of some important researchers and sources that il
lustrate this state of things. But the support from 
sources is weak for a connection between Husaby 
and the christening of Olof Skötkonung, the king’s 
donation of land and the establishment of a bishop
ric in this village. The source which is closest in time, 
the history of the diocese of Hamburg-Bremen, by 
Adam of Bremen from the 1070’s, neither mentions 
the baptism of Olof nor Husaby - instead Skara is 
mentioned as the first cathedral city. But Adam’s view 
has been questioned and there are other sources that 
point to Husaby as an important place. On the other 
hand, the identification of a tomb at Husaby as that 
of Olof Skötkonung’s is totally dismissed. This is a 
relatively late scholarly device. At the end of this ar
ticle an outline of how to possibly interpret Olof 
Skötkonung’s choice of Skara as cathedral city is gi
ven. Olof Skötkonung probably had had difficulties 
in upholding power in the region of Uppland and 
therefore had to withdraw to Västergötland where 
he was supported by the church and the nobility. 
Here he established the first bishopric, probably in 
Skara in c 1013. Unfortunately, we don’t know where 
and when Olof was baptized.

Keywords: Tradition, Olof Skötkonung, baptized, 
buried, Husaby, researchers, sources, Adam of Bre
men, 1070’s, Skara first bishopric 1013, Olof Sköt
konung is not buried in Husaby

Inledning
I Västergötland ligger en av Sveriges mest kända orter 
som bär namnet Husaby. Om denna ort finns det en 
hel del källmaterial, och Husaby uppmärksammades 
tidigt i den svenska historie-skrivningen. En viktig 
händelse som kommit att särskilt intressera forskar
na är missionsbiskopen Sigfrids dop av Olof Skötkon
ung i Husaby omkring år 1000, som man gärna har 
velat uppfatta som en brytpunkt mellan hednisk och 
kristen tid i Sverige.

Det finns ett antal viktiga vetenskapliga behand
lingar av frågeställningarna kring Olofs dop, S:t Sig
frid och Husaby. Några av de viktigaste, med diame
tralt olika uppfattningar, återfinns hos Jan Arvid Hell
ström 1997 s. 15-41, Hilding Johansson 1986 s. 387- 
405, Birgit Sawyer 1986 s. 322-324 och Toni Schmid 
1949 s. 57-63.

Den traditionella bilden
Enligt seglivade traditioner har den svenske kungen Olof 
Skötkonung döpts, skänkt jord och begravts i Husaby. 
Traditionerna förs vidare bl.a. genom det nytryckta 
informationsblad med titeln ”Husaby Kyrka”, som 
finns utlagt i kyrkan så sent som i år. I informations
bladet står det att ”utanför kyrkans ingång finns två 
gamla gravar. Enligt traditionen är den södra Olof Sköt
konungs och hans drottning Estrids grav. Den norra är 
en biskopsgrav. Strax öster om kyrkan är S:t Sigfrids 
källa belägen där Olof Skötkonung döptes omkring år 
1000 av den engelske missionsbiskopen Sigfrid. Husa
by kom därmed att bli Sveriges första biskopssäte.”
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Men det är inte bara i lokalt utgivna kyrkobeskriv- 
ningar som denna bild förs vidare. När arkeologen 
Gerhard Flink 1989 gav ut sin Arkeologi i Skaraborg 
förmedlade han samma uppfattning om Husaby. Flink, 
som var ansvarig för Riksantikvarieämbetets fornläm- 
nings-inventering i Skaraborg som avslutades 1986, 
skriver: ”Husaby är känt som platsen där Sveriges 
förste kristne kung döptes (...) i början av 1000-talet 
och sedermera även begravdes vid kyrkan.” (Flink 
1989 s. 141.)

När Ragnar Sigsjö 1986 gav ut sin broschyr Skara 
Domkyrka konstaterade han efter en stunds inledan
de tveksamheter: ”Flera faktorer talar dock för att 
Husaby kan ha varit det första biskopssätet från 1000- 
talets början och att biskopen omkring 1050 flyttade 
till Skara.” (Sigsjö 1986 s. 3.)

Denna bild är alltså ganska samstämmig och den 
överensstämmer med en relativt väl förankrad folklig 
uppfattning i frågan. Men hur ser egentligen källun- 
derlaget ut till vår bild av Olof och Husaby?

Problemformuleringar
Mitt arbete här nedan går ut på att försöka beskriva 
källunderlaget till den ovan beskrivna uppfattningen 
om Olof och Husaby. Jag har delat in mitt arbete i tre 
huvudområden.

• För det första tänker jag ta fram de källor som 
finns till kopplingen mellan Olof Skötkonungs 
dop och Husaby. I samband därmed bearbetas 
också frågan om inrättandet av biskopssätet. Var 
det i Husaby eller var det i Skara som detta sked
de?

• Vidare tänker jag ta upp den tradition som pekat 
ut ett gravmonument utanför kyrkan i Husaby 
som Olof Skötkonungs. I denna del kommer fram
för allt äldre bearbetningar att behandlas, men 
även källäget.

• Som avslutning skall en skissartad bild göras av var 
jag menar att forskningen inom de två ovan beskriv
na problemområdena står i dag och vad detta möj

ligen kan betyda för vår uppfattning om Olof, Hu
saby och Skara omkring 1000 e.Kr.

Dopet och biskopsstolen
Vad gäller kopplingen mellan Husaby och Olofs dop 
samt inrättandet av en biskopsstol har vi bara tre äld
remedeltida källor: Adam av Bremen, de s.k. ”litterä
ra bilagorna” till Äldre Västgötalagen och Sigfrids
legenden.

Adam av Bremen
Den äldsta och mest omfattande källan om Olof Sköt
konung och inrättandet av en biskopsstol i Väster
götland är Adam av Bremens Historien om Hamburg
stiftet och dess biskopar, skriven c:a 1075. (För dater
ingen se Janson 1998 s. 39.) Vid denna tid ingick 
Norden i stiftet Hamburg-Bremen med ärkebiskops
säte i Bremen. Adam hade kallats till Bremen c:a 1066 
och besökte några år senare Danmark där han bl.a. 
träffade och fick information från den danske kung
en Sven Estridsson (död 1074). Speciellt intressant för 
vår bedömning av Adams uppgifter om Sverige är att 
Sven Estridsson i unga år levt i Sverige för en tid och 
där tjänat Olof Skötkonungs son Anund Jakob (kung 
c:a 1020-1050). Förutom de muntliga berättelser som 
Adam fångat upp i Danmark har han också haft till
gång till skriftligt källmaterial som fanns i Bremen.

Vad skriver då Adam av Bremen om Olof Sköt
konung och kristnandet? Jo han berättar att när Olof 
Skötkonung (kung c:a 995-1020) ville omvända den 
svenska befolkningen till kristendomen så möttes 
kungen av motstånd och han tvingades välja ett om
råde i Sverige dit han fick dra sig tillbaka. (Adam av 
Bremen s. 103; se emellertid analysen i Janson 1998 
s. 299-326, men även i Hallencreutz 1996 s. 243- 
268.) Kung Olof valde västra Götaland där han inrät
tade ett biskopssäte i Skara, och Hamburg-Bremens 
dåvarande biskop Unwan vigde en viss Thurgot till 
den förste biskopen av Skara. Forskarna menar att 
Thurgot blev utnämnd c:a 1013. (Johansson 1986 s.
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405.) Adam skriver vidare att Olof Skötkonung lät 
döpa sina två söner, sin hustru och sitt folk. (Adam 
av Bremen s. 103.) Om Olof i samband härmed lät 
döpa sig vet vi inte eftersom Adam inte omnämner 
kungens förmodade dop.

När Adam av Bremen 1075 skrev om Olof Sköt
konung och det första biskopsstiftet i Sverige så nämns 
alltså inget över huvud taget om Husaby. Adam be
skriver inte Olofs dop och i hans beskrivning är Skara 
den första biskopsorten. Mot denna bild har många 
forskare opponerat sig, den senaste och mest auktori
tative var Hilding Johansson som bland annat formu
lerade sina tvivel i Skaras historia del I. (Johansson 
1986 s. 390-409.) Johansson menar att Adam drevs 
av en mycket stark vilja att bara framhålla Hamburg- 
Bremens mission och undvek att omnämna annan 
missionsverksamhet. Detta skulle ha gjort att Adam 
inte tog upp den engelske biskopens dop av Olof i 
Husaby och upprättandet av biskopsstolen därstädes. 
Men jag är inte helt övertygad av denna argumenta
tion. Adam redogör relativt ofta för annan missions
verksamhet än den som organiserades av hans eget 
stift, men när Adam gör detta försöker han oftast ned
värdera eller underställa den under Hamburg-Bremen. 
(Se t.ex. omnämnandet av just den engelske missionä
ren Sigfrid i Adam av Bremen s. 102..) Om nu Adam 
känt till Olofs dop i Husaby, varför omnämner han 
det då inte och försöker foga in denna händelse i Ham
burg-Bremens verksamhet? Det verkar ju oklokt att 
inte ens nämna förhållandena. Här måste man natur
ligtvis fråga sig om Adam verkligen hade tillräckliga 
kunskaper om vad som hände i Sverige c:a 75 år inn
an han skrev sin bok? Frågan är berättigad. Men sam
tidigt är det så att just vad gäller Olof Skötkonungs 
reträtt till västra Götaland så verkar det som om Adam 
kan ha haft information från relativt nära håll. Adam 
torde i detta fall delvis ha utgått från vad den danske 
kungen Sven Estridsson berättat från sin tid i Sverige 
då han tjänade den svenske kungen Anund Jakob, 
Olofs son. Adam omnämner också Anund Jakobs dop. 
Tidsmässigt är vi alltså alldeles nära själva tiden för 
Olofs eventuella dop och upprättandet av det första

biskopssätet i Sverige. Att bara bortse från Adams 
framställning verkar därför orimligt. Samtidigt måste 
vi naturligtvis vara medvetna om Adams tendens.

Sigfridslegenden
Adam av Bremen som skrev 1075 omnämner alltså 
aldrig Olofs dop i Husaby eller att någon biskopsstol 
skulle ha inrättats på denna ort. Men varifrån kom
mer då berättelserna om att Olof Skötkonung döptes 
i Husaby? Jo framför allt från två källor, Sigfridsle
genden och Äldre Västgötalagens ”litterära bilagor”, 
från 1200-talet. Detta är två källor som varit föremål 
för omfattande undersökningar och vars värde för 
forskningen om 1 ooo-talet ifrågasatts. Men det har 
också funnits forskare som menat att där finns viktig 
information som vi kan använda oss av. (Se t.ex. Jo
hansson 1986 s. 387-398.)

Toni Schmid granskade Sigfridslegenden kritiskt 
och menade att dess uppgifter om Olof och Husaby 
inte gick att använda för att rekonstruera Sveriges his
toria under förra hälften av 1 ooo-talet. I en stiftshis- 
toria från 1949 återberättar Schmid vad som fanns i 
den äldsta uppteckningen av legenden, från 1200-ta- 
let. Där står endast att Olof Skötkonung bad den eng
elske kungen skicka en missionär till Sverige och det 
blev då Sigfrid som kom och döpte Olof. (Schmid 1949 
s. 60-61.) Som synes ffnns det i denna äldsta version 
inga uppgifter om var dopet skett eller om inrättan
det av ett biskopssäte. Under 1300- och 1400-talet 
utbroderades sedan Sigfridslegenden allt mer och det 
är då som dopplatsen anges som Husaby. I en av dessa 
sena texter omnämns också att biskopen först satt i 
Husaby och senare flyttade till Skara.

När man bedömer Sigfridslegendens källvärde för 
den aktuella diskussionen om Olof och Husaby mås
te man beakta att den äldsta versionen inte innehåller 
någon information om detta över huvud taget. När 
det gäller 1400-talstexten, där Husaby beskrivs som 
både Olofs dopplats och som den första biskopsorten 
i Västergötland, så måste man uppfatta det så att den 
kan vara beroende av uppgifter från Äldre Västgöta-
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lagens biskops- och kungakrönikor. Den sena Sigfrids
legenden går alltså inte att använda som en oberoen
de källa som skulle kunna styrka krönikornas uppgif
ter om Husaby som dop- och biskopsort.

Äldre Västgötlagens biskops- 
och kungakrönikor
Så kommer vi då till den sista källgruppen som vi skall 
behandla i denna fråga, Äldre Västgötalagens s'.k. ”lit
terära bilagor”. Den äldsta fullständiga handskriften 
med Äldre Västgötalagen som finns bevarad är skri
ven i slutet av 1200-talet och har beteckningen B 59; 
i samma handskrift återfinns en avskrift av tre kröni
kor över Västergötlands biskopar och lagmän, samt 
Sveriges kungar. (Beckman 1912 s. 3-6, 28.) Tradi
tionellt kallas de för ”längder”, men jag väljer här att 
kalla dem krönikor. (Se Bolin 1931 s. 141.) Man bru
kar säga att krönikorna ursprungligen författades strax 
före mitten av 1200-talet, men de avskrifter vi har i B 
59 är från c:a 1320-talet. (Holmbäck & Wessen 1979 
s. XI-XV.) I Natanael Beckmans översättning från 
1912 lyder kungakrönikans första del på följande sätt: 
”Olov Skötkonung var den förste konung, som var 
kristen i Sverige. Han var döpt i den källa som ligger 
vid Husaby och heter Birgittas, av biskop Sigfrid. Och 
han skänkte genast hela byn till biskopsstolen.” (Beck
man 1912 s. 29.) Här har vi alltså den äldsta källan 
om hur Sigfrid döpte Olof i Husaby, och här omnämns 
också att kungen skänkte jord till biskopen. I biskops- 
krönikan berättas att den förste biskopen var Sigfrid 
som kom från England, som nummer två omnämns 
Unni och den tredje biskopen var Asmund som flytta
de biskopssätet till Skara. (SGL 1 s. 304, 305.)

När det gäller dessa biskops- och kungakrönikor 
så brukar forskarna hävda att texternas sakuppgifter 
är relativt trovärdiga från mitten av 11 oo-talet. (Sawy
er 1991 s. 19.) Före dess verkar det som om kröni
kornas författare utgått från en del kända namn och 
händelser, men i övrigt arbetat ganska fritt. Kronolo
gin är förvriden, personer hamnar i fel ordning och 
tydligt är att den rena fantasin fått fylla ut de kun

skapsluckor som funnits. Låt oss ta bara två exempel 
ur krönikorna för att belysa problematiken. I kunga- 
krönikan berättas att den tredje kungen hette Emund, 
den fjärde kungen hette Håkan Röde som styrde 
Sverige i 13 år och den femte var Stenkil. (SGL 1 s. 
305.) Men genom andra källor vet vi att Emund dog 
c:a 1060 och efterträddes av Stenkil som dog c:aio66. 
(Beckman 1912 s. 30; Sawyer 1991 s. 20, 34.) Här
igenom blir Håkan Rödes 13 år vid makten minst sagt 
problematiska. Som biskop nummer två omnämns 
”ärkebiskop Unni”, som av krönikans övriga uppgif
ter att döma borde befunnit sig i Sverige någon gång 
under de första årtiondena efter år 1000. (SGL 1 s. 
305.) Han är den ende av biskoparna som kallas ”är
kebiskop”, detta trots att Sverige får ett ärkestift först 
1164. Vi har inga andra källor över huvud taget som 
omnämner någon ”ärkebiskop Unni” i Västergötland. 
Från Adam av Bremen känner vi däremot en Unni, 
som var just ärkebiskop i Hamburg-Bremen, men han 
dog redan 936. Mycket tyder på att författaren till 
biskopskrönikan har utgått från uppgifter som ur
sprungligen kommit från Adams framställning, men 
som i krönikan arbetats om. (Sawyer 1991 s. 19-20.)

Biskopskrönikans beskrivning av upprättandet av 
en biskopsstol i Husaby och flyttningen till Skara har 
bland en del forskare tolkats så att det i Västergöt
land under 1 ooo-talet funnits parallella biskopssäten, 
ett tyskt i Skara och ett engelskt i Husaby. (Se t.ex. 
Hellström 1997 s. 156.) Tanken är slående och situa
tionen i Västergötland skulle i så fall likna förhållan
dena mellan Dalby / Lund i Skåne och Vreta / Linkö
ping i Östergötland. Problemet för en sådan tolkning 
är emellertid det svaga källunderlaget till existensen 
av ett biskopssäte i Husaby. Men krönikornas berät
telser pekar på att det under förra hälften av 1200- 
talet funnits ett intresse i Västergötland att betona den 
engelska missionens betydelse och områdets självstän
dighet i förhållande till Hamburg-Bremen. Krönikor
na tycks ge uttryck för en självmedveten ideologi bland 
1200-talets västgötska kyrkliga och världsliga stor
män, som där ville formulera en bild av sitt oberoen
de och sin styrka. I denna bild ingår berättelserna om
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Olof och Husaby. För en rekonstruktion av sådana 
maktideologier är naturligtvis krönikorna utmärkta 
källor, precis som de kristna legenderna är använd
bara för att få en bild av de samtida religiösa före
ställningarna.

Kunga- och biskopskrönikorna i B 59 skrevs ur
sprungligen under förra hälften av izoo-talet, alltså 
c:a zoo år efter att de återberättade händelserna i 
Husaby skulle ha skett. Då uppkommer naturligtvis 
frågan om det funnits inhemska, muntliga eller upp
tecknade, uppgifter från 1 ooo-talet om Olof och Hu
saby, som på något sätt överlevt fram till izoo-talet. 
Uppgifter som krönikeförfattarna använt sig av. Om 
så vore fallet skulle det vara möjligt att ställa kröni
kornas berättelser mot Adam av Bremens beskrivning. 
Men vi saknar källmaterial som skulle kunna visa att 
krönikorna grundar sig på någon sorts lokalt beva
rad tradition. Snarare verkar det som om krönikor
nas framställning utgår från fragmentariska uppgif
ter ur Adam av Bremens bok, uppgifter som stuvats 
om och omtolkats. (Sawyer 1991 s. 19-zi, se även 
Hellström 1997 s. 144-149.) Det är nästan omöjligt 
att avgöra om det finns några värdefulla upplysning
ar i krönikorna som går att använda för diskussionen 
om Olof och Husaby. Därtill kommer att biskops- 
och kungakrönikorna inte kan uppfattas som två obe
roende källor utan måste behandlas som en källa, vars 
framställning har visat sig vara mycket osäker. Men 
om det funnes bevarat något mer material från t.ex. 
slutet av iioo-talet eller början av izoo-talet, som 
berör Olofs dop och inrättande av biskopsstolen i 
Husaby, då skulle vi kunna diskutera värdet i kröni
kornas beskrivning. Men som vi har visat här ovan så 
är den variant av Sigfridslegenden som omnämner 
Husaby och Olof, allt för sen för att kunna uppfattas 
som oberoende.

Slutsatser
Betyder då den ovanstående genomgången att vi helt 
kan avfärda såväl berättelsen om Olofs dop i Husa
by som den engelska missionen i Västergötland och
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biskopsstolen i Husaby? Nej det tror jag faktiskt inte. 
Men var står vi då? Jo vi har två mot varandra stå
ende beskrivningar, varav den ena, den hos Adam, i 
dag måste uppfattas som bättre eftersom den är 
mycket tidigare. Men den andra, som framför allt 
uttrycks i Äldre Västgötalagens ”litterära bilagor”, 
anknyter till andra förhållanden i källmaterial som 
har att göra med den engelska missionens inflytande 
i Västergötland under 1000-talet och framåt. Detta 
är Adam mycket förtegen om, på ett sätt som väcker 
misstänksamhet. I dag vet vi att den engelska påver
kan på det tidiga västgötska kyrkolivet varit omfat
tande. (Se t.ex. Hellström 1997 s. 1Z7-157.) Vad 
gäller Husaby vet vi att kyrktornet är en mycket 
märklig byggnadskropp, och i eller utanför kyrkan 
har det stått mängder med prestigefyllda gravmonu
ment från 1000-talet. (Se t.ex. Dahlberg 1998 s. 57- 
68 och s. Z75-Z77 och min egen analys från 1997 s. 
57-61.) Hilding Johanssons skrev 1986 att han fun
nit en källa från andra hälften av 11 oo-talet som om
talade flyttningen av biskopssätet från Husaby till 
Skara. (Johansson 1986 s. 396.) Tyvärr presentera
de inte Johansson sin källa, vilket gör att hans på
stående inte går att verifiera. Om så vore möjligt 
skulle vi ha en oberoende källa som omnämner flytt
ningen; därigenom skulle traditionen om en biskops
stol i Husaby och därmed också traditionen om Olofs 
dop därstädes åter bli intressant. Arkeologernas ut
grävningar i Husaby under senare år, ledda av An
ders Berglund, är naturligtvis oerhört viktiga i sam
manhanget. Tyvärr har ännu inget framkommit som 
kunnat bringa ljus över det problemområde som här 
behandlats.

Gravplatsen
Vilket källunderlag finns då till påståendet att Olof 
Skötkonung ligger begraven under något av gravmo
numenten utanför Husabykyrkans torn? Det rör sig 
här om två stora stenkistor direkt utanför västporta- 
len. Det norra gravmonumentet har traditionellt kal
lats ”Olof Skötkonungs grav”.
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Forskare under 1800- och 1900-talen
Låt oss starta i nuet och ta oss så långt tillbaka i histo
rien som vi kan följa traditionen. I det nytryckta in
formationsbladet med titeln ”Husaby Kyrka” står det 
att ”utanför kyrkans ingång finns två gamla gravar. 
Enligt traditionen är den södra Olof Skötkonungs och 
hans drottning Estrids grav. Den norra är en biskops
grav.”

Om vi går tillbaka lite i tiden kommer vi till Adolf 
Svahns häfte Husaby från 1964 (nyutgåva 1975) där 
han under rubriken ”Olof Skötkonungs grav” skriver 
om den södra graven: ”Man anser, att det kan vara 
Olof Skötkonung, hans gemål och kanske en dotter 
som ligger här.” (Svahn 1975 s. 33.) Mot denna bild 
kan man emellertid sätta vad Folke Högberg skrev 
i960 i sin Stav korshällar och lilje stenar i Västergöt
land, om dessa gravmonument: ”Ett par vackra, all
mänt kända exemplar står utanför torningången till 
Husaby kyrka; deras benämning, Olof Skötkonungs 
och drottning Estrids grav, motsvaras icke av verklig
heten; konsthistoriskt dateras de till 1100- och 12.00- 
talen.” (Högberg i960 s. 13.) Av samma åsikt var 
konsthistorikern Ernst Fischer som 1920 skrev föl
jande om de båda monumenten: ”Bredvid denna av 
traditionen med orätt för ’Olof Skötkonungs grav’ 
kallade vård står en annan, av traditionen med lika 
litet fog betecknad såsom ’Drottning Estrids grav’.” 
(Fischer 1920 s. 75.) Denna negativa bedömning av 
traditionens värde utgår från en typologisk datering 
av gravarna; gravmonumentens reliefer tillhör stilis
tiskt romaniken, som man i Sverige vanligtvis brukar 
datera till 1100- och 1200-talen.

Om vi går ytterligare lite längre tillbaka och tittar 
på vad två av det slutandei800-talets mer kända forn- 
forskare skrev, så kan vi konstatera att Hans Hilde
brand 1883 helt förkastade traditionen och konstate
rade att de båda gravmonumenten var från 1100-ta- 
let, och Oscar Montelius menade redaniSyy att det 
inte fanns något som bevisade att Olof Skötkonung 
skulle ligga under något av monumenten.( Hildebrand 
1883 s. 257; Montelius 1877 s. 260.) Varför fortsät

ter då olika forskare och författare att in till vår tid 
upprepa berättelsen om traditionen? Jo antagligen 
därför att man utgår från vad Claes Johan Ljungström 
skrev 1871 när han försökte försvara knytandet av 
Olof Skötkonung och Estrid till gravmonumenten. 
Han avslutar nämligen sin argumentering med följan
de: ”Emellertid har genom seklerna namnet och säg
nen bibehållit sig att det är deras grafvar.” (Ljung
ström 1871 s. 86.) Ljungström hävdar alltså att be
nämningarna ”Olof Skötkonungs grav” och ”Drott
ning Estrids grav” skulle ha sitt ursprung i en gammal 
sägen som bevarats under århundradena.

”Sägnens” uppkomst
Men vad är det då för sägen som alla refererar till? 
Lars Gahrn undersökte 1988 ursprunget till denna 
tradition i sin doktorsavhandling om Sveariket, och 
menade att sammankopplingen mellan Olof Skötkon
ungs död och kyrkan i Husaby görs första gången på 
1600-talet. I den svenske 1600-talsförfattaren Johan
nes Messenius efterlämnade papper finns en anteck
ningslapp där det står att det i Husaby finns en min- 
nestavla med bilder av Olof Skötkonung och hans 
drottning. (Gahrn 1988 s. 223.) På lappen står alltså 
inte något om ett kungligt gravmonument. Enligt 
Gahrn är texten troligen inte skriven av Messenius, 
som inte heller använder uppgiften för sin Scondia 
illustrata, fullbordad 1636. (Gahrn 1988 s. 223.) När 
Messenius analyserade frågan om var Olof Skötkon
ung låg begraven menade denne fornforskare att Olof 
var begravd i Skara. (Gahrn 1988 s. 222.) Detta grun
dade Messenius på att Adam av Bremen skrivit att 
Olof inrättade ett biskopssäte i Skara, och därför kun
de det vara rimligt att tänka sig att kungen även kom 
att begravas där. Av allt att döma så hade alltså inte 
forskarna på 1500- och 1600-talet hört talas om nå
gon sägen i Husaby som berättade om att det var där 
Olof var begravd.

Under senare hälften av 1600-talet skrev kyrko
herden i Husaby en redogörelse om fornminnen och 
sägner i socknen, och skrev då att Olof Skötkonung
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döptes i Husaby och att det utanför kyrkan fanns en 
kungagrav. (Gahrn 1988 s. 223.) Trots att kyrkoher
den alltså kände till Olof Skötkonung kopplade han 
inte samman honom med graven. Ännu fanns alltså 
inte ”sägnen”. År 1669 besökte Elias Brenner Husa
by kyrka och avtecknade det norra gravmonumentet 
och gav det beteckningen ”Sanct Sigfrids Graf”. (Gah
rn 1988 s. 219.) År 1706 besökte Erik Benzelius d.y. 
Husaby och berättar senare i skrift om de s.k. ”kung- 
agravarna”. Benzelius nämner inget om att ett av grav
monumenten skulle vara över Olof Skötkonung. (Gah
rn 1988 s. 226.) Så år 1740 skrev Elias Frondin i en 
avhandling om Husaby, tryckt i Stockholm, att han 
läst att tecknaren och textförfattaren till bildverket 
Sveda antiqua et hodierna angivit att det norra grav
monumentet skulle vara rest över Olof Skötkonung. 
(Gahrn 1988 s. 224.) Lars Gahrn har undersökt för
lagorna till bildverket och där upptäckt att någon i 
slutet av 1600-talet eller möjligen i början av 1700- 
talet skrivit till en text om att det norra gravmonu
mentet varit Olof Skötkonungs. (Gahrn 1988 s. 224- 
225.) Någonstans här föds alltså idén om koppling
en mellan Olof Skötkonung och gravmonumenten i 
Husaby. Av särskilt stort intresse är att ingenstans i 
detta 1700-talsmaterial omnämns någon sägen, eller 
att den som gjort tolkningen utgått från vad männis
kor i Husaby berättat. Istället tyder allt på att kopp
lingen mellan Olof och gravmonumenten utanför kyr
kan är en lärd spekulation. Utifrån vad denna speku
lation gjorts vet vi inte. Men någon lokal sägen om
nämns alltså inte.

De medeltida källornas tystnad
Men finns det då inget äldre källmaterial som omn
ämner Olof Skötkonungs gravplats? När Adam av 
Bremen på 1070-talet berättade om Olof Skötkonung 
hade han inget att säga om Olofs sista viloplats, och 
detta endast c:a 50 år efter kungens död. När kunga- 
krönikan som lades till Äldre Västgötlagen skrevs 
under första hälften av 1200-talet visste av allt att 
döma författaren inte var Olof Skötkonung låg be

gravd. På 1500-talet kände man inte heller till Olof 
Skötkonungs gravplats, utan fornforskarna spekule
rade vilt om Linköping, Skara och Uppsala.

En sentida spekulation
Omkring 1700 formulerades alltså idén om att Olof 
Skötkonung ligger begravd under det norra gravmo
numentet utanför tornet på Husaby kyrka. Uppgiften 
användes 1740 av Elias Frondin som angav Sveda 
antiqua et bodierna som källa. På 1870-talet förvand
lade Claes Johan Ljungström den lärda spekulatio
nen till ”en genom seklerna bibehållen sägen”.

När marken under gravmonumenten grävdes ut och 
monumenten rekonstruerades i slutet av 1920-talet 
och i början av 1930-talet, upptäckte man att det södra 
gravmonumentet byggts om ganska rejält och att det 
norra inte stod på ursprunglig plats. (Nordgren 1990 
s. 48.) Detta har gjort att man har flyttat över intres
set från den norra graven till den södra, som därför 
fått namnet ”Olof Skötkonungs grav”. Problemet med 
att kalla den södra graven för ”Olof Skötkonungs 
grav” är enligt min mening att man fortsätter att utgå 
från Claes Johan Ljungströms åsikt att det har fun
nits en genuin gammal tradition som knutit Olofs grav
plats till Husaby. Men efter allt att döma är alltså 
detta en lärd spekulation som formulerades c:a 680 
år efter att Olof dött och begravts. Före c:a 1700 finns 
inget som knyter Olofs begravningsplats till Husaby. 
Som vi vet är 1600- och 1700-talens fornforskning 
fylld av spekulativa tolkningar om medeltiden. Där 
spekulationerna saknar medeltida källunderlag är det 
rimligt att bortse från dem som faktaunderlag. Vilket 
inte hindrar oss från att använda dem om vi vill un
dersöka det underi 600-talet framväxande svenska 
stormaktsväldes behov av en ålderdomlig och stor
ståtlig forntid. Men det är ju en helt annan sak.

Den s.k. ”sägnen” om att Olof Skötkonung ligger 
begraven under något av gravmonumenten utanför 
Husaby kyrka bör därför rimligtvis avföras från de 
vetenskapliga beskrivningarna av orten, - tills man 
tagit fram bättre belägg för att den har något värde
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över huvud taget. Det tycks inte vara frågan om nå
gon ”genom seklerna bibehållen sägen” utan snarare 
en, relativt sent uppkommen, lärd spekulation, som i 
dag närmast har fått karaktären av seglivad vandrings- 
sägen.

Ett lite vidare perspektiv
Av ovanstående beskrivning av forskningsläget fram
går att kopplingen mellan Olof Skötkonungs dop och 
Husaby är synnerligen svag. Samma sak gäller Olofs 
donation av jord och inrättandet av en biskopsstol i 
Husaby, samt den därmed förväntade flyttningen av 
biskopsstolen till Skara. Källunderlaget är mycket 
svagt. Det verkar rimligare att tro att den första bi
skopsorten var Skara. Men här finns underlag till tvek
samhet och forskningen har ännu inte sagt sista ordet 
i frågan.

När det gäller kopplingen mellan ett antal gravmo
nument utanför Husaby kyrkas västportal och Olof 
Skötkonung finns det emellertid knappast någon an
ledning till tveksamheter. Det finns inget i de källor 
och den litteratur som jag gått igenom som tyder på 
att det skulle ha funnits en tradition i frågan före c:a 
1700. Inget tyder på att Olof ligger begravd vid Hu
saby kyrka.

Vad betyder då detta för vår bild av Västergötland 
och Husa by årtiondena kring 1000? Först och främst 
bör vi alltså räkna med Skara som den första biskop
sorten i Västergötland, tills forskningen om Husaby 
gett andra indikationer. Detta leder dock inte till att 
Husaby blir ointressant ur ett historiskt och arkeolo
giskt perspektiv, inte alls. Av allt att döma har Husa
by tidigt varit en mycket viktig ort i såväl landskapet 
som i det framväxande riket. Runstenarna, det myck
et stora antalet förromanska gravmonument, det mäk
tiga kyrktornet och alla arkeologiska fynd runt om
kring talar sitt tydliga språk. Mycket tyder på att 
Husaby varit ett tidigt religiöst och administrativt cen
trum i det framväxande svenska riket, varför inte re
dan under Olofs tid. Men när Olof Skötkonung och 
Hamburg-Bremen skulle skapa en ny biskopsort i

början av 1000-talet så valde man av allt att döma 
Skara.

Om nu Olof Skötkonung valde att placera biskops
stolen i Skara, varför valde han just denna ort? Ge
nom denna frågeställning förs vi in i forskningen om 
Sveriges kristnande och den svenska riksbildningspro- 
cessen. Under senare år har mycket hänt på detta 
område. Den föråldrade bilden om att det var svear
nas erövring av götarna som ledde till Sveriges upp
komst, har efterträtts av ett intressant vetenskapligt 
meningsutbyte där olika teorier står mot varandra.

I Sveriges Kristnande-projektets slutrapport Krist
nandet i Sverige. Gamla källor och nya perspektiv, 
från 1996, behandlar några av artiklarna såväl krist
nandet som riksbildningen.

Carl F. Hallencreutz menar i en artikel att valet av 
Skara skall ses som en medveten strategisk handling 
av Olof Skötkonung. (Hallencreutz 1996 s. 246-248.) 
Olof har inte velat ”erbjuda sin egen kungastad Sig
tuna som bas för kyrkobildningen inom sin maktsfär”, 
skriver Hallencreutz. (Hallencreutz 1996 s. 247.) Han 
tycks alltså mena att Olofs egentliga maktbas var 
Upplandsregionen, och eftersom han inte ville försva
ga sin position där så valde han att placera biskops
stolen i det lite mer perifert liggande Skara. Hallen
creutz analys är naturligtvis mycket intressant, men 
där finns problem. Adam av Bremen ger i sin stiftshis- 
toria en annan beskrivning av händelseförloppet; Olof 
Skötkonung tycks ha fått problem i Upplandsregio
nen, och tvingades därför dra sig tillbaka till Väster
götland, där han också lät inrätta en biskopsstol i 
Skara. (Adam av Bremen s. 102, 103.) Eftersom det 
huvudsakligen är från Adams bok som Hallencreutz i 
övrigt utgår, så undrar man varifrån Hallencreutz får 
underlaget till sin tolkning. Därtill kommer att det 
verkar som om Hallencreutz har kvar en äldre upp
fattning om det gamla Sveariket, där den framväxan
de kungamaktens centrum ständigt låg i Uppland. Vad 
jag kan förstå är detta en uppfattning som i dag i stort 
sett övergivits av forskningen. ( Se t.ex. Janson 1999.)

I en annan artikel i Kristnandet i Sverige försöker 
Thomas Lindkvist också analysera riksbildning och
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kristnande. Lindkvist menar att Olof Skötkonung haft 
svårt att behålla fotfästet i Uppland, medan han däre
mot hade en starkare position i Västergötland. (Lind
kvist 1996 s. 225.) Lindkvist tecknar en bild av ett 
Sverige som vid denna tid bestod av olika regioner 
som skiljde sig ganska mycket åt. Men långsamt men 
säkert växer dessa regioner samman i det man brukar 
kalla en riksbildning. I denna process är kyrkan och 
dess administration tidigt en viktig del. I Lindkvists 
framställning verkar det som om götalandskapen un
der vissa perioder utgjort viktiga maktcentra för kung
amakten och kyrkan. Eftersom Olof Skötkonung hade 
en stark position i Västergötland inrättade han där en 
biskopsstol i Skara, mitt i sin maktsfär. (Lindkvist 
1996 s. 228.) I Upplandsregionen har han däremot 
haft stora problem att genomdriva sin vilja.

Sammanfattning
Denna genomgång av forskning och källor har visat 
att ur vetenskaplig synvinkel är kopplingen mellan Olof 
Skötkonung och Husaby ganska svag, detta gäller då 
såväl dopet som Olofs donation av jord till kyrkan. 
Samma sak gäller Husaby som tidig biskopsort. Men 
fortfarande finns en rad frågetecken kvar. Man kan

endast hoppas att ett framtida samarbete mellan arke
ologer och historiker skall kunna bringa större klarhet 
i frågan. Fortsatta arkeologiska utgrävningar och en 
uppföljning av Hilding Johanssons omnämnande av en 
cisterciensisk källa med information om biskopsstolens 
förflyttning, borde ha högsta prioritet.

Den s.k. ”traditionen” om att Olof Skötkonung lig
ger begravd under något av gravmonumenten utan
för Husaby kyrka bör däremot avföras från den ve
tenskapliga beskrivningen av Husaby, eftersom den 
av allt att döma är en relativt sen lärd spekulation 
utan tillräckligt källunderlag.

Det verkar alltså som om den första biskopsorten i 
Västergötland har varit Skara. Den svenske kungen 
Olof Skötkonung har medverkat till att en biskops
stol inrättats i Skara, under Hamburg-Bremens över
inseende, och den förste biskopen blev Thurgot, 1013. 
Varför valde då Olof Skara? Ja, rimligtvis inte därför 
att Skara låg i ett ointressant ytterområde, nyligen 
erövrat av svearna. Utan snarare därför att Skara låg 
i centrum av kung Olofs faktiska maktsfär, där han 
kunde räkna med stöd från lojala stormän och en fram
växande kristen administration. Kanske har Husaby i 
Västergötland vid denna tid varit en del av den makt
bas som Olof utgick ifrån.





Husabyar, krig och krigare
under yngre järnålder och tidig medeltid

MICHAEL OLAUSSON

Abstract
on the European Continent, the basis of research 
on late Iron Age and early Medieval war and society 
is, above all, a most informatively rich material of con
temporary written sources. Combining archaeologi
cal and written sources is however a method of re
search not often used.The principal source is mainly 
composed of a rich archaeological material consisting 
of weapon- graves, different kinds of fortifications (on 
dry land aswell as in maritime environments) and so 
called warbooties. In a European perspective, the 
contribution by archaeologists to the research on vio
lence and war is still mostly neglected. My purpose 
with this article is to shed light on this very field of 
research, from a Scandinavian point of view, focused 
on the process of stateformation and the role of war 
in it. I argue for a shift of focus from heroic warrior 
campaigns to royal armies of soldiers, intent primari
ly on external warfare. The progress towards more 
marked internal exploitation and control can perhaps 
be understood by the occurence of the system of ”Hu- 
sabyar” (Swed. Husabysystemet). Many of theese 
”Husabyar” have probably played an important role 
strategically and militarily.

Keywords: warfare, warrior, soldier, retinue, tri
butes, internal and external appropriation, state for
mation.

Inledning
I denna artikel kommer konflikternas och krigens be
tydelse i samhällsutvecklingen under yngre järnålder 
och tidig medeltid att lyftas fram. Relationen herre
följe behandlas och en utveckling mot en allt större 
betoning på följet liksom en tilltagande differentiering 
inom detta påtalas. En utveckling från heroiska kriga
re till allt mer professionella soldater kan följas. Frå
gan rörande krigarnas rekrytering och deras sociala bas 
är av största vikt att behandla. Krigens privata respek
tive offentliga sida diskuteras vari inte minst den fram
växande kungamakten och statsapparaten spelar en av
görande roll. Ett försök görs att belysa frågan om ar
méernas storlek och sammansättning, liksom skillna
der i olika typer av krigföring - intern och extern. En 
genomgång av vapen, vapenslag osv görs ej, däremot 
behandlas befästningar och befästningsbyggandets roll 
i yngre järnålderns och de tidigmedeltida samhällena. I 
krigets drivkrafter intar frågan om plundring och tri
buter liksom erövring av territorier en framträdande 
plats. Det magra men befintliga skriftliga källmateria
let har nyttjats i alltför ringa utsträckning i den tidigare 
forskningen. Utifrån ett par berättelser i Rimberts Ans- 
garskrönika diskuteras en rad av dessa frågor. Rele
vansen i dessa prövas mot uppgifter på de något yngre 
runstenstexterna. Jämförelser med anglosaxiska och 
framförallt frankiska förhållanden används och påta
las. Kan uppgifter i källorna om fältslag kopplas på 
något sätt till arkeologiska företeelser? Finns det egent
ligen någon grund för påståendet att skandinaver var 
mindre krigsbenägna än exempelvis franker och ang- 
losaxare.
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Husbyar
Husbyar intar en självklar plats i studiet av den kom
plicerade samhällsutveckling som brukar beskrivas som 
statsbildningsprocess. Lokalt i ett bygdeperspektiv ka
raktäriseras husbyarna som någon form av centralplats, 
en viktig lokal som enligt en modell ingått i ett system 
av platser med centrala politiska, religiösa, merkantila 
och militära funktioner vilka tillsammans format en 
centralbygd (jfr Brink i denna volym). Diskussionen 
kring vad som brukar benämnas centralplatser behand
lar förhållanden mellan människor, sociala relationer 
där begrepp som makt, territorier, stormän, rikedoms- 
centra liksom makt över människor och/eller makt över 
territorier utgör viktiga inslag. Frågan om hur denna 
makt tillskansats, hur den utövats, hur rikedom och 
anseende ackumulerats ställs däremot alltför sällan av 
arkeologer. Mats Widgren har dock nyligen påpekat 
vikten av att beakta framväxten av s.k. centralplatser 
och stormän utifrån ett perspektiv av en lokal agrar 
produktion och tillägnelsen av produkter och överskott 
från denna (Widgren 1998). Frågan om konflikter och 
krig blir utifrån ett sådant perspektiv av mycket stor 
betydelse. Ty krigen rör makt och förmågan att utöva 
makt, dvs. att påtvinga fienden sin vilja för att anknyta 
till en av Carl von Clausewitz centrala militärteoretis
ka teser. Väpnade konflikter och relationer samt olika 
former och sätt på vilket våldet uttrycktes och inte minst 
legitimerades, utgjorde viktiga delar på olika samhäl
leliga nivåer under yngre järnålder och tidig medeltid. 
Inom historieforskningen framför allt på kontinenten 
har denna fråga och dess betydelse för framväxandet 
av de tidigmedeltida kungadömena och staterna efter 
romarrikets fall varit framträdande och allmänt accep
terad (jfr Halsall 1998). Inom arkeologin är däremot 
detta problemområde underrepresenterat och mycket 
underskattat. Mycket talar för att systemet med hus
byar är något som läggs på en äldre hierarkisk politisk 
och bebyggelsemässig struktur. I flera fall utnyttjar man 
också uppenbarligen det äldre systemet. Husbyarnas 
strategiska och fördelaktiga placering ur kommunika
tionssynpunkt är påtaglig och kommer att diskuteras

nedan. Därmed kan frågan om deras eventuella militä
ra funktioner belysas.

Martiala samhällen
Krigföring var förmodligen de politiska eliternas vik
tigaste angelägenhet mellan folkvandringstid och äld
re medeltid. De karolingiska och ottonska rikena har 
karaktäriserats som samhällen vilka i stor utsträck
ning organiserades och formades av krig (Reuter 1999 
s. 13 f.). Från socialantropologiskt håll vill man fram
hålla att vissa samhällen varit mer krigsbenägna än 
andra, och där krigiska eller martiala ideal varit myck
et framträdande och påtagliga (jfr James 1997 s. 19). 
De anglosaxiska och frankiska rikena har allmänt 
beskrivits som ”nations in arms” i motsats till sina 
grannar. Det kan säkert förhålla sig på detta vis, en 
uppfattning som å andra sidan också kan jämföras 
med den vedertagna bilden av de skandinaviska sam
hällena som varande fredliga och betydligt mindre 
krigsbenägna, ”vikingarna” undantagna. Jag är dock 
av den uppfattningen att de skandinaviska samhälle
na och kungadömena under yngre järnålder och tidig 
medeltid var minst lika krigsbenägna och aktiva i det
ta avseende, externt som internt, och att de omfattan
de samhälleliga förändringarna under detta skede i 
flera avseenden kan tillskrivas krig och krigarideal. 
Skillnaderna i synsätt tror jag framför allt kan förkla
ras med olika forskningstraditioner och utifrån det 
faktum att anglosaxiska och frankiska förhållanden 
studerats under en lång tid, framför allt tack vare ett 
rikt skriftligt källmaterial.

Projektet Borgar och befästningsverk 
(BMS)
Det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade pro
jektet ”Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400 
till 1100 e. Kr.” (BMS), som bedrivs vid Arkeologiska 
forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet, syf
tar till att lyfta fram konflikternas och krigens roll i 
samhällsutvecklingen i ett långtidsperspektiv. Konflik-
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ter och krig ses som ett samhälleligt fenomen men kri
get i sig skall inte uppfattas som utvecklingens främsta 
drivkraft. En annan utgångspunkt för projektet är att 
krig och konflikter både spelar en för samhällena re
producerande och konserverande roll och utgör en fak
tor som inneburit förändringar inom samhällets lägre 
och högre nivåer. Flera forskare anser att en stor del av 
den endemiska krigföringen, så karaktäristisk för de 
tidigmedeltida europeiska samhällena (Skandinavien 
inräknat), var ett sätt att upprätthålla status quo bland 
annat då det möjliggjorde en cirkulation av varor som 
var eftertraktade (Halsall 1998). Men samtidigt var ris
ken överhängande för en eskalering av våldet från rai
der till ett regelrätt krig. Ett krig kunde spridas från 
dess epicentrum ut mot periferin, liksom utifrån och 
inåt. Guy Halsall anser att det finns tecken på meka
nismer som var till för att stoppa en sådan eskalering. 
Merparten av de kända konflikterna hos merovinger 
och franker tycks i stor utsträckning ha stannat vid hot 
eller vid skärmytslingar (Halsall 1998). Regelrätta fält
slag var mindre vanliga (jfr Leyser 1994, Reuter 1985, 
1990, 1999). Plundring och tributer var vid sidan av 
erövring av territorier en av de viktigaste inkomstkäl
lorna för de politiska eliterna och därmed källan till 
krigståg och kampanjer. Motsattsparet och enheten i 
systemet med hövding-följe, tycks vara mycket centralt 
för kunskap och förståelse av de politiska/militära för
ändringarna under yngre järnålder och tidig medeltid.

Hittills är det framförallt vapenfynd i gravar som 
varit föremål för arkeologers intresse liksom s.k. krigs- 
bytesoffer samt i viss mån maritima spärrsystem. Be
fästningsverkens potential har däremot tidigare inte 
beaktats. BMS-projektet utgår ifrån att detta rika käll
material kan utgöra ett mycket viktigt inslag och fung
era som grund för helt nya studier kring utformandet 
av en tidig riks- och statsbildning i Sverige. Omfatt
ningen liksom orsakerna till uppförandet av befäst
ningar har varierat kronologiskt och regionalt. En
staka befästningar har säkerligen uppförts under pe
rioder av kris men en generell förklaringsmodell som 
enbart betraktar dem som passiva reflexioner av tem
porära krissituationer synes felaktig. Istället bör de

uppfattas som väsentliga inslag i en politisk maktstruk
tur där enstaka befästningar har haft centrala funk
tioner. Att just Husabyar skulle rymma en specifik 
militär funktion och till och med fungera som garni
sonsplatser har anförts framför allt inom äldre ort- 
namnsforskning (jfr Pettersson i denna volym). A 
andra sidan har ett flertal ortnamn av centralplatska- 
raktär och/eller med ett militärt suffix lanserats som 
garnisonsplatser eller bebyggelse speciellt för krigare. 
Det gäller namn som Karby och Skälby liksom Tuna- 
gårdar. På grund av betydande organisatoriska, för- 
sörjningsmässiga och andra logistiska problem torde 
detta vara en orimlighet. Därmed inte sagt att det inte 
funnits platser som hyst någon form av garnison eller 
bebyggelseenheter som kan knytas till personer med 
militära/politiska funktioner. Rinkebyar, Hersbyar och 
Tegna byar utgör exempel på sådana möjliga platser. 
Garnisonsplatser är något som dessutom klart måste 
kunna påvisas arkeologiskt. Stefan Brinks central- 
bygdsmodell vari ingått en rad olika enheter med del
vis skiftande funktioner, men vilka tillsammans bil
dat en central övergripande rumslig och politisk en
het, framstår som mycket viktig för projektets verk
samhet. Skall man alltså förvänta sig att finna befäst
ningar i dessa miljöer? Eller framträder närvaron av 
krigare i förekomst, ja till och med en koncentration 
av krigargravar vid gårdar med speciella ortnamn som 
exempelvis Karleby, Rinkeby? Vår ringa kunskap om 
befästningar under yngre järnålder och tidig medeltid 
innebär att vi inte kan säga huruvida även s.k. forn- 
borgar uppförts, alternativt återanvänts, under den
na tid. Eller har förändringarna under vendel- och vi
kingatid inneburit ett förändrat stridssätt, ny militär
teknologi och därmed nya uttryck och former inom 
befästningsarkitekturen, förändringar som indikerar 
skiften i en topografisk hierarki, nya uttryck i mak
tens landskap?

Diskontinuiteten i befästningsbyggandet
Mycket tyder på att antalet platser med en eller flera 
centrala politiska, religiösa, och militära funktioner,
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liksom platser med hantverk och handel minskar un
der loppet av ett par hundra år, från 400-tal till 700/ 
800-talen (jfr Lundqvist m.fl. 1996, Larsson & Hårdh, 
red 1998). Men som Ulf Näsman påpekat är det vä
sentligt att söka komma fram till vari centraliteten 
bestod (Näsman 1998a). Kommunikationsmässigt 
strategiska platser tycks bli ett allt väsentligare inslag. 
Flera husbyar uppvisar just detta karaktärsdrag. Det 
är dock helt klart att uppförandet av befästningar inte 
uttrycker något jämnt flöde. I ett europeiskt perspek
tiv är förekomst liksom relativ avsaknad av befäst
ningar något mycket signifikant (Olausson 1995, 
Damminger 1998). Vi kan se platskontinuitet liksom 
återanvändning av äldre lämningar i vissa samman
hang men det är framför allt en diskontinuitet mellan 
de olika befästningsperioderna som är det markanta 
draget. Lokalisering till nya topografiska lägen och 
landskapsrum är signifikant och ett exempel på dis
kontinuitet och brott. En annan faktor man måste 
räkna med i sammanhanget är varierade och delvis 
olika former och strukturer vilka kan vara lokalspe
cifika. Storgårdar som Gamla Uppsala, Ringstad och 
Svintuna i Östergötland, Husaby i Glanshammar i 
Närke liksom enstaka storgårdar i Danmark som ex
empelvis Tissø på Själland har varit inhägnade av kraf
tiga palissadhägn. Men det är tveksamt om det i dessa 
fall rör sig om verkliga befästningar. Nyligen har sam
manställningar gjorts av frekvensen av krigsindike- 
rande faktorer som borgar, krigsbytesoffer, maritima 
spärranordningar. Detta har jämförts med mängden 
av omnämnanden av krig i skriftliga källor (Näsman 
1998b fig. 1). Resultatet visar på en markant ökning 
av olika materiella lämningar som kan anses vara 
krigsindikerande fram till ca år 500. Därefter saknas 
dessa helt. Ett närmast omvänt förhållande illustrerar 
förekomsten av skriftliga källor. Dessa är allenarå- 
dande från ca 700 till 1100. Jag anser att bilden är 
något förenklad. Vad den i bästa fall kan säga är att 
traditionen att offra besegrade fienders utrustning 
upphör markant. Varför detta sker berörs i mindre 
utsträckning. Diagrammet ger även en grov uppfatt
ning om vad vi vet om befästningar/fornborgar idag

utifrån en alltför begränsad empiri. Den visar att de 
folkvandringstida samhällena var martiala och syn
nerligen benägna att uppföra befästningar. Framtida 
forskning, tror jag, kommer att visa att denna ten
dens håller i sig. Men bilden kommer att differentie
ras betydligt och man kommer att kunna påvisa att 
befästningar och maritima pålspärrar uppförs även 
efter år 500. Det väsentligaste som kanske glöms bort 
i sammanhanget är att samhällsstrukturerna föränd
ras och med dem krig och konflikter och därmed även 
till viss del krigets uttryck och organisering. Detta är 
något som BMS-projektet vill söka påvisa.

Andra viktiga frågor som behandlas inom ramen 
för projektet rör den militära materiella kulturen och 
teknologin. Detta och dess ideologiska implikationer 
i ett internationellt perspektiv behandlas av Niklas 
Stjerna som ett doktorsarbete. Ett andra doktorsar- 
bete utförs av Charlotte Hedenstierna Jonson kring 
stil och ikonografi med syftet att spåra militär organi
sation och att frilägga en politisk geografi och makt 
under yngre järnålder och tidig medeltid. Arbetena 
rör politisk kultur under den aktuella tiden där kom
plexa vapenuppsättningar med speciella stilistiska och 
ikonografiska utföranden liksom klädedräkter utgjor
de kraftfulla demonstrationer av militär/politisk makt 
och auktoritet. Detta är materiella lämningar som ut
trycker både symbolik och handling, något som speg
lade och formade rådande mentaliteter kring krigari- 
deal. Detta innebar dessutom betydande ekonomiska 
och sociala investeringar. Samma sak kan sägas om 
befästningar, förhistoriens monumentalarkitektur. 
Befästningar liksom vapenuppsättningar kan i sitt sam
manhang ses som symboler för olika sociala identite
ter.

Arkeologi och skriftliga källor
En systematisk och kritisk genomgång av samtida 
skriftliga källmaterial är i högsta grad påkallad. Re
sultaten måste jämföras med och ställas mot den ar
keologiska kunskapen rörande vapen och konflikter. 
Detta kommer med all säkerhet att medföra att upp-
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Fig. i. Sammankomst i hallen: aristokraternas och krigarnas mikrokosmos. En scen från Bayenxtapeten visar hur Hertig 
Wilhelm av Normandie sitter i sitt högsäte och håller ett svärd som tecken på sin makt och överhöghet. Mannen i mitten 
är saxarnas jarl Harald Godwinsson. Bakom hertigen står en spjutbeväpnad normand som tycks assistera denne i samtalet 
med jarlen. Kanske är det livvaktens kommendant. Harald sekunderas av en av sina män. Längs bak står tre soldater ur 
hertigens livvakt - huskarlar? Notera det skägglösa normandiska modet med rakade nackkar och lugg. Saxarna är mustasch
prydda och har längre hår. Teckning av Francsiska Sieurin-Lönnqvist efter Rud 1992.

lysningar rörande vapen, stridsteknik, taktik och or
ganisation under framför allt vikingatid-tidig medel
tid kan erhållas. För de skandinaviska ländernas vid
kommande är bristen på samtida skriftligt källmate
rial påfallande när vi skall söka rekonstruera bilden 
av krig, dess organisering, olika truppslag, krigens 
påverkan på samhällen och människor liksom dåti
dens människor inställning till våld och krig. I syn
nerhet Rimberts Vita Ansgarii, men i mindre utsträck
ning Adam av Bremens Gesta, rymmer beskrivning 
av stor vikt i sammanhanget. Till dessa måste givetvis 
även runstenstexter och de isländska Eddadikterna, 
Kungasagorna samt ortnamnsmaterialet fogas. Den 
analys av runstenstexter som i kombination med stil
analyser och bestämning av teknologisk kvalité och

som bedrivs vid Arkeologiska forskningslaboratoriet 
kan ge en hel del ny kunskap och är föremål för ett 
doktorsarbete (Laila Kitzler) liksom flera magisterupp
satser (Cecilia Augustsson, Zelimir Lindholm). Infor
mations- och kunskapspotentialen i stenarnas texter 
rörande militära ”titlar”, sammanhangen bakom dessa 
liksom frågor kring organisation, kampanjernas sta
tus och offentliga respektive privata sida tycks vara 
betydligt underskattad.

Visserligen skriver Adam av Bremen att sveonernas 
stammar var utmärkta i fråga om styrka och vapenfö- 
ring ”och dessutom framstående krigare både till häst 
och till sjöss. Därför ser de ut som om de genom sin 
kraft blir herrar över övriga nordiska folk” (Gesta:22). 
Liknande beskrivningar återkommer hos Adam även
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rörande andra folkslag och att svearna skulle ha varit 
mer krigsbenägna än sina övriga skandinaviska gran
nar förefaller orimligt. De frankiska, ottonska och ang
losaxiska kungarna beskrivs på liknande sätt i andra 
och samtida källor. Adams Gesta innehåller i detta sam
manhang framförallt skildringar och upplysningar om 
politiska förvecklingar, kungar och krig, men på ett 
allmänt plan. Rimberts krönika rymmer däremot två 
konkreta skildringar av krigsföretag, dessutom olika 
till sin karaktär. Här föreligger självklart en stor risk 
att texten ”övertolkas”, inte minst med tanke på bris
ten av samtida och inhemskt komparativt material. Hos 
Rimbert finns beskrivningar som låter oss ana olika 
ansvarsförhållanden och som lämnar viktiga bidrag till 
kunskap om vilka det är som krigar, relationer mellan 
hövdingar, följenas liksom krigsföretagens organisering 
varför textens betydelse inte kan underskattas. Slutli
gen och inte minst gläntar krönikan på dörren och lå
ter oss skymta orsakerna bakom olika krigsföretag och 
ger alltså till viss del även dåtidens människors syn på 
detta samhälleliga fenomen.

Betraktelser från ett murkrön
Den första berättelsen handlar om kung Anund som 
fördrivits från svearnas land och levde i landsflykt i 
Danmark hos kung Horic (den äldre). Omkring år 
848 och tre år efter det att Horic angriper och brän
ner Hamburg, genomför Anund ett angrepp på Bir- 
ka, ty ”han ville gärna återerövra sitt rike” säger Rim
bert. I utbyte mot militär hjälp erbjöd han danskarna 
staden Birka som de skulle komma i åtnjutande av 
utan militära förluster. Hur kunde han lova detta? 
Kung Horic bistod med 21 skepp, Anund hade elva 
egna, totalt 3 2 skepp, en ansenlig styrka med andra 
ord. Rimbert uppger att svenskarnas kung som inte 
namnges, befann sig för tillfället långt därifrån och 
”hövdingarna och folkets uppbåd hann inte samlas” 
- et principes ac populi multitude) congragari non 
poterant. Här finns den berömda passagen om att in
vånarna tog ”sin tillflykt till borgen som låg i närhe
ten”. Borgen ansågs för svag, offren till gudarna hjälpte

inte varför förhandlingar inleds. Inga uppgifter läm
nas om en eventuell garnison: de enda som fanns där
städes var Hergeir, stadens prefekt, samt köpmän och 
”folk som fanns kvar”. Anund erhöll den begärda lö
sensumman på 100 pund silver och staden fick på så 
vis fred. En blygsam summa med tanke på de höga 
belopp som i andra och liknande situationer figurerar 
i exempelvis frankiska källor. En spricka uppstår i 
angriparnas styrka. Rimbert anger att det var endast 
danskarna som visade missnöje med utebliven plund
ring och byte. Konflikten inom belägringsstyrkan och 
mellan denna och de belägrade tecknar Rimbert som 
en ideologisk kamp mellan den hedniska seden att 
offra än mer till gudarna eller att lägga sin hand i den 
nye gudens beskydd. Anund och danskarna kastar lott 
för att utröna gudarnas vilja rörande plundringspla- 
nerna. Lotten visade att man inte borde ge sig på Bir
ka utan istället en avlägsen stad i slavernas land, nam
net på de olyckliga anges dock inte: ”Danskarna trod
de nu, att detta var en gudomlig befallning till dem, 
och bröt därför upp från platsen och skyndade raka 
vägen till den andra staden. De gjorde ett blixtöver
fall på invånarna, som levde där i lugn och ro, och 
tog staden med vapenmakt och återvände hem efter 
att ha tagit mycket byte och många skatter.”

Ran - illegal tillägnelse
Vad hände med Anund? Han som kommit för att 
plundra stadsborna och återinsättas som kung, läm
nade tillbaka pengarna och stannade kvar en tid för 
att ”försona sig med sitt folk”. Detta har tolkats som 
att Anund kan ha haft sympatisörer i Birka och dess 
omland (VA not 239). Uppgifterna om att han stan
nade kvar en tid - han nämns aldrig mer, visar med 
all tydlighet på hans svaga ställning. En möjlig tolk
ning av det fortsatta händelseförloppet är att Anund i 
grunden genom sitt agerande förlorade sitt politiska 
och militära stöd. Han spelade högt men då inga av 
hans utfästelser infriades och samtliga blev lottlösa, 
förlorade han i anseende och inflytande i förhållande 
till enstaka kvarvarande ”trogna män” samt medlem-



HUSABYAR, KRIG OCH KRIGARE

marna i hans eget följe. Kanske anslöt sig Anunds föl
je till den andre, framgångsrike och ”riktige kungen”, 
den icke namngivne. Det kan röra sig om kung Olof 
som var Ansgars motpart vid dennes andra besök till 
Birka i partes Sueonum år 85 z. Eller en kung Erik 
som nämns som ”er förre kung Erik” i anslutning till 
Ansgars andra besök (Eirikr Uppsali eller Erik Refils- 
son, VA 26, not 364). En annan möjlighet är att det 
förekommit någon form av samregerande, ett plura
listiskt kungadöme (jfr Norr 1998 s. 167 f.). De franki- 
ska kungarna introducerade sina äldsta söner i politi
ken och överlät en stor del av ansvaret på dessa men 
något sådant är det uppenbarligen inte fråga om här 
(jfr James 1997). Rimbert talar hela tiden om både 
danskar och svenskar som politiska konstellationer, 
att de består av ett flertal folk; gentes Sueonum (VA 
14), men bara om en kung. Vi skulle även kunna för
stå Anunds fall som ett mentalt/ideologiskt misstro
endevotum från omgivningen och att Anunds ageran
de betraktades som ett brott mot vad dåtidens sam
hälle och människor ansåg vara legitimt respektive il
legitimt våld. Inte våld i sig utan sättet och samman
hanget. Han försökte tillskansa sig makt och byte ge
nom rån, dvs. illegal tillägnelse (jfr Morris 1998 s.144- 
146). Bakgrunden till denna del av berättelsen är på 
många sätt dunkel och oklar.

Plundringståg och tributer
”Vi skall inte underlåta att berätta om hur Herrens makt 
uppenbarades för svenskarna,” utropar Rimbert trium
fatoriskt (VA 30). Den andra berättelsen handlar än en 
gång om ett krigsföretag men nu rör det sig om en 
omfattande extern kampanj under ledning av sveakung
en. Sensmoralen är att Rimberts åhörare och läsare skall 
förstå hur svenskarna vederfors Herrens makt och in
flytande i en svår stund. Krigståget som Rimbert be
skriver genomfördes förmodligen år 852/53 mot kure
rna vilka bebodde ett område i nuvarande Lettland. 
Rimbert låter meddela att kurerna hade lytt under svear
nas välde förr i tiden (förmodligen tributskyldiga), men 
gjort ett framgångsrikt uppror. Danskarna som kände
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till detta samlade en stor flotta (sannolikt under kung 
Horic den äldre) och avseglade till detta land som hade 
fem städer. Danskarna blev dock slagna och förlorade 
hälften av manskap och fartyg. Kurerna tog guld, sil
ver och mycket annat byte från danskarna (danskarna 
hade uppenbarligen varit segerrika hitintills). Kung Olof 
och svenskarna ville göra något som danskarna inte 
hade lyckats med, ”och med hänsyn till att kurerna ju 
också tidigare hade lytt under dem, samlade de en väl
dig här och avtågade till deras land”. Först kom de till 
Seeburg, möjligen Seleburg vid Duna. Staden intogs och 
brändes. Svenskarna lämnade sina skepp och begav sig 
”i vild upphetsning fem dagars väg”, till en annan stad 
som hette Apulia, Apole. Striden som följer blir myck
et våldsam med stora förluster på bägge sidor. Stunden 
av modlöshet och resignation infann sig varför man 
kastade lott och fann ”att Kristus ville hjälpa dem”. 
Hela styrkan samlades och ställde upp sig i en cirkel 
för att inleda anfallet men staden kapitulerade strax 
därefter. Bytet blev enormt: enligt Rimbert överlämna
des allt guld och alla vapen erövrade av danskarna året 
innan. Till detta ett halvt pund silver för varje invånare 
i staden, dessutom som tribut ”den skatt som vi förr 
brukade betala”, samt att lämna gisslan och ”att hä
danefter lyda er och acceptera er överhöghet som för
ut”. Men Rimbert återger missnöje bland vissa i svear
nas styrka. Ty trots segern, med enorma byten kunde 
de unga krigarna ”ännu inte lugna sig... och ville ing
enting annat än strida”. Erfarenhet och pragmatism tog 
dock snabbt överhanden och kungen och hövdingarna 
”som var förståndigare” slöt fred med stadsborna, tog 
emot deras försäkran och ingick förbund med dem.

Arméernas storlek och 
sammansättning
Kungens trogna män
Med utgångspunkt från Rimbert framträder en poli
tisk struktur där svearna, en politisk konstellation be
stående av flera folk; gens Sueonum, har en kung. Rim
bert nämner aldrig götar, Gotbi. Innebär detta att dessa
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vid denna tid var en del av en större östersj opolitisk 
maktkonstellation dominerad a v gens Sueonum} I alla 
viktiga ärenden samlar kungen ”sina män” - fidelibus 
omnium. Med ”sina män”, menas uppenbarligen kung
ens närmaste, vilka bör vara liktydigt med de förnäm
sta stormännen inom partes Sueonum. Hur stort detta 
var territoriellt och politiskt är en annan historia. Kung 
Olof sammankallade först ”sina hövdingar”, principes, 
för rådslag där beslut fattades med lottens hjälp (för
modligen i frågor där det rådde oenighet). Kungens och 
hövdingarnas beslut presenterades därefter för ett ting 
- folket. Kung Olof kunde ej ge Ansgar tillstånd till 
missionsverksamhet utan att frågan behandlats på ett 
annat ting i en annan del av hans rike. I Birka som 
framställs som centrum i partes Sueonum hade kungen 
en hövitsman, praefectus vid som även var kungens 
rådgivare consiliarius regis. Denne var jordägare - Rim
bert berättar att en kyrka uppfördes på hans egendom. 
Kungens trogna män och hövdingarna måste även för
stås som jordägare även om ingenting sägs om detta 
uttryckligen.

Trupp storlekar
Berättelsen om Anunds krigståg mot Birka ger oss inte 
mycket att gå på vad gäller härens sammansättning. 
Däremot kan vi uppskatta belägrarnas antal. Anund 
hade 3 2 skepp och räknar vi med en besättning på 4 5 
man ger det en styrka på 1440 man. Även om vi redu
cerar antalet något, så var det en ansenlig styrka, fullt 
kapabel att genomdrivna en effektiv belägring av sta
den och borgen, i synnerhet som sistnämnda ansågs 
för svag i sammanhanget. Att värdera uppgifter om 
härarnas storlek, i de fall dessa anges i exempelvis Heim
skringla är mycket problematiskt. Vi rör oss i ett sam
manhang med ett synnerligen skiftande källmaterial inte 
minst kvalitativt, med berättelser om kungar och höv
dingar som ställer ett ”folk” i vapen till mindre men 
mer professionella styrkor och till feodaltidens ryttare 
och följen. Vår egen tids uppfattning om ett demokra
tiskt försvar och allmän värnplikt och inte minst med 
en romantisk syn på ”fria bönder”, krig och fred i ett

svenskt historiskt perspektiv, gör beräkningsföretaget 
minst sagt svårhanterligt. Men är det så, att vi alltid 
skall inta en kritisk hållning när de medeltida texterna 
talar om stora arméer, men acceptera det som fakta 
när man rör sig med blygsammare siffror? Kung Anunds 
32 skepp med över 1000 man är en stor enhet. Vi mås
te räkna med att någon form av tross, allehanda tjäna
re som bland annat skulle ta hand om de mobila rike
domarna/skattkistan men även kvinnor samt slavar 
hörde till arméerna. Det är uppenbart att en så pass 
stor kontingent vid en utdragen belägring skulle ha inne
burit betydande logistiska problem. Som en jämförelse 
kan vi ta frankerna och deras kampanjer. Dessa forbe
redes på sammankomster mellan kungen och hans trog
na män under våren. Fälttågen kunde genomföras un
der årets alla tider men man föredrog perioden mellan 
augusti och oktober, efter skörden och före jakten (Reu
ter 1999 5.23-24). I jämförelse med grannfolken som 
frankerna bekrigade hade de en utvecklad logistik, men 
försörjningsproblemen var till syvende og sist en starkt 
bidragande orsak till att frankerna sökte klara av fält
tåget så snart som möjligt.

Anund hade en armé som var minst dubbel så stor 
som Birkas befolkning, men om vi skall tro uppgifter
na, en låg siffra jämfört med Kung Horic den äldre 
som 845 brände Hamburg med en styrka på 600 skepp 
(AB 845, jfr VA 16). År 885 belägrades Paris av en 
flotta på 700 skepp. Den danske hövdingen Siegfried 
hade enligt en vis Abbo som beskrivit händelserna, en 
styrka på 40.000 man, vilka ställdes mot 200 parisiska 
försvarare (Bradbury 1992 s. 42 f.). Stormangreppen 
misslyckades, vikingarna grät, slet sitt hår och hånades 
av sina kvinnor! Angreppen återupptogs, den här gång
en med hjälp av belägringsmaskiner. Mig veterligt är 
Abbos historia den enda berättande källa som nämner 
att vikingar inte bara hade belägringsmaskiner utan 
även kunde konstruera dylika. Att de visade prov på 
avancerade belägringar liksom att motstå belägringar 
och genomföra lyckade utbrytningar och motangrepp 
framgår av exempelvis den anglosaxiska krönikan lik
som Fuldaannalerna och den helige Bertianinis anna
ler. En undsättningshär anlände och till slut segrade
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frankerna (Bradbury 1992 s. 45-47). Abbos text är 
självfallet segrarens och fylld av retorik och överdrif
ter. Berättelsen visar att en skandinavisk armé under 
denna tid inte enbart bestod av krigare, åtminstone inte 
vid dylika omfattande företag och kampanjer som be
drevs över längre perioder. Från och med 843 finns 
uppgifter i de frankiska annalerna om att vikingaenhe- 
ter gick i vinterkvarter och byggde befästningar. Ab
bos berättelse visar dessutom på ett av de få tillfällen 
där kvinnor tillåts agera i källorna.

I beskrivningar av omtalade drabbningar som Brå- 
vallaslaget, på Fyrisvallarna eller vid Svolder anges 
flottornas eller arméernas storlek i mycket höga siff
ror. I slaget vid Fyrisvallarna ca år 985, blev Styr
björn Olavsson (Starke) i grunden besegrad av sin far
bror och svearnas kung Erik Björnsson Segersäll. Styr
björn anlände till Svitjod med en flotta om 1200 skepp 
vilket kan ha inneburit en armé på upp mot 50.000 
man. Eriks armé anges som numerärt underlägsen Styr
björn vilket självklart gjorde hans seger ännu större 
och än mer lysande (jfr Strid 1993).

Organisation
Hur var hären organiserad och kan vi urskilja olika 
delar i denna utifrån rangordning, olika vapenslag 
osv.? Kungen leder krigståget mot kurerna assisterad 
av sina hövdingar. Även om vi inte kan värdera Rim
berts uppgifter att det rörde sig om en ”väldig här” är 
det knappast fråga om en privat kampanj men inte 
heller ett offentligt, nationellt företag. Vi kan endast 
urskilja tre nivåer inom hären: kungen, hövdingarna 
och ”unga krigare”. Kungen bör ha kommit med en 
grupp egna krigare ”karlar”. Kungens följe utgjordes 
av hans trogna män, hövdingar med sina egna kriga
re. Säkerligen deltog även hövdingar av lägre rang med 
egna krigargrupper. Krigsföretaget mot kurerna kan 
beskrivas som en Lid, där kungen var Lids forungi. 
Att kungar organiserade och ledde externa krigsföre
tag kan beläggas genom uppgifter i Heimskringla. Men 
jämför vi dessa med uppgifter på 1 ooo-talets runste
nar är det svårt att finna belägg för kampanjer som

leds av svenska kungar. Här är det den lokala aristo
kratin och stormännen som organiserar och leder ex
terna kampanjer. Att ett stort antal representanter för 
denna samhällsklass deltar i krigståg organiserade av 
främmande kungar omnämns på ett flertal stenar. 
Knut den stores Englandståg är ett exempel på detta. 
Avsaknaden av belägg på runstenar för kungligt led
da krigståg under 1 ooo-talet, uppfattas som ett teck
en på dess svaga ställning bland gentes Sueonum. Jag 
är dock mycket tveksam till om det verkligen förhöll 
sig så att inga sveakungar ledde krigståg under denna 
period (jfr Lindkvist 1988 s. 179 f.). Vi kan inte be
trakta kung Olofs kampanj som en slags ledung där 
kungen kunde kräva mobilisering av ett allmänt krigs
tåg med ”fria män under vapen” som en kunglig rät
tighet (jfr Lindkvist 1989, Lund 1996). Kungens möj
ligheter har i första hand grundats på prestige och rykte 
liksom militär förmåga och kapacitet, vilket har varit 
en förutsättning för att kunna knyta lokala stormän 
till sitt fälttecken. Omfattande krigsföretag som Knut 
den stores erövring av England 1018 har av flera fors
kare uppfattats som ett ”allmänt” eller ”offentligt” 
krigsföretag och har setts som ett brott mot äldre ti
ders ”privata” kampanjer. Som Niels Lund påpekat 
kunde Knut inte utifrån någon egen rätt ställa krav 
på Danmarks befolkning, han var inte det danska fol
kets överherre vid denna tidpunkt. Han hade mist sin 
arvedel och hans krav på delad makt över Danmark 
skulle nås genom en erövring av England (Lund 1996 
s. ii8 f.). I sitt företag var Knut helt beroende av bi
stånd från stormännen med sina följen för att kunna 
genomföra Englandståget (jfr Lund 1996 s. 120 & 
286 f.).

Appellativ och s.k. titlar med militära förtecken som 
Thegn, Herse, Styrir, Jarl och Huskarl brukar näm
nas när organisation under yngre järnålder behand
las. Thegn och Huskarl finns både som appellativ och 
som egennamn och den rumsliga spridningen av om
nämnanden på runstenar liksom som gårds- eller by
namn (Thegnabyar), uppvisar en mycket ojämn och 
svårtolkad bild. I Mälarlandskapen inklusive Närke 
förekommer Huskarl endast vid åtta tillfällen; som
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appelativ i tre fall (Södermanland i, Uppland 2), i öv
rigt som egennamn (Uppland). Frågan om vad som 
ligger bakom dessa s.k. titlar och hur de skall förstås 
inom en militär organisation är föremål för en sär
skild bearbetning (Lindholm manus).

Med hänvisning till b la Turingestenen (Sö 338) i 
Södermanland, brukar huskarlar uppfattas som hird
ens medlemmar, en grupp med personliga band till 
sin herre; drotthin. De tycks ha fungerat som en grupp 
avlönade och belönade professionella krigare även i 
Danmark och England. I de norska och isländska sam
hällena är uppgifterna mer motstridiga och mycket 
tyder på att huskarl var en arbetare på gården. I be
rättelsen om Olov den heliges bygge av en kungsgård 
i Nidaros, berättar Snorre i Heimskringla att Olov 
”indelade männen efter vad de uträttade som det var 
sed bland kungarna”. Han hade sextio hirdmän och 
trettio huskarlar som skulle utföra arbetet på gården. 
Dessutom hade han många trälar (Kap 57.). Men ti
digare i sagan har Snorre återgivit en episod där skal
den Sigvat fick en guldring av kung Olav i skaldelön 
och som ett tecken på att han blev hans hirdman. Sig
vat diktade då: ”Jag tog villigt ditt svärd, krigare, och 
utan ånger. Det är en lovvärd syssla och jag vill tjäna 
dig. En god huskarl fick du, konung, och jag fick en 
god härskare. Båda fick vi något gott” (Kap 43.). Lite 
längre fram skaldar Sigvat ett långt kväde till kung 
Olav vari återigen ”huskarlens” status som följesman 
betonas: ”Jarlars ättling bad dig, givmilde furste, att 
du möter varje huskarl väl vars vägar leder hit” (Kap 
91). I andra sammanhang görs klara distinktioner 
mellan hirdmän och huskarlar. Vid ett Uppsalating 
satt kung Olof Eriksson (Skötkonung) med sin hird. 
Mittemot kungen satt Rögnvald jarl med sin hird och 
lagman Torgny med sitt huskarlsfölje\ (Kap. 80, min 
kursiv.). Distinktionen är påtaglig men vad betyder 
det? I sammanhanget framstår hirdmannen som de 
professionella krigarna medan lagmannens huskarlar 
är mer att jämnställa med tjänare, kanske beväpnade. 
Stefan Brink anser att ordet huskarl kan härledas från 
gammaldanskan med ursprung i Danelagen. Huskarl 
finns i gammalengelskan men då som ett låneord från

danskan. Funktionen och ordet var en uppfinning i 
det dansktalande hovet som en distinktion mot det 
skandinaviska ”karl” (Brink 1999 not 3).

Uppenbarligen förhåller det sig så att följeorgani
sationen har förändrats påtagligt, från Tacitus beskriv
ningar i Germania till runstenarnas omnämnanden av 
följen och krigarskaror. Som företeelse och begrepp 
har den behandlas alldeles för statiskt i forskningen. 
Vi rör oss med en föränderlig organism, mentalt och 
funktionellt som är mycket svårfångad. Kan begrepp 
som ledung, hird och lid jämnställas som allitereran- 
de synonymer men att de i grunden beskriver en och 
samma grundstruktur - ett följe? vari deltagarna kalls 
för huskarlar, lidar, hemtaegar, hirdmän osv. Det torde 
vara helt felaktigt att jämnställa ledung och lid. Lid 
är det äldsta kända begreppet av dessa och ledung 
nämns först på 1200-talet. Grundbetydelsen i ordet 
Lid är att färdas eller gå och kan i gammalsvenska 
betyda både hird och följe. Med hird förstås i vissa 
sammanhang en grupp, en del av en större kontingent 
- ett följe. Frågan är om man kan göra betydelsemäs
siga distinktioner utifrån runstenstexter som ”dog i 
Ingvars lid” eller ”föll i Gudvers följe”. Ingvars lid 
syftar förmodligen på hela den samlade enheten med
an Gudvers följe skulle kunna vara dennes personliga 
hird. Men detta är långt ifrån självklart. Utifrån 
Heimskringla tycks hirden utgöra en skara utvalda 
krigare direkt knutna till en kung eller hövding. Där 
situationen så krävde ingick hela eller delar av hirden 
i ett följe tillsammans med exempelvis ”mäktiga bön
ders söner”. Till skillnad från hirden utökades eller 
minskades följets antal och sammansättning alltefter 
behov, och kunde rymma tillfälligt anslutna. Kungli
ga och/eller aristokratiska personer, anslöt sig vid 
landsflykt eller vid besök i andra länder till den lokale 
kungens, herrens följe. I sin begränsade form utgjor
des följet (hövdingarna) liksom medlemmar i hirden 
av en grupp ”bröder” något som framkommer från 
flera runstenstexter.

Kungens trogna män ingick i kungens följe men 
hade egna följen i sin tur. Den anglosaxiske jarlen 
Harold Godwinsson var under sitt besök i Norman-
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die hos hertig Wilhelm medlem i dennes följe och del
tog i Wilhelms kampanjer mot upproriska vasaller i 
Bretagne. Som tack fick Harald en komplett rustning 
av Wilhelm och blev hans man. Benämningen Lid tycks 
alltså syfta på en större grupp, ofta en skeppsburen 
styrka som opererar över större områden. Sjöstrider 
dominerar kungarnas krigståg i exempelvis Heims
kringla men även landstigningar och landstrider före
kommer. Småskaliga konflikter, raider och överfall 
till lands i form av olika hämnd- och bestraffningsak- 
tioner riktade sig mot kontrahentens gårdar där hu
vudmålet tycks ha varit hallen i vilken man innestäng
de fienden för att därefter bränna ned alltsammans. 
Det var ett företag man genomförde med sin hird och 
som ett slag av våldsaktioner som utövades framför 
allt av olika stormän men understundom även av 
hämndlystna kungar. Lid däremot bör inte tolkas som 
herrens/stormannens egen styrka. Liden kunde bestå 
av tränade män rekryterade inom sinsemellan stora 
geografiska områden och som belönas alternativt av
lönas, men det kan även ha varit en större samman
slutning i allmänhet (jfr Morris 1998 s.151).

Vad kan vi säga om kung Olofs armé i övrigt? Möj
ligen utgjorde gruppen ”unga krigare” härens huvud
del, fördelade på och knutna till olika hövdingar, deras 
ideologiska, sociala och militära förebilder inom kri- 
garsamfundet och samhället i stort. Här är det förstås 
frestande att i benämningen ”unga krigare” läsa in 
1000-talets drengar som de omnämns på ett stort antal 
runstenar. Spelet och dialogen mellan erfarenhet ut
tryckt av äldre veteraner å ena sidan och hetsiga, oer
farna unga krigare å den andra, förekommer inte en
bart i Rimberts berättelse, utan i flera sammanhang i 
den norröna litteraturen och tidigmedeltida hjälteepos. 
En episod i berättelsen om striden om Finnsborg som 
den återges i det s.k. Finnsborgsfragmentet och i 
Beowulf (jfr Herschend 1997) är belysande. Platsen är 
en kungsgård på Jylland. En grupp daner har barri- 
kaderat sig i den stora hallbyggnaden. Jutarna tränger 
på från utsidan, mest den unge Garulf, som varnats för 
följderna av sitt handlande men som envisas och tränger 
sig fram till dörren för att fråga vem som håller den

samma. Mot sig har han den erfarne Sigferdt som på 
ett retsamt och underfundigt sätt klargör för Garulf sin 
erfarenhet som krigare. Han har upplevt mycken sorg 
för egen del men talet ger kanske först och främst ut
tryck för att många stupat för hans hand. Antingen 
måste han besegras eller så dör man om man misslyck
as med attacken. Utgången är given; Garulf har förlo
rat allt förstånd och är den som stupar först ”av byg
dens folk” (Herschend 1997 s.26).

Dreng - dygd och krigarnas 
moraliska kod
Det har föreslagits att appellativ som thegn och dreng 
skulle kunna vara en markering för kungliga hirdmän 
och därmed ha någonting att göra med dåtidens mili
tära organisation. Därmed skulle appellativen kunna 
vara rangbeteckningar, en markering för en slags of
ficerare. Om detta råder stor oenighet av flera skäl, 
kanske framför allt för att påståendena saknar någon 
större koppling till det källmaterial som står till buds 
(jfr Christopersen 1982, Lund 1996). Peter Sawyer 
liksom Wladislaw Duczko ser snarare dessa ”titlar” 
som uttryck för den danska kungamaktens ambitio
ner på att utvidga sin makt i Norge och Sverige (jfr 
Sawyer 1990, Duczko 1995 s. 625 f., Lund 1996 s. 
123 f.). Jag anser att benämningen dreng knappast är 
rangbetecknande i bestämd betydelse, men förknip
pas uppenbarligen med anseende och ”gott uppföran
de”. Hur ordet översätts skiftar inom verket Sveriges 
Runinskrifter mellan dess olika författare vilket för
svårar en tolkning. Visserligen förekommer ordet ib
land i ett obestämt och ”vardagligt” sammanhang men 
kopplingen med utlandsfärder och kampanjer är van
ligast förekommande. Det tycks finnas en samstäm
mig uppfattning om att dreng skall förstås som en ung 
och god, dugande man. Benämningen tycks inte före
komma ihop med ovannämnda titlar. Ett par runste
nar i Närke kan tas som exempel: I Kumla by, Hovsta 
socken talar en sten om en fr oekan draeng. Texten 
lyder i översättning ”sin..., en modig man...Holme 
hans son” (NÄ nr 18). Ordet modig, ”frekn”, åter
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finns på Högbystenen, Högby socken i Östergötland: 
”föll på Föret djärve kämpen Asmund”. Men det finns 
endast ett exempel som egennamn i mansnamnet 
”Fraekn” på en sten i Södermanland (Sö 347). Vid 
Apelboda i Glanshammars socken i Närke, berättar 
en sten att Bofrid lät resa stenen efter Björn sin bro
der. ”Han hade manligen farit vida”, Hann var fa- 
rinn fulldraenglia (Nä 29).

Samtidigt som ordet dreng kan tolkas som en ”ung 
(god) man” är det uppenbarligen en metafor, en om
skrivning i sitt sammanhang för ett antal dygder och 
moraliska koder. Det innebär ett socialt förhållnings
sätt och regler som, kan vi anta, det ankom på en ung 
man av en jordägande eller aristokratisk familj att leva 
upp till. Det kan dock inte uteslutas att unga män 
från mindre välsituerade familjer kunde värvas och 
dras med i krigståg och genom ”gott uppförande” 
komma under en hövdings beskydd. I samband med 
den segslitna konflikten mellan Olof Eriksson och Olav 
den helige diskuterar den norske konungen med sina 
trogna män om huruvida man skall draga i krig mot 
sveakungen för att straffa denne för det man ansåg 
vara ett löftesbrott. Man konstaterade att man hade 
samlat mycket manskap av mäktiga och rika män och 
att det bästa för unga män var att gå i krig för att 
samla byte och ära. Men uppenbarligen hade lättja 
och girighet infunnit sig inom följet, liden. Man kon
staterar att de mäktiga männen hade för vana att göm
ma sig bakom ett stort antal krigare och underför
stått att de nog inte var till så stor nytta i samman
hanget. Däremot är det ofta så ”att de män som äger 
lite gods kämpar bättre än de som är uppvuxna med 
rikedom” (Olav den heliges saga, kap. 90).

Organiserandet av de mycket stora kampanjerna i 
västerled och inom Rus' under sen vikingatid kan ha 
gynnat en sådan utveckling. En motsvarighet till det
ta skulle benämningen Sven kunna vara. Benämning
en förekommer till skillnad från dreng som ortnamn i 
ett par fall (endast i Götalandskapen) och i två fall 
som appellativ på runstenar (Lindholm, manus). 
Dreng är knappast en militär/politisk titel som Thegn, 
Hersir, Styrir, Gode, Jarl och inte heller ett appellativ

som direkt betecknar ”krigare”, ännu mindre profes
sionell ”soldat”. Jan Paul Strid har pekat på ett exem
pel där benämningen dreng syftar både på son och på 
dennes fader i ett sammanhang (Strid 1987 s. 307^. 
Det förefaller dock mindre troligt att en veteran som 
Holmsten från Tystberga i Södermanland med erfa
renhet av ett flertal kampanjer i västerled och som 
slutade sina dagar under Ingvars lid i österled ca 1036- 
1040 (jfr Sö 173), av sin omgivning, sina krigarbrö- 
der i följet, kallades för dreng. Holmsten var en man 
som verkligen uppträdde fulldraengliga men som pas
serat denna erfarenhetsmässiga och mentala tröskel 
(se fig. i.). I socialantropologiska studier framhålls 
ofta sambandet mellan olika slags göranden relaterat 
till ett antal gränser under en människans livstid. Del
tagande i strider, närmast som en manlig ritual hör 
till åldersgruppen mellan 14 och 20 år (Turton 1995 
s. 100 f.). Genom deltagande i strider stärks och upp
rätthålls självbilden och därmed världsbilden i den 
manliga (aristokratiska) livscykeln (jfr Halsall 1998, 
Hass 1999). De unga männens deltagande i kampan
jer innebar både en mental och en faktisk resa.

Folk - armé?

Vid anfallet mot Birka var alla hövdingar inte med 
sveakungen som befann sig på annan ort, utan Rim
bert skriver att hövdingar och folkets uppbåd inte hann 
samlas. Problemet gäller till att börja med hur ”popu- 
li multitude” skall tolkas. Det betyder ”mycket folk, 
människor” men hur skall det förstås i sitt samman
hang? I tolkningar av forngermanskans ”Volk” anses 
ordet vara synonymt med och beteckna en specifik 
arméstorlek, snarare än en etnisk eller politisk beck- 
ning vilket är en senare utveckling (Green 1998). De 
berättande källorna jämställer ibland populus och 
exercitus, ”folk” och ”här”. Historikern Timothy 
Reuter anser att det är alltför vanskligt att likställa 
orden och han hävdar bestämt att det från meroving- 
isk, frankisk och ottonsk tid saknas belägg för en 
Heerschau eller en samling av allt folket i vapen (Reu
ter 1990 s. 397). I brist på samtida jämförelsemateri-
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al kan vi endast spekulera i vad som ligger bakom 
uttrycket att en stor grupp människor (folk) inte hann 
samlas; landvärn, uppbåd från bygderna runt Birka? 
Meningen ”...populi multitude congragari non pote- 
rant” skulle kunna översättas med att mycket folk eller 
vissa delar av folket, dock ej de ofria, inte kunde sam
las. Helt klart är att begreppet ”folk” knappast är lik
tydigt med den innebörd vi idag lägger i uttrycket/ 
begreppet ”allmänheten”. Att folket inte bann sam
las sägs egentligen inte, bara att det inte kunde sam
las. Ordvändningar med en onekligen mycket svår
tolkad betydelse. Skall vi förstå Rimberts beskrivning 
som att Anund kan ha haft vissa sympatisörer i områ
det?

Varifrån rekryterades krigarna?
Centralt för forskningen och för projektet ”Borgar och 
befästningar...” är att studera förändringar av inte bara 
teknik och organisation, utan även av mentala och 
kognitiva aspekter som rör en värde- och betydelseför
ändring från en heroisk krigare till professionell sol
dat. Varifrån rekryteras krigarna, vilken social status 
hade de? Var alla jordägare eller var det en ynnest för 
ett fåtal? Perioden 400 till noo e. Kr. erbjuder stora 
möjligheter att studera dessa och helt eller delvis sam
verkande faktorer som förändringar i stridsteknik (va
pen, befästningar m.m.) liksom organisation och för
ändringar inom det som benämns följet. Detta medför 
att vi kan ställa frågor rörande förskjutningar från allt
mer privata till ”offentliga” krigståg. Hur länge är det 
relevant att tala om de heroiska krigarna förenade i 
olika Männerbund som det beskrivs av författare 
som Tacitus? När kan vi se en övergång från krigare 
till soldater? Och när kan vi finna belägg för uppbåd, 
”conscripts” i arkeologiskt och skriftligt källmaterial? 
Ett sätt att frilägga kunskap om dessa förhållanden 
utgör studiet av krigarnas materiella kultur och orga
nisationen av vapenproduktionen. Forskare som Heik
ko Steur och Heinrich Härke har behandlat förhållan
den bland merovinger och anglosaxare (Steuer 1991, 
Härke 1997). Bägge utnyttjar ett rikt material av va

pengravar men visar samtidigt att som en konsekvens 
av symboliska funktioner uppvisar ofta vapenkombi
nationerna i gravar inte mycket av militär mening. 
Härke anser att i relation till faktorer som ålder hos de 
gravlagda, visar vapengravarna att ickemilitära fakto
rer varit förhärskande vid begravningsritualerna. Ar
keologiska belägg i sig kan inte förklara bakomliggan
de orsaker till militärtjänst eller militär organisation 
men Härke för samtidigt en viktig diskussion om strids
teknik utifrån gravarnas vapenkombinationer (Härke 
1997 s. 93 f.). En annan typ av källmaterial utgörs av 
de s.k. krigsbytesoffren. Dessa upphör runt ca 500 e. 
Kr. varför de har begränsad kronologisk relevans men 
deras stora potential ligger i att betydande ny kunskap 
kring organisation, rangordningar och system med hu
vudtrupp och olika former av hjälptrupper liksom även 
olika logistiska aspekter för skandinaviska arméer un
der perioden 200 till 500 e. Kr. har kunnat belysas (jfr 
Ilkjaer 1997, Engström 1992,1997). Dessvärre saknar 
vi ett snarlikt källmaterial från yngre järnålder och ti
dig medeltid.

En hypotes är att den heroiska eran med krigare 
kännetecknas av en personlig utrustning och en i för
hållande till övriga i följet ej likvärdig utrustning. Va
penproduktionen var lokal. I takt med att krigaren pro- 
fessionaliseras, standardiseras hans utrustning och va
penproduktionen blir alltmer centraliserad till enstaka 
verkstäder. Fynden av avancerat metallhantverk med 
vapenproduktion över en längre tidsperiod på Husa
byn i Glanshammar i Närke indikerar att detta skulle 
kunna vara en dylik central vapensmedja. Möjligen har 
ett antal husbyar just fungerat som verkstäder för bl. a. 
vapen men även som förråd och plats för elitistisk kon
sumtion, gästning. Uppbådens, landvärnens vapenut
rustning kan till viss del vara standardiserad. Föreskrif
terna om s.k. folkvapen i flera medeltida landskapsla
gar speglar uppenbarligen en långt gången standardi
sering. Produktionen skulle kunna vara både lokal och 
komma från enstaka centrala verkstäder. Sist men inte 
minst har frågan om varifrån krigarna rekryterades 
direkt koppling till dåtidens syn på legitimt respektive 
illegitimt våld och vilka som hade rätt att bära vapen
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liksom på en övergripande nivå hur makt och relatio
ner mellan människor manifesterades och etablerades.

Rinkebyar
Timothy Reuter har föreslagit en indelning av militärt 
manskap och deras rekrytering under europeisk tidig 
medeltid (karolinger, ottoner) i fyra huvudkategorier: 
hushåll, följen, legosoldater och uppbåd, ”conscripts” 
(Reuter 1997 s.32 f.). Jag skall i detta sammanhang 
endast ge förslag till några möjliga relationer utifrån 
enstaka arkeologiska exempel. Ortnamn med appella
tivet Rinker förekommer framför allt i östra Sverige 
och i Mälarlandskapen: elva belägg finns i Uppland 
varav hela nio i folklandet Attundaland, fem belägg i 
Sörmland, ett i Västmanland och två i Närke. Öster
götland saknar helt belägg medan tre finns i Småland 
samt sju i Danmark och Skåne. För Västsveriges del 
liksom Norge och övriga germanska områden saknas 
detta ortnamnselement helt (jfr Sjösvärd 1989 s. 49). 
Bebyggelseenheter med ”militära” appellativ förekom
mer dels i centralbygder och dels i något mer perifera 
sammanhang. I Uppland förekommer de både i Att- 
undalands centrala bygder och i mer småskaliga och 
perifera bygder som vissa områden i Roslagen. I två 
uppländska Rinkebyar, en i Vallentuna och en i Spånga 
socken, vilka varit föremål för arkeologiska undersök
ningar har resultaten varit enastående.'

I Uppland, Västmanland och Södermanland har 
närmare 270 fynd av vapengravar gjorts (exklusive 
Birka). Dessa omfattar två Rinkebyar (Spånga, Val
lentuna), två Karlabyar (Östertälje, Vendel) samt en

i I Uppland, Västmanland och Södermanland har närmare 
270 fynd av vapengravar gjorts (exklusive Birka). Dessa 
omfattar två Rinkebyar (Spånga, Vallentuna), två Karla
byar (Östertälje, Vendel) samt en Hersby (Sollentuna). 
Vapenfynd i gravar finns även på orter av s.k. central- 
platskaraktär som Husby (Trosa-Vagnhärad, Vendel), 
Tuna (Alsike, Bondkyrko, Sollentuna, Vendel, Badelun- 
da), HusaR, Norsa (Köping). Den övervägande delen av 
vapengravar påträffas alltså på gårdar/byar med ordinä
ra bebyggelsenamn (jfr Bodin 1987 Bilaga 1).

Hersby (Sollentuna). Vapenfynd i gravar finns även 
på orter av s.k. centralplatskaraktär som Husby (Tro
sa-Vagnhärad, Vendel), Tuna (Alsike, Bondkyrko, 
Sollentuna, Vendel, Badelunda), HusaR, Norsa (Kö
ping). Den övervägande delen av vapengravar påträf
fas alltså på gårdar/byar med ordinära bebyggelse
namn (jfr Bodin 1987 Bilaga 1).

Bägge var brandgravar i högar och innehöll frag
ment av hjälmar vilket direkt indikerat att de begrav
da representerar en politisk elit, jämställbara i flera 
avseenden med de gravlagda i båtgravarna i Vendel 
och Valsgärde. I Spångagraven har en vuxen man grav
lagts tillsammans med ett litet barn. Förutom hjälm 
fanns sköldfragment och delar av en lans, vidare sna- 
belbägare av glas samt spelbrickor. Vallentunagraven 
innehöll förutom-hjälm med ringväv och sköld även 
delar till ett kroppspansar samt svärd (delar av svärds- 
slida), kniv, delar av en hästutstyrsel och spelbrickor. 
En runtärning påträffades med namnet HaukR inri
stat. Möjligen är det namnet på den gravlagde man
nen som var mellan 40 och 50 år. Som det anstod 
män och krigare av rang har de dessutom fått med sig 
en mängd djur: hästar, hundar, svin, får, nötkreatur 
samt ett flertal olika fågelarter där jaktfåglar som ber
guv, sparvhök, duvhök, och pilgrimsfalkar har till
dragit sig den största uppmärksamheten (Biuw 1992 
S.144-147, Sjösvärd 1989 S.18 f.).

Krigare som jordägare
Bebyggelsemässigt uppvisar Rickebyar flera intressan
ta drag. De gränsar till sockenkyrkorna, i Vallentuna 
ligger Rickeby intill ett Tuna. De ligger på höjder cen
tralt i respektive bygd i kommunikationsmässigt för
delaktiga lägen. I Vallentuna ligger Rickeby mitt i 
dagens stationssamhälle varför en stor del av ett från 
början betydande gravfält och bebyggelse har förstörts. 
Gårdsläget för Ricke byn är okänt. Icke desto mindre 
kännetecknas området runt centrala Vallentuna av 
bebyggelsekontinuitet från bronsålder. I anslutning till 
gravfältet med högen finns enstaka vapengravar från 
300-talet och intill högen fanns ytterligare en vapen-
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grav daterad till 700-talet, dock med betydligt enkla
re inventarium. Bebyggelseenheten i Spånga saknar 
denna långa platskontinuitet. Samtliga gravfält har 
undersökts och den äldsta horisonten kan dateras till 
400-talet, de yngsta till 1 ooo-talet. Rinkerns grav fanns 
i ett gravfält från vendeltid och äldre vikingatid och 
anlagt söder om bytomten. Norr om densamma fanns 
ytterligare ett gravfält daterat till folkvandringstid - 
äldre vendeltid och vikingatid. Bebyggelseenhetens 
andra vapengrav var en vikingatida skelettgrav med 
en lansspets, en spjutspets samt två knivar (Biuw 1992 

S.142, 269). I bägge fallen överlagrar gravfälten med 
krigargravarna boplatser från folkvandringstid. På så 
viss är händelseförloppet inget unikum i Mälarregio- 
nen, tvärtom. Den s.k. folkvandringstida krisen har 
av flera beskrivits som en tid av strukturomvandling
ar. I detta sammanhang skulle en förändrad disposi
tion av rummet inom och mellan bebyggelseenheter
na inte minst i relationen mellan hus och gravar var 
ett av ”krisens” kännetecken. De romartida och folk
vandringstida hägnadslagen med sina stensträngar 
bryts upp. Därmed kom även den sociala och politis
ka struktur dessa representerade att luckras upp. Över
lagring av gravar från vendeltid-vikingatid på de 
romartida och folkvandringstida gårdarna är ibland 
närmast en regel. Omdisponeringarna i landskapsrum
met kan spegla förändringar rörande ägande, dispo
sition och brukande av marken. I detta sammanhang 
framstår den ideologiska/religiösa kopplingen till för
fäder och ursprung som ett sätt att förklara och ma
nifestera jordinnehav och som ett effektivt verktyg i 
förändringsprocessen. En utveckling där former av en 
mer uttalad koppling mellan bruknings- och disposi
tionsrätt å ena sidan och äganderätt till jorden å den 
andra blir alltmer framträdande. Markinnehavet kan 
även vara ett resultat av konfiskation. Frågan är om 
bebyggelseenheten i Spånga först under 600-talet ges 
namnet Rickeby. Och när uppkommer namnet i Val
lentuna, en ort med betydligt längre bebyggelsekonti
nuitet. Bägge gravarna dateras till ca 640/50 e.Kr. En 
möjlighet är att se de dominerande personerna på dessa 
gårdar, här representerade av de begravda som jord

ägare (bönder i en vid bemärkelse) och krigare, där 
markinnehav givits dem som gåva eller någon form 
av belöning. Liknande uppfattning har nyligen förts 
fram av Stefan Brink (Brink 1999 s. 432). Men skall 
det uppfattas som en slags benificium, där gåvan, be
löningen även innebar krav på motprestationer? Från 
vikingatid finns ett flertal belägg för enskilt innehav 
av gårdar, byar och till och med bygder. Det rör sig 
dock huvudsakligen om lokala storbönder och byg- 
dehövdingar. Däremot är det tveksamt om kungligt 
jordägande finns omnämnt (jfr Widgren 1998 s. 287h, 
Skrae 1998, 1999 s. 415^ Brink 1999 s. 432f).

Sandamannen
Här skall lämnas ytterligare ett exempel på en möjlig
het att identifiera en krigare och hans sociala ställning. 
Vid undersökningarna av Sanda by i Fresta socken i 
Uppland, kom en omfattande och differentierad bebyg
gelse i dagen. Sanda-lokalen uppvisar inte den centrala 
och strategiska placeringen i bygden som ovannämnda 
Rickebyexempel och dess storlek var ej uppseendeväck
ande. Däremot mängden hus, totalt närmare 40, de 
äldsta från 400-talet och en överväldigande del från 
vikingatid, tidig medeltid. Till detta kan läggas ett gårds- 
gravfält liksom ett gårdsharg och ett mindre verkstads- 
område med järnsmide. Redan under 400-talet har går
den ett hallhus. Ett nytt anläggs under vikingatid, ett 
av de få husen på gården som byggs enligt den äldre 
treskeppiga långhusprincipen. De övriga var byggda 
enligt en ny husbyggnadsteknik i Skandinavien - ligg
timmerteknik. Det är alltså hus som byggts i samma 
utförande som flera av de i Birka och i Sigtuna. Till 
denna totalbild skall läggas ett antal högklassiga fynd. 
De som framför allt är intressanta i detta sammanhang 
utgörs av ett oanvänt mynt präglat i Sigtuna av Olof 
Skötkonung samt en doppsko i brons till en svärdssli- 
da med motiv av en s.k. störtande falk. Sten Tesch an
ser att tomterna i det äldsta Sigtuna givits som gåva av 
kungen till hans trogna män. Trohetsbanden och alli
anserna har manifesterats med en myntgåva (Tesch 
1990 s. 36-37). Vapengravar med svärd är mycket
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ovanliga och vapengravar med svärd och doppsko är 
ännu ovanligare, något som indikerar bärarens höga 
rang. Motivet med den störtande falken förekommer 
framför allt i Mälarregionen, Åland, Finland, Baltikum 
och Rus', bl. a. Kievriket. Birka är en känd produk
tionsplats för dylika doppskor, en lokal vilken bör ses 
som en (i flera avseenden) centraliserad produktions
plats (Hedenstierna Jonson, manus). Sandamannen, om 
vi får kalla honom så, framstår som en representant 
för den politiska och jordägande eliten och en av kung
ens trogna män. En person bland flera som var viktiga 
för kungen och kungamaktens hela existens. Genom 
alliansen har Sandamannen tillhört kungens följe och 
därigenom varit tvungen att vid behov bidraga med 
råd liksom dåd.

Krigens orsaker
Flera forskare hävdar att det som kännetecknade kon
flikterna under yngre järnålder, tidig medeltid var den 
endemiska krigföringen. Kärnan i denna var inte re
lationen mellan angripare och angripna i första hand 
utan relationen herre - följe. Krig genomfördes för 
att garantera byte och var grundläggande för tidig
medeltida politik. Militär styrka kunde demonstreras 
och därmed ära och belöning erhållas. Den militära 
aristokratins olika moment inom livscykeln genom
fördes och exponerades och ledarens duglighet inför 
sina följeslagare liksom mot sina potentiella rivaler 
demonstrerades. Detta var ett sätt att ”lätta på tryck
et”, lösa upp spänningar. Målet, offren, framstår ofta 
som tillfälliga och slumpmässigt valda. Valet av mål 
kunde legitimeras genom någon verklig eller påhittad 
oförrätt. Gregorius av Tours berättar i sin frankiska 
historia om hur kung Theuderic I:s följe och krigare 
hotade att desertera och gå över till dennes rivalise
rande bröder om han inte drog ut i krig (Halsall 
1998:19). Men detta var knappast ett statiskt tillstånd. 
Sett i ett långtidsperspektiv, från de mer heroiska höv
dingarna och följena som de träder fram i Beowulf- 
dikten och Ynglingatal (jfr Norr 1998 s. 96 f.), och 
fram till de storskaliga externa kampanjerna i öster-

och västerled från 800- till och med 1 ooo-talet, har 
det med all sannolikhet skett förskjutningar och för
ändringar ur en rad aspekter. För det första betonas 
följet och dess medlemmar alltmer. Heroismen och 
ädelmodet finns kvar, men runstenarna som berättar 
om flykt i samband med strider visar på att det fanns 
andra alternativ än att stupa med sin hövding. I takt 
med samhällets militarisering och kungarnas beroen
de av stormännen och deras följen ökar krigarens pro
fessionalisering liksom dennes tekniska färdigheter. 
Expeditionernas privata karaktär tonas ned alltmer 
till förmån för mer övergripande och offentliga gö
randen som även bidrager till att bryta upp de äldre 
vertikala och horisontella banden. Kungens anspråk, 
kungamaktens ökade behov, var säkerligen en viktig 
orsak till detta. Maktens territorialisering och krist
nandet som ideologiskt redskap var i sammanhanget 
viktiga faktorer. Beroendet innebar även valmöjlig
heter för krigarna, hirden. I de fall där krigaren som 
varit helt beroende av stormannen för sin utkomst och 
dagliga uppehälle (Huskarlar?), fanns nu möjligheten 
att bli en professionell soldat som kunde ta värvning 
utanför den egna bygden, folklandet ”riket”. Detta i 
sin tur innebar att börd och egendom inte var den 
enda grunden till rekrytering. I de norröna texterna 
där strider och konflikter skildras understryks gång 
på gång det centrala för en stormar eller kung att be
handla sitt följe väl, risken för myteri eller förräderi 
var påtaglig (jfr Morris 1998).

Vid en tidpunkt, låt oss säga slutet av 900-talet 
och början av 1 ooo-talet, kan vi urskilja fenomen 
som närmast är att likna vid ett slags legosoldater. 
Svearnas hirdtjänst hos ryska storfurstar (jfr Jans
son 1997 s. 7 f.) och svearnas och andra skandinav
ers tjänst i väringagardet i Bysans (under ledning av 
egna hövdingar och ibland även av egna kungar) är 
exempel på denna förändring. En uppgift talar om 
svear som tjänstgjorde som legosoldater i Magnus 
den godes här (Morris 1998 s. 151). Detta skall dock 
inte förväxlas med de situationer där exempelvis 
danska vikingahövdingar givits förläningar av franki
ska kungar och i utbyte och som motprestation skulle
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bekämpa andra nordmannaangrepp. Men fortfaran
de är det den externa tillägnelsen som utgör en av de 
viktigaste förutsättningarna för en förändring. En 
viktig förutsättning för framgång, vilka frankiska 
kungar var mästare på, låg i förmågan att utnyttja 
politiska vakuum och interna konflikter hos gran
narna. En skicklighet som skandinaviska kolleger och 
hövdingar kom att utveckla, vilket frankerna i sin 
tur fick erfara.

Extern tillägnelse - tributer och 
plundringar
I kombination med territoriella erövringar från 500 
till ca 800 e. Kr. erhöll de frankiska kungarna bety
dande rikedomar i form av krigsbyten vilket var en 
något osäker inkomstkälla. I synnerhet när ett förtro
ende mellan ledare och följen måste byggas upp och 
ständigt upprätthållas. Tributer från områden och 
samhällen som erövrats var en mer långsiktig och sä
ker inkomstkälla. Tack vare en effektiv krigsmaskin 
och ett insiktsfullt utnyttjande av svagheter och kriser 
i grannområdena växer rikedomarna hos frankerna. 
Det är helt uppenbart att krig och krigskampanjer var 
en mycket viktig ekonomisk faktor. Under 790-talet 
var det Avariska imperiet den enda potentiella rivalen 
till en frankisk hegemoni i Europa. Avarernas rike 
krossades genom ett par snabba kampanjer. Rikedo
marna som ackumulerats inom detta genom krigfö
ring och tributtagande under ett par århundraden, kom 
nu i frankisk ägo. Bytet fördelades av Karl den store 
mellan kyrkan och hans militära följe (jfr Reuter 1999 
S.14). Erövringen av avarernas skattkammare möjlig
gjorde Karl den stores kröning till kejsare i Rom på 
juldagen år 800.

Erövringsföretag mot grannområden blir ett sätt för 
samhällena att skaffa sig ett överskott vilket svårligen 
kunde uppnås uteslutande inom dessa. Tribut var en 
markering av relativ status genom att en social och 
politisk grupp kunde mobilisera ett makthot och göra 
kontrahenten tillräckligt osäker så att han tvingades 
att betala tributer. Av flera skäl tycks det ha varit svårt
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att upprätthålla längre vänskapsrelationer med de le
dande politiska grupperna inom områden som var 
föremål för tributer, ty när dessa var tvungna att be
tala fanns det inga medel kvar att avlöna följena - en 
garanti för deras lojalitet. Tribut kan ses som en for- 
maliserad plundring på så vis att hotade grupper och 
folk betalade för att undvika de obehagliga konse
kvenserna om de inte gjorde detta - dvs. krigståg. Ett 
dylikt förlopp kunde medföra en retardering av den 
politiska utvecklingen för den tributskyldiga politis
ka grupperingen. Aristokratin kunde därmed förlora 
det överskott som gjorde det möjligt för dem att or
ganisera sig som en stark och konkurrenskraftig grupp. 
Att leda ett icke framgångsrikt krig kunde alltså i för
längningen innebära kollaps, vilket illustrerats ovan 
av den landsförvisade kung Anunds krigståg mot Bir- 
ka ca år 848. Genom att en sida, den segrande, börjar 
att ta tribut, blev inställda betalningar och uppror från 
den tributskyldiga förr eller senare en följd, något som 
exempelvis frankerna fick erfara ifrån underkuvade 
saxare och olika slaviska nationer. De frankiska ann
alerna rymmer ett stort antal exempel på hur uppror, 
underlåtenhet att betala tributer och liknande behand
lades. För året 877 skriver Fulda-annalerna: ”The Slavs 
called Linones and the Siusli their neighbours plan
ned to rebel and refused to pay the usual tribute. King 
Louis sent certain of his faithful men there around 
mid-Lent (17 March), and they suppressed the rebel
lion without fighting; they took some hostages and 
not a few gifts and reduced these peoples to their for
mer state of servility”. (AF: 877.)

En viktig fråga att ställa i sammanhanget är om 
graden, omfattningen av plundringar, raider och de
ras betydelse kan fastställas och om huruvida det var 
en normal del av en ekonomisk aktivitet, varigenom 
en grupps inkomster kunde utökas. Mycket tyder på 
att under folkvandringstid och vendeltid (merovinger- 
tid), var kampanjer och plundringståg, framför allt 
ett sätt att försörja följena. I dessa sammanhang fung
erade kungen/hövdingen som en garant för möjlighe
ter till plundring och byte. Under yngre järnålder och 
tidig medeltid tycks byte och tributer i allt högre grad
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tillfalla kungen vilken i sin tur fördelade dessa (jfr 
Reuter 1985 s. 78-79). En frankisk uppfattning var 
att kungen inte bara kontrollerade byten och fördela
de dessa utan att kungen skulle även kunna kontrol
lera sina undersåtar, i synnerhet stormännen och de
ras följen. Detta kan vara bakgrunden till formule
ringarna i den helige Bertianinis annaler för år 847, 
två år efter attackerna mot Hamburg. Ludvig den heli
ges tre söner träffades i staden Meersen: ”Lothar, Louis 
and Charles sent envoys to Horic, king of the Danes, 
ordering him to restrain his own people from their 
attacks on Christians: otherwise, they said, he should 
be in no doubt at all that they would make war on 
him” (AB, 847). De tre frankiska kungarnas skrivelse 
kan tolkas som a tt de förväntade sig samma agerande 
av andra kungar som av sig själva, dvs. att kontrolle
ra de egna stormännens göranden och låtanden.

Kung Olofs stora kampanj mot kurerna ca 850/52 
resulterade i att deras forna tributskyldighet till svea
rna återställdes. I Harald Hårfagers saga (kap. 13), 
berättas att den svenske kungen Erik Eumundsson lade 
under sig Värmland och tog ut skatt av värmlänninga
rna. Enligt sagan innehade sveakungen för en tid även 
Romerike i Norge. Svekungarna tycks gärna ha vänt 
blickarna österut för att ta byte och tributer. Likt kung 
Olof drog Erik Emundsson i österled, ”i sin bästa ål
der hade han ledung ute varje sommar” och han drog 
mot Finland, Karelen, Estland och Kurland (Olav den 
heliges saga, kap. 80). Wulfstan låter ca 890 meddela 
kung Alfred av Wessex, att man vid en sjöresa efter 
att ha passerat Bornholm som var ett eget kungadö
me, hade svearnas område om babord. Det var Ble
kinge, Möre, Öland och Gotland. Om Sveakungens 
överhöghet över Gotland och om gutarnas tributskyl
dighet till denne berättar även Gutasagan (Guta- 
sagan:z).Var detta enbart tributskyldiga områden? 
Eller blev de efter hand successivt inkorporerade i en 
östsvensk maktsfär som även innefattat östgötarna 
med skyldighet att bidraga med krigare vid behov? 
Var de i övrigt autonoma? Forskning kring krigståg 
och tributer utifrån norröna texter och runstenar å 
ena sidan och arkeologiska studier av materiell kul

tur, gravskick, byggnadskultur, stil, ikonografi och 
formspråk å den andra, framstår som en angelägen 
framtida uppgift.

Kraven på tributer och andra förpliktelser ledde förr 
eller senare till att ett större krig utvecklades, en nöd
vändig och logisk följd där maktbalansen ifrågasattes 
och rubbades med nya konstellationer och överherra
välden som följd. Danskarnas krav på överherravälde 
och tributer över Viken är ett exempel liksom kampen 
om byte, tributer, överherravälde och inflytande mel
lan svear och daner. Vid fredsfördraget mellan Edmund 
(?) och Sven Estridsen(?) under mitten av 1000-talet 
har svearna uppenbarligen förlorat Blekinge, vilket nu 
räknas som danskt intresseområde.

Husabyar och befästningar eller 
vägen till östgötaguldet...
I Östergötland, närmare bestämt väster om Söderkö
ping och mellan sjön Asplången i norr och Lillsjön i 
söder, ligger en i Sverige unik fornlämning. Här går 
en 3,5 kilometer lång jordvall i nord-sydlig riktning 
vilken i början av 1900-talet gavs namnet ”Götavir
ke” (fig. 2, 4). Forskningen var vid denna tid helt över
tygad om att vallen var en del i ett storskaligt för
svarssystem byggt av götarna som skydd mot de an
gripande svearna. Tidpunkten för dessa konflikter 
förläde man till folkvandringstid närmare bestämt 
500-talet. Det var framför allt Arthur Norden som i 
sina betydande Östgötamonografier över landskapets 
förhistoria utvecklade långtgående teorier kring dessa 
konflikter (jfr Norden 1938). Norden gjorde ett antal 
grävningar i vallen som redan då var illa åtgången av 
jordbruk, vägbyggen och annat. I analogi med resul
taten från undersökningar av flera östgötska fornbor- 
gar, framför allt på Vikbolandet, vilka generellt kun
de dateras till folkvandringstid, daterade Norden även 
Götavirket till denna period. På ett medryckande sätt 
fångar han läsaren, inte minst då han tycker sig se 
händelseförlopp i Beowulf-eposet - striden vid jord
vallen, materialiserat i form av Götavirket.
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9 Tuna 
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■ ”Gods”
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Fig 3 och 4

Norrköping
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"Ledbergsgodset"Vättern
Söderköping
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Fig. 2. Karta över Östergötland med Husbyar, Tunagärdar och Tegnabyar markerade. En ansamling påträffas på 
Vikbolandet i öster vid Bråviken och Slätbaken, den andra i ett större område runt nuvarande Linköping. Notera 
busbyarnas lokalisering till viktiga vattenleder. Tre hypotetiska godskomplex från yngre järnåldern är markerade, 
jfr med fig. 4. Karta av Francsis ka Sieurin-Lönnqvist.

Empirin som tillkommit efter Nordens arbeten på 
lyzo-talet är ett resultat av mindre undersökningar 
framför allt utanför vallen. Olika förslag rörande funk
tion liksom dateringar har förekommit. Ingen under

sökning har hittills direkt daterat vallen. De mest ut
vecklande resonemangen som presenterats står An
ders Kaliff för. Han placerar jordvallen eller Götaver
ket som den snarast borde kallas, i en övergripande



144 HUSABYAR, KRIG OCH KRIGARE

och storskalig politisk struktur under sen romartid och 
folkvandringstid. Liksom flera andra påpekar Kaliff 
jordvallens strategiska läge för kontroll av kommuni
kationer i öst-västlig riktning, från Slätbaken i öster 
in till det centrala Östergötland runt nuvarande Lin
köping (Kaliff 1998 s. 101 L).

Götaverket
Inom ramen för projektet (BMS) genomfördes under
sökningar av vallen under 1999 vid Hageby och Hyl- 
inge, Västra Husby socken (fig. 4). Vallen med en be
räknad ursprunglig volym om ca 35.000 m3 har upp
förts av material från kringliggande lerområden. I ett 
fall kunde överlagring av en boplats konstateras. Da
teringen av denna till folkvandringstid ger alltså en 
nedre gräns för vallens ålder. Vallen tycks vara upp
förd i ett sammanhang, inga påbyggnadsfaser och inte 
heller någon form av inre träkonstruktioner kunde 
konstateras. Palissad saknas. Inga som helst spår ef
ter brand förekom. Framför vallen påträffades en vall
grav. Med beaktande av de äldre undersökningsre
sultaten så förefaller det som om man grävt en vall
grav längs vallens hela sträckning utom vid de avsnitt 
där den går upp på bergshöjder. Det skall dock inte 
uteslutas att man kan ha uppfört en fristående palis
sad ett stycke framför vallgraven. Dateringar har gjorts 
av kol från två sotkoncentrationer på ett lerlager i 
vallen vilket inte är ett resultat av uppkast från kring
liggande lager vid byggandet av vallen. Det är helt 
uppenbart att de har avsatts på stället (byggnadsar
betarnas fältkök?).

De kalibrerade värdena placerar uppförandet av 
vallen till 800-tal e. Kr. Resultaten kan jämföras med 
ett prov från vallgraven i vallens norra del uppe vid 
Broby. Här finns en datering från 800-tal och en från 
mitten av 1 ooo-talet (1030-1170). Här rör det sig om 
obränt trä som daterats och som benämnts ”hugg- 
spån”. I samband med projektets undersökning kun
de det konstateras att vid Hageby hade vallgraven vid 
ett senare tillfälle övertäckts av en packning beståen
de av sten och ris och trä vilket till sitt utförande på

minner om en broläggning. Obränt trä från denna 
struktur och från vallgravens botten har daterats till 
intervallet 990 - 1180 e. Kr. Vi kan alltså konstatera 
att Götaverket uppförts under vikingatid men ingen
ting tyder på att den byggts ut i några senare etapper. 
Sten- och trästrukturen i vallgraven visar att vall och 
vallgrav inte fyllt någon funktion längre. De samfäll
da resultaten av dateringar från vallens norra och södra 
delar från tidig medeltid - ”Husbytiden”, indikerar 
att genomgripande byggnadsarbeten gjorts vid vallen 
under denna tid. Vad, är dock fortfarande oklart. Vid 
Stegeborgs slottsruin har ett flertal 14C-prover tagits 
från de pålspärrar som finns runt borgholmen och 
mellan denna och fastlandet (se fig. 4). Fyra prover 
ligger i intervallet 805 till 860 e. Kr. Ett femte har 
daterats till andra hälften av 900-talet. Mycket talar 
alltså för att uppförandet av jordvallen vid Västra 
Husby och pålspärrarna vid Stegeborg i Slätbaken sker 
samtidigt som en del av ett mycket storskaligt poli
tiskt och militärt projekt.

Militär och politisk kontroll
Ovan antydes jordvallens strategiska placering för 
att kontrollera kommunikationer i öst-västlig rikt
ning. Från Östersjön och Slätbaken tar man sig in i 
landet via Lillån där denna går ihop med den betyd
ligt stridare och svårforcerade Storån. Vid denna 
punkt växer en hantverks- och handelsplats upp un
der slutet av 900- början av 1 ooo-talet och ges nam
net Söderköping. På Lillån tar man sig i rakt västlig 
riktning längs en smal sprickdal upp till den punkt 
där Husby kom att anläggas, idag Husby gård med 
Västra Husby kyrka. Detta tycks vara sträckans nåls
öga ty här kläms topografin och bygden ihop av ett 
större skogsklätt utmarksområde i norr och av höj
der och sankmarker (inkl. Lillsjön) i söder. Vallens 
placering är alltså synnerligen väl vald. Från Lillån 
färdas man därefter vidare över sjön Asplången för 
att till sist komma ut i sjön Roxen. Inom en begrän
sad sträcka mellan Slätbaken i öster och Götaverket 
i väster finns tre Husbyar och en Bosgård (fig. 4).
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Fig. 3. Kartan över Vikbolandet och dess närmsta omgivningar illustrerar en uppsplittrad politisk geografi representerad 
av ett tiotal s.k. boplatsborgar. Av dessa framträder Gullborg i Tingstads socken och Boberget i Konungsunds socken som 
områdets centralplatser under perioden 300 till 500 e. Kr. Fynd av boplatskaraktär har även gjorts i ett par anläggningar 
i gruppen norr om Norrköping samt i Svinsätershorgen söder om sjön Asplången i Gårdby socken. Övriga fornborgar eller 
vallanläggnmgar har streckmarkerats. Tidsställning och funktioner är okända. Underlag; Norden 1938 med komplette
ringar, framställd av Francsiska Sieurin-Lönnqvist.

Mitt förslag är att samtliga anläggs under 1000-ta- 
let kanske under en begränsad tidsperiod längs den 
naturliga och kortaste kommunikationsleden in i el
ler ut från det centrala Östergötland. Längst i öster i 
Mogata socken ligger ett Husby, i Husaby (1381), i 
direkt anslutning till Slätbaken. I Skönberga socken, 
strax söder om Söderköping ligger nästa Husaby, 
Husaby (1348). Detta gränsar till Bossgården och 
den s.k. Kungsängen inom Söderköpings nuvarande 
stadsgräns. Det bör noteras att en rumslig koppling 
mellan Husabyar och Bossgårdar finns på andra plat
ser, bl. a. vid Östra Husby på Vikbolandet (se fig. 
4). En knapp mil väster om Husabyn och Bossgår
den ligger den tredje Husbyn, under medeltid kallat 
Husaby Aspivid (1282.). Detta Husaby kom att ge 
namn åt socknen, Västra Husby socken.

Ytterligare faktorer kan anföras rörande vallen, dess 
tillkomst och betydelse. Den anläggs mitt i en pro

duktiv odlingsmark och därmed på en äldre social och 
agrar struktur i form av stensträngssystem. Dylika på
träffas på vallens båda sidor. Liksom exemplet med 
lokaliseringen av Rickebyarna i Uppland visade, så 
har även vallen lagts på en äldre struktur, vilken om 
inte tidigare, nu slagits sönder genom byggnationen. 
Företaget framstår i lokalsamhället som minst sagt 
drastiskt för att inte säga brutalt. För att genomdriva 
byggnationen samt någon form av bevakning har sä
kerligen ett antal gårdar kommit att avhysas. Detta 
förlopp borde kunna observeras i en lokal pollenana
lys liksom i studier av områdets bebyggelse från äldre 
och yngre järnålder inklusive gravfälten. Som fram
går av fig. 3, finns ett stort antal s.k. fornborgar i vall
ens närområde, framför allt på Vikbolandet. Där finns 
ett tiotal boplatsborgar varav två, Gullborg och Bober
get, avviker genom ett mycket rikt och högklassigt 
fyndmaterial. Dessa framträder som lokala politiska
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Fig. 4. En förändrad politisk geografi. Karta över storgårdar ock gods under perioden 700 till 1100 e. Kr. Bebyggelse
enheter med teofora namn ej medtagna. Jordvallen vid Västra Husby, pålspärrarna vid Stegeborg samt det äldsta Söder
köping är markerade. Observera att det är endast det inre systemet med pålar vid Stegeborgs slottsruin som daterats. En 
samverkan mellan jordvallen och pålspärrarna i en övergripande strategi framträder tydligt liksom koncentrationen av 
husbyar och deras väl valda lokalisering. Underlag: Nordén 1938 & Beier 1990 med kompletteringar, Karta av Franc- 
siska Sieurin-Lönnqvist.

centra och innanför murarna har metallhantverk och 
textilproduktion förekommit (Olausson 1987). Över
lag tycks de representera en form av bygdecentra som 
vid sidan av att ha varit befästa gårdar även delvis 
kontrollerat den agrara produktionen samt olika va
rubyten (jfr Olausson 1997a). Fornborgarna norr och 
söder om jordvallen är odaterade. I Skönberga sock
en vid Braberg finns ytterligare en boplatsborg mer 
eller mindre samtida med Gullborg och Boberget. Ser 
vi till landskapet Östergötland i stort, dominerar fö
rekomsten av fornborgar i landskapets östra delar. 
Vikbolandet avviker markant med sina boplatsbor
gar. Anläggandet av fornborgar framför allt i land
skapets östra delar och traditionen med enstaka rika 
vapengravar i det centrala och västra landskapet, re
presenterar i förhållande till jordvallen vid Västra

Husby, en äldre och mer uppsplittrad maktstruktur 
och bebyggelsehierarki. Under sen vendeltid tidig vi
kingatid ersätts denna av ett system som känneteck
nas av färre centralplatser och platser av delvis helt 
ny typ. Den topografiska lokaliseringen i landskapet 
förändras.

Syftet med vallen och pålspärrarna är mångfalt. 
Primärt är att markera ett territorium gentemot om
världen. Genom att söka kontrollera kommunikatio
ner, handel osv. kan syftet förstärkas. De renodlade 
militära funktionerna förefaller att vara sekundära 
men i sammanhanget ej oväsentliga, men komplice
rade att värdera. Det är fortfarande en öppen fråga 
huruvida enstaka s.k. fornborgar i området även upp
förts eller ej under vendel- och vikingatid. Pålspärrar
na vid Stegeborg kan även ha fungerat som skydd för
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en vital hamn i direkt anslutning till Östersjön. En 
annan viktig men mycket svåråtkomlig fråga rör 
vallens underhåll och eventuella bevakning. Området 
vid Husby har varit centralt i detta sammanhang. Kan 
dateringen av vallen indirekt datera husbyns tillkomst? 
Denna ligger framför vallen och vallens front riktar 
sig mot öster. Den förefaller alltså att vara yngre och 
anläggs senare än vallen, kanske först efter det att 
vallen spelat ut sin roll. Det är anmärkningsvärt att 
tre Husbyar samlats inom en så pass begränsad geo
grafisk sträcka (se fig. 3 för placeringen av landska
pets övriga Husbyar). Sten Tesch har föreslagit att 
kungamaktens kontroll av trafik och handel kom att 
koncentreras till Bossgården och att den ersatte de tre 
Husbyarna som förvaltare av de stora kronomarker- 
na i dalgången mellan Slätbaken och Roxen (Tesch 
1987 s. 2.73). Med tanke på områdets dignitet, inte 
minst indikerat av alla fornborgar, förefaller det som 
om man vid anläggandet av husbyarna utgår från en 
äldre inarbetad politisk och militär struktur. Vid fle
ra av landets husbyar, finns en påtaglig rumslig kopp
ling till spektakulära fornlämningar som exempelvis 
storhögar. Fornlämningarna vid dessa tre husbyar 
synes överlag vara av mer ordinärt slag. Kontrollas
pekten i ett större övergripande geografiskt perspek
tiv med direkta kontakter med Östersjön och med det 
inre av Östergötland förefaller att vara en kärnfråga. 
Liksom möjligheter att snabbt mobilisera enheter un
der kungligt fälttecken. Jordvallen vid Västra Husby 
och pålspärrarna vid Stegeborg representerar ett stor- 
skaligt projekt möjligen på kungligt initiativ. En möj
lighet är att söka initiativet till arbetsföretagen i det 
centrala Östergötland, från de s.k. Ledbergs - eller 
Högbygodsen (se fig. z).

Birka
Ett annat viktigt objekt inom ramen för projektet ut
görs av Birka och dess olika befästningsverk. Vilka 
möjligheter har vi att knyta samman uppgifter i skrift
liga källor med arkeologiska resultat rörande storska- 
liga byggnadsföretag som anläggandet av befästnings

verk och pålspärrar och konflikter där dessa figure
rar? Kan Rimberts relativt korta men synnerligen vik
tiga berättelse om angreppet mot Birka knytas sam
man med arkeologiska resultat? Omfattande under
sökningar av både stadsvallen och inte minst Borg, 
visar helt klart att dessa strukturer bör ses som kom
ponenter i ett strategiskt program i relation till be
byggelsen, handelsplatsen och anlagda under andra 
hälften av 700-talet (jfr Holmquist Olausson 1997 s. 
399 f.). När pålspärrarna utanför Svarta jorden an
läggs är fortfarande oklart. Mycket tyder alltså på att 
borgen och stadsvallen fanns fullt utbyggda då kung 
Björn tog emot Ansgar år 829/30. De var troligen 
uppförda av Björns föregångare. Samtidigt med Bir
ka anläggs även andra och för kungamakten viktiga 
stödjepunkter och gods i området. Kungsgården vid 
Fornsigtuna anläggs redan under 600-700-talen (Da
rnell 1991 s. 90) och kungsgården på Adelsö under 
700-talet (Brunstedt 1996 s.30). Anunds angrepp på 
Birka skedde ca 848 men resulterade aldrig i något 
väpnat angrepp. Av döma av I4C- och Thermolumi- 
nescens-dateringar från ett brandskikt i den äldsta 
vallen brinner denna under första hälften av 800-ta- 
let. Rimbert skriver (VA 19), att borgen inte ansågs 
tillräckligt stark (för att stå emot en belägring, min 
anm.). Den äldsta vallen var ca en och en halv meter 
hög och fem meter bred (palissadhöjd ej inräknad). 
Efter att delar eller det hela bränts, vilket enligt de 
arkeologiska resultaten har inträffat före Anunds an
grepp, byggs vallen ut till en höjd av knappt tre och 
en bredd av tio meter. Dateringar av två yngre brand
lager i vallens övre partier ligger i intervallet 850-1030 
och uppenbart efter 865/70, den tidpunkt där Rim
berts historia slutar. Det finns brandlager efter strider 
vilket ånyo resulterat i mindre tillbyggnader, repara
tioner. Det yngsta brandlagret ligger i slutet av 900- 
talet och i början av 1000-talet. Detta kan peka på att 
åtminstone befästningsverken på Björkö hållits igång 
och även kommit till användning under äldsta Sigtu- 
natid (Holmquist Olausson 1997 s. 403 f.). Men vil
ka händelser och skeenden visar dessa angrepp och 
brandlager?
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Danevirke
Ett annat storskaligt byggnadsprojekt med tydliga 
militära förtecken är den stora vallen på Sydjylland 
som kallas för Danevirke. Namnet är känt först från 
medeltida källor. De omfattande undersökningarna 
som genomförts av denna mellan åren 1861 till 1993 
finns nu sammanfattade av Hellmuth Andersen där 
även äldre resultat diskuteras och delvis revideras 
(Andersen 1998). Liksom i fallet med Birka är det 
svårt att värdera de arkeologiska resultaten med 
skriftliga omnämnanden. Danevirke är som försvars
anläggning ett led i en överordnad försvarsdoktrin, 
vilken enligt Andersen tillämpats från yngre järnål
der till långt in i medeltid. 1864 års krig mot Preus
sen var sista gången doktrinen prövades. Vallen 
omtalas första gången år 808 i de frankiska riksann- 
alerna, då man nämner att kung Godfred lät bygga 
en stor vall. Därefter nämns vallen 974 av Thietmar 
av Merseburg och därefter av Adam av Bremen. Idag 
är det dock klart att bygget av vallen kan dateras till 
ca 700 e. Kr. Det hela framstår som ett kungligt or
ganiserat byggnadsverk. En ny byggnadsfas sker i 
början av 700-talet. Ett stort antal pålar i det s.k. 
Danevirke V, eller palissadvallen, har på dendrokro- 
nologisk väg kunnat dateras till år 737. Det stora 
problemet är att man arkeologiskt inte kunnat loka
lisera kung Godfreds vall från 808 (Andersen 1998 
s. 13). Den tyske kungen Henrik fågelfängarens an
grepp i södra Danmark år 934 resulterade i erövring 
av Hedeby. Inga arkeologiska spår finns av denna 
konflikt. Ä andra sidan, vilket Andersen påpekar, är 
undersökningarna av den s.k. halvkretsvallen runt 
Hedeby av en sådan art att inga slutsatser kan dras i 
detta hänseende.

Militärteknik och borgbyggande
Utöver uppgifterna i Rimberts berättelser är upp
förande av liksom strider kring borgar en ovanlig fö
reteelse om vi enbart förlitar oss på det skriftliga käll
materialet. I Heimskringla är det sjöstrider ledda av

kungar som dominerar stort. Sveakungen Erik Emunds- 
son lyfts fram som en framgångsrik krigarkung i kon
trast till den oföretagsamme Olof Eriksson (Skötkon
ung). Erik Emundsson styrde innan Björn den gamle 
och Erik Björnsson Segersäll. På sina framgångsrika 
kampanjer i österled har han uppfört ”jordbefästning
ar och andra större byggnadsverk” vilka man fortfa
rande kunde se där (Olav den heliges saga, kap. 80). 
Två sörmländska runstenar omnämns borgar. Dessa 
texter kan i sitt sammanhang betraktas som unika, 
inte enbart för att de nämner strider om borgar utan 
dessutom för att det rör sig om kampanjer i Nord
västeuropa och inte som man kanske skulle kunna 
förvänta sig i Baltikum eller Ryssland. Stenen vid 
K ungshållet i Kjula socken berättar om Spjut som varit 
västerut där han ”... brutit borg och borgmän däri sla
git; befästningskonster kunde han alla”, ”sar vaestar- 
la um varit hafdhi, borgb um brutna i ok um bardha; 
faerdh ban karsar kunni allar” (Sö 106). Erik Brate 
anser att det rör sig om borgar i England.

Den andra stenen som återfinns vid Grinda i Spel
viks socken är även den rest av söner till faderns min
ne. I det här fallet en viss Gudver som var i England, 
skiftade gäld och ”hemsökte i Saxland befolkning
ens städer”, ”burgbir a Saxlandisotti karla” (Sö 166). 
Gudver var en hövding som med följe förmodligen 
deltog i Knut den stores erövring av England 1018 
och den gäld som Gudver erhöll, var en del av Knuts 
enorma lösensumma som saxarna betalade ut. An
greppet på borgar och städer i Saxland som nämns 
anser Brate kan dateras till ca 1040. Stöd för detta 
finner han hos Adam av Bremen som för denna tid
punkt nämner en attack av ”askomanner och sjörö
vare” vid Wesser-mynningen (Gesta 2:77). Men med 
tanke på Mäster Adams kunskap om svearna före
faller det mindre sannolikt att han skulle blanda ihop 
dessa med de ej tidigare kände ” askomannerna ”. En 
av de som ingått i Gudvers följe under den saxiska 
kampanjen var Otrygg från Berga i Västerhaninge. 
Otrygg stupade dock som medlem av Gudvers härs
kara (Sö 2.44). Gudver hade en granne i Grinda by 
som hette Hidin som istället valde att deltaga i (eller
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leda?) kampanjer österut. Han var i Grekland och 
skiftade guld. Möjligen har han tjänat i den kejserli
ga livvakten i Byzans: Var ban i Grikkum, gulli skif
ti (Sö 165). Oavsett möjligheten att närmare tidsbe
stämma Spjuts och Gudvers angrepp på engelska och 
saxiska borgar, så är det själva uppgifterna i sig som 
är det väsentliga.

Utöver de nu pågående undersökningarna av Bir- 
kas befästningsverk och andra objekt, är det förvå
nansvärt lite insatser som har gjorts rörande yngre 
järnålderns och vikingatidens befästningsverk i Skan
dinavien. Vid sidan av Birka skall förstås de danska 
Trelleborgarna nämnas. Det är även förvånande att 
så lite har gjorts för att lokalisera vikingarnas befäst
ningar i England och Frankerriket. Den anglosaxiska 
krönikan liksom de frankiska annalerna innehåller en 
rad uppgifter om vikingarna och deras befästningar 
och belägringsteknik, i flera fall mycket detaljrika. 
Alltsedan början av 1900-talet har en uppfattning varit 
förhärskande vilken hävdat att järnålderns s.k. forn- 
borgar eller ”folkborgar” som de också kallades, fort
satte att nyttjas långt in i medeltid. Men problemati
ken gäller inte enbart medeltid utan i minst lika hög 
grad vendel- och vikingatid. I botten finns bl.a ett evo
lutionärt synsätt som resulterar i en primitivisering av 
de förkristna samhällena ifråga om teknologisk för
måga och kunnande. Huruvida folkvandringstida be
fästningar nyttjades även under vikingatid och tidig 
medeltid vet vi inte så mycket om. Tillbyggnaden av 
Gråborg med en utvidgning av muren och uppföran
det av ett tunnvalv över ingången är liksom Eketorp 
III och Bårby borg, samtliga belägna på Öland, goda 
exempel på ett medeltida nyttjande av äldre lämning
ar. Som exempel på enstaka undersökningar av forn- 
borgsvallar vilka har givit vendeltid- och vikingatida 
dateringar i säkra och stratigrafiskt slutna kontexter 
kan Kollerborg i Närke nämnas (Damell& Lorin 1994 
s. 104), Veda i Vallentuna (Olausson 1995 s. 189), 
Trollberget utanför Sigtuna (Olausson 1997b) liksom 
Torsburgen på Gotland. (Engström 1984).

Lägger vi samman de arkeologiska resultaten med 
uppgifterna i de skriftliga källorna är det ändå helt

uppenbart att man i Skandinavien under vikingatid 
visade stor förtrolighet med befästningsarbeten lik
som ofta mycket storskaliga anläggningsarbeten av 
bestående och permanent karaktär och av omfattan
de dimensioner (jfr Bradbury Z992 s. 25). Hur var 
storskaliga byggnadsprojekt som Birkas befästnings
verk och jordvallen och pålspärrana i Östergötland 
möjliga att genomföra och hur skall dessa projekt tol
kas? Var kungamakten temporärt så stark att former 
av offentliga arbeten kunde avkrävas? Den danske 
kungen Godfred vars stora vallbygge omnämns 808 
av den kungliga frankiska krönikan, säger att han lade 
ut arbetet bland sina ”härförare” duces copiarum 
(Lund 1996 s. 89-90). Det framgår dock inte vilken 
slags arbetskraft som stod till förfogande. De tillgäng
liga dateringarna från Birka, jordvallen och pålspär- 
rarna visar att uppförandena skett mer eller mindre 
samtidigt. Att det är fråga om byggnadsprojekt orga
niserade av en kungamakt är uppenbart men rör det 
sig om en och samma eller två konkurrerande grup
peringar?

Avslutning - krigets ansikte
På en runsten vid Aspö i Södermanland (Sö 174), kon
staterar en fader som rest en sten till minne av den 
stupade sonen Björn, att dennes följesmän flydde. 
Sonen stupade under en kampanj på Gotland och fa
dern konstaterar något irriterat: ”Därför lät han li
vet, att följesmännen flydde, Björns fälttecken de ville 
icke hålla. Gud hjälpe hans ande”, flydhu gaengir; ter 
vae Biörnar vildhu aekki haldba.

Att komma människorna nära och få en uppfatt
ning om hur man uppfattade krig och våld framstår 
närmast som en omöjlig uppgift. Inte minst då det 
gäller de som inte deltog i krigstågen men som kri
gen med all säkerhet kunde drabba mycket hårt. Ef
ter hertig Wilhelms landstigning i England slog nor- 
manderna läger, uppförde en skans och skickade ut 
enheter för att beslagta boskap. En scen från Bayeux- 
tapeten skildrar hur Wilhelms soldater bränner ned 
ett hus. En kvinna som håller en pojke i handen flyr
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bort från huset. Mot bakgrund av det faktum att krig 
och konflikter var ett ständigt återkommande inslag 
i yngre järnålderns och de tidigmedeltida samhälle
na i Skandinavien och i övriga Europa, framstår det 
som än väsentligare att ge sig i kast med den kompli
cerade frågan som rör krigens drivkrafter. Att bort
se från detta med hänvisning till människans karak
tär som ett effektivt rovdjur (jfr Harrison 1999 s. 
396 f.), förefaller att vara en mindre framgångsrik 
forskningsstrategi. Vi talar om det martiala samhäl
let under tiden 400 till 1000 e. Kr. där militära sym
boler och krigisk verksamhet genomsyrade hela sam- 
hällstrukturen (jfr James 1997 s. 19). Krig och krig
föring, eller snarare rätten att föra krig under den i 
artikeln behandlade perioden var en angelägenhet för 
fria män men huvudsakligen för aristokratin; våldet 
var en klassfråga. Och även om krig var den politis
ka elitens huvudsakliga uppgift tycks ingen, varken 
de som praktiserade hantverket eller de som beskrev 
krigen ha funnit det meningsfullt att beskriva syfte 
och mening. Kriget var en praktisk, inte en teoretisk 
konst (jfr Reuter 1999 s. 19). Understundom fram
skymtar dock en viss krigströtthet även i Snorres be
rättelser. Efter Harald Hårfagers omfattande krigståg 
beskrivs de goda tiderna; ”Harald satt stilla inom lan
det och det rådde fred och man fick goda skördar” 
(Harald Hårfagers saga, kap. 26). Synpunkter eller 
kritik mot våld och krigsföretag förekommer men man 
riktar sig aldrig mot kriget som sådant. Snarare är det 
fråga om fel sammanhang och att krigshandlingen 
utförs av ”fel” personer. Så ondgör man sig exempel
vis över de inbördes stridigheter under mitten av 900- 
talet som följde på Harald Hårfagers och Hakon den 
godes styren. Man klagar över att skördarna ödelä
des för att ett stort antal kungar med sina hirder be
hövde mycket till sin försörjning och de var ”mycket 
giriga och de höll inte lagarna” (Harald Gråfälls saga, 
kap. 2). Ser vi till runstenstexterna är det alltigenom 
dominerande draget och det väsentligaste att ge ut
tryck för en god relation mellan herre och följesmän. 
Detta görs utifrån allehanda trohetsbetygelser och 
beskrivningar av olika lojalitetsbånd. Den skånska

Sjörupsstenen berättar om Åsbjörn, Saxes kamrat (fil- 
aga) och son till Toke som inte flydde vid Uppsala, 
men som kämpade ”så länge han hade vapen”. En 
annan sten har rests av Eskil efter samme Toke, Es
kils ”hulde herre”. Inte heller Toke flydde vid Upp
sala (slaget vid Fyrisvallarna ca 985). Stenen är rest 
av kämpar efter en broder. Rangordningen och loja- 
litetsbanden bekräftas genom slutstrofen ”De gingo 
närmast Gorms son Toke”. Att de inte flydde vid 
Uppsala skulle kunna ses som en högstämd fras in
för ett rättrådigt handlande. Men Thorgunn Snae- 
dal menar att yttrandet i första hand skall förstås 
bokstavligt, dvs. att stora delar av Styrbjörns här flyd
de inför det totala sammanbrottet (Snaedal 1985 s. 
21).

Karlevistenen på Öland från ca 1000 e. Kr. restes 
över en dansk hövding, Sibbe den gode av hans föl
jesmän: ”Sten denna blev satt efter Sibbe den vise, 
Folders son, men hans följe satte vid ön...”, en hans 
lidi satti at øy. Inga i följet namnges utan agerandet 
framstår som en kollektiv manifestation. Frågan är 
om det var Sibbes huskarlar eller hela den samlade 
styrkan som åsyftas. Det kan vara på sin plats att 
som avslutning återge texten på Turingestenen i Sö
dermanland (Sö 338). Här nämns enstaka framstå
ende stormän, personer som stod den stupade höv
dingen Torsten nära. Även här deltog följet, huskarla
rna som ett kollektiv i resandet: ”Kättil och Björn de 
reste denna sten efter Torsten, sin fader, Anund ef
ter sin broder och huskarlarna efter den rättvise (?), 
Kättilö efter sin make. Bröderna voro bland män de 
bästa i landet och ute i lid (ok i lidi uti). De höllo 
sina huskarlar väl. Han föll i örlig (i orrustu) österut 
i Gårdarike, lidens hövding ( lids forungi) av lands
män den bäste”.



Stormannamiljöer och Landskap
En diskussion om maktens uttryck i den fysiska miljön - 
utifrån några exempel från yngre järnålder—medeltid
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Abstract Inledning
this paper deals with problems connected to what is 
to be considered as central place and aristocratic sett
lement in late prehistoric and medieval times in eas
tern Sweden. Rising this problems implies a critique 
against viewing only certain places as aristocratic sett
lements, based on criteria where the power in the 
landcape is obvious, for example monumental gra
ves. In the paper it is argued that an important crite- 
rium when studying aristocratic settlement and cen
tral places is the landowning pattern. When a limi
ted geographic area can be identified as owned by 
only one person or family during the middle ages, 
especially the early middle age, this can indicate 
aristocratic settlements in areas which not contains 
visable monumental graves or other monumental 
constructions. There are indications that this medie
val landowning pattern reflects the conditions during 
the late prehistoric time.

Keywords: central place, aristocratic settlement, 
power, landscape, landowning, landowning pattern

De senaste åren har begreppsparet makten och land
skapet förekommit rikligt inom den kulturgeografi
ska forskningen i allmänhet. Intresset för frågor om 
makt och landskap hänger samman med insikten om 
att alla landskap, såväl historiska som samtida, inne
håller ideologiska aspekter, och att förändringar av 
landskap också har en ideologisk aspekt. Ideologin 
kan i detta avseende sägas utgöras av samband mel
lan olika fysiska företeelser i landskapet och den me
ning som människor tilldelar de fysiska företeelserna. 
Att kontrollera ideologin innebär också makt för de 
personer eller samhällsgrupper/samhällsklasser som 
”bestämmer” vilken ideologi som skall vara den rå
dande i samhället (Baker 1992 och där anförd littera
tur). Vanligen förknippas makten och landskapet då 
med symboliska uttryck, som att uttrycka och mani
festera maktrelationer genom monument eller arki
tektur i olika former.

Inom de historiska vetenskaperna har stormanna
miljöer och samhällets övre skikt ständigt intresse
rat forskningen. Under 1900-talets första del gjor
des utgrävningar av kungshögar och andra central- 
platser, och genom gravfynd erhölls kunskap om 
denna högreståndskultur. I och med fornminnesin
ventering och forskningen i dess kölvatten kom blick
en att riktas mot mer allmänna och yttäckande be
byggelsehistoriska problem (Ambrosiani 1964, Hyen- 
strand 1974). Genom arkeologisk undersöknings
verksamhet under de senaste två decennierna har allt 
mer kunskap och intresse riktats vanliga bebyggel
semiljöer, och inom arkeologin uppstod den s.k. be
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byggelsearkeologin, som var mer jordnära och in
riktad på ordinära agrara miljöer (Bebyggelsehisto
risk tidskrift 1997).

Under senare år har makten och dess symbolik på 
olika nivåer åter blivit aktuell inom särskilt arkeolo
gin (Larsson 1997, Ambrosiani 1985). På senare år 
har också flera arkeologiska undersökningar gjorts av 
stormannamiljöer, vilket även det har bidragit till att 
aktualisera frågorna om samhällets aristokratiska skikt 
(Ersgård red. 1996).

Den historiska kulturgeografin i Sverige har till 
största delen varit inriktad på bondejordbruket och 
dess former. Från 1950-talet och framåt utvecklades 
en syn på detta bondesamhälle som något organiskt 
som genomgick olika evolutionära stadier. Makt och 
överordnade sociala strukturer behandlades som ex
terna faktorer i förhållande till bondesamhället. By
bildningen, tegskifte och tvåsädet har förklarats yt
terst bero på inre behov inom agrarsamhället (Spor- 
rong 1985, Göransson 1977), och taxering och aris
tokratiskt jordägande har setts som externa faktorer 
som har påförts bondesamhället från medeltiden och 
framåt (Sporrong 1985, Roeck-Hansen 1991).

Under den senaste tiden dock frågan om de stora 
jordägarna också aktualiserats inom den historiska 
kulturgeografin (Sporrong & Widgren 1986). I kraft 
av den aktuella diskussionen inom arkeologin har 
ansatser gjorts att omtolka stensträngsystemen utifrån 
ett lokalt maktperspektiv (Widgren 1998).

Jag tänkte i denna uppsats ta upp aspekter på storm- 
annamiljöerna och landskapet som jag tycker har sak
nats i tidigare forskning. Syftet med uppsatsen är att 
belysa problematiken kring vad som är att betrakta 
som centralplats och stormannamiljö under yngre järn
åldern och medeltiden, och hur dessa fenomen tar sig 
uttryck. I detta ligger en kritik mot att betrakta en
dast vissa miljöer som stormannamiljöer utifrån kri
terier där makten i landskapet är påtaglig, t.ex. plat
ser med monumentala fornlämningar. Genom att visa 
på exempel på stormannamiljöer där det saknas ex
traordinära monumentala anläggningar från förhis
torisk tid och medeltid, visar jag att vi måste ställa

frågor om hur vi på andra sätt skall kunna identifiera 
sådana miljöer från olika tidsperioder.

Begreppen centralplats och stormanna
miljö
Allmänt sett finns, som jag ser det, ett behov av att 
sortera i begreppen när vi talar om stormannamiljö
er, centralplatser och liknande. Diskussionen kring 
dessa fenomen rör i de flesta fall relativt exklusiva 
miljöer, som platser med monumentala gravar eller 
andra monument eller platser med utlandsfararstenar, 
för att ta några aktuella urvalskriterier (Larsson 1997). 
Stefan Brink har nyligen diskuterat definitioner av 
centralplatser, eller snarare centralområden. Han 
menar att dit hör platser dit människor i en bygd sö
ker sig och att platserna skall hysa vissa funktioner, 
som juridiska och religiösa eller kultiska (Brink 1996 
s. 237 f.). Av Brinks exempel framgår sedan att det är 
platser av tämligen hög dignitet som menas (Brink 
1996 och 1997).

Inom den geografiska forskningen har centralplat
ser definierats som platser som hyser någon form av 
auktoritet och som har sådana funktioner som nämn
des ovan. Dessa platser har sedan relationer till andra 
centralplatser, relationer som kan liknas vid ett nät
verk mellan platser med olika hög grad av centralitet. 
Vissa centralplatser är att betrakta som överordnade 
centra, dit ett flertal av de egenskaper som karaktäri
serar centralplatser knyts, som religiösa, juridiska, 
kommersiella centra osv. Andra platser hyser endast 
någon eller några av de kriterier som karaktäriserar 
centralplatser (Meusberger 1998). I fortsättningen 
kommer centralplats att användas i denna allmänna 
betydelse.

I relation till den tidigare forskningen kring cen
tralplatser menar jag att det är fråga om olika skalni
våer. De centralplatser som diskuterats i den tidigare 
bebyggelsehistoriska forskningen rör sig samtliga på 
en relativt hög rumslig skalnivå, i flera fall lands- eller 
landsdelsnivå, men också på en hög social skalnivå. 
Man riskerar att hitta endast de centralplatser som
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har denna relativt höga dignitet, vilket då kan medfö
ra att platser och miljöer av lägre dignitet, men som 
ändå är att betrakta som centralplatser, förbises. För 
att komma åt makten i landskapet och vad den består 
i måste vi, som jag ser det, även inbegripa lägre rums
liga och sociala skalnivåer. Det är i lokalsamhället som 
den fysiska kontrollen och makten skapas, reprodu
ceras och manifesteras.

Begreppet storman har i den tidigare forskningen i 
stort sett använts om de personer som har bebott eller 
kontrollerat de centrala platser som diskuterats ovan. 
Begreppet är dock så allmänt att det är svårt att när
mare reda ut, det kan röra sig om allt ifrån regionala 
kungar och hövdingar till storbönder. I en av de stör
re undersökningarna på senare tid lämnas begreppet 
helt oproblematiserat (Larsson 1997). I en ny studie 
har dock storman definierats som en person till vil
ken det knöts ett nätverk av människor som var bero
ende av honom. Denna relation var både ekonomisk 
och social. Den lokale/regionale stormannen kunde 
sedan i sin tur vara inlemmad i ett större nätverk (Var- 
enius 1998 s. 6 {.). Sociala och ekonomiska nätverk 
av människor på olika sociala nivåer och i olika sam
hällsklasser är en viktig del av den feodala samhälls
organisationen.

I denna uppsats kommer storman att definieras som 
en person som bebodde och ägde eller på annat sätt 
kontrollerade centrala platser. På samma sätt som det 
fanns olika nivåer på centralplatser måste man då 
också tänka sig att det fanns olika nivåer på stormän, 
och dessa olika stormän ingick i ett nätverk med an
dra stormän på högre och lägre nivåer (jämför Rein- 
holdsson 1998). En stormannamiljö är då den plats 
eller det område som en storman direkt kontrollera
de, hans domän, och som vanligen också torde vara 
hans boplats. De olika sociala och rumsliga nivåer som 
olika stormannamiljöer kan knytas till torde också 
avspegla sig i det arkeologiska materialet, där över
ordnade centralplatser kännetecknas av vissa typer av 
fynd och anläggningar, medan centralplatser på lägre 
rumsliga och sociala nivåer ger andra typer av fynd 
(Fabech & Ringtved 1995 s. 13 ff.).

Av detta följer att alla stormannamiljöer är att be
trakta som centralplatser. Däremot behöver inte alla 
centralplatser vara stormannamiljöer.

Symboliska uttryck
I diskussionen om stormannamiljöer och centrala plat
ser under historisk och förhistorisk tid antas nästan a 
priori att dessa platsers (områdens) betydelse tar sig 
uttryck i monumentala anläggningar, som byggnader 
eller stora gravhögar (storhögar), eller i rika fynd vid 
boplatser eller i gravfält (Ambrosiani 1985, Larsson 
1997, Ersgård red. 1996). I Skåne har man tolkat det 
så att huvudgårdar gärna intar höj dlägen för att på så 
sätt dominera landskapet (Riddersporre 1998 s. 173).

Dessa iakttagelsers riktighet skall inte bestridas, men 
det finns ett behov av att bringa ordning i diskussio
nen om vad makt i landskapet består i. Forskningen 
kring stormannamiljöer och centralplatser har dels 
utgått från platser med hög dignitet med rika fynd, 
och dels utgått från platser med symboliska uttryck 
och monumentala anläggningar, utifrån ett snävt ur
val. Jag menar att, om man vill förstå makt och mak
tens uttryck och innebörd i landskapet, man även 
måste studera de mer mediokra platserna som har hyst 
maktfunktioner.

Jordägande och fysisk kontroll
Det har nyligen påpekats att det är nödvändigt att be
akta den materiella basen, det vill säga den agrara pro
duktionen, för stormannamiljöer och centralplatser 
(Widgren 1998). Undersökningar har också visat att 
studier av jordägandet är centralt för att förståelsen av 
bebyggelseutvecklingen i ett område (Rahmqvist 1996). 
I det feodala samhället var jordägandet det centrala. 
Genom att äga jord kunde den tidens viktigaste pro
duktionsmedel kontrolleras. Den lokale jordherren ägde 
domänen, vilket innebär det område där jordägaren 
hade i det närmaste oinskränkt makt över resursför
delningen (jfr. Myrdal 1989 s. 37). De medeltida gods
ens domäner kunde vara stora, där ett godskomplex
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omfattade en bygd eller del av en bygd, eller vara små 
och endast omfatta en gård eller en by. Godskomplex
en kan hypotetiskt vara tillkomna på två sätt: dels ge
nom att en ursprungligen stor domän har delats upp 
genom styrd kolonisation där jordägaren har upprät
tat underlydande gårdar på domänen, dels genom upp
köp av omkringliggande gårdar (Lindkvist 1979). Det 
finns empiriska exempel på båda vägarna. Storgodset 
Björkvik i Östra Ryd socken, Östergötland, som bilda
des från 1360-talet och framåt, är exempel på ett god
skomplex som byggdes upp genom uppköp av kring
liggande gårdar (Lindberg 1998). Studier i Uppland har 
visat att det under medeltiden växte upp torp kring 
huvudgårdarna och att torpen var ett resultat av styrd 
kolonisation från jordägarens sida (Rahmqvist 1996). 
Figur i visar en principskiss för hur dessa godskom
plex tog sig rumsliga uttryck.

Jordägarens makt på lokal nivå bestod bland an
nat i den fysiska kontrollen genom jordägandet. Den 
fysiska kontrollen är särskilt tydlig vad gäller de land- 
bor och underlydande som gjorde dagsverken på jord
herrens jordbruk. Genom att på detta sätt disponera 
de underlydandes tid kunde deras rörelse i tiden och 
rummet kontrolleras. Jordägandet gav också möjlig
het till kontroll genom att människor som färdades 
på vägar var tvungna att passera jordägarens domän. 
Dels gav detta möjlighet till kontroll av vilka männis
kor som fick passera och dels gav det möjlighet till att 
ta upp tull eller andra avgifter, t.ex. för att använda 
en kvarn på stormannens domän.

Vid diskussionen om vad makt i landskapet består 
i är det viktigt att beakta både den symboliska ladd
ning som monumentala anläggningar och höj dlägen 
innehåller och den kontroll av människor samt varor 
och varuproduktion som är möjlig genom jordägan
de eller annan kontroll över ett område. Det är alltså 
inte fråga om något antingen eller, utan snarare att de 
båda delarna är delar av samma helhet. I denna upp
sats kommer tyngdpunkten att ligga på den kontroll 
som jordägande gav möjlighet till, då detta enligt min 
mening inte har beaktats i tillräcklig utsträckning i 
tidigare forskning.

Överordnade 

sociala strukturer 

(regional nivå)

Domän

I huvudgård 
1 landbogård/-torp

Fig. i. Principskiss för ett lokalt godskomplex med en 
huvudgård och några underlydande gårdar eller torp.

Godsen i Kättilstad socken, 
Östergötland
I Kinda härads socknar dominerade det frälse jordä
gandet i de olika centralbygderna vid 1500-talets mitt. 
Troligen gäller denna ägandebild ännu längre tillba
ka i tiden. Vid genomgångar av de medeltida breven i 
flera socknar kan det aristokratiska jordägande i stort 
sett beläggas från 1300-talet.1

I Kinda härad kan flera olika godskomplex identi
fieras utifrån materialet. I denna uppsats får Kättil-

1 Avsnittet bygger på studier av medeltida brev och andra 
medeltida belägg, samt Smålands handlingar och Frälse- 
och rusttjänstlängder 156z i Kammararkivet, Riksarki
vet.
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huvudgård /sätesgård
frälsehemman, världsligt
frälsehemman, andligt
skattehemman
kronohemman
kyrka
prästgård

Fig. 2. Bebyggelse och jordägo struktur under medeltiden och 15 oo-talet i Kättilstad socken, Östergötland. 
Renritat av Katarina Strömdahl.

stad socken tjäna som exempel på hur jordägandet 
kunde se ut under medeltiden och 1500-talet i ett av
gränsat geografiskt område.

Figur z visar de olika godskomplexen i Kättilstad 
socken.1 I socknens centrala delar, i Kättilstad kyrk
by, ägdes sannolikt jorden under äldre medeltid av en 
och samma ätt, nämligen Folkungaätten. Under 13 oo
talets senare del bytte Bo Jonsson (Grip) till sig Kättil
stad med flera torp från Erik Valdemarsson (Folkung
aätten, valdemarsgrenen) (Norrköpings medeltid nr 
4z). När sedan Bo Jonsson några år senare bytte bort

denna egendom till Torkel Haraldsson (Gren) ingick 
uttryckligen inte dessa torp i bytet (pergamentsbrev 
11/3 1386 Linköping, LStB). De torp som låg under 
huvudgården i Kättilstad by koloniserades sannolikt 
utifrån huvudgården. Vi kan också utifrån den rums
liga bilden sluta oss till att områdena närmare Kättil
stad by måste ha varit upptagna vid tiden för koloni-

1 Här kan inte samtliga belägg från medeltiden tas upp. I 
stället hänvisas till min kasuistik och mina släktutredning
ar, som finns i min ägo.
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sationen av dessa torp. Godset under Kättilstad kyrk
by var i stort sett samlat fortfarande 156z, då det äg
des av Ture Jacobsson (Rosengren). Ture Jacobsson 
var arvtagare till släkten Grens gods i området (Mattis- 
son T986 s. 185).

Det andra godskomplexet utgjordes av Långenäs 
med omkringliggande gårdar. Långenäs var under 
större delen av 1300-talet sätesgård för medlemmar 
från den medeltida släkten Ulv (ÄSF s. zp8 ff.). Den
na släkt var en gren av Folkungaätten (SBL XVI s. 
z6z), och möjligen var området kring Långenäs före 
1300-talet en del av ett större folkungagods i Kättil
stad socken. 11500-talsmaterialet framträder ett god
skomplex kring Långenäs. Det ägdes enligt frälseläng- 
den 156z av Clas Andersson (Ekeblad), som också 
ägde gårdar i andra delar av socknen, troligen av sam
ma proveniens. Clas Anderssons mormor var Ebba 
Arendsdotter (Ulv), vilket visar att han sannolikt var 
arvtagare av en del av den, vid mitten av 1500-talet, 
utdöda släkten Ulvs gods. Trots att det saknas belägg 
under medeltiden, kan vi därigenom göra troligt att 
de gårdar som ligger kring Långenäs redan under 
medeltiden tillhörde sätesgården Långenäs och att de 
således bildade ett godskomplex kring sätesgården. 
Att det saknas medeltida brev kan tyda på att godset 
hela tiden gått i arv och aldrig varit föremål för för
säljning eller andra transaktioner.

Det tredje godskomplexet utgjordes av de gårdar 
som låg kring Söderö, i södra delen av socknen. Om 
detta komplex är inget känt före 1400-talets början. 
Vid den tidpunkten är det fråga om ett lågfrälse god
skomplex, då en Ingolf Kropper sålde komplexet till 
Harald i Ryda (Oppeby socken) (SD nr 1639). Denne 
Harald i Ryda kallas zo år senare Harald Skalle, då 
han i sin tur sålde godset vidare (pergamentsbrev 3/5 
143z Skärlunda, RAp). Vid mitten av 1400-talet hade 
godset hamnat under högfrälset, och ingick då i Bir
gitta Magnusdotter (Knut Sommarssons hustru, spets 
från sidan). Hon sålde år 1454 godset till kung Karl 
Knutsson (Bonde) (C4 fol. iz). Vid mitten av 1500- 
talet ägdes godskomplexet av Malin Eriksdotter (Gyl- 
lenstierna) till Bergkvara. Vi har alltså här ett lågfräl

se godskomplex som under 1400-talets första hälft 
övergick till högfrälset. Vi vet inte om Ingolf Kropper 
eller Harald i Ryda/Harald Skalle var frälse. I inget av 
breven nämns om de har sigill och veterligen finns 
inget frälsebrev bevarat. Uppenbarligen är de dock att 
betrakta som storbönder eller stormän, eftersom de 
ju ägde ett godskomplex. Ryda i Oppeby socken kom 
senare under 1400-talet att vara sätesgård för Påvel 
Krom och Gunilla Stensdotter (Bese) (pergamentsbrev 
utan datum 1476 Ryda, RAp).

Preliminära resultat från övriga Kinda härad tyder 
på liknande mönster som i Kättilstad socken i flera 
andra socknar, med ett högfrälse jordinnehav i sock
nens centrala delar tidigt under medeltiden, och med 
parallellt existerande mindre godskomplex i andra 
delar av socknarna, t.ex. i Västra Eneby, Horns, Ti- 
dersrums och Kisa socknar. I andra socknar i Kinda 
härad tycks det tidigt ha funnits ett eller två större 
godskomplex etablerade. I Vårdnäs socken tycks Bro 
(Brokind) och Skillberga vara sådana större komplex 
som har existerat samtidigt under åtminstone 13 oo
talet.

Studien av godsen i Kättilstad socken visar att det 
parallellt har existerat flera samlade godskomplex i 
samma bygd, vart och ett med en centralplats, och 
där makten i landskapet har varit närvarande. Alla 
tre godskomplexen var också fortsatt samlade under 
medeltiden fram till åtminstone mitten av 1500-talet, 
vilket visar på stabilitet vad gäller den rumsliga jord- 
ägostrukturen. Två av godskomplexen, Långenäs och 
Söderö, är att betrakta som stormannamiljöer under 
åtminstone medeltiden, då jordägarna bodde inom 
respektive godskomplex. Det tredje godskomplexet, 
godset under huvudgården i Kättilstad kyrkby, ingick 
under medeltiden som en del i ett större mycket om
fattande gods. Jordägostrukturen under medeltiden 
och läget för Kättilstad kyrkby och kyrkan tyder på 
att en stormannamiljö fanns där redan under förhis
torisk tid. Men i området finns inga monumentala 
fornlämningar eller runstenar eller dylikt. Dock lig
ger kyrkan högt och överblickar hela bygden. I när
heten finns också en fornborg.
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Vi bygodset i Östra Ryd Socken, 
Östergötland
I Östra Ryds socken finns flera indikationer som tyder 
på en förhistorisk stormannamilj ö, som sannolikt också 
har haft en fortsättning i medeltiden. Bland annat har en 
analys av ortnamnen visat att enheten Viby troligen har 
avsatt sekundära bebyggelseenheter med karaktäristis

ka namn, byarna Fyrby, Landby (Landboby i de äldre 
beläggen) och Tåby (Franzén 1986 s. 50). Samtliga lig
ger i anslutning till Viby. Förledet Vi i Viby tyder på en 
kultfunktion och tolkningen är då att det är denna en
het, eller egentligen dess föregångare ett försvunnet Vi, 
som har varit moderenhet i förhållande till de andra.

Utvecklingen kring Viby faller väl in i den kända 
bilden av hur godsen utvecklades under medeltiden,

SEbba Eriksdotters (Vasa) 
gårdar år 1543

Fig. 3. Östra Ryds socken i Östergötland.. Det markerade området motsvarar de gårdar och byar som ägdes 
av Ebba Eriksdotter (Vasa) vid mitten av 1500-talet. Gränserna från häradskartan Skärkinds härad 1877. 

Renritat av Katarina Strömdahl.
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då huvudgårdarna skapade underlydande byar på sina 
marker (Norborg 1958 s. 269 ff, Schiick 1959 s. 291 
ff. och s. 466, Rahmqvist 1996). Avstyckningen av de 
tre byarna kring Viby måste ha skett under förhisto
risk tid, då både Landby och Fyrby har egna gravfält 
från yngre järnålder i typiskt byläge.

Det förhållandet att Viby varit en viktig bebyggel
seenhet i området styrks av att socknen ibland under 
medeltiden skrevs ”Viboryd”, vilket tyder på att sock
nen fått namn efter Viby (Franzén 1986 s. 50). Ser 
man sedan till den tänkta forna Vibydomänens topo
grafiska läge framgår att den som ägde denna domän 
kontrollerade norra delen av Östra Ryd socken samt 
vattenvägen och landvägen norrut mot Norrköping, 
och därmed lätt kunde stänga av dessa vägar.

Det finns inga monumentala fornlämningar kring 
Viby. Det som finns är vanliga lämningar från äldre 
och yngre järnåldern. Inte heller finns någon känd 
runsten (Lindberg 1998).

Under 1200-talets sista årtionden var Viby sanno
likt sätesgård för Svantepolk Knutsson, som tillhörde 
samhällets översta skikt (ÄSF s. 259 och där anförd 
litteratur, om Svantepolk Knutssons sätesgård verkli
gen var Viby i Östra Ryd har varit en omdiskuterad 
fråga, se Toll 1923 s. 4 ff. och Beckman 1958 s. 131 
ff.). Gården var då också centrum i det stora gods 
som Svantepolk Knutsson innehade i framför allt i 
Östergötland. Frågan är hur detta centrum i Svante- 
polks gods var uppbyggt på lokal nivå. Eftersom sam
tida dokumentation saknas så måste vi studera för
hållandena när de är bättre kända under senare delen 
av medeltiden och 1500-talet.

Dokument som omtalar jordägande i socknen un
der medeltiden är fåtaliga, bortsett från den stora 
mängd brev som rör bildandet av storgodset Björkvik 
från 1360-talet och framåt. I medeltidsbreven fram
kommer inga tydliga indikationer på att gårdarna i 
norra delen av socknen skulle ha varit ägda av sam
ma personer under äldre delen av medeltiden. I 
Gustorp och Hällerstad ägde Erengisle Nilsson (Ham- 
merstaätten) gårdar (pergamentsbrev 1/7 1467 Ham- 
mersta, RA). Dessa enheter gränsar till varandra i

norra delen av socknen. Hammerstaättens gods sål
des sedan till Sten Sture d.ä. (Lundholm 1956 s. 120 
ff.), och tillhörde vid mitten av 1500-talet Gustav 
Vasas arv och eget. Knut Nilsson (Gera), egentligen 
hans hustru Birgitta Magnusdotter (bjälke belagd med 
djurhuvuden), ägde gårdar i de till varandra gränsan
de Tåby och Gustorp. Birgitta Magnusdotter var dot
terdotter till Peter Tomasson (tre rosor) (SBL XVII s. 
74), som byggde upp godset Björkvik.

Erengisle Nilssons gods kan ej med säkerhet följas 
längre tillbaka i tiden. En del av hans gods kan identi
fieras som gammalt gods under Ulvåsa, som han er
höll genom sin hustru. Detta gods gick dock sanno
likt i arv till Erengisle Nilssons dotter Birgitta Ereng- 
isledotter och sedan till hennes man (som överlevde 
henne) Erengisle Gädda (Bendix 1956 s. 143). Vi vet 
alltså inte om godset i Östra Ryd hade gått samma 
väg, eller om det var Erengisle Nilssons arve- eller 
köpegods.

Ser vi dock till 1500-talsmaterialet så kan ett sam
lat godskomplex identifieras i socknens norra del. 
Svante Stensson Sture och hans släkting Sten Eriks
son (Lejonhuvud) ägde där ett stort antal gårdar, bland 
annat ägde de Viby, Fyrby, Eke, Kil och Ullstorp. 
Landby ägdes då av Carl Holgersson (Gera) (Frälse 
och rusttjänstlängder 1562, KA i RA). Svante Stens
sons och Stens Eriksson gods i Östra Ryd hade tidiga
re ägts av Ebba Eriksdotter (Vasa), som också ägde 
Tåby innan det skattköptes på 1540-talet (Almquist 
1947 s. 190 f. och s. 1093). En del av Ebba Eriksdot- 
ters gods i Östra Ryd nämns som ingående i kung 
Karl Knutssons (Bonde) gods och därefter i släkten 
Totts godsinnehav (C 8 fol. 9 r och C 23 fol. 3 r, RA). 
Denna del av godset ingick sedan i det stora arvsskif
tet efter Karl Knutssons barn år 1500 och tillföll då 
Karl Knutssons dotterdotter Görvel Eriksdotter (Gyl- 
lenstierna) och hennes make Knut Alfsson (tre rosor) 
(pergamentsbrev 25/1 1500, Skara, Krapperups gård- 
sarkiv). Frågan är då om detta gods kan spåras tillba
ka till Svantepolk Knutsson och hans arvingar?

Då det i övrigt saknas belägg för gårdarna under 
medeltiden, måste vi söka uppgifter genom indikatio-



STORMANNAMILJÖER OCH LANDSKAP 159

ner och de inblandade personernas släktförhållanden. 
Karl Knutssons ena dotter Magdalena var gift med 
Ivar Axelsson (Tott) i hans tredje gifte (ÄSF s. 292 f.). 
Deras enda gemensamma barn dog före modern. Ar
vet efter Magdalena skiftades vid det ovan nämnda 
arvskiftet år 1500. Karl Knutssons andra dotter Kris
tina var gift med Erik Eriksson (d.ä. Gyllenstierna). 
Det var mellan deras barn som arvet skiftades år 1500. 
En del av godset tillföll då Görvel Eriksdotter och 
hennes make Knut Alfsson. Vad gäller andra gårdar 
ur arvet efter Karl Knutssons döttrar som tillföll Gör
vel Eriksdotter och Knut Alfsson så är det känt att 
Gustav Vasa sedermera drog in delar av godset och 
gav det till sin släkting Ebba Eriksdotter (Vasa) 
(Lundholm 1958 s. 91 f.). Detta kan då förklara var
för Ebba Eriksdotter ägde flera av gårdarna i Östra 
Ryd vid mitten av 1500-talet.

Vid mitten av 1400-talet skedde ett arvskifte mel
lan Sten Turessons (Bielke) arvingar och Karl Knuts
son efter deras gemensamma moder Margareta 
Karlsdotter, enda barnet till Karl Ulfsson (Sparre av 
Tofta) (Lundholm 1956 s. 12 ff.). Möjligen var god
sen i Östra Ryd socken Karl Knutssons (Bonde) arve
del av detta gods. Arvet efter kung Karl Knutsson, 
och längre tillbaka i tiden efter Karl Ulfsson (Sparre 
av Tofta), skulle i så fall vara bakgrunden till Ebba 
Eriksdotters och hennes arvingars gods i Östra Ryd 
socken, och därmed också det godskomplex som kan 
identifieras vid mitten av 1500-talet.

Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) dog 1407. Hans för
sta hustru var Ingrid Eriksdotter (Boberg) som dog 
redan 1363. Deras enda gemensamma barn var Knut 
Karlsson som dog ogift och barnlös före fadern men 
efter modern (ÄSF s. 88). Ingrid Eriksdotters morfar 
var Knut Folkesson (Algotsönernas ätt) (ÄSF s. 4 f. 
och s. 87 f.). Knut Folkesson var enda kända barn till 
en av Svantepolk Knutssons döttrar, Ingrid (ÄSF s. 
4). Svantepolk Knutsson hade fyra döttrar, och det är 
känt att de ägde omfattande gods i Östergötland (Beck
man 1912 s. 8 ff, ÄSF s. 259), bl.a. daterade Ingrid 
och en av hennes systrar brev på Hermanshult i Skär
kinds socken (grannsocken till Östra Ryd) i början av

1300-talet (DS nr 1703), där de också ägde jord i an
gränsande byar och gårdar. Sannolikt bodde någon 
av dem på Hermanshult, då det finns lämningar efter 
en medeltida herremansbostad i form av stenkällare 
på nuvarande Saxbacken på Hermanshults ägor. Knut 
Folkesson ärvde uppenbarligen godset kring Hermans
hult, eftersom han 1325 bytte bort Hermanshult, 
Stocksäter och Halleby till Ingemar Ragvaldsson (Lied- 
gren 1988 s. 221). Troligen ärvde Knut Folkesson även 
Viby i Östra Ryd, där han daterade brev år 1341 (”Vi- 
boryd”, DS nr 3602). Arvsgången mellan Knut Fol
kesson och Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) finns tidi
gare belagd beträffande godset Rönö på Vikbolandet 
(Schitck 1959 s. 333).

De här företagna studierna av släktförhållandena 
visar att det är fullt möjligt att Ebba Eriksdotters 
(Vasa) samlade godskomplex i Östra Ryds sockens 
norra del kan föras tillbaka så långt som till Svante
polk Knutsson (motsatt uppfattning hos Beckman 
1958 s. 135). Att godset fortfarande var samlat i slu
tet av medeltiden skulle kunna tyda på att godset inte 
har varit föremål för omfattande affärer och att det 
därför i så stor utsträckning saknas skriftlig dokumen
tation.

Väl medveten om att ovanstående rekonstruktion 
av jordägandet i Östra Ryds socken ingalunda är be
visad, kan det ändå vara en hypotes att det godskom
plex som framgår av 1500-talsmaterialet har sin bak
grund i Svantepolk Knutsson. Vi kan då anta att det
ta avspeglar det gods som låg under Svantepolks (tro
liga) sätesgård Viby i Östra Ryds socken. Om gods
historiken ovan stämmer skulle det alltså innebära att 
Vibykomplexet inte enbart omfattade nuvarande Viby, 
Landby, Fyrby och Tåby, utan också enheterna Eke, 
Kil (med Brogården) och Ullstorp. Alla utom en av 
dessa enheter var helägda frälsebyar vid mitten av 
•1500-talet.

Vilket är då ursprunget till denna jordägostruktur 
från 1200-talets andra hälft? Något svar på den frå
gan kan inte ges här. Här skall det rumsliga samban
det mellan jordägandestrukturen och iakttagelsen vad 
gällde ortnamnen i norra delen av socknen samt de
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topografiska förhållandena påpekas. Indikationerna 
pekar mot att Viby redan under förhistorisk tid var 
en storgård, som redan under yngre järnålder delades 
upp på flera enheter. Denna process avspeglar sig se
dan i jordägostrukturen under medeltiden och fortfa
rande under 1500-talet. Dock hade Vibys funktion 
som herresäte troligen upphört redan i början av 1300- 
talet.

Genom detta har det kunnat påvisas att en sanno
lik stormannamiljö som Viby inte nödvändigtvis har 
avsatt idag synliga spår i form av monumentala läm
ningar. Möjligen skulle en arkeologisk utgrävning 
kunna visa på andra förhållanden. Vi har också kun
nat visa på ett godskomplex som sannolikt har haft 
sitt ursprung i styrd kolonisation från en huvudgård, 
som var centrum i godskomplexet. Detta godskom
plex måste, om detta stämmer, ha tillkommit redan 
under förhistorisk tid.

Då det saknas bevarade monumentala anläggning
ar från förhistorisk tid i Östra Ryd socken, måste vi 
fråga oss om makten i landskapet inte manifesterades 
på annat sätt i området. Jag menar då att maktutöv
ningen skedde genom jordägandet och att det inte 
fanns behov av att uttrycka den särskilt genom mo
nument. I Östra Ryds socken bestod makten i land
skapet dels i kontrollen över jorden och de männis
kor som bodde inom Vibygodset i norra delen av sock
nen och dels genom kontrollen över färdvägarna både 
till lands och längs vattendragen från sydöstra Öster
götland och Tjust upp mot Norrköping. Jordägandet 
och kontrollen över ett territorium är då det primära 
med de möjligheter till fysisk kontroll som det inne
bar.

Husby, Markim socken i Uppland
Ett exempel på stormannamiljö som mer direkt be
lyser frågan om kontroll över ett landskapsrum är 
Husby i Markim socken. Här skall det inte illustre
ras med jordägandet under medeltiden. I stället kom
mer utgångspunkten att tas i de topografiska förhål
landena.

Allmänt anses Sveriges husabyar vara den tidigaste 
kungamaktens gårdar, vilka bildade grunden för ett 
administrativt system. En tolkning som gjorts av hu
sabyarna är att de var centra för den organisation som 
byggde på skeppslid, den tidens beskattning av bön
derna i form av att utrusta ett skepp (Larsson 1987).

Det har kunnat konstateras att många husabyar var 
centralplatser redan under förhistorisk tid, och många 
har också runstenar och/eller monumentala anlägg
ningar. Man har nyligen förklarat kungamaktens ian- 
språktagande av dessa platser genom att kungen kon
fiskerade tillgångarna hos de stormän som inte stöd
de honom och att kungamakten därigenom kom i 
besittning av många centrala platser som tidigare va
rit stormannagårdar (Larsson 1997 s. 183).

Husby i Markim är att betrakta som en sådan be
byggelseenhet. De medeltida dokument som rör Hus
by i Markim visar att det troligen var kungamakten 
som ägde delar av byn, då Torgils Knutsson, år 1304 
bekräftat av kung Birger Magnusson, bytte bort Hus
by och några näraliggande gårdar till Klara kloster i 
Stockholm (DS nr 1419).

Genom fornlämningarna vet vi att en bebyggelse
enhet har funnits i Husby i Markim redan under för
historisk tid. Läget för den yngre järnålderns gravfält 
tyder på att denna bebyggelseenhet låg på platsen för 
det historiska Husby. På Husbys ägor finns två run
stenar som bildar ett par som står intill varandra. Dessa 
skulle kunna vara ett tecken på stormannamiljö. Run
stenar är dock mycket vanliga i bygden, och av run
stenarna i Husby framgår inte att denna skulle repre
sentera högre status än grannbyarnas runstenar 
(Zachrisson 1998 s. 184). Ser man i övrigt till de fy
siska spåren och hur det ser ut på platsen så finns 
inga tydliga tecken på en förhistorisk och tidigmedel
tida centralplats. Fornlämningarna är av ordinärt slag. 
Husby liknar en vanlig by i Mälardalen.

Ser man sedan till topografin och Husbys läge i land
skapet framstår platsen som mycket väl vald. Figur 4 
visar vattenståndet kring Kristi födelse, dvs. då vatt
net stod 10 meter över havet. Av kartan framgår att 
Husby ligger vid den plats som bildade ett smalt sund
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Fig. 4. Markini socken med fornlämningar samt bebyggelselägen och gränser från 16oo-talskartorna. 
Det grätonade området motsvarar höjden i o meter över havet. Efter Ambrosiani 1964 s. 123.
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vid infarten till den havsvik som de lägsta delarna av 
Markim socken då utgjorde. Vid Husby fanns, efter 
strandförskjutningen, utloppet för det vattendrag som 
rann genom Markimbygden. Under förhistorisk tid, 
möjligen fram till äldre medeltid, var det alltså vid 
Husby som in- och utfarten sjövägen till den skålfor- 
made bygd, som Markim socken bildar, fanns. Byg
den omgavs i övrigt av skogsmark. Vid Husby fanns 
också kvarn under historisk tid.

Vi har alltså även i fallet Markim ett exempel på 
att en åtminstone under tidig medeltid, men sannolikt 
redan under järnåldern, central plats senare under his
torien saknar synliga spår av att bebyggelseenheten 
har haft en dignitet som centralplats. Vad gäller för
hållandena under senare delen av medeltiden och fram
åt kan ju detta bero på att Husby förvandlades till en 
landboby under Klara kloster. Frågan är då på vad 
Husby i Markim grundade sin makt under förhisto
risk tid och äldre delen av medeltiden.

Genom jordägandet kontrollerade ägaren av Hus
byområdet den mest strategiska delen av Markim- 
dalgången, nämligen in- och utfarten. Därigenom kun
de jordägaren också kontrollera vilka som (sjövägen) 
tog sig in respektive ut ur denna dalgång. Kanske be
hövde inte makten manifesteras på annat sätt än ge
nom jordägande av bygden eller kontroll över den del 
av bygden där alla som skulle passera in och ut i dal
gången måste passera, såväl personer som bodde i 
bygden som personer som kom utifrån. På samma sätt 
kan kvarnen ses. Till dem som hade kvarn var alla 
förr eller senare tvungna att komma när de behövde 
mala sin spannmål till mjöl. Innehav av kvarn gav 
därigenom också möjlighet till kontroll över bygdens 
människor, även om kvarnägaren inte direkt ägde all 
mark i bygden.

Några förhållanden som ytterligare styrker tolk
ningen ovan är att Husby som enda enhet ägde mark 
på båda sidor om det vattendrag som diskuterats ovan, 
något som gällde redan under 1600-talets första hälft 
(LSA A$>:42—43). Det normala annars är att gränser 
mellan bebyggelsenheter löper just i vattendrag eller i 
lägsta punkten i dalgångar. Vidare har fornlämnings-

bilden i Markimbygden tolkats som att enheten Hus
by var den primära enheten som under loppet av yng
re järnålder avsatte flera intilliggande bebyggelseen
heter (Ambrosiani 1964 s. 122 ff.). Mot bakgrund av 
resultaten från analysen av Vibygodset i Östra Ryd 
socken ovan vore det av största intresse att studera 
jordägandets geografi under äldre delen av medelti
den i denna del av Markim socken för att se om tolk
ningen utifrån fornlämningsbilden, att Husby var pri
märenheten, också kan avläsas i jordägostrukturen 
under medeltiden.

I tidigare undersökningar har husbyarnas terräng
läge ofta visats ha anknytning till vattendragen och 
havsstranden under vikingatid och äldre medeltid. 
Anledningen till denna lokalisering har tolkats som 
ett uttryck för husbyarnas funktion som förvarings
plats för ledungsskeppen (Larsson 1987 s. 55 ff. och 
s. 65). I exemplet Markim socken har jag kunnat visa 
att läget för Husby, utöver lokalisering till ett vatten
drag under yngre järnålder, också gav möjlighet till 
kontroll över det smala sund som redan under äldre 
järnåldern bildade inloppet till Markimbygden. Kan
ske är det denna aspekt som skall ses som den primä
ra, medan lokaliseringen till vattendrag så att säga 
följde med på köpet.

Resonemangen kring Husby i Markim tycks kan
ske trivialt. Jag menar dock att det är väsentligt för 
förståelsen av makten i landskapet utifrån jordägan
de och fysisk kontroll över ett område.

Utblick
För att sätta in exemplen i ett sammanhang krävs att 
vi gör en utblick till förhållanden som är kända från 
andra platser. I Norge har man under senare år funnit 
tecken som kan tolkas så att strukturer motsvarande 
det medeltida godset fanns redan under förhistorisk 
tid. Dessa godsstrukturer skall ha etablerats redan 
under 500—600-talet e.Kr. genom framför allt styrd 
kolonisation. Den rumsliga struktur (se figur 5) som 
då uppstod består av en stor gård i centrum, huvud
gården, omgiven av flera mindre gårdar, som har ko-
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Fig. j. Hypotetisk modell över bebyggelse och jordägande, från Romerike i Norge. 
Pilarna visar till vilka gårdar de underlydande hörde. Efter Skre 1998 s. 242.
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Joniserats från huvudgården. På den stora gården finns 
relativt rika arkeologiska fynd, medan de mindre går
darna saknar sådana fynd (Skre 1998 s. 128 ff.). Den
na rumsliga struktur har förklarats med att det på 
huvudgården har funnits trålar, som sedan har frigi
vits och tilldelats en gård på huvudgårdens marker 
(Iversen 1994). Under äldre delen av medeltiden ut
vecklades de underlydande gårdarna till landbogår- 
dar under huvudgården, och under medeltidens lopp 
avtog också de personliga relationerna mellan jord
herren och landbon för att ersättas av sakliga ekono
miska förbindelser (Iversen 1995). Kanske var det 
också i samband med denna sistnämnda process som 
jorden blev en handelsvara, och att flera av de tidiga
re samlade godskomplexen splittrades upp på olika 
ägare, modellen i ruta D i figur 5.

Ett annat exempel som visar på en i rumsligt avse
ende liknande jordägostruktur är den aristokratiska 
kolonisationen av Island. När hövdingar där tog jung
frulig mark i anspråk, och lät sina underhuggare bo
sätta sig på ägorna uppstod ett mönster som vi skulle 
kunna kalla godskomplex (se Herschend 1994). Höv
dingens säte, huvudgården, i dessa komplex har ofta 
karaktäristiska namn, och de är topografiskt lagda så 
att de kontrollerade stora delar av det område som de 
koloniserade.

Sutsatser
Om vi generaliserar utifrån de norska studierna och 
studierna av de medeltida huvudgårdarna i norra 
Uppland (Rahmqvist 1996) kan vi på goda grunder 
formulera en hypotes om att den rumsliga jordägo- 
och bebyggelsestrukturen i form av mindre lokala 
godskomplex var en över tiden generell form av orga
nisation av landskapet kring stormannagårdar, från 
folkvandringstiden och framåt. Detta innebär att den 
jordägostruktur, som i exemplen från Östergötland, 
möter i medeltids- och 15 oo-talsmaterialet mycket väl, 
vad gäller den rumsliga strukturen, kan föras tillbaka 
till förhistorisk tid. (Den sociala strukturen bakom 
jordägandet var troligen inte den samma under för

historisk tid och medeltiden. Det är väl känt att många 
lågfrälse godskomplex under 1300- och 1400-talen 
hamnade under högfrälset.)

I de båda exemplen från Östergötland är det en 
hypotes att godskomplexen var tillkomna genom styrd 
kolonisation från huvudgårdarna i komplexen. Vad 
gällde Viby var det sannolikt att denna kolonisation 
skedde redan under slutet av förhistorisk tid, medan 
förhållandena var mer oklara vad gäller godsen i Kät- 
tilstad socken. Kättilstad kyrkby fanns åtminstone 
redan under förhistorisk tid. Det kan också påpekas 
att det är påfallande att de studerade godskomplexen 
har fortsatt att vara samlade från 1300-talet fram till 
åtminstone 1500-talets andra hälft. Detta tyder på en 
stabilitet över tiden i den rumsliga jordägostrukturen. 
I det tredje exemplet, Markim i Uppland, har inte jord
ägostrukturen studerats inom ramen för denna upp
sats. De tolkningar av bebyggelseutvecklingen kring 
Husby som gjorts i tidigare forskning, att Husby var 
primärenheten, gör att vi kan ställa upp en hypotes 
om en liknande struktur där: att Husby i det äldsta 
skedet var huvudgården och de omkringliggande går
darna var tillkomna genom kolonisation från huvud
gården. Denna kolonisation måste då ha skett under 
järnåldern.

Samtliga de exempel som har tagits upp i denna 
uppsats är att betrakta som centralplatser och storm- 
annamiljöer. Sett till samhället i stort har samtliga 
ingått i ett nätverk, där de olika stormannamilj öerna 
har haft olika positioner i detta nätverk. Vibygodset 
torde under Svantepolk Knutssons tid ha haft en rela
tivt central position både i rumsligt och socialt avse
ende. Svantepolk tillhörde samhällets översta skikt och 
var lagman i Östergötland. Söderö i Kättilstad socken 
representerar kanske den andra ytterligheten. Ingolf 
Kropper och Harald i Ryda är troligen att betrakta 
som lokala storbönder, som ägde lite mer än en gård. 
I exemplen kan vi också se att positionerna i nätver
ket kan förändras över tiden. Samtliga enheter har 
under medeltiden upphört att vara stormannamilj ö- 
er, då de har upphört att vara herresäten. I Kättilstad 
kyrkby innebar kyrkan att funktionen hos den cen-
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tralplatsen förändrades. I Husby i Markim så innebar 
övergången från en stormannamiljö till kunglig ägo 
och funktion som administrativt centra för central
makten under äldre medeltid en förändring i positio
nen. I samband med att enheten blev en landboby 
under Klara kloster miste platsen sin funktion som 
centralplats. Trots förändringarna över tiden har den 
rumsliga jordägostrukturen med samlat jordägande 
under medeltiden blivit kvar.

Flera av de exempel som tagits upp i denna uppsats 
saknar tydliga, idag synliga, indikationer på central
platser och stormannamiljöer från förhistorisk tid och 
medeltid utifrån de kriterier som har använts i den 
tidigare forskningen. Stormannamiljöer och central
platser behöver alltså inte ha tagit sig symboliska ut
tryck. Detta visar på de problem som uppstår när man 
använder de vedertagna kriterierna för identifiering 
av stormannamiljöer. Frågan är då hur makten i land
skapet i dessa exempel tog sig uttryck.

Jag menar att de här anförda exemplen visar att 
jordägandet och den makt över landskapsrummet och 
den möjlighet till fysisk kontroll som det medförde är 
viktigt att beakta. Makten i landskapet, ute i bygder
na, måste då sökas på lokal nivå och inom lokalsam
hället. Det var i de lokala godskomplexen som de loka
la maktrelationerna skapades och reproducerades. I lju
set av detta kanske jordägandet skall ses som det pri
mära i diskussionen om makt och landskap respektive 
centralplatsdiskussionen. De symboliska uttryck som 
sedan finns i vissa områden, t.ex. runstensparet i Hus-
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by i Markim och kyrkans läge i Kättilstad socken, men 
saknas i andra skall ses som sekundära och kanske just 
som en typ av indikation, bland flera andra indikatio
ner, på stormannamiljö och centralplats.

Jordägandet är alltså ett viktigt kriterium vid stu
dier av stormannamiljöer, där samlat jordägande i ett 
område under medeltiden mycket väl kan vara en in
dikation på stormannamiljö under äldre tid lika väl 
som monumentala anläggningar. Ett viktigt problem 
blir då frågan om kontinuitet från förhistorisk till his
torisk tid i de områden som saknar bevarade monu
mentala anläggningar. I inget av fallen finns belagd 
kontinuitet bakåt i tiden från medeltiden. Detta pro
blem kan dock inte lösas inom uppsatsens ram. Här 
har ambitionen varit att sätta jordägandets betydelse 
i centrum och att ställa frågan om kontinuitet bakåt i 
tiden vad gäller det samlade jordägandets som sådant.

I denna uppsats har jag alltså gjort ett försök att 
föra tillbaka jordägostrukturer från 1300-talet och 
senmedeltiden till äldsta delen av medeltiden och för
historisk tid. Jag har också visat att det är viktigt att 
beakta jordägandet vid studier av centralplatser och 
stormannamiljöer. Jordägandet är kanske en av nyck
larna för att förstå bakgrunden hos centralplatserna. 
Det är uppenbart att det behövs flera studier av det 
slag som visats som exempel här för att vi skall stå på 
säkrare grund när det gäller att tolka jordägandets 
rumsliga struktur och vilken betydelse denna har för 
vår förståelse av samhället under förhistorisk tid och 
äldsta medeltid.





"Huseby-problemet" - igen...
CLAES THELIANDER

Abstract
in this paper I will try to look at the Scandinavian 
protohistoric husaby-institution from a somewhat diff- 
rent angle than the usual approach. This paper should 
be looked upon as a pre-study on the subject and I 
will here present more questions then answers on this 
topic.

My opinion is that a research is needed that asks 
what actually a crown estate (kronogods in Swedish) 
was and what significance it had for the structures of 
power within its contemporary society. Not many sc
holars have made any surveys with a geografical com
prehensive picture of the crown estate and its society. 
It is most certainly not enough to study the husabyar 
of Uppland or Sörmland, in eastern Sweden, in rela
tion to one or two variables and by that mean to say 
that one fully understands the Scandinavian proto- 
historical institution of crown estates.

My aim is to look at the husabyar as integrated 
parts of a larger societal and geografical whole. What 
I mean by this is when a person (or group of persons, 
a family etc) for a longer period of time has the possi
bility to claim and maintain power over a given area 
which is bigger than he can control from his own esta
te, he must create, or take over an existing system of 
central places in the landscape. Petty kingdoms were 
formed in the Nordic countries during the Viking age 
and it is most probable that these petty kings had to 
have control over more than one central place to be 
able to claim and maintain power over larger regions 
like Västergötland and Halland. The role of the husa
byar and the other types of crown estates was proba
bly twofolded. Firstly one could describe them as a

concrete metaphore for the Power in the landscape, 
as a tangible proof of its presens in theory as well as 
practically. Secondly it was also a very important part 
of the economical base of the royal power, not just as 
a production unit but also as an important instrument 
in collecting the proto-feudal rent.

Keywords: late Iron Age, early medieval, Viking 
age, structures of power, petty kingdoms, control, 
landscape, husabyar

”Men vad betyder ordet ’husaby’ och vilken är dess 
egentliga uppgift? Det är egendomligt att finna, att 
man till synes aldrig på allvar ställt denna fråga för 
sig och sökt lösa den” (Tunberg 15147:337).

Det är min åsikt att kronogodsinstitutionen är en vik
tig pusselbit för förståelse av hur den tidiga kungamak
ten både socialt som geografiskt organiserade samhäl
let under protohistorisk tid (AD 700-1 zoo, se även 
Theliander 1998). Och mycket forskning har genom 
åren också bedrivits kring denna institution, en forsk
ning som dock till stora delar varit koncentrerad till att 
gälla material, i huvudsak från Mälarlandskapen. Det 
är dock viktigt, menar jag, att man närmar sig proble
met ur ett större geografiskt perspektiv. Det centrala i 
sådan forskning handlar om hur enskilda människor, 
eller grupper, organiserar sig i landskapet för att kun
na kontrollera detta och därmed även alla de männis
kor som lever och verkar däri. För att kunna hävda 
och under en längre tid även i praktiken upprätthålla 
en sådan makt över större områden krävs att man de
centraliserar och därmed både reellt och formellt syn- 
liggör makten i landskapet. Genom att förstå dessa 
processer kan man även förstå den dynamik som eta
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blerandet av en övergripande kungamakt och kristen
domens genomslag innebar då järnåldern tog slut och 
medeltiden började - under protohistorisk tid.

Kronogodsbegreppen: husabyar, 
kungalev och uppsalaöd
I denna uppsats kommer framför allt kronogodsbe- 
greppet husaby att diskuteras. Men det är viktigt att 
komma ihåg att detta bara är ett ord bland flera med 
samma betydelse. Sedan Henrik Schücks (1914) da
gar har det varit mer eller mindre allmänt vedertaget 
inom forskningen att behandla husabyarna, de dans
ka kungaleven och uppsalaöden som synonyma be
grepp. Även om endast ett fåtal forskare på allvar har 
försökt penetrera ordens betydelse har man i stort sett 
varit överens om att dessa tre begrepp skall definieras 
som tidigmedeltida-vikingatida kungsgårdar, ”egen
domar”, och/eller centralplatser inom äldre distrikts- 
indelningar. När den nordiska kronogodsinstitutio- 
nen bildades och var i funktion är dock omtvistat, 
dateringarna hos olika forskare sträcker sig från folk- 
vandringstid till tidig medeltid. En sak är man i alla 
fall rörande ense om: institutionen har förlorat sin 
gamla betydelse senast vid sekelskiftet 1300 i sam
band med de nya slottslänens framväxt.

Kronogodsbegreppet rymmer alltså betydligt mer än 
bara husabyarna. Ofta brukar man hävda att dessa var 
en del av den godsmassa som under högmedeltid kalla
des för uppsalaöd, även om dessa begrepp, som sagt, 
även ibland behandlas som synonymer (Rosén 1949 s. 
71, not 5 och Pettersson 1998). Ibland används ytterli
gare en term i sammanhanget, nämligen begreppet (Upp
sala-) bo eller bosgård. Men om det råder någon funk
tionell skillnad mellan -bo och -öd skall vara osagt, en 
hel del tyder på dessa ord är just synonyma.

Kungalevet fanns i det medeltida Danmark där de i 
det skriftliga källmaterialet definierades som ett av 
kronan ägt gods till skillnad mot patrimoniegodset 
(eller ättelevet) som ägdes av kungen och hans familj 
personligen. Liksom husabyarna och uppsalaöden 
hade även kungaleven förvaltningsmässiga uppgifter

och skulle vid behov kunna härbärgera den ambule
rande kungamakten med följe. Men liksom uppsala
öd var kungalevsbegreppet, enligt Kung Valdemars 
jordabok, samtidigt bredare än så och kunde även 
omfatta hela geografiskt avgränsade områden som öar, 
halvöar, skogar, ett helt härad på Bornholm samt dess
utom skatten från Utland, det vill säga våra dagars 
Friesland. Som kronogods var kungaleven utspridda i 
hela det medeltida Danmark, framför allt i dess östra 
delar där dessa gårdar låg betydligt tätare än i Jyl
land. Till skillnad mot husabyarna ligger flertalet 
kungalev långt från kusten och farbara vattenleder. 
Flera av dem, bland andra Roskilde, Lund och Halm
stad, har sedermera blivit städer, vilket, märkligt nog, 
inte någon husaby eller övrig uppsalaöd blivit.

Mycket är skrivet genom åren om det som Asgaut 
Steinnes (1955) i sin stora genomgång av Nordens 
husabyar definierade som ”Huseby-problemet”. En 
av de allra äldsta historiografiska beskrivningarna står 
den isländske 1200-tals skalden Snorre Sturlasson för. 
I sin Olafsaga vet Snorre bland annat berätta att Ti- 
undaland är ”rikast och bäst bebyggt i Svitiod. Där
under lyder hela riket. Där ligger Uppsala. Där är 
kungens tron, och där är också ärke(biskops) stolen 
och därefter är Uppsala öd uppkallat. Så kallar svea
rna sveakungens egendom: Uppsala öd” (efter Wik- 
torsson & Odalman 1996 s. 49). I sin Ynglingasaga 
skriver Snorre också att ”Konung Anund satte sin gård 
i vart storhärad i Svitjod och for omkring hela landet 
på gästning” (efter Nerman 1932 s. 92).

Om Snorres eventuella tillförlitlighet som sagesman 
har det skrivits mycket de senaste femtio åren. Man 
har i sann källkritisk anda pendlat mellan fullständig 
och förintande förkastning och en kritisk men inte 
odelat negativ inställning. Pålitlig eller inte - det tycks 
dock helt klart som att många av de apriori-antagan- 
den som förekommer kring kronogodsens betydelse 
och funktion under protohistorisk tid har sitt ursprung 
hos just Snorre. Detta är inte minst tydligt hos Birger 
Nerman (1932) som till stor del bygger sin arkeolo
giska tolkning av Husabyn utifrån Snorres berättel
ser. Man kan alltså konstatera att det generellt sett,
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med några viktiga undantag (exempelvis Pettersson 
1998), saknas en övergripande och modern forskning 
kring den sena järnålderns och den tidiga medeltidens 
skandinaviska kronogods. Man kan också med fog 
påstå att detta material tidvis kommit i kläm mellan 
arkeologi- och historieämnena. Därför är det kanske 
inte så konstigt att nomenklaturen kring kronogods- 
institutionen bitvis är förvirrad och oprecis.

För enkelhetens skull kommer i föreliggande över
sikt alltså begreppet kronogods generellt att använ
das som övergripande term. Detta främst av praktis
ka skäl trots att man helt klart kan diskutera det rele
vanta i att använda prefixet krono- om en delvis för- 
statlig företeelse. Ofta stöter man i litteraturen på be
greppet kungsgård, en term som kanske är mer rele
vant än kronogods i vissa sammanhang. Jag har dock 
valt att inte använda denna term eftersom begreppen 
kungalev liksom kungens patrimonium båda två kan 
betecknas som kungsgårdar samtidigt som det före
ligger viktiga funktionella och strukturella skillnader 
dem emellan. Kungsgårdsbegreppet ger även associa
tioner till förhistoriska hövdingasäten varför ytterli
gare en poäng med att använda kronogodsbeteckning- 
en blir att trycka på att det handlar om centralplatser 
i ett större och från centralt håll medvetet utlagt sys
tem, förvisso ofta med äldre ursprung.

Mot bakgrund av detta vill jag med begreppet kro
nogods definiera platser, maktcentra, och deras (poli
tiska, sociala, ekonomiska etc.) omland vilka enligt 
ett medvetet mönster placerats ut strategiskt i land
skapet av den tidiga kungamakten. Alltså av den grupp 
eller enskilda person som först gjorde anspråk på och 
under en längre tid lyckades upprätthålla ett herra
välde, eller maktmonopol, över ett större område, 
minst motsvarande ett landskap.

Kronogodsens funktion - en forsknings
översikt
Vilka funktioner i det dåtida samhället har man inom 
forskningen genom åren velat tillskriva kronogodsen? 
Mycket är skrivet om detta, även om det mesta har

varit oreflekterade upprepningar av föråldrade ana
lyser. Den följande genomgången är långt ifrån hel
täckande, därtill är utrymmet alltför begränsat. Istäl
let skall den ses som en översikt över de viktigaste 
strömningarna genom åren samt även peka ut en 
möjlig väg för framtida forskning.

En grundtanke inom forskningen har genomgåen
de varit att det fornnordiska busaby(r) ursprungligen 
var ett appellativ som först senare blev ett ortnamn. 
Som appellativ, eller begrepp, hade det per definition 
en mening, och därmed alltså en funktion, i sin sam
tid. Naturligtvis måste man räkna med att denna funk
tion helt eller delvis förändrats under tidens gång. Som 
Gerhard Larsson (1986 s. 87L) påpekar bör ett så väl 
utbyggt system som husabyarna, liksom senare tiders 
centralorter, ursprungligen ha skapats för att tjäna 
flera olika syften, inte minst som kungamaktens för
längda arm. Han nämner administrativa liksom kon
troll- och skyddsfunktioner men även att husabyarna 
bör ha varit viktiga för regional handel och kommu
nikation. Så gott som samtliga forskare som behand
lat husabyarna genom åren har, precis som Larsson, 
hänfört institutionen till någon eller några av dessa 
tre huvudfunktioner: administrativ/jurisdiktiv, militär/ 
polisiär och ekonomisk. Att sedan kronogodsens oli
ka funktioner inte alltid gått att särskilja från varan
dra och att strukturerna inte alltid varit tydliga och 
lätt beskrivbara är en annan sak.

Asgaut Steinnes (1955) är en av de forskare som 
grundligast behandlat Skandinaviens husabyar. Enligt 
honom är konceptet med husabyinstitution en svensk, 
det vill säga uppländsk, idé. Denna idé hade sin bak
grund, enligt honom, i det så kallade veitslesystemet 
som innebar att kungen med följe reste runt och kun
de förvänta sig förplägnad och gåvor samt även, i sam
band med detta, gav gengåvor. Men framför allt ar
gumenterar Steinnes för att husabyarna hade militär
strategiska funktioner. Även Mats G. Larsson (1987 
s. 65) framhåller i sin licentiatuppsats gårdarnas mili
tära funktion. Han menar att antalet husabyar i Mel
lansverige var identiskt med antalet skeppslag samt 
att så gott som samtliga husabyar låg i nära anslut-
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ning till vattenleder. Detta, menar Larsson, pekar på 
att husabyarna varit skeppslagens centralplatser. Lars
son ser tre huvudfunktioner för husabyarna inom 
skeppslagen: hemmahamn för ledungsskeppen, ut
gångspunkt för budkavle om ledung och lantvärn samt 
även som samlingspunkt för lantvärnet.

Även om Steinnes, som tidigare nämnts, främst 
tryckte på den militärstrategiska funktionen tyckte han 
sig även för Norges del kunna spåra en särskild kung
lig pålaga, utskylden, som bör ha samlats i husabya
rna. Samma förhållande kan, enligt Anders Andrén, 
även ha gällt i Danmark (Andrén 1983 s. 53). Enligt 
Sven Ulric Palme (1958) och många med honom var 
en husaby helt enkelt kungens visthus och att kung
ens bryte på dessa bland annat hade uppgifter vid skat- 
teuppbörden. Även Keith Wijkander (1983 s. 138), 
som dock bara argumenterar för Södermanlands del, 
menar att landskapets husabyar var de platser i den 
yngre hundaresindelningen dit skatteuppbörden var 
knuten. Steinnes, Palme, Wijkander och i viss mån 
Andrén ser alltså på husabyarna som ett slags lokala 
skattekontor under äldre tider. Men Palme argumen
terar även mot Steinnes militärstrategiska uppfattning, 
även om han inte utesluter att husabymännen haft 
polisiära uppgifter som att bevaka skatteladan och 
uppbörden. Palme beskriver konungens bryte som en 
entreprenör, en ”företagare inom jordbruket, fastän 
han varit det på sin herres vägnar” (Palme 1958 s. 
155)-

Enligt Åke Hyenstrand (1974 och 1980) är husa
byarna (alltså svealandskapens) en del av statsbild- 
ningsprocessen och flera viktiga topografiska och ar
keologiska förhållanden kan i samband med detta iakt
tagas för dem. Precis som många andra menar han att 
de är ganska jämnt fördelade i hundarena och att det 
finns en tydlig koppling mellan dessa och farleder och 
kommunikationsmässiga knutpunkter. Vidare finns 
det, enligt honom, även ett klart statistiskt samband 
mellan husabyar och storhögar/kungshögar samt att 
fornlämningstalen, med några undantag, generellt sett 
är högre i husabyarna än i genomsnitt. Hyenstrand 
menar att husabyarna ger ett, som han beskriver det,

aggressivare intryck än dess föregångare, Tuna-orter- 
na. De senare bygger på en äldre struktur framvuxen 
ur småkungadömen baserade på naturliga bygder och 
de möjligheter till handel och kommunikation som 
stod till buds. Hyenstrand skriver: ”Medan Tuna-nam- 
nen kan direkt sammanställas med hundaret och dess 
uppbyggnad ger Husbyarna ett centraldirigerat in
tryck. De förefaller onekligen ha varit platsen för ett 
’hus’, lätt åtkomligt på en för hundarets utåtriktade 
kommunikationer lämplig plats” (Hyenstrand 
1974:118).

Nils Hallan (1957) föreslår att de norska husabya
rna, med undantag för de tjugo som ligger kring Os
lofjorden, inte i första hand var försvarsgårdar utan 
snarare var att betrakta som ett slags tidiga värdshus. 
Detta är, enligt honom, mycket tydligt i Trøndelag 
där husabyarna ligger ocentralt ur administrativ- men 
bra ur kommunkationssynvinkel, oftast på gränsen 
mellan olika bygder. Hallan menar därför att man med 
husaby skall förstå ”gard som kan hyse ferdafolk” 
och att dessa snarare vuxit fram ur lokala behov än 
ur centralmaktens (Hallan 1957:265). Förutom Hal
lan, Steinnes och Hyenstrand har även flera andra 
forskare konstaterat och gjort stor sak av att husa
byarna ligger väl till kommunikationsmässigt. Ger
hard Larsson gör i samband med detta ett enkelt men 
viktigt påpekande. Han menar att det faktum att hu
sabyarna ofta är välbelägna i förhållande till dåtida 
kommunikationsleder inte är mer än vad man kan 
förvänta sig. Han skriver: ”Om byarna på något sätt 
varit knutna till centralmakten ... bör god tillgänglig
het från land och vatten rimligen vara ett huvudkrav” 
(Larsson 1986 s. 23).

Även rent språkliga analyser av de olika begreppen 
är en viktig källa till förståelse av kronogodsinstitu- 
tionerna. Tunberg (1947 s. 338) pekar på att Husa- 
är i pluralis och därmed skulle kunna syfta på att hu
sabyn innehållit ett flertal hus. Detta påstående har 
med tiden blivit ett axiom som många forskare har 
anslutit sig till. Man har alltså menat att med kombi
nationen Husa- och -by skall man förstå extremt sto
ra, byliknande, gårdar med många hus (Elgqvist 1947
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s. 77, Steinnes 1955 s. 9 f., Rosén 1964 &C Calis- 
sendorff 1986 s. 66 med många flera). En helt annor
lunda men sällan uppmärksammad tolkning av be
greppet husaby hittar man hos Petrus Envall (i960). 
Han analyserade prefixet Hus- och tvärtemot den dit
intills rådande forskningsuppfattningen menade han 
att något ortnamn aldrig hade bildats av ordet hus i 
modern betydelse. Enligt honom var grundbetydelsen 
av substantivet hus inom de germanska språken ”skyd
da, omsluta” (jfr tyskans Hose, ”byxa”). Den moder
na betydelsen att hus = byggnad är alltså, enligt ho
nom, sekundär i förhållande till den ursprungliga. 
Denna betydelse fördes in i de nordiska språken först 
under tidig medeltid och då utifrån den (be)skyddande 
aspekten. Så blev först under tidig medeltid ordet hus 
framför allt en term för stormännens gårdar. Med 
detta som bakgrund menade Envall att man med be
greppet husaby skall förstå ”försvarsgård”, alltså att 
dess funktion i första hand, enligt honom, skall ses 
som militär och/eller polisiär (Envall i960 s. 16 ff.).

Stefan Brink har i många olika sammanhang de 
senaste åren pekat på nödvändigheten av att studera 
kombinationer av olika ortnamn, framför allt kring 
centralplatsindikerande ortnamn. Ett exempel på det
ta, tidigt uppmärksammat av Eric Elgqvist (1966) är 
att namnkombinationerna Husby och Tegneby eller 
Rinkaby inte är ovanliga. De två senare namnen skul
le i det närmaste kunna definieras som vikingatida 
militärförläggningar. Elgqvist tolkar denna rumsliga 
närhet, ofta bara någon kilometer, som en uppdel
ning av funktionerna platserna emellan, den adminis
trativa på platsen för förvaltargården (Husabyn) och 
den militära på garnisonen (Tegnebyn eller Rinkabyn). 
Trots detta avvisar han dock inte själv helt tanken att 
husabyarna delvis hade militärstrategiska uppgifter 
(Elgqvist 1966 s. 83 f.).

Men även ur de kulturgeografiska liksom de histo
riska källmaterialen finns det mycket information att 
hämta om husabyarna. Bland annat finns det en in
tressant koppling mellan Upplands husabyar och den 
tidigmedeltida jordvärderingsenheten marklandet, 
påpekat av Carl Ivar Stähle (1946). Enligt honom tycks
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det under tidig medeltid i mälarområdet ha funnits 
något som han benämner ”idealby” motsvarande fyra 
ledungshemman om vardera ett markland. Stähle på
pekar att de uppländska byarna trots detta i allmän
het bestod av 1-4 markland med ett snitt på 2,5. Det 
är alltså uppenbart, menar han, att denna idealbys- 
torlek främst kunde genomdrivas då byorganiseran
det skedde på centralt initiativ. Detta är, påpekar Stäh
le, inte minst Upplands husabyar exempel på. Han 
menar att inte mindre än 50 procent av dessa uppvi
sar idealbyns struktur om fyra markland. Att inte den
na modell tillämpats till hundra procent beror, skri
ver Stähle, på att en så mekanisk princip av praktiska 
skäl inte kunnat tillämpas fullt ut. Det stora antalet 
”idealhusabyar” måste dock vara mer än en ren till
fällighet, menar han. Som jämförelse visar Ståhle att 
endast 7 procent av bebyggelser i Stockholms län med 
namn på -sta och -inge har ett jordatal på 4 markland 
(Ståhle 1946 s. 176).

Gerhard Larsson (1986 s. 56 f.) går steget längre 
och konstaterar då att de av Ståhle uppräknade ”ide- 
alhusabyarna” med ett enda undantag ligger i Att- 
undaland. I Tiundaland och i Fjärdundaland är jor- 
datalen, enligt Larsson, växlande men oftast mindre 
än fyra markland, vilket även gäller för Sörmlands 
husabyar. I Östergötland ser Larsson ytterligare ett 
system. Där handlar det nästan utan undantag om 
ensamgårdar om ett mantal och med något varieran
de jordatal. Av Närkes, enligt Larsson, fyra husabyar 
uppvisar två samma strukturer som Attundalands ide
albyar.

Det skriftliga källmaterial som behandlar krono- 
godsen är mycket knapphändigt. Det finns inga rä
kenskaper eller liknade material bevarade från deras 
administration och Jonatan Pettersson (1998 s. 37 f.) 
har noterat att endast två kungabrev är daterade vid 
någon av Västergötlands åtta uppsalaödgods. Vid ti
digare studier av kronogodsen utifrån det skriftliga 
källmaterialet är det främst två intressanta förhållan
den som noterats. Det ena är att det vid slutet av 1200- 
talet tycks vara som så att flera husabyar helt klart 
vid ett tidigare skede hamnat i privat ägo. Ståhle (1948



lyz HUSEBY-PROBLEMET” - IGEN ...

s. 129) hänvisar till flera diplom där detta framgår 
med all önskvärd tydlighet. Det andra är en defini
tion av de olika typer av kronogods som framträder i 
källmaterialet. Rosén (1949) identifierar flera olika 
grupper varav de två viktigaste var å ena sidan rena 
kronogods (husabyar, uppsalaöd, kungalev, bo osv.) 
och å den andra kungamaktens privata släktgods (pa- 
trimoniet eller ättelevet) (Rosén 1949 s. 65 f.).

Kronogodsen, en fråga om dateringf
Vi har nu tittat på den flora av funktionella förkla
ringar till de olika kronogodsbegreppen som forsk
ningen fört fram genom tidernas lopp. Men lika ofta 
när kronogodsen behandlats i litteraturen har det även 
i hög grad handlat om olika dateringsdiskussioner. 
Framför allt för äldre tiders forskare tycktes själva 
daterandet i sig vara ett självändamål. Idag är man 
kanske mer medveten om att det kronologiska rum
met förvisso är viktigt men att den primära forsknings
uppgiften är att i hermeneutisk anda förstå detta rums 
helhet, ur alla dess aspekter.

För Schiick (1914) var kronogodsinstitutionen en 
allt igenom medeltida företeelse. Bevekelsegrunden för 
detta var framför allt att han enbart använde sig av 
skriftligt källmaterial vilket fick till följd att något 
förhistoriskt, ”för-skriftligt”, ursprung inte existerar. 
Inte uttalat i alla fall. Steinnes (1955) datering av hu- 
sabyinstitutionen byggde på en diffusionistisk och inte 
speciellt källkritisk metod. Uppland beskrevs som det 
uppkomstområde varifrån husabyarna skulle ha spri
dit sig till övriga Sverige och därifrån vidare till Nor
ge och Danmark. Liksom tidigare Nerman (1932) höll 
även Steinnes de svenska sagokungarna Bröt-Anund 
och/eller Ingjald Illråde som ansvariga för husabysys
temets uppkomst i Uppland, något som Steinnes me
nar bör ha skett under 600-talet. Vidare menade han 
att övriga svenska husabyar bildades allt efter det att 
svearna lade under sig nya områden. Till Norge kom 
så husabyarna vandrande någon gång på 800-talet och 
omkring år 900 hade de även simmat över till Dan
mark (Steinnes 1955 s. 222). Även Elgqvist (1966 s.

75) såg det stora antalet husabyar i Uppland som ett 
bevis på att denna institution hade sitt ursprungsom
råde just där. Utan vidare diskussion daterade Rosén 
(1962 s. 94) husabyarna till AD 600-900. Den an
nars så källkritiske och noggranne Rosén tycks helt 
enkelt läst sin Steinnes utan att reflektera över date- 
ringsgrunderna och bland annat i handboken Viking
atidens AB C citeras Roséns (dvs Steinnes?) daterings
forslag.

Tunberg (1947) menade att den, som han skriver, 
götiska bo-indelningen var betydligt äldre än husaby- 
indelningen. Han pekade på det faktum att Vadsbo 
härad i norra Västergötland var uppkallat efter Vads 
bo vilket gör att man med stor sannolikhet kan kon
statera att bo-indelningen torde vara minst lika gam
mal som eller äldre än häradsindelningen. Han kon
staterar sedan att: ”Vi föras härmed otvivelaktigt till
baka till folkvandringstiden” (Tunberg 1947 s. 333). 
Vad han grundade denna ”otvivelaktiga” datering på 
framgick dock inte. Eftersom Norges husabyar kan 
kopplas till landets sysslor menade Tunberg att inrät
tandet av dessa varit en del av landets förvaltnings- 
uppbyggande, något han höll Harald Hårfager ansva
rig för. Genom detta daterar Tunberg sysslo- och där
med husabyindelningens uppkomst till vikingatid 
(Tunberg 1947 s. 339 och 347).

En av de få som utifrån en modernare forsknings
tradition ägnat sig åt att diskutera de olika krono- 
godsinstitutionernas kronologiska förhållande till var
andra är Anders Andrén (1983). Han menar att Dan
marks husabyar är äldre än landets kungalev. Han 
argumenterar för att husabyarna är en rest av ett äld
re system från den tid då det inte fanns några funktio
nella skillnader mellan de olika kungliga egendomar
na. Detta, menar han, pekar husabyarnas bristande 
politiska betydelse under 1000- och 11 oo-talet på samt 
det faktum att den enda själländska husabyn karak
teriseras som en kungaättlings patrimonium 1216. 
Klavs Randsborg har visat på att det finns en rumslig 
koppling mellan en viss typ av runstenar och husa
byarna (Randsborg 1980 s. 25 f.). Andrén menar uti
från detta att existensen av husa byarna därmed varit
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förutsättningen och utgångspunkt för själva resandet 
av dessa runstenar. Därmed bör, menar Andrén, hu- 
sabyinstitutionen ha varit i funktion när stenarna rests 
under senare delen av 900- och början av 1000-talet. 
Husabyarna ser Andrén alltså som ett resultat av Jel- 
lingsläktens godsförvärv vilka senare i stor utsträck
ning skulle komma att karakteriseras som patrimoni- 
um. Kungaleven, menar han, har troligtvis inte exis
terat sida vid sida med ett fungerande husabysystem 
och bör därför utifrån detta ha tillkommit omkring 
iozo eller kort dessförinnan. Detta går även arkeolo
giskt att studera i kungalevet och sedemera staden 
Lund. De tydliga geografiska skillnaderna inom det 
danska riket tolkar Andrén som att kungaleven upp
rättats utifrån de olika landsdelarnas äldre politiska 
strukturer, vilka ingalunda tycks ha varit homogena 
(Andrén i983:5off).

Samma år som Andréns artikel publicerades i Scan
dia disputerade Keith Wij kander på bland annat Sörm
lands husabyar. Tvärt emot Andrén menar han att 
husabyarna är en relativt ung företeelse. Enligt ho
nom har endast tre av Sörmlands sjutton husabyar 
förhistoriska gravfält inom en radie av hundra meter. 
Wijkander menar att denna, som han ser det, svaga 
rumsliga koppling mellan husabyar och förhistoriska 
gravfält talar mot att husabyarna successivt skulle ha 
vuxit fram under yngre järnålder i det landskapet. Is
tället argumenterar Wijkander för att husabyarna skul
le vara yngre än hundorganisationen. Han menar även 
att landskapets yngre runstenar går att koppla till de 
huvudenheter som föregick husabyarna samtidigt som 
han konstaterar att det finns ett starkt samband mel
lan de tidigmedeltida kyrkorna och husabyarna. Det
ta sammantaget gör att Wijkander anser sig kunna 
datera husabyinstitutionens tillkomst och relativt korta 
livstid så sent som till 11 oo-talet. Enligt Wijkander 
hänger husabyinstitutionen samman med den så kal
lade ”gästningen” och när denna typ av skatt under 
izoo-talet ersätts med andra former av beskattningar 
förlorar husabyarna sin särställning i det kungliga 
godsinnehavet (Wijkander 1983 s. 135 ff.).

Björn Ambrosiani (1985) gick i polemik mot Wij

kander. Enligt honom är Wijkanders påstående att det 
saknas närmare samband mellan (husaby)gårdsläge 
och gravfält en felsyn. Han menar att man måste skil
ja mellan kungsgårdens och normalgårdens bebyggel
seplats och gravfält. Han framhåller att kungsgårdar
nas gravfält ofta uppvisar komplicerade strukturer 
med flera närbelägna gravfält med olika kvalitativa 
skillnader sinsemellan. Där finns ofta en kyrka och 
ibland, enligt Ambrosiani, även en handels- och mark
nadsplats samt inte så sällan en känd tingsplats. Dess
utom omges ofta husabyn eller kungsgården av en 
krans av bebyggelseenheter utan fornlämningar, vil
ka Ambrosiani tolkar som sentida kolonisationer av 
kronomark, en areal som alltså måste räknas in i hu
sabyns förhistoriska territorium. Enligt Ambrosiani 
saknar endast ett par husabyar helt fornlämningar från 
yngre järnålder men dessa kan, enligt honom, vara 
uppkallelsenamn eller höra till någon annan husabys 
avlägsna utmark. Eftersom Ambrosiani tycker sig se 
att husabyarna har en tydlig anknytning till hundde
larna i det system som Wijkanders analys synes leda 
till håller han själv det för troligt att husabyarna, tvärt 
emot vad Wijkander påstår, hör till en administrativ 
indelning, äldre än 1000-talets hund- eller hundare- 
sindelning (Ambrosiani 1985 s. 3z ff.).

Den ende forskare som knyter an till och i stora 
drag håller med Wijkanders 11 oo-tals datering är 
Thomas Lindkvist (1995). Han menar att husabya
rna infördes i svealandskapen i samband med att en 
central kungamakt började få fotfäste där. Detta, 
menar han, tyder den regelbundenhet vari husabya
rna är utspridda i landskapet på. Ganska snabbt har 
alltså en makthegemoni etablerats i området, även om 
husabyarna ganska snart spelat ut sin roll. Lindkvist 
föreslår att husabysystemet har sin upprinnelse i Gö
talandskapen där dock kungamakten främst hade 
andra grunder för sin maktutövning i form av kunga- 
ättegods och, enligt honom, troligen även bosgårdar 
(Lindkvist 1995 s. zp ff.).

Som tidigare nämnts tolkar Mats G. Larsson (1987) 
husabyarna som skeppslagens huvudorter och hem
mahamnar för ledungsskeppen. Utifrån en diskussion
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kring detta och skeppslagens införande daterar Lars
son husabyindelningens uppkomst till slutet av 900- 
talet (1987 s. 48 ff). Lars Hellberg (1984) diskuterar 
husabyarnas ålder i relation till Zwza-orterna. Han ser 
en markant kronologisk skillnad i ålder då tuna-or
terna, enligt honom, kan dateras till yngre romersk 
järnålder samtidigt som han placerar husabyarna ti
digast från vikingatidens slut (Hellberg 1984a s. 96 
not 14 och 1984b s. 137). Denna datering för Hell
berg fram utan vidare diskussion även om det indi
rekt framgår att han syftar på det faktum, som Stähle 
(1946 s. 175) påpekat, att husabyarna blivit planlag
da som ”idealbyar”. En sådan större administrativ och 
övergripande indelning måste per definition ligga helt 
nära statsbildandet tycks vara Hellbergs bevekelse- 
grund. Stähle daterar marklandsindelningen, och där
med ”idealbyn” till izoo-talet men om husabyindel- 
ningen är lika gammal eller äldre tar han dock inte 
ställning till.

Så: kronogods, var, när och hurf

Vissa slutsatser kring datering och funktion kan anas 
redan nu. Den tidsrymd som vi rent logiskt har att 
hålla oss inom sträcker sig från de första statsbildan- 
de ansatserna under yngre järnålder fram till och med 
1300-talets nyinrättade slottslän. Alla försök att, som 
exempelvis Nerman (193z), hänföra husabyinstitutio- 
nen till någon sagokung i en avlägsen forntid måste 
man ta med en rejäl nypa salt. Men, som nämndes i 
inledningen av denna uppsats är det mest sannolika 
att bildandet av en kronogodsinstitution hänger sam
man med att en eller flera enskilda personer eller släk
ter får herravälde över större områden, minst mot
svarande landskap, eller strax efter detta, i samband 
med att ett slags riksenande äger rum. Troligtvis mås
te denna maktinstitution varit relativt stabil under en 
längre tid, i alla fall tillräckligt länge för att appellati
vet husaby kunnat leva kvar som ortnamn men inte 
längre än att det gamla namnet på en del husabyar 
fortfarande hängde kvar, exempelvis Husby-Ærnevi.

När husabyarna under izoo-talet börjar dyka upp

i skriftliga sammanhang är flera av dem redan i privat 
ägo och tycks så ha varit en tid, även om kronoägan- 
det fortfarande dominerar. När och varför det blev så 
vet vi däremot inte. Det mest sannolika är dock att 
detta sker efter det att kronogodsen förlorat sin ur
sprungliga funktion. Däremot tycks det, enligt Rosén 
(1949), som om de gamla kronogodsen, dvs. de som 
fortfarande ägs av kronan, från mitten av izoo-talet 
åter får status som oavyttringsbar kronoegendom. Vad 
gäller de danska kungaleven så bör dessa ha varit i 
funktion senast från omkring AD iozo då de troligt
vis kronologiskt avlöste det jylländska husabysyste
met, något som Andrén (1983) övertygande har visat 
på. Dessutom pekar de till antalet förvisso få men dock 
arkeologiskt delvis undersökta kungaleven i allmän
het på dateringar som ligger i 1000-talets första hälft. 
Det norska och danska husa bysystemet tycks höra 
ihop, vilket kanske även skulle kunna datera de norska 
husabyarna till före iozo. Det finns dock, ännu så 
länge, ingenting som talar för att de svenska husabya
rna inte var i funktion fortfarande under 1000 och 
kanske 1100-talen, kanske då i någon slags arkaisk 
mening men säkert samtidigt även anpassade efter ti
dens behov.

Om det är så som Hyenstrand, Ambrosiani och 
Wijkander alla menar, nämligen att husabyarna i all
mänhet ligger i bygder med höga fornlämningstal men 
att det i husabyarnas omedelbara närhet ofta saknas 
yngre järnåldersfornlämningar så pekar denna ”ne
gativa” bevisning på två viktiga saker. För det första 
att dessa gårdar, med dåtida mått mätt, bör ha varit 
mycket stora och haft en ägostruktur som till stor del 
skilde sig från den som normalt gällde i den omgivan
de regionen. För det andra att det ofta rör sig om plat
ser med en stark kontinuitet bakåt till stora enskilda 
förhistoriska gårdar eller maktcentra, kanske i form 
av gamla hövdingasäten. Det senare pekar inte minst 
Brinks ortnamnsanalyser och den av Hyenstrand kon
staterade statistiskt starka kopplingen mellan husa
byar samt stor- och kungshögar i mälarregionen på. 
Men, och detta är ett viktigt aber, om husabyarna 
skulle vara en allt igenom förhistorisk företeelse så
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krockar dock detta med den av flera författare upp
märksammade kopplingen mellan den tidigmedeltida 
jordvärderingsenheten markland och, framför allt, 
Attundalands och Närkes husabyar samt att husaby
arnas äldre namn ännu under högmedeltid ofta levt 
kvar.

Sammantaget skulle detta då kunna betyda att 
Mälardalens husabyar är samtida med de danska 
kungaleven som i sin tur alltså är yngre än Jyllands 
husabyar. Husabybegreppet var därför ursprungligen 
snarare en dansk (eller kanske norsk) uppfinning än 
ett tidigt uttryck för sveakungarnas makt.

Vad var den ursprungliga tanken med kronogod- 
sen och vilken funktion fick de så småningom? Att 
det rör sig om delar i ett centralt dirigerat system för 
decentraliserad maktutövning i landskapet tyder det 
förvisso kvantitativt lilla men mycket speciella och 
sinsemellan homogena arkeologiska materialet från 
kungaleven Gårdstånga, Varia (dvs. Tölö) och Store 
Heddinge (Söderberg 1995, Lundqvist & Schaber 
1998 och Hedeager 198z). Generellt sett är det mest 
troliga att kronogodsen skall ses som multifunk- 
tionella centralplatser med ett ganska stort fysiskt 
liksom socialt, politiskt och ekonomiskt omland. Ex
empelvis är det inte omöjligt att kungalevet Tölö i 
norra Halland som funktionell enhet var kraftigt de
centraliserat i landskapet, att det både låg vid nuva
rande Tölö kyrka och på Varlaplatån samt kanske 
på ytterligare platser i Kungsbackatrakten. Detta kan 
även vara förklaringen till att det skånska kungale
vet Gårdstånga i det äldre kartmaterialet, på drygt 
tre kilometers avstånd från varandra, benämns som 
Östra- respektive Västra Gårdstånga, det förra nu
mera kallat Flyinge. Detta gäller även Store Heddinge 
på Sjælland som har ett Lille Heddinge några kilo
meter söder om sig. Gårdarnas uppgifter bör alltså 
ha varit att för kungamaktens räkning kontrollera 
ett givet område såväl ur administrativ som militär/ 
polisiär synvinkel. Troligtvis drog de även till sig olika 
former av handel och hantverksaktiviteter. När stads
väsendet byggs ut har redan kronogodsen (med un
dantag av Danmarks kungalev) upphört att vara

funktionella centralplatser och istället reducerats till 
”vanliga” huvudgårdar, förvisso i kronans ägo och 
ännu ett tag med vissa förvaltningsmässiga uppgifter.

Om Envalls (i960) hypotes att inga ortnamn un
der förhistorisk tid är uppkallade efter ”hus” i bety
delsen ”byggnad” utan att namnet Husaby snarare 
tillkommit utifrån den (be)skyddande aspekten så får 
detta intressanta följder för tolkningen av begreppet. 
Det finns, som sagt, mycket som tyder på att husaby- 
institutionen har åtminstone vikingatida rötter och om 
husabyinstitutionen är vikingatida eller äldre så bety
der appellativet husaby snarare ”försvarsgård” än 
”gård/by med många hus”. Detta leder tankarna osökt 
in på att husabyarnas främsta funktion ursprungligen 
varit kontrollerande/militära. Detta stöder även den 
av Lindkvist (1995) föreslagna, och i förhållande till 
äldre forskning geografiskt omvända, maktstrategi 
som utgår från att själva idén med en husabyinstitu- 
tion kommer från götalandskapen där man dock an
vänt sig av ett annat system av uppsalaöd: bosgårdar. 
Det senare systemet var i sig självklart och behövde 
inte ”försvaras” på samma vis även om det i de typer 
av maktstrukturer vi talar om här alltid ingår ett visst 
moment av tvång och våld eller hot om våld. Natur
ligtvis hindrar inte Envalls hypotes att en ”försvars
gård” även kan bestå av flera hus även om de inte 
måste ha det per definition som en rent medeltida 
datering skulle kunna peka på.

Ofta har man velat knyta husabyarna till olika kän
da administrativa distriktsindelningar, framför allt 
hundaret/häradet. Jag tror att detta sammanhang dock 
är indirekt. De olika kopplingar mellan distriktsin
delningar och husabyar och uppsalaöd hänger nog 
mest ihop med att äldre centralplatser ofta även fått 
utgöra centra i de nya kronogodsinstitutionerna. Detta 
med undantag av den norska och jylländska syssloin- 
delningen där ett direkt samband inte kan uteslutas. 
Det finns, som Tunberg (1947) visat, mycket som ty
der på att det förelåg ganska starka politiska band 
mellan Norge och Jylland under vikingatid och att 
husabyarna där intimt hänger samman med syssloin- 
delningen.
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Den framtida forskningen
Hur skall man betrakta det protohistoriska kronogod- 
set när vi nu skall gå vidare? Många frågetecken åter
står att reda ut. Vari ligger den funktionella skillna
den mellan de olika begreppen för kronogodset? På 
vilket sätt, om något, skiljer sig ett kronogods arke
ologiskt från andra och samtida huvud- och sätesgår
dar? Varför har inga svenska och norska kronogods 
utvecklats och blivit städer på samma vis som flera 
danska kungalev blivit? Varför avvecklades institu
tionen fullständigt och ersattes av en helt ny vid 13 oo
talets början? Varför är husabyarna så ojämnt förde
lade över Sydskandinavien och vad får detta för in
verkan på de olika tolkningsforslag man kan göra? 
Varför tycks vissa delar av Skandinavien, exempelvis 
Västmanland och Gotland, helt sakna (kända) kro- 
nogodsinstitutioner?

Till slut hamnar vi oundvikligen vid fråga vad egent
ligen ett kronogods var och vilken betydelse det hade 
i det dåtida samhällets maktstrukturer? Som jag ser 
det sönderfaller svaret på detta i två huvuddelar. För 
det första var kronogodset för dåtidens människor en 
konkret metafor för Makten i landskapet, ett synligt 
bevis på dess närvaro både i teorin som i praktiken. 
För det andra var kronogodsen också till stor del kung
amaktens ekonomiska bas, och inte bara som enskild 
produktionsenhet utan säkert även som ett viktigt in
strument vid det som Lindkvist (1995) beskriver som 
intern exploatering.

Utgångspunkten när man studerar kronogodsinsti- 
tutionen som funktionell enhet måste vidare vara att 
det naturligtvis handlar om en viss ideologis tillämp
ning utifrån en kombination av det funktionellt opti
mala med det praktiskt samt socialt möjliga. Allt det
ta ställer i sin tur krav på en allmän förståelse av insti
tutionens samtid och omvärld. Vi måste även, menar 
jag, röra oss bort från bilden av kronogodset som en 
plats eller en gård i landskapet - exempelvis låg husa
byn vid Husby-Glanshammar utanför Örebro antag
ligen lika mycket vid det närbelägna Rinkaby som vid 
den nutida fastigheten Husby, den som delvis under
söktes av UV-Bergslagen 1997-98.

Jag är övertygad om att det nu krävs en forskning 
som behandlar kronogodsen ur ett större samhälle
ligt, socialt och ekonomiskt perspektiv, som alltså ser 
på dem som delar av en större och komplex helhet. 
Detta kräver att man tar ett tvärvetenskapligt helhets
grepp om de olika källmaterialen vilka långt ifrån 
enbart är traditionellt arkeologiska utan i minst lika 
hög grad språkliga, kvartärgeologiska, kulturgeogra
fiska, historiska med mera.

Med undantag för Andréns (1983) och kanske även 
delvis Steinnes (1955) genomgångar har man tidigare 
inte i någon större utsträckning försökt att ta ens ett 
geografiskt helhetsgrepp om kronogodsinstitutioner- 
na. Det räcker helt enkelt inte att enbart studera Upp
lands eller Sörmlands husabyar i förhållande till nå
gon enstaka variabel och mena att man därigenom 
kan förstå hela den Skandinaviska protohistoriska 
kronogodsinstitutionen. Här måste dock framhållas 
att mycket intressant forskning kring dessa frågor 
pågår just nu, bland andra av Jonatan Petersson 
(1998).

Ja, forskningen inom området kommer starkt just 
nu, vilket inte minst 1998 års Husby-symposium vi
sade. Men trots detta är det sammanfattande intryck
et av det som hitintills är skrivet om de protohistoris
ka kronogodsen att man saknar en modern forskning 
kring denna antagligen mycket viktiga institution i det 
dåtida samhället. Denna uppsats började med ett ci
tat av Sven Tunberg där han undrade varför man dit
intills inte på allvar hade ställt sig frågan vad husaby 
egentligen var för något. Även om några försök i den 
vägen gjorts sedan dess måste man säga att Tunbergs 
undran till stor del är lika aktuell idag, drygt femtio 
år senare.
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