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Förord
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Societies are much messier 
than our theories of them

(Michael Mann 1986:4)



► Bakgrund
Alltsedan järnålderns ”centralplatser” eller ”aristokratiska miljöer” uppmärk
sammades och kom att inta en alltmer framskjuten roll i järnåldersforskningen 
under 1980- och 90-talen har detta område karakteriserats av vad som kan 
beskrivas som en dynamisk kunskapsutveckling. Arkeologiska undersökningar, 
beskrivningar och tolkningar av enskilda ”centralplatser” eller ”centralom
råden”, har publicerats, och materialets tillväxt har öppnat upp för nya möjlig
heter att jämföra, kategorisera och anlägga ett helhetsperspektiv på järnålders- 
samhället och dess utveckling. Forskningsområdet utvecklades tidigt till något 
av en mötesplats mellan arkeologi och en rad andra discipliner och källmate
rial, vilket har lett till att det idag inrymmer en stor mängd perspektiv på män
niska, samhälle och samhälls
utveckling. Att i mer strikt 
mening tala om ett samman
hållet forskningsområde är 
emellertid missvisande. Ter
men ”centralplats” som i för
sta hand används inom ar
keologin, framstår i allt hög
re grad som ett samlingsbe
grepp som inrymmer platser 
med socialt övergripande funktioner av tämligen skiftande slag; maktutövning, 
rättskipning, kult, festande, specialiserad produktion, handel eller varuutbyte 
och kommunikation (i vid mening).

Föreliggande avhandling är en monografi över Järrestad, som i sådana all
männa termer kan karakteriseras som en i den ”andra vågen” av centralplatser, 
som formerades under yngre järnålder. Den kan ses som ett försök att belysa 
några av de funktioner och betydelser som kan tillskrivas denna plats, och att 
sätta in dem i sociala och historiska sammanhang. Arbetet har utförts inom 
ramen för ett uppdragsarkeologiskt projekt. De tankegångar som ligger till grund 
för framställningen tog form i samband med fältarbetet åren 1999 och 2000, 
och har sedan på olika sätt bearbetats och förändrats i samband med rapport- 
och avhandlingsarbetet. Denna process kan i viss utsträckning följas i rappor
ter och artiklar från 1999 och framåt (exempelvis Söderberg 1999; Hellerström 
& Söderberg 2000; Burman, red. 2001; Söderberg, red. 2002; Söderberg 2003a 
och b). I någon mån kom också den ”reflexiva process” som en arkeologisk 
undersökning innebär att dokumenteras på projektets hemsida (raa.se/uv), om 
än i förenklad form och som en slags sidoeffekt av det utåtriktade arbete som 
bedrevs i anslutning till fältarbetet (jfr Lund 2003).

1. Inledning
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Beslutet att göra Järrestad till avhandlingsarbete fattades 2001. I projektets 
publiceringsplan ingick att två volymer skulle färdigställas, varav denna av
handling utgör den andra. Den första volymen utkom år 2003 (Söderberg, red. 
2003), i vilken en rad källkategorier analyseras av experter; kulturgeografi 
(Riddersporre 2003), paleoekologi (Lagerås 2003; Lemdahl 2003; Liljegren 8c 
Björkman 2003; Nilsson 2003), arkeometallurgi (Grandin 8c Hjärthner-Holdar 
2003) och keramikteknologi (Nilsson 2003). De arkeologiska redogörelserna i 
samma volym fokuserar på bebyggelseutveckling och kronologi (Söderberg 
2003b), olika aspekter av en senromersk kvinnograv (Stjernquist 2003), och ett 
långtidsperspektiv på området (Söderberg 8c Hellerström 2003). Här lades så
ledes grunden för avhandlingen. De texter som ingår i den utarbetades från 
vintern 2003 till sommaren 2004 och under vintermånaderna 2004-2005, då 
en del kompletteringar och omarbetningar gjordes.

Ambitionen har varit att försöka anlägga ett helhetsperspektiv på den yngre 
järnålderns Järrestad, den sydöstra regionen och den problematik som skall 
bearbetas. I syfte att utvinna en sådan bred, i viss mening kulturhistorisk kun
skap, har jag strävat efter att utnyttja alla tillgängliga källor. Förutom det ar
keologiska källmaterialet från Järrestad diskuteras landskaps- och vegetations- 
historia, gravar, skattfynd, jordars fosfatinnehåll, skriftliga källor, runstenar, 
ort- och platsnamn, etnografiska traditioner, med mera. Det har inte varit möj
ligt att fördjupa sig i alla dessa källkategorier och under arbetets gång har jag 
efter hand kommit till en ökad insikt om den komplexitet som de arkeologiska 
källkategorierna är förknippade med, för att inte tala om de källmaterial som 
primärt relaterar till andra discipliner. Jag har genomgående försökt vinnlägga 
mig om att inta en källkritisk hållning, och att visa på avvikande uppfattningar 
i de fall sådana har formulerats. Föresatsen har också varit att använda käl
lorna utifrån arkeologiska utgångspunkter, vilka inte alltid sammanfaller med 
dem som är rådande inom andra discipliner.

När det gäller den del av arbetet som behandlar bygden kring Järrestad och 
den sydöstra regionen, så kan det konstateras att undersökningen i Järrestad 
faktiskt var den första mer omfattande undersökningen som utförts av en yngre 
järnåldersbosättning i detta härad. Det har varit intressant att sätta detta mate
rial i relation till uppfattningar och perspektiv som utvecklats inom ramen för 
tidigare forskning i området, vilken i stor utsträckning har baserats på lösfynd 
och skattfynd, runstenar, gravar, spridningen av fosfathalter, ortnamn och ana
logier med förhållanden i kringliggande områden (se nedan). Vissa perspektiv 
har visat sig vara förenliga med det arkeologiska källmaterialet och mycket 
utvecklingsbara, medan andra har kunnat ifrågasättas.

De tidigare forskningsinsatser som gjorts i Järrestad och den sydöstra regio
nen utgör något av en röd tråd i framställningen, där framför allt Johan Callmers
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diskussion av Järrestad som godskomplex, och Tina Thurstons arbete om 
Järrestad härad och södra Skandinavien i ett riksbildningsperspektiv (state for
mation) skall diskuteras mer ingående (Callmer 2001; Thurston 1996, 2001). 
Bland andra arbeten som varit av särskild betydelse för synen på regionen, och 
som intar en framträdande plats i de diskussioner som skall föras, hör Fredrik 
Svanbergs diskussioner om kontaktfält (Svanberg 1999) och, framför allt, ana
lyserna av det vikingatida gravskicket (2003a och b). De omfattande forskning
sinsatser som utförts i angränsande områden, exempelvis i Hagestad (Ström
berg 1982), i Ystadsområdet (Tesch 1983, 1993; Skansjö, Reisnert & Ridder
sporre 1989; Callmer 1992; Anglert 1995, Riddersporre 1989,1995), och i Gård
lösa (Stjernquist, red,1981; 1993a och b) skall också nämnas, liksom de grund
läggande översikterna av Märta Strömberg (1961, I och II), Birgitta Hårdh 
(1976a och b, 1996), samt Bertil Helgesson (2002).

Syften
Arbetet har två övergripande syften, som hänger nära samman. I ett första steg 
beskrivs och analyseras den undersökta bosättningen i Järrestad, och det kring
liggande landskapet. Genom jämförelser med likartade miljöer i sydöstra Skan
dinavien formuleras hypoteser kring när och hur en aristokrati organiserade sig 
på överregional nivå under loppet av yngre järnålder, och vilka funktioner som 
Järrestad kan tillskrivas i dessa sammanhang. Denna del av undersökningen 
relaterar till huvudtiteln, ”Aristokratiskt rum och gränsöverskridande”. I ett 
andra steg undersöks den regionala kontexten, och de förändringar som skedde 
under loppet av yngre järnålder på denna nivå. Försök görs att diskutera en 
egenart, eller en kollektiv identitet på denna nivå, genom att identifiera de do
minerande aktörerna och deras intressesfärer. Denna del av undersökningen 
relaterar till arbetets underrubrik, ”Järrestad och sydöstra Skåne mellan region 
och rike”.

Syftet består sammanfattningsvis i att:

• Belysa hur aristokratiska härskarideologier kan ha gestaltats i hallmiljön, 
och i landskapet. Vad representerade dessa ”koncept” och hur relaterade de 
till aktörer på olika sociala nivåer?

• Diskutera spänningsfältet mellan aktörer på regional och överregional nivå, 
och undersöka några av de uttryck som interaktion och eventuella intresse
konflikter kan ha tagit sig under loppet av yngre järnålder.
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Analysnivåer, avgränsningar och perspektiv
Framställningen bygger på analyser som grovt sett relaterar till tre skalnivåer. 
Den lokala nivån motsvaras av Järrestad, och den regionala nivån av sydöstra 
Skåne. Den övergripande nivån utgörs av ett antal miljöer som är belägna i 
sydöstra Skandinavien, och de samband som dessa antas uppvisa (fig. 1). De tre 
nivåerna är mer komplexa än vad man i förstone tänker sig, och flera problem 
är knutna till dem. Problematiken rymmer definitioner och avgränsningar, och 
är beroende av utgångspunkterna och de perspektiv som anläggs.

Järrestad
Analysen av den lokala nivån, det vill säga Järrestad och det kringliggande 
landskapet, bygger primärt på resultaten av de inledningsvis nämnda arkeolo
giska undersökningar som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Syd under 
åren 1999 och 2000 i samband med att en ny väg byggdes mellan Östra Tommarp 
och Simrishamn. Resultaten, i synnerhet upptäckten av en sekvens av hallar, 
bekräftade i stora drag de hypoteser som tidigare framförts om platsen som 
centralbosättning och dess koppling till ett elitskikt under yngre järnålder (Ström
berg 1976; Callmer 1995; Thurston 1996). Som grund för tolkningen av Järrestad 
som ett bygdecentrum relaterat till en aristokrati låg inte minst ortnamnets 
förmodade betydelse, ungefär ”Jarlens plats” (Ejder 1980), samt det faktum att 
orten namngivit häradet.

I en senare artikel diskuterar Callmer (2001) Järrestad som en central
bosättning i ett godskomplex, vilket föreslås ha varit organiserat på ett princi
piellt likartat sätt som godsbildningar i andra delar av Skandinavien. Den un
dersökning som utfördes kom i första hand att belysa Järrestad som ”konsum
tionsenhet”, vilket ju kan sägas ligga väl i linje med Callmers analys. Det ar
keologiska materialet ger också vissa möjligheter att föra denna diskussion vi
dare, men för att kunna utveckla det primärt ekonomiska perspektiv som Callmer

Fig.l. Tre analysnivåer: Järrestad, sydöstra Skåne och sydöstra Skan
dinavien. Den senare kategorin utgörs av markerade platser 
med undersökta hallsekvenser. Kartan över sydöstra Skåne är 
en bearbetad version av Buhrmanns karta (1684), med den 
äldsta kända indelningen i härader och större vattendrag.

Three levels of analysis: Järrestad, southeast Scania and 
southeast Scandinavia. The latter category consists of mar
ked localities with excavated hall sequences. The map 
showing southeast Scania is a revised edition of Buhrmann's 
map (1684) with the oldest known territorial division into 
hundreds (härader) and the major watercourses.
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för fram, hade undersökningar av andra delar av Järrestad och andra bosättningar 
inom det förmodade godskomplexet erfordrats. Istället har jag fokuserat på de 
yttringar som, något fyrkantigt uttryckt, förknippas med ideologi snarare än en 
ekonomi. Det är då viktigt att betona att dessa båda begrepp hänger intimt sam
man, och att risken för felslut är stor när de separeras som analytiska kategorier.

Analyserna av Järrestad kan sägas relatera till undernivåer, som de bland 
annat syftar till att närmare definiera och avgränsa. De mest väsentliga av dessa 
utgörs av hall och anslutande miljö, som stod i fokus för den arkeologiska 
undersökningen, bosättningen som helhet, vilken är mindre väl känd, och det 
förmodade godskomplexet, vars avgränsning och uppbyggnad kan diskuteras 
utifrån ett bebyggelseperspektiv, men också utifrån gestaltningen av landskapet 
som helhet.

Sydöstra Skåne

Sydöstra Skåne framstår i vissa avseenden som en egenartad region, vars kontakt
fält skiljde sig från exempelvis västra Skåne (Svanberg 1999; jfr också Björk 2003). 
Kontaktfält i det södra Östersjöområdet och i synnerhet Bornholm kan antas ha 
varit av speciell betydelse (jfr Stjernquist 1955; Näsman 1998; Helgesson 2002).

Avgränsningen av den sydöstra regionen baseras främst på analyser av det 
vikingatida gravskicket (Svanberg 2003a och b). Dessa visar på att en i väsentliga 
avseenden likartad begravningstradition upprätthållits inom ett område som un
gefär motsvaras av de medeltida häraderna Järrestad, Ingelstad och Albo, samt 
delar av Herrestad, vilken skiljer sig från de traditioner som praktiserades i kring
liggande områden. Detta område innefattar å ena sidan en ur naturgeografisk 
synpunkt väl avgränsat bygd i Albo härad (jfr Fabech 1993), och å andra sidan 
ett större och mer sammanhängande bebyggelseområde i söder, där flera bygder 
dock sannolikt har funnits, vilka är svåra att sinsemellan avgränsa. Utöver Järrestad 
finns det flera andra platser och områden som med varierande tydlighet tonar 
fram som centrala platser eller bygdecentra.

Begravningstraditionen framstår således som ett uttryck för en bygde- 
övergripande form av gemenskap och en kollektiv identitet. Ett intressant pro
blem består då i att närmare undersöka vad en sådan områdesknuten gemenskap 
kan representera i sociopolitisk mening? Hur skall den exempelvis förstås sett i 
relation till gemenskaper och identiteter som var knutna till de enskilda bygderna 
i regionen?

Sydöstra Skandinavien

Här framstår en något längre diskussion som motiverad, i syfte att klargöra av- 
gränsningar och perspektiv av mer övergripande art. Denna analysnivå motsvaras
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i mer konkret mening av Järrestad, fyra jämförelseobjekt, och de samband som 
dessa miljöer antas representera, vilka skall diskuteras i termer av aristokra
tiska nätverk. Objekten har valts för att de uppfyller ett grundläggande krav; i 
likhet med Järrestad innehåller de en arkeologiskt undersökt sekvens av hallar, 
vilka spänner över en stor del av perioden cirka 600-1050. Detta kriterium 
uppfylls i nuläget endast av fyra platser, utöver Järrestad. Dessa är: Lejre, Strøby 
Toftegård och komplexet vid den västra stranden av sjön Tissø, samtliga be
lägna på Själland, samt Slöinge i Halland.

Begreppet ”sydöstra Skandinavien” avser således inte att beteckna och av
gränsa en politisk formation. Det kan visserligen vara värt att notera att den 
”typ” av hallsekvenser som spänner över nämnda tidsintervall inte har påvisats 
med lika stor tydlighet i de västra delarna av Danmark, det vill säga på Jylland 
och Fyn. Här framträder istället en rad andra företeelser, bland annat en tidig 
sekvens av hallar i Gudme, vilken synes upphöra under folkvandringstid, och i 
södra Jylland visar de tidiga centralorterna Ribe och Hedeby på en makt
centralisering från och med cirka 700. Vidare har det monumentspäckade Jelling 
traditionellt uppfattats som centrum för en maktexpansion som ägde rum un
der sen vikingatid, och som resulterade i enandet av riket. De hallmiljöer som 
skall diskuteras är således belägna inom ett område som grovt sett utgör den 
östra delen av det medeltida kungadömet Danmark, och som på olika sätt tycks 
ha skiljt sig från den västra hälften, dock inte nödvändigtvis i just detta avseende.

De platser som skall diskuteras här kan emellertid, tillsammans med 
”nyupptäckten” av skånska Uppåkra, bidra till att ge perspektiv på och proble- 
matisera denna syn på Jelling, som kanske i alltför hög grad har förknippats 
med rollen som det danska rikets ”vagga”. När riksbildningen betraktas som 
något som så att säga sker inifrån, och som ses isolerat från andra områden, 
tenderar regionerna att smälta samman i en till synes självklar utveckling med 
nationen som slutmål (jfr Jansson 1998:315). Inget större intresse ägnas då åt 
den sociala och etniska mångfald och de kulturella variationer som kan för
knippas med regionerna, eller deras betydelse i denna process (jfr Svanberg 
2003:201 f). Detta innebär bland annat att en stor del av den komplexitet som 
får antas ha präglat skeendet skalas bort, och att bilden av detta förlopp blir 
starkt förenklad.

En av utgångspunkterna för detta arbete, som inte avser att diskutera rikets 
enande i en mer övergripande mening, är att dess ursprung skall sökas i aristo
kratiska nätverk som formerades på överregional nivå, genom personliga band 
och allianser. Det har i flera sammanhang framhållits att de äldre förhållandena 
är problematiska att diskutera retrospektivt, och att diskussionen istället bör utgå 
från det rekonstruerade äldre ”samhället” (jfr Anglert 1995; Brink 1996:236). 
Som inledningsvis nämndes har de källmaterial som tillkommit under senare år
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en stor potential, och öppnar upp för nya möjligheter att föra denna diskus
sion.

Fokus i detta arbete ligger således på perioden innan denna ”process” tar sig 
tydligare uttryck, under sen vikingatid. Men eftersom den territoriella makt
struktur som vid denna tid etablerades i den sydöstra regionen åtminstone del
vis får antas ha byggt på, och påverkats av äldre förhållanden, så är den na
turligtvis av stort intresse i diskussionen. Järrestads förhållande till den territoriella 
maktstrukturen ter sig i förstone som något motstridigt; orten har namngivit 
häradet, vilket visar på att centrala funktioner upprätthölls. Dessa bröts emeller
tid under 1000-talets första hälft, vid ungefär samma tid som en kungsgård 
etablerades i det angränsande Östra Tommarp, eller Tumathorp.

Sammanfattningsvis uppfattas inte de aristokratiska maktnätverk som Järre- 
stad föreslås representera som en del i en avgränsbar ”samhällsformation”. 
Tvärtom menar jag att dessa grupperingar i stor utsträckning byggde upp och 
befäste sina positioner just genom att interagera med sina likar i andra regio
ner. Begreppet sydöstra Skandinavien kan då följaktligen ses som ett utsnitt av 
ett aristokratiskt dominerat Europa, och framstår då som något mindre bety
delsefullt att avgränsa i geografisk mening.

Så här långt har tidsangivelserna varit något diffusa. I avhandlingens titel anges 
perioden 600 till 1100, vilket är en sanning med viss modifikation. De hall
sekvenser som skall undersökas, och som utgör en central del i framställningen, 
kan i enstaka fall, exempelvis Järrestad, vara något äldre. Jag kommer också 
att röra mig ytterligare något längre tillbaka i tiden, eftersom föregångare i 
några fall finns i samma miljöer som sekvenserna. Järrestad och sydöstra Skåne 
skall också diskuteras i ett något längre tidsperspektiv. Framåt i tid kan det 
konstateras att sekvenserna upphör senast kring 1000-talets mitt. I flera fall 
kan då ”arvtagare” konstateras, i anslutning till flera sekvenser. I Järrestad och 
sydöstra Skåne är utvecklingen under sen vikingatid och tidig medeltid av sär
skilt intresse, och den maktstruktur som etableras under vid denna tid är också 
föremål för en rad analyser. Samtidigt kan det konstateras att källmaterialet 
från Järrestad lämpar sig bäst för att belysa tiden från 700-talet fram till 
niohundratalets andra hälft.

Avslutningsvis skall det påpekas att begreppet yngre järnålder i detta arbete 
betecknar perioden 400-1050 och således inkluderar vikingatiden. I övrigt an
vänds traditionella kronologiska begrepp såsom folkvandringstid (äldre ger- 
manertid), motsvarande perioden 400-550, vendeltid (yngre germanertid), mot
svarande perioden 550-800, och vikingatid, motsvarande perioden 800-1050.
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Att tid är ett relativt begrepp framgår inte minst i kapitel 2, där det långa 600- 
talet (det syvende aarhundrede) och det långa 1100-talet diskuteras.

Disposition
Inledningsvis, i kapitel 2, diskuteras de utgångspunkter och perspektiv som lig
ger till grund för arbetet, samt begreppsbildningar och bakgrunder till de pro
blemkomplex som behandlas. Diskussioner förs kring identiteter, materiell kul
tur, politisk ekonomi och materialiserad ideologi, rumslighet, makt, nätverk, 
aristokrati, herravälde och överherravälde, social organisation och jordegods.

Kapitel 3 till 6 relaterar till olika aspekter av huvudrubriken ”aristokratiskt 
rum och gränsöverskridande”. I kapitel 3 sammanfattas resultaten av under
sökningarna i Järrestad och skriftligt källmaterial som belyser platsens tidiga 
historia. Tidigare forskningsresultat relateras, vilka används i ett avstamp för 
tolkningen av Järrestad. Därefter, i kapitel 4, redovisas jämförelseobjekten. Fram
ställningen inleds med en diskussion av hallen och begreppet hallsekvens. Fyra 
hallmiljöer granskas sedan; Gammel Lejre, komplexet vid sjön Tissø, och Strøby 
Toftegård på Själland, samt Slöinge i Halland. Redogörelserna ligger till grund 
för kronologiska jämförelser och inledande diskussioner av de aristokratiska 
nätverken. I kapitel 5 analyseras några kategorier av det arkeologiska materia
let från Järrestad; hallens rumslighet, betydelsen av det specialiserade hantver
ket och olika typer av festande i denna miljö. Dessa kategorier ligger till grund 
för fortsatta jämförelser och tolkningar av platsens betydelser och funktioner 
på olika nivåer. I kapitel 6 diskuteras Järrestad som godskomplex och som ett 
område med centrala platser. Försök görs att identifiera och diskutera funktio
ner som ofta kan identifieras i centralplatsområden, och att pröva hur de kan 
tänkas ha varit organiserade inom ramen för en ”mytisk” landskapsgestaltning, 
som definierades utifrån hallen.

Kapitel 7 och 8 avser att knyta an till underrubriken ”mellan region och 
rike”. I kapitel 7 redovisas och diskuteras olika typer av källmaterial, vilka 
syftar till att belysa aspekter på social organisation, ”gemenskaper” och le
dande aktörer i regionen. Den i flera avseenden högst varierade regionen be
skrivs, och det gemensamhetsskapande gravskicket diskuteras. Därefter görs 
en rad nedslag i regionen, som inleds i anslutning till det förmodade gods
komplexet. Försök görs att urskilja bygder, centralplatsindikationer och histo
risk utveckling med utgångspunkt från topografiska förhållanden, kommuni
kation, kontaktfält, och bosättningsmönster i de olikartade miljöerna. I kapitel 
8 dras de senvikingatida och tidigmedeltida källorna in i diskussionen, såsom 
runstenar, skattfynd, häradsindelning, kungligt ägande och ortnamn.
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I kapitel 9 sammanfattas och diskuteras de båda övergripande problemkom
plex som arbetet kretsar kring, det vill säga den ”aristokratiska” gestaltningen 
av Järrestad, de funktioner och betydelser som tillskrivs denna och andra plat
ser i det kringliggande landskapet, samt förhållandet mellan aktörer i de aristo
kratiska nätverken kontra aktörer på regional nivå. Några av de problem och 
möjligheter som arbetet väckt lyfts fram i en avslutande diskussion.

20



► Ting och text
Den yngre järnåldern i Skandinavien är en ”textnära” period. Det skriftliga käll
materialet består av runinskriptioner, ortnamn- och marknamn, hyllningspoesi 
och mytologiska texter som skrivits ned i ett senare skede, och samtida källor i 
form av krönikor eller etnografiska skildringar som ger ett utifrånperspektiv. 
Förhållandet mellan ting och text kännetecknas av att ett funktionellt samband 
oftast saknas, samtidigt som förhållandet mellan materiell kultur och de ”yttre” 
skriftliga källorna är av vikt för att förstå samhället (Andrén 1997a:155 f).

En rad studier under senare år visar på den kunskapspotential som den yngre 
järnålderns hallmiljöer är förknippade med, då arkeologiskt och skriftligt käll
material länkas samman till nya kontexter; aspekter på förkristen kult, rumslighet 
och kosmologi, maktutöv
ning, social interaktion och 
mentalitetshistoria har be
handlats (exempelvis Åquist 
1996; Lindeblad 1996; Call- 
mer 1997; Nielsen 1997; Her- 
schend 1997, 1998, 2001;
Lönnroth 1997; Sundqvist 
1996, 2002, 2004; Andrén 
2002; Hed Jakobsson 2003;
Nordberg 2003). De landskapsavsnitt som hallarna var belägna i har också 
utforskats genom liknande tillvägagångssätt. Ort- och marknamn, mytologiska 
texter, topografiskt signifikanta miljöer, monument och artefakter används då 
för att belysa hur landskap och olika slags funktioner organiserades i enlighet 
med kosmologiska föreställningar (Fabech 1999; Herschend 1999a; Hedeager 
2001a; Brink 2004). Båda dessa skalnivåer av mikrokosmos - hallen och det 
kringliggande landskapet - ger uttryck för en social ordning och för makt
relationer som har satt avtryck i både ting och text.

De analyser som skall göras av hallmiljöerna bygger på uppfattningen att de 
är formaliserade företeelser. Hallens rumslighet och arkitektur kan då karakte
riseras som ”textlik” (Andrén 1997a:152 och anförd litt.), eller ”manifest” 
(Andrén 1985:10). Hallmiljöernas kopplingar till kosmologi och kult, och de
ras betydelse för reproduktionen av det sociala livet kan jämföras med de kristna 
kosmologiska föreställningar som under medeltiden uttrycktes i kyrkoarkitektur 
och i stadslandskapet. I stiftsstaden Lund användes kyrkor i olika delar av sta
den i syfte att skapa ett mikrokosmos av hela den kristna världen. Kring den 
centralt placerade domkyrkan fanns sockenkyrkor i alla väderstreck. Dessa in
vigdes åt skyddshelgon, vilka representerade heliga platser i motsvarande delar

2. Utgångspunkter
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av världen (Andrén 1998a:161 f). Detta mikrokosmos var förvisso en lärd kon
struktion i motsats till en förkristen kosmologi som inte utgjorde ett samman
hängande system i denna mening. Föreställningar om Asgård och gestaltningen 
av de tidiga centralplatserna kan ha formerats till en slags mentala schabloner 
för gestaltningen av rumsligheten i centralområdena (jfr Hedeager 2001a; Brink 
2004).

Arkitektur, rumslighet, fyndspridning och andra aktivitetsspår i dessa mil
jöer kan förstås som handlingar som är mer direkt länkade till ideologier. Den 
medvetet ideologiska och kosmologiska utformningen av hallmiljöerna gör dem, 
utifrån detta synsätt, lämpade att beskriva olika aspekter av formeringen av ett 
härskarskikt, en aristokrati, och de värderingsgrunder och strategier som låg 
till grund för framväxten av aristokratiska identiteter (jfr Herschend 2001). 
Samtidigt är det naturligtvis så, att olika kategorier av källmaterial är förknip
pade med specifika, källkritiska problem, och sammansmältningen av arkeolo
giska och skriftliga källor i kontexter är inte heller oproblematisk. Så kan 
exempelvis en på text grundad förförståelse leda till att arkeologin reduceras 
till att bli i alltför hög grad bekräftande. Antalet undersökta hallmiljöer är ännu 
mycket begränsat, och bevaringsförhållanden på dessa platser lämnar ofta 
mycket övrigt att önska. Vidare har som regel endast vissa, begränsade delar av 
sådana miljöer undersökts. De specifika möjligheter som ett arkeologiskt käll
material ger, att exempelvis kontrastera de skriftliga källorna, är därmed ofta 
svåra att utnyttja. Mötet mellan ting och text i hallmiljön framstår således i 
vissa avseenden som ”ojämlikt”, och kanske finns det fortfarande ett moment 
av överraskningens behag för arkeologens del, när de fragmentariska tingen 
betraktas i ljuset de skriftliga källorna.

En annan aspekt på förhållandet mellan text och ting som aktualiseras i 
detta arbete kan, mer generellt, ses mot bakgrund av att den yngre järnåldern 
har varit föremål för studier av både arkeologer och historiker. Perioden har 
således diskuterats både med- och moturs, utifrån skilda källmaterial och per
spektiv. Eftersom etableringen av dessa båda kunskapstraditioner som veten
skapliga discipliner skedde på metodologisk grund, så har de inomvetenskapliga 
perspektiven i vissa avseenden givit upphov till att konstlade gränser skapats. 
En generell tendens har då varit att de skriftliga källorna givits ett tolkningsfö
reträde framför de traditionella arkeologiska källmaterialen, inte minst för att 
definitioner av olika slag så ofta utgår från skriftligt källmaterial. Möjligen 
riskerar jag att slå in öppna dörrar när jag hävdar att avsaknaden av skriftligt 
källmaterial har lett till att de förändringar som skedde under sen vikingatid 
och tidigmedeltid i vissa avseenden har tenderat att förstärkas och förvrängas. 
Att omfattande förändringar faktiskt skedde står naturligtvis klart. Det fram
står då som angeläget att också uppmärksamma de strukturella kontinuiteter
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som överbryggar periodgränserna och källmaterialen, och att försöka precisera 
dem. Kultens knytning till de övre sociala skikten och deras miljöer, utgör kan
ske fortfarande det bästa exemplet på en sådan strukturell kontinuitet (Fabech 
1991). Flera arbeten visar också på att jordegodset och huvudgården kan ses i 
ett liknande perspektiv (Jørgensen 1995, 2001; Skre 1998; Callmer 2001). Först 
under senare år har försöken att bringa samman de olika kategorierna av käll
material i en historisk arkeologi vunnit ett starkare inflytande, vilket också har 
lett till en förändrad syn på dessa och andra företeelser.

En stor och en liten berättelse
De århundraden som i stora drag ramar in ”hallarnas tid”, sexhundratalet och 
elvahundratalet, karakteriseras ibland som ”långa århundraden”, perioder då 
sociala strukturer och kollektiva mentaliteter förändrades på ett genomgripande 
sätt (jfr Näsman 1991; Randsborg 1991; Carelli 2001). Det långa sexhundra
talet ses vanligen mot bakgrund av den allmäneuropeiska utvecklingen och det 
romerska rikets nedgång och slutliga kollaps. En lång rad förändringar som 
kan tillskrivas det långa sexhundratalet har registrerats runtom i Skandinavien. 
Fornborgar tappade i betydelse, medan platser som relaterar till den marina 
sfären trädde fram mer distinkt, inte sällan som produktionsplatser. Efter en 
kraftig uppgång under folkvandringstid minskade depositioner av guld påtag
ligt under andra hälften av 500-talet, och prestigeföremål med främmande pro
veniens blev mer sällsynt förekommande. Istället ökade omfattningen av det 
specialiserade metallhantverket på lokal eller regional nivå, och en rad speci
fika skandinaviska stilar utvecklades. Framförallt producerades mer ”ordinära” 
föremål i kopparlegeringar, som fick en bredare spridning än förut. Tidigare 
centra strukturerades om, och ett finmaskigare nätverk av platser som kan re
lateras till ett aristokratiskt skikt etablerades och konsoliderades. Det har också 
framhållits att jordegodset fick en kraftigt ökad betydelse, vilket kan ses mot 
bakgrund av vegetationsförändringar och omstruktureringar av bebyggelser 
(Näsman 1991a; Skre 1998:336; Helgesson 2002).

Analyserna av de nordiska centralplatserna har tydligt visat på att myten om 
att utvecklingen i Norden var helt väsensskild från en europeisk utveckling inte 
går att upprätthålla (jfr Nicklasson 2001); värdet av att jämföra utvecklingen i 
Norden och det ”germanska” Europa har framhållits (Skre 2001). Inflytandet 
från merovingiskt/frankiskt område under det långa århundradet har också 
kommit att betonas allt starkare, inte minst för utformningen av de aristokra
tiska miljöer som utgör den ”andra vågen” av centralplatser (Andrén 1998; 
Skre 1998; Fabech 1999; Flerschend 2001). I en djupstudie av förhållandena i
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Toxandrien (nuvarande Belgien), det vill säga den norra delen av det merovingi- 
ska riket, har Frans Theuws (1990) betonat faktorer som aristokratisk självmed
vetenhet, jordegodsets kraftigt ökade betydelse, och ett ökat kungligt inflytande 
på regional nivå som viktiga faktorer i en förändringsprocess som karakteriseras 
av expansion inom en rad basområden. Det har också föreslagits att kungamak
ten i södra Skandinavien förändrades som en följd av detta inflytande. Arkaiska 
former för germansk kungamakt av mer temporär art ersattes med mer perma
nenta överherravälden (exempelvis Näsman 1991a, 1998; Norr 1998) och en 
utveckling i riktning mot ökad centralisering och större politiska formationer 
inleddes. Det kontinentala inflytandet avsatte kanske de mest konkreta spåren på 
Bornholm, där ett stort antal rikt utstyrda vapengravar anlades under perioden 
som uppvisar stora likheter med kontinentalt gravskick (Jørgensen 1991). Mot
svarigheter till dessa har inte kunnat påvisas i andra delar av området (jfr diskus
sion i Näsman 1991a), där också storhögarna är anmärkningsvärt få, sett i ett 
nordiskt perspektiv. Sådana gravmonument, som kan tänkas ge uttryck för eta
bleringen av ett kvalitativt ”nytt” härskarskikt, har egentligen bara undersökts i 
Lejre (Andersen 1995).

För det är framför allt formeringen av detta sociala skikt, och i synnerhet 
kungamakten, som har uppmärksammats i den tradition som kan beskrivas 
som den ”stora berättelsen” om perioden. I denna dominerar ofta det inled
ningsvis skisserade retrospektiva, ”inifrån-perspektivet”. Syftet är för det mesta 
att skissera en övergripande politisk utveckling som är territoriellt knuten, och 
där de få skriftliga källor som finns att tillgå ges ett mycket stort källvärde (jfr 
Svanberg 2003a). Det bör påpekas att traditionen inte är enhetlig, och att den 
inrymmer tämligen olikartade perspektiv.

Ser vi inledningsvis till historieforskningen, så kan det konstateras att diskus
sionen kring kungamaktens tidiga historia har djupa rötter i modern dansk histo
rieforskning. Åsikterna kring det gammeldanske samfund (i synnerhet vikinga
tiden och perioden före Valdemarerna) pendlade länge mellan ett bondefrihets- 
perspektiv (exempelvis Arup 1925) och en med tiden allt mer inflytelserik upp
fattning om betydelsen av den sociala stratifieringen i ett släktskapsorienterat 
samhälle (exempelvis Christensen 1945). I båda fallen tonades emellertid 
kungamaktens betydelse ned; kungamakten uppfattades inte som en institutiona
liserad maktapparat. Denna syn förändrades emellertid genom att ny kunskap 
tillfördes genom arkeologin. Upptäckterna av de vikingatida ringborgarna, vars 
monumentalitet och strikta planmässighet gav ett mycket stort genomslag, och 
togs som intäkt för att kungamakten under vikingatiden förfogade över betydligt 
större resurser än vad som antagits. Denna upptäckt ledde i sin tur till att exem
pelvis ”vikingatågen” omvärderades (Christensen 1966), och dessa insikter om 
den oväntat stora militära kapaciteten och organisationsförmågan kom i vissa
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avseenden att föras långt; kungadömet, eller riket, uppfattades i flera arbeten 
implicit som en territoriell enhet (Christiansen 1971; Kroman 1976).

Ulf Näsman har i flera arbeten diskuterat den politiska utvecklingen under 
perioden, vilken i korthet beskrivs så, att ett kungadöme utvecklades ur ett 
stamförbund som dominerades av danerna, vilka efter en långvarig orostid vann 
hegemoni i östra Nordsjöområdet efter 500. Under loppet av det långa sex
hundratalet omvandlades denna hegemoni inom ramen för stamförbundet till 
ett kungadöme. Geografiskt beskrivs detta såsom bestående av ett kärnområde 
i västra Danmark, samt en inre och yttre periferi. Dess kärna antas ha utgjorts 
av Fyn, den inre periferin av södra Jylland och Själland, och den yttre periferin 
av norra Jylland och landskapen öster om Öresund (fig. 2). Under loppet av

Fig. 2. Kulturområden i Norden om
kring år 700 som, i enlighet 
med den stora berättelsen, 
föreslås representera kunga
dömen.

Culture regions in Scandina
via which, in accordance with 
the grand narrative, are sugg
ested to represent kingdoms 
(Näsman 1998:7).
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vendel- och vikingatid antas en allt starkare centralisering ha skett av kunga
dömet, vilket exemplifieras med att lokala hövdingar kunde ersättas med kung
liga ombud (jfr Kroman 1976). Så småningom integrerades de olika regionerna 
i ett danskt rike under en kung, motsvarande Jellingstenens Tanumarc. Uppgif
ten att en Osfrid de Sconoaowe var en av de stormän från olika delar av Dan
mark som deltog i fredsförhandlingarna mellan daner och franker år 811 har 
av en del forskare uppfattats som ett relativt säkert belägg för att Skåne var en 
del i det danska riket vid denna tid (exempelvis Kroman 1976:12). Näsman 
föreslår, något mer försiktigt, att Skåne var indirekt knutet till riket genom ett 
överherravälde (Näsman 1991a, 1998).

Som grund för denna utvecklingssekvens ligger ett antal skriftliga källor, 
som ger viss information om övergripande maktstrukturer och en ”politisk geo
grafi” i Skandinavien (jfr Sawyer 1991a). Stor vikt läggs vid dateringar av vissa 
omfattande arbetsföretag och etableringar av platser som kan associeras med 
en centraliserad infrastruktur och en begynnande territorialisering; Danevirke, 
Kanhave kanal, och Ribe, går samtliga tillbaka till 700-talets första hälft, och 
så småningom etablerades också Hedeby. Enligt skriftliga källor skedde detta 
genom en direkt kunglig styrning (a.a.). En viss myntning ägde också rum i 
Ribe eller Hedeby under delar av 800-talet, möjligen också något tidigare (Mal
mer 1966). Utvecklingen av den materiella kulturens regionalitet i riktning från 
många mindre till ett fåtal större enheter har också diskuterats, utifrån en stu
die av regionalitet på Jylland som utförts av Jytte Ringtved (1988). Figur 2 
bygger, för sydöstra Skandinaviens vidkommande, på studier av föremål med 
djurornamentik (Ørsnes 1966; Nielsen, K. 1991).

Näsmans utvecklingssekvens framstår inte som helt olikt de perspektiv som 
lades fram inom dansk arkeologi under 1980-talet och det tidiga 90-talet, av 
exempelvis Jörgen Jensen (1982), Klavs Randsborg (1980), Lotte Hedeager 
(1990) och Kristian Kristiansen (1991). De perspektiv som förs fram i dessa 
arbeten skiljer sig visserligen i en hel del viktiga avseenden, exempelvis när det 
gäller frågan vad ”staten” är, och när denna kan tänkas ha uppstått. Utifrån 
olika definitioner har dess uppkomst daterats till allt mellan 200 till 1000 e. Kr. 
En annan skillnad består i att de senare använde sig av en något skiftande 
antropologisk begreppsapparat, medan Näsman arbetade med historiska ana
logier (Näsman 1988). Gemensamt för flera av dessa arbeten är en mer eller 
mindre uttalad nyevolutionistisk syn på statens, rikets eller kungadömets fram
växt, via tidigare stadier av stamförbund alternativt hövdingdömen (chiefdoms), 
av varierande komplexitet. Den bottnar i föreställningen att ”.. .riksbildningen 
ingår i ett förlopp, där uppbyggandet av mer och mer hierarkiskt uppbyggda 
strukturer bär utvecklingen vidare” (Näsman 1998:3). Uppfattningarna om 
”rätlinjigheten” i denna tänkta utveckling varierar emellertid. Citatet ovan kan
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väl bara tolkas så, att Näsman lägger stor vikt vid det kontinuerliga i en sådan 
utveckling, medan exempelvis Randsborg uppmärksammat diskontinuitet i en 
sådan ”riksbildningsprocess”, och ser själva rikssamlingen som ett relativt kort
varigt skede som inträffade kring år 1000 (1980:168 f).

Också detta arbete tangerar i vissa avseenden den ”stora berättelsen”. 
Järrestad och de andra platser som skall diskuteras föreslås relatera till en över- 
regional aristokrati. Men snarare än att tänka sig denna aristokrati som orga
niserad i en avgränsad territoriell struktur, ett ”rike”, vill jag argumentera för 
att den var organiserad i nätverksliknande former, som inte kan avgränsas geo
grafiskt. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att inte stora resurser kunde 
uppbringas inom ramen för en sådan organisationsform. Även om den konti
nuitet som aristokratins miljöer ger uttryck för, förvisso kan ses i ett evolutio
nistiskt perspektiv (hallen blir allt större), så delar jag snarare en grundsyn på 
historisk förändring som en slags språngvis utveckling, som ibland dessutom 
kan leda två steg tillbaka (jfr Nicklasson 2001:120 f). Vidare tänker jag mig att 
förändrings- och utvecklingsprocesser i stor utsträckning är en fråga om analys
nivåer, perspektiv och generaliseringar. Människor och grupper av människor 
befinner sig ständigt i ett tillstånd av förändring (jfr Gosden 2001:196). Ut
vecklingen under det långa sexhundratalet var knappast synkron eller likartad 
ens inom det relativt begränsade område som skall diskuteras här. Gammalt 
och nytt får antas ha existerat sida vid sida. I denna diskussion finns det således 
anledning att försöka konfrontera ”den stora berättelsen” med en som är något 
mindre.

Under senare år har ett ökat intresse ägnats det regionala perspektivet (exem
pelvis Callmer 1991a, Fabech 1993, Anglert 1995, Svanberg 1999, 2003, Helges- 
son 2002). Dessa studier har i synnerhet fokuserat på de delar av södra Skandina
vien som kan beskrivas som ett gränsområde mellan väst och öst, och mellan de 
senare kungadömena och nationsstaterna. Perspektiv och metoder har varierat, 
men den gemensamma nämnaren kan sägas bestå i en ambition att försöka identi
fiera och karakterisera folkgrupper på regional nivå, som av olika anledningar inte 
tilldelats något större utrymme i den ovan diskuterade ”stora berättelsen”.

Johan Callmer (1991a) fokuserar i ett arbete på Jordanes indelning av södra 
och sydvästra Skandinavien i skilda folkgrupper, och strävar efter att identifiera 
bebyggelsekoncentrationer som antas motsvara territoriella politiska enheter. 
Vidare undersöks de medeltida administrativa indelningarna i härader och syssler 
i förhållande till arkeologiska källor, och jämförelser görs mot en undersökning 
i England, där uppgifterna i Tribal Hidage från sent 600-tal korrelerats mot 
arkeologiska källmaterial. Också här ägnas intresset områdena i sig, och de va
riationer som förekommer diskuteras utifrån topografiska och politiska avgräns- 
ningar. För skånskt vidkommande menar han att flera centralbygder kan tänkas
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motsvara politiska enheter, varav centralbygden i sydväst framträder som en 
dominerande enhet. Ett konkret instrument för fortsatt forskning arbetades fram 
i form av de bebyggelsekarteringar som gjordes utifrån fosfathalter, ortnamn 
med mera (jfr Näsman 1998).

Charlotte Fabech (1993) för in artefakter och kulturgeografiskt källmaterial 
i diskussionen kring skånsk ”regionalitet”, och visar på en tudelning av land
skapet i en sydvästlig centralbygd som antas representera ett ”ursprungligt 
Skåne”, och en nordostlig del som integrerades sent i det danska riket. Av sär
skilt intresse är de diskussioner som förs kring gränsområdena utmed ”den 
skånska diagonalen” som utgjorde en naturgeografisk gräns mellan de båda 
centralområdena, där bland annat ett område i mellersta Skåne sticker ut under 
folkvandringstid (jfr Helgesson 2002). Intresset riktas också mot Albo härad i 
sydöstra Skåne, vilket uppfattas som en avgränsad bygd, som föreslås ha fung
erat som mötesplats och kontaktyta för olika folkgrupper, vilket har utvecklats 
i senare arbeten (jfr Fabech 1998,1999). Under loppet av yngre järnålder antas 
en utveckling ha skett i riktning mot assimilering och maktkoncentration.

Mats Anglert (1995) behandlar huvudsakligen den senvikingatida och med
eltida perioden, och finner bland annat att den maktstruktur som lades ut över 
Skåne i samband med riksenandet under sen vikingatid inte var enhetlig. Istäl
let framstår den som anpassad till äldre förhållanden och till ett förlopp som 
bland annat utmärks av att kungamaktens etablering i nordost var fördröjt. 
Betydelsen av de regionalt präglade uppror som skedde under 1100-talet beto
nas också, och visar på att centralmaktens problem att hålla samman riket, och 
kontrollera lokala eliter, var aktuellt långt fram i tiden.

Regionalitet tillhör inte de teman som Bertil Flelgesson mer explicit uppe
håller sig vid i sitt arbete om Skånes järnålder. Skåne behandlas snarare som en 
helhet, och en viktig målsättning är att ”förstå Skånes roll i samhällsutveck
lingen inom ett större geografiskt område” (Helgesson 2002:6). Man kan då 
hävda att Skåne kan tänkas representera en nivå mellan ”region och rike”. I de 
tidigmedeltida källorna, inte minst Saxo, refereras ofta till landskap; skåningar, 
själländare och jylländare nämns. Vidare nämndes individer inte sällan genom 
att landskapstillhörigheten angavs, som i det tidigare nämnda exemplet, Osfrid 
de Sconoaowe. Frågan är då vad begreppet Skåne avsåg under perioden? Var 
det området i sydväst, med Uppåkra i centrum, eller var det landskapet som 
helhet? I den diskussion som förs är det främst centralplatsen Uppåkra och 
sydvästra Skåne som ägnas uppmärksamhet, och som uppfattas som den domi
nerande politiska formationen. I de ofta mycket detaljerade genomgångar som 
görs av artefakter från olika delar av landskapet uppmärksammas en hel del 
intressanta skillnader mellan olika områden, inte minst mellan väst och öst, 
vilka ofta diskuteras utifrån politiska utgångspunkter.
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Fig. 3. De regionala "gemenskapernas" geografi. Utbredningen av rituella system i södra Skandina
vien ca 800-1000 e. Kr.

The geography of regional communities. The distribution of ritual systems in south Scan
dinavia ca. 800-1000 AD (Svanberg 2003b: 148).

Fredrik Svanberg (2003a och b) diskuterar regionalitet i sydöstra Skandinavien 
utifrån de rituella system som tillsammans utgjorde begravningsskick under 
vikingatiden. I en detaljerad och teoretiskt medveten analys identifierar han ett 
antal sinsemellan olikartade rituella system som relaterar till områdesknutna 
”gemenskaper” (communities). Dessutom identifieras rituella system som rela
terar till aristokratiska traditioner som inte är områdesknutna. De olika rituel
la system och traditioner som identifieras diskuteras i relation till bebyggelsens 
utbredning och namnen på de ”folkgrupper” och bygder som nämns i tidiga 
källorna. I ett tidigare arbete (Svanberg 1999) behandlas bland annat aspekter 
på kontaktfält under vikingatid som visar på några intressanta skillnader som 
råder mellan västra och östra Skåne. Svanbergs arbete, som ligger till grund för 
avgränsningen av den sydöstra regionen i detta arbete, skall diskuteras mer 
uttömmande i andra delar av detta kapitel och framför allt i den regionala
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analysen. Här vill jag bara kort inflika att Svanbergs perspektiv skiljer sig en 
hel del från de tidigare nämnda. Den övergripande målsättningen består i att 
dekonstruera vad Svanberg menar är en traditionell syn på vikingatiden, som 
huvudsakligen behandlats i ett nationellt perspektiv och som en homogen pe
riod bland en rad andra i ett evolutionistiskt perspektiv (Svanberg 2003a:97). 
Han betonar också att en kollektiv kulturell praxis som delas av en ”folkgrupp” 
inte nödvändigtvis korresponderar med en politisk sammanslutning. Den upp
fattas primärt som identitetsskapande och situationell, och kan följaktligen in
rymma högst olikartade syften. Dessa måste bedömas mot bakgrund av de spe
cifika kontexter de ingår i (a.a.: 149).

Som inledningsvis diskuterades utgör detta arbete ett försök att kombinera 
det regionala och det överregionala perspektivet genom att diskutera relationer 
mellan en aristokrati och en form av områdesknuten gemenskap. De regionala 
analyser som har utförts inom ramen för ”centralplatsforskningen” har pri
märt varit inriktade på att identifiera ytterligare centralplatser (exempelvis 
Lundqvist 1998, 2000; Nicklasson 2001). En starkt bidragande anledning till 
att sådana studier inte aktualiserats inom detta forskningsområde i någon hö
gre grad består sannolikt i de svårigheter som är förknippade med dem; det 
arkeologiska källmaterialet framstår ofta som vagt och problematiskt i detta 
avseende. För sydöstra Skånes vidkommande framstår möjligheterna emeller
tid som bättre, och inte minst Svanbergs arbete (2003a och b) öppnar upp för 
intressanta möjligheter att kontrastera regionalt och överregionalt.

Den problematik som är förknippad med förhållandena mellan ”riken och 
regioner” har uppfattats som allt viktigare under arbetets gång, inte minst för 
att den ger en i mitt tycke välbehövlig motbild till de ibland tämligen räta, 
övergripande utvecklingslinjer som skisseras. Jag menar inte att det ena bör 
ersätta det andra. Båda perspektiven är nödvändiga, och bör utgöra kommuni
cerande kärl, för att kunskapen om perioden skall kunna utvecklas.

Identiteter, makt och materiell kultur
I några av de diskussioner som skall föras aktualiseras frågor kring hur individer 
och grupper skapar och vidmakthåller identiteter genom att kommunicera sin 
egenart i förhållande till andra. De perspektiv som ligger till grund för de resone
mang som förs baseras dels på insikter om identiteter och etnicitet som väckts 
inom kulturantropologin (exempelvis Barth 1969), och dels från den syn på ma
teriell kultur som förts fram inom den postprocessuella arkeologin. Synen på 
materiell kultur som ett primärt identitetsskapande medel, vilket dessutom är 
situationeilt till sin karaktär, var en central del i kritiken av kulturbegreppet i
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New Archaeology, där de funktionella och adaptiva aspekterna av kultur och 
stil som regel betonades (Gosden 2001:194 f).

Peter Wells (1998) för en som jag menar intressant diskussion kring identite
ter, där begreppet definieras som en dynamisk konstruktion, som baseras på 
individens, eller gruppens, historia och upplevelser, och på relationerna mellan 
individer och grupper. Syftet med en identitet består, enligt Wells, i att definiera 
sambanden med den större sociala verkligheten för individen/gruppen. Identi
tet uppfattas således som den resurs som individer och grupper kan interagera 
utifrån, och som definierar ramarna för denna interaktion (Wells 1998: 242). 
Människor har en mängd medel till sitt förfogande för att definiera sig själva 
som individer i relation till andra individer och till grupper, och bland dessa 
ingår olika kategorier av materiell kultur. Men materiell kultur är inte bara ett 
medel i denna interaktion; den utgör ett aktivt medium, som används för att 
konstruera betydelser, och för att kommunicera information med andra (Hodder 
1982; jfr Shanks & Tilley 1987). En väsentlig aspekt är att den information 
som kommuniceras uttrycker identitet, genom att det är skillnader (utåt) och 
likheter (inåt) som kommuniceras, exempelvis genom kombinationen av ele
ment i ett tillverkat föremål, sättet att bära ett smycke i klädedräkten, att ar
rangera en grav eller en bosättning. Av detta följer att själva konstruktionen av 
föremål, byggnader, monument och landskap också kan betraktas som identitets- 
skapande handlingar, och att bruket av materiell kultur i situationer av en an
nan art än den ursprungliga kan vara i hög grad betydelsebärande (Wood 1998). 
De historiska kontexterna är således avgörande för tolkningarna av hur mate
riell kultur använts för att skapa identiteter, och eftersom identiteter är situations
beroende utgör detta naturligtvis en stor svårighet. Jag skall återkomma till 
denna diskussion; här skall det slås fast att utgångspunkten är att identiteter 
skapas genom symboliska medel, och att de kan vara föremål för förhandlingar 
och manipulationer av olika slag; de är aldrig oproblematiska kategorier.

Aristokratiska identiteter
Att på olika sätt kommunicera skillnader (och likheter) uppfattas således som 
en effektiv identitetsskapande strategi, som är djupt rotad hos individer och 
grupper och som kan ta sig högst olikartade uttryck på olika sociala nivåer. I 
detta arbete aktualiseras sådana strategier i två sammanhang; i diskussioner 
kring hur en aristokrati skilj de ut sig gentemot andra sociala skikt och stärkte 
de inbördes banden, och i de hypoteser som förs fram om kollektiva identiteter 
på regional nivå. Dessa ligger till grund för diskussionen av interaktion mellan 
en områdesknuten gemenskap och en icke-områdesknuten gemenskap, det vill 
säga aristokratin.
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En stor mängd något olikartade perspektiv har anlagts på framväxten och vid
makthållandet av aristokratiska identiteter, där olika aspekter har betonats. I 
detta sammanhang har jag valt att fokusera på antropologen Mary Helms ar
beten (1988, 1993, 1998) som erbjuder flera intressanta infallsvinklar. Helms 
menar att likartade strategier, eller förhållningssätt kan spåras inom tämligen 
vitt skilda kulturer. Ett gemensamt drag anses vara att aristokratin ofta är nära 
knuten till den ”övernaturliga sfären”. Olika aspekter av att vara ”först” är av 
central betydelse; i förhållande till förfäderna, till ett område, en plats, eller i en 
släktrelation, där exempelvis koncept som förstfödslorätt spelar stor roll. Helms 
menar att de traditionella samhällen som hon studerat, vilka kan kategoriseras 
både som hövdingdömen (chief doms) av varierande komplexitet och tidiga sta
ter (primary states), i så hög grad förknippar aristokratin med företräden till 
kosmologiska ursprungskategorier, att dessa tenderar att betraktas som en slags 
”levande förfäder”. De utgör en väsenskild kategori och lever i ett kosmologiskt 
tillstånd som är kvalitativt olikartat de liv som gemene man lever (Helms 1998:6).

I ett skandinaviskt perspektiv kan Helms infallsvinkel diskuteras mot bak
grund av exempelvis de germanska ”stamgemenskaperna”. Dessa betraktas idag 
vanligen, i enlighet med de idéer som introducerades av Reinhard Wenskus 
(1961), som dynamiska och föränderliga sociopolitiska konstruktioner som 
involverade ledande familjegrupperingar och deras anhängare, och som bands 
samman genom föreställningar om ett metaforiskt släktskap (jfr Eriksen 1993:89) 
och ett mytiskt ursprung. Det mytiska ursprunget var nära förknippat med 
stammens ledande familjer, dess aristokrati (jfr Hedeager 1996). Liknande fö
reträden kunde skapas och vidmakthållas genom att upprätthålla förbindelser 
med folk i geografiskt avlägsna regioner, ta del i utbytesnätverk, och företa 
resor (Helms 1988). Det specialiserade hantverket uppfattas som ytterligare en 
resurs av liknande karaktär (Helms 1993). Också i dessa fall handlar det om 
kontakter med kategorier som så att säga befinner sig utanför det traditionella 
samhällets räckvidd, vilka i sistnämnda fall dessutom kan materialiseras och 
distribueras under kontrollerade former. Kosmologiskt förknippas dessa kate
gorier således med esoteriska kunskaper och makt av ett slag som befinner 
utanför den ordnade, kända världen, men som är nödvändiga för att reprodu
cera den. För att skapa tillgång till dessa resurser krävs att olika former av 
gränsöverskridanden äger rum. I detta gränsland befinner sig samhällets eliter, 
det vill säga de politiska och ideologiska ledarna, samt en rad individer och 
grupper som är specialiserade inom olika områden, exempelvis schamaner, kri
gare, hantverksspecialister och ”handelsmän” (jfr Helms 1993:8).

Dessa aspekter kan ses som en slags generell bakgrund till skapandet och 
vidmakthållandet av aristokratiska identiteter. Kristian Kristiansen diskuterar 
hur sociala eliter i Skandinavien vid återkommande tillfällen, under loppet av
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brons- och järnålder och tidig medeltid förmådde att underminera äldre sociala 
strukturer och flytta fram sina positioner, bland annat just genom att introdu
cera främmande ideologier, och olika typer av esoterisk kunskap, exempelvis 
militärteknologi och skriftspråk (Kristiansen 1991).

Materialiserad ideologi

Begreppet materiell kultur har kritiserat, eftersom det är ett så vittomfamnande 
begrepp. De normer och värderingar som kommuniceras på olika sociala ni
våer kan rimligen tillskrivas högst olikartade innebörder och syften, och be
greppet materialiserad ideologi har lanserats som ett mer precist begrepp i ana
lyser av maktstrategier. Följande diskussioner baseras på arbeten av DeMarrais, 
Castillo & Earle (1996) samt Earle ( 2002). Med ideologi avser författarna ett 
centralt element i ett kulturellt system, som kan utnyttjas för att generera social 
makt. Fyra huvudsakliga kategorier av maktresurser har urskiljts; ekonomi, 
politik, militär makt och ideologi, vilka makthavare i alla tider har kombinerat 
på olika sätt i syfte att uppnå specifika mål (Mann 1986). Ideologi definieras i 
detta sammanhang som de sätt som en dominerande individ eller gruppering 
använder sig av meningsskapande kategorier och symboliska representationer i 
syfte att skapa och upprätthålla makt eller auktoritet över andra (jfr Earle 
2002:349). Begreppet ideologi avser således lika mycket de materiella medel 
som står till buds för att kommunicera en idé som det avser idén i sig. Begreppet 
materialisering syftar till att framhäva att skapandet är en ständigt pågående 
process, i vilken idéinnehållet således inte har ett företräde.

När ideologier materialiseras i distinkt och konkret form, antingen det gäl
ler symboliska föremål, olika typer av monument, fester, ceremonier, skriftsys
tem och så vidare, så är de effektiva maktskapande instrument. Materialiserade 
ideologier syftar bland annat till att skapa gemensamma föreställningsvärldar 
och värderingar, och utgör inte minst en extension av ideologierna, som gör det 
möjligt att kommunicera och konstruera gemensamma värderingar över av
stånd.

Materialiseringen kan sägas generera social makt på ett grundläggande plan. 
En elit som förfogar över de resurser som krävs för att vidga och kontrollera 
ideologier genom materialisering förmår att främja sina intressen och skapa 
legitimitet på bekostnad av konkurrerande grupper som saknar sådana resur
ser. Materialiseringen är knuten till en lång rad arbetsinsatser; genom att till
verka symboliska föremål, bygga monument och förbereda fester rotas ideolo
gin i ekonomin. En ideologi som har antagit materiell form kan ägas, kontrolle
ras och spridas på ett restriktivt och strategiskt sätt genom de institutioner som 
förknippas med den politiska ekonomin. För det andra är materialiseringen den
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process som transformerar ideologi från idé till en del av en politisk strategi. 
Idéer och uppfattningar är i sig svåra eller omöjliga att kontrollera, och det är 
likaså svårt att hindra en individ som står i opposition att skapa sig en egen 
uppfattning om världen, och försöka övertyga andra. Ideologier i sig kan med 
andra ord ge uttryck för motmakt såväl som makt. Men så länge sådana ideo
logier är fritt tillgängliga är de inte effektiva som maktskapande medel. De 
saknar den direkta kopplingen till de andra maktresurserna, och kapaciteten 
att förändra maktrelationer eller påverka organisatoriska förändringar är där
för begränsade.

De nämnda begreppen, materialiserad ideologi, maktresurser och politisk eko
nomi hjälper, menar jag, att strukturera de diskussioner som skall föras kring 
hallmiljöer, herravälden och formeringen av överregionala aristokratiska nät
verk. Relationerna mellan aktörerna i dessa nätverk kan beskrivas som i grun
den personberoende och flytande till sin karaktär. Bindningar mellan ledare i 
olika regioner, och mellan ledare och anhängare på olika nivåer, kan skapas 
genom att breda system för ideologiska och materiella utbyten upprättas, där 
inte minst utväxling av gåvor är av betydelse (Gurevitj 1985; Mauss [1997]). 
Dessutom kan de personliga relationer som kanaliseras i nätverken formalise- 
ras, och ges fysisk form och synlighet. I ett skandinaviskt järnåldersperspektiv 
är det lätt att finna exempel på föremål som kan tillmätas en sådan betydelse. Så 
kan exempelvis brakteaterna och, i detta sammanhang, guldfoliebleck med figur
framställningar, ses som tidiga exempel på geografiskt vitt spridda ideologiska 
och politiska media (jfr Andrén 1991). Dessa och en rad andra föremålskategorier, 
inte minst vapen och smycken, gav uttryck för sociala relationer mellan indivi
der och grupperingar i nätverken, och bidrog till att strukturera dem.

Men i första hand är det hallmiljöerna som skall diskuteras i detta perspek
tiv. Den byggda miljön på dessa platser var monumental; uppenbarligen kräv
des omfattande resurser i form av material, hantverkskunnighet, och en väl 
utvecklad arbetsorganisation. I detta sammanhang skall emellertid den mer 
övergripande aspekten av hallmiljön betonas; den skapades som ett medel att 
inhysa kult, festande, ceremoniella och rituella handlingar, och specialiserat 
hantverk, det vill säga de andra elementen i den pågående ideologiska materiali
seringen, och får därför anses vara av särskild betydelse. Individer och gruppe
ringar som kunde utöva ett ägande över denna institution, som i så hög grad 
kan förknippas med den politiska ekonomin, förmådde också utöva direkt kon
troll över maktresurser som grep in i alla delar av människors tillvaro (jfr Earle 
2002:357). Med begreppet institution avses här en rad konventioner som mejsla
des fram genom praxis och tradition, och som strukturerade mänskligt hand
lande till bestående beteendemönster. Nationalencyclopedins beskrivning av 
institutioner är tänkvärd i det perspektiv som diskuterats här. ”Institutioner
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standardiserar beteenden och överför sedvänjor mellan generationer och är 
därmed av stor betydelse för den sociala ordningen. Ur ett djupare perspektiv 
är de också centrala för vår världsbild och förmåga att orientera oss; institutio
ner förmedlar innebörd åt vår omgivning. Ett mynt, en tidtabell, en namnteck
ning och ett naturvetenskapligt faktum har liten mening i sig själva; innebörden 
härrör ur företeelsernas institutionaliserade miljö, det vill säga de föreställningar 
och sedvänjor som omger dem. Därför kan man säga att institutioner standar
diserar inte bara beteendet utan även tänkandet och perceptionen av yttervärl
den” (NE.se, sökord ”institution”).

De diskussioner som skall föras här, kring de aristokratiska gruppidentiteter 
som formades under det långa 600-talet, fokuserar i hög grad på växelspelet 
mellan kosmologi och myt respektive materialiserad ideologi och rumslighet. 
Rumslighet, plats och landskap ordnades som representationer av kosmologin 
och de mytiska föreställningar som var knutna till denna. Dessa miljöer fyllde i 
hög grad en kontrollerande och maktlegitimerande funktion. Detta kan uttryckas 
så, att ”makten använde myter om kosmos i ett legitimerande syfte” (Sundqvist 
2002:145 f). Det är huvudsakligen i detta perspektiv som kosmologi och myt 
skall diskuteras här; som en ideologisk maktresurs, och inte som religiösa feno
men i sig. Det bör då betonas att detta perspektiv är anpassat till de formaliserade 
miljöer som skall diskuteras.

Kosmologi, myt och rit

Det bruk som görs här av dessa komplexa begrepp skall kort redogöras för. Med 
begreppet kosmologi avses de föreställningar och teorier om universums upp
komst, struktur, ordning och uppbyggnad som är rådande, och i synnerhet män
niskors och andra väsens positioner inom ramen för dessa föreställningar. Kos
mologin har liknats vid en kompass, som människor använder sig av för att orien
tera sig i verklighetens värld (Solli 2004:254 ff och anförd litt.). Per Sundquist 
(2002:165) menar att föreställningar om kosmos troligen inte var utarbetade 
som en enhetlig lära i det forntida Skandinavien, och använder sig istället av 
begreppet ”kosmiska föreställningar”. Brit Solli (2004:254 ff) liknar myten vid 
kosmologins uttryck, eller språk. Mytiska berättelser kretsar som regel kring gudars 
och andra väsens handlingar, och utspelar sig i vad som karakteriseras som my
tisk tid och rum. Händelserna knyter ofta an till universums eller världens ur
sprung, och tillkomsten av de principer som styr natur och kultur. Myterna för
medlar inte sällan normer, och utgör då förebilder för mänskligt handlande.

Detta leder in på ritualbegreppet, vilket aktualiseras i diskussionen av såväl 
en aristokratisk identitet som en specifik ”regional” identitet och hur dessa 
konstruerades. Identitetsskapande rituella handlingar utfördes i hallmiljön, men
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också i andra miljöer, exempelvis på de begravningsplatser som skall diskute
ras. Svanberg ägnar ritualbegreppet en utförlig diskussion (2003a: 14 Iff), och 
utgår i sin analys av de vikingatida begravningsritualerna från Catherine Bells 
(1992,1997) infallsvinklar på rituell praxis. Bell urskiljer tre huvudsakliga teo
retiska förhållningssätt till ritualer. I en ”religionshistorisk tradition” uppfattas 
ritualen främst som knuten till religion och myt, och i en ”sociologisk tradi
tion” uppmärksammas ritualen främst som ett medel att konstruera sociala 
gemenskaper. Det perspektiv Bell framhåller, utgår från Pierre Bourdieus praxis
teori. Rituell praxis ses som situationella och strategiska handlingar, vilka ofta 
är inbäddade i missförstånd kring vad de egentligen leder till, och vad som är 
mål och medel. Vidare framhålls ritualens sociala potential, som består i att 
antingen reproducera eller rekonfigurera maktförhållanden (Bell 1992:80 ff). 
Denna uppfattning innebär naturligtvis inte att kopplingar mellan myt och ri
tuell praxis saknas, vilket inte minst hallmiljön i Järrestad exemplifierar. Hall
miljön karakteriseras ju, som diskuterades, av kopplingen till kosmologi och 
myt. De rituella handlingarna utspelade sig således i detta fall i en kosmologiskt 
och mytologiskt gestaltad miljö.

Det sociala rummet

På ett övergripande plan kan den yngre järnålderns landskap diskuteras mot 
bakgrund av kulturgeografen Robert Dodgshons tänkande (1987), att det finns 
ett landskap för varje ”samhällstyp”. Den samhällstyp som närmast kan tän
kas motsvara ett sydskandinaviskt yngre järnålderssamhälle, det vill säga det 
”komplexa hövdingadömet”, kännetecknas av att hierarkier växer fram i land
skapet, vilket således erhåller en nodalitet. Centra av olika slag etableras. Några 
gränser finns inte i formell mening, och landskapet är ännu inte ett abstrakt 
begrepp som existerar oberoende av de människor som befolkade det; det är 
inget territoriellt landskap. Gränserna är i detta skede sociala, och intimt för
knippade med kosmologiska och mytiska föreställningar (Dodgshon 1987:126 
ff). Earle påpekar, utifrån ett maktperspektiv på denna typ av landskap, att 
dess gestaltning signalerade ett tydligt budskap; de ledande individerna styrde 
inte för att de var i besittning av makten, men på grund av att de intog en 
central position i en sakralt auktoriserad världsordning (Earle 2002:66).

I Kirsten Hastrups analyser av den isländska ”fristaten” och Aron Gurevitjs 
”weltmodell” betonas vad som kan beskrivas som Midgård - Utgård modellen 
(Gurevitj 1969; Hastrup 1985). Denna innebar att kosmos var uppdelat i cen
trum och periferi. I centrum, det vill säga Midgård, befanns sig människorna, och 
gudarna (Asgård); förhållandena i centrum karakteriserades av ordning (kultur). 
I periferin, utanför gårdens hägn, befann sig jättar och vidunder; förhållandena

36



karakteriserades av icke-ordning (kaos). Hastrup liknar denna kosmologiska 
modell vid en kulturell kod, som kan spåras i de fiesta aspekter av det sociala 
livet. Denna semiotiska modell, som är uppbyggd av binära motsatspar, har 
under senare år rönt mycket kritik. Margaret Clunies Ross (1996:59 f) visar på 
dess svaga empiriska underlag i de norröna texterna, och menar att den ger en 
alltför starkt förenklad bild av rumsligheten i en förkristen kosmologi. Clunies 
Ross beskriver rumsligheten som ”...ett antal områden tillhöriga olika klasser 
av varelser ordnade som en räcka av koncentriska halvcirklar, där varje om
krets tänks utföra ett slags skyddsvärn, gardr. Förmodligen rådde det olika upp
fattningar om hur många dessa världar egentligen var” (a.a.:60).

Kritiken har utvecklats vidare av Stefan Brink (2004), som menar att de bin
ära motsatsparen erbjuder ett alltför enkelt och tryggt sätt att strukturera 
rumsligheten. Den fornskandinaviska världsmodellen var, menar han, ”inget lo
giskt strukturerat system, utan - så typiskt för en muntlig kultur - ett ostrukturerat 
föränderligt antal rum och boningar, vilka identifierades med hem (heimr), sko
gar (vidr), hallar (salr), borgar, träd och brunnar”, det vill säga projiceringar av 
det som var bekant för samtiden (a.a.: 296 f). Detta tar sig uttryck i de många 
miljöer som kan spåras i de så kallade ”centralplatskomplexen”, och som antas 
motsvara en föränderlig, mångfacetterad maktstruktur (jfr Brink 1996, 1998, 
1999, 2004). Vidare ger centralbygdens namn- och fornlämningsmiljöer intryck 
av att ”vara en spegling av kosmologiska föreställningar eller laddade zoner där 
man ansett sig vara nära gudarna och kunnat kommunicera med eller hämta 
kraft från dem” (a.a.: 302). Ett liknande perspektiv, där de många enskilda enhe
ternas drag av komplementaritet framhävs, har också i andra sammanhang fram
hållits som signifikativt för den yngre järnålderns världsuppfattning och sociala 
ordning (Herschend 1999a, 2001:178).

Den tidigare diskuterade ”gränsöverskridande” aristokratiska identiteten 
skapades och vidmakthölls inte minst genom att etableringen skedde i miljöer 
som förknippades med extraordinära krafter, och genom att man adderade nytt, 
och förlänade de redan existerande fornlämningsmiljöerna med nya innebörder 
(jfr Bradley 1993:113 ff). I detta ligger inte minst ett moment av social kontroll. 
Att strukturera landskapet utifrån en kosmologi, innebär att strukturera rela
tioner mellan människor. Att exempelvis gravfält och liknande monumentala 
miljöer ofta knyter an till topografiskt signifikanta landskapsavsnitt i anslut
ning till kommunikationsleder är en gammal iakttagelse, som under senare år 
åter har tagits upp och diskuterats utifrån nya teoretiska perspektiv (Rudebeck 
2002).

Kärnan i den undersökning som skall utföras består i analyser av hallens 
och hallmiljöns rumslighet, Principiellt är det emellertid ingen skillnad mellan 
hall och landskapsrum. De ger i båda fallen uttryck för nodaliteten i den yngre
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järnålderns sociala landskap, och var på olika sätt länkade till varandra (jfr 
Fabech 1999; Herschend 1999a, 2001). Utgångspunkten är i båda fallen att 
det finns ett tätt samband mellan rumslig och social organisation.

Arkitekturteoretikern Thomas Thiis Evensen (1998) har sammanfattat ett 
antal element som upprepas i maktmiljöer under olika historiska skeden; slut
enhet, tyngd, storlek, avstånd, symmetri och vertikalitet. Dessa element väljs 
och diskuteras bland annat utifrån samspelet mellan betraktare och byggnad, 
och ger en rad perspektiv av intresse som används i analysen. Centralperspektivet 
tillmäts exempelvis stor betydelse, inte minst inom ramen för en individcentre- 
rad maktutövning, vilket är av betydelse för flera av de resonemang som skall 
föras. Men för att närmare utforska dessa miljöers funktioner och betydelser är 
inte analyser av formelement tillfyllest. För att komma vidare måste mer in
trängande rumsliga analyser göras, och kombineras med ett historiskt perspek
tiv. De hallmiljöer som skall studeras var i bruk under åtskilliga generationer, 
och sekvenser av hallar anlades, vilket erbjuder möjligheter för både synkrona 
och diakrona analyser. Redan det långvariga, kontinuerliga bruket av platsen 
är upplysande, liksom de omgestaltningar av miljön som skedde.

De tillträdesanalyser som skall användas för att mer systematiskt beskriva 
olika former av social rumslighet, och som i förlängningen ligger till grund för 
urskiljandet av något olikartade koncept för att utöva social makt, tar sin ut
gångspunkt i förståelsen av vad en byggnad ”är”. Vad skiljer egentligen en 
byggnad från andra föremål? Arkitekturteoretikerna Bill FFillier och Julienne 
Flanson (1984:1 f) beskriver denna skillnad ungefär så, att ett föremål är sam
mansatt av en rad material och element, i en viss form. Föremålet relaterar till 
två sfärer; funktion och stil. Att renodla och särskilja de praktiska och sociala 
aspekter som de båda sfärerna motsvarar är problematiskt (jfr Hodder 1986: 
124), men det råder ingen tvekan om att föremål relaterar till båda dessa sfärer. 
Byggnader skiljer sig genom att de relaterar till en tredje sfär: de är likartade 
andra föremål genom att de i sig förenar olika element och utgör ett fysiskt 
objekt, med en viss form. Skillnaden består i att byggnader dessutom skapar 
och ordnar upp de ”tomrum” (empty volumes of space) som kan härledas till 
objektet, i ett mönster. Det är denna uppordning av tomrummen - rumsligheten 
- som är byggnadens egentliga syfte, inte det fysiska objektet i sig. På detta sätt 
är byggnader, menar Hillier och Hanson, inte vad de synes vara. Ytligt sett 
förefaller de att vara lika andra föremål, och att följa samma logik. Men så 
länge de är meningsfulla, så är byggnader inte bara föremål; de kan istället 
beskrivas som transformeringen av rummet {space) genom objekten. Det är 
rumsligheten som skapar relationen mellan funktion och social mening i bygg
nader, och enligt detta synsätt handlar skapandet av rumslighet i byggnader i 
grunden om hur relationer mellan människor skapas.
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Den tillträdesanalys som utvecklats av Hillier och Hanson (1984), och som de 
kallar gamma analysis, erbjuder sammanfattningsvis flera infallsvinklar på rumslig
het som är av intresse, inte minst i en formaliserad hallmiljö. En fråga som infinner 
sig kretsar kring i vilken omfattning man behöver känna till rummens olika funk
tioner för att metoden skall ”fungera”? Kan exempelvis en mer detaljerad kun
skap om byggnadens rumslighet, och dess korresponderande ”sociala rumslighet” 
förvärvas genom tillträdesanalysen i sig (jfr Price 1994:57)? När det gäller exem
pelvis byggnader för institutionaliserad makt- eller trosutövning tycks vissa rums
liga principer återkomma i många kulturer (Hillier & Hansen 1984:176 ff). I de 
analyser som skall göras här är sådana infallsvinklar av underordnad betydelse. 
Poängen med tillträdesanalys på den mer basala nivå som det är fråga om, består 
i att den ger vissa möjligheter att strukturera, jämföra, och synliggöra vissa aspek
ter av rumsligheten som annars kan vara svåra att sätta fingret på. En tillträdes
analys kan aldrig ersätta det historiska perspektivet. Metoden diskuteras något 
mer i detalj i samband med tillämpningen av den, det vill säga i kapitel 5.

Makt; perspektiv och begrepp

Eftersom det är ”maktmiljöer” som skall behandlas, och maktperspektivet står 
i förgrunden i denna studie, är det nödvändigt att föra en sådan diskussion mer 
samlat, och att introducera några av de begrepp som används. I enlighet med 
den diskussion som tidigare fördes kring aristokratisk identitet, uppfattades 
social makt som knuten till den ojämlika tillgången till några nyckelresurser. 
Särskild vikt lades vid de resurser som något fyrkantigt sammanfattades i be
greppet ideologi. Det betonades att makten använde sig av myter om kosmos, 
och betydelsen av materialiserad ideologi diskuterades i ett nätverksperspektiv. 
De maktresurser utöver ideologin som samhällsvetenskapare ofta skiljer på i 
ett analytiskt syfte, exempelvis ekonomi och militär kapacitet (Mann 1986 och 
anförd litt.), står något i bakgrunden i detta arbete, vilket delvis är en kon
sekvens av det källmaterial som står till buds. Avsikten är således inte att fram
hålla ideologins överordnade betydelse. Den yngre järnålderns maktstrukturer 
kännetecknas just av att maktresurserna var sammanvävda, vilket framgår inte 
minst i de diskussioner som förts kring ”det militariserade samhället” (James 
1997). Så har exempelvis Björn Varenius (1998:16 ff) visat på hur följets struk
tur kan spåras i själva familjestrukturen. När det gäller den ekonomiska makt
resursen så har i synnerhet förhållandet mellan intern och extern exploatering 
diskuterats (exempelvis Lindkvist 1988, Anglert 1995, Callmer 2001). I likhet 
med Callmer vill jag gärna betona jordegodsets betydelse och betydelsen av den 
interna exploateringen som en av de mer påtagliga förändringar som det långa 
600-talet bar med sig, vilket skall diskuteras i ett senare avsnitt.
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Generellt finns det också anledning att i Foucaults anda också framhålla mak
tens produktiva och positiva sidor, inte enbart de restriktiva och negativa. Detta 
kan, som Tomas Wallerström påpekar i en diskussion kring svensk riksbildning, 
förklara den frivilliga och i en del fall kanske omedvetna inordningen i fram
växande maktsfärer (Wallerström 2001:390). Sett mot bakgrund av de turbu- 
lenta förhållandena under yngre romersk järnålder och folkvandringstid är det 
troligt att framväxten av relativt sett mer stabila och uthålliga herravälden på 
lokal och regional nivå under det långa 600-talet uppfattades som något i grun
den produktivt och positivt av många människor. Makten uppfattas i detta 
perspektiv som en allestädes närvarande mänsklig drivkraft.

Heterarkibegreppet kan ligga till grund för ett uppmjukande och mer flexi
belt perspektiv i diskussionen av den yngre järnålderns maktstrukturer, där 
hierarkiska relationer ofta betonas något ensidigt, vilket tenderar att reducera 
den sociala komplexiteten. Ett heterarkiskt perspektiv kan definieras som stu
diet av de inbördes relationerna mellan icke-rangordnade element, eller när 
dessa rymmer en potential att rankas på flera olika sätt (Crumley 1995:3; jfr 
också Stein 1998). Makt kan exempelvis vara i jämvikt snarare än i rangord
ning. Individer såväl som grupper kan skapa jämviktsförhållanden, eller skapa 
en ny maktbalans genom att de relaterar till olikartade maktresurser. Så kan 
exempelvis en religiös auktoritet i vissa sammanhang utöva ett oerhört mycket 
större inflytande än en krigare, och vice versa. I ett sådant perspektiv kan järn
ålderns centralplatser vara jämbördiga i en rad avseenden just för att förutsätt
ningarna framstår som högst olikartade.

Det heterarkiska perspektivet kan också påminna om att andra typer av 
maktrelationer existerar än de strikt hierarkiska, och att individer och grupper 
som interagerar inte nödvändigtvis behöver vara inbördes rangordnade på ett 
visst sätt i alla situationer, för att de är det under vissa omständigheter. Så har 
exempelvis Charlotte Fabech beskrivit relationerna mellan de individer som 
upprätthöll herravälden inom den supraregionala aristokratin utifrån begrep
pet primus inter pares, vilket ungefär betyder ”främst bland likar” (Fabech 
1999: 458 f). Det rådde naturligtvis betydande skillnader mellan individerna i 
detta skikt, beträffande ära, materiella tillgångar och det stöd de kunde upp
bringa, och det rådde högst sannolikt olika slags överhöghetsförhållanden. Men 
utifrån det faktum att dessa individer samtliga var primi inter pares, och fost
rade i denna roll, kunde de mötas på lika fot. Också i detta sammanhang kan vi 
tänka oss att de ledande individernas inflytande på sina likar var situations- 
betingat, och beroende av de personliga färdigheter och resurser.

Ser vi till de definitioner av makt som förts fram inom samhällsvetenskaper
na kan det konstateras att de är tämligen likartade. Bland dessa kan Anthony 
Giddens (1998:375) uppfattning att makt ”innebär att individer och grupper
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kan hävda sina egna intressen även då andra personer motsätter sig detta” vara 
en koncis utgångspunkt för förståelsen av Järrestad i ett regionalt perspektiv. 
Giddens menar vidare att makt ingår i praktiskt taget alla relationer, men att 
man bör hålla isär begreppen makt och auktoritet när det gäller exempelvis den 
övergripande maktutövningen i en stat. Auktoritet bygger på att maktutövningen 
uppfattas som legitim, vilket innebär att undersåtarna accepterar de styrandes 
auktoritet. Utövandet av exempelvis militär makt kan leda till auktoritetsförlust. 
I ett yngre järnåldersperspektiv kan detta förstås så, att en auktoritet i första 
hand var möjlig att upprätthålla inom ramen för ett nätverk av personliga rela
tioner, i olika former av herravälden. En reell makt, som var skild från auktori
tet i denna mening, var sannolikt endast möjlig att utöva genom direkt närvaro. 
Nåbarhet framstår då en kritisk faktor för maktutövningen.

Maktutövning utanför det egna herraväldet, antas följaktligen ha utvecklats 
inom ramen för olika former av överherravälden (Sawyer 1991b). Det är tro
ligt att den i hög grad baserades på personliga band och avtal som slöts mellan 
ledande individer, vilka agerade utifrån de resurser som kunde uppbringas inom 
ramen för de egna herraväldena, inklusive militär kapacitet. Det kan inte förut
sättas att ett överherravälde innebar någon egentlig inskränkning av den makt 
som den underordnade parten utövade i sitt herravälde. En sådan överhöghet 
kan kanske karakteriseras som nominell, men innefattade som regel också krav 
på tribut, och kanske framförallt militärt stöd (a.a.). Å andra sidan bör man 
undersöka i vilken utsträckning det förelåg gemensamma intressen, och vilka 
fördelar ett överherravälde var förknippade med för den underordnade parten. 
Denna diskussion skall utvecklas något mer ingående utifrån nätverksperspek
tivet, där inte minst historikern Lars Hermanssons begreppspar sanktionerad 
och delegerad makt är av intresse (Hermansson 2000).

Mats Mogren (2000) utgår i analysen av maktens landskap i Hälsingland 
från ett maktbegrepp som nyanseras genom att motsatsparet makt och mot
stånd kompletteras med begrepp som medmakt och motmakt. Dessa begrepp 
är användbara också i diskussionen kring förhållandet mellan Järrestad och 
regionen sydöstra Skåne. Med begreppet medmakt avses de element i en endo
gen maktstruktur som finner fördelar i ett samarbete med exogena strukturer; 
denna relation exemplifieras med lokala stormän som av den exogena makt
strukturen tilldelas förmedlande uppgifter i en expansionsfas. Med begreppet 
motmakt avses den uppsättning endogena strukturer som syftar till att på olika 
sätt begränsa de exogena strukturernas expansion (Mogren 2000:54). Mogren 
tar också fasta på att makten inte ”täckte kartan”; det vill säga att lokal
samhällena i viss mening kan karakteriseras som acefala. Ett liknande perspek
tiv har föreslagits av Callmer (1997) och är av stort intresse i analysen av den 
sydöstskånska regionen.
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Etnicitet

Den andra diskussionen som skall föras om identiteter kretsar kring den inter
aktion som involverar differentierade befolkningsgrupper. På ett teoretiskt plan 
är det högst tveksamt om ”etniska” identiteter kan särskiljas från ”sociala iden
titeter”, exempelvis den ovan diskuterade aristokratiska identiteten, men när 
befolkningsgrupper markerar skillnader gentemot varandra förknippas detta 
ofta med begreppet ”etnicitet”. Detta begrepp innebär emellertid, enligt Tomas 
Hylland Eriksen, ”en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar 
sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper, med vilka 
de har ett minimum av regelbunden interaktion” (Eriksen 1993:22). Det råder 
i dag tämligen stor enighet bland antropologer, historiker och arkeologer att 
gruppers behov av a tt kommunicera etnicitet varierar starkt, bland annat bero
ende av graden och arten av interaktion med andra grupper, vilket ju är en 
nödvändig förutsättning. Finns inte ett minimum av regelbunden interaktion 
saknas incitament för att kommunicera identiteter och därigenom definiera grän
ser för interaktionen.

En vanlig uppfattning är att etnicitet väcks till liv i tider av social oro och 
förändring (Eriksen 1993:88 f). Ett exempel på en sådan koppling, med materi
ella och andra implikationer, ges av Stig Welinder (2003), i en studie av interak
tion mellan germanska och samiska grupper i Jämtland. Den germanska be
folkningen var organiserade i herravälden, med förgreningar ut i de perifera 
skogsbygderna, där samiska och möjligen också germanska grupper var invol
verade i utmarksnäringar. Dessa näringar, i synnerhet järnframställningen, ökade 
starkt i betydelse under perioden, och i denna process skapades en samisk elit, 
som får antas ha varit principiellt oberoende. Interaktionen mellan de båda 
grupperna förändrades i samband med att det ledande skiktet i den germanska 
gruppen accepterade kristendomen, vilket krävdes för att upprätthålla förbin
delserna i de kristnade supraregionala nätverken. Deltagandet i dessa var av 
fundamental betydelse för att de skulle kunna upprätthålla sina ledande posi
tioner och en aristokratisk livsstil.

Det fanns vissa skillnader mellan de båda gruppernas begravningsritualer 
innan kristnandet, men de framträder inte som distinkta i det arkeologiska käll
materialet, och har därför varit föremål för olika tolkningar. I samband med 
kristendomens införande under 1000-talet inträffade emellertid markanta för
ändringar, och skiljelinjerna mellan de båda grupperna accentuerades. Welin
der föreslår att denna process skall ses mot bakgrund av att de sociala banden 
bröts, eftersom de byggde på ett redistributivt ekonomiskt system som var inte
grerat i den förkristna blotgemenskapen. Relationerna fick då utformas på ett 
annat sätt. Genom att kommunicera etnicitet förmådde den samisktalande grup
pen att skapa och upprätthålla en oberoende ekonomisk position gentemot de
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germanska hövdingarna, vilket sannolikt var fördelaktigt för båda parter. Av 
de undersökningar som gjorts framgår att utmarksnäringarna intensifierades, 
och ett ökat antal skattfynd som kan relateras till det samiska elitskiktet har 
registrerats; av allt att döma förmådde också de germanska hövdingarna att 
vidmakthålla sina ledande positioner.

Exemplet visar på att gruppidentiteterna förändrades under en period av 
ekonomiska, ideologiska och sociala omvälvningar, och att de var i grunden 
förhandlingsbara. I denna process användes icke-accepterandet av kristendo
men och begravningsritualerna som strategiska sätt att kommunicera identitet. 
Därigenom kunde den samiska gruppens specifika intressen tydliggöras, när de 
nya spelreglerna för Interaktionen mellan grupperna utformades. Det samiska 
elitskiktet skymtar då fram som den tongivande grupperingen i en socialt strati- 
fierad befolkningsgrupp. Det var sannolikt detta sociala skikt, vars intressen 
mer konkret stod på spel, och som hade reella möjligheter att utöva ett starkt 
socialt inflytande, som såg fördelarna i att inte acceptera kristendomen. Där
med undvek de också att underordna sig (a.a.).

Som tidigare nämndes har Svanberg (2003a och b) anlagt ett liknande 
situationelit och instrumentelit perspektiv på identiteter i analysen av begrav
ningsritualer och sociala gemenskaper under vikingatiden. Svanbergs arbete är 
inspirerat bland annat av senare års forskning kring de föränderliga stamgemen
skaperna i ett romartida och tidigmedeltida Europa, där gruppidentiteternas 
situationella karaktär betonas (Pohl 1998; Wood 1998; Wells 2002; Geary 2002). 
Ett antal rituella system som antas motsvara sociala gemenskaper på regional 
nivå identifieras och diskuteras, liksom en geografiskt utbredd, västligt oriente
rad rituell tradition, vilken hypotetiskt förknippas med begreppet Denemearcan, 
”danernas gränsområde”. Denna föreslås ha motsvarats av ett nätverk av för
bindelser och samarbeten mellan aristokratiska familjer. Ett nordostligt orien
terat nätverk diskuteras också - ett Suione - dock utan att någon motsvarande, 
distinkt manifesterad rituell tradition kan identifieras (Svanberg 2003a:186). 
Kortfattat kan sägas att Svanbergs infallsvinklar på den rituella gemenskapen i 
sydöstra Skåne i stora drag ligger till grund för den uppfattning som skall pre
senteras här. Den består i att begravningsritualerna användes strategiskt i syfte 
att konstruera en social verklighet som var fördelaktig för inflytelserika gruppe
ringar i regionen.

Det skall påpekas att jag inte haft möjligheter att i någon större utsträckning 
gå in i detaljnivå i detta material, och studera de individuella undantag som kan 
påvisas genom existensen av ett fåtal gravar som inte följer normen. Vissa ob
servationer och förslag görs, men denna aspekt har inte kunnat ägnas önskat 
utrymme. De variationer som finns visar på att det fanns valmöjligheter, och att 
vissa individer var förknippade med delvis andra identiteter än majoriteten.
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Variationerna indikerar också vad som kan tyckas vara en självklarhet, men 
som ibland tenderar att glömmas bort i arkeologiska analyser, nämligen att 
identiteter är mångdimensionella. Individer ingår som regel i flera gemenska
per, och betydelsen av dessa varierar i olika sammanhang (jfr Svanberg 2003a). 
I en kontext kan tillhörigheten till hushållet eller en mindre gruppering vara av 
betydelse. I andra sammanhang kan det vara viktigt att visa tillhörigheten till 
kollektiv och gemenskaper på andra nivåer. Sociala identiteter kan i enlighet 
med dessa perspektiv karakteriseras som flytande, och används av individer på 
alla nivåer för att uppnå mål som är av betydelse för dem (jfr Barth 1969).

Aristokratiska nätverk och kungamakt
Av den diskussion som har förts framgår att nätverksperspektivet ligger till 
grund för synen på formeringen av aristokratin, men också på andra sociala 
relationer under perioden. Under senare år har nätverksperspektivet vunnit stort 
inflytande på diskussioner kring sociala relationer i alla samhällen, också i sam
tiden. Några skissartade försök att ringa in begreppet skall göras. Så studerar, 
enligt Nationalencyclopedin, socialantropologer ”beteendeformer i förhållande 
till det nät av sociala relationer som människor omger sig med”. Enligt samma 
källa kan nätverk ha olika mönster (täta nätverk och glesa) eller ha olika funk
tion (formella och informella nätverk). En synpunkt som förts fram inom den 
företagsekonomiska sektorn, och som synes vara av relevans också i detta sam
manhang, är att ”aktörerna inom nätverk har såväl gemensamma som motstri
diga intressen. De kan önska att förbättra samarbetet och att skapa nya vär
den, samtidigt som var och en vill få behålla så mycket av de skapade värdena 
som möjligt” (NE.se, sökord ”nätverk”).

Den engelska sociologen Michael Manns definition av begreppet samhälle 
kan då ge en infallsvinkel på det sydskandinaviska järnålderssamhället. Mann 
menar att samhällen generellt skall definieras i termer av maktnätverk; Societies 
are constituted of multiple overlapping and intersecting sociospatial networks 
of power (Mann 1986:1). Enligt denna definition har det aldrig funnits ett sam
hälle som helt kan avgränsas. Fokus ligger istället på olika former för maktut
övning och beroendeförhållanden, och på nätverk som organisationsform. Detta 
perspektiv framstår som särskilt väl ägnat för en period som utmärks av att de 
övergripande maktstrukturerna karakteriseras av en jämförelsevis låg grad av 
formell institutionalisering, och där makten utövades i överlappande herraväl
den och överherravälden (jfr Dodgshon 1987; Theuws 1990; Sawyer 1991b). 
Liknande synsätt har anammats tämligen brett, och ”förstatliga samhällen” 
karakteriseras ibland i termer av fuzzy networks (Stein 1998: 6).
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Den indelning som görs i detta arbete mellan aristokratiska nätverk och en 
”områdesknuten gemenskap” är i viss mening oundvikligen en analytisk kon
struktion, som syftar till att tydliggöra vissa av de resonemang som förs. So
ciala kategorier utgör inte absoluta motsatser; de är inte homogena, och kan 
inte avgränsas helt. Ser vi till det förra begreppet, kan det konstateras att de 
individer och grupperingar som tog del i de aristokratiska nätverken gjorde det 
i kraft av de positioner som de upprätthöll i det egna herraväldet och i nät
verken. Björn Varenius (1998:6 f) har i en diskussion av stormannabegreppet 
beskrivit stormannen såsom involverad i två typer av nätverk. Denne utgjorde 
ett ”centrum i ett nätverk av människor på lokal- och regionalplanet” som var 
beroende av honom, och som han själv berodde av. Samtidigt var han en del i 
ett nätverk som relaterade till en annan geografisk skalnivå, där han kunde inta 
underordnade, överordnade och jämställda relationer till andra individer. Dessa 
relationer kunde vara situationsbetingade, och variera över tid.

Inom parantes sagt har jag av flera skäl undvikit att använda mig av termen 
”storman” eftersom kvinnornas delaktighet i, och betydelse för, utvecklingen 
av de aristokratiska nätverken kan antas ha varit betydande (jfr Hermansson 
2000; Gräslund 2001; Price 2002; Nordberg 2003). Istället har jag, som fram
går av de resonemang som förts, föredragit att använda den i detta avseende 
neutrala termen ”aristokrati”. Detta begrepp, som betyder ungefär ”de bästas 
herradöme”, användes ursprungligen i betydelsen ”fåtalsvälde”, och senare för 
att betecknas ett styresskick där bördsadeln innehade makten eller, mer gene
rellt, om det ledande skiktet inom en social grupp (NE.se, sökord ”aristokrati”).

1100-talets Danmark i ett nätverksperspektiv

Historikern Lars Hermansson utgår från ett nätverksperspektiv i analyserna av 
maktstrukturen i Danmark under 1100-talet (2000, 2004), vilket kombineras 
med konfliktanalys. Syftet anges vara att skapa förståelse för hur den politiska 
kulturen fungerade i ett samhälle där institutionella medel för maktutövning 
var av underordnad betydelse. Det sociala skikt som Hermansson analyserar, 
utgör vad som kan karakteriseras den ”yppersta sociala eliten”, det vill säga de 
kungliga släktgrupperingarna och de mest inflytelserika släktgrupperingarna.

De kungliga släktgrupperingarna, kyrkan och aristokratin, uppfattas av Her
mansson som en och samma elit, inom vilken aktörerna upprätthöll sina positio
ner genom att ingå olika former av ömsesidiga personliga relationer. Allianser 
och vänskapspakter fullbordades genom att olika slags släktskapsförbindelser 
inleddes. Samtliga aktörerna i det övre sociala skiktet var således intimt involve
rade med varandra, och Hermansson menar att det inte är meningsfullt att göra 
åtskillnad mellan separata maktelement i form av kungamakt och aristokrati
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under denna period. Intressena var i hög grad sammanvävda, eftersom kunga- 
ättlingar i de olika släktgrupperingarna strävade efter att upprätthålla sina 
positioner genom att söka stöd hos den regionala aristokratin. Dessa förmådde 
i sin tur att flytta fram sina ställningar genom att aktivt stödja en viss kunglig 
släktgren, vilket kunde resultera i belöningar i form av exempelvis biskopsäm
beten eller andra utnämningar. Hermansson betraktar följaktligen inte kyrkan 
som ett enskilt handlande politiskt subjekt under denna period. Samtliga indivi
der och grupperingar i elitskiktet använde sig av dess ideologi och organisation 
i syfte att befrämja sina intressen. Den under perioden tämligen heterogena 
”kungamakten” uppfattas på ett likartat sätt.

I ett sådant till synes kaotiskt ”system” baserades politisk interaktion såle
des på sociala relationer mellan individer och familjegrupperingar i nätverk. 
Det bilaterala släktskapssystemet gjorde det möjligt att strategiskt konstruera 
familjegrupperingar, och att befästa politiska relationer med släktskapsförhållan
den. Hermansson exemplifierar hur vissa individer, exempelvis Margareta Inges- 
dotter (Fredkulla), i kraft av sina omfattande sociala förbindelser med sinse
mellan konkurrerande släktgrupperingar och kollektiv i nätverken upprätthöll 
en nyckelposition. Margareta tillskrivs således en stabiliserande och reglerande 
funktion i nätverken, och vid hennes frånfälle utlöstes en omfattande turbu
lens. Hermansson visar emellertid också på att det fanns olika former av hierar
kier inom nätverken som inte bara skall relateras till de grupperingar som kunde 
göra anspråk på kungamakten. Vissa individer intog, i likhet med Margareta, 
fördelaktiga mellanpositioner i kraft av deras goda förbindelser med motstri
diga grupperingar, vilket bland annat gav dem möjligheter att sammanföra el
ler stänga ute individer och grupperingar (Hermansson 2004:88). Sådana ”mel
lanpositioner” gav ett ökat individuellt handlingsutrymme, utifrån vilket indi
vider kunde påverka och förändra nätverkets struktur (a.a.:85). Nätverkens i 
grunden instabila och föränderliga karaktär betonas således. Till denna instabi
litet bidrog också det bilaterala släktskapssystemets utformning, där inga klara 
regler för arv existerade. Maktpositioner gick således sällan i arv. De fick upp
rätthållas aktivt och i stark konkurrens, exempelvis mellan de olika släktgruppe
ringarna i kungafamiljen.

En i detta sammanhang särskilt viktig del av Hermanssons diskussion berör 
omfattningen av kungamaktens institutionalisering, och förhållandet mellan 
kungamakt och aristokrati. Hermansson argumenterar sammanfattningsvis för 
att graden av institutionalisering var mycket låg, och att förhållandet mellan 
kungamakten och aristokratin i stor utsträckning baserades på en sanktionerad 
maktutövning, till skillnad från en delegerad maktutövning. I det förra fallet 
grundade aristokratin sin ställning i förhållande till kungamakten på en egen 
maktbas. De upprätthöll av tradition herravälden på lokal eller regional nivå i
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kraft av härstamning, arvsrätt, och personlig kapacitet. I det senare fallet ut
övades makten i kraft av ett ämbete, det vill säga en formaliserad relation, där 
maktinnehavet är delegerat från ett maktcentrum och förknippat med specifika 
funktioner, vilket innebär en objektifiering av ämbetet, vilket således inte var 
knutet till den enskilda maktinnehavaren (Hermansson 2000:63). En stor del 
av analysen ägnas åt diskussionen av de titlar som förekommer i diplom och 
vittneslistor, och som av en del forskare tolkas som ämbeten. Hermansson upp
fattar dessa snarare som hederstitlar, vilka bars av individer som utövade herra
välden på lokal/regional nivå av egen kraft, inom ramen för en sanktionerad 
maktutövning.

Denna teoretiska konstruktion framstår som både elegant och användbar, 
men sett mot bakgrund av det problematiska förhållandet mellan centralmakt 
och regionala eliter i de flesta europeiska länder under förmodern tid, så är det 
viktigt att inse att också dessa begrepp är idealtyper (jfr exempelvis Lappalai
nen 2001 och anförd litt.). På samma sätt som vissa begränsningar kan förknip
pas med sanktionerad maktutövning, så kan ett betydande handlingsutrymme 
vara fullt tänkbart inom ramen för delegerad maktutövning, oavsett om denna 
är formaliserad eller inte. Dessa nyanser får anses vara avhängiga av den histo
riska kontexten.

Det kan konstateras att Hermanssons perspektiv på 1100-talets politiska 
struktur inte är helt invändningsfritt, och en del kritik har också framförts vad 
beträffar exempelvis graden av kungamaktens institutionalisering (Jansson 
2004). Det förefaller inte heller orimligt att tänka sig att en dansk kungamakt i 
tidigare skeden kan ha varit betydligt mer samlad och inflytelserik än den var 
under 1100-talet, då upp till fyra kungliga släktgrupperingar tidvis konkurrerade 
hårt om makt och resurser. En viss grad av institutionalisering kan exempelvis 
påvisas genom formeringen av kronogods i ”kongelev”, vilket sannolikt skedde 
under 1000-talet (Andrén 1983). De tidigare nämnda, något äldre ringborga
rna framstår också som ett överregionalt projekt där kungamakten med rimligt 
stor säkerhet får antas ha varit involverad (Roesdahl 1977; jfr dock Nielsen 
1990). Invändningarna till trots så framstår det aktörsorienterade nätverkspers
pektiv som anläggs som mycket intressant också för äldre förhållandena. Ana
lysen visar också på de problem som är förknippade med begreppet ”kunga
makt” och dess avgränsning gentemot en ”aristokrati” i ett nätverksperspektiv.

Kungamakt och överhöghet

De tidiga beläggen för dansk kungamakt har diskuterats ingående av en rad 
historiker och arkeologer (exempelvis Kroman 1976; Sawyer 1991a och b, Skov- 
gaard-Petersen 1991; Hedeager 2001b). Jag ämnar inte diskutera dessa källor
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mer i detalj här, och de argument som framförts i tolkningarna av dem. Istället 
skall några av de huvuddrag som jag har funnit mest väsentliga för förståelsen 
av Järrestad och det aristokratiska nätverket summeras kort.

Den yngre järnålderns kungamakt i Sydskandinavien framstår som hetero
gen och skiftande. Uppenbarligen förekom kungavärdigheten i både lokal/re
gional och överregional form, det vill säga i form av mer eller mindre utbredda, 
och sannolikt också överlappande herravälden och överherravälden (jfr Sawyer 
1991b). Som Hedeager påpekar, byggde kungars maktpositioner på personliga 
relationer och allianser. Liksom andra former för herravälden var det kungliga 
överherraväldet en i grunden personberoende form av maktutövning. Hirden 
antas ha utgjort den egentliga maktapparaten, och vid kungen frånfälle utlöstes 
ett maktpolitiskt tomrum, då ingångna allianser och trohetsband upphörde att 
gälla (Hedeager 2001b:285).

Kungamaktens personliga och temporära karaktär till trots så framhåller 
Peter Sawyer att danerna utgjorde en stark maktfaktor, och att de utövade ett 
vidsträckt överherravälde under 800-talet. Samtidigt understryker han att en 
mer direkt makt endast kan ha utövats över relativt begränsade områden (Sawyer 
1991b). Detta tidiga överherravälde upplöstes under 800-talets senare del. Dess 
återupprättande kring 900-talets mitt uppfattas som en nyskapelse snarare än 
en direkt fortsättning av 800-talets överherravälde (a.a.: 6 ff).

Av de skriftliga källorna framgår att det inte var ovanligt att kungavärdigheten 
i detta ”Danmark” var delad, ibland mellan tre eller fyra individer som möjli
gen representerade släktgrupperingar i kungafamiljerna. Kungamakten delades 
då oftast, men inte alltid, av bröder (jfr Staecker 1999). Det bör påpekas att 
omfattningen av danernas herravälde som de frankiska krönikorna refererar 
till inte är klarlagd. Småkungadömen fanns sannolikt i många regioner, inte 
minst i de östra delarna. Bornholm är det mest uppmärksammade exemplet 
(Jørgensen 1991; Sawyer 1991b:5), men starka indikationer på småkungar och 
potentater med likartad maktställning kan ha funnits också i andra områden, 
vilket indikeras av de runstenar som omtalar goden.

I detta sammanhang är titeln jarl av särskilt intresse, eftersom ortnamnet 
Järrestad föreslås betyda ungefär ”jarlens bosättning” (Ejder 1980). Argumen
ten för denna tolkning skall diskuteras i kapitel 3.1 ett försök att närmare ringa 
in vad en jarl kan ha varit i förhållande till en kung kan det ur språklig syn
punkt konstateras att suffixet -ung i kung anses betyda ”son till framstående 
man”, medan begreppet jarl mer generellt anses betyda ”förnäm man” (Sund
qvist 2002:76 och anförd litt).

Distinktionen mellan ”kung” och ”jarl” var uppenbarligen väl känd av de 
engelska krönikörer som beskrev motståndarna i drabbningen vid Thetford år 
871. De förstärkningar som anlände uppges ha letts av inte mindre än fem
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danska kungar och sex jarlar. Erik Kroman identifierar tre av dessa som Lod- 
brokssönerna Halfdan, Ivar och Ubbe, och noterar att endast en av dessa kate- 
goriserades som kung, och de båda andra som jarlar. I övrigt föreslås kung 
Gudrum, vars namn inleder uppräkningen, att ha varit den överordnade potenta
ten. Resterande kungar och jarlar uppfattas som andre Vikingeh øv dinger eller 
hjemlige Stormænd (Kroman 1976:83).

Peter Sawyer har diskuterat förhållandet mellan kung och jarl, bland annat 
utifrån Snorres redogörelse för distinktionerna mellan kejsare, kung och jarl i 
Skaldskaparmäl: ”En kejsare är den högsta av konungar, men efter honom är 
alla konungar som härskar över ett folk omöjliga att särskilja i skaldekenningar. 
Därefter kommer sådana som kallas Jarlar eller skattskyldiga konungar... ” 
(Sawyer 1991b:7).

Sawyer exemplifierar förhållandet med de norska jarlarna i Lade, vilka be
härskade Tröndelag och som i den samtida Häleygatal framställdes som guda- 
ättlingar. Under slutet av 900-talet och i början av 1000-talet erkände Ladejarla- 
rna som regel de danska kungarna som överkungar, vilka de betalade tribut och 
ställde militära resurser till förfogande. Som ytterligare ett exempel på distinktio
nen mellan kung och jarl diskuteras Karl Sunesson. I skriftliga källor från 1100- 
talets förra del omtalas denne dels som jarl (av Västergötland), och dels som 
kung. Sammanfattningsvis karakteriserar Sawyer jarlar som ”lokala, självstän
diga härskare som underordnat sig en annan härskares överhöghet” (a.a.:10).

Utifrån tolkningen av ortnamnet Järrestad kan platsen i enlighet med detta 
resonemang indirekt associeras med ett kungligt överherravälde. Andra indi
cier består i platsens knytning till häradsindelningen, och den rumsliga kopp
lingen till kungalevet Tumathorp. Dessa omständigheter är naturligtvis av be
tydelse för tolkningen av det arkeologiska materialet. Att knyta Järrestad till 
ett mer specifikt kungligt överherravälde är naturligtvis förknippat med stora 
svårigheter. Det överherravälde som tecknar sig tydligast i det skriftliga käll
materialet associeras med danerna i det förmodade ”kärnområdet” i västra 
Danmark, på södra Jylland och Fyn, och de fragmenterade regentlängderna 
som täcker in delar av 700- och 800-talen. Betydelsen av denna maktsfär fram
hålls av Peter Sawyer, som föreslår att titeln ”jarl” ....seems to have been used 
for rulers who acknowledged Danish overlordship (Sawyer 1991a:284). Detta 
innebär inte att andra möjligheter skall uteslutas. Ser vi till det arkeologiska 
källmaterialet så visar de senaste decenniernas undersökningar att en rad plat
ser i sydöstra Skandinavien med största sannolikhet har fungerat som kunga
säten. I ett äldre skede tonar exempelvis Sorte Muld på Bornholm och Uppåkra 
i sydvästra Skåne fram som potentiella kungasäten; under 500-talet sällar sig 
Lejre till denna grupp, och ytterligare ett antal platser kan tillskrivas en poten
tial i detta avseende.
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte råder någon uppenbar brist 
på potentiella kungasäten i södra Skandinavien, vilket ju ligger väl i linje med 
de ovan refererade tolkningarna av det skriftliga källmaterialet, som visar på 
kungamaktens pluralistiska och skiftande karaktär under perioden.

Gästning och veitslesystem - en modell för Järrestad?

I linje med den generella trenden att betona strukturella kontinuiteter som 
överbryggar förhållandena under yngre järnålder och tidig medeltid, har man 
under senare år åter börjat diskutera idéerna kring det medeltida ”ambuleran
de kungadömet” (exempelvis Lönnroth 1940; Steiness 1955) som en relevant 
modell för den yngre järnålderns maktutövning (Brink 1996; Norr 1998; Jørgen
sen 2002, Jørgensen m fl 2004). Centrala begrepp i de skriftliga källorna utgörs 
då av ”gästning” och ”veitsle”, och diskussionen skall inledas utifrån det sena
re begreppet som är av särskilt intresse, eftersom det är direkt kopplat till hal
len i flera källor.

Begreppet veitsle (gammalvästnorska veizla) förknippas med betydelserna 
prestation, gåva, och något mer oklart, gästabud. I tillägg till detta täcker be
greppet också en feodalrättslig aspekt, det rättsförhållande som uppstod då 
kungen enligt sedvanliga villkor överlät kungligt jordegods till avkastning eller 
bruk, och i regel då till individer som bar titeln lendr madr (KLNM 18:632). 
Denna sistnämnda aspekt skall inte diskuteras här.

I ordets förra betydelser förknippas veitslesystemet med det ambulerande 
kungadömet och de norska kungsgårdarna, vilka tjänade som stöttepunkter för 
utövandet av kungamakten. I Håkon Håkonssons saga nämns att det fanns 
veitslehallar på kungsgårdarna, vilka säkrade behovet av kost för kungen och 
hans följe. Här samlades dels det agrara överskott som genererades inom ra
men för det kungliga jordegodset, och dels överföringar av naturalier från bön
derna i området. Konungsarmannen, hade, enligt Gulatingslagen, som uppgift 
att administrera veitslesystemet. Asgaut Steiness diskuterade tidigt grunddragen 
i ett sådant system i sydvästra Norge, vilket antas ha bestått av kungsgårdar 
utmed segelleder, vilka intog strategiska lägen och erbjöd goda hamnplatser. 
Dessa kompletterades av enskilda gårdar som var belägna utmed viktiga färd
vägar. Steiness framförde hypotesen att vissa drag i systemet kan spåras till
baka till en tid då sydvästra Norge antas ha varit ett eget ”rike” (Steiness 1955).

I en översikt av forskningen kring husabyarna visar Jonathan Pettersson 
(2000:49) hur uppgifter iYnglingatal och Ynglingasaga legat till grund för lärda 
diskussioner kring kungsgårdar från 1700-talet och framåt. I synnerhet har 
Bröt-Anunds innovationer inom detta område lyfts fram av en lång rad fors
kare. I ett avsnitt av Ynglingasaga (33) berättas hur denne byggde vägar genom

50



ödemarkerna, och på så vis förenade de provinser, stórherad, runt om i Suithiod, 
vilka han lade anspråk på. I dessa lät han uppföra storgårdar, bü, och till dessa 
åkte han sedan runt, at veizlum. Svante Norr, som också har uppmärksammat 
Bröt-Andunds bedrifter, pekar på likheterna med anglosaxiska förhållanden 
som beskrevs av Beda, där kungarna lät uppföra villae i de regiones som erlade 
tributer (a.a.: 134). Genom sådana system av kungsgårdar förmådde kungarna 
utöva viss makt utanför de områden som de utövade direkt herravälde över. 
Anunds resor föreslås av Norr ha syftat till att upprätthålla auktoriteten, exem
pelvis genom utövandet av de rättsliga funktioner som var förknippade med 
dessa centra, till vilka tributer betalades. Genom att mer eller mindre ständigt 
vara på resande fot, tillsammans med sitt följe, kunde bördorna fördelades på 
undersåtarna. I ett annat avsnitt av Ynglingasaga (38-39) berättas om hur kung 
Granmar företog samma typ av resor, men inom sitt eget herravälde. I en pas
sage berättas hur kung Granmar och hans svärson kung Hiorvard reste på veizlu 
till deras huvudgårdar, büun, på ön kallad Sela (a.a.:135 f).

Bilden av Bröt-Anund är, menar Norr, medvetet utformad efter de kungliga 
ideal som utvecklades på kontinenten, främst kring Karl den store, och som 
förblev inflytelserika under lång tid. Eftersom Anund inte var kristen är inte det 
kristna elementet närvarande i berättelsen, men Norr föreslår att vägbyggandet 
refererar till att han var kristen i handling, om än inte i tron. Vidare framhålls 
Anund som en idealiserad kontrast till sonen Ingiald Illråde, om vilken starkt 
negativa omdömen dominerar. Av särskilt intresse är en av de handlingar som 
Ingiald företog, nämligen att göra sig av med medkungen (?) Granmar. Istället 
för att placera en familjemedlem i dennes ställe, utsåg han ett antal hövdingar 
för att sköta de olika regionerna i detta rike (Ynglingasaga 39). Här möter vi 
således en strategi som syftar till en mer direkt, personlig maktutövning. Norr 
föreslår sammanfattningsvis att de berättelser som så småningom inkorporera
des i Ynglinga saga inte kan ses som en skildring av en sammanhängande histo
risk process, ...but in the light of analogy it would be overly critical to say that 
the narrative builds entirely on learned speculation (a.a.:136).

Stefan Brink (1996:239 ff) diskuterar de fester och banketter (veitsler), där 
ledaren mötte sitt folk när han var ute på resa, och där vänskapsband knöts och 
allianser etablerades, med gåvor och äktenskapsförslag. Vidare framhålls leda
rens funktion i kulten, vilken antas ha utövats just i samband med dessa fester. 
Brink exemplifierar med en episod ur Egil Skallagrimsons saga, där kung Ha
rald reste till Helgoland, och mottogs med veitsler, både när han besökte sina 
egna gårdar och de som tillhörde aristokrater och välbärgade bönder.

Det ”ambulerande kungariket” innebar att kungen aldrig hade någon reell 
kontroll över hela maktsfären på samma gång. Brink framhåller att de olika 
landskapen och bygderna i Sverige var i hög grad autonoma under i stort sett
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hela medeltiden fram till 1500-talets första hälft. Många platser av lokal eller 
regional betydelse besöktes, påpekar Brink, sannolikt aldrig av någon kung. I 
några fall som är kända från historiska källor, sändes en företrädare som under 
sina besök på kungsgårdarna fullföljde de konungsliga plikterna. En högmedel
tida uppgift berättar om en så kallad are, eller konungsare, som regelbundet 
reste runt på kungsgårdar i Norrland och utövade kunglig auktoritet (tills han 
blev ihjälslagen). Förmodligen skall man, menar Brink, föreställa sig att det 
fanns centra som tillhörde en mer privat kunglig sfär, exempelvis tidiga huvud
gårdar i släktgods, och Brink föreslår att en central uppgift för framtida forsk
ning består i att försöka urskilja centra av privat respektive regalt eller ”offici
ellt” slag (Brink 1996:240).

Man kan säga att denna tråd åter har fångats upp genom den diskussion 
som Lars Jørgensen (2002) har inlett kring gårdsanläggningen vid Tissø. Denna 
gård har föreslagits vara just en sådan kungsgård, som besöktes i samband med 
upprätthållandet av den kungliga auktoriteten, vilket skall diskuteras mer ingå
ende i olika sammanhang, med start i kapitel 4.

Härskarideologi

Kan arkeologin ge ytterligare bidrag till att belysa kännedomen om de olika 
formerna för maktutövning som har diskuterats? En möjlighet är, att i likhet 
med Jørgensen ta fasta på de skillnader som kan påvisas mellan de platser som 
var permanenta residens, och de platser som utnyttjades sporadiskt. Denna 
infallsvinkel skall också diskuteras här, och ett försök att utveckla den vidare 
görs med utgångspunkt från hypotesen att något olikartade härskarideologier 
kan ha materialiserats i olika hallmiljöer, och att dessa låter sig diskuteras uti
från jämförande analyser av dessa miljöer.

Vilka företeelser kan då kopplas till en härskarideologi? En sådan diskus
sion bör utgå från kungamaktens egentliga innehåll, om vilken tämligen litet är 
känt med säkerhet. Norr summerar de materiella och immateriella tillgångar 
som tillsammans antas ha utgjort kungamaktens bas under yngre järnålder; 
jordegendomar, följeslagare, allianser, och ledarskapet över kult och plundring. 
En rad andra företeelser av social, symbolisk och ekonomisk natur diskuteras 
också, exempelvis esoterisk kunskap i form av skriftspråklighet, vilket i Rigstbula 
framställs som kungars och jarlars privilegium (Norr 1998:171).

Olof Sundqvist (2002:141 ff) för en inträngande och detaljerad diskussion 
av härskarideologier, som baseras på ett brett källmaterial. De egenskaper som 
tydligast kan identifieras kretsar sammanfattningsvis kring ledarskap, militär 
expertis och tapperhet, en genealogi som ger uttryck för ett ädelt och heligt 
ursprung, rikedom och generositet, samt kultiska färdigheter (a.a.:148).
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Som förväntat återspeglas dessa aspekter i de diskuterade maktresurserna, militär 
kapacitet, ideologi och ekonomi, vilka är representerade i hallmiljöerna. Rikedom 
och generositet kan tänkas ta sig uttryck i utdelandet av gåvor, vilket kan spåras i 
form av exklusiva föremål och närvaron av specialiserat hantverk i form av verk
städer och artefakter (jfr Hed Jakobsson 2003). Festandet utgör en annan kate
gori, som är av relevans också för kulten, som kan spåras genom fynd som relate
rar till mat och dryck, och så vidare. Genealogin har främst diskuterats utifrån 
gravmonument, vilka med undantag för Lejre dock är sällsynt förekommande i de 
miljöer som skall diskuteras här. Sundqvist betonar starkt den genealogiska aspekten 
av härskarideologin, som utifrån analyser av Ynglingatal och Västnordiska källor 
framstår som ett av de mer framträdande elementen i skandinavisk härskarideologi. 
Av särskilt intresse är karakteristiken att ”The religous dimension of genealogies 
is usually crucial in royal contexts” (Sundqvist 2002:149).

I genomgången av materialet visar Sundqvist att seden att konstruera genea
logier var vitt spridd i Europa under perioden 500-1000. I dessa genealogier 
spåras härskarens ursprung tillbaka till gudarna. De skandinaviska härskar
genealogierna går som regel också tillbaka till gudarna, men källorna är i flera 
avseenden problematiska; här finns dessutom en koppling till hieros gamos el
ler ett heligt bröllop mellan en gud och ett annat väsen, inte sällan en jättinna, 
vilket skall diskuteras närmare i andra sammanhang.

Sundqvist noterar också de starka kopplingar som finns mellan genealogi, 
makt och egendom, och genealogiernas politiska och rättsliga innebörder. Sund
qvist påpekar att etymologin i ordet "kung” (son till framträdande man; se 
föreg. avsnitt) indikerar en legitimitetsskapande ideologi, där vikten av att härs
karen härstammade från en ädel familj betonades (a.a.:2002:76 och anförd 
litt.). Den dynastiska och genealogiska ideologi som praktiserades i Svetjud 
medgav, enligt Sundqvist, att en individ kunde upphöjas till status som 
konungsefni, ”kungaämne”. Så länge dennes familj kunde bevisa att den till
hörde den kungliga släkten var individen ifråga kvalificerad för härskarämbetet. 
Detta skulle förmodligen också omsättas i praktisk handling, genom deltagande 
i krig, rättsskipning och liknande, och genom upprätthållandet av ett gott rykte 
(jfr Berschend 1998). Men ytterst, menar Sundqvist, var härskarlegitimiteten 
beroende av individens ädla och heliga ursprung (a.a.:170 f).

Härskarens koppling till kulten synes vara arkeologiskt väl dokumenterad 
genom de undersökningar och analyser som nämndes inledningsvis i detta ka
pitel. Denna koppling kommer också att diskuteras fortlöpande. Sundqvist dis
kuterar också de kopplingar som finns mellan härskaren och kulten, med in
riktning på förhållandena i Svetjud. Bönderna både förväntade sig och förut
satte att härskaren skulle deltaga i kulten, och härskarens medverkan i kulten 
under vikingatid antas ha en mycket lång förhistoria (a.a.: 184).
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Preben Meulengracht Sørensen visar med utgangspunkt i en rad norröna texter 
på viets, och de heliga makternas centrala betydelse för makt, välfärd, frukt
barhet, seger och fred under 900-talet. Kungens särskilda ställning i förhål
lande till det heliga betonades för att denne upprätthöll en särskild maktställ
ning, genom vilken han stod i nära förbindelse med gudarna. Detta, menar han, 
innebar att kungen hade ett särskilt ansvar, men inte nödvändigtvis att han 
förknippades med någon särskild funktion i kulten. Kungen deltog i de lokala 
blotfesterna under sina resor, men dessa anses primärt ha varit en angelägenhet 
för de lokala ledarna (Meulengracht Sørensen 1991:242).

Sammanfattningsvis är det väl känt att de materiella kategorier som relate
rar till nämnda aspekter av en härskarideologi på olika sätt är representerade 
(materialiserade) i hallmiljöerna. Den genealogiska aspekten har diskuterats 
främst utifrån monumentala gravar, vilka dock är en tämligen sällsynt före
kommande kategori i de miljöer som skall diskuteras här. Det kan då finnas 
anledning att tänka sig att detta centrala inslag i härskarideologin materialisera
des också på andra sätt i dessa miljöer, och att hallens arkitektur, rumslighet 
och andra medel kan ha utnyttjats för att kommunicera detta budskap. Dessa 
diskussioner skall föras mer i detalj i kapitel 4 och 5 med utgångspunkt från de 
arkeologiska källorna.

Aspekter på huvudgård och gods
I de föregående avsnitten har Michael Manns (1986) indelning av maktresurser 
i ideologiska, ekonomiska och militära kategorier berörts, och det har betonats 
att förhållandet mellan dessa kategorier präglas av stark korrespondens under 
yngre järnålder (jfr Fabech 1999; Herschend 2001:177; Hedeager 2001a). Ut
vecklingen under medeltiden kännetecknas av att kategorierna separeras, vil
ket bland annat kan ses i relation till den kristna läran, och den organisatoriska 
separationen mellan heligt och profant (jfr Meulengracht Sørensen 1991:242). 
Den yngre järnålderns centralplats, eller komplex av centrala platser, känne
tecknas således av att maktresurserna var i hög grad sammanvävda. I detta 
avsnitt skall jag fokusera på diskussionen kring jordegodset och huvudgården, 
och avslutningsvis kort summera några sociala och organisatoriska aspekter 
som aktualiseras när det gäller bebyggelsemönstret i stort.

Järrestad har i tidigare arbeten karakteriserats som en huvudgård i ett gods
komplex (jfr Söderberg 2003b). Detta perspektiv ligger i princip fast, även om 
denna karakteristik mot bakgrund av de förda diskussionerna kan framstå som 
alltför snäv. Flera centrala funktioner kan knytas till Järrestad, och huvudgården
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och godset framstår i så fall som en integrerad del av ett bygdecentrum, där 
olika funktioner dessutom var organiserade som mytiska representationer (jfr 
Hedeager 2001a; Brink 2004). Ovan diskuterades också möjligheten att Järrestad 
skall ses relation till ett veitslesystem. De båda perspektiven utesluter naturligt
vis inte varandra, men de är begreppsmässigt problematiska.

Definitionen av den tidigmedeltida huvudgården i kulturhistoriskt lexikon 
framstår inte som någon lyckad utgångspunkt i ett arkeologiskt perspektiv; en 
gård var en hovedgård hvis den var bopcel for en stormand, hvis den hade et 
stort jordtilleggende el. hvis den havde bøndergods under sig (KLNM 6:698). I 
denna definition tar man främst sikte på ekonomiska förhållanden och hur en 
agrar storproduktion var organiserad, vilket har varit problematiskt att han
tera inom arkeologin. Huvudgårdsbegreppet och dess forskningshistoriska bak
grund har diskuterats utförligt av Martin Hansson (2001:38 ff), som konstate
rar att senare års undersökningar av rika järnåldersmiljöer med hallar och spe
cialiserad produktion har ”börjat leva ett eget liv som en existerande men ändå 
odefinierbar företeelse” (Hansson 2001:44). Den nämnda, ekonomiskt inrik
tade definitionen på ”huvudgård” är ofta svår att förena med de arkeologiska 
källmaterialens karaktär, vilka, som Hansson påpekar, istället har givit upphov 
till andra diskussioner, i första hand status och materiell kultur. En arkeologisk 
definition av huvudgårdsbegreppet kan istället grundas på ”gårdens läge i land
skapet, byggnadernas struktur samt gårdens materiella kultur” (a.a.:52). Hans
son föreslår att de båda definitionerna är möjliga att förena i ett gemensamt 
huvudgårdsbegrepp, om huvudgården betraktas ur social synvinkel. Huvud
gården var, menar han, ett socialt centrum där det lokala herraväldet utövades 
under både järnålder och medeltid, oavsett om det rådde skillnader i driftsfor
mer och ekonomi.

Mats Anglert (1995) upprätthöll i sin analys av det lokala herradömet i olika 
delar av Skåne den terminologiska åtskillnaden mellan den yngre järnålderns 
”storgård” och en medeltida ”huvudgård”, trots insikten att det finns struktu
rella samband mellan dem. Distinktionen motiverades främst utifrån hypotesen 
att storgårdens ekonomiska bas huvudsakligen bestod i en egen produktion med 
slavarbetskraft, vilken kombinerades med extern tillägnelse, det vill säga plund
ring och tributtagning. Det yngre järnålderssamhället ”saknade en formaliserad 
makthierarki och förutsättningar för regelbundna överföringar ” (a.a.: 149). Det 
vill säga; arbetskraften fick sökas utanför de befolkningsgrupper som definierade 
sig som fria - aristokratin och bönderna. Under tiden fram till 1200-talets första 
hälft frigavs slavarbetskraften successivt, vilket Anglert sätter i samband med att 
möjligheterna till extern tillägnelse minskade, och behovet av egen produktion 
ökade. Denna process var också, menar han, förknippad med en förskjutning av
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maktens villkor, från en makt över personer till en makt över områden. I båda 
fallen vilade det lokala herraväldet i stor utsträckning på sociala och ekono
miska relationer. De senare kom emellertid att få en allt mer dominerande roll 
över tid, trots att grundförutsättningarna i båda fall bestod i förfogandet över 
jorden (a.a.: 148).

Lars Jørgensen, som närmat sig problematiken kring det förhistoriska god
set utifrån något olikartade perspektiv, ger i en artikel infallsvinklar på arkeo
logins möjligheter att mer konkret belysa godset också i ett ekonomiskt och 
organisatoriskt perspektiv. Tre huvudtyper av driftssystem skisseras, som antas 
ha varit i bruk från 200-talet e. Kr. och fram till 1400-talet (Jørgensen 2001:73); 
erläggande av tribut, egen produktion, och landbosystem, det vill säga att land- 
bor erlade ränta och/eller utförde dagsverken på huvudgården. De bebyggelse
mönster som de olika systemen kan tänkas ha resulterat i konceptualiseras. 
Tributsystemet föreslås resultera i en gård med någon eller några få prestige- 
betonade byggnader, där mer omfattande boskaps- och förrådsbyggnader sak
nas. Systemet som bygger på egen produktion kopplas till prestigebyggnader, 
vilka är rumsligt integrerade tillsammans med boskaps- och förrådsbyggnader, 
verkstäder och mindre arbetarbostäder. Landbosystemet antas uppträda i form 
av prestigebyggnader som är relaterade till förrådsbyggnader, men där de sist
nämnda också kan vara skilda från huvudbyggnaderna, och istället vara be
lägna avsides eller i anslutning till landbohushåll. Dessa idéer prövas sedan på 
de grundplaner som en rad ”magnatgårdar” uppvisar. Noterbart är då att 
bebyggelsemönstret på gården vid sjön Tissø förändrades radikalt under 700- 
och 800-talen, genom att en rad byggnader, vilka uppfattas som förråds
byggnader, anlades utmed det hägn som markerade gårdstomten. Utifrån dessa 
iakttagelser görs sedan jämförelser med ”magnatgårdarna” i Gudme och Lejre, 
och sammantaget ligger materialet till grund för hypotesen att ett äldre system, 
som i större utsträckning var grundad på tributer utvecklades i riktning mot en 
större andel agrar produktion i egen regi under loppet av 700- och 800-talen.

I en artikel som kommer att diskuteras mer ingående i andra sammanhang, 
främst i kapitel 3, diskuterar Johan Callmer (2001) de så kallade ”centrala 
platserna” av något varierande rang - Uppåkra, Vä, Järrestad, Slöinge, Sorte 
muld , Gudme, Lejre och Uppsala - vilka uppfattas som godskomplex. Analy
sen grundas på uppfattningen att betydelsen av extern tillägnelse och distribu
tionen av prestigeföremål har betonats i allt för hög grad. De nämnda platserna 
kunde endast upprätthållas genom att den agrara produktionen organiserades 
effektivt, så att överskott kunde kanaliseras till ett växande antal specialister 
som inte själva tog aktiv del i denna produktion, exempelvis militärer och hant
verkare. Huvudgården framträder som en del i en större bosättning, centralt
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belägen inom komplexet, och kring denna grupperades bebyggelseenheter av 
varierande storlek. Graden av specialisering föreslås ha varit hög inom ramen 
för sådana produktionssystem, som karakteriseras av centralisering. Betydel
sen av stora sammanhållna godskomplex av denna typ antas ha avtagit mot 
slutet av yngre järnålder, som en följd av att den politiska eliten organiserade 
sig på supraregional nivå.

I Dagfinns Skres (1998) studie av herraväldet i Romerike analyseras huvud
gårdens tänkta utveckling från och med 200-talet e. Kr., vilken tidvis karakteri
serades av agrar expansion. En inledande produktionsökning relateras till ett 
ökat behov av att bygga upp en militär kapacitet, och genomfördes genom att 
slavarbetskraft sattes att odla upp jord i de perifera delarna av huvudgårdens 
ägor, vilket antas ha skett inom ramen för egna, nybildade hushåll. I denna 
process omdefinierades således slaven, och olika tillstånd av beskuren frihet 
inträdde, inom ramen för patron-klientförhållanden. Skre arbetar i likhet med 
Callmer med breda landskapsanalyser, där pollenanalyser, ortnamn, skriftligt 
källmaterial och arkeologiska data integrerades i analysen. Av den sistnämnda 
kategorin skall gravarna nämnas särskilt, eftersom förekomsten av gårdsgravfält 
visar på gårdarnas sociala status under olika perioder. Liknande modeller för 
agrar expansion, där frigivna slavar odlade upp perifera områden antas har 
föreslagits exempelvis i det frankiska riket, under ett framskridet skede av mero- 
vingertid (jfr Theuws 1990), och i södra Skandinavien under 1100- och 1200- 
talen (jfr Anglert 1995).

I flera undersökningar som utförts i Mellansverige har liknande resonemang 
kring godskomplex och huvudgårdar förts. En övergripande hierarkisk struk
tur som omfattar tre nivåer har föreslagits, bestående av ett centrum i gamla 
Uppsala, huvudgårdar på lokal eller regional nivå, och slutligen gårdsenheter 
som var underordnade dessa, inom ramen för olika slags beroendeförhållanden. 
Så har exempelvis de centrala bosättningarna i Vendel och Valsgärde uppfat
tats som huvudgårdar på mellannivån. Specialiseringen föreslås ha varit relativ 
hög i dessa godskomplex (Isaksson 2000; Seiler 2001).

Mot bakgrund av dessa studier, som dels grundas på analyser av godskomplex 
i ett landskapsperspektiv, och dels på analyser av bebyggelse inom ramen för 
huvudgårdarna ifråga, har delvis nya fält öppnats upp inom järnålders- 
forskningen. De visar att arkeologiska data i kombination med andra källmate
rial inte bara kan belysa de sociala aspekterna av själva huvudgården, men att 
de svårfångade socioekonomiska relationerna också är möjliga att belysa. Det 
sociala perspektivet på huvudgården som Elansson (2001) framhåller, har visat 
sig vara möjligt att vidga något genom de ansatser som har gjorts att sätta den 
i relation till godskomplexet som helhet. Samtidigt skall det konstateras att det
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empiriska underlaget för en mer detaljerad kunskap kring den yngre järnålderns 
huvudgårdar och gods fortfarande är ytterst begränsat.

Godsbegreppet uppfattas något olikartat i de ovan relaterade undersökning
arna. I mer generell mening kan ett gods ses som en social och territoriell kon
struktion, där egen produktion och/eller regelbundna överföringar av agrara 
varor eller tjänster skedde till förmån för den dominerande aktören. Huvud
gården kan beskrivas som den gårdsanläggning där den dominerande aktören 
eller dennes företrädare utövar aktiviteter som syftar till att reproducera denna 
ordning (jfr Hansson 2001:52). I enlighet med den diskussion som fördes kring 
materialiserad ideologi framstår huvudgården och hallen som centrum för den 
politiska ekonomin inom ett område. Här är det viktigt att påpeka att herra
väldet inte nödvändigtvis begränsade sig till godset. Under yngre järnålder kan 
vissa aspekter av herraväldet ha omfattat en bygd, eller en region, och över
herraväldet kan ha omfattat många sådana lokala eller regionala herravälden.

Detta synsätt är så att säga anpassat till ett långt tidsperspektiv. Huvud
gården och jordegodset ses inte som något fundamentalt nytt, som en specifik 
organisationsform som föreligger vid en viss tidpunkt. Olikartade system för 
att extrahera ett produktionsöverskott genom regelbundna överföringar från 
underordnade produktionsenheter kan spåras tillbaka till äldre järnålder (jfr 
Callmer 1992) och äldre bronsålder (Kristiansen 1998:288 f; jfr också Earle m. 
fl. 1998). Dessa system har varierat inom ramarna för de sociala konfigurationer 
som de verkade inom. Som inledningsvis framhölls är det troligt att jordegodsets 
betydelse förändrades under det långa 600-talet, i samband med att aristokratins 
maktbas breddades (jfr Skre 1998; Mogren 2005).

Produktionssätt, sociala kategorier och relationer

Under senare år har flera forskare lagt stor vikt vid produktionssättet (Iversen 
1994, 1995; Olsson 1999) varvid inte minst slaveriets betydelse har uppmärk
sammats. Så var exempelvis Tore Iversens analys av slaveriet (1994) och landbo
systemets uppkomst (1995), av stor betydelse för exempelvis Skres analys av 
herravälde och jordegods i Romerike (Skre 1998). Iversens modell innebär i kort
het att ett äldre landboväsen grundades på personliga avhängighetsformer mel
lan jordherren och landbon. Inom ramen för detta förhållande garanterades 
landbons grundläggande behov av försörjning och skydd. Jordherrens ränta var 
inte fixerad, och denne tog på sig både risk och överskott (Iversen 1995:172). 
Landborna rekryterades från ett skikt av slavar, men också från andra sociala 
skikt. Inte minst de bilaterala släktskapsförhållandena kan tidigt ha bidragit till 
att en ”feodal” ordning utvecklades, som karakteriserades av att kinship was
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replaced by lordship (Dodgshon 1987:134). Skre framhåller att behovet av värn 
i många fall inte kunde tillfredsställas inom ramen för släktskapsförhållandena, 
och uppfattar det som grundläggande för utvecklingen av patron-klient- 
förhållanden (Skre 1998:18 ff; jfr Gaunt 1983). Det är viktigt att påpeka att 
denna relation kunde ta sig många uttryck. Tore Iversen uttrycker det ungefär så, 
att förhållandet kan placeras på en skala mellan två ytterpunkter som utgörs av 
förhållandet mellan två socialt likställda individer å ena sidan, och tvångs- 
förhållandet mellan herre och slav å andra sidan, det vill säga två relationer 
som inte kan karakteriseras som patron-klientförhållanden (Iversen 1995:174).

De större jordegendomarna kontrollerades av de lokala eliterna, från vilka 
ett smalt ledarskikt kan ha kristalliserat ut sig, som en överregional aristokrati. 
I de dessvärre tämligen begränsade diskussioner som kan föras kring bebyggelse
struktur i sydöstra Skåne har den hierarkiska modell som skisserats av Mats 
Widgren fungerat som en utgångspunkt (Widgren 1998; jfr Fabech 1999). Be
byggelsen uppfattas hypotetiskt såsom bestående av fyra huvudsakliga katego
rier, som grovt sett antas motsvara fyra sociala skikt. Det lägsta skiktet motsva
ras av egendomslösa individer, som kan karakteriseras som halvfria. Inom ra
men för ett patron-klientförhållande befann sig dessa närmast den ytterpunkt 
som definieras av förhållandet mellan herre och slav. Nästa skikt, som hypote
tiskt antas ha varit det mest omfattande, kan då tänkas ha utgjorts av individer 
som definierades som fria, och som befann sig närmare den andra ytterpunkten, 
det vill säga förhållandet mellan två socialt sett principiellt likställda individer. 
Individerna i detta skikt antas ha förfogat över egen jord, men kan också i detta 
avseende ha varit beroende av de lokala eliterna, som utgör den tredje katego
rin. Detta skikt kan tänkas ha varit sammansatt av ett antal familjegrupperingar, 
inom vilka individer upprätthöll egna herravälden. De maktresurser som de 
mer inflytelserika individerna och familjegrupperingar na i detta skikt relate
rade till, får antas ha varit likartade aristokratins, det vill säga bestående av 
jordegendomar, sociala relationer, och en viss militär kapacitet. De upprätthöll 
egna, nätverksliknande förbindelser med räckvidd utöver lokalsamhället. I re
gioner som sydöstra Skåne, kan detta skikt ha varit ett relativt sett omfattande 
och inflytelserikt skikt. Den fjärde kategorin representeras av de överregionala 
aristokratiska nätverken, och platser som Järrestad.

Ytterligare några sociala kategorier kan adderas, i första hand ett skikt be
stående av slavar, vilka kan ha funnits på gårdar tillhöriga samtliga nämnda 
nivåer, också den lägsta (Iversen 1994:190 ff). Detta skikt kan tidvis ha varit 
omfattande, och utgör exempelvis i Iversens modell den huvudsakliga rekryte
ringsbasen till den lägst rankade kategorin av hushåll. Men också detta skikt 
framstår som socialt differentierat. På större gårdar, det vill säga i de båda övre
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kategorierna, kan slavar ha intagit positioner som uppsyningsmän och förval
tare (a.a.: 209 f). De kan också ha varit representerade i ett annat socialt skikt, 
specialisterna, som är ändå svårare att kategorisera, inte minst för att en del av 
dem kan definieras som gränsöverskridare, i den mening som Helms diskuterar 
(Helms 1993; jfr Hed Jakobsson 2003). Inom parentes sagt kan slaven också 
karakteriseras som en gränsöverskridare, eftersom denne principiellt saknar 
andra band med samhället än de som slavägaren erbjuder. I viss utsträckning, 
exempelvis när det gäller professionella krigare, handlar det om individer från 
de båda övre kategorierna som under en del av sitt liv var anhängare eller 
följeslagare till herrarna. De specialiserade hantverkarna utgör ytterligare en 
kategori, vars sociala tillhörighet och relationer till de ledande familjerna är 
omdiskuterade (jfr Callmer 2003; Hed Jakobsson 2003; Schortman & Urban 
2004). En annan grupp kan ha utgjorts av religiösa auktoriteter, eller experter 
med en särställning (jfr Sundqvist 1998; Price 2002), och ytterligare en kan 
tänkas ha utgjorts av individer som var involverade i aktiviteter som på olika 
sätt relaterade till den maritima sfären, det vill säga sjöfart och handels- eller 
utbytesaktiviteter. Graden av specialisering är naturligtvis problematisk att av
göra, och nämnda specialister kan i många fall säkert räknas in i de tre övre 
skikten, enligt den schematiska kategoriseringen ovan.

De senare årens forskning kring den yngre järnålderns jordegods och 
bebyggelsestruktur kan diskuteras mot bakgrund av Axel Christophersens ka
rakteristik av det vikingatida samhället såsom poly-strukturellt, där de sociala 
relationerna antog former som kan relateras till både egalitära, feodala, och 
slavsamhällen (Christophersen 1982). Tyngdpunkten synes då ha förskjutits i 
riktning mot de båda senare samhällstyperna, medan de egalitära dragen vid 
närmare påseenden tenderar att framstå som mer eller mindre urholkade ideal, 
i alla fall under ett mer framskridet skede. Betydelsen av detta ideal skall emel
lertid inte underskattas, i synnerhet inte i umgänget mellan ledande individer 
på olika nivåer.

De nya forskningsrönen kring den yngre järnålderns godskomplex får 
implikationer för den mer övergripande synen på socioekonomiska processer 
under yngre järnålder och tidig medeltid. Den betydelse som tillmätts en extern 
exploatering under yngre järnålder, och som kontrasterats mot en medeltida 
intern exploatering kan då möjligen tonas ned en del (jfr Lindkvist 1988; Callmer 
2001). Utvecklingen i riktning mot en mer systematisk intern exploatering in
leddes betydligt tidigare, och jordegodset framstår i allt högre grad som en 
viktig komponent i de herravälden som formerades under det långa sexhundra
talet.
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Sammanfattande utgångspunkter
I detta kapitel har utgångspunkter för arbetet redovisats, liksom några grund
läggande begrepp. Arbetet tar sitt avstamp i en diskussion av den ”stora berät
telsen” om den yngre järnåldern i Skandinavien. De förändringar som skedde 
under det långa 600-talet bestod bland annat i att maktsfärerna växte, och att 
tätare förbindelser etablerades. Denna process framställs ofta som en tämligen 
enhetlig och rätlinjig utveckling, där perspektivet ofta utgår från de tre skandi
naviska kungarikena som etablerades under medeltid. Vidare antas kungamak
ten ha spelat en central roll i denna historiska utveckling. Studier av regioner, 
eller folkgrupper inom mindre områden som utförts under senare år i Skåne 
visar på variationer av olika slag som ger delvis andra perspektiv. Förhållandet 
mellan regional och överregional nivå har hittills inte ägnats någon mer omfat
tande uppmärksamhet i centralplatsforskningen.

I syfte att analysera vad Järrestad och den ”andra vågen” av centrala platser 
kan tänkas representera, fördes nätverksperspektivet fram som en relevant or
ganisationsform för en aristokrati som formerades på överregional nivå. De 
aristokratiska nätverken antas i stor utsträckning ha byggt på släktskaps- 
förbindelser, på så vis att släktskapet användes aktivt för att strategiskt kon
struera familjegrupperingar och befästa relationer av ”politisk” art. Kunga
makten ses då som en flytande och svåravgränsad del av de aristokratiska nät
verken snarare än en separat, avgränsad maktfaktor. Olika former för över
herravälden och allianser uppfattas som de huvudsakliga strategierna för makt
utövning utanför det egna herraväldet. Förhållande mellan identiteter och ma
teriell kultur diskuterades på de nivåer som aktualiseras, överregionalt och på 
regional nivå. Begreppet materialiserad ideologi lanserades som ett sätt att tyd
liggöra hallmiljöernas funktioner i ett vidare socialt sammanhang, och att be
skriva nätverken och deras utveckling. Denna materialisering var maktlegimite- 
rande och syftade till att vidmakthålla relationerna mellan härskare och anhäng
are på lokal eller regional nivå, och mellan ledande individer och grupperingar 
på överregional nivå.

Hallmiljön var av grundläggande betydelse för utövandet av social makt på 
båda dessa nivåer. I dessa miljöer integrerades olika element i en politisk eko
nomi som ytterst syftade till att legitimera och reproducera herraväldet samt 
stärka nätverksrelationerna. Vidare diskuterades några huvuddrag i en härskar
ideologi, som kan antas ha avsatt spår i det arkeologiska materialet, och som 
föreslås vara relevanta för fördjupade analyser av hallmiljöerna, i syfte att rela
tera dem till aktörer i de aristokratiska nätverken.
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De sociala skikt som tillsammans utgör den regionala skalnivån antas ha an
vänt sig av materiell kultur och rituella system utifrån delvis likartade syften. 
Också i detta fall antas de huvudsakliga strategier som användes för att kon
struera en social verklighet ha bestått i att skapa gruppidentiteter genom att 
kommunicera en kollektiv identitet gentemot andra grupper. Målet antas ha 
varit att definiera ramarna för interaktion med andra grupper, på ett sätt som 
upplevdes som fördelaktigt. Identiteter uppfattas som mångdimensionella, för
handlingsbara och situationella till sin karaktär.

En genomgripande förändring som föreslås ha skett under det långa 600- 
talet bestod i att jordegodsets betydelse förändrades, och att en ökad grad av 
intern exploatering inleddes. Jordegodset framstår som en alltmer betydelsefull 
maktresurs från och med denna tid. För Järrestads vidkommande föreslogs hy
potetiskt en koppling till ett överherravälde, och veitslebegreppet diskutera
des som en möjlig modell.
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► Läge och landskap
I detta kapitel presenteras materialet från Järrestad i mer översiktlig form. Flera 
av de aspekter som tas upp blir sedan föremål för olika slags fördjupningar. 
Inledningsvis beskrivs det kringliggande landskapet och miljön, varefter det 
arkeologiska materialet från Järrestad sammanfattas. Framställningen baseras 
huvudsakligen på tidigare publicerade analysresultat och tolkningsforslag (Sö
derberg, red. 2003), men vissa justeringar och kompletteringar har gjorts. Käll
kritiska överväganden kring dateringar och tolkningsforslag ägnas ett förhål
landevis stort utrymme. Vidare diskuteras markanvändning och bebyggelse
utveckling i ett långt tidsperspektiv; tyngdpunkten ligger dock givetvis på ut
vecklingen under yngre järnålder. Efter den inledande presentationen redovisas 
olika slags skriftliga källor 
som är av särskild betydelse 
för uppfattningen om Järre
stad. Avslutningsvis relateras 
några huvudlinjer i den forsk
ning som tidigare bedrivits 
kring Järrestad, vilka utgör 
avstampet för en inledande 
diskussion av Järrestads funk
tion och betydelse.

Den yngre järnålderns centralbosättning i Järrestad är belägen på en platå 
invid Tommarpsåns nedre lopp, ungefär fem kilometer från åmynningen som 
är belägen strax norr om medeltidsstaden Simrishamn (fig. 4). Platån är till 
största delen uppbyggd av lätta jordarter i form av issjösediment. Denna nedre 
del av ådalen skiljer sig i viss mån i förhållande till angränsande områden, 
naturgeografiskt och sett i ett historiskt långtidsperspektiv.

Ådalen uppvisar störst likheter med området i söder, som utgörs av småkupe- 
rad eller flack slättbygd. I detta område dominerar den leriga sydostmoränen, 
och den historiskt kända bebyggelsen utgörs av byar. Dessa är i likhet med 
Järrestad ofta belägna på flacka platåliknande formationer med lättare jordar. 
Av ortnamn och arkeologiska indikationer att döma återfinns de förhistoriska 
bosättningarna som regel också i dessa miljöer, i nära anslutning till byarna (jfr 
Callmer 1986). Järrestadplatån är också rumsligt länkad till en karakteristisk 
formation i söder, den så kallade Hörupsåsen, som är uppbyggd av isälvsmaterial. 
Hörupsåsen sträcker sig i en flera mil lång båge i riktning sydväst-nordost 
(Daniel 1986:78 ff). Vid Tommarpsån ansluter åsen till platsen för Gisslingebro 
sydväst om Järrestad, där topografin är särskilt gynnsam för passager.

3. Järrestad
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Fig. 4. Järrestad och andra lokaliteter utmed Tommarpsåns nedre lopp som förknippas med cent
rala funktioner under järnålder och medeltid'. Höjdkurvor med tio meters intervall. Strecket 
relaterar till tvärsnitt (fig. 5).

Järrestad and other localities along the lower part of the River Tommarp which are asso
ciated with central functions during the Iron Age and Middle Ages. Contours with ten- 
metre intervals. The line relates to the cross-section (fig. 5).

Norr om ådalen stiger terrängen, från omkring 30 till 35 meter över havet på 
Järrestadplatån till ungefär det dubbla vid byn Gladsax, några kilometer norrut. 
Isälvsformationerna är betydligt mer omfattande i den högre belägna terrängen 
i norr, och jordarterna som regel magra. Istället för lera innehåller de material 
som transporterats från den öst-västligt orienterade Linderödsåsens utlöpare. 
Sammanhängande skogsområden breder också ut sig i denna riktning, där 
bybebyggelsen glesar ut och mindre, ofta yngre bebyggelseenheter vidtar. Figur 
5 visar en schematisk nord-sydlig profil genom landskapet vid Järrestad med 
några av huvuddragen i dess uppbyggnad, samt markanvändning och vegeta
tion under yngre järnålder. Miljörekonstruktionerna baseras i stor utsträckning
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Fig. 5. Tvärsnitt genom Tommarpsåns dalgång och angränsande miljöer.

Cross-section through the valley of the River Tommarp and the adjoining landscape (Lilje
gren 2001:29).

på paleoekologiska analyser som utfördes inom ramen för projektet, men det 
bör påpekas att analysernas räckvidd utanför Järrestadplatån var begränsad 
(Liljegren 1999, 2001; Liljegren & Björkman 2003).

Det mosaikartade och variationsrika landskapet i sydöstra Skåne har sin 
grund i komplicerade geologiska förhållanden (Liljegren 1999 och anförd litt.).
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Berggrunden är uppbyggd av många lager, och förkastningar har medfört att 
den spruckit upp och delvis tippat över. Någon kilometer norr om Järrestadplatån 
finns en förkastningszon vid Gladsax, där en förkastningsbrant utgör ett av 
flera karakteristiska inslag i landskapet. Andra särpräglade naturmiljöer finns 
runt omkring, exempelvis hällmarkerna. Sammanhängande områden med häl
lar finns i norr, och mindre partier förekommer också i söder, främst utmed 
kusten.

Den nedre ådalen framstår som en centralbygd i regionen, sett i ett långtids
perspektiv. På en sträcka av fem kilometer, från Simrishamn till Östra Tommarp, 
finns en rad fornlämningsmiljöer med ett påtagligt tidsdjup. Karakteristiskt för 
dem är att monument från olika perioder ofta är nära integrerade. De forn- 
lämningar som är synliga i fullåkerslandskapet utgörs som regel av högar, dösar, 
gånggrifter, hällkistor och hällristningar (Söderberg & Hellerström 2003 och 
anförd litt.). Vidare är ett av landets mer berömda gravfält från äldre järnålder 
beläget mellan Simris och Tommarpsån (Stjernquist 1955,1977). Det kan också 
konstateras att den medeltida urbaniseringen i den sydöstra regionen var kon
centrerad till ådalen. En tidig stadsbildning i Östra Tommarp går tillbaka till en 
kungsgård som etablerades på platsen under 1000-talets förra hälft (Thun 1967; 
Andrén 1985:183). Inom det medeltida stadsområdet i Simrishamn, strax söder 
om åmynningen, finns lämningar från olika skeden av järnålder och tidig med
eltid. Staden växer fram från och med 1100-talets senare del, men formella 
stadskriterier saknas före cirka 1300 (Andrén 1985:175). I Gladsax fungerade 
borgen Gladsaxehus som uppbördscentrum i slottslänet med samma namn från 
cirka 1400 till 1621 (Wallin 1979:38).

Sammanfattning av undersökningsresultat
Vägområdet som undersöktes i Järrestad var beläget strax söder om den historiskt 
kända byn (fornlämning nr 34), nära platåns utkanter och dess sluttningar ned 
mot ån (fig. 6). Undersökningarna koncentrerades till två områden. I väster berör
des ett längre, sammanhängande avsnitt av platån, område A, vilket avgränsades 
av nord-sydligt orienterade terrängavsnitt med delvis bevarade, överplöjda våt
marker. Jordmånen bestod av grusig eller sandig silt. Område B i öster utgjordes 
av en markerad del av en höjdsträckning som avgränsades i tre väderstreck av 
branta sluttningar ned mot nuvarande ån och sankmarker i dess närhet. Den del 
av höjdsträckningen som undersöktes var belägen strax utanför issjösedimentet, 
och jordmånen bestod av lerig morän. Undersökningen som utfördes i samband 
med vägprojektet kompletterades senare med sökschaktsgrävning norr om vägar- 
betsområdet. Denna senare undersökning är inte markerad på figur 6.
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Fig. 6. Vägarbetsområde och diskuterade fornlämningar i Järrestad. Område A motsvaras av forn- 
lämning 44 och 45:1-2, och område B av fornlämning 50. Svart markerar undersökta ytor.

Road construction area and sites discussed in Järrestad. Area A - site RAÄ 44, 45: 1-2. 
Area B - site RAÄ 50. Black marks excavated areas.

Genom de pollenanalyser som utfördes av lagerföljder från flera platser på platån 
kan några huvuddrag i den lokala vegetationsutvecklingen rekonstrueras, från 
senmesolitisk tid till medeltid (Liljegren & Björkman 2003). Lagerföljderna från 
yngre järnålder fanns på platser som var relativt perifert belägna i förhållande till 
hallkomplexet och bosättningens centrala delar. I våtmarken invid hallarna fanns 
emellertid en rad brunnar som erbjöd goda möjligheter för både pollen- och makro- 
fossilanalys (Lagerås 2003). Analyser av makrofossil och vedart från andra kon
texter bidrog också till möjligheterna att närmare karakterisera miljön (a.a.), lik
som analyser av insektsinnehållet i några av brunnarna (Lemdahl 2003).

De paleoekologiska analyserna kompletterade varandra och gav i flera av
seenden samstämmiga resultat. Liljegren &c Björkman (2003) beskriver utveck
lingen i det långa tidsperspektivet så, att platån successivt öppnades upp från
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och med tidigneolitikum. Området användes från första början huvudsakligen 
som betesmark, och inslaget av odling var obetydligt. Omvandlingen av Järre- 
stadplatån till ett trädlöst, öppet beteslandskap fortsatte sedan i stora drag 
obrutet under bronsålder. Senast omkring 1200 f. Kr. hade också platåns slutt
ningar med de tyngre, leriga moränjordarna öppnats upp. Betesmarkerna var 
rikt varierade, i synnerhet på moränjordarna, och miljön kännetecknas gene
rellt av en stark hävd. Vissa tecken på ett överutnyttjande av betesmarken med 
åtföljande försämringar på de lätta jordarna skedde under romersk järnålder, 
och en viss ökning av odlingsindikerande pollenarter har noterats. Markanvänd
ningen i stort förändrades emellertid inte nämnvärt, och odling förefaller även 
fortsättningsvis under järnåldern att ha varit av marginell betydelse.

Sammantaget ger analyserna en bild av ett vidsträckt, i stort sett trädlöst 
beteslandskap, med ett marginellt inslag av odlad mark. Denna markanvänd
ning förändrades inte mer påtagligt förrän under sen vikingatid eller tidig med
eltid, då framförallt de tyngre jordarna på platåns sluttningar odlades upp 
(a.a.:102). Det kan således ligga nära till hands att koppla uppodlingen av betes
marken till ett senare skede, då Järrestad omstruktureras till en mer ordinär 
bondby. Dateringsunderlaget är emellertid inte det bästa, och det kan inte ute
slutas att odlingsexpansionen påbörjades tidigare, under vikingatiden. Pollen
analyser av brunnssedimenten visar att odlingen i alla fall inte expanderade i 
brunnarnas närområde under den tid dessa var i bruk och fylldes igen, det vill 
säga ett stycke in i 1000-talet (Lagerås 2003). De visar också att bosättnings
området och de närmaste omgivningarna var helt trädlösa, vilket får stöd av 
insektsanalysen. Insektsbeståndens sammansättning visar på att häst och nöt
kreatur dominerade i närmiljön (Lemdahl 2003), vilket inte motsägs av resulta
ten av den osteologiska analysen (Nilsson 2003).

Beteslandskapet i Järrestad hade således mycket långvarig hävd innan central
bosättningen etablerades under yngre järnålder. Etableringen och den fortsatta 
driften av denna tycks inte ha inneburit några förändringar i den lokala floran, 
i alla fall inte som varit möjlig att avläsa i de analyserade materialen. Detta kan 
tolkas så, att betesmarken varit attraktiv för den aristokrati som etablerade sig 
på platsen, och att dessa preferenser inte förändrades. Det öppna landskapet 
innebar ju också att bebyggelsens monumentala kvaliteter synliggjordes. Platsen 
hade ytterligare en rad kvaliteter som kan ha varit av betydelse för etableringen. 
Det gäller i synnerhet förutsättningarna för kommunikation, nåbarhet och skydd, 
som får anses vara goda och väl avvägda. Den kulturella gestaltningen av det 
kringliggande landskapet är naturligtvis också av intresse i detta perspektiv. Lä
get innebar dessutom att det var relativt nära till olikartade landskapstyper, och 
därmed också till olika typer av lokalt präglade gemenskaper, utmed kusten i 
öster, skogarna på åsens utlöpare i norr och slättområdena i söder.
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Tidig bebyggelseutveckling på Järrestadplatån

När resultaten av de paleoekologiska analyserna kombineras med de arkeolo
giska resultaten, kan några huvuddrag i bebyggelseutvecklingen på Järrestad
platån skisseras. Flera bosättningar från ett tidigt skede av tidigneolitikum un
dersöktes i vägområdet, medan boplatslämningar från resterande avsnitt av 
neolitikum var färre. Att aktiviteterna i området inte varit mindre intensiva 
under de senare skedena står dock klart. I platåns västra utkanter finns en dös 
och en gånggrift, och flera hällkistor är kända. I detta område undersöktes 
också en gravgrupp, bestående en stridsyxegrav och ytterligare hällkistor. Dessa 
var belägna invid en tidigare undersökt bronsåldershög som uppförts över en 
äldre hällkista. Lämningar efter gårdar från äldre respektive mellersta bronsål
der fanns både inom område A och B, medan bebyggelse från yngre bronsålder 
och äldre förromersk järnålder saknades. Frånvaron av bosättningar från denna 
tid står i kontrast till fornlämningsmiljöerna i närområdet, exempelvis de be
römda hällristningarna norr om byn, och till den beteshävd som pollenanalyserna 
tydligt visar på. Det troliga är att bebyggelsen under denna period var belägen 
i andra delar av Järrestadplatån eller strax utanför den (Söderberg & Fieller- 
ström 2003).

Flera gårdsenheter med dateringar till den därefter följande perioden, yngre 
förromersk järnålder och ett stycke in i yngre romersk järnålder, undersöktes 
inom vägarbetsområdet. Gårdarna tycks ha varit små, och bestod av ett om
kring femton till tjugo meter långt stolphus. De får anses ha varit i bruk under 
relativt kort tid, varefter en ny gårdsplats etablerades i närområdet. Flera så
dana mindre enheter har sannolikt funnits på platån samtidigt. Inom de under
sökta områdena kunde de främst påvisas i område A, i synnerhet i den västra 
delen (fornlämning 50). Enstaka indikationer i område B visar att en likartad 
gård också fanns i anslutning till detta område.

Under 300-talet etablerades emellertid en gårdsenhet på område B som stod 
i skarp kontrast till det äldre bebyggelsemönstret (fig. 7). Bebyggelsen på denna 
gård utgjordes av ett jämförelsevis stort långhus (30-35 meter långt) och en 
mindre ekonomibyggnad. På gårdstunet undersöktes en rikt utrustad kvinnograv 
från 300-talets senare del, vilken innehöll en rad föremål som visar att gårds
folket tog del i ett vitt förgrenat kontaktnät. Inte mindre än sex spännen ingick 
i kvinnans dräkt; två fibulor av Haraldstedtyp, två fibulor med omslagen fot, 
en pressblecksfibula med förgyllda silverbleck, och ytterligare en silverbleck- 
fibula som utgör en tidig variant av reliefspännen. Till detta kommer ett pärl
band med omkring 310 pärlor, varav 48 var tillverkade av glas och övriga av 
bärnsten, ett timglasformat amuletthänge av förgyllt silver, och en hårnål av 
silver. Graven var också utrustad med en dryckesservis, bestående av två ler
kärl och en glasbägare med facettslipade ovaler, samt ett stekben. Keramiken
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knyter an till Bornholm medan praktspännena har nära paralleller främst på 
Själland, Jylland och i Norge (Stjernquist 2003).

Prestigeföremålen i graven, och dess belägenhet på en gårdstoft med fixerad 
bebyggelse tolkas så, att ett nytt förhållningssätt till jordrättigheter introduce
rades på Järrestadplatån vid denna tid (Söderberg 2003b). Dessa kan ha stått i 
viss motsatsställning till en äldre praxis (a.a.). Det äldre bebyggelsemönstret, 
med mobila, små gårdsenheter kan hypotetiskt tänkas representera en social 
organisation som i och för sig var hierarkisk, men där kollektiva värden fortfa
rande genomsyrade relationerna mellan folket och aristokratin (jfr exempelvis 
Näsman 1988; Skre 1998). Att den senare sociala kategorin var representerad 
framgår klart av de rikt utrustade gravarna på det närbelägna gravfältet i Sim
ris (Stjernquist 1955, 1977). Det kan således inte uteslutas att de små gårdsen- 
heterna på Järrestadplatån varit direkt underordnade större gårdar, möjligen 
på ett likartat sätt som Dagfinn Skre har föreslagit i Romerike (Skre 1998). I 
denna miljö skapades emellertid relationerna mellan huvudgård och underord
nade perifera gårdar under en period av bebyggelse- och odlingsexpansion. I 
det aktuella området förefaller markanvändning och bebyggelsemönster i stora 
drag att ha varit oförändrat, från och med den senare delen av förromersk 
järnålder och fram till 300-talet, vilket möjligen talar för den förra uppfatt
ningen. Det kan naturligtvis inte helt uteslutas att större gårdar också funnits 
på Järrestadplatån under denna period, men i nuläget finns det inget som tyder 
på att så var fallet. En väsentligt ökad grad av social stratifiering i Järrestad 
kan således inte säkert påvisas förrän under 300-talet, då gården inom område 
B etablerades. Det är värt att notera att detta skedde först en tid efter det att 
gravfältet vid Simris upphört att vara i bruk (jfr Stjernquist 2003).

Vissa förändringar i markutnyttjandet på platån skedde således under lop
pet av romersk järnålder. Betesmarken försämrades samtidigt som odlingen 
ökade marginellt, vilket möjligen indikerar att konkurrensen om resurserna 
ökade. Det bör noteras att gården på område B anlades strax utanför själva 
issjösedimentet, i ett område med lerig morän. Läget var speciellt såtillvida att 
gården omgavs av branta sluttningar och våtmarker i tre väderstreck.

Det finns skäl att ytterligare reflektera kring kvinnograven på gårdstoften. Lotta 
Lernstål (2004) uppmärksammar flera paralleller till Järrestadgraven i Skandina
vien under romersk järnålder. Gravarna kännetecknas av att kvinnan begravdes 
iklädd en av allt att döma ytterst praktfull dräkt, med vad som kan betecknas som 
en fullödig smyckeuppsättning. Den iögonfallande bröstpärluppsättningen tillmäts 
särskild betydelse; det konstateras "... att de personer som bar denna kostym 
varit avsedda att ses, till exempel i samband med just framförandet av berättelser 
inför andra människor...” (a.a.:170). Med begreppet "kostym” avses dräktens 
speciella betydelse för att kommunicera de roller som kvinnan förknippades med.
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Fig. 7. Undersökta gårdslämningar och kvinnograv i område B.

Excavated remains of farmstead and grave in area B.
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Vidare fick kvinnan med sig kärl som var avsedda för dryck och ett stekben, 
vilka uppfattas som attribut för gästfrihet och givmildhet. För att låna Ferns- 
tåls terminologi var också begravningen avsedd att ses. Det är troligt att det 
gårdstun där själva jordandet ägde rum kom att förlänas med en särskild bety
delse. Begravningen kan exempelvis ha inneburit att kvinnans egenskaper i viss 
mening överfördes till att omfatta gården och gårdsfolket, och det är lätt att 
föreställa sig att kvinnan och graven var betydelsefulla för gårdsfolkets identi
tet och sociala ställning. Några iakttagelser tyder på att en hög ursprungligen 
funnits, som sedan plöjts bort. Graven var ytligt nedgrävd i bottenleran, och 
runt den rektangulära graven fanns diffusa färgningar efter plankor, vilket ty
der på att en kista i form av en liten kammare uppförts. Slutligen överlagrades 
graven av några stora stenar, och sannolikt har ytterligare stenar försvunnit.

Jag har tidigare föreslagit att kvinnograven skall uppfattas som en founder's 
grave (Söderberg 2003b). Med detta begrepp avses en genealogisk manifesta
tion som bland annat syftade till att legitimera de efterlevandes rättigheter till 
jorden. Dels genom det arv som graven stod som ett konkret uttryck för, och 
dels genom de minnen som var förknippade med den och som inte minst begrav- 
ningsceremonierna gav upphov till (jfr Theuws 1999). I förlängningen kan begrav
ningen ha bidragit till att förändra jordrättigheterna genom att uppluckra en 
tidigare praxis, och att skapa ett tolkningsföreträde. Ytterligare en aspekt skall 
framhållas. Graven visar på kvinnans betydelse i det nätverksperspektiv som 
skall diskuteras i andra sammanhang. Flera föremål kan ses som referenser till 
människor i andra regioner, och till den gravlagda kvinnans betydelse för upprätt
hållandet av kontakter med dem. Man kan också spekulera i om hon i själva 
verket kom någon annanstans ifrån, kanske från Bornholm, där nära paralleller 
finns till det största av keramikkärlen (jfr Stjernquist 2003).

I linje med dessa hypoteser om gravens betydelse kan man säga att under
sökningsresultaten visar på att gårdsfolket uppnådde framgångar med begrav
ningen. Gårdens läge fixerades och fortfor att vara i bruk under flera århundra
den, in i 600-talet, möjligen ända fram i 700-talet (fig. 8). Det är av intresse att 
konstatera att inga påtagliga strukturella förändringar synes ha inträffat på 
gården under denna tidsrymd. De tre långhus och sex ekonomibyggnader som 
undersöktes kan hypotetiskt delas in i tre faser, och det tycks som om i stort sett 
samma uppsättning av byggnader förblev oförändrad under den tid gården var 
i bruk. Långhuset byggdes något större, och en del gropar med hantverksindi- 
kerande föremål från romersk järnålder och folkvandringstid låter antyda en 
viss differentiering. Avslutningsvis är det noterbart att kvinnograven var cen
tralt belägen på gårdstomten, och att närområdet kring graven inte togs i an
språk för bebyggelse eller andra avläsbara markingrepp av efterföljande gene
rationer.

72



500 f.Kr 0 500 1 000 e.Kr

Hallarna

Övriga

i i i i r i i i i i i i i i i

500 f.Kr 0 500 1000 e.Kr

Kalibrerade ,4C-år

500 f.Kr 0 500 1000 e.Kr

500 f.Kr 1000 e.Kr

(Kalibrerade ,4C-år)

8. ,4C-dateringar i område A (fornlämning 45) och B (fornlämning 50). Tjock linje 
visar kalibrerad datering med ett sigmas intervall, tunn linje visar två sigmas 
intervall. Kvinnogravens datering är markerad med grå stapel.

Radiocarbon datings in area A (site no. 45) and B (site no. 50). Thick line show 
calibrated dating with one sigma interval, thin line with two sigma interval. The 
dating of the women's grave is marked with a grey bar.



Ur källkritisk synpunkt bör det framhållas att gårdslämningarna inte var sär
skilt väl bevarade; fornlämningen hade tagit stor skada av plöjning. Vidare är 
de dateringar som den ovan förda diskussionen bygger på relativt få. En mer 
precis kronologisk relation mellan gårdens etablering och anläggandet av gra
ven är svår att avgöra, vilket naturligtvis är av betydelse för bedömningarna. 
Min uppfattning, som främst bygger på de redovisade dateringarna och bebyg
gelselämningarnas karaktär och spridning, är att graven anlades i ett tidigt 
skede av gårdens historia. När det gäller avgränsningen av gården bör det näm
nas att en kompletterande undersökning gjordes år 2001 i området norr om 
ytan där gården och graven framkom. Större delen av platån täcktes då in med 
sökschakt, och några mindre ytor banades också av. Möjligen kan det ha fun
nits plats för ytterligare ett långhus på ytan strax norr om hus 1, vilken inte var 
tillgänglig för undersökning. De lämningar som framkom knöt an till ett äldre 
bruk av platsen, under neolitikum och bronsålder. Den primära målsättningen 
med undersökningen var emellertid att utreda om kvinnograven var en del av 
ett gravfält eller en solitär grav. Möjligheten att fler gravar fanns i området 
strax norr om kvinnograven uppfattades som stor, inte minst för att en näbb- 
fibula framkommit vid metalldetektering nära graven. Två gravliknande ned- 
grävningar avtecknade sig också centralt inom en yta ett femtiotal meter norr 
om kvinnograven. Dessa undersöktes i sin helhet, men innehöll inget som tyder 
på att de verkligen varit gravar (Söderberg i manus). Det finns därmed, menar 
jag, goda skäl att uppfatta kvinnograven som en solitär, vilket snarast stärker 
uppfattningen om dess betydelse. Slutligen kan det konstateras att inget fram
kom som stärkte uppfattningen att näbbfibulan representerar en grav. En så
dan gravläggning skulle emellertid kunna ses som en akt i mening att åter hävda 
det gamla sambandet med gårdens grundare, vid en tid då dess fortbestånd 
hotades.

Huvudgårdens kronologi

Inom område A tycks spåren efter de små, kortlivade gårdsenheterna upphöra 
senast under 300-talet. Därefter finns inga bebyggelseindikationer i detta om
råde förrän vid tiden omkring 550/600, då den äldsta hallen uppfördes och 
stora ytor togs i anspråk. De lämningar som undersöktes från denna tid och 
framåt har delats in i tre skeden. Det bör påpekas att de marginaler som anges 
har vidgats något jämfört med den kronologi som tidigare presenterats (Söder
berg 2003b). Störst osäkerhet är förknippad med övergången från skede 1 till 
skede 2. Jag har tidigare antagit att skede 2 infaller kring 750 eller något se
nare, vilket är troligt men svårt att med rimlig säkerhet hävda. Detta är skälet 
till att marginalen i detta fall uppges till hela 100 år.

74



Den kronologiska indelningen baseras på ett ganska brett dateringsunderlag. Detta 
består delvis av naturvetenskapliga dateringar. Kalibrerat med två sigma ger de 
42 14C-prover som analyserades dateringar som ligger inom intervallet 1 till 1000 
e. Kr. Av dessa ligger 40 dateringar inom intervallet cirka 400 till 1000 (fig. 8). 
Dessutom finns ett antal dendrokronologiska dateringar av trävirke i brunnar 
och termoluminiscensdateringar av skörbränd sten i våtmarken (kap 5). Härtill 
kommer ett fyndmaterial, med bland annat sju mynt2, och ett omfattande keramik
material (Brorsson 2003). Stratigrafin var också av betydelse för upprättandet av 
en relativ kronologi. Egentliga lagerföljder var endast bevarade i våtmarken, men 
den horisontella stratigrafin i hallområdet erbjöd flera möjligheter att strukturera 
och datera bebyggelseskeden också i detta område.

Den kronologiska indelningen, med osäkerhetsmarginaler inkluderade, är 
enligt följande:

Skede 1: 550/600-700/800 
Skede 2: 700/800-950/1000 
Skede 3: 950/1000-1025/1050

Denna justerade kronologi relaterar till de fyra översiktsplaner som följer nedan 
(fig. 9-11). Skede 2 har delats in i underfaser (a och b), vilka dock inte kan 
anges i absoluta årtal. Innan skedena beskrivs, skall indelningen kommenteras 
kort. Det är viktigt att påpeka att kronologiska indelningar oundvikligen ger en 
statisk och rätlinjig bild av bebyggelseutveckling. Det är i många fall inte möj
ligt att avgöra om byggnaderna i ett och samma skede var samtida. Eftersom 
det som regel inte bevarats några gränser inom den långsmala undersöknings- 
ytan är det förenat med stora svårigheter att avgränsa och definiera bebyggelsens 
sammansättning under ett visst skede.

Det utsnitt som presenteras i följande figurer uppfattas som ett tvärsnitt 
genom den bebyggda delen av en huvudgårdstoft. Längre åt väster identifiera
des och undersöktes två mindre gårdsanläggningar. Öster om våtmarken var 
vägområdet beläget i en markant södersluttning. Två grophus (47 och 48) och 
ett antal stolphål som framkom i den norra delen av schaktet indikerar tillsam
mans med några fynd av keramikskärvor och smidesslagg i ploggången, att det 
fanns en samtida bebyggelse också i detta område, norr om vägarbetsområdet. 
Det bör också påpekas att flera stolphus som endast delvis var belägna inom 
undersökningsytan, och som inte kunde dateras närmare, har utelämnats från 
översiktsplanerna. Detsamma gäller ett antal fyrstolphus, som inte kunde date
ras närmare. Dessa var i flera fall belägna i nära anslutning till hallområdet.

Slutligen skall det konstateras att hallarnas relativa kronologi baseras på ho
risontella stratigrafiska förhållandena, och får anses vara helt klarlagd. Likaså är
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hallsekvensens början och slut tämligen väl belagd, bland annat genom de re
dovisade 14C-dateringarna. Ett problem som diskuterats är att tiden från och 
med omkring 900 är svagt representerad i 14C-dateringarna överlag. Flera fynd, 
exempelvis av mellanslavisk keramik, östersjökeramik och mynt, visar emeller
tid att komplexet var i bruk ett stycke in i 1000-talet, kanske fram mot mitten 
av detta århundrade. 14C-dateringarnas bristande representativitet i detta avse
ende kan tänkas hänga samman med att det makrofossilmaterial som ackumu
lerades i skede 3 aldrig kom att bli föremål för mer omfattande omlagringar. 
Det daterbara materialet var således i större utsträckning än under tidigare 
skeden bundet till primära kontexter. Högst sannolikt var det i första hand just 
dessa kontexter som i första hand plöjdes bort när området så småningom od
lades upp. Den bristande representativiteten hänger också samman med urvalet 
av prover. De kontexter som innehöll exempelvis östersjökeramik prioriterades 
lägre än kontexter med det mer allmänt förekommande AIV-godset. Slutligen 
förändrades markanvändningen i det yngsta skedet, och anläggningar från 
omkring 950 och senare kunde inte med säkerhet påvisas inom områden som 
tidigare varit i bruk.

Det är naturligtvis problematiskt att med precision avgöra de enskilda 
hallarnas livslängd, och det har också varit svårt att med rimlig säkerhet knyta 
samman hallområdets olika komponenter. Just i detta område var emellertid 
förutsättningarna för att analysera den horisontella stratigrafin betydligt bättre 
än i andra områden. Tillsammans med 14C-analyserat makrofossil och fynd i 
enskilda anläggningar menar jag att den presenterade kronologin för hallområdet 
är väl underbyggd. De konstruktioner och strukturer som fanns i våtmarken är 
också förhållandevis väl daterade, och förhållandena inom dessa båda områ
den utgör stommen i den övergripande kronologiska indelningen.

Figur 9 visar den äldsta hallen (11), som etablerades på en mindre förhöj
ning nära kanten av platån, strax invid sluttningen mot våtmarksområdet i 
öster och sluttningen ner mot ån i söder. Flera stolphus uppfördes väster om 
hallen i samma skede. Lämningar efter specialiserat metallhantverk, främst järns
mide men också bronsgjutning fanns i ett sönderplöjt ”härdområde” i väster, 
och i ett grophus (43) invid våtmarken i öster. I grophuset och härdområdet 
fanns en del föremål som knyter an till guldsmide och bronsgjutning. Hallen 
byggdes vid något tillfälle om i sin helhet, varvid den breddades. Hallens längd 
var till synes oförändrad, och den nya hallen (12) uppfördes på exakt samma 
plats som den gamla.

Materialet visar sammantaget att stora ytor togs i anspråk i skede 1. Ten
densen till en tudelning av huvudgården i en västlig och en östlig del som är 
tydlig under senare skeden går således tillbaka till tiden för gårdens etablering. 
Fynd och 14C-dateringar från 500-talet fanns i båda dessa områden. De äldsta
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spännena framkom i det västra området. Vidare kan det inte uteslutas att 
palissaden söder om hallkomplexet hade någon form av föregångare under skede 
1, vilket dock är högst osäkert. Jag har under arbetets gång blivit alltmer över
tygad om att så inte är fallet; den streckades emellertid in på planen i ett tidigt 
skede, och jag har inte helt förmått avfärda möjligheten. Avslutningsvis kan det 
konstateras att aktivitetsspåren i den undersökta delen av våtmarken i öster var 
relativt fåtaliga i skede 1. Endast en anläggning, ett vattenhål, kunde dateras 
till 600-talet. Det bör dock noteras att åtminstone en brunn som avtecknade sig 
i schaktkanten inte kunde undersökas, och att det långsträckta våtmarksstråket 
berördes marginellt av undersökningen.

Figur 10 visar det distinkta ”hallkomplexet” som etablerades under 700- 
talet, där hallen (8) var integrerad i en palissad. Dessa omgärdade tillsammans 
ett drygt 700 kvadratmeter stort område med ett stolphus, söder om hallen. 
Hallen hus 8 uppfördes strax söder om och med överlappning i förhållande till 
de båda äldre hallarna. I området söder om hallen var det mindre stolphuset (1) 
vinkelrätt beläget i förhållande till hallen. Rumsligheten i detta område ägde 
beständighet under hela skede 2, det vill säga under en 150 till 250 år lång 
period. En genomgripande reparation antas ha skett under denna period, av 
såväl hall och sidhus, och möjligen också av palissaden. Termen reparation har 
valts eftersom syftet synes ha varit att bevara ett och samma koncept intakt. 
Beläggen för denna reparation är dock inte många eftersom den grusiga fyll
ningen i de som regel mycket vida och djupa stolphålen sällan erbjöd möjlighe
ter att med säkerhet göra sådana observationer. Generellt tyder stolphålens 
mycket väl tilltagna dimensioner på att omsättningar av stolpar gjordes, och
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antagandet stärks också av att spår efter omsättningar av stolphål med rimlig 
säkerhet kunde konstateras i några enstaka fall, både i hus 1 och hallen hus 8.

I övrig dominerades bebyggelsen också i detta skede av de små och medel
stora stolphusen. Från och med skede 2b synes grophusen öka i antal, medan 
stolphusen minskade. Husen var belägna tätt invid hallområdet, men också ett 
stycke därifrån, i väster. Ett mycket stort hus i väster (16) anlades under perio
den 750-800. Detta avvek påtagligt från övriga hus utanför hallområdet, dels 
genom storleken, men också genom dispositionen, med ett mycket stort cen
tralt rum och en härdanläggning i det anslutande rummet. Husets avvikande 
karaktär avspeglas också i bruket att använda utvändiga, snedställda stöttor, 
som i de yngre så kallade ”trelleborgshusen”. Uppförandet av hus 16 innebar 
att de hantverksrelaterade aktiviteterna på denna plats upphörde, eller kanske 
snarare att de omlokaliserades till en annan plats i närområdet.
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I våtmarken öster om hallkomplexet lades ett massivt lager med skörbränd sten 
ut, och invid detta stenflak anlades sedan en sekvens av brunnskar fortlöpande, 
på i stort sett samma plats. Deponeringen av stenen kan tidfästas tämligen ex
akt, och bör ha ägt rum några decennier in på 800-talet. Stenen antas ha tagits 
från närbelägna rösen, i vilka skörbränd sten ackumulerats från och med eta
bleringen av den äldsta hallen, i skede 1. Sammanfattningsvis framträder den 
ovan nämnda tendensen till strukturell tudelning av huvudgården tydligare under 
skede 2, då det stora hus 16 uppfördes. Skedet karakteriseras av att föränd
ringar inte bara skedde i hallkomplexet, utan också i utnyttjandet av våtmarken 
och möjligen också området öster om denna. Frågan är naturligtvis hur de olika 
typerna av förändring hänger samman, kronologiskt och funktionellt.

Figur 11 visar hur en mycket stor hall (25) uppfördes omkring 950-1000, 
återigen med överlappning i förhållande till den äldre hallen (8). Det är osäkert 
om palissaden fortfor att vara i bruk under skede 2, men ett nytt ingångsparti 
som uppfördes ett litet stycke söder om det äldsta innehöll ett fyndmaterial 
med keramikskärvor som kan dateras till ungefär samma tid. Möjligen kan 
området ha varit omgärdat av en jordvall vilket kan förklara att det inte lämnat 
några spår efter sig utöver det nya ingångspartiet. En annan möjlighet är att de 
nämnda fynden deponerades i samband med att palissaden upphörde att vara i 
bruk.

Bebyggelsen som i övrigt har identifierats bestod huvudsakligen av grophus. 
Dessa anlades dels i utkanterna av det gamla palissadomgärdade området, bland 
annat på platsen för hus 1, och dels väster om hallen. Spridningen tyder på att 
det gamla hallområdet fortfarande var i bruk, även om det utformades på ett 
annat sätt. Invid schaktkanten framkom också en ränna med ett stolphål
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(A88296) som tyder på a tt någon annan form av byggnad också uppfördes i 
anslutning till det palissadinhägnade området.

Den stora hallen och de närbelägna huskonstruktioner som redovisats asso
cieras i flera fall med mellanslavisk keramik och östersjökeramik. Förekomsten 
av den sistnämnda typen tyder på att hallområdet var i bruk ett stycke in i 1000- 
talet, men knappast efter 1050. En del lösfynd i matjorden tyder på att området 
väster om hallområdet fortfarande var i bruk under perioden. Jordfasta kon
struktioner kunde emellertid inte påvisas, och det är troligt att detta område 
användes för andra aktiviteter än i tidigare skeden. Endast en brunn i våtmarken 
(med två faser) kan hänföras till skede 3; denna bedöms ha varit i bruk under 
senare delen av 900-talet och ett stycke in i 1000-talet. En ansamling med öster
sjökeramik framkom ytligt i fyllningen till de äldre brunnarna, och samma keramik
typ fanns också i ett kulturlager strax öster om våtmarken. Sammantaget tyder 
materialet på att aktiviteterna i våtmarken pågick ett stycke in i 1000-talet.

Inga medeltida fynd eller anläggningar framkom på de undersökta ytorna 
inom område A (från cirka 1050 och framåt). Resultaten tyder på att en genom
gripande omstrukturering av bebyggelse och markanvändning ägde rum under 
1000-talets första hälft. Några fynd inne i byn (fornlämning 34), exempelvis ett 
slaviskt knivslidesbeslag och ett mynt härrör från efterföljande period. Kring år 
1200 anlades stenkyrkan centralt på bygatan, ungefär trehundra meter nordost 
om det undersökta hallkomplexet. Stratigrafin i våtmarken vid hallområdet 
indikerar att området blev föremål för röjning inte alltför lång tid efter om
struktureringen. Det förefaller troligt att röjningen skall sättas i samband med 
en uppodling av området, vilket ledde till vinderosion och igenfyllning av den 
gamla våtmarken.

Övergripande bosättningsstruktur

Undersökningen gav, som inledningsvis nämndes, information om bebyggelse 
och aktivitetsområden i ett tvärsnitt genom ett av allt att döma stort bosätt
ningsområde. Vid bedömningar av en övergripande bosättningsstruktur är det 
viktigt att hålla i minnet att möjligheterna att samla in information om området 
utanför själva vägar betsområdet var starkt begränsade. Vidare kan det konsta
teras att eventuella gränser inte hade bevarats inom undersökningsytan, (med 
undantag för palissaden). Dessa omständigheter försvårar uppskattningar av 
gårdens storlek och bosättningens övergripande struktur och omfattning. I figur 
12 har en rad tidigare observationer och undersökningsresultat sammanställts. 
De indikerar att ett i stort sett sammanhängande bebyggelse- och aktivitetsområde 
kan ha varit omkring 25-30 hektar stort. Tina Thurston har beräknat att 
bosättningsområdet i Järrestad uppgår till 28,7 hektar under vikingatiden. Denna
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beräkning är baserad på specialinventeringar och fosfatkarteringar som före
trädesvis utförts i utkanterna av dagens bybebyggelse (Thurston 1996, 2001: 
232). I figuren har de områden som Thurston fosfatkarterade och specialinven- 
terade markerats med streckade linjer. De tre nordligast belägna av dessa om
råden karakteriserades som platser med ”ordinär” agrar gårdsbebyggelse. Fos- 
faternas spridning och lösfynden från (det nu undersökta) området söder om 
byn indikerade att detta var strukturerat på ett annat sätt. En sådan tudelning 
kunde inte påvisas i de andra bosättningarna som analyserades i omgivningarna, 
och föreslogs vara en indikation på platsens elittillhörighet (a.a.). Slutligen har 
två tidigare undersökta grophus markerats på figuren (Strömberg 1976 respek
tive Thurston 1996). Grophuset i väster daterades till 800-talet, och det i öster 
till 700-800-talen.

Dessa data kan i viss utsträckning kompletteras med resultat och observa
tioner som gjordes inom ramen för projektet. Det gäller bland annat området 
omedelbart söder om det undersökta vägarbetsområdet med hallkomplexet, 
där bebyggelsen kunde avgränsas mot söder. Ett stort antal grophus framträdde 
i strågrödan utmed vägarbetsområdet i form av cropmarks. En mindre under
sökning med georadar och magnetometer utfördes också i samband med för
undersökningen, som bekräftade dessa iakttagelser (Grassi 1999).

Avgränsningen av bosättningen mot ån i söder är något oklar. Lämningarna 
tycks avta i sydsluttningen, ungefär där platåns lätta jordar övergår i morän
lera. Längre ner i de böljande sluttningarna fanns terrassliknande ytor omväx
lande med lägre terrängpartier,. De senare utgör sannolikt äldre våtmarker som 
delvis fyllts igen med matjord. Undersökningen visade på att de lättare jor
darna på platån har transporterats ned i sluttningarna, och att terrängen jäm
nats ut. Enstaka fynd av järnslagg observerades nere i sluttningarna, och det 
kan inte uteslutas att de tyngre jordarna nära ån åtminstone tidvis tagits i an
språk för andra aktiviteter än bete eller bebyggelse, exempelvis järnframställning 
och specialiserat hantverk.

Åt norr finns vissa lägre terrängpartier som utgjort våtmarker. Av särskilt 
intresse är den långsmala våtmark som sträckte sig från kyrkogården i nordost 
och ned mot hallkomplexet, som det passerade strax öster om. Det är troligt att 
också andra mindre våtmarker funnits inom det stora bosättningsområdet.

I gengäld har flera bosättningar framkommit utanför bosättningens kärn
område, vilket således inkluderade stora delar av bytomten (fornlämning 34) 
och områdena söder och väster om denna. Lämningar efter en gårdsenhet fanns 
inom fornlämning 44 längst mot väster. De bestod av ett stolphus som var 
sönderplöjt och svårt att rekonstruera, samt två grophus. Ytterligare en sådan 
gårdsenhet identifierades strax väster om den förmodade huvudgårdstoften. Av 
denna gård kunde endast en del av ett medelstort långhus undersökas, till vilket
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Fig. 12. Bebyggelsens uppskattade utbredning 
under yngre järnålder (grått).

The estimated area of the early medie
val settlement (grey colour).

en liten stolpbyggd ekonomibyggnad hörde. Dessa båda gårdsenheter datera
des till 700-talet, troligtvis den senare delen, och kan ha varit i bruk ett stycke 
in i 800-talet. Gårdarna bedöms således ha varit i bruk under ett par, tre gene
rationer, knappast längre än 50-75 år.

Sammanfattningsvis låter det arkeologiska materialet antyda att central
bosättningens bebyggelsestruktur var komplex. Hallområde, våtmark och en 
omfattande bebyggelse med ett mycket stort hus (16) utgör de huvudsakliga 
komponenterna som undersöktes, och som associeras med en huvudgårdstoft. 
Utbredningen av detta område är inte känt. Det tycks i alla fall inte ha tagit 
hela det sammanhängande bebyggelseområdet i anspråk, eftersom separata 
gårdsenheter kunde påvisas i väster. Materialet som helhet tyder på att bebyg
gelsen utöver huvudgården var differentierad. Kortlivade gårdsenheter av un
derordnad karaktär förekommer, men också den mycket långvarigt hävdade
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gården på område B, som var äldre än huvudgården. Dessa företeelser har sam
manställts i figur 13.

Det kan konstateras att 700-talet tonar fram som en möjlig brytpunkt, då en 
del äldre företeelser gick ur tiden och nya introducerades. Uppförandet av 
hallkomplexet i skede 2a med dess formaliserade arkitektur och en ny slags 
rumslighet kan då hypotetiskt tänkas ha ett samband med dessa förändringar. 
Det är emellertid knappast troligt att förändringarna är helt synkrona. Den 
seglivade gårdsenheten i område B upphörde att vara i bruk i ett tidigt skede, 
och de mindre, relativt kortlivade gårdsenheterna etablerades sannolikt något 
senare. Att etablera en kronologi är källkritiskt vanskligt, i synnerhet då de 
små gårdarna i den västra delen av område A inte kunde avgränsas och dateras 
på ett helt tillfredsställande sätt.

Möjligen kan uppförandet av det stora huset (16) på en yta som tidigare 
använts till mindre hus och hantverksrelaterade aktiviteter (härdområdet i väs
ter) kopplas till en övergripande förändringsprocess. Ett sådant samband är 
emellertid hypotetiskt, och lämpar sig i nuläget kanske bäst som utgångspunkt 
för att framhäva hur lite som med större säkerhet kan sägas om övergripande 
strukturella förhållanden och forandringsprocesser i Järrestad. Så kan exem
pelvis både föregångare och efterträdare till hus 16 ha varit belägna strax utan
för undersökningsytan. En fågelnål och en fragmentarisk korsformig fibula fram
kom i detta område, och det kan inte helt uteslutas att denna yta i själva verket 
togs i anspråk något tidigare än hallområdet. Ingenting i materialet i övrigt 
tyder emellertid på att så var fallet, och det kan inte uteslutas att nämnda före
mål cirkulerat en tid.
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Med dessa källkritiska reservationer i minne vill jag fästa vikt vid de föränd
ringar som synes ha skett under 700-talet. Det nya hallkomplexet uppfördes i 
en formaliserad arkitektur, den gamla gården på område B lades öde, och nya 
små och kortlivade enheter etablerades. I slutskedet av perioden uppfördes hus 
16, och våtmarken gestaltades. Sammantaget rör det sig om ett brett spektrum 
av förändringar. På den inhägnade gårdsanläggningen vid Tissø på västra Själ
land har strukturella förändringar vid ungefär samma tid satts i samband med 
en övergång från ett tributsystem till ett system med en större andel egen pro
duktion (jfr Jørgensen 2001). När bosättningsstrukturen i Järrestad skall dis
kuteras är det viktigt att påpeka att den varierat över tid. Ser vi till materialet 
som helhet är skede 2 bäst belyst.

Bosättningen som helhet låter sig delas in i två kategorier; huvudgård och 
övriga gårdsenheter. Ser vi till huvudgården kan också den delas in i två delar, 
där hallkomplexet representerar en sporadiskt utnyttjad ”representativ” an
läggning, medan hus 16 kan vara boningshuset i en permanent brukad gårdsen
het. Det är troligt att ytterligare funktioner var knutna till huvudgården, exem
pelvis ett verkstadsområde. Övriga gårdsenheter på bosättningen kan förknip
pas med skiftande status, men uppfattas som principiellt underordnade den 
”tudelade” huvudgården. Hallkomplexet uppfattas således som en i grunden 
specialiserad anläggning, som primärt relaterade till gästning, kultutövning, 
och andra företeelser som sammanhänger med upprätthållandet av herraväldet.

Fyndmaterialet

Till skillnad från bebyggelsen har inte någon mer heltäckande översikt publice
rats av fyndmaterialet från område A. En hel del information finns i rapportform 
(Hellerström & Söderberg 2000; Kresten 2001; Kresten & Melkerud 2001; Gran
din, Englund, Hjärthner-Holdar & Kresten 2001; Söderberg, red. 2002). I övrigt 
har analyser av vissa fyndgrupper publicerats i volymen Järrestad (Söderberg, 
red. 2003); keramiken (Brorsson 2003), metallhantverket (Grandin & Hjärthner 
Holdar 2003), dj urbensmaterialet (Nilsson 2003) samt ekofakterna (Lagerås 2003; 
Lemdahl 2003).

Inledningsvis skall det konstateras att fyndmaterialet från undersökningen 
är både rikt och varierat, sett i relation till de flesta andra samtida bosättningar 
som undersökts i Skåne. I jämförelse medl exempelvis Uppåkra i västra Skåne, 
och de andra aristokratiska miljöer som skall diskuteras närmare i detta arbete, 
så framstår fyndmaterialet emellertid som tämligen begränsat. Framför allt är 
vissa kategorier av mer iögonfallande föremål som generellt kopplas till den 
vendel- och vikingatida aristokratin svagt representerade. Så har exempelvis 
endast några få fragment av glasbägare identifierats med säkerhet, vilket kan
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anses vara märkligt i en hallmiljö som i hög grad associeras med dryckesslag 
(jfr Nordberg 2003). Tre små skärvor fanns i stolphål tillhörande hallen hus 8 
och i det palissadomgärdade hus 1. Ytterligare en liten skärva av en glasbägare 
fanns i ett grophus mellan hallområdet och våtmarken. Dessa fragment är allt
för små för att ge närmare upplysningar om bägarnas karaktär och proveniens.

Figur 14 visar spridningen av några föremålskategorier som kan sägas ut
göra gängse rekvisita i aristokratiska miljöer. Till kategorin vapendetaljer räk
nas här en spjutspets som bedöms vara en variant av Solberg typ VII.2B (Sol
berg 1984:84 ff) med trolig datering till 900-talet eller möjligen något senare. 
Liknande spjutspetsar är kända från hela Skandinavien och på kontinenten 
(a.a.:107f). Vidare framkom ett fragment av en doppsko av förgylld kopparle
gering med dj urornamentik som kan dateras till 900-talet; ytterligare några 
doppskor är kända från sydöstra Skåne (se kap. 6). En dolk- eller svärdsknapp 
av mässing skall sannolikt dateras till 600-talet (jfr Grandin & Hjärthner-Holdar 
2003:332, fig. 7). Slutligen har fyra pilspetsar också hänförts till denna kate
gori. Ryttarutrustning förekom i form av ett tränsbett och ett betselbeslag. Dessa 
var enkelt utformade, utan utsmyckningar. I två grophus fanns dessutom dåligt 
bevarade järnfragment med spår av förgyllning. De kan möjligen ha varit be
slag, eller delar av ryttarutrustning, liksom några större söljor av järn och kop
parlegering. Dessa sistnämnda föremål har inte karterats.

Kategorin dräktutrustning och smycken inkluderar åtta föremål som har 
karterats. Av tre dräktnålar dateras en fågelnål till folkvandringstid, och ett 
fragment av en vulstnål till tidig vendeltid (Ørsnes 1966; Waller 1996; Ceder
gren 2003). Ett nålfragment kan inte dateras närmare (ej karterat). Vidare finns 
en armring, med ornering i form av sammanlänkade bågar (fig. 14). Samma 
dekorelement förekommer på armringar av silver (jfr exempelvis Hårdh 1976b: 
taf. 28:111), och av guld. Armringen av guld från Ornum vid Tissø, inte långt 
från den plats där Halleby å mynnar ut i havet, är ornerad på ett liknande sätt 
(se kap 4). Av dräktspännena är en fragmentarisk korsformig fibula med stiliserat 
ormhuvud av särskilt hög kvalitet. Dessutom finns ett rektangulärt, genombru
tet silverspänne med djurornamentik som dateras till 700-talet (se kap 7), två 
små likarmade spännen, och ett litet ringspänne med upprullade ändar. Små 
likarmade spännen är vanligt förekommande i det äldsta skedet på gården vid 
Tissø (Jørgensen 2002). Två exemplar har också framkommit i Slöinge (Lund
qvist 2003). Slutligen har ett litet, cirkulärt skivspänne med figurmotiv marke
rats med egen symbol i figuren.

Det sistnämnda spännet har inte publicerats tidigare, och skall diskuteras nå
got mer i detalj. Detta tämligen oansenliga och nötta spänne är tillverkat av 
kopparlegering, och avbildar i svag relief en figur en face, som är iklädd vad som 
kan beskrivas som en överdrivet återgiven kolt (fig. 15). Figurens högra arm är
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O 10 20 30 Meter

A Vapendetaljer, ryttarutrustning 
• Dräktutrustning 
O Runt spänne

Fig. 14. Spridningen av vapendetaljer/ryttarutrustning och dräktutrustning/smycken, och några ex
empel; spjutspets och armring.

The distribution of weaponry/riding-gear, dress-equipment/jewellery, and some examples: 
spearhead and armring. Photo: Staffan Hyll.

halvvägs uppsträckt, som till en hälsningsgest eller för att påkalla uppmärksam
het. Bakom, och på figurens vänstra sida sticker en kort stav upp som avslutas 
med en uppåtriktad trekant. Detta föremål är sannolikt ett spjut, men kan också 
vara ett svärd med en kraftigt överdimensionerad och stiliserad svärdsknapp. 
Figurens ansikte markeras av en avlång förhöjning, och saknar tydliga detaljer.

Jag har inte funnit någon direkt parallell till spännet, men motivet synes 
knyta an till en vid grupp av sinsemellan något olikartade figurframställningar
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Fig. 15. Det runda skivspännet.

The disc-shaped brooch. 
Photo and drawing: 
Staffan Hyll.

som förekommer på olika typer av föremål från folkvandringstid till och med 
vikingatid. En del av motiven har diskuterats av Per-Olof Ringquist (1969) 
utifrån fyndet av två människofiguriner i brons, vilka påträffades i en brand- 
grav i Kungsängen, norr om Stockholm. Den ena av dessa föreställer en man 
sedd framifrån, som håller ett svärd i den högra utsträckta handen, och griper 
om klingan och skidan. I den andra handen håller han två korslagda stavliknande 
föremål. Mannen är klädd i kolt och har två kraftigt dimensionerade horn på 
huvudet. En likartad figur har påträffats i Birka (grav 591). Denne fattar svär
det på samma sätt, fast i vänster hand, och håller en stav, ett spjut eller möjligen 
en svärdsskida i höger hand. Likartade figurframställningar finns på en nordisk 
mynttyp med datering till tiden kring 800 (Malmer 1966). Ett sådant mynt har 
framkommit i Birka, och ytterligare ett vid Tissø (Jørgensen & Sørensen 1995). 
Slutligen är en likartad figur avbildad på ett fragment av en bildvävnad från 
Oseberg, som också håller fram svärdet med greppet om skidan, inte i fästet. 
Detta sätt att hålla svärdet på, som förekommer i flera av dessa motiv, får anses 
vara symboliskt, och det har argumenterats för att det skall uppfattas som en 
fredsgest (Ringquist 1969 och anförd litt.).

Den andra figurinen som framkom i graven i Kungsängen föreställer en man 
sedd från sidan, som är iklädd varghuvudmask, jacka och troligen långbyxor.
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Mannen griper tag om, och biter i vad som föreslås vara en orm. Kombinatio
nen av en svärdbärare med hornhjälm och en man i varghuvudmask, en så 
kallad ulvhedin, är känd från de berömda patriserna från Torslunda, vilket 
uppvisar likheter med ett bronsbleck från Obrigheim. Andra framställningar 
som knyter an till denna motivvärld finns på pressbleck från hjälmen i Vals
gärde 8 och Sutton Hoo-hjälmen, på en bronssölja från Finglesham i östra Kent, 
och en svärdsskida av silver från Gutenstein i Sigmaringen. När det gäller bety
delsen av motivet så kan det konstateras att hjälmar med horn associeras med 
Odin, eller krigare som var vigda till denne gud, de så kallade einberjarna. 
Scenen på Torslundapatrisen har föreslagits föreställa en rituell dansscen, eller 
krigare i drabbningsextas (Holmqvist 1960). På en av figurerna från Torslunda 
har ett öga blivit sekundärt borttaget (Arrhenius 1994:214). Enögdheten anses 
vara ett jämförelsevis säkert attribut för Odin.

Två figuriner från Uppåkra respektive Lindby i Skåne, uppvisar också detta 
attribut. Av dessa är Odin från Uppåkra iklädd ett knälångt koltliknande plagg 
och bälte (Larsson &c Hårdh 1998). Armarna hålls utmed kroppen, och rester 
av järn i de knutna händerna tyder på att händerna hållit i något, möjligen ett 
vapen. Hjälmen med de två kraftiga hornen knyter an till de ovan nämnda 
framställningarna. Sådana horn saknar däremot Odin från Lindby, vars huvud 
kan beskrivas som toppigt. Dräkten är i detta fall mycket tydligt markerad, och 
består av knälång kolt och bälte. Den vänstra armen håller fast i bältet medan 
höger arm är avbruten. Slutligen skall Odin från Tissø nämnas, som är försedd 
med den hornprydda hjälmen, men har båda ögonen i behåll. Figurens armar är 
korslagda, och dräkten synes vara en lång klädnad (Jørgensen & Sørensen 1995).

Sett i relation till dessa som regel mer detaljerade framställningar, där figu
rerna i flera fall synes representera Odin, så är det nötta spännet från Järrestad 
anspråkslöst och kraftigt stiliserat. Viktiga detaljer, exempelvis hornen, kan 
inte urskiljas, och tycks inte heller ha funnits. Vidare går det inte att avgöra om 
figuren håller i det förmodade spjutet/svärdet, eller om det bärs i dräkten. Mer 
karakteristisk är kolten, och gesten med den uppåtsträckta armen. Framför allt 
är gesten tydlig och kan då möjligen vara signifikant för det budskap som mo
tivet avsåg att förmedla. Mot bakgrund av ovan nämnda exempel är det tänk
bart att gesten skall ses som en fredsgest, i synnerhet som den är kombinerad 
med ett vapen som så att säga har förpassats till bakgrunden. En möjlig tolk
ning kan vara att motivet i detta sammanhang refererar till härskaren som freds- 
garant, en uppgift som var i grunden avhängig av dennes militära kapacitet. Att 
gesten i alla händelser avser att ge uttryck för den avbildades auktoritet står 
klart, likaså att auktoriteten inte uteslutande grundades på vapenmakt. I en 
sådan tolkning framstår det nordiska myntet som det mest intressanta 
jämförelseobjektet, vilket också förmedlar en annan aspekt av en härskarideologi;

88



den hornprydda hjälmen uppfattas som en referens till Odin i dennes egenskap 
av härskare.

I figur 16 har ytterligare några föremålskategorier karterats som visar på 
platsens karaktär; mynt, föremål som kan associeras med guldsmide, och 
amuletter. De guldsmidesrelaterade föremålen består i två fall av metallsmältor 
där metallurgiska analyser visade på ett inslag av guld, och i ett fall av en liten 
bit klippguld (Grandin & Hjärthner-Holdar 2003). Den senare framkom i vägg
rännan tillhörig hallen hus 8. Slutligen finns en tydligt bearbetad, jämnt rektangu
lär liten bit mineral som föreslås vara lydit, och som med stor sannolikhet är en 
probersten (jfr Kresten &c Melkerud 2001). Av de sju mynten dateras fem till 
800-talet, och 900-talets begynnelse. Två tyska mynt dateras till den kring år 
1000, vilket innebär att 900-talet är svagt representerat.

Av amuletter finns en amulettring med miniatyrer av en Torshammare och 
ett eldstål i järn som framkom i ett grophus, samt en fragmentarisk miniatyr av 
ett eldstål i silver. Generellt sett är sådana amulettfynd relativt sällsynt före
kommande i Skåne, i synnerhet i bebyggelsekontexter. Ett antal fynd av miniatyr
föremål, såsom Torshammare, lansspets, svärd och ullsax med mera har under 
senare år framkommit i Uppåkra (Stolt 2001:33; Capelle 2003). Från övriga 
skånska bebyggelser känner jag endast till en Torshammare av järn som fram
kommit på en vikingatida gårdsanläggning i Löddeköpinge (Svanberg 2000). 
Fyndkontexterna på dessa båda platser är svårare att avgöra; miniatyrerna från 
Uppåkra är metalldetektorfynd, och Torshammaren från Föddeköpinge kan 
också karakteriseras som ett lösfynd i en miljö som karakteriseras som en ”stor
gård” (Söderberg 2000a). I övrigt är Torshammare främst kända från gravkon
texter, oftast brandgravar, men förekommer också i depåfynd (Garlie 2004:179 
ff och anförd litt.). Amulettringar med Torshammare, miniatyreldstål och an
dra typer av miniatyrhängen är annars främst kända från Mälardalsområdet, 
där de bland annat förekommer i kontexter som påminner om Järrestad (a.a.).

Särskild uppmärksamhet väckte en patris för tillverkning av guldfoliebleck 
med parframställningar, det vill säga ett föremål som kan relateras till både 
guldsmide och amuletter (fig.17). Guldfoliebleck av denna typ skall, som nämn
des i kapitel 2, diskuteras i flera sammanhang i detta arbete, varvid deras bety
delse som politiska media inom ramen för de aristokratiska nätverken skall fram
hållas särskilt. När det gäller dateringen av Järrestadpatrisen skall det konstate
ras att den framkom i en rest av en äldre matjordshorisont som bevarats i an
slutning till två överlappande hus, som var belägna väster om hallområdet. 
Patrisen framkom inom hus 3, vilket hänförs till skede 1. Strax invid fanns hus 
2, som hänförs till skede 2a. I samma lager fanns också ett litet likarmat spänne, 
vilket dateras till 500-talets avslutande del eller 600-talet. Lagret slöt också an 
till en mindre svacka eller nedgravning, ett kort stycke från fyndplatsen. Här
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10 20 30 Meter

O Guldsmidesrelaterade föremål 
■ Patris
★ Amuletter
• Mynt

Fig. 16. Spridningen av mynt, artefakter som associeras med 
guldsmide, samt amuletter; amulettring med minia
tyrer i form av Torshammare och eldstål.

Distribution of coins, artefacts associated with gold- 
smithing, and amulets; amulet ring with miniatures 
in the shape of Thor's hammer and fire-steel. Photo: 
Staffan Hyll.

fanns en koncentration av tämligen anonyma keramikskärvor som dock be
döms vara äldre än den senvendeltida och vikingatida AIV-keramiken. Dessa 
omständigheter indikerar en datering av patrisen till 600-talet, det vill säga 
skede 1. Fyndkontexten framstår emellertid inte som helt säker.

Patrisen är utformad som ett redskap med ett handtag. Ytterligare en sådan 
patris är känd, från Vester Egesborg, på Själland (Lamm 2004). Järrestadpatrisen 
är av kopparlegering, cirka sju cm lång, och med en bredd som uppgår till en 
centimeter. Präglingsytan är 1x0,8 cm stor, och motivet utgörs av två motställda 
figurer i rak, rektangulär inramning med små tvärstreck eller ribbor. Motivet är 
utfört i djup relief, men korrosionen gör dessvärre att bilden är mycket otydlig 
och alltför tolkningsbar. Det går emellertid med god vilja att urskilja de mot
ställda stiliserade mans- och kvinnofigurerna, som är uppställda så som oftast 
är fallet, med mannen högervänd och kvinnan vänstervänd. De förefaller inte 
att omfamna varandra, vilket dock är svårt att säkert urskilja. Armar eller hän
der kan dessvärre inte urskiljas säkert. Man och kvinna kan med viss osäkerhet
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Fig. 17. Patris för tillverkning av guldfoliebleck med figurframställningar.

Patrix for the manufacture of figuraI gold foils. Photo: Staffan Hyll.

identifieras utifrån klädedräkten; kvinnan synes bära en kappa eller liknande, 
medan mannen snarast är iklädd byxa. Vanligtvis karakteristiska detaljer som 
knuten i kvinnans håruppsättning är svåra att med säkerhet identifiera. Mans- 
figurens huvud domineras av en större cirkel, som torde markera ansiktet. I 
cirkeln finns en punkt, som sannolikt markerar ett öga; ytterligare några cirk
lar eller gropar finns emellertid, varav de tydligaste på mansfiguren. Dessa kan 
i en del fall vara korrosion. Sammanfattningsvis kan det konstateras att par
motivet i Järrestad är svårt angripet av korrosion, viket gör att den är betydligt 
svårare att analysera än flertalet guldfoliebleck och patriser med likartade mo
tiv som är avbildade i litteraturen (jfr exempelvis Watt 1991, 2004, Lamm 2004).

Jag skall återkomma till patrisen och guldfolieblecken i flera andra sam
manhang. Här skall spridningen av de olika föremålskategorier som redovisats 
i figurerna kommenteras i korthet. Vissa kategorier, i synnerhet mynt, men också 
vapendetaljer, ryttarutrustning och dräktutrustning är spridda inom stora delar 
av utsnittet. Vissa koncentrationer till området kring hus 16 (dräktutrustning, 
mynt, vapendetalj) och hallområdet (samtliga kategorier) kan skönjas. En del
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föremål förekommer också i området mellan dessa ytor. De två mynten i våt
marken härrör från lager som sannolikt förts på i ett sent skede, möjligen i 
samband med uppröjningar efter övergivandet av platsen. Av intresse är att de 
guldsmidesrelaterade föremålen med undantag för patrisen endast finns i an
slutning till hallområde och våtmark, och att de båda amuletterna och det runda 
spännet också framkom i anslutning till hallområdet. De allra flesta metall
föremålen i Järrestad återfanns inom det utsnitt som visas i de båda figurerna, 
vilket utgör ett av argumenten för att denna del av vägområdet var belägen 
inom huvudgårdstoften.

När det gäller de specialiserade hantverk som kan påvisas i Järrestad fram
träder järnsmide, bronsgjutning, och ädelmetallhantverk tydligast. Bronsgjut- 
ning var representerad i flera kontexter, och bedömdes som tämligen avance
rad. Periodvis utgjorde detta hantverk möjligen ett permanent eller semi
permanent inslag (Grandin & Hjärthner-Holdar 2003). Gjutformar och deglar 
påträffades dessvärre bara i form av enstaka, intetsägande fragment, vilka dock 
förekom i många olika kontexter. Dessa spridda fragment står i kontrast till 
den koncentration av degelfragment och några mer distinkta gjutformsfragment 
som framkom i det av Strömberg undersökta grophuset nordväst om vägar- 
betsområdet (Brorsson 2003; se också Callmer 1995).

Järnsmidet i Järrestad blev föremål för en rad analyser, och har karaktäriserats 
som varierat och avancerat; analysresultaten ligger till grund för uppfattningen 
att smeder varit knutna till platsen på permanent basis, i alla fall under ven
deltid (Grandin & Hj ärthner-Holdar 2003). Enstaka spår efter ben- och horn
hantverk finns också i materialet, medan tillverkning av glaspärlor inte kan 
påvisas med säkerhet. Textilhantverk är däremot relativt väl representerat, främst 
genom sländtrissor, men också genom fynd av vä vtyngder, sisare av järn, och 
några nålar av kopparlegering. Slutligen skall ytterligare några prestigebetonade 
föremål av främmande proveniens nämnas; en pärla av ett ametistliknande 
mineral, och ytterligare en av bergkristall. Liknande pärlor tillverkades också 
på platsen, av lokalt material. Slutligen skall en bronsklädd sfärisk vikt med 
platta noder nämnas.

En del av de i detta sammanhang summariskt redovisade artefakterna och 
ytterligare några skall diskuteras i kapitel 5 och 8, där uppmärksamhet också 
ägnas ekofakterna. Det är naturligtvis viktigt att redan i den inledande diskus
sionen kommentera undersökningsmetoder och fyndmaterialets representativi
tet. Många föremål av metaller framkom vid de metalldetekteringar som utför
des systematiskt i samband med att matjorden i vägområdet togs bort, vilket 
skedde i två etapper. Det bör noteras att detektering inte utfördes utanför väg
området, med undantag för två mindre avsökningar, väster om kyrkan inne i 
byn, och strax norr om område B.
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Matjord från flera platser, inklusive hallområdet, sållades på olika sätt, och 
fyllningen från samtliga anläggningar som undersöktes i hallområdet vatten- 
sållades. Från anläggningar utanför hallområdet togs snarare stickprov av 
fyllningar för sållning. Det skall tilläggas att stora delar av hallområdet och 
flera av hallarna var belägna utanför vägområdet, vilket framgår av de redovi
sade planerna. I dessa områden kunde endast begränsade ytor undersökas och 
inmätningar göras; anläggningar kunde dock endast undersökas i begränsad 
omfattning.

Sammanfattningsvis har fyndmaterialet med nämnda undantag uppfattats 
som representativt i den mening att det som bevarats inom vägområdet till stor 
del också har tagits tillvara, inklusive små fragment av olika föremål. Upp
odlingen av de lätta jordarna på platån inleddes högst sannolikt under tidig 
medeltid och den därpå följande kontinuerliga erosionen av i synnerhet hall
området, vars belägenhet invid en sluttning var särskilt utsatt, kan antas ha 
inverkat negativt på flera fyndkategorier, särskilt på föremål av ben och horn.

Senare års arkeologiska undersökningar och analyser understryker att det 
specialiserade hantverket var av central betydelse på platser som Järrestad. Det 
material som kan relateras till denna kategori i Järrestad framstår visserligen 
inte som imponerande i ett jämförande perspektiv, men det bör påpekas att det 
framkommit på skilda platser inom ett tämligen stort område. Utöver det varie
rade men kvantitativt inte särskilt omfattande materialet från vägarbetsområdet 
fanns rikligt med lämningar efter järnsmide och bronsgjutning i det tidigare 
nämnda grophuset i nordväst. I det delvis undersökta grophuset i norr fram
kom också smidesslagg (fig. 12). Sammantaget tyder spridningen av föremål 
som kan relateras till specialiserat hantverk och förekomsten av grophus inom 
stora ytor att sådana hantverksaktiviteter kan ha ägt rum i olikartade kontexter. 
Det kan röra sig om verkstäder som var direkt underställda, men rumsligt sepa
rerade från huvudgårdstoften, men också om verkstäder inom ramen för un
derordnade gårdar med viss status. Vad som med säkerhet kunde konstateras 
var att det specialiserade hantverket i viss utsträckning också var representerat 
i själva hallområdet, vilket skall bli föremål för mer ingående diskussioner. I 
övrigt framstår den empiriska grunden för överväganden kring det specialise
rade hantverkets organisationsformer som jämförelsevis svag.

Som tidigare nämnts är den övergripande bebyggelsestrukturen bristfälligt 
känd. Ett fåtal fynd från andra delar av bosättningen har tagits fram av Thurston 
(1996) och vid Strömbergs (1976) undersökning av grophuset i nordväst (se 
fig. 12). Strömberg har också registrerat flera lösfynd med datering till yngre 
järnålder från olika delar av Järrestad (1961 11:41). Sammantaget indikerar 
materialet att fyndbilden kan vara mer komplex än vad som kunde påvisas 
inom den undersökta ytan3. Det finns emellertid anledning att tänka sig att
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aktiviteterna vid hallområdet i Järrestad faktiskt inte har avsatt så stora fynd
mängder som uppenbarligen var fallet i några av de hallmiljöer som skall dis
kuteras i nästa kapitel. Samtidigt är det viktigt att konstatera att den rekvisita 
som på det hela taget kännetecknar dessa miljöer också finns i Järrestad, även 
om mängderna är blygsamma, och riktigt avancerade arbeten och praktföremål 
ännu saknas.

Infallsvinklar på Järrestad; traditioner, 
skriftliga källor, tidigare forskning

En gammal sägen är, att bär skall ligga begrafwen en Ridders man, som antingen 
warit avf de for dna Jarlar eller åtminstone haft det namnet. En mycket stor sten 
omgifwen av 6 st andra stenar utwisar denne Herretts Graf-ställe nära in wid 
Byn och kallas stora stendöset. Icke långt härifrån ses en annan stenhög, lilla 
stendöset kallad, där Jarlens fru säges hafwa sitt gr af ställe. Af denne Jarl tror 
man Byn så väl som Häradet fådt sitt namn.

I denna framställning av traditionerna kring Järrestads förflutna hänvisar 
topografen Johannes Gillberg (1767:129) till de två stenkammargravar som 
har bevarats och återfinns väster om byn: dels en dös som i folkmun benämn
des ”Jarladösen”, och dels en gånggrift kallad ”Jarlafruns dös”. Denna tradi
tion återges också, mer summariskt, av N. G. Bruzelius (omkr. 1867). Sägnen 
avser uppenbarligen att förklara varför by- och häradsnamnen är identiska, 
vilket tydligen uppfattades som märkligt. Liknande förklaringssägner är för
visso inte ovanliga, och fler exempel finns i Gillbergs beskrivningar.

Det är noterbart att inga monument nämns i övrigt i Järrestad socken; inga 
storhögar, inga skeppssättningar. Gravmonument från yngre järnålder har hel
ler inte identifierats i de moderna inventeringar som gjorts i Järrestad socken. 
Den äldsta av dessa utfördes av Egil Lönnberg (Lönnbergs inventering 1929), 
och präglas av stor noggrannhet. Två inventeringar har utförts i området i 
Riksantikvarieämbetets regi, varav den senare under 1990-talet (FMR). Man 
kan då invända att eventuella monument kan ha tagits bort eller odlats bort i 
ett tidigare skede. Ser vi till andra redogörelser av bygdens fornlämningar som 
upprepade besök av 1700- och 1800-talens lärda män och antikvarier resulterade 
i, så finner vi emellertid inte heller några sådana iakttagelser. Flera av dessa 
personer var verksamma i olika delar av bygden vid olika tidpunkter4 och samt
liga torde ha varit intresserade av att kartlägga fornlämningar av monumental 
karaktär.

En sådan negativ bevisföring är principiellt problematisk, och kan naturligt
vis inte tas som intäkt för att mer beständiga monumentala motsvarigheter till
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hallarna, det vill säga konstruktioner av sten och jord, inte uppfördes i Järrestad 
under yngre järnålder. Sådana monument kan av olika orsaker ha röjts bort 
lång tid innan det antikvariska intresset tog fart under 1700-talet. Det förefal
ler emellertid märkligt att megalitgravar och bronsåldershögar i så fall inte 
tycks ha rönt detta öde i samma utsträckning, vilket får anses stärka hypotesen 
att mer beständiga, stora monument förmodligen inte uppfördes i Järrestad 
under yngre järnålder, i alla fall inte i någon större utsträckning.

Avslutningsvis skall ytterligare en tradition relateras i korthet. Curt Wallin 
har uppmärksammat att en jarl i Tommarp omnämns i den så kallade Wilkina- 
saga, som består av legender som kretsar kring Theoderik den store, vilka 
kompilerades under 1200-talet. Berättelsen kretsar kring Tiettlefs öden och även
tyr på den europeiska arenan under mellersta järnålder. Denne Tiettlef var son 
till jarlen Bitterulf och dennes fru Oda, som levde på en plats ”som nu kallas 
Tommatorp”. Bitterulf beskrivs som den största hjälten i det danska riket och 
hans gemål Oda var bördig från Saxland, och uppges ha varit dotter till en jarl 
(Wallin 1950:28; jfr Thurston 2001:233 f).

Ort- och häradsnamnet

Problematiken kring ort- och häradsnamnet ”Järrestad” har behandlats av flera 
forskare. Följande äldsta, kända skriftliga belägg för Järrestads socken och härad 
har sammanställts av Bertil Ej der (1980:5 ff):

1182-1202 (DD 1:3:1:171, avskrift 1393): Ierestedt...berrit.
1231 (KVjb:23): Iarlceztatberet.
1300-talet (Annales Danici: ): Jcerlcestcetbceret.

Former som liknar den nuvarande uppträder från och med 1378.1 och med att 
det äldsta belägget är en avskrift från denna tid, så har också detta belägg 
påverkats av tidens språkbruk:

1378 (Styffe Bidrag till Skandinaviens historia): Yerstede herde.
1395 (Gammeldanske Diplomer Al): Iceristathe hcerit.

Järrestads härad är namngivit efter bebyggelsenamnet Järrestad. De äldsta beläg
gen för by- eller sockennamnet är:

1322 (DD 2:8:451) in larllestatha.
1398 (Testamenter fra Danmarks Middelalder, senare avskrift): in parrocbia 
Icerlestathe.
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Forskningen kring efterleden -stad (sted) är omfattande, och något skiftande 
uppfattningar har presenterats. I Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
(KLNM) uppges grundordet stadh (urnordiska -stadiR) vara avlett av roten ur 
verbet ”stå” med den abstrakta betydelsen ”stannade” och senare den konkreta 
”ställning, ställe, plats”. John Kousgård Sørensen (1958) som behandlat namn
formen i detalj föreslår att den i första hand kan ha avsett att beteckna den 
specifika plats där byggnader uppfördes eller avsåg att uppföras, vilket är av 
intresse sett i relation till hallsekvensen i Järrestad. Namntypen uppges vara av 
samgermanskt ursprung men förekommer vanligast i Norden. Den kopplades 
tidigt samman med folkvandringstida strömningar, men var produktiv också un
der vikingatid. Sørensen menar att namn där efterleden -stad är kombinerad med 
ett personnamn som förled främst förekommer i Norra Slesvig, på östra Fyn, på 
de centrala delarna av Själland, och i sydöstra Skåne. De äldsta namnformerna 
finns i de båda senare områdena och på Lolland, och antas i dessa fall inte vara 
mycket yngre än majoriteten av namn med efterleden -lev, som representerar det 
äldsta skiktet av de namngrupper som daterats mer generellt.

I sin detaljerade genomgång av de gammaldanska namnen med efterleden - 
stad föreslår Sørensen att förleden i namnet Järrestad är ett mansnamn, för
slagsvis larli, i analogi med namnen på grannhäraderna Ingelstad och Flerre- 
stad (Sørensen 1958:91). Förlederna i de senare namnen antas allmänt gå till
baka till mansnamnen Ingel - Ingjald respektive Herwer5. Denna tolkning före
språkas också av Bengt Pamp (1983:28). Ejder argumenterar emellertid för att 
det inte är troligt att någon burit detta namn ”... vid ungefär samma tid då man 
nyttjade ordet jarl som beteckningen för den främste i ett rike näst konungen” 
(Ejder 1980:9 f). Ejder stödjer sig också på att något sådant egennamn inte är 
känt från gammeldanskt område. Däremot är ett trettiotal bärare av namnet 
kända, från 1300-talets senare del och fram till slutet av 1400-talet, främst i 
Uppland och Stockholm, samt i några få fall i angränsande landsdelar. Frågan 
är emellertid hur exempelvis ”Jarl” i inskriften på runstenen i Arby, Lena socken 
i Uppland skall uppfattas, där det omtalas att Nase och hans bröder reste en 
sten efter ”Jarl, sin fader”. Den ofta uppmärksammade runstenen i Vallentuna 
som restes till åminnelse av Jarlabanke är ett annat exempel; står Jarlabanke 
för Banke av Jarlasläkt eller Banke, son till Jarle? Sørensen (1958:91) anför 
också ortnamnet Järlabo (Uppland) och möjligen Järlåsa (Flagunda härad) som 
stöd för sin tolkning.

Ejder menade emellertid att ortnamnet Järrestad skall uppfattas så, att plat
sen var säte för en person som bar titeln Jarl, och öppnar också för möjligheten 
att personerna var ”...rent av fler, och då väl efter varandra, eftersom Jarla fak
tiskt är genitiv pluralis av jarl. Vi kan ju i fantasien föreställa oss ett hövdinga- 
säte, där en mäktig hövdingasläkt har residerat eller en hövdingatradition har 
förvaltats” (Ejder 1980:10). Vidare föreslogs att Ingelstad och Järrestads härader

96



ursprungligen varit ”ett enda småkungadöme, vars jarl fått sig tilldelat en min
dre del av det samlade territoriet” (a.a.rll). Detta förslag, som inte framstår 
som särskilt väl grundat, bottnar främst i att det betydligt mindre Järrestad 
härad i viss mån är omslutet av det ungefär dubbelt så stora Ingelstad härad. 
Som en alternativ möjlighet, och som till vissa delar också skall förespråkas i 
detta arbete, har Sten Tesch föreslagit att ”...Järrestad varit centrum i en gam
mal bygd, som även omfattade östra delen av Ingelstad härad, där tingsplatsen 
var belägen i Järrestad” (Tesch 1983:82). Denna diskussion kommer att föras 
utifrån något olikartad utgångspunkter, i kapitel 6 och 8.

Sammanfattningsvis är analyserna av ort- och häradsnamnet Järrestad svåra 
att värdera för icke-filologer. Pamps argumentation synes vila på rent språkliga 
grunder, och baseras sannolikt på Sørensens analyser av namnformen. Ej der 
försöker sätta in namnet i en vidare historisk och social kontext. Detta leder till 
några mindre väl grundade slutsatser, vilka dock inte påverkar sakfrågan. Det 
bör också framhållas att egennamnet Iarli eller Jarle inte är känt i södra Skan
dinavien under yngre järnålder (DGP). Det är rimligt att tillmäta det arkeolo
giska källmaterialet ett stort värde i diskussion kring ortnamnets betydelse. Av 
särskilt intresse är då naturligtvis hallsekvensen, som kan sägas ge stöd åt Ejders 
tolkning av förledens genitiv pluralform.

Jordnatur, skifteskarta och aktörer

Om Ejders uppfattning om Järrestad såsom sätet för en jarl, eller snarare en 
succession av jarlar, är korrekt, så är en individ med titeln ”jarl” den äldsta 
kända aktören som kan knytas till Järrestad; i annat fall en man vid namn Jarle.

Som andra aktörer av särskild betydelse i Järrestadområdet tonar särskilt 
den tidigmedeltida danska kungamakten och ärkebiskopen fram. För Järrestads 
del är det framför allt ett kyrkligt ägande som framträder i det skriftliga käll
materialet medan Tommarp (Tumathorp) är förtecknat som kungalev i kung 
Valdemars jordebok (1231). Av andra urkunder som är av betydelse i diskus
sionen kring de tidiga ägandeförhållandena i området finns ett brev utfärdat år 
1322, där ärkebiskop Esger bekräftar de gåvor med vilka ärkebiskop Eskil grun
dade Premonstratenserklostret i Tommarp vid mitten av 1100-talet. Utöver vad 
Eskil sägs ha skänkt av ”eget” gods i Tommarp, inklusive S:t Petri kyrka, skall 
Vårfrukyrkan i Tommarp, samt kyrkorna i Järrestad, Gladsax, Simrishamn och 
Vallby ha annekterats till klostrets uppbyggnad och underhåll (DRB 2:8 nr 451).

Mats Riddersporre visar i sin genomgång av det skriftliga källmaterialet på 
att religiösa institutioner var dominerande markägare i Järrestad. Materialet 
består i stor utsträckning av jordeböcker och liknande, medan omnämnanden i 
diplom och liknande är sällsynta. Undersökningen visar på att fyra gårdar kan 
tillskrivas Tommarps kloster, och 12 gårdar ärkebiskopsstiftet, bland de senare
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en skudgård. Bortsett från ett par osäkert lokaliserade gårdar är det påfallande 
tyst i diplom och andra källor kring andra ägarkategorier, och ärkestiftets går
dar är dokumenterade först under tidigt 1500-tal. Riddersporre föreslår som en 
möjlighet att Järrestads by redan från tidig medeltid till övervägande del ingått 
i ärkebiskopens ämbetsgods (Riddersporre 2003:223).

De skriftliga källorna ger således inte mycket information om tiden före 1500- 
talet, vilket däremot den retrogressiva kartanalysen av det äldre tegskiftet i Järrestad 
gör. Riddersporre visar att tegskiftet följde bolskiftets principer, det vill säga att 
flera gårdar hörde samman i gårdsgrupper, eller bol. Detta skifte är för stora delar 
av byarealen utfört i enlighet med vad som betecknas som normala principer, 
vilket innebär att de olika bolens tegar följer varandra i någorlunda ordning. Flera 
anmärkningsvärda avsteg från denna ordning kan emellertid konstateras. Mest 
frapperande är att tre, möjligen fyra gårdsgrupper disponerade över stora, sam
manhängande ägoområden som inte anges som tegskiftade. Det största av dessa 
sammanfaller med läget för den undersökta delen av bosättningen och hallkomp
lexet söder om byn, vilka i figur 18 motsvaras av ägorna med marknamnen Aåk- 
rarne och Tofterna i sin helhet, och delar av Hestebier längst i öster. Riddersporre 
betonar att kopplingen mellan hallkomplex och lantmäterikartans ”storgårds- 
domän” är det rumsliga sambandet, vilket inte behöver betyda att det finns ett 
direkt orsakssamband. Samtidigt konstateras att analyser av tegskiften i andra 
byar visar på samband av generell art mellan liknande storgårdsstrukturer i 
lantmäterikartor och arkeologiska dateringar till yngre järnålder.

Riddersporre konstaterar emellertid också att Järrestad skiljer sig från andra 
byar som analyserats, genom att ovan nämnda indikationer på ”storgårdsdo- 
mäner” förekommer i olika delar av byn. Av figur 18 framgår att byns marker 
var indelade i tre vångar och en ängsvång. Riddersporre noterar att de ägoområden 
som antas motsvara”storgårdsdomänerna” intar en placering i förhållande till 
denna indelning som gör det troligt att de representerar en äldre markanvänd
ning. Jag ämnar inte gå in ytterligare i detalj på analysen, och sammanfattar 
istället kort Riddersporres hypotetiska skiss av de tre skeden som identifieras. 
Det äldsta skedet karakteriseras av storgårdsmarker i samlade ägoblock, ”kan
ske ursprungligen ingående i en och samma stordrift med inriktning på kontroll 
över ekonomiska resurser som betesmark och kvarndrift” (a.a.:236). Vid sidan 
av storgården eller storgårdarna fanns eventuellt mindre enheter med tegskiftade 
marker. I nästa skede etableras vångasystemet som är anpassat till tresäde. Ägo
områdena som associeras med storgårdsdriften var oförändrade, och fick en sty
rande funktion vid utläggningen av vångarna. Om storgården/storgårdarna var 
intakta i detta skede, eller om de delats upp på mindre enheter, är emellertid en 
öppen fråga. Det yngsta skedet, som eventuellt kan ha varit en utdragen pro
cess, karakteriseras av fortsatt odlingsexpansion. Tidigare betesmark odlas suc
cessivt upp, liksom de perifera delarna av vångamarken.
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Figur 18. Rekonstruktion av markanvändning före enskiftet baserat på konceptkartan över Järrestad 
år 1810. Kartan visar marknamn, åker (vit), äng (grå), vattendrag, vägar, hägnader och 
bebyggelsen på bytomten.

Reconstruction of land usage before the enskifte reallotment, based on the original map 
of Järrestad 1810. The map shows field-names, arable (white), hay meadows (grey), 
watercourses, roads, fences and the location of the farmsteads in the village core (Ridder
sporre 2003:229).

Riddersporre framhåller att det inte finns några kronologiska hållpunkter för 
de tre skeden som skisseras, och trycker på att det inte finns några huvudgårds- 
indikationer i det skriftliga materialet från senmedeltid och framåt. Detta skulle 
kunna indikera att omstruktureringen och uppdelningen av storgårdsdomänen 
(eller domänerna) ägt rum i högmedeltid eller tidigare. Snarare än att se ett 
direkt samband mellan det arkeologiskt påvisade yngre järnålderskomplexet 
och kartanalysens storgårdsstruktur föreslås att den senare kan ha uppkommit 
som en följd av att järnålderns storgård omstrukturerades. Detta kan ha skett
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antingen genom att dess läge i byn omlokaliserades, eller helt enkelt genom att 
den upphörde att existera. Kyrkans placering mitt på bygatan föreslås avslut
ningsvis vara en indikation som tyder på det senare. Erfarenheterna av Ystad- 
projektet, där huvudgårdarna kom att stå i centrum för analysen, visar på att 
de äldsta kyrkorna som regel hade ett mycket nära rumsligt samband med 
huvudgårdarna. För de byar där kyrkorna var placerade mitt på bygatan är det 
tänkbart att kommunala eller centralkyrkliga initiativ kan spåras (Anglert 1995).

Ett omfattande kungligt ägandet i Järrestadområdet framskymtar i ett privi- 
legiebrev utfärdat år 1161, vilket är känt genom en avskrift som dateras 1430. 
I detta dokument tillerkänns klostret två kyrkor i Tommarp, kyrkan S:t Nicolaus 
i Simrishamn, samt fem vattenkvarnar6 i Tommarpsån (DRB 1:2 nr 143). Det 
går inte att med säkerhet avgöra om de egendomar som specificeras i de senare 
avskrifterna ingick i de ursprungliga donationerna, eller om de tillkommit i 
senare skeden (Riddersporre 2003:220). Brevets äkthet är också omtvistad (And
rén 1985:175). Genom uppgiften i Kung Valdemars jordebok står det emeller
tid klart att Tommarp räknades som kungalev, vilket också en rad andra om
ständigheter visar på.

Avslutningsvis skall ytterligare en kunglig aktör som var verksam i området 
nämnas. Snorre uppger i Heimskringla, Magnussönernas saga, kap 24, att den 
norske kungen Sigurd Jorsalafar höll husting vid Svimarös, varefter ett ”torp 
som heter Tumathorp” plundrades. Detta skall ha skett 1123 (Andrén 1985:175, 
183). Elärjningen av Tommarp kan eventuellt förklaras utifrån de många för
vecklingar som synes ha varit förknippade med Kalmare ledung. Utifrån Snor
res framställning kan härjningen möjligen ses mot bakgrund av att den danska 
kungen inte anslöt till detta krigståg så som var uppgjort, och att han därmed 
därmed svek överenskommelsen. Frågan är om plundringen i Tommarp helt 
enkelt kan uppfattas som en bestraffning av kung Niels, eller om andra motiv 
spelade in?

Jättestad som kringskuren elitenklav

I en studie kring tidig riksbildning (state formation) i södra Skandinavien som 
utfördes under 1990-talet valde Tina Thurston Järrestads härad som ett pri
märt analysobjekt. Analysen utfördes inom ramen för ett avhandlingsarbete 
(1996), och publicerades i omarbetad form år 2001. Det centrala källmaterialet 
utgörs av Arrhenius fosfatkartering (Arrhenius 1934). Denna kompletterades 
med egna provtagningar och specialinventeringar av ett antal bosättningar i 
Järrestads härad, däribland Järrestad. Fosfatkarteringarna låg till grund för 
uppskattningar av boplatsernas antal och storlek under yngre järnålder, och för 
en utvärdering av Arrhenius fosfatkartering som helhet. På grundval av dessa 
data och ortnamnsforskningens dateringar av de historiskt kända byarna i
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området konstruerades rank-size kurvor för bosättningsmönstret i Järrestad 
härad vid olika tidpunkter under yngre järnålder och tidig medeltid. Dessa jäm
fördes sedan med motsvarande kurvor som upprättades för andra sydskånska 
härader, baserade på Arrhenius fosfatkartering. Slutligen upprättades kurvor 
för samtliga analyserade sydskånska härader, vilka jämfördes med motsvarande 
som upprättades för västra Danmark; den senare byggde på uppskattningar av 
befolkningsantal utifrån arkeologiska källor.

De rank-size kurvor som upprättades för Järrestad härad var signifikant 
konvexa till formen, som ett resultat av att en grupp med flera bosättningar var 
relativt jämnstora. Enligt de uppskattningar som gjordes var Järrestad den tredje 
respektive fjärde till ytan största bosättningen i häradet vid de båda ”mät
tillfällena” kring 800 respektive 980. Utöver denna grupp med relativt jämn
stora bosättningar fanns ett antal små bosättningar. Detta bebyggelsemönster 
uppges ha varit i stora drag oförändrat fram till cirka 1050-1100, då Tommarp 
tonar fram som en storleksmässigt klart dominerande bosättning i området. 
Gruppen med jämnstora bosättningar antas ha krympt avsevärt i storlek vid 
denna tid, och närmat sig gruppen med små bosättningar vilken nu utökats 
som en följd av både inre och yttre kolonisering.

Inom den teoribildning som rank-size analyser relaterar till, indikerar en 
”konvex kurva” av det slag som Järrestad härad enligt Thurstons beräkningar 
uppvisar, att det inte fanns något distinkt ekonomiskt, politiskt eller socialt 
centrum i det analyserade systemet. Detta kännetecknas istället av en låg grad 
av politisk och ekonomisk integration, och en ringa grad av vertikala förbindel
ser mellan större och mindre enheter. Alternativt kan den konvexa kurvan upp
stå som en konsekvens av att analysområdet avgränsats felaktigt, vilket kan 
resultera i att mer än ett ”system” är representerat. Den anses också kunna 
avspegla ett område som utgör en marginell del i ett större system. Slutligen 
finns det exempel på att långvarigt hävdade bebyggelsestrukturer av ett lik
nande slag fortfor att hävdas också efter det att stora politiska och ekonomiska 
förändringar hade inträffat (Thurston 1996 och där anförd litt.).

Analysen av bebyggelsestrukturen i Järrestad härad mynnade ut i slutsatsen 
att makten på lokal nivå var i hög grad kringskuren under vikingatid, och att de 
sociala institutionerna inte var centraliserade (a.a.:222 f): Based on the social 
code of the era, in which governmental interference was expected to be minimal 
and warlords were the servants rather than the rulers of their districts, this poor 
integration means that this social system was still in place (a.a.:223). En 
socioekonomisk struktur som utmärktes av en låg grad av integration och centra
lisering, utesluter emellertid inte, menar Thurston, att det fanns ett slags centrum, 
och bosättningen i Järrestad karakteriseras följaktligen som en ”elitenklav" (a.a.: 
222). Denna uppfattning grundades på att orten namngivit häradet, på de arkeo
logiska observationer som gjorts fram till denna tid, och på de skillnader mellan
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Järrestad och de andra bosättningarna i häradet som framkom genom de egna 
fosfatkarteringarna (Thurston 2001:232).

I de rank-size kurvor som Thurston upprättade för olika härader i södra 
Skåne visade sig kurvorna för Järrestad härad vara de mest utpräglat konvexa. 
Kurvorna varierade annars en hel del från härad till härad. I flera andra hära
der fanns bosättningar som storleksmässigt intog en mycket dominerande ställ
ning, varav det mest slående exemplet utgörs av Uppåkra, i Bara härad. Dessa 
variationer tyder, enligt Thurston, på att den sociala organisationens komplexi
tet varierade påtagligt i södra Skåne. Slutligen jämfördes en kurva som var 
gemensam för de analyserade häraderna i södra Skåne med kurvan som kon
struerats för västra Danmark. Jämförelsen resulterade i slutsatsen att den so
ciala organisationens komplexitet var generellt sett lägre i Skåne, i termer av 
mindre hierarkiska strukturer och färre beslutsnivåer. Detta antogs bero på att 
resterna av en äldre ”social kod”, som utmärktes av en högre grad av jämlikhet 
mellan fria individer, dröjde sig kvar längre i Skåne än i västra Danmark.

Järrestad som centralbosättning i ett godskomplex

Johan Callmer har diskuterat Järrestad i olika sammanhang. I en artikel (1995) 
diskuteras Järrestad som ett exempel på järnålderns centralbosättningar, vilka 
bland annat karakteriseras av knytningen till specialiserat hantverk. I en senare 
artikel (2001) anförs Järrestad som ett av en rad exempel på järnålderns gods
bildningar. Dessa diskuteras utifrån en modell, som något klumpigt kan över
sättas med ”solsystemsmodellen”, vilken hämtat inspiration från von Thunens 
idéer kring det ideala sättet att organisera markresurser. Modellen förutsätter 
en existerande hierarkisk ordning, och framträder rumsligt som koncentriska 
zoner av gradvis mindre intensiva former för markanvändning. Översatt till 
skandinavisk järnålder och godsorganisation innebär modellen att godset ut
gör en sammanhållen enhet som är uppbyggd kring en central bosättning, en 
huvudgård, vilken omgavs av ett antal underordnade satellitbosättningar, i form 
av ensamgårdar eller byar. En sådan sammanhållen rumslighet, karakteriserar 
de tidigaste godskomplexen i Skandinavien, vilka har rekonstruerats utifrån 
skriftligt källmaterial. Erik Ulsigs analyser av själländska gods under 1100- 
talet, visar att dessa var organiserade så, att en huvudgård var belägen i en 
byliknande bosättning, vars mark den ägde. Inte sällan ingick också angräns
ande byar, helt eller delvis, i godskomplexet (Ulsig 1968). Callmer lägger också 
vikt vid att den kultkontinuitet som Charlotte Fabech (1991) påvisat tyder på 
att det sammanhållna godskomplexet kan föras tillbaka i tid, och diskuterar 
också de tidiga godsbildningarna i det frankiska riket.

Callmer utgår i analysen från ett antal arkeologiskt mer eller mindre väl 
kända ”centralplatser”, och försöker sedan att identifiera spår efter ett mark
utnyttjande runt dessa platser som överensstämmer med modellen, så som den
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Fig. 19. Landskapet kring Järrestad med fosfatvärden över 100 P° enligt Arrhenius fostatkartering 
(Arrheniusl934). Höjdkurvor med 5 m, 10 m, 20 etc.

The surroundings of Järrestad with phosphate values of WO P" and more indicated. 
Data according to Arrhenius (1934). Contours are given for 5 m, 10 m, 20 m, 40 m etc. 
(Calimer 2001:119).

kan antas ha avsatt spår i det historiskt kända kulturlandskapet, i fosfatkarte- 
ringar, och spridningen av arkeologiskt material. Analysen låter antyda att 
godskomplexen huvudsakligen var lokaliserade i två lägen i landskapet. Vanli
gast var ett centralt läge inom ett vidsträckt, tätt befolkat område. Det andra 
läget karakteriseras som distalt, på gränsen mellan bebyggda och obebyggda 
områden. Bland platserna med centralt läge i bygden uppfattas Uppåkra som 
den mest tydliga exponenten, och Järrestad uppfattas också i detta perspektiv.

I ett försöka att beskriva Järrestad som godskomplex och uppskatta omfatt
ningen av det, fäster Callmer stor vikt vid att fem bebyggelseenheter med efter- 
leden -torp finns utmed ådalen, vilka omger den centrala bosättningen i Järrestad. 
Dessa är från väster räknat Tågarp, Tommarp, Vranarp, Viarp och Gröstorp 
(fig. 19). Endast Gladsax i norr bryter denna krets av torpenheter kring Järrestad. 
Rumsligheten kan jämföras med Uppåkra, där inte mindre än nio torpenheter 
är belägna i en krets runt den centrala bosättningen. Bebyggelseenheter med
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Särhägnade områden har framkommit i andra gårdsmiljöer än de som hittills 
diskuterats. De två särhägnade områdena på storgårdstoften i Vorbasse repre
senterar två faser under sen vikingatid (Hvass 1980:164 f). I båda faser fanns 
större byggnader, som kan tänkas vara sena hallar, vars gavlar var integrerade 
i de hägnade områdena. I den äldsta fasen finns i likhet med Toftegård en liten 
byggnad, vars långsida är integrerad i hägnet, och ytterligare en liten kvadra
tisk byggnad i ett hörn av det inhägnade området. I den yngre fasen är rumslig
heten betydligt mer komplex. Flera hägnade områden är belägna mellan hallen 
i väster, ett långhus i öster, och en mindre byggnad norr om dessa, vilken kunde 
sättas i samband med bronsgjutning. Hägnaderna ger intryck av att knyta sam
man byggnaderna (jfr Jørgensen 1998:243). Rättshistoriker Anette Hoff sätter 
de inhägnade områdena i Vorbasse-gården i samband med begreppet Lægarth, 
som omnämns i medeltida danska lagtexter, vilket dock mer generellt ses som 
ett inhägnat område i anslutning till gårdens boningshus som var avsett att ge 
lä (Hoff 1997:64 f, 83). Det är emellertid värt att notera att bebyggelsen på den 
nämnda gården vid Bul brogård vid Tissø är strukturerad på ett sätt som påmin
ner om det sistnämnda; boningshus och hall är belägna på vardera sidor av ett 
hägnat område, och ytterligare en byggnad, av ännu oviss funktion är integre
rad i hägnet. Mer detaljerade analyser av ”magnatgården” i Vorbasse har inte 
kunnat göras, men det förefaller inte osannolikt att de nämnda inhägnaderna 
skall tillmätas andra innebörder än vindskydd.

De diskussioner som har förts kring den vikingatida gårdsanläggningen i 
Omgård framstår då som mer fruktbara. Mot slutet av 900-talet uppfördes en 
stor hall på denna plats, och gårdens kultplats, som var belägen ett stycke från 
hallen bestod av ett stenröse och en inhägnad slaktplats med ett mindre hus och 
en brunn. I ett senare skede uppfördes dessutom en gårdskyrka med östkor på 
samma plats (Nielsen 1980, 1987, 1991). Också denna miljö har varit föremål 
för tolkningar i relation till begrepp som förekommer i skriftliga källor, i detta 
fall begreppet Stavgard, som dels nämns i 1200-talstexter och dels förekommer 
som platsnamn på Gotland. Ola Kyhlberg (1991:108) föreslår att den inhäg
nade platsen på Omgård kan tänkas motsvara detta begrepp, och tänker sig 
också att stenröset kan vara ett harg. Begreppet Stavgard nämns i Gutasagan 
(kap 1), i en passage som i flera avseenden är av intresse för diskussionen kring 
Järrestad, och som skall återges i sin helhet.

”Före den tiden och länge därefter trodde man på hult och på högar, helge
domar och stavgårdar och på hedniska gudar. De offrade sina söner och döttrar 
och boskap jämte mat och dryck. Det gjorde de efter sin vantro. Hela landet 
hade för sig det högsta blotet med människor. Eljest hade var treding sitt blot. 
Och smärre ting hade mindre blot med boskap, mat och dryck. De kallas offer
bröder ty de offrade alla tillsammans” (Holmbäck & Wessen 1979:292).
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ändeisen -torp dateras av ortnamnsforskningen vanligen till sen vikingatid eller 
tidig medeltid och återfinns ofta i perifert i förhållande till de tätt befolkade 
slättbygderna, eller i jämförelsevis sent koloniserade skogsområden, och antas 
då avspegla en yttre kolonisationsprocess. Callmer menar att närvaron av flera 
torpenheter i dessa centrala landskapsavsnitt som karakteriseras av lång 
bebyggelsehävd bryter detta mönster. När torpenheter är centralt belägna i en 
bygd med gammal bebyggelsehävd, så intar dessa inte sällan tydligt sekundära 
lägen i förhållande till närbelägna bebyggelseenheter med äldre namnformer. De 
antas då vanligen avspegla en inre kolonisationsprocess, som utgick från dessa 
äldre enheter (jfr Hoff 1997). Callmer menar emellertid att de äldre enheter som 
gränsar mot torpenheterna kring Uppåkra eller Järrestad framstår som rumsligt 
sett väl separerade från dessa, och att sådana kopplingar inte är tydliga.

Vad mera är, Callmer visar också på att det i många fall finns spår efter äldre 
bebyggelser i anslutning till torpenheterna. I Uppåkraområdet framträder detta 
mönster som tydligare än i Järrestad, eftersom fler arkeologiska undersökningar 
utförts i anslutning till torpenheterna i detta område. Mot bakgrund av dessa 
resultat föreslås torpenheterna i båda områden vara äldre än vad ortnamns- 
forskare som regel tänkt sig, och att de anlagts som underordnade bebyggelse
enheter inom ramen för godskomplexen. Som Callmer påpekar, kan godsens 
omfattning ha varierat starkt under loppet av yngre järnålder. Det mönster som 
avtecknar sig i de källmaterial som står till buds antas motsvara ett förhållan
devis sent skede i godsens historia.

Diskussion
Det kan omedelbart konstateras att de hypoteser Thurston och Callmer för 
fram inte är helt förenliga. Thurston är av uppfattningen att den makt som 
praktiserades av individer eller grupperingar i Järrestad var starkt kringskuren, 
att de sociala institutionerna i området var decentraliserade, och att relationer
na mellan bosättningarna karakteriserades av en låg grad av integration. Callmer 
rekonstruerar ett större godskomplex med Järrestad som centralbosättning och 
menar att detta var ett bland flera godskomplex som var spridda runtomkring 
i södra Skandinavien. Dessa gods föreslås vara hierarkiskt uppbyggda, centra
liserade och specialiserade. De organiserades på detta sätt för att effektivt skapa 
ett överskott som möjliggjorde försörjningen av ett växande antal specialister, 
exempelvis krigare och hantverkare.

Ser vi till det arkeologiska materialet från Järrestad, så visar detta på att 
hallkomplexet på centralbosättningen i Järrestad var kontinuerligt i bruk un
der en 400 till 500 år lång period. Hallområdet var från och med skede 1 utfor
mat på så vis att det knappast kan sägas råda någon tvekan om att de individer
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och grupperingar som kontrollerade platsen var delaktiga i ett aristokratiskt nät
verk med vida förgreningar. Från och med skede 2 och framåt är likheterna med 
hallkomplex i andra regioner så stora att det inte råder någon tvekan om att 
förbindelserna var intensiva, och att mer direkta samband kan ha funnits. Samti
digt visar miljöanalyserna att marken i anslutning till den centrala bosättningen 
utnyttjades ensidigt till bete, och indikerat dessutom att det var statusdjur som 
häst och nötkreatur dominerade i djurbeståndet på platsen. Vidare visar resulta
ten att specialister av olika slag åtminstone tidvis var verksamma vid huvudgården, 
och att gästabud, kultutövning, och festande skedde vid återkommande tillfällen.

Sammantaget är de arkeologiska resultaten från Järrestad av uppenbart in
tresse sett i relation till Callmers hypotes att Järrestad skall uppfattas som en 
centralbosättning i ett sammanhållet godskomplex. Det är knappast troligt att 
ett sådant komplex kunde drivas kontinuerligt under en så lång tid om inte 
överföringar skedde från kringliggande bosättningar med viss regelbundenhet. 
Vissa indikationer på att organisatoriska förändringar skedde under perioden 
ifråga har diskuterats, men dessa behöver inte ha inneburit att rumsligheten 
förändrades nämnvärt förrän vid tiden omkring 1000-1050, då Tommarp tycks 
ha övertagit Järrestads centralortsfunktion i området.

Ett problem med Callmers rekonstruktion av Uppåkra och Järrestad som gods
komplex med underordnade bosättningar består i att ortnamnsforskningen som 
regel antar att torpnamnen var produktiva från och med sen vikingatid (jfr Callmer 
2001). Callmer föreslår att namntypen skall förlängas bakåt i tid, och föreslår att 
det för vissa torpnamn finns ett närmare kronologiskt samband med de tyska 
dorfnamnen, som antas ha varit produktiva från 500-talet och framåt (jfr Hoff 
1997:123). En annan möjlighet, som föreslås av Mats Anglert (1995, 2003), är 
att torpnamnen i vissa fall är sekundära i förhållande till bebyggelserna, och att 
det förändrade namnskicket sammanhänger med strukturella förändringar som 
inträffade I samband med att nya former för överhöghet introducerades under 
senvikingatid och tidigmedeltid. Denna diskussion skall föras vidare i kapitel 8. 
Det bör tilläggas att en sådan, mer konventionell datering av namnskicket till 
(sen) vikingatid och tidig medeltid inte motsäger hypotesen att Järrestad kan ha 
varit en tidig godsbildning. Förekomsten av torpnamn indikerar snarare att gods
komplexet ifråga blev föremål för en omstrukturering. När det gäller synen på 
organisationen av järnålder sgodset kan det emellertid vara befogat att ifråga
sätta Callmers uppfattning om graden av centralisering och specialisering. Den 
kan ställas mot Thurstons uppfattning att bosättningsmönstret i Järrestads härad 
ger uttryck för svag integration och en låg grad av centralisering.

Den kritik som kan riktas mot Thurstons analys består bland annat i att de 
variationer och komplexa samband som karakteriserar den yngre järnålderns be
byggelsemönster inte kommer till uttryck i analysen. Detta är, menar jag, en konse
kvens av att kvantifierbara data prioriteras så starkt i analysen. Fosfatkartering
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och storleksberäkningar utgör starkt generaliserade data. Ett ensidigt utnyttjande 
av kvantitativa data av denna typ riskerar att leda till att bosättningar uppfattas 
som ytor utan mer specifikt innehåll; inbördes samband blir svåra att identifiera. 
Man kan hävda att analysmetoden blir styrande för resultatet. Thurston försöker 
lösa detta dilemma genom att kontextualisera analysresultaten på olika sätt, vil
ket enligt min mening inte kompenserar bristen på arkeologiska data i den grund
läggande analysen. Ett annat problem består i huruvida Järrestad härad verkli
gen kan sägas ha utgjort ett eget ”system” under yngre järnålder, vilket är Thurs
tons självklara utgångspunkt. Det är värt att notera att en rank/size kurva kon
struerades för grannhäradet Ingelstad i väster, vilken uppvisar betydligt större 
likheter med de kurvor i sydvästra Skåne som sägs indikera organisatorisk kom
plexitet. Flera potentiella svagheter med analysen kan då skönjas. Järrestad hä
rad kan vara en del i ett större system, och subsystems kan förekomma i området, 
exempelvis i form av godskomplex som innefattar flera bebyggelseenheter. Slut
ligen skall det påpekas att ortnamnsforskningens dateringar i stor utsträckning 
tas för givna. Några försök att problematisera förhållandet mellan ortnamn och 
bebyggelse utifrån det arkeologiska källmaterialet görs inte.

Thurstons analys resulterar i att bosättningarna under vendel- och vikinga
tid framstår som helt frikopplade enheter, vilka saknar inbördes samband. 
Hierarkiska relationer kan inte spåras i denna förmodat renodlade endogena 
och ”jämlika” bebyggelsestruktur. Dessa tydliggörs först under sen vikingatid, 
då en exogen maktstruktur etableras av kungamakten/staten. Thurston menar 
att den struktur som då etablerades syftade till att omskapa lokalsamhället 
genom att bryta ned en hävdvunnen samling kring gamla auktoriteter, vilket 
bland annat skedde genom olika typer av platsmanipulation. Indicier för detta 
är att centralorten flyttades från Järrestad till Tommarp, att torpenheterna eta
blerades, och att de äldre bosättningarna i området strukturerades om.

Thurstons scenario kan diskuteras utifrån de relaterade undersöknings
resultaten från Järrestad, vilka snarare indikerar att centralisering och en mak
tens institutionalisering kan påvisas redan under vendeltid, likaså att det för
modade godskomplexet i Järrestad var hierarkiskt uppbyggt. Vidare vill jag 
argumentera för att förändringarna i Järrestad under skede 2 skall ses som ett 
tidigt uttryck för exogena överhöghetsanspråk. Dessa var emellertid högst san
nolikt av en annan art än i det yngre, senvikingatida skedet, då maktstrukturen 
uppvisar territoriella drag (jfr Anglert 1995). Det finns emellertid anledning att 
i likhet med Thurton likna Järrestad vid en “kringskuren elitenklav” under 
större delen av period som granskas här. Järrestads relation till bygden och dess 
förmodade funktion som ”bygdecentrum” framstår ingalunda som oproblema
tisk. Tvärtom väcker den många svåra frågor. För att kunna belysa några av 
dessa är det nödvändigt att vidga analysområdet och bredda källmaterialet.
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► Det arkeologiska materialet från Järrestad som presenterades i föregående kapi
tel ligger till grund för uppfattningen att bosättningen kontrollerades av individer 
och grupperingar som var aktörer i ett aristokratiskt nätverk, med förgreningar i 
främst sydöstra Skandinavien, enligt områdesdefinitionen i kapitel 2. Något till
spetsat kan man hävda att det var just deltagandet i sådana nätverk, där gruppe
ringar från olika regioner knöts samman, som låg till grund för vissa familjers 
och individers möjligheter att skapa sig en särställning (jfr Helms 1988). Fyra 
gårdskomplex skall granskas närmare i detta kapitel, i syfte att förankra denna 
uppfattning och belysa den på olika sätt. Gårdarna uppvisar i något varierande 
grad likheter med Järrestad, och man kan förmoda att de kan passas in i något 
skiftande sociala nivåer inom de aristokratiska nätverken, och att det finns sam
band mellan dem som är av mer direkt art (jfr Jørgensen 2001:74 ff;, 2002:245).

De jämförelser som skall 
göras kretsar kring hallen och 
dess närmiljö. Gårdsanlägg
ningarna har valts för att de i 
likhet med Järrestad bedöms 
innehålla sekvenser av hallar, 
vilket skiljer dem från andra 
gårdar och bosättningar. Med 
begreppet hallsekvens avses 
en serie av hallbyggnader, 
vilka uppförts i omedelbar närhet till varandra, och som avlöser varandra i 
kontinuerlig följd. Sekvenserna möjliggör systematiska jämförelser över en lång 
tidsperiod. De föregångare och efterföljare till sekvenserna som i några fall, 
med varierande tydlighet finns i de nära omgivningarna räknas således inte till 
sekvensen. Detta innebär givetvis inte att de saknar intresse, endast att de hålls 
isär begreppsmässigt.

Syftet med de jämförande analyser som görs i detta kapitel är att försöka 
skapa en något fastare grund för de fördjupade diskussioner som sedan skall 
föras. Utöver hallen och hallens närområde skall också landskapen och fornläm- 
ningsmiljöerna diskuteras, liksom bosättningsstruktur och fyndmaterial. Av
slutningsvis jämförs sekvenserna bland annat med avseende på kronologi, kon
tinuitet, och rumslighet, varefter diskussioner kring aristokratiska nätverk och 
vad sekvenserna kan tänkas representera inleds.

4. Jämförande perspektiv

Kort om hallen
Först några inledande ord om den byggnad som står i centrum för de redovisning
ar och jämförelser som skall följa. Michael Thompson definierar den medeltida
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hallen i Europa som en byggnad tillhörig en individ med auktoritet, vilken kunde 
användas för en rad syften, huvudsakligen dock fest och underhållning. Den 
var normalt sett inte avsedd att bo i, men kunde användas också för detta 
ändamål när behov uppstod (Thompson 1995:5 f). Thompson föreslår att hall
ens ursprung i Europa skall knytas till mykensk bronsålder och begreppet mega
ron, med vilket Homeros avsåg ett stort rum i det kungliga palatset, där hovet 
och gästerna samlades, och intog sina måltider. I diskussionen kring den väst
europeiska hallens uppkomst läggs vikt vid det romerska inflytandet, exempel
vis de stora basilikorna som uppfördes i de romerska städerna, och palatsen i 
Trier och Split (a.a.: 8).

Herschend menar att den skandinaviska järnåldershallens ursprung kan spå
ras tillbaka till utvidgningen av bostadsdelen i det traditionella långhuset under 
äldre romersk järnålder, som ett resultat av romerska influenser (Herschend 
1998; jfr också Andersson &c Herschend 1997). Senast under 300-talet utveck
lades hallen som en egen, fristående byggnad, vilken fick stor geografisk sprid
ning (Herschend 1993, 1998). Hallarna var belägna på stora gårdar, och be
stod vanligtvis av ett rum, med ett minimum av takbärande stolpar. Vidare 
användes inte härden i detta rum till matlagning eller hantverk, och fyndmate
rialet skiljer sig från övriga hus på gården. Slutligen intar hallen ofta ett speci
ellt läge på gårdstomten (Herschend 1998:14 ff). Att mer generellt definiera 
hallen kan vara problematiskt, av flera orsaker. Samtidigt som hallen knyter an 
till värderingar som spriddes över stora geografiska områden, så ger den också 
uttryck för ”ägarens” eller den ledande familjens sociala ställning, preferenser, 
och behov. Dess funktion som ”samlingsplats” i olika sammanhang innebär att 
olika krav kan ha ställts på den i områden med olikartade förutsättningar, ex
empelvis klimat och befolkningstäthet. Dessutom förändrades hallen över tid. 
Dess utveckling under loppet av yngre järnålder kan stå som uttryck för social 
förändring i riktning mot centralisering och hierarkisering. Hallen var, som 
Herschend uttrycker det ...born out of the res publica eventually to dominate it 
(a.a.: 19). I enlighet med detta synsätt uppfattas hallen som ett aktivt medium, 
och tillmäts en potential att vidmakthålla och inom vissa ramar också förändra 
social organisation och praxis.

De äldsta hallarna utgjordes enligt beskrivningen ovan av små byggnader 
med ett rum, vilka står i kontrast mot den stora byggnaden i Gudme (Sørensen 
1994). Det är emellertid oklart om denna byggnad skall ses som ett privat bo
stadshus eller en egentlig hall, vilket jag skall återkomma till. I alla händelser 
framstår denna byggnad ännu så länge som ett undantag; möjligen kan den ses 
som en förelöpare till de yngre hallar, som skall diskuteras i detta arbete. Dessa 
är av något varierande, men generellt sett stora dimensioner, och innehåller flera 
mindre rum utöver den stora salen. I flera fall kan rumsindelningen sannolikt
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förknippas med en funktion som ett mer eller mindre permanent residens, även 
om det kan vara svårt att påvisa med säkerhet. De största hallarna, med mest 
komplex rumsindelning betecknas av Berschend som kungliga hallar (Uppsala 
och Lejre), medan de något mindre hallarna med inte fullt så komplex disposi
tion ses i analogi med de äldre, mindre hallarna vilka tillskrivs småkungar och 
lokala eliter (Berschend 1998:17 f, 168).

Utan att mer i detalj föregå framställningen, kan det konstateras att de yngre 
hallar som skall diskuteras är generellt sett stora och rumsligt komplexa. Det är 
således denna yngre typ av hall, vilken närmast kan beskrivas som en ”multi
funktionell” hall, som skall stå i centrum för intresset. I anslutning till denna 
typ av hall uppfördes emellertid också andra byggnader och strukturer. Flera 
forskare har uppmärksammat att det ibland förekommer en mindre byggnad 
som på olika sätt framstår som speciell. Den är ofta direkt integrerad med den 
stora hallbyggnaden, och i flera fall finns det sekvenser också av denna bygg
nad (Jørgensen 1998).

På den nämnda gården i Gudme, strax söder om den stora byggnaden, finns 
spår efter sex något så när likartade byggnader på samma plats, och det är 
tydligt att dessa representerar ett betydligt längre tidsspann än den stora bygg
naden (Sørensen 1994). Under senare år har en likaså jämförelsevis liten bygg
nad undersökts i Uppåkra, som med små förändringar synes ha varit i bruk 
under en exceptionellt lång period, från yngre romersk järnålder och in i vikinga
tid. Till skillnad från motsvarigheten i Gudme reparerades och återuppfördes 
den på exakt samma plats. Av konstruktionen att döma rör det sig i detta fall 
uppenbarligen om en mycket högrest byggnad som kan ha uppvisat likheter 
med en stavkyrka (Larsson 8c Lenntorp 2004).

De palissadomgärdade byggnaderna vid Tissø och Järrestad kan då möjli
gen tillmätas liknande funktioner, och jämförbara byggnader förekommer också 
på en rad andra gårdskomplex under yngre järnålder. I flera fall kan långa, 
kontinuerliga sekvenser påvisas, som visar att dessa byggnader förekom paral
lellt med hallen (Jørgensen 1998). Över tid varierar dessa byggnader emellertid 
ganska mycket i utförande, och i två fall (Lejre och Järrestad) utgörs de yngsta 
husen i sekvenserna av grophus.

Tolkningarna av dessa ”sidohus” (jfr Andrén 2002:315 ff) varierar. Utifrån 
analogier med bland annat några mellansvenska motsvarigheter och diskussio
ner kring norröna texter har de bland annat föreslagits motsvara begreppet 
”harg” och tillskrivits kultiska eller ceremoniella funktioner (Jørgensen 1998; 
Andrén 2002:315 ff; Larsson 2002). Inom de ytor som hittills undersökts i 
Uppåkra har man inte funnit några säkra motsvarigheter till den stora byggna
den i Gudme, och den lilla, men sannolikt mycket högresta byggnaden har då 
preliminärt tillmätts de funktioner som nämndes ovan. Det bör tilläggas att ett
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mycket omfattande, och i flera avseenden extraordinärt fyndmaterial är knutet 
till huset och dess nära omgivningar (Larsson & Lenntorp 2004). En möjlighet 
som har skisserats av Herschend (artefact.se) baseras på uppfattningen att de 
äldre hallarna generellt sett inte var särskilt stora. Herschend tänker sig då att 
”det som under yngre järnålder blir den stora hallen med flera rum, som till 
exempel i Lejre, ännu kring år 500 är två hus - den lilla offentliga hallen bred
vid det stora privata bostadshuset” (a.a.:3). För de yngre anläggningarnas vid
kommande föreslår Herschend att det skedde en återgång till ett äldre arkitek
toniskt upplägg där hallen som rituellt rum betraktat uppfattas som mera skild 
från ”konungslighetens privata sida” (a.a.).

Innehållen i, och relationerna mellan den stora och den lilla byggnaden som 
återkommer i flera av de anläggningar som skall diskuteras här, är således inte 
helt givna. Det tycks också ha varierat en hel del över tid. Sinsemellan kan de 
mindre byggnaderna i sekvenserna vara högst olikartade. Något hårdraget kan 
en uppemot sju meter hög byggnad i Uppåkra ställas mot de yngsta ”sido- 
husen” i sekvenserna i Järrestad och Lejre, vilka utgjordes av grophus.

Jag skall något mer i detalj återkomma till denna diskussion i samband med 
den fördjupade analysen av hallområdet i Järrestad i kapitel 5. Det står i alla 
händelser klart att de yngre hallmiljöer som skall diskuteras på olika sätt rela
terade till äldre förebilder. Det finns med andra ord sekvenser av hallar i Syd- 
skandinavien som uppvisar en avvikande kronologi i förhållande till de som 
skall diskuteras. Den sekvens som spelades upp på den magnifika gården i Gudme 
upphörde möjligen en tid innan den ”andra vågen” av sekvenser etablerades 
som skall undersökas här. Sekvensen i Uppåkra överlappar emellertid de båda 
perioderna, och kan då förknippas med en i nuläget unik potential att belysa 
denna tradition mer i sin helhet.

Terminologiskt kan det, något förenklat, konstateras att två ord av germanskt 
ursprung med likartad betydelse användes i nordvästra Europa som beteckningar 
på hallen; ”sal” och ”hall” (Brink 1996). Dessa benämningar varierade förmod
ligen geografiskt och över tid. I Beowulf [ 1954] används båda dessa termer för 
att beteckna kung Hrodgars mjödhall, Heorot, eller ”hjorthallen”. Några ort
namn med ordet ”hall” i denna betydelse, som hövdingens eller kungens hall, 
gilleshall eller kulthall, förekommer emellertid inte i Skandinavien. Brink har 
föreslagits att ordet salr, ”sal”, tidigast användes i denna betydelse, och att or
den för ”hall”, holleller healle, introducerades jämförelsevis sent (Brink 1996:251 
ff och anförd litt.). Förslaget bryter mot äldre uppfattningar som framförts inom 
filologin, men får anses ha vunnit allmän acceptans.

Av rent praktiska skäl kommer jag fortsättningsvis att använda mig av be
greppet ”hall” när hallen diskuteras i egenskap av byggnad, medan begreppet 
”sal” används mer specifikt, som beteckning för det stora, centralt belägna
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rummet i hallen. Det skall betonas att dessa beteckningar inte skall förväxlas 
med ordens osäkra, ursprungliga betydelser.

I sagolitteraturen är hallen intimt förknippad med festande, kult, gåvogivning, 
gästabud, gästning och närliggande företeelser som hör samman med aristo
kratiska sedvänjor och maktutövning (exempelvis Brink 1996; Enright 1996; 
Herschend 1997,1998,2001, Lönnroth 1997; Sundquist 2002; Nordberg 2003). 
Dessa skall granskas mer i detalj i kapitel 5, med utgångspunkt från det arkeo
logiska materialet i Järrestad.

Inledande översikt
Antalet gårdskomplex med arkeologiskt undersökta, rumsligt sammanhållna 
sekvenser av hallar som i likhet med Järrestad dateras inom perioden cirka 
600-1000 är än så länge starkt begränsat i Sydskandinavien. Tre av de totalt 
fem gårdsanläggningar som i nuläget kan sägas uppfylla detta kriterium är be
lägna på Själland. Av dessa är Strøby Toftegård beläget i den norra delen av 
Stevns, vid Kögebukten i öster. Gårdskomplexet vid sjön Tissø återfinns i den 
västra delen av ön, vid stora Bält, och Lejre är beläget nära Roskildefjorden i 
norr, som emellertid skär djupt in i ön. Den fjärde gården är belägen vid Slöinge 
i Halland, nära Kattegatt (fig. 20).

De arkeologiska undersökningar som bedrivits på dessa platser varierar högst 
påtagligt i omfång, liksom det publicerade materialet. Undersökningarna av sek
venserna i Lejre och i synnerhet Slöinge har publicerats mer i detalj. De projekt 
som bedrivs kring Lejre, Strøby Toftegård och gården vid sjön Tissø är inte av
slutade, och de resultat som hittills har publicerats skall betraktas som prelimi
nära. För flera av sekvenserna planeras också analyser av olika slag. Dessa om
ständigheter försvårar naturligtvis mer detaljerade jämförelser. När det gäller 
själva hallsekvensen är det troligt att exempelvis de kronologier som har presen
terats kommer att preciseras och justeras. Bedömningen är emellertid att bilden 
inte kommer att förändras på något avgörande sätt, undantaget Slöinge. Efter
som den undersökta ytan på denna plats är jämförelsevis liten, så skulle nya 
utgrävningar säkert besvara de mer grundläggande problem som är förknippade 
med denna sekvens. Sekvensen i Järrestad kunde förvisso inte heller undersökas 
i sin helhet, men de grundläggande dragen bedöms vara tillräckligt väl belysta 
för att relativt detaljerade jämförelser skall kunna genomföras. De begränsningar 
som finns i respektive material kommer att uppmärksammas efter hand.

Ser vi till de miljöer som sekvenserna återfinns i, så står det fullständigt klart 
att nya undersökningar kommer att ge mycket ny information. Under den tid jag 
har arbetat med föreliggande text har nya undersökningar kommit att påverka
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Fig. 20. Huvudgårdarnas belägenhet.

The location of the manors.

bilden av anläggningarna vid Tissø och Lejre. I båda dessa fall har föregångare 
till sekvenserna identifierats i närmiljön. Detta är naturligtvis en anledning i sig 
att fokusera på sekvenserna. De nämnda föregångarna, som framkom hösten 
2002 vid Tissø och i september 2004 i Lejre, kommer således inte att diskuteras 
mer i detalj. När den förra anläggningen publicerades mer i detalj (Jørgensen 
m. fl. 2004) och den senare upptäckten blev känd (roskildemuseum.dk), hade 
detta kapitel i allt väsentligt redan skrivits. Vid bearbetningen av texten vid 
årsskiftet 2004/2005 gjordes endast mindre tillägg och förändringar. Man kan 
inte komma från att upptäckten av föregångare och efterföljare också ger ny 
kunskap om sekvenserna i sig, exempelvis när de etablerades. De båda nämnda 
upptäckterna kan sägas vara symptomatiska för ett dynamiskt forskningsområde 
där nya undersökningar får stora konsekvenser för helhetsbilden eftersom mate
rialet trots allt ännu är tämligen begränsat.

De fem sekvenser som skall diskuteras ger naturligtvis inte en ”representa
tiv” bild av sekvensernas geografiska spridning i området. Nya sådana kom
mer att upptäcktas och delvis förändra synen på de andra. Å andra sidan bör
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förhållandet att relativt sett få sekvenser hittills har framkommit rimligen be
tyda att de inte är alltför många. I kapitel 2 nämndes i korthet det faktum att 
liknande hallsekvenser från nämnda period ännu inte har framkommit i sydväs
tra Skandinavien, det vill säga på Jylland och Fyn, trots att flera storgårdskomplex 
med hallar har undersökts. Om detta endast är en tillfällighet eller om det kan 
tillmätas någon form av signifikans får tills vidare anses vara en öppen fråga.

Det omfattande arkeologiska materialet från Uppåkra visar tveklöst att denna 
plats var säte för hövdingar och kungar under mycket lång tid. Av de gårdar 
som skall diskuteras förknippas i synnerhet Lejre med tidig kungamakt. Lejre 
är beläget i utkanten av Heden, det största, sammanhängande bebyggelseområdet 
på Själland, och de båda andra gårdskomplexen var också belägna inom större, 
relativt sett bebyggelsetäta bygder, utmed kusterna i öster och väster (fig. 21). 
Utifrån spridningen av guldföremål och ortnamn har Charlotte Fabech och Jytte 
Ringtved (1995:26 ff) föreslagit att Själland inte skall uppfattas som ett kultu
rellt och politiskt helt enhetligt landskap under yngre järnålder. De relativt ut
bredda skogsområdena i inlandets dödislandskap uppfattas som ett gränsom
råde, vilket separerade ett antal bygdeområden, på ett liknande sätt som före
slagits för skånskt vidkommande. Enligt detta synsätt betonas kontakterna 
mellan västra Själland och Fyn, och mellan östra Själland och sydvästra Skåne 
(a.a.:28). Ser man till andra möjligheter att belysa bygdeområden och kontakt
fält, så kan det konstateras att skelettgravskicket framstår som relativt enhet
ligt på Själland och i sydvästra Skåne under vikingatid (Kleiminger 1993; Svan
berg 2003b). Svanberg påpekar emellertid att mer detaljerade analyser sanno
likt kommer att visa att en del variationer finns också på Själland (2003b: 135). 
Ser man slutligen till de ryttargravar som anlades under andra hälften av vikinga
tiden, och som ofta tillmäts politisk betydelse, så noterar Fabech & Ringtved 
(1995:29) att endast två gravar som kan hänföras till denna kategori finns på 
Själland, och att dessa är belägna i den västliga bygden. I övrigt är ryttargravarna 
från 900-talet främst belägna på Jylland, där de är koncentrerade till ett öst- 
västligt bälte i höjd med Viborg. Andra koncentrationer finns på öarna i väster; 
Als, Langeland och nordöstra Fyn (Näsman 1991b:167; Lyngström 1995:149). 
Sammantaget finns det anledning att överväga vilka former en ”regionalitet” 
kan ha tagit sig på Själland under perioden, och hur förhållandet till överregionala 
strömningar kan ha tett sig. Senare analyser visar på att det trots allt finns fynd 
från de inre delarna av Själland från och med sen förromersk järnålder, och 
områdets karaktär av bygdeseparerande glesbygd under yngre järnålder har 
möjligen överdrivits något (jfr Rindel 2002:187 ff). De regionala variationerna 
på Själland framstår i alla händelser som betydligt mindre påtagliga än de va
riationer som finns inom skånskt område, och som skall diskuteras i andra 
sammanhang.
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Fig. 21. Översikt av de själländska bygderna under vikingatid, med Lejre, Tissø 
och Strøby Toftegård. Grått markerar de mest befolkningstäta områdena.

General view of the districts in Zealand during the Viking Age, and the 
location of Lejre, Tissø and Strøby Toftegård. Grey marks the most densely 
populated areas (Svanberg 1999:98).

Slöinge och Järrestad framstår som perifert belägna i ett sydskandinaviskt per
spektiv. Det är högst troligt att dessa områden skiljde sig avsevärt kulturellt, och 
i viss mån förmodligen också i sociopolitiskt avseende. Den halländska bebyggel
sen antas ha varit koncentrerad till tämligen väl avgränsade ”bygdeområden” 
utmed kustslätten, vilka i något varierande utsträckning följde ådalarna mot
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inlandet (Svanberg 2003b:26). Så kallade ”centralplatsindikerande” fynd, forn- 
lämningar och sakrala ortnamn från järnålder grupperar sig också i stora drag 
inom de fyra områdena, varav några har relaterats till de befolkningsgrupper som 
omnämns av Jordanes (Callmer 1991a; Lundqvist 1996: 40 f; jfr Svanberg 1999).

Området kring Falkenberg i mellersta Halland, som Slöinge hänförs till, är 
beläget ungefär mellan de områden som motsvarar Himle i norr och Hallin i 
söder (fig. 22). Frågan är emellertid i vilken utsträckning en sådan tidig indel
ning i bygder som beboddes av olika folkstammar är relevant för senare skeden 
av järnåldern. Svanberg menar att det vikingatida gravskicket i Hallands ”bygde- 
områden” och i nordvästra Skåne uppvisar tre gemensamma drag. Gravskicket 
skiljer sig från traditioner i omgivande områden, det vill säga Finnveden och 
sydvästra Skåne, brandgravskicket dominerar, och gravskicket är svårt att ut
värdera, beroende av att materialet är begränsat (Svanberg 2003b:25). Det vi
kingatida gravskicket i Sannagård, som är beläget i den norra delen av bygden 
kring Falkenberg, och som är det största undersökta gravfältet i Halland, upp
visar påtagliga likheter med i synnerhet de nordjylländska gravfälten, vilket då 
möjligen kan sägas gälla de halländska gravfälten mer generellt (Artelius 2000:46 
f, 117; jfr Svanberg 2003b:135 f). Nära förbindelser kan ha upprätthållits i 
denna riktning. Tore Artelius menar att det skedde en homogenisering under 
loppet av järnåldern, som ledde till att de äldre bygderna i Halland redan under 
1000-talet uppfattades som ett landskap med en åldrig identitet av omvärlden 
(Artelius 2000:57).

Skåne skall inte diskuteras närmare i denna översiktliga genomgång. I kapi
tel 2 nämndes några huvuddrag i de senare årens forskning, som visar på att 
detta landskap under yngre järnålder uppvisar betydande regionala variationer 
(exempelvis Callmer 1991a, Fabech 1993; Svanberg 1999, 2003a och b; Hel- 
gesson 2002). Av de bygder eller ”folkland” som med varierande tydlighet kan 
urskiljas har i synnerhet de båda större bygderna i sydvästra och nordöstra 
Skåne ägnats uppmärksamhet. Denna problematik skall jag återkomma till i 
samband med redogörelsen för den sydöstra regionen, i de avslutande kapitlen.

Istället skall uppmärksamheten åter riktas mot kartbilderna, som visar att 
gårdarna intog topografiskt sett tämligen likartade lägen i landskapet. För 
Själländs vidkommande har Per Ole Rindel analyserat de här diskuterade gårds
anläggningarnas belägenhet sett i relation till vattensystem, jordarter, och 
bebyggelselokalisering som helhet (Rindel 2002). Resultatet framstår som täm
ligen entydigt; platserna är belägna ett stycke inåt land, i anslutning till vatten
drag och lättare jordarter. Bebyggelsen i övrigt synes uppvisa en preferens för 
lägen något närmare kusten, och de agrara bebyggelseenheterna återfinns ofta 
på lerigare jordar. Sammantaget uppvisar gårdsanläggningarna en tydlig kopp
ling till lägen som är gynnade sett i relation till kommunikation och kontroll.
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Fig. 22. Översikt av de halländska bygderna under yngre järnålder, och läge för 
Slöinge. Grått markerar slättbygder och små prickar markerar gravfältens 
spridning.

General view of the populated districts in Halland during the Early Middle 
Ages, and the location of Slöinge. Grey marks the plains; small dots 
show the distribution of gravefields (after Svanberg 1999:86).
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Dessa aspekter kan för danskt vidkommande belysas ytterligare genom inven
teringen av de så kallade Snekke-namnen (Holmberg &c Madsen 1998). Det 
skeppsbetecknande ordet snekke gick ur bruk under loppet av medeltiden, men 
i äldre svenska och norsk-isländska texter används ordet som beteckning på 
mindre fartyg, i synnerhet krigsskepp och ledungsskepp (a.a.: 204). De namn 
som ingår i inventeringen är spridda utmed kusterna i de inre danska farvatt
nen. Alla lokaliteterna är belägna så, att man kunnat segla till dem. Den typiska 
snekke-lokalen återfinns ett stycke in i landet, tillbakadraget och skyddat i för
hållande till kustlinjen, men vid vattenvägar som har möjliggjort direkt åtkomst 
till havet. Av särskild betydelse för dessa uppskattningar är de undersökningar 
som gjorts kring vattenståndet i havet och dess fluktuationer under järnålder, 
vilket får anses ha varit av direkt betydelse för segelbarheten på åarna. Under
sökningar visar att vattenståndet under yngre romersk järnålder och vendeltid 
var cirka en meter lägre än idag, medan det var ungefär det samma under folk- 
vandringstid och vikingatid. Vattenståndet under tidig medeltid antas ha varit 
ungefär en meter högre än i dag (a.a.: 212).

Det kan konstateras att namnformen inte sällan förekommer i inlandsmiljöer 
som idag förefaller mindre väl lämpliga som farleder. Nämnda undersökning 
visar att vattenståndet trots allt varit tillfyllest för de lätta klinkbyggda skeppen 
med lågt djupgående, i alla fall under sen vikingatid och tidig medeltid (a.a.:213). 
Inventeringen av Snekke-namnen igångsattes för övrigt i samband med under
sökningen av den senvikingatida/tidigmedeltida hamnplatsen vid Fribrodre å 
på Falster, som ju är ett tämligen litet vattendrag. Snekke-namn förekommer i 
anslutning till de tre själländska gårdskomplexen, och skall redovisas fortlöpande 
i framställningen. Det kan konstateras att namnformen också är representerad 
i Skåne (jfr exempelvis kap 7), men systematiska eftersökningar har hittills inte 
gjorts.

Avslutningsvis skall det påpekas att begreppet ”strategiskt läge” ofta synes 
förena preferenser som är delvis motstridiga. Läget bör vara centralt både i 
förhållande till regionala och supraregionala kommunikationsstråk, och skär
ningspunkten mellan dessa nivåer framstår ofta som optimal. Samtidigt bör 
läget erbjuda ett visst skydd, och vara lätt att nå. Avvägningar av dessa fakto
rer har säkert varierat, inte minst mot bakgrund av de lokala landskapens för
utsättningar.

GI Lejre
Lejre intar en särställning bland de anläggningar som skall beskrivas här, inte 
minst genom den äldre historieskrivningen: Saxos Danmarkskrönika, Svend
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Aggesens historieverk, och Lejrekrönikan, för att nämnda de danska 1100-tals- 
verken; därtill kommer den isländska Sköldungasagan, från ungefär samma 
tid. Det mytiska perspektivet på Lejre kan också representeras av Grottesången 
i den poetiska eddan, där kung Frodes fall från högsätet i Lejre, Hleigrar stóll, 
förutsägs. Betydelsen av att referera till Lejre, som uppenbarligen associerades 
med ett ärofullt förflutet, demonstreras av Harald Hårdrådes saga, där Sven 
Estridsen titulerades med epitetet Lejres kamplystne konge. Den tyske bisko
pen Thietmar av Merseburg notis om Lejre återfinns i en krönika som dateras 
till omkring 1018, och erinrar om Adam av Bremens beskrivning av gamla 
Uppsala. Thietmar beskriver Lejre eller Lederun som huvudstaden i kungari
ket, och som en central kultplats, där stora blotfester med djur- och människo
offer förrättades regelbundet. Slutligen skall den kanske viktigaste och märkli
gaste källan av dem alla nämnas, det engelska Beowulfkvädet, som bevarats i 
en handskrift från 1000-talet, men som i allt väsentligt anses vara betydligt 
äldre, kanske från 700-talet. Ett centralt skeende behandlar Beowulfs hjältedåd 
i Sköldungarnas Hjorthall, i ett mytiskt Lejre (Christensen 1991:14 ff och anförda 
källor; jfr också Andersen 1998).

Lejre upphöjdes således till myt och ideologi av samtiden såväl som de efter
levande, och det är uppenbart att platsen och begreppets maktlegitimerande 
och politiska potential var avsevärd. Efter Valdemarerna tycks emellertid in
tresset för Lejre som ideologi ha svalnat, och när platsen åter uppmärksamma
des, århundraden senare, kom inte minst fornlämningsmiljön att stå i centrum 
för intresset. De avbildningar och beskrivningar som gjordes från 1600-talet 
och framåt är således av betydelse för rekonstruktionen av den monumentala 
miljön kring Lejre, som tog stor skada av 1800-talets röjningar och uppodling 
(fig. 23).

En del fynd påträffades redan tidigt i anslutning till byn, varvid den så kal
lade ”Lejreskatten” tilldragit sig stor uppmärksamhet. I mitten av 1800-talet 
framkom ett antal fynd vid röjningsarbeten på en av höjdpartierna väster om 
byn; en liten silverbägare av anglo-irisk proveniens, med datering till 700-talet, 
rester efter ytterligare tre silverskålar, pärlor, en silverbarr, en vikt och ett bryne 
(Skovmand 1942:115). Fyndomständigheterna är oklara, men föremålens sam
mansättning indikerar att de kan härröra från en gravplats. Ytterligare en silver
barr framkom tidigt, vid Fredshøj nordväst om byn (Andersen 1995; app. 2), 
det vill säga på platsen där den äldsta hallen framkom år 2004 (roskildemuseum. 
dk).

Arkeologiska undersökningar bedrevs etappvis i Nationalmuseums regi 
mellan 1944 och 1968, i anslutning till skeppssättningarna och Grydehøj öster 
om byn, medan de efterforskningar som gjordes i byn blev kortvariga. Kultur
lager och föremål från tidig medeltid framkom vid 1945 års undersökning, men
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Fig. 23. Ole Worms prospekt över Lejre, 1643. A: Harald Hildetands høj. B: Dronningestolen. C: Kongs
gården. D: Grydehøj. E: Ertedal. F: Lejre å. G: Stenhøj (Ravnshøj). H: Kong Olufs høj (Olufshøj). 
I: Maglebro. K. Hestebjerg. L: Folehøj. M: Kirkehøj. N: Frijshøj. O. Hyldehøj. P. Kornerup å. 
Tecknaren föreslås ha stått på Musselhøj som saknas i översikten'.

View of Lejre in 1643, by Ole Worm. It has been suggested that the picture was drawn from 
a mound called Musselhøj, which is missing in the view (Christensen 1991:21, information 
based on Worm).

inga spår efter aktiviteter äldre än så identifierades. Undersökningarna vid byn 
togs upp igen år 1977 av Roskilde museum.

Den arkeologiska litteraturen kring Lejre är jämförelsevis omfattande. I det 
följande har jag främst utgått från redogörelser för hallen och bosättningsom
rådet, vilka har behandlats av Tom Christensen (1991, 1993, 1996b, 1997b, 
1999). Dessa arbeten innefattar också andra aspekter på Lejre, exempelvis 
historiografin. Sten Wulff Andersen ger en detaljerad redogörelse av de under
sökta gravarna och fornlämningsmiljön som helhet (Andersen 1995). Jens
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Ulriksen analyserar de maritimt orienterade platserna i Roskildefjorden, och dis
kuterar också upplandets bebyggelse (Ulriksen 1998). Historisk - arkæologisk 
forsøgscenter i Lejre har under 1990-talet bedrivit ett rekonstruktionsprojekt kring 
den stora hallen, vilket resulterat i två rapporter där en rad intressanta infalls
vinklar presenteras (Larsen, red. 1994; Rasmussen, red. 1999). Jämförande ana
lyser och diskussioner av Herschend (1994,1999b, 2001), Jørgensen (1998,2001, 
2002) och Callmer (2001) har också använts i följande genomgång. Sedan slutet 
av 1980-talet har undersökningar utförts i stort sett årligen i Lejre, vilka under 
1990-talet bland annat innefattade lämningarna efter en tidigmedeltida huvud
gård nära ån, ett stycke öster om residenset. Korta redogörelser över senare års 
undersökningar finns i AuD (Christensen 1994, 1995, 1996a, 1997a; Olesen & 
Ulriksen 2000; Smekalova & Voss 2002). År 2004 upptäcktes så en äldre bygg
nad - hall, residens eller både och - vid Fredshøj, som i skrivande stund prelimi
närt dateras till 500-talet (roskildemuseum.dk).

Landskap och närmiljö

Lejre är beläget i det småkuperade gränsområdet mellan Heden, den intensivt 
utnyttjade och tätt befolkade slättbygden i öster, och det kuperade, jämförelse
vis glest befolkade dödislandskapet i väster, där skogen bredde ut sig inom 
större områden. En påtaglig koncentration av ortnamn med efterleder som -løse 
och -tved tyder på att det fanns markområden i väster som kunde utnyttjas i ett 
sent expansionsskede.

I ett resursperspektiv innebar läget i en ekologisk gränszon, att man kunde 
dra nytta av de varierande resurser som de olika miljöerna erbjöd. Callmer (2001) 
betonar närheten till skogen och inte minst de jaktmöjligheter som detta gav. 
Analysen av de djur ben som framkom vid undersökningen av hallområdet anty
der också ett mångsidigt resursutnyttjande (Christensen 1993:184). Tamdjuren 
var bäst representerade; ben av svin och nötkreatur dominerade, medan får/get 
och häst var jämförelsevis sparsamt förekommande. Ett litet men distinkt inslag 
av högvilt fanns också, i form av rådjur och hjort. I övrigt fanns enstaka ben av 
hund, bäver, grävling och räv och en rad fågelarter. Fiskbenen dominerades av 
sill och kolja, medan lax och sötvattensfisk var sparsamt förekommande.

Vid undersökningen av medeltida och något senare fördämningar i ån vid 
Lejre fann man ett kraftigt timmerstycke som har dendrodaterats till år 924 (SB 
117 Allerslev). Detta kan möjligen indikera att en fördämning och en mölla 
tidigt var knuten till gården, men trästycket kan också härröra från en bro; 
möjligheten finns naturligtvis att den inte hör till någotdera (jfr Christensen 
1991:31). I alla händelser leder fyndet tankarna till den topografi som är så 
karakteristisk för platsen. Flera söderifrån kommande vattendrag sammanstrålar
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Fig. 24. Översikt över Roskildefjorden med Lejre, Roskilde och Gevninge. Utsnittet visar lägena för 
de undersökningar som utförts i Lejre fram till och med 1988.

Overview of the Roskilde fjord with Lejre, Roskilde and Gevninge. The section shows the 
excavations carried out in Lejre up to 1988 (Christensen 1997b:48).

vid Lejre, där de förenas i Lejre å, som mynnar ut i Roskildefjorden omkring 
fyra kilometer i nordvästlig riktning, och i Kornerup å, som mynnar ut i nord
ost. Lejre anlades således på den plats där detta omfattande vattensystem enk
last kunde passeras, nära farbart vatten (fig. 24).

En rad platser med något olikartade maritima funktioner, från tiden kring 600 
och framåt, har undersökts i Roskildefjorden. Ulriksen föreslår att några platser 
som uppvisar funktioner av mer övergripande art skall knytas direkt till Lejre; 
vaktposter, rast- och omlastningsplatser har lokaliserats (Ulriksen 1998:137). Hit
tills har det inte varit möjligt att koppla någon av de platser med specialiserad 
produktion som lokaliserats i Roskildfjorden specifikt till Lejre, men Ulriksen 
föreslår att en sådan plats kan ha funnits vid Gevninge, som ligger vid Lejre å, 
ungefär halvvägs mellan Lejre och fjorden (a.a.:132). Vid undersökningar i Gev
ninge har en ögonbrynsbåge till en hjälm framkommit, vilken försiktigtvis date
rats till perioden cirka 500-1000 e. Kr., samt en nedläggelse med två armringar 
av guld, preliminärt daterade till 800-talet (Christensen 2000).
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Alternativa kommunikationsmöjligheter till Roskildefjorden har också disku
terats, nämligen angränsande Isefjord, i väster. Också i denna fjord finns indi
kationer på platser med kontrollfunktioner. Ulriksen menar att kontrollen över 
detta farvatten var strategiskt viktigt, eftersom de var lättare att navigera i än 
Roskildefjorden (a.a.:137). På halvön mellan fjordarna finns också 600-tals- 
graven i Kyndby, med bland annat ett svärd med ringfäste. Graven har diskute
rats som en indikation på närvaron av en högt uppsatt militär ledare i detta 
område, som var lierad med kungen i Lejre (Jørgensen, A.N., 2001).

De båda fjordarna tillhör föga förvånande de områden där Snekke-namn 
förekommer i tämligen stort antal; flera platser är belägna i anslutning till in
loppet, som kan sägas vara gemensamt. Inne i fjordarna finns tre lokaliteter i 
direkt anslutning till kustlinjen i Isefjord, och fyra i Roskildefjorden. Ytterli
gare ett antal lokaliteter finns sedan ett litet stycke in i landet, varav en intres
sant lokal, Snekkehave, är belägen strax söder om Kornerupån, som passerar 
Lejre ((Holmberg & Madsen 1998: fig. 6 och kat. nr 14).

Lejre framstår sammanfattningsvis som en både väl skyddad och strategiskt 
belägen plats. Vattenvägen genom Roskildefjorden var svårnavigerad, med en 
rad flaskhalsar och kontrollpunkter (a.a.:113 ff). Platsens indragna läge söder 
om den djupt inskurna fjorden, och vid skärningspunkten mellan ett omfattan
de vattensystem och vägleder som ledde över Heden mot till exempel Köpen- 
hamnsområdet, Kögebukten och Öresund, gör att nåbarheten framstår som 
optimal i ett själländskt perspektiv. Sett i relation till fjordarna framstår platsen 
också som väl skyddad, och kanske skall de alternativa kommunikationsmöj
ligheter som dessa erbjöd också framhållas.

Miljön kring den centrala bosättningen i Lejre är som sagt mycket speciell. 
Eftersom den får anses vara av stor betydelse för förståelsen av platsen - och 
för de övriga platser som skall diskuteras - skall den inledningsvis ägnas sär
skilt utrymme. Av stort intresse är det undersökta gravfältet, som är beläget på 
höj dryggen mellan de båda åarna, öster om bosättningen (fig. 24). Mer omfat
tande undersökningar av gravplatser saknas i övrigt för de gårdar som beskrivs 
här, och med undantag för Slöinge, där ett mindre gravfält har föreslagits rela
tera till bosättningen, är samtida gravar som regel svåra att lokalisera.

Enligt äldre beskrivningar och bevarade stenar har fyra skeppssättningar 
funnits på nämnda plats. Bente Draiby har uppskattat att den största av dem 
var 90 meter lång och 20 meter bred (Draiby 1999; se nedan). Parallellt med 
denna finns resterna efter en mindre skeppssättning, som kan ha varit 40-50 
meter lång. De båda andra skeppssättningarna antas ha varit belägna i söder, 
nära höj dryggens slänt, och har uppskattats vara cirka 45-50 meter långa. Vid 
undersökningen av den största skeppssättningen lokaliserades ett flatmarks- 
gravfält (Andersen 1995). Bland en mängd stolphål kan en byggnad möjligen
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skönjas. Mer iögonfallande är att stolphålen utmed skeppssättningen var ar
rangerade i grupper om tre, vilka bildade ett stråk som anslöt till skeppets krum
ma kontur. Flera härdar och några stensatta ytor undersöktes också, och i nå
got fall kan en härd med stor sannolikhet knytas direkt till en offermåltid som 
ägt rum i anslutning till en begravning. I ett annat fall har djur offrats och 
deponerats i en grop invid graven.

Totalt har 55 gravar undersökts vid skeppssättningen, varav 49 skelettbegrav
ningar och fyra, möjligen sex brandgravar. De senare var belägna ett stycke 
från skelettgravarna, som var koncentrerade vid skeppsstäven i nordost. Fyra 
av skelettgravarna var dubbelgravar, och i minst ett, möjligtvis tre fall är det 
sannolikt att den ena individen offrats i begravningsritualen. Till denna rit an
sluter ytterligare minst tre skelettgravar där rester av brända människoben iden
tifierats i gravfyllningen; brända ben och träkol var vanligt förekommande i 
gravarna, och ytterligare människooffer kan ha funnits. I tolv gravar fanns 
identifierbara djurben, oftast nötkreatur, men häst, svin och får förekom också; 
i tre gravar fanns hundskelett.

Gravfältet antas ha varit i bruk från 800-talets slut till 900-talets mitt, och 
var förmodligen i bruk när den stora skeppssättningen anlades. En spännande 
tolkning av skeppets geometri, symbolik, och funktion har presenterats av Bente 
Draiby (1999), som ett sidospår i analysen av den stora hallens geometri. Mycket 
förenklat, och kort sammanfattat, visar Draiby på att den stora hallen (hus 
IVab) sattes ut och uppfördes utifrån en geometrisk princip, det omskrevne skib 
(fig. 25). Analysen av hallens mått tyder på att det skepp som användes som 
utgångspunkt var av samma proportioner som skeppssättningen på höjdryggen. 
När hallens grundplan placeras symmetriskt inuti skeppssättningen, visar det 
sig att endast en grav hamnar inuti i hallen, i den stora salen och strax söder om 
eldstaden, nära den förmodade platsen för högsätet. I denna grav, benämnd 
grav C (Andersen 1995:13) fanns en sköldbuckla, en järnspets med oviss funk
tion, en fragmentarisk ringnål och några keramikskärvor. Av skelettet återstod 
endast några fragment som, i likhet med föremålen, var spridda på olika nivåer 
i fyllningen. Andersen menar att det inte kan uteslutas att graven har plundrats. 
Det bör noteras att grav C var den enda av de 55 gravarna som innehöll vapen
utrustning. Vidare var en stenläggning eller eldstad (a.a.:59) belägen i skeppets 
mittaxel strax norr om grav C, vilket motsvarar platsen för eldstaden i hallen. 
Anläggningen bestod av ett lager knytnävsstora skörbrända stenar; mellan ste
narna fanns mörk jord, och sparsamt med träkol. På stenläggningen fanns några 
skärvor grovmagrad keramik.

Undersökningen av Grydehøj, som är belägen ett kort stycke öster om sten- 
skeppet och gravarna, visade att denna hög uppfördes kring 500-talets mitt2. 
Utifrån undersökningsresultaten och tidigare beskrivningar uppskattas högens
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Fig. 25. Överst: Den rekonstruerade skeppssättningen och anslutande gravar. A markerar sten
läggning och B vapengrav. Nederst: De geometriska relationerna mellan hall och rekon
struerad skeppssättning.

Top: The reconstructed ship setting and adjoining graves. Below: A: Paved area. B: Weapon 
burial. Below: The geometric relationship between hall and reconstructed ship setting 
(Draiby 1999:43).

ursprungliga diameter till omkring 40 meter, och höjden minst 4-5 meter (An
dersen 1995:103 ff). Högen var uppförd över ett mäktigt brandlager som upp
tog en cirka 380 m2 stor yta. På flera platser i lagret fanns guldtrådar och 
gulddroppar, obestämbara bronsklumpar, nitar, en söm och en järnring, samt 
brända ben från en stor mängd djurarter. Fynd av timmer, plank och käppar i 
kombination med regelbundet anlagda stenanhopningar på, och i utkanten av 
brandlagret, har tolkats så, att ett dödshus restes över resterna av likbålet en
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kort tid efter likbränningen. Endast en mindre del av högen undersöktes och 
det är inte möjligt att avgöra hur detta hus har tett sig utifrån dokumentatio
nen. Lämningarnas omfattning tyder på att det var en större byggnad (a.a.:114). 
Kanske skall det inte helt uteslutas att det rör sig om ett skepp.

Undersökningen av gravarna på höjdryggen som var belägen mitt emot bo
sättningen, och väl synlig från denna, ger infallsvinklar på landskapets gestalt
ning, med parallella världar för de levande och de döda på ömse sidor ån. Sym
boliken med stenskeppet och hallen är intrikat, och kopplingarna mellan båt, 
grav och hall tar sig uttryck i den fornnordiska skaldekonstens kenningar såväl 
som i det aristokratiska gravskicket.

De nämnda gravarna var inte ensamma i sitt slag kring Lejre. Flera högar 
och sannolikt också skeppssättningar var belägna i det kuperade landskapet 
som omger byn, vilket indikeras genom inventeringar, lösfynd, äldre bilder och 
redogörelser. Trehundra meter norrut, på höjdryggen mellan åarna, finns en 
något nedtonad motsvarighet till den ovan relaterade miljön. En fristående rest 
sten, Margarethastenen, antas markera platsen för ytterligare en skeppssätt- 
ning, vilken beskrivits som 56 till 70 steg lång och 15 meter bred. Vid en mindre 
provgrävning på denna plats fanns indikationer på gravar i form av stensätt- 
ningar (Andersen 1993:93). På platsen finns också Hyldehøj som föreslagits 
härröra från yngre järnålder. Strax öster om Kornerupån, finns Stenhøj eller 
Ravnshøj, där ytterligare en 50 meter lång och 14,5 meter bred skeppssättning 
har lokaliserats. Vidare omnämns i flera äldre redogörelser en skeppssättning 
kallad Ørestenene, som skall ha varit 140 steg lång och 30 steg bred, och be
stått av 31 mycket stora stenar. Denna var belägen ett stycke norr om Lejre, 
men har inte lokaliserats. Totalt finns det således varierande belägg för åtmins
tone sju skeppssättningar i närområdet, av vilka två får karakteriseras som 
exceptionellt stora (Andersen 1995:91 ff).

Nordväst om Lejre finns den så kallade Harald Hildetands høj, som har 
visat sig vara en megalitgrav, och en långhög. Den tidigare nämnda Lejreskatten 
kan möjligen kopplas till den idag försvunna Kirkehøj norr om residenset, där 
också Frijshøj och Musselhøj finns, ett stycke västerut. I denna miljö, ett stycke 
väster om den stora hallen, finns också traditioner kring en källa, kallad 
Snogekilde. Folehøj och Hestebjerg återfinns slutligen söder om bosättningen. 
Flera av de nämnda högarna på höjdstråken som omger bosättningen uppges i 
sockenbeskrivningarna (SB) vara bronsåldershögar och neolitiska långhögar. 
Dessa förlänade uppenbarligen platsen en scenografisk potential och the aut
hority of the past (Bradley 1993:115 f), vilket utnyttjades till fullo vid den fort
satta monumentala gestaltningen av landskapet kring residenset och bosätt
ningen.



Bosättningen

Uppgifterna om bosättningens totala yta präglas av viss osäkerhet, och är pro
blematiska, bland annat eftersom den tangerar byn. Uppskattningar varierar 
från mer än 10 hektar (Christensen 1991: 35) till omkring 20 hektar (Christen
sen 1993:169). Bosättningen var i likhet med byn belägen på sandig mark, i en 
miljö som i övrigt dominerades av leriga moräner. Utifrån undersökningsresul
taten föreslås att den centrala bosättningen i Lejre var uppbyggd av minst tre 
delar; residensområdet, ett område med bland annat lämningar efter hantverk, 
och andra gårdar eller byggnader, vilka dock inte är närmare kända.

Residenset och den övriga gårdsbebyggelsen var belägen på backkrön och i 
sluttningar i väster (fig. 26). Sammantaget har ett trettiotal hus identifierats i 
detta område, däribland de stora hallarna. De största ytorna undersöktes i an
slutning till hallarna, varvid flera mindre byggnader också framkom, däribland 
en uppmärksammad sekvens av tre sinsemellan olikartade mindre stolphus och 
ett stort grophus med eldstad norr om hallen. Invid hallen, i sydväst, överlappade 
två hus varandra. Det ena var beläget i nord-sydlig riktning, och det andra 
vinkelrätt, i öst-västlig riktning.

I söder undersöktes ett 36 meter långt och 7,5 meter brett hus, sannolikt en 
förrådsbyggnad. Nordost om hallen har ytterligare ett långt hus undersökts, 
som föreslagits vara hirdens hus. Ytterligare fyra byggnader har identifierats i 
norr, varav de tre som antas ha varit belägna på ömse sidor av en palissad 
sannolikt skall uppfattas som förrådsbyggnader eller stall.

I området norr om palissadhägnet har ytterligare byggnader och hägn iden
tifierats, men dessa strukturer är oklara. Enligt rekonstruktionen i figur 26 
tycks palissaden omsluta området i norr snarare än de ovan relaterade strukture
rna i söder. Själva residenset i söder kan ha tagit en uppemot 40 000 m2 stor 
yta i anspråk. I denna yta ingår då det så kallade ”verkstadsområdet”, som var 
beläget på sluttningarna ned mot Lejre å i öster. Stora ytor i detta område 
täcks av ett kulturlager, som innehåller mycket sot och träkol. Sex grophus 
och platsen för en smedja, med ett omfattande lager med järnslagg har under
sökts längst ned mot ån. I den sydvästra delen av området, högre upp på slutt
ningen, undersöktes en del av ett hus med lergolv och en ugn (invid det marke
rade södra grophuset i fig. 26). Huset togs inte fram i sin helhet, men det har 
föreslagits att det rör sig om en mindre byggnad. En 14C-analys av ett förkolnat 
sädeskorn gav en datering till perioden 660-780 e. Kr. (Christensen 1993:178). 
Nära byggnaden undersöktes en 20 meter bred, 1,3 meter hög och 40 meter 
lång ansamling med knytnävsstora skörbrända stenar, blandade med sot, aska 
och träkol, som markerats i figur 26. Undersökningen visade att stenarna till 
en början hade deponerats i en liten naturlig svacka, vilken med tiden fylldes
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Fig. 26. Översikt av de undersökta delarna av 
residenset i Lejre. Fylld cirkel marke
rar platsen för en hög med skörbränd 
sten. Notera det palissadomgärdade 
området norr om hallarna.

General view of the excavated parts 
of the residence in Lejre. A filled 
circle marks the location of a heap 
of fire-cracked stones. Note the 
palisaded enclosure north of the 
halls (Christensen 1999:8).
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igen. Stratigrafin visade att sten fördes på successivt, under lång tid. Sten
högen karakteriserades som bemcerkelsevcerdig steril och liknade en kolossal 
ophobning av brugte ildsteder (Christensen 1991:56). TL-dateringar av skör
bränd sten från högens bottenlager daterades till 500- och 600-talen, och sten 
från det övre lagret daterades till tiden omkring år 1000-1050 (Christensen 
1993:179, fig. 20).

Christensen har föreslagit att bosättningen som helhet skall karakteriseras 
som en sammanhängande bebyggelse, vilken kan ha varit omgiven av palissader; 
alternativt har en uppdelning i två eller flera gårdsenheter föreslagits, eftersom 
ytterligare diken och rännor har identifierats i området. Samtidigt uppvisar 
många av de undersökta byggnaderna stora likheter också vad beträffar detal
jer i byggnadsskicket, och hela eller delar av bosättningen må have fraemstået 
som et ensartet næsten arkitekttegnet byggeri (Christensen 1991:74). Som Jør
gensen påpekar har den undersökta bebyggelsen inte fasindelats, och i synner
het de äldre skedena är oklara. Utifrån gårdens disposition och förekomsten av 
en rad byggnader som kan antas representera bostadshus eller förrådsbyggnader 
föreslår Jørgensen att gårdens ekonomiska bas vilade på agrar produktion i 
egen regi (Jørgensen 2001:78 f).
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Hall och hallområde

Hallarna är belägna i en flack sydsluttning (fig. 27). Sammantaget har fyra 
byggnadsfaser påvisats i de två byggnader som identifierats. Eftersom den äldsta 
hallen (hus III) inte grävdes ut, så är några detaljer oklara. Det är exempelvis 
svårt att säkert säga om ingångarna var exakt desamma som i den yngre hallen, 
och det kan inte heller uteslutas att den äldsta hallen varit föremål för repara
tioner. Det finns emellertid inget som direkt tyder på något av detta.

Den yngre av de båda hallarna (hus IVa) anlades med en förskjutning åt 
sydväst i förhållande till den äldre. Det kunde konstateras att denna sedan varit 
föremål för genomgripande reparationer vid två tillfällen. Vid det första tillfäl
let utnyttjades i stort sett samma stolphål när timret skiftades ut (hus IVb). Vid 
det andra tillfället (hus IVc) förändrades väggkonstruktionen genom att nya

0

Fig. 27. Hallsekvensen i Lejre. Notera också sekvensen av små, förmodade kulthus ett stycke norr 
om hallen, och en likartad byggnad som överlappas av hallarna.

The sequence of halls in Lejre. Note also the sequence of small, presumed cultic houses to 
the north of the hall, and a similar building which is overlapped by the halls (Christensen 
1997b:50).
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III
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Fig. 28. De enskilda hallarna i sekvensen.

The separate halls in the seq
uence (Draiby 1999:32).

väggar uppfördes med fristående stolpar, 
vilka grävdes ner i den norra vägglinjen, 
och i den södra raden av stödstolpar. Nya 
stolphål grävdes till stolparna i den inre 
takbärande konstruktionen. Hallens in- 
vändiga mått förändrades inte nämnvärt, 
och den rumsliga dispositionen antas ha 
varit i stort sett likartad genom alla faserna 
(fig. 28).

Den rumsliga relationen mellan hal
larna är av stort intresse. Vid uppförandet 
av den yngre hallen ”återanvändes” stolp- 
hålen i den äldre hallen. De två raderna 
med takbärande stolpar i den äldre hallen 
sammanfaller med den yngre hallens yttre 
stödstolpar till den norra långväggen, och 
den norra raden av takbärande stolpar.
Christensen menar att detta dels visar på 
att den yngre hallen uppfördes omedelbart 
efter nedrivningen av den äldre hallen, och 
dels att arbetet underlättades (Christensen 
1997b:48). Det senare antagandet kan
ifrågasättas. Om den byggnadstekniska kompetens fanns, som exempelvis Draiby 
(1999:31 ff) gör gällande, bör det då inte ha varit betydligt enklare att sätta ut 
den nya hallen utan att försöka passa in den i den gamla? Det förefaller då 
troligt att valet av plats kan ha styrts av andra överväganden. Av någon anled
ning var det viktigt att den nya hallen skulle placeras på ett visst sätt till i 
förhållande till den gamla.

Dateringsunderlaget består i första hand av tio 14C-analyser av djurben. Dessa 
fanns i stolphål som härrör från de olika faserna. Värdena fördelar sig kring två 
tidpunkter, omkring år 660 och år 880. Detta har tolkats så, att materialet 
representerar två av de mer omfattande byggnadsfaserna, etableringen av den 
äldsta hallen, och en av faserna i den yngre hallen. Detta material ligger till 
grund för antagandet att hallarna var i bruk från 600-talets andra hälft till 
någon gång under 900-talet (Christensen 1997b:52).

Invändigt var hallen (IVab) 48,5 meter lång och upp till 11 meter bred. De 
svagt krumma väggarna var nedgrävda i väggrännor, och väggarna stöttades 
av utvändiga stödstolpar. Enligt Draibys beräkningar följde takryggen samma 
krumma förlopp som vägglinjerna i husets grundplan uppvisar, och byggna
dens höjd antas ha uppgått till cirka tio meter. Med tanke på denna höjd, och
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på de många invändiga stolpparen och utvändiga stöttorna så kan det inte ute
slutas det fanns en andra våning, åtminstone i delar av byggnaden. Spår efter 
trapphus eller liknande har emellertid inte identifierats. Spår efter mellanväggar 
kunde däremot identifieras i anslutning till fem av de elva inre stolpparen, vilka 
bar upp taket tillsammans med de yttre stödstolparna. Den omkring 500 m2 
stora hallen var således uppdelad i sex rum. Man kan naturligtvis inte helt 
utesluta att fler rum fanns, som inte lämnat spår efter sig, men det förefaller 
inte troligt.

Hallens rumsliga disposition är således komplex, och en mängd konstruk
tionsspar var koncentrerade till en mindre yta. I samband med det inledningsvis 
nämnda rekonstruktionsprojektet har flera forskare granskat och analyserat 
byggnaden utifrån olika infallsvinklar (Larsen, red. 1994; Rasmussen, red. 1999). 
Jag skall inte uppehålla mig närmare vid de tekniska aspekterna på byggnaden 
i följande avsnitt, som i huvudsak är en beskrivning av hallens rumsliga dispo
sition baserad på Herschends (1994, 1999b, 2001) tolkningsforslag (fig. 29).

Den stora ingången till hallen vätte mot norr, och man får tänka sig att 
besökare närmade sig gården från detta håll. Herschend noterar att den upp
märksamme besökaren redan genom fasadens utformning kunde utläsa platsen

Fig. 29. Rumsindelning och funktioner i Lejrehallen enligt två förslag (Herschend 1994, 2001). 1: 
Kammare. 2: Förmak. 3: Salens övre del med högsäte 4: Salens nedre del. 5: bostadsrum/ 
Förråd. 6: Kök/kammare. 7: Förråd/kök.

Room division and functions in the Lejre hall according to two suggestions (Herschend 
(1994, 2001). 1: Chamber. 2. Entrance room. 3: Upper hall with high seat. 4: Lower hall 5: 
Chamber/storage. 6: Kitchen/chamber. 7: Storage/kitchen.
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för salen och dess storlek, i det att stödstolparna var dubbelt så tätt ställda till 
höger om porten, som till vänster. Var och en av dessa motsvarade tre alnar, och 
salen var således 36 alnar lång eller närmare nitton meter. Men eftersom ut
rymmet innanför portalen också tillhörde salen, hade man förskjutit de stöd
stolpar som motsvarade detta utrymme åt väster, för att på så vis korrekt återge 
salens storlek i fasaden. Detta hade inte någon betydelse ur konstruktions
synpunkt, och Herschend slutsats är, att fasaden skall uppfattas som en ”ideo
logiskt inspirerad fasad, vars syfte var att peka ut maktens boning och storlek” 
(Herschend 1994:53).

Besökaren trädde sedan in i den nedre delen av den stora salen. Bänkarrange
mang utmed långsidorna sträckte sig upp i den övre salen, och gränsen mot denna 
markerades av en härd i salens mittaxel. På andra sidan härden fanns högsätet, 
mot mellanväggen. I denna vägg fanns dörrar som ledde till ett förmak i väster. 
Från förmaket fanns en utgång som vätte mot söder, och en ingång till en kam
mare i gavelpartiet. Möjligen fanns här också en trappa till en övervåning.

Den andra delen av huset, öster om den stora salen, har uppfattats på något 
olikartade sätt. I den förra analysen (Herschend 1994) uppfattades de tre rum
men i denna del av huset som tjänstefolkets domän. En källargrop i form av ett 
grophus fanns i gavelrummets sydvästra hörn, vilket låg som grund för tolk
ningen av gavelrummet som ett förrådsrum. Detta rum kunde nås från norr, 
och stod i förbindelse med nästa rum, vilket antas ha varit köket, som inte hade 
någon separat ingång. Nästa rum kunde nås från en separat ingång som vätte 
mot söder. Detta rum, mellan hallen och köket, föreslogs vara disponerat av 
hallägarens husfolk, alternativt hirdmannen (1994:51 ff).

Analysen av hallens rumslighet är hypotetisk, och grundas, som Herschend 
uttrycker det, på förutfattade meningar om vad en hallägare kan tänkas be
höva. Den senare tolkningen som har presenterats (2001:68 ff) tar stöd i den 
rumsliga utformningen och de symboliska arrangemangen i två båtgravar, Vals
gärde 8 och Osebergsgraven. Inredningen av dessa aristokratiska gravar antas 
uttrycka en rumslighet som kan relateras till hallen. Graven utformades som 
den avlidnes hall, eller snarare den del av hallen som var särskilt förknippad 
med den avlidne. Mansgraven i Valsgärde uttrycker genom sin disposition och 
arrangemangen av olika föremål samma slags rumslighet som den västra delen 
av hallen. Den döde befann sig på bädden i sin kammare. Denna avgränsades 
mot den övre delen av salen av en uppsättning sköldar. Platsen för högsätet 
markerades av ett arrangemang med hjälm, spjut och dryckeshorn. Framför 
dessa föremål fanns spelbrädet och attribut som symboliserade härd, och mat. 
Ser vi till den vidare rumsliga kontexten så föreligger det, liksom i Lejre, ett 
nära samband mellan hall, båtgrav och belägenheten invid ett vattendrag, i 
detta fall Fyrisån.
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Osebergsgraven är en i flera avseenden mer komplex skapelse än graven i Vals
gärde. Skeppet kan delas in i tre delar genom att gravkammaren var placerad 
ungefär i mitten av skeppet. Den tredelade rumsligheten kan hypotetiskt passas 
in i den östra delen av Lejrehallen, och ligga till grund för ett genderperspektiv 
på hallen (a.a.:78). Förrådsrummet uppfattas då som en sfär mellan den man
liga och den kvinnliga delen av hallen, och var beläget öster om den stora salen. 
Det mellersta rummet antas motsvara själva gravkammaren, det vill säga den 
gravlagdes eget rum, och köket var beläget i gavelrummet. Herschend föreslår 
att rumsligheten skall ses mot bakgrund av den ”mjödstig” som nämns i Beo- 
wulfkvädet, vilken uppfattas som en poetisk omskrivning av den väg som ledde 
från köket genom kammaren och förrådet in till salen, och som drottning Wealht- 
heow använde sig av när hon lät hämta in mjöd till dryckesceremonierna i salen 
(Herschend 2001; jfr Lönnroth 1997).

Köket framstår som det tydligast strukturerade rummet i skeppet. De många 
och skrymmande köksutensilierna och djurkropparna representerar olika as
pekter av den storskaliga matberedning som kan förknippas med mathållning 
och gästabud på stora gårdar. Köksavdelningen i båtgraven erinrar om Sven 
Isakssons diskussion kring begreppet the competent housekeeper (Isaksson 2000: 
54 f).

Kammaren i Osebergsskeppet erbjuder flera problem, eftersom den brutits 
upp och rörts om, möjligen i samband med att lämningarna efter den gravlagda 
togs upp ur graven för att återbegravas. Närmare analyser av gravkammaren 
tyder på att den unga kvinnan ursprungligen hade lagts på sängen i kammaren, 
och att hennes förmodade uppasserska, en äldre kvinna, också varit närva
rande i kammaren. Kammaren var emellertid inte bara ett sovrum; det var också 
ett arbetsrum och påfallande många av föremålen avspeglar textilt arbete.

Skeppets förstäv innehöll en stor mängd föremål, vilka Herschend delar in i 
två huvudkategorier; de som kan associeras med rummet, och de som kan asso
cieras med skeppet. Många av de objekt som kan associeras med rummet ut
görs av olika slags behållare, och kan uppfattas som kvinnans nedpackade ut
rustning. Många av de andra föremålen kan, i likhet med skeppet, som till 
skillnad från Valsgärdeskeppet var försett med åror som var klara att ta i bruk, 
associeras med olika aspekter av den kvinnliga resan. Här fanns släde, vagn, en 
liten båt, tält och resesäng; här fanns också brudsängen. Herschend föreslår att 
denna imponerande installation avsåg att ge uttryck för olika aspekter av den 
resa kvinnan företagit som brud, från barndomens hall till den äkta mannens 
hall. Utifrån en sådan tolkning kan Osebergsgraven diskuteras i ett allians
perspektiv, vilket för övrigt ligger i linje med de förslag som framförts om de 
politiska motiv som kan tänkas dölja sig bakom öppnandet av graven (jfr Myhre 
1992:282 f; för en annan syn på Osebergsgraven se Gansum 2002). Herschend
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knyter avslutningsvis an till hallens rumslighet, och menar att genomgångs- 
rummet, som skiljde den manliga från den kvinnliga delen av hallen, gav ut
tryck för den färd som bruden hade företagit. I denna tankeväckande analys 
vävs de rumsligheter samman som i korthet nämndes ovan, i diskussionen av 
gravfältet och skeppssättningen i Lejre. Skeppet och hallen framstår som de 
övergripande rumsligheter som den skandinaviska aristokratin relaterade till, 
och som de fyllde med ett symbolspråk som berättar om livsföring och livs
åskådning.

Avslutningsvis skall bebyggelsen i direkt anslutning till hallarna kort kom
menteras. Knappt tio meter norr om hallarna, ungefär mitt för ingången till den 
stora salen, fanns en sekvens bestående av fyra små byggnader som överlappar 
varandra. Jørgensen har pekat på de likheter som råder mellan sekvenser av 
sådana hus i Tissø och på Gudme, och föreslår att de är kulthus (Jørgensen 
1998). Christensen har, med tanke på att det yngsta huset i sekvensen var ett 
grophus med eldstad som daterades till cirka 900, föreslagit att husen kan ha 
haft en koksfunktion (Christensen 1991:48). Dessa båda uppfattningar behö
ver inte nödvändigtvis utesluta varandra. Vidare är det av intresse att en liten 
husgrund som påminner om några av husen i nämnda sekvens är belägen i 
hallens centrala, norra parti. Husgrunden synes vara stratigrafiskt äldre än de 
anläggningar som är tillhöriga hallarna (fig. 27). Möjligen antyder det att ett 
kulthus fanns på den plats som hallen uppfördes på.

Ytterligare ett exempel på byggnader som var i bruk under lång tid skall 
nämnas i korthet. Några få meter söder om den yngsta hallen, nära dess ingångs- 
parti i sydväst, undersöktes två 15x6 meter stora hus med krumma väggar. 
Dessa överlappade varandra, och var orienterade parallellt respektive vinkel
rätt i förhållande till hallen. Det fanns härdar i båda dessa hus, vilka därför 
antas ha fungerat som boningshus.

Fynd
Fyndmaterialet i Lejre är rikt varierat, och en mängd vardagsföremål påträffa
des vid utgrävningen. I anslutning till undersökningsytan framkom också en 
rad bronser som kan kategoriseras som smycken eller personlig utrustning. Flera 
av dessa lokaliserades genom metalldetektering av matjorden i detta område, 
och var av hög kvalitet. Några av dem visar på kontakter med nordliga samt 
öst- och västeuropeiska regioner. Ett Hedebymynt (Carolus-Dorestad typ) och 
olika typer av viktlod framkom också. Flera föremål som kan relateras till spe
cialiserat hantverk fanns, och en del av smyckeproduktionen kan antas ha ägt 
rum på platsen. Järnsmidet bör också nämnas; förutom en smedja och en mängd 
järnslagg framkom en tång och flera smideshammare.
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Genes och epilog

Platsens distinkta läge har uppenbarligen varit attraktivt under många perio
der, vilket de äldre fornlämningarna visar på. Enstaka lösfynd från romersk 
järnålder, exempelvis en denar (SB 117 Allerslev) har påträffats i Lejre, men 
mer omfattande lämningar efter bebyggelse eller andra aktiviteter har ännu 
inte påvisats från de perioder som närmast föregår det förmodade ”etablerings- 
skedet” som hypotetiskt markeras av uppförandet av Grydehøj omkring 550. 
Den nu undersökta hallen på Fredshøj, som preliminärt dateras till 500-talet, 
är troligen något äldre än denna hög, och kanske skall de nämnda lösfynden ses 
mot bakgrund av den. Av beskrivningen framgår att kulturlager finns i anslutning 
till hallen, liksom en hög med skörbränd sten som är ungefär en meter hög och 
sexton meter i diameter (roskildemuseum.dk). Dessa uppgifter stärker intrycket 
av att den äldre hallen var i bruk en längre tid. Vidare kan man förmoda att 
upptäckten av den äldsta hallen i förlängningen kommer att belysa hallsekvensen, 
som antas ha etablerats under 600-talets andra hälft. Den nämnda lilla ”kult- 
husliknande” byggnaden som synes vara stratigrafiskt äldre än hallsekvensen 
kan exempelvis ha varit i bruk parallellt med hallen på Fredshøj.

Lejre uppfattades av Christensen med viss försiktighet som en kungsgård 
med ett stort jordtilliggande (Christensen 1991:77 ff; jfr dock 1996b). Eftersom 
Lejre inte nämns bland de kungliga domäner som redovisas i Kung Valdemars 
Jordebok (KVjb) kan man tänka sig att omstruktureringar skedde under sen 
vikingatid eller tidig medeltid. Etableringen av Roskilde är naturligtvis en bety
delsefull händelse. Harald Blåtand uppges ha låtit uppföra Trinitatiskyrkan, 
där han uppges ha begravts omkring 986 (Andrén 1985:172). I Kongelev slisten 
(KVjb 1:2) anges Roskilde med sit Tilliggende, vilket indikerar att kronan vid 
denna tid innehade jordegendomar i området utanför staden (jfr kap 8). Ytter
ligare egendomar är förtecknade i området kring fjordarna, där kungaleven 
Skibby och Hals intar strategiska lägen i förhållande till segelleder i fjordarna. 
Också andra gods som kan förknippas med kungligt ägande finns i området (jfr 
kartor i Andrén 1983).

Lämningar efter en tidigmedeltida huvudgård har lokaliserats några hundra 
meter öster om residenset, närmare ån. Ett stenhus med källare, byggt av kalk- 
och kritsten har undersökts och dateras, i likhet med fördämningen i ån, till 
1100-talet. En vattenmölla ingick också i detta komplex (Christensen 1996b; 
1999:7). Lämningar från den 100 till 200 år långa perioden från det att residenset 
gick ur bruk till det att den tidigmedeltida huvudgården uppfördes finns troligt
vis i det palissadomgärdade området norr om residenset (fig. 26). Christensen 
(1996b) fäster uppmärksamheten vid den platta kullen markerad ”M” i Worms 
vy över Lejre (fig. 23) vilken bär namnet Kirkehøj, och föreslår att den yngre
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anläggningen kan ha inkluderat en gårdskyrka. En del fynd från området söder 
om palissaden (nordost om hallsekvensen) visar också på fortsatta aktiviteter 
under 1000-talet. Bland annat nämns mynt och smycken, men de kanske mest 
intressanta föremål som hittills framkommit i denna kontext består av omkring 
30 keramikskärvor som påträffats i gropar, ett grophus och ett kulturlager. 
Detaljerade jämförelser visar att den drejade och glaserade keramiken har di
rekta kopplingar till Stamford i Lincolnshire, England. Det rör sig emellertid 
inte om en import av keramikkärl. Keramikteknologiska analyser visar att god
set inte tillverkats i England; det har antingen tillverkats lokalt eller regionalt. 
Samma godstyp har också påträffats i Lund (Christensen m.fl. 1994). De efter
forskningar som gjorts visar på att en krukmakare från Stamford var aktiv i 
östra Sydskandinavien en kort tid under de inledande decennierna av 1000- 
talet, och att godset härrör från dennes produktion (Larsson 2000). Eftersom 
det engelska inflytandet var mycket stort i det tidiga Lund, kanske i synnerhet 
under Knud den store, så förefaller det troligt att produktionen ägt rum i sta
den3. En större grupp av engelsmän var verksamma i det tidiga Lund, bland 
annat som guldsmeder och myntare, och sannolikt också inom andra hantverk 
(a.a.: 80; jfr Cinthio 2002 och anförd litt.).

Det palissadomgärdade området kan då möjligen, som Christensen föreslår 
(1996b), vara den saknade länken mellan den relaterade hallsekvensen och sten
huset i söder. Flera indikationer antyder att en omfattande omstrukturering 
ägde rum i Lejre under 900-talets andra hälft; residenset upphörde vid denna 
tid, liksom gravfältet vid Grydebøj. Det senare kan möjligen anföras som ytter
ligare en indikation på att det var ett kristet influerat koncept som etablerades 
vid denna tid. Dessvärre är det, som nämndes ovan, svårt att datera gravfältet 
med exakthet (Andersen 1995:100). Det står i alla händelser klart att aktivite
terna norr om residenset är yngre än gravfältet, vilket rimligen innebär att en 
yngre begravningsplats finns på platsen. Av intresse för denna diskussion är 
naturligtvis också de kopplingar med den nyetablerade, kristet influerade central
orten Lund som ovan diskuterade keramikfynd indikerar.

Callmer (2001:123 f) föreslår att den yngre järnålderns godskomplex så 
småningom kan ha kommit att splittras upp i de båda historiskt kända, ”ordi
nära” godsen i Lejre, det vill säga Lejregård och Kornerup. Ett tidigt, samman
hållet godskomplex i Lejre föreslås ha omfattat fem eller sex underlydande 
torpbebyggelser. Callmer är emellertid av uppfattningen att en sådan förhål
landevis liten godsbildning i så fall bara var ett av flera sammanhållna gods
komplex som ”Lejrekungarna” förfogade över i området. Det kan inte uteslutas 
att exempelvis Roskilde etablerades inom ramen för ett sådant jordinnehav. 
Kanske skall hjälmfragmentet och guldskatten i Gevninge, och den rika gra
ven i Kundby, betraktas som indikationer på att jordegods fanns på en rad
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strategiskt betydelsefulla platser i området, som i vissa fall förlänats till mili
tära ledare. En annan möjlighet är att dessa fynd avspeglar individer som i 
kraft av en traditionell maktutövning på lokal nivå var allierad med en över
herre i Lejre, det vill säga att maktutövningen på lokal nivå var sanktionerad 
snarare än delegerad (jfr Hermansson 2000).

Gårdskomplexet vid Tissø
Under 1800-talet tillvaratogs flera vapen, smycken och verktyg från yngre järn
ålder vid den västra stranden vid sjön Tissø i västra Själland, i samband med att 
vattennivån sänktes. Det spektakulära fynd som gjordes 1977, av en guldhals- 
ring med en vikt av 1,8 kg, satte fokus på Kalmergården. Ringen dateras till 
900-talet. Några år senare upptäcktes gravarna efter två män vid bron över 
Halleby å i söder. De båda männen hade avrättats, och utifrån ,4C-dateringar 
antas detta ha skett kring år 1000. Rester efter en träbro undersöktes också, 
vilken daterades till vikingatid. Under 1980-talet inledde Nationalmuseet 
metalldetektoravsökningar i området där guldringen upptäcktes. Fyndmaterialet 
växte snabbt i omfång när också lokala amatörarkeologer började göra syste
matiska avsökningar utmed sjön, och från och med 1995 har årliga utgrävningar 
ägt rum i området. Ar 2004 hade 85 000 m2 av bosättningsområdet under
sökts, vilket totalt beräknats uppgå till 500 000 m2. Den inhägnade gårds
anläggningen med hallsekvensen vid Fuglagergard undersöktes efter de inle
dande provundersökningarna. Ar 2002 öppnades större ytor upp vid Bulbrogård 
i den norra delen av området, där ytterligare en stor inhägnad gårdsanläggning 
undersöktes, vilken får anses vara en föregångare till den yngre gården och 
hallsekvensen på Fuglagergard.

Långt innan projektet avslutats har undersökningarna lett till att nya pers
pektiv kan anläggas på den yngre järnåldern godskomplex i Sydskandinavien. 
Genom att så stora ytor har undersökts finns det möjligheter att i detalj studera 
hur ett gårdskomplex som var knutet till den yppersta eliten utvecklades under 
omkring 500 år, och hur en rad aktiviteter var organiserade utanför själva 
gårdstomten. Preliminära undersökningsresultat kring det yngre järnålders
komplexet vid Tissø har publicerats fortlöpande av främst Lars Jørgensen 
(Jørgensen & Pedersen 1996; Jørgensen 1998, 2001 och 2002; Jørgensen m. fl. 
2004), vilka ligger till grund för framställningen. Eftersom materialet från bo
sättningen i sin helhet är så omfattande står gårdskomplexet med hallsekvensen 
i centrum för redogörelsen; det kringliggande komplexet redovisas högst över
siktligt.
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Landskap och närmiljö

Sjön Tissø är en av Danmarks största sjöar med en areal större än 13 km2 och 
ett djup som uppgår till närmare 14 meter. Flera vattendrag i denna del av 
västra Själland, mynnar ut i sjön, vilken i sin tur avvattnas genom Halleby å, 
som mynnar ut i Stora Balt ungefär sju kilometer sydväst om sjön. På en höjd- 
rygg utmed sjöns västra strand och norr om Halleby å har bebyggelse- och 
aktivitetsområden undersökts inom ett omkring 1 500 meter långt och mellan 
200 och 300 meter brett område. Höjdryggen antas ha varit i stort sett omgiven 
av vatten under vikingatiden, och från land kunde den kanske endast nås från 
den ovan nämnda bron över Halleby å i söder, och möjligen en bro i norr. Den 
totala bosättnings- eller aktivitetsy tan beräknas till omkring 50 hektar. Gården 
med hall och hallområde var centralt belägen på höjdryggen, i skydd av ett 
backkrön i väster.

Mot havet i väster och i norr fanns vidsträckta sankområden, och i övrigt 
kan landskapet i detta område karakteriseras som ett flackt slättlandskap. Ös
ter om sjön vidtar ett betydligt mer kuperat dödislandskap, där flera ortnamn 
med ändeisen -tved tyder på att delar av området togs sent i anspråk, och att 
större skogsområden kan ha funnits. I ett resursperspektiv framstår landskapet 
kring bosättningen som ett utpräglat beteslandskap, men tillgängligheten via 
vattenleder till andra resursområden, inklusive skogsområden öster om sjön, 
bör framhållas.

Halleby å var segelbar under yngre järnålder, liksom flera av de andra vatten
dragen i området, vilket innebär att platsen vid den västra stranden av Tissø 
var centralt belägen i förhållande till regionen, och lätt att nå från Stora Bält. 
Samtidigt bör den meandrande Halleby å ha varit relativt gynnsam att kontrol
lera, och nåbarheten landvägen försvårades av de omfattande våtmarkerna i 
området. Två Snekke-namn finns i närområdet. Snekkedige återfinns vid Hel- 
singeå några kilometer söder om Halleby å, som den stod i förbindelse med. 
Snekkebrand är beläget i anslutning till vattensystemet öster om sjön Tissø, det 
vill säga ett bra stycke in i landet ((Holmberg & Madsen 1998: kat. nr 18 
respektive 15).

De inledningsvis nämnda offerfynd som påträffats på sjöbottnen i anslutning 
till gårdstoften har satts i samband med naturnamnet Tissø, vilket anses syfta på 
krigsguden Tyr. Harald Andersen menar att ort- och naturnamn som innehåller 
Tyrs namn är relativt sett vanligt förekommande på Själland och Jylland, medan 
de är sällsynta i Sverige och Norge (Andersen 1998:21 f). Offerfynden i Tissø 
dominerades också av svärd, yxor och lansar (Jørgensen & Pedersen 1996:24 f). 
Dateringar av de offrade föremålen visar att denna tradition går tillbaka till 
tiden omkring år 600, men en äldre fyndhorisont från sen förromersk järnålder
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är också väl representerad, med ett La Tene svärd och en tjurhuvudfigur som de 
förnämligaste exponenterna. Av sockenbeskrivningen framgår också att spjut
spetsar av ben har framkommit både på stranden och utmed Hallebyån, mot 
väster.

Indikationer på en offerplats av en något annan art finns norr om Hallebyån, 
i Maderna ett litet stycke väster om bosättningskomplexet, där en rad fynd
kategorier framkommit vid dikesgrävning; skelettdelar av människa med date
ring till romersk järnålder, djurben med datering till vikingatid, och en rad 
flintföremål och keramik från senneolitikum och förromersk järnålder (SB 97 
Bakkendrup). Slutligen finns den i föregående kapitel nämnda guldarmringen 
från Ornum nära Hallebyåns mynning, och en liten guldring som framkommit 
vid metalldektering i området öster om sjön, båda med troliga dateringar till 
800-talets förra del (Jørgensen & Pedersen 1996:24). Som inledningsvis nämn
des, grupperar sig de flesta vikingatida guldfynden på Själland i den västra 
delen av landskapet, och fynden från Tissø med omgivningar utgör en förtät
ning i detta område. Förekomsten av ryttargravar i denna del av Själland disku
terades också. En av de två ryttargravarna som är registrerade framkom vid 
Sæby, ett stycke söder om sjön Tissø i samband med märgelgrävning i mitten av 
1800-talet. Graven representeras av stigbyglar och ett svärd. Den andra ryttar- 
graven är belägen i Heininge inte långt från Trelleborg vid Slagelse, några mil 
söder om Tissø (Lyngstrøm 1995:171), där indikationer på ytterligare en cent
rumbildning finns (jfr Rindel 2002).

Bosättning
Spridningen av de mer än tiotusen detektorfynd som mätts in fram till år 2004, 
visar att bebyggelse- och aktivitetsområdena finns utmed hela höj dryggen, och 
att olika områden kan urskiljas. I området nordväst om bron, dominerar läm
ningar efter bronsgjutning och smide i materialet. Bebyggelsen bestod av grop
hus, men framför allt av små stolpbyggda bodar och vindskydd. Från detta 
område bildar fynden ett sammanhängande 700-800 meter långt stråk i nord
lig riktning vilket också innefattar den inhägnade gårdstoften med hallsekvensen. 
Norr om gården är fynden färre, men spår efter verkstads- och marknadsakti- 
viteter förekommer utmed ytterligare 600-700 meter. De verkstadsrelaterade 
fynden är emellertid betydligt färre än i söder, och bebyggelsen antas främst ha 
bestått av grophus. Längst i norr finns ytterligare en fyndkoncentration, och i 
detta område framstår den äldsta fyndhorisonten som särskilt omfattande. Den 
äldsta gårdsanläggningen har också identifierats på denna plats. Under 600- 
talets andra hälft omlokaliserades gårdsanläggningen, och de stora samman
hängande områdena i söder togs i bruk. Detta mönster tycks sedan i huvudsak
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ha bestått till tiden omkring år 1000, då området som helhet upphörde att vara 
i bruk. Endast en grav från den tid bosättningen var i bruk har registrerats. Det 
rör sig av de sparsamma uppgifterna att döma om en ordinär flatmarksgrav 
som tillsammans med boplatslager framkommit vid grusgrävning nära den väs
tra stranden (SB 59 Store Fuglede). Ytterligare en grav har registrerats i när
området, i Bakkendrup socken. I övrigt har inga gravar lokaliserats i anslut
ning till gårdskomplexet, trots att upprepade ansträngningar har gjorts för att 
finna sådana.

På planen i figur 30 har fyra silverskatter, halsringen av guld, offerplatsen i 
sjön, och gravarna med de avrättade, markerats. Dessa företeelser bildar ett 
intressant mönster, inte minst genom sin fördelning till komplexets olika zoner. 
I flera fall framstår fyndplatserna som topografiskt signifikanta, och kan be
traktas som gränsområden i någon mening. Detta gäller i synnerhet silverskatter
na och gravarna vid ån i söder; silverskatten på backkrönet väster om den 
inhägnade gårdstomten utgör en slags topografisk motpol till vapenoffren i 
sjökanten öster om gårdskomplexet. Guldhalsringens läge är naturligtvis in
tressant i detta sammanhang, men fyndkontexten har inte diskuterats mer i 
detalj. Nedläggelser av guldföremål sammanfaller inte sällan med våtmarker, 
vilket dock inte tycks vara giltigt i detta fall. Indikationer på offerhandlingar i 
Maderna strax väster om bosättningen nämndes ovan, liksom föremål som 
påträffats på flera ställen i Hallebyån. Platsen för bron framstår som särskilt 
intressant. Förutom skattfynden finns fynd från olika perioder i dess närhet, 
och det kan tillfogas att en uppsättning smedverktyg, som av fyndbeskrivningen 
att döma fanns i en träkista, har tagits upp ur ån (SB 2 Bakkendrup).

Det ligger nära till hands att förmoda att det mönster som guld- och silver- 
nedläggelserna uppvisar inte är helt slumpmässigt betingat, och möjligheten att 
de kan förstås som rituella nedläggelser bör beaktas. Nedläggelserna spänner 
som nämnts över en lång tidsperiod och motiven bakom dem har förmodligen 
varierat. Spridningsbilden av den yngre järnålderns skattfynd vid Tissø kan 
kanske på ett övergripande plan ses som en strävan att skapa och reproducera 
en helig rumslighet, och därigenom främja de kvaliteter som förknippades med 
platsen. Som Fotte Hedeager påpekar, i en diskussion kring betydelsen av de 
många skattfynden i Gudme, behöver detta inte ha inneburit att föremålen gick 
förlorade: they may still have been visible, at least to the initiated (Hedeager 
2001a:505; jfr också Zachrisson 1998:29 ff ). Med andra ord kan ädelmetaller 
ha deponerats i jorden, för att under vissa omständigheter åter tas i bruk. Fyn
den av guldringar i området nära åmynningen, och på Klintebjer öster om och 
invid sjön kan möjligen ses i ett liknande perspektiv, och de kan också ses som 
gåvor till anhängare som varit verksamma på dessa platser. Dessa möjligheter 
utesluter inte varandra.
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Fig. 30. Översikt över området vid sjön Tissø. Planen visar bosättningskomplexets utbredning (grått) och 
utvalda fyndkategorier. Gårdsanläggning med hallsekvensen är markerad Manor. Den nyligen (2002) 
upptäckta äldsta gårdsanläggningen är belägen i den norra delen av bosättningen, som är marke
rad Farm.

General view over the Lake Tissø district. The plan shows the extent of the settlement complex 
(grey) and distribution of finds (Jørgensen 2001:77). The recently (2002) discovered oldest manor 
is situated in the northern part of the settlement, marked "Farm".

Hallar, hallområde och gårdstoft
Gårdstoften med hallsekvens har undersökts i sin helhet, med undantag för den 
östra delen av toften som var förstörd av en grustakt. Eftersom delar av toft- 
gränserna var bevarade är det möjligt att följa hur gårdstoften i sin helhet för
ändrades över tid. Dateringarna av de fyra faser som gårdsbebyggelsen delats 
in i är preliminära.

Toftens storlek i fas 1, som motsvarar tiden från 600-talets andra hälft och 
700-talet, har beräknats till cirka 10 000 m2 (fig. 31). En ingång i söder och 
ytterligare en i det nordvästra hörnet har påvisats. Centralt på toften uppfördes 
en cirka 36 meter lång och 11,5 meter bred hall. Söder om denna finns ett 
rektangulärt, 31x17 meter stort sär-
hägnat område, vilket byggdes sam
man med hallens nordvästra gavel 
och sydväggen. Tillträde till detta 
område, där en 5x6 meter stor bygg
nad med ett västparti fanns, nåd
des genom en ingång i öster. Om
rådet kunde också nås från hallen, 
genom en ingång i sydväst. Den 
andra ingången till hallen fanns i 
norr. Utöver det centralt belägna 
hallområdet finns lämningar som 
möjligen hör till en smedja, som var 
belägen i väster.

L__
Smithy?

Gravel pit

Hall

i *

I.....

Cult area

Fig. 31. Fluvudgården fas 1.

The manor phase 1 
(Jørgensen 2001:78).
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25 mi_____ j

Fig. 32. Huvudgården fas 2.

The manor phase 2 (Jørgen
sen 2001:78).

I fas 2, under 700- och 800-talen, utvidgades toften till att omfatta en cirka 
15 000 mI 2 stor yta (fig. 32). Ingångarnas lägen justerades marginellt, och det är 
värt att notera att ingången i söder breddades, vilket har föreslagits vara en 
anpassning till en vagnsbredd. Hallen byggdes om på platsen, vilket resulterade 
i att dess bredd minskades till 10 meter. Det särhägnade området byggdes och 
utvidgades, och en 6x20 meter stor nord-sydligt orienterad byggnad uppfördes 
i detta område. I övrig uppfördes en smedja invid det nya hägnet, nära det 
nordvästra hörnet.

I fas 3, under 800- och 900-talen, förändrades gården påtagligt. Samtliga 
påvisbara gränser justerades, och toften utökades till omkring 18 000 m2 (fig. 
33). Hallen byggdes åter om på samma plats, men det särhägnade området
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Smithy

The manor phase 3 (Jør
gensen 2001:79).

söder om hallen återuppfördes nu separerat från hallen. Områdets storlek var i 
stort sett oförändrad, liksom ingången mot öster, och ännu en nord-sydligt 
orienterad byggnad uppfördes i det särhägnade området. I norr uppfördes en 
ny smedja invid det nya hägnet, med likartad placering i förhållande till hägnet 
som under föregående fas. De stora förändringarna bestod i att en rad nya 
byggnader uppfördes vid tofthägnet i väster. Tre eller möjligen fyra likartade 
öst-västligt orienterade hus med ingångspartier i östgavlarna byggdes, och ett 
stycke norr om dessa uppfördes ett något större hus med något indraget läge 
och ingång mot söder. De förstnämnda byggnaderna föreslås vara ekonomi
byggnader, kanske magasin, medan det norra huset uppfattas som ett bonings
hus. Denna strukturella förändring slår också genom i fyndmaterialet från går
den, vilket tilltog avsevärt i omfattning. Sammanfattningsvis intensifierades akti
viteterna på gården under fas 3.



Fas 4 infaller ungefär mellan 950 och 1050 (fig. 34). Gårdstoftens storlek är 
svår att bedöma, eftersom hägnet i stor utsträckning var bortplöjt; ytan har 
uppskattats till minst 25 000 m2. Det centralt belägna hallområdet omgestalta
des, och en ny hall uppfördes ett litet stycke norrut, med överlappning i förhål
lande till den äldre hallen. Andra förändringar består i att smedjan går ur bruk 
utan att ersättas, och att hägnet söder om hallen inte kan påvisas.

Den yngsta hallen i sekvensen var 48 meter lång, 12,5 meter bred och upp
fördes sannolikt i skiftesverk. Dess inre takbärande konstruktion bestod av två 
par stolpar som var placerade i varsin ände av huset, nära gavelpartierna, så att 
en mycket stor sal i husets mitt öppnades upp. De tätt grävda stolphålen i vägg
linjerna visar att väggarna bar en stor del av takets tyngd. Centralt i hallen 
fanns spår efter en eldstad, och vid undersökningen konstaterades också att 
flera stora stenblock fanns inne i hallen. Sådana hade tidigare röjts bort från 
detta område, och iakttagelserna tyder sammantaget på att vissa ytor i den 
stora hallen varit brolagda. Endast en ingång kunde påvisas med säkerhet, mot 
söder och nära den västra gaveln.

I anslutning till det tidigare särhägnade området söder om hallen uppfördes 
två byggnader. Den ena av dessa var liten och av grundplanen att döma möjli
gen rund eller korsformig. Ingångspartiet vätte mot söder och ger, tillsammans 
med ingångspartierna i hallen och tofthägnet, närmast intryck av att avsikten 
varit att gestalta ett centralperspektiv. Ett stycke öster om den lilla märkliga 
byggnaden uppfördes ett nord-sydligt orienterat hus med yttre stödstolpar 
och ingångar i det norra gavelpartiet och mot öster. Den övriga bebyggelsen 
på gårdstoften utgjordes av en 35 meter lång byggnad med mittsula som var 
belägen utmed tofthägnet i söder, nära ingången. Ytterligare två grupper med 
byggnader har påvisats. Bland de byggnader som var belägna nära en förmo
dad ingång i hägnet mot väster fanns två breda och korta hus med yttre stöd
stolpar i stället för inre stolpsättningar. Dessa var öppna i den ena gaveln och 
föreslås vara vagnshus. Ytterligare två eller tre hus i norr har uppfattats som 
boningshus. Slutligen hänförs en ansamling med fem grophus till den yngsta 
fasen.

Den äldsta hallen på gårdstoften, som i stora drag ägde bestånd från 600- 
talets andra hälft till 900-talets andra hälft, var uppbyggd av fem invändiga par 
med takbärande stolpar. Flera av stolphålen framstår som anmärkningsvärda; 
de är mycket vida och upp till tre meter djupa. I dessa har stolpar ställts ned 
med en diameter som uppskattats till 0,6 meter. Kring dem var stenpackningar 
lagda, där enskilda stenar kunde väga upp mot 300 kilo. Hallens konstruktion 
och disposition har inte publicerats i detalj. Tydliga ingångspartier finns inte i 
den äldsta fasen; i fas 2 och 3 skedde tillträde genom två ingångar; en i sydväst, 
och en i nordost.
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Fig. 34. Huvudgården fas 4.

The manor phase 4 (Jørgensen 2001:79).



I de preliminära artiklarna föreslås att hallens inre takbärande konstruktion 
bestod av tre par stolpar, av vilka endast stolphålen för det mittersta stolpparet 
var i bruk under samtliga tre faser. I fas 1 var paren närmast gavlarna i bruk, 
och i fas 2 och 3 var paren närmare husets mitt i bruk. Omsättningen av stolpa
rna sätts i samband med en större ombyggnad som skedde i fas 2, vilken antas 
ha resulterat i att husets bredd minskade. Detta kan möjligen tyckas vara be
synnerligt, eftersom gårdsanläggningen i alla andra avseenden karakteriseras 
av expansion. Byggnaden framstår emellertid som en extrem konstruktion, och 
var möjligen också ett byggnadstekniskt vågspel. Den ursprungliga bredden 
måste ha inneburit att takytan var mycket stor, vilket kan ha varit problema
tiskt i den utsatta kustmiljön.

Vidare har Jørgensen föreslagit att hallen var indelad i två hälfter, med var
dera två rum, vilket antas avspegla en funktionsindelning med boendefunktionen 
i väster och gästabudsfunktion i öster. Som stöd för denna hypotes anförs dels 
de rader med stolphål som fanns i anslutning till de takbärande stolpparen, och 
dels fyndspridningen; djurben förekom huvudsakligen i öster, i likhet med de 
relativt få fynd som i övrigt framkom i hallen. En rad stolphål strax öster om 
det mellersta paret skulle då markera den vägg som skiljde de båda funktio
nerna åt (Jørgensen 2002:238).

Fynd

Fyndmaterialet från gårdstoften med hallsekvensen är omfattande, för att inte 
tala om komplexet som helhet. Här kan endast en kort och svepande samman
fattning göras. Av ett hundratal vapen och vapendetaljer framkom många på 
gårdstoften; här fanns flera svärdshjalt, fästknappar och svärdsbeslag, som regel 
med inläggningar av silver och mässing. Flera vapendetaljer och andra föremål 
härrör från frankiskt och anglo-iriskt område. Bland de mer ovanliga föremålen 
kan fyndet av en stämskruv, sannolikt till en luta, nämnas. Denna är dekorerad 
med ansiktsmasker av liknande typ som förekommer på flera runstenar av typ 
efter Jelling, och utgör ett ännu så länge unikt bidrag till kunskapen om hall
kulturen. Vidare förekom skärvor av frankiska glasbägare endast i anslutning till 
hallarna; tidiga mynttyper fanns också i denna miljö; en frisisk sceatta, samt 
karolingiska och tidiga nordiska mynt. Amuletter och smycken med mytiska motiv 
var också koncentrerade till gårdstoften. Dessa utgjordes av Torshammare, ett 
miniatyreldstål, och hängsmycken med valkyrie- och ryttareframställningar. En 
trolig avbildning av Freja skall också nämnas (a.a.:234 f, fig. 10). Fyndmaterialet 
från hall och gårdstoft karakteriseras som jämförelsevis begränsat sett i relation 
till områdena i söder. Detta har bland annat uppfattats som en indikation på att 
renhållningen på denna plats skiljde sig från kringliggande områden.
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Genes och epilog
De inledningsvis nämnda offerfynden tyder på att sjön har tillmätts särskilda 
betydelser under mycket lång tid. Indikationer på aktiviteter som kan förknip
pas med offer och kult kan gå tillbaka till neolitikum, och är periodvis mycket 
starka, från sen förromersk järnålder och framåt. Någon mer omfattande be
byggelse har dock inte påvisats på höjdryggen från tiden innan den äldsta gårds
anläggningen etablerades i den norra delen av området, vilket skedde kring 550 
eller något senare (läget för den äldsta gården på Bulbrogård markeras med 
farm i fig. 30). Bebyggelsen på den cirka 10 000-12 000 m2 stora inhägnade 
gårdstomten bestod av ett omkring 40 meter långt stolphus och två mindre 
stolphus, ett litet förrådshus, och ett grophus. Ett antal grophus finns också 
söder om denna anläggning, vilka dateras till samma skede, och visar på att 
aktiviteterna utanför gårdstomten tidvis var intensiva. Gården brändes någon 
gång vid mitten av 600-talet, och de preliminära dateringarna tyder på att hall
sekvensen i söder etablerades under 600-talets andra hälft (Jørgensen m. fl. 
2004). Det har dessvärre inte varit möjligt att foga in en plan över denna gård 
i efterhand, men anläggningen skall beskrivas i korthet. Det stora huset och ett 
av de mindre husen var belägna väster respektive öster om ett rektangulärt, 
särhägnat område, som var centralt beläget på toften. Båda dessa hus var orien
terade med gavlarna mot det hägnade området. Det tredje stolphuset var belä
get norr om detta område, och förefaller att ha varit integrerad i det. Det är 
oklart om huset så att säga utgjorde den norra kortsidan i det särhägnade om
rådet, eller om huset omslutits av hägnet. Detta hus är det mest blygsamma av 
de tre, och består väsentligen av fyra något oregelbundet placerade stolppar.

De båda övriga husen var bättre bevarade. Det rör sig om kraftiga hus
konstruktioner, med till stora delar välbevarade stolphålsrader i de konvexa 
vägglinjerna. Det stora huset ger snarare intryck av att vara ett multifunktioneilt 
långhus än en egentlig hall. Huset var uppbyggt kring sex par invändiga stol
par, tätt ställda stolpar eller stavar i vägglinjerna och i gavelpartiernas hörn 
avtecknade sig stora nedgrävningar som låter antyda att belastningen var stor i 
dessa partier. I husets östra del finns spår som låter antyda en indelning i fyra 
rum. Motsvarande spår finns inte i husets östra del, vilket antyder att en stor, 
öppen sal funnits i denna del av huset; möjligen har det med bevarings- 
förhållanden att göra. Av särskilt intresse är ingångspartiernas lägen, vid hu
sets sydvästra respektive nordöstra långsidor, det vill säga enligt samma möns
ter som i flera av de yngre hallarna (och i Järrestad, skede 2).

Det mindre av de båda husen var ungefär 24 meter långt och uppbyggt kring 
tre par invändiga stolpar och i övrigt likartat det större huset. Undantaget utgjor
des av ingångspartierna som var motställda och lokaliserade till det centralt ställda
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stolpparet, nära husets mitt. Det kan inte uteslutas att det funnits ingångspartier 
också i gavlarna, vilket inte var fallet i det större huset. Slutligen skall en detalj 
nämnas som synes ha varit gemensamt för båda husen. I anslutning till det 
norra ingångspartiet i respektive hus fanns spår efter en kraftig stolpe i höjd 
med de norra stolparna i raden med takbärande stolpar. Ingen motsvarighet 
fanns i söder.

Ser man till husens rumsliga disposition är det snarast det mindre av de båda 
sistnämnda husen som för tankarna till en hall, och i så fall en hall av det äldre 
slaget. Av den preliminära analysen att döma förefaller det vara troligt att de 
båda största husen varit i bruk samtidigt, eftersom de uppvisar spår efter att ha 
brunnit. Samtidigt bör det noteras att detaljer som exempelvis ingångspartie- 
rna i det stora huset var lokaliserade på ett likartat sätt som i flera av hallarna 
i den yngre sekvensen. Sammantaget kan det konstateras att det finns flera drag 
i den äldre gårdsanläggningen, och då inte minst tofthägnaden och det särhäg- 
nade området som återkommer i den yngre anläggningen.

Framåt i tid kan sekvensen ha varit i bruk ett stycke in i 1000-talet, men det 
är i nuläget inte möjligt att exakt fastställa när den upphörde. Huvudgården 
Sæbygård sydost om sjön som var i Hvide-ättens ägo under 1100-talet är av 
särskilt intresse när eventuella efterföljare till komplexet skall diskuteras (jfr 
Jørgensen m. fl. 2004). I detta område finns också den inledningsvis nämnda 
ryttargraven. Kopplingen till Hvide-ätten aktualiserades för några år sedan då 
lämningar efter ett stenhus och möjligtvis ett torn lokaliserades i Hallenslev- 
lund, det vill säga på det näs som är beläget omedelbart söder om Hallebyån 
och bosättningen från yngre järnålder (Pedersen 2002). Den befästa gården på 
näset har preliminärt daterats till 1200-talet, och tycks ha rivits ner kring 1300. 
En sönderbruten sigillstamp som framkom i denna miljö indikerar att också 
denna gård kan knytas till grupperingar i Hvide-ätten. Fyndmaterialet på näset 
indikerar aktiviteter på denna plats också under 1000- och 1100-talen, men 
detta material beskrivs av Pedersen som litet. Ett lösfynd av en vikingatida 
spjutspets har tidigare registrerats (SB 169 Sæby), och en senvikingatida sporre 
nämns också (Pedersen 2002:24).

Avslutningsvis skall de historiskt kända kungliga egendomarna i närområdet 
kort nämnas. Av de egendomar som är noterade i kongelevslisten (KVjb 1:2) är 
kanske halvön Reersø vid Hallebyåns mynning av störst intresse. Denna plats 
kan, i likhet med kungalevet Røsnæs på halvön längst i norr, möjligen ses som 
en kontrollpunkt i förhållande till farvattnet i Stora Bält. Ett stycke in i landet 
finns ytterligare bebyggelseenheter som nämns i kungalevslistan, exempelvis 
Løwe, som är beläget någon mil söder om Tissø. Ytterligare en mil söderut 
finns ringborgen Trelleborg och kungsgården i den tidigmedeltida staden Sla
gelse.
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Strøby Toftegård
Den yngre järnåldersbosättningen vid Toftegård, nära kyrkbyn Strøby i den 
norra delen av Stevns, lokaliserades som en följd av rekognosceringar som be
drivits av Køge Museum i samarbete med lokala amatörarkeologer. Ar 1995 
avsöktes platsen med metalldetektor, vilket bland annat resulterade i fynd av 
klippsilver av arabiska mynt, barrar och armringar, som sannolikt härrör från 
ett skattfynd som plöjts upp. Vid en mindre provgrävning på platsen för det 
förmodade skattfyndet framkom kulturlager, stolphål, och en guldgubbe. Un
der 1996 och 1997 undersöktes en 13 500 m2 stor yta där fem hallar och ett 
antal andra byggnader och anläggningskategorier framkom. Undersöknings- 
ytan har senare vidgats mot öster, väster och söder. Området med hallarna har 
avgränsats, och inga fler hallar har framkommit (SB 74 Strøby).

Svend Åge Tornbjerg har redovisat preliminära undersökningsresultat i flera 
artiklar (Tornbjerg 1998, 2000), men någon komplett plan över utgrävning- 
sområdet, eller sammanställning av resultaten, har inte publicerats. Det arkeo
logiska projektet är inte avslutat; i ett pågående projekt (2004) undersöker Køge 
Museum platsen i dess lokala kontext, bland annat i förhållande till närbelägna 
bosättningar och kommunikationsstråk.

Landskap och närmiljö
Gårdskomplexet vid Toftegård är beläget på en flack förhöjning i det slättland
skap som är typiskt för kustzonen utmed Kögebukten. Det flacka landskap som 
är utmärkande för Stevns går i norr över i den tidigare nämnda Heden, den tätt 
befolkade slättbygden som sträcker sig från Köpenhamn till Roskilde. Halvan
nan mil inåt land vidtar det mittsjälländska dödislandskapet, som antas ha va
rit relativt glest befolkat under yngre järnålder.

Området kring Toftegård är ett utpräglat fullåkerslandskap, och de synliga 
fornlämningarna är fåtaliga. En bronsåldershög finns några hundra meter öster 
om bosättningen, vilken uppges överlagra en neolitisk stenkammargrav (SB 1 
Strøby). Genom metalldetektoravsökningar har en rik fyndplats påvisats vid 
gården Kastanjehøj, som är belägen en kilometer väster om Toftegård (fig. 35). 
Denna plats, som är namngiven efter en hög som antas härröra från yngre 
brons- eller järnålder, har också provundersökts (SB 80 Strøby). Undersökningen 
visade att platsen har varit bebyggd vid flera tillfällen, under brons- och järn
ålder, och fynden från yngre järnålder och tidig medeltid påminner starkt om 
fynden från bosättningen vid Toftegård. En myntskatt som härrör från området 
kring Kastanjehøj dateras till decennierna efter 1000-talets mitt (Tornbjerg 
1998:232). Flera stora bosättningar från yngre järnålder har undersökts i de 
kringliggande socknarna, exempelvis vid Varpelev ett stycke in i landet, dock

149



Strøby Toftegård och det omgivande kulturlandskapet med våtmarker, 
vattendrag och sockenindelning. Vikingatida bosättningar markerade 
med svart cirkel. Pilen markerar bosättningen vid Toftegård.

Strøby Toftegård and the surrounding cultural landscape, with wet
lands, watercourses, and parish division. Viking Age settlements mar
ked with black circles. The arrow marks the settlement at Toftegård 
(Tornbjerg 1998:231).

Fig. 35.
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utan att några tydligt ”centralplatsindikerande” fynd har framkommit. För 
närvarande pågår ett projekt med systematiska metalldetektoravsökningar i 
området, vilket sannolikt kommer att leda till att bilden förändras.

Toftegård skiljer sig något från de andra anläggningar som diskuteras här, 
vilka samtliga är belägna i direkt anslutning till vattendrag. Platsen är belägen 
på ett par kilometers avstånd från både dagens kustlinje och Tryggevælde å,
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som å andra sidan är det största vattendraget i området. Ån var segelbar, och 
får antas ha varit av stor betydelse för kommunikation i detta område under 
järnålder. Nära åns mynning och några kilometer uppströms, har en hel del 
föremål från yngre järnålder bärgats. I höjd med Valloby har också fasciner, 
nedslagna pålar och kulturlager undersökts, som tyder på att det funnits en 
anloppsplats och sannolikt också ett vadställe över ån på denna plats. Längre 
mot söder har ett stort antal vägövergångar från olika delar av järnåldern iden
tifierats, vilka syftade till att knyta samman Stevns med det angränsande land
skapet (Hansen 1991 och anförd litt.). Som ett alternativt läge för en anlopps
plats har Strøby Ladeplads vid kusten föreslagits. Det är i anslutning till denna 
plats som naturnamnet Snekkemose är registrerat (Holmberg & Madsen 1998: 
kat. nr 36). Det är värt att notera att Snekke-namn i övrigt inte är kända utmed 
denna del av östkusten. De återfinns först ett bra stycke norr om Kögebukten 
och längst i söder.

I ett resursperspektiv är landskapet kring Toftegård i första hand att be
trakta som ett beteslandskap under yngre järnålder. Det finns inget som tyder 
på att det funnits någon skog att tala om på kustslätten vid denna tid. När
maste skog kan ha funnits en eller ett par mil in i landet. Det är väl känt att det 
har funnits goda kommunikationsleder sedan romersk järnålder, exempelvis 
utmed Tryggevælde å, som också kan antas ha varit farbar ett stycke inåt land 
(Hansen 1991:94 ff). Analyser av djurben från Toftegård visar att tamdjuren 
dominerade i materialet, i första hand svin, och därefter nötkreatur. Hästben 
förekom främst i anslutning till hallarna. Förekomsten av en mängd fågel- och 
fiskarter visar att de marina resurserna utnyttjades i stor utsträckning, medan 
skogsvilt helt saknades.

Bosättning
De fem hallar som undersökts i Toftegård var belägna i en grupp, invid varan
dra, och utan inbördes överlappningar (fig. 36). I den östra delen av detta ”hall
område”, i nära anslutning till några av hallarna, fanns också ett inhägnat om
råde, och inuti detta spår efter flera mindre hus. Hägnaden och de hus det inne
slöt var orienterade i samma riktning som hallarna (se nedan). Spår efter minst 
tre små hus kan urskiljas i den undersökta delen av det inhägnade området. 
Längst i nordväst finns ett hus med minst tre takbärande stolppar och bevarade 
vägglinjer, med ett ingångsparti mot söder; detta hus synes fortsätta utanför 
utsnittet. Omedelbart söder om detta hus finns ytterligare ett hus med tre tak
bärande stolppar. Inga spår efter väggar har bevarats i detta fall. Inte heller 
detta hus kan avgränsas mot öster. Slutligen finns två par stolphål sydväst om 
sistnämnda hus, som möjligen ingår i ett hus som legat i vinkel mot detta.
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Fig. 36. Den undersökta ytan med hallarna (1-5). Det inhägnade området med 
små hus är beläget i det sydöstra hörnet av undersökningsytan. Notera 
utbredningen av kokgropar i distinkta zoner i hallområdet.

The excavated area with halls (1-5). The fenced area with small houses is 
situated in the southeast corner of the excavated area. Note the distribu
tion of cooking pits in distinct zones in the hall area (Tornbjerg 2000:71).

Jordugnen eller kokgropen framstår som en karakteristisk anläggningskategori 
på denna plats. Det rör sig om runda eller ovala nedgrävningar som fanns i 
betydande mängder på olika platser i området med hallarna. På två platser 
fanns bevarade lager med skörbränd sten och träkol i anslutning till groparna. 
I botten av groparna syntes ofta rödfärgningar efter värmeutveckling, och här 
kunde ofta stora mängder träkol påvisas. Över detta lager fanns som regel ett 
kompakt lager med skörbränd sten, som ofta var kraftigt sotiga och spruckna 
eller söndersmulade av värmen. Överst var fyllningen ibland lite ljusare. Gropa
rna var belägna i stråk eller koncentrationer, bland annat avgränsades hall
området av ett sådant stråk från ett område med enklare hustyper och färre 
fyndkategorier, i norr. En mängd likartade gropar fanns också i nära anslutning 
till det inhägnade området, och överlappade i flera fall de perifera delarna av 
detta område såväl som de angränsande hallarna.

Bebyggelsen i området norr om hallarna utgjordes av små och mellanstora 
stolphus, och några grophus. Fyra brunnar med avsevärda djup undersöktes 
också. Dessa innehöll inga konstruktioner, och inte heller tydligt vattenavsatta 
lager, och har föreslagits vara vattenreservoarer snarare än färskvattenbrunnar. 
I en brunn som var belägen invid en av hallarna kunde en träkonstruktion iden
tifieras, men denna brunn kunde dessvärre inte undersökas.

Hallar och hallområde
Hallarna var tämligen likartade. De var konvexa till formen, 37 till 40 meter 
långa, och upp till drygt 10 meter breda. Det senare måttet inkluderar de yttre 
stödstolparna som får antas ha funnits i de flesta, kanske samtliga hallar på 
platsen. Innerväggar var emellertid endast bevarade i en av hallarna (hus 3). I 
de övriga är det troligt att endast de djupare grävda stolphålen för yttre stöd
stolpar har bevarats.

Hallarna var likartat disponerade. Som regel fanns ett förmak med mot
ställda ingångspartier i väster. Stolpsättningarna i denna del av huset tyder på 
att förmaket oftast var skiljt från en kammare i väster och en stor sal i öster. I 
det bäst bevarade hus 3 fanns det emellertid inget som tyder på att den västra 
delen av huset varit uppdelad i kammare och förmak. Den stora salen kunde
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vara något olikartat utformad. I två hallar fanns både mittstolpar och parvis 
ställda stolpar i den takbärande konstruktionen inne i salen (hus 2 och 3). I två 
hallar saknades sådana mittstolpar, och avstånden mellan stolpparen i den stora 
salen var mycket stora (hus 4 och 5). I en hall saknades spår efter mittstolpe, 
och avstånden mellan stolpparen i den stora salen var mindre än i de övriga 
(hus 1). Ytterligare ett ingångsparti som vätte mot söder kunde påvisas i de 
flesta hallarna (hus 1, 3, 4 och 5), som var beläget öster om den stora salen. Ett 
förmak och en kammare fanns således som regel också i hallarnas östra del.

I typfallet bestod hallen således av fem avgränsade rum. Salen i husets mitt 
flankerades av förmak, och kammare fanns i respektive gavlar. Några avvikel
ser från detta schema kan ha förekommit. Utformningen av den östra delen av 
hus 3 har nämnts, liksom avsaknaden av ingångsparti i den östra delen av hus 
2. I hus 4, och möjligen också hus 5, kan eventuellt ett sjätte rum ha funnits, 
som var beläget mellan salen och förmaket i öster. Man kan emellertid inte 
utesluta att en del av dessa skillnader har med varierande bevaringsförhållanden 
att göra, och generellt framstår Tornbjergs ställningstagande, att det är likhe
terna över tid som skall betonas, som rimligt.

Dateringarna av hallarna och den inbördes kronologin grundas på stolp- 
hålsfynd och de särdrag som husen uppvisar. Tornbjerg föreslår att hallarna 
troligtvis byggdes efter varandra, men att det kan ha skett en viss överlappning. 
Det kan konstateras att hallarna inte tycks ha varit föremål för mer genomgri
pande reparationer; mer omfattande arbeten, exempelvis omsättningar av stol
par, kan inte identifieras. Hus 2 och 3, med differentierad inre stolpsättning, 
uppfattas som äldre än hus 4 och 5, vilka antas vara de yngsta. Hus 1 föreslås 
vara äldst, vilket också stolphålsfynden indikerat, men det kan inte helt uteslu
tas att detta hus intar en kronologisk mellanställning. Hallarna dateras prelimi
närt från 700-talet till 900-talet, vilket skall ses i relation till fyndmaterialet 
från platsen som helhet, med dateringar från 500-talets mitt och fram till om
kring år 1000. Detta innebär i så fall att hallar från 500- och 600-talen saknas, 
och möjligen också från 900-talet.

Slutligen skall förhållandet mellan hallarna och det inhägnade området dis
kuteras. Hallen hus 1 synes vara belägen med det sydöstra hörnet i mycket nära 
anslutning till hägnets nordvästra hörn. Denna hall är dessvärre den sämst be
varade i sekvensen. Det förefaller emellertid troligt att stolpparet längst i öster 
markerar hallens gavel, vilket då skulle kunna innebära att hallens förmodat 
konvexa form skulle kunna passa mycket väl med hägnets förmodat rundade 
hörn, så att de kan ha varit belägna sida vid sida ett kort stycke. Förhållanden 
mellan den välbevarade hallen hus 3 och det inhägnade området är då värt att 
notera. I detta fall är det hallens nordöstra hörn som sluter an mot hägnets 
sydvästra hörn. I detta parti är hägnet också betydligt bättre bevarat, och det
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kan konstateras att det är tydligt avrundat. Det ligger då nära till hands att 
föreslå att båda dessa hallar var uppförda för att fungera som en arkitektonisk 
enhet tillsammans med det inhägnade området. Om detta förmodande är kor
rekt, så är det troligt att de båda hallarna avlöste varandra, och att det inhäg
nade området är samtida med dem. Resonemanget motsägs inte direkt av det 
preliminära dateringsforslaget, där hus 1 uppfattas som äldst och hus 2 och 3 
föreslås följa därefter.

Förhållandet mellan hall och inhägnat område i Toftegård påminner således 
en hel del om rumsligheten på gårdskomplexen i Järrestad och vid Tissø. De 
dateringar som föreligger indikerar att detta koncept etablerades i det äldsta 
skedet, och uppenbarligen var den rumsliga relationen av betydelse eftersom 
den hävdades när nästföljande hall uppfördes. I nuläget är det svårare att dis
kutera rumsligheten i de yngre skedena utan att bli alltför spekulativ. En intres
sant fråga består naturligtvis i hur länge det hägnade området var i bruk. Upp
hörde det i och med anläggandet av hallen hus 2 i den nordöstra delen av hall
området? Det kan konstateras att ytterligare några små hus finns bland hal
larna. Tre av dem är belägna i anslutning till den förmodade gränszon som 
markeras av kokgroparna, och ytterligare ett är beläget strax invid och söder 
om hus 4. Är dessa hus efterföljare till de små inhägnade husen?

Fynd
Fyndmaterialet från Toftegård är omfattande. Fynden var koncentrerade till 
hallområdet, där inte minst sju guldfoliebleck med figurframställningar tilldra
git sig intresse. Sex av dessa var parframställningar. Ett av guldfolieblecken 
framkom i ett ej närmare beskrivet stolphål, i den inre takbärande konstruktio
nen tillhörande hus 5, och de övriga fanns i ploglagret kring hallarna. I övrigt 
fanns anglo-iriska skrinbeslag av silver, frankiska silverbeslag, skärvor av franki- 
ska glasbägare, glaspärlor, pärlor av karneol och bergkristall, viktlod, ett stort 
antal dräktsmycken, och det inledningsvis nämnda klippsilvret, varav en del 
sannolikt har ingått i en samlad nedläggelse. Fiuvudparten av myntklippen var 
av arabisk proveniens. I kategorin vapen/ryttarutrustning dominerade pilspetsar. 
Utöver dessa fanns ett svärdsbeslag och några sporrar. Av hantverken fram
trädde bronsgjutning tydligast, men indikationer fanns också på järnsmide och 
tillverkning av glaspärlor.

Genes och epilog
Strøby Toftegård återfinns i det på romerska prestigeföremål rikaste området i 
Skandinavien. Det berömda gravfältet vid Fiimlingøje, som får antas markera 
platsen för en centralbosättning, är beläget väster om Tryggevælde å, på ett
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avstand av en dryg halvmil från Toftegård. De flesta och förnämligast utstyrda 
gravarna i detta komplex var belägna ett stycke inåt land, men enstaka rikt 
utrustade gravar fanns också närmare kusten, i tidigare nämnda Valløby, och i 
Strøby. Den sistnämnda innehöll bland annat en glasbägare, och anlades efter 
period Cl b, det vill säga en tid efter den period då rikedomen i området antas 
ha kulminerat (Hansen 1991). Det finns inga fynd eller anläggningar som tyder 
på att bosättningen vid Toftegård skall förknippas med en mer direkt plats
kontinuitet bakåt i tid; den nämnda graven indikerar i alla händelser en områdes
kontinuitet.

Tornbjerg räknar med att Toftegård upphörde senast kring år 1000 och har 
diskuterat närbelägna Kastanjehøj som en möjlig efterföljare. De yngsta fynden 
från denna plats dateras till 1100-talets första hälft. De undersökningar som 
utförts senare indikerar emellertid att denna plats också var i bruk parallellt 
med Toftegård under yngre järnålder, men närmare dateringar har ännu inte 
presenterats. Exakt vad platsen representerar är således inte klarlagt. Andra 
möjligheter som har diskuterats, är en flyttning in till den närbelägna, histo
riskt kända byn Strøby, eller ett samband med de historiskt kända godsen i 
området. Bland dessa har Gjørslev föreslagits, ett godskomplex som var i Rane- 
släktens besittning under 1200-talet, och som återfinns i ett läge vid kusten en 
dryg halvmil i östlig riktning som påminner om Toftegård (Tornbjerg 1998:232). 
Ser vi avslutningsvis till kungligt ägande i området enligt kungelevslistan (KVjb 
1:2), så framstår de sydöstra delarna av Själland som över lag svagt representera
de. Närmaste kungalevet var Stora Heddinge (Hceddyng med sit Tilliggende) 
på Stevns, halvannan mil sydost om Toftegård. Stevns omgavs av härader som 
saknar kända kungalev.

Slöinge
De arkeologiska undersökningarna i Slöinge bedrevs under perioden från 1992 
till 1996, i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV Väst, Hallands läns
museer och arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utgrävning- 
sinsatserna fokuserade på en plats med lämningar efter flera hallar, som var 
belägna i ett större bosättnings- och gravkomplex utanför Slöinge i mellersta 
Halland.

Källmaterialet från Slöinge avviker från andra här relaterade undersökningar 
genom att undersökningsytan var relativt liten. Totalt har en 800 m2 stor yta och 
ett antal sökschakt banats av, och ett urval anläggningar och strukturer har un
dersökts. A andra sidan har en rad inventeringar och omlandsstudier genomförts. 
Vidare undersöktes den begränsade ytan med stor noggrannhet; stora delar av
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matjorden vattensållades, liksom fyllning i anläggningar. Flera detaljobservationer 
gjordes som är av betydelse för de diskussioner som skall föras här.

Resultaten av de arkeologiska undersökningarna har publicerats i flera sam
manhang av Lars Lundqvist, och delar av materialet har också varit föremål 
för analyser av andra forskare. I beskrivningen har jag främst använt mig av 
fyra arbeten, varav den senast publicerade studien är den mest detaljerade (Lund
qvist 1996, 1998, 2000, 2003). Slöinge har också diskuterats av Påvel Nick
lasson (2001) i samband med redogörelsen för en undersökning av ett gårds- 
komplex vid Ätrandalen i norr. Slöinge ingår också i Callmers analys av den 
yngre järnålderns godskomplex (Callmer 2001).

Landskap och närmiljö
Slöingebosättningen är centralt belägen i den traditionellt hävdade halländska 
jordbruksbygden som utgör ett långsmalt, nord-sydligt orienterat stråk genom 
landskapet. Bygden gränsar mot Kattegatt i väster, och mot det skogsbevuxna 
urberget i öster. Bosättningen är belägen på en kuperad lerslätt, vilken ramas in 
av platåliknande bergformationer (fig. 37).

I denna del av Halland återfinns den förhistoriska bygdens kärnområde ut
med Ätrans dalgång, som också uppfattas som huvudleden mellan kust och 
inland. Gårdskomplexet var beläget i en perifer del av Ätranbygden, där flera 
mindre dalgångar möts. Den norr ifrån kommande Murrebäcken mynnar ut i 
Suseån ett kort stycke sydväst om bosättningen. Suseåns dalgång möter sedan 
Vastad-dalgången i nordväst, där ån svänger tvärt, i sydvästlig riktning, för att 
sedermera mynna ut i Kattegatt.

Vattendragens betydelse för kommunikation i detta område har tonats ner 
mot bakgrund av att landvägen till havet har beräknats till åtta kilometer, medan 
en båtresa på Suseån har uppskattats till tolv kilometer, med minst ett båtlyft 
(se avslutande diskussion). Stor vikt har istället lagts vid gårdens läge i relation 
till den gamla vägleden utmed Suseån, vilken antas ha knutit samman central
bygderna i denna del av Halland. Möjligheten att Slöinge var fördelaktigt belä
gen i förhållande till en led mellan kust och inland har också framhållits. Denna 
antas ha lett över Asige i öster, mot Abild, och vidare mot Vessige och kungale- 
vet Sjönevad i nordost, som var en knutpunkt för kommunikation mellan Väs
tergötland och södra Halland under medeltiden.

På Lundqvists karta över centralplatsindikationer i Halland framstår fyra om
råden i Ätranbygden som särskilt intressanta (Lundqvist 1996:40). I det södra av 
dessa, kring Slöinge och Asige, har odlingen starkt reducerat fornlämnings- 
beståndet på slätten, där bevarandegraden är låg. Lösfynden är också få i detta 
område. Några ort- och platsnamn på ett avstånd av mellan tre och sex kilometer
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Fig. 37. Översikt över landskapet kring Slöinge- 
bosättningen med vattendrag, vägleder och 
kyrkbyar. Grått markerar områden som är 
belägna mer än 25 meter över havet. Ut
snittet visar fyndområden (A-I). Den under
sökta sekvensen av hallar är belägen inom 
område A.

General view over the Slöinge settlement 
in the local landscape with watercourses, 
roads and church villages. Grey marks 
areas situated more than 25 metres above 
sea level (Lundqvist 2003:28). The section 
shows areas with artefacts (A-l). The ex
cavated sequence of halls is situated in 
area A (Lundqvist 2003:32).

Ol
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har föreslagits vara sakrala. Allberg kan möjligen indikera ett heligt berg, i två 
fall förekommer ortnamn där elementet ”lund” ingår som för- eller efterled (jfr 
Lundqvist 1996:38, 2000:86 f). Monumentala fornlämningar, som exempelvis 
treuddar och gravfält med avvikande gravformer är företrädesvis belägna i 
övergångsbygden. Asige, som är beläget drygt fem kilometer öster om Slöinge, 
framstår som en plats av betydelse i området, och uppvisar en säregen och sna
rast monumental gravmiljö och den enda registrerade fornborgen i Ätranbygden. 
En silverbarr och ett ovalt förgyllt spänne har framkommit i denna miljö.

I området kring Falkenberg vid Ätrans mynning i norr finns flera vikinga
tida skattfynd och ett svärdshjalt av silver. Här finns också två kungliga egen
domar, i Faurås och Hjortsberga. I detta område har en medeltida huvudgård 
undersökts, i Stafsinge, och i samband med detta framkom en rad fynd som 
tyder på att denna miljö kan gå tillbaka till yngre järnålder; ingen bebyggelse 
kunde kopplas till fynden (Nicklasson 2001). Flera indikationer på ett ”central- 
platskomplex” i form av ortnamn, lösfynd, gravar och kungliga egendomar 
finns också i det ovan nämnda inlandsområdet kring Abild, Vessige och Sjön- 
evad. Liknande indikationer finns i Köingeområdet, som är beläget i inlandet, 
ytterligare ett stycke norrut, som dock snarare skall ses i relation till bygden 
kring Himle i norr. Indikationerna varierar en del från plats till plats och över 
tid (a.a.:140). Flera områden framstår under yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid som mer framträdande än Slöinge. Framåt i tid kan det konstate
ras att 900-talet är svagt representerat i fyndmaterialet. Den vendeltida fynd
horisonten framstår emellertid särskilt distinkt i Slöinge. Det har föreslagits att 
Slöinge skulle sakna en ”arvtagare”, i motsats till de andra områdena (a.a.: 
141). Påvel Nicklasson har framkastat förslaget att den nedre Ätranbygden 
dominerades av fem godskomplex under yngre järnålder, vilka ungefär motsva
rade de platser eller områden som nämnts ovan, och att detta ”system” föll 
sönder under 900-talet, i samband med att en ny maktstruktur introducerades 
(a.a.:141).

Enligt det äldsta kartmaterialet (1781) dominerade ängsbruket inom bosätt
ningsområdet, och endast några få åkrar fanns, utspridda i höjdlägen. I ett 
resursperspektiv framstår betet som en särskilt betydelsefull tillgång också i 
Slöinge, men närheten till skog och andra naturresurser bör också framhållas. I 
det tämligen begränsade djurbensmaterialet som analyserats dominerade svin 
och nötkreatur, följt av får/get. Häst och hund var svagt representerade. Små 
mängder kronhjort och möjligen älg förekom, liksom hare och bäver. Fisken 
representerades av ett fåtal torsk- och sillben; några ben av gås och höna fanns 
också (Lundqvist 2000:56 f). Makrofossilprover från hallarna analyserades. 
Bland sädeskornen dominerade korn, följt av havre; enstaka råg- och vetekorn 
fanns också (a.a.: 57).
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Bosättning

Totalt har nio områden eller platser med varierande indikationer på olika slags 
aktiviteter under yngre järnålder identifierats; kärnan utgörs av ett 7,5 hektar 
stort område. Inventeringar, markkemiska analyser, och provgrävningar, ger en 
övergripande bild av hur bebyggelse och andra aktiviteter kan ha varit struktu
rerade (fig. 37).

Hallarna var belägna på en höjdrygg (yta A) i områdets sydöstra del, nära 
Murrebäcken, och i centrum av ett område där något varierande indikationer 
på bebyggelse och hantverk påvisades inom de fyra omgivande ytorna. Söder 
om ån lokaliserades en smedja. Från nämnda platser avviker tre områden (yta 
C, D, F) som är belägna i ett stråk norr om kärnområdet, genom att varken 
bebyggelse eller hantverksaktiviteter har identifierats. Däremot finns flera indi
kationer på gravar, eller offerhandlingar; dessa består av kraftigt brända djur
ben, och några fynd av glaspärlor. I förlängningen av detta nordliga stråk finns 
en plats med resta stenar (yta I), där fynd av metallföremål och brända ben har 
registrerats. Som Lundqvist påpekar, är det inte ovanligt att järnålderns grav
fält var orienterade utmed vägleder, och i detta terrängavsnitt har topografin i 
hög grad varit styrande. De resta stenarna finns i ett terrängavsnitt där Suse- 
dalsleden går genom en smal passage mellan det branta berget och Suseån.

Hallar och hallområde

Hallområdet var beläget på sydsluttningen av en höjdsträckning, vilken erbjöd 
fritt synfält över landskapsrummet som helhet. Två, möjligen tre hallar, varav 
några med spår efter omfattande reparationer, har identifierats bland en mängd 
nedgrävningar i den hårt nedplöjda, leriga moränen (fig. 38).

Hus II och III var orienterade i nära nog exakt samma riktning, och likar
tade också i andra avseenden; hus I är annorlunda orienterat, och svårt att med 
säkerhet typbestämma. Detta är dels en konsekvens av att huset är problema
tiskt att skilja ut, och dels av att jämförelsevis lite information insamlats om 
just detta hus. Hus I var sannolikt mer än 18 meter långt, och dess bredd upp
gick till 5,5 meter. Några få anläggningar som undersöktes var i det närmaste 
fyndtomma. En möjlig dubblering av ett stolppar tillhörande husets takbärande 
konstruktion indikerar en reparationsfas.

Betydligt mer data finns kring hus II, vilket har bedömts vara avgränsat i sin 
helhet. Samtliga anläggningar har undersökts, med undantag för några vägg- 
stolphål. Hallens längd har uppskattats till cirka 30 meter, och bredden till unge
fär 8,5 meter. Den inre takbärande konstruktionen antas ha bestått av sju par 
stolphål, men i flera fall var stolphålen dubblerade. Husets väggar var dåligt 
bevarade och endast ett fåtal stolphål har påvisats, främst i den norra vägglinjen.
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Fig. 38. Sekvensen av hallar i Slöinge. A: Del av den undersökta ytan inom område A med hallarna 
hus II och III markerade. GG - stolphål med guldfoliebleck med figurframställningar. B: 
Det fragmenterade hus I som är beläget på platsen för hus II.

The sequence of halls In Slöinge. A: Part of the excavated trench in area A with halls II 
and III marked. CC - posthole with gold-foil figures. B: The fragmentized house I (Lund
qvist 1996:14).



Två, möjligen tre genomgripande bebyggelse- eller reparationsfaser kan påvi
sas genom dubbleringar av stolphål och indikationer på att stolpar också har 
satts om i befintliga stolphål.

Fyndspridningen i hus II har väckt uppmärksamhet, och är av betydelse för 
forskningen kring guldfolieblecken (jfr Lamm 2004). Analysen av antalet fynd
kategorier per stolphål visar entydigt att fynden var koncentrerade till det norra 
stolphålet i paret närmast husets mitt (markerat med GG i fig. 38). Kategorier
na som framkom i detta stolphål var fragment av glasbägare, glas/granat, gra
nat, guldfoliebleck med figurframställningar, guldbleck, guldfiligran, silverten, 
silversmälta, bronsföremål, järnföremål, krukskärvor, sländtrissa, pärla, pärl- 
tillverkningsavfall, sandstensbryne, övrig flinta, obrända ben, brända ben, bränd 
flinta, och bränd lera. Det södra stolphålet i samma rad innehöll fyra katego
rier, och det dubblerade stolphålet i öster innehöll tre respektive 2 kategorier. I 
övriga stolphål registrerades enstaka fyndkategorier, utöver de vanligaste. De 
fragment av guldfoliebleck med figurframställningar som framkom vid vatten- 
sållningen av matjordslagret fanns i området nära de fyndrika stolphålen. Ett 
till synes mer vardagligt fynd från hus II bör också noteras; i ett av stolphålen i 
den sydöstra delen av salen fanns en stor maisten.

Hus III var beläget söder om, parallellt med, och alldeles invid hus II. Huset 
avgränsades inte med säkerhet, men dess grundplan visar att det storleksmässigt 
är jämförbart med hus II. Fyndspridningen tyder på att båda hallarna var dispo
nerade på ett likartat sätt. Väggarna i hus III utgjordes emellertid av rännor 
istället för stolphål, och ingångspartier kunde påvisas i hallens västra del. In
gångarna var inte motställda, men ledde till samma förmak, mellan de första och 
andra stolpparen. Väster om förmaket kan man anta att ett gavelrum fanns, och 
i öster, den stora salen. I husets östra del undersöktes endast mindre ytor.

Totalt påvisades fem stolppar i hallens inre takbärande konstruktion, och 
fyra stolphål blev föremål för undersökning. Även i detta hus kan två bebyggelse
faser konstateras, men reparationen bedöms inte ha varit så omfattande som i 
hus II. Flera rester av ekstolpar framkom i stolphålen, och genom en dendro- 
kronologisk analys har fällningsåret ungefärligen uppskattats, till omkring 710. 
Även i denna hall framstår fyndspridningen som distinkt, men samtliga stolphål 
har inte undersökts. I ett stolphål vars läge kan sägas motsvara det fyndrika 
stolphålet i hus II, fanns en depå med totalt 54 guldfoliebleck (inklusive frag
ment), varav de flesta med figurframställningar. Övriga fyndkategorier i detta 
stolphål var; glasbägare, glas/granat, granater, guldfolie, krukskärvor, sländ
trissa, pärla, pärltillverkningsavfall, järnföremål, obrända ben, brända ben, bränd 
flinta och bränd lera. I stort sett alla dessa föremål fanns i stolphålets översta 
lager, där fyllningen innehöll ett stort inslag av en vit, finfördelad, och kalkhal
tig substans som föreslås vara benmjöl.
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En intressant detalj utgörs av de käpphål som i svagt böjda rader framträder i 
och söder om hus III. I anslutning till dessa finns också ett system av rännor. 
Lundqvist menar, utifrån stratigrafiska iakttagelser och anläggningarnas fyllningar, 
att dessa strukturer i stort sett förefaller att vara samtida med bebyggelsen. De 
föreslås vara ”en sorts hägnade stigar eller vägar som söderifrån lett fram mot de 
högt belägna byggnaderna”. Dessa ”stigar” försvinner söderut, ner i sluttningen 
och hade kanske en fortsättning fram till en naturligt formad hålväg som leder 
fram till ett tänkbart vadställe vid Murrebäcken” (Lundqvist 2003:43).

Dateringen av hallarna, deras inbördes kronologiska relationer och bruk- 
ningstid är vanskliga att precisera närmare. Det är dessutom svårt att med säker
het bedöma möjligheten om ytterligare hallar kan dölja sig i detta anläggningstäta 
område. Det förefaller inte otroligt att ytterligare byggnader med något mindre 
iögonfallande stolpsättningar än hus II och III kan finnas på platsen. Lundqvist 
föreslår försiktigtvis att hus I är det äldsta huset av de tre hus som identifierats, 
och att det var i bruk inom intervallet 375-710 e. Kr. Det sistnämnda årtalet, 
som är den enda helt säkra kronologiska hållpunkten, visar att en byggnadsfas 
i hus III inföll under 710-talet. Vidare fastslås att de stora likheterna, och den 
rumsliga relation som råder mellan hus II och III indikerar att dessa ligger nära 
varandra i tid. Flera indikationer tyder på att hus II är yngst, och huset antas 
hypotetiskt ha varit i bruk in i 800-talet. Totalt bedöms hus I—III tillsammans 
representera 4-5 bebyggelsefaser, vilka skall sättas i relation till fyndmaterialet 
som framtogs på platsen, och som spänner över 600 år, från cirka 375 till 900- 
talets andra hälft. ”Vi kan därför på goda grunder anta att det inom området 
borde finnas mellan 10 och 20 huvudbyggnader, eller faser av huvudbyggnader 
(30 resp. 60 år per fas). Med hittills kända hus från Slöinge har vi i bästa fall 
funnit hälften av dem” (a.a.: 60).

Fynd
Fyndmaterialet från Slöingekomplexet visar på dateringar från cirka 375 till 
900-talet, och vendeltiden framstår som den i särklass bäst representerade pe
rioden (jfr Lundqvist 2003:84). Beräkningar har gjorts av fyndfrekvensen i olika 
områden (a.a.:80 ff). Den var märkbart högst i hallområdet (22 fyndtyper), 
vilket kan sammanhänga med platsens status som hallmiljö, men kanske också 
i dess egenskap av intensivundersökt område. Mot denna bakgrund är det av 
intresse att konstatera att variationen också var stor i de mindre undersökta 
områdena som omgav hallmiljön, där fyndmaterialet följaktligen också var 
betydligt mindre (8-14 fyndtyper). På de perifera platserna var fynden ännu 
färre och variationen mindre (4-6 fyndtyper).

Guldfolieblecken med figurframställningar skall redovisas i korthet. Totalt 
framkom 85 hela eller fragmentariska bleck. Tretton av dessa var små fragment
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som inte kunde bestämmas närmare, ytterligare arton saknade prägling. Par
motivet dominerade, med 41 exemplar. Av enkelfigurer framkom fem av var
dera kön. Ytterligare tre är osäkert bestämda som enkelfigurer (a.a.: 66).

Bland de hantverk som utövades på platsen för hallarna var olika former av 
metallhantverk representerade; guld-, silver-, brons-, och järnsmide. Dessutom 
förekom glaspärltillverkning, viss bearbetning av bärnsten men framför allt av 
granater, samt textilhantverk. Fynd som kan relateras till granatbearbetning 
och pärltillverkning registrerades inom fem, möjligen sex områden. Fynd av en 
stor mängd rågranater och en bearbetad granat gör att detta hantverk kan 
uppfattats som något av en specialitet för bosättningen i Slöinge, inte minst för 
att det finns granatfyndigheter i de nära omgivningarna. De inledande granat
analyser som utförts öppnar för möjligheten att granater har utvunnits i områ
det för att sedan spridas inom ett vidsträckt område, och att Slöinge var en 
viktig länk i denna hantering (Mannerstrand & Lundqvist 2003).

Genes och epilog

Det finns inget som tyder på att platsen för Slöingekomplexet var i bruk under 
äldre järnålder. På några platser i närområdet har emellertid en långvarig 
bebyggelsekontinuitet påvisats. Detta gäller främst bosättningskomplexet i 
Heberg, cirka tre kilometer nordväst om Slöingekomplexet, med lämningar från 
yngre järnålder. I Skrea, som är beläget några kilometer i västlig riktning, finns 
också bosättningar från flera perioder, men lämningar från yngre järnålder har 
inte påvisats i detta område. Överlag framstår den yngre järnålderns bosättningar 
som underrepresenterade i området, sett i relation till de äldre perioderna. An
ledningen har föreslagits vara att den yngre järnålderns bebyggelse ofta sam
manfaller med de historiskt kända byarna i området, vilka inte varit föremål 
för undersökningar i någon större utsträckning (Lundqvist 2003:22 f). Om så 
är fallet, framstår Slöinge som något av en anomali också i detta avseende.

Callmer karakteriserar Slöingegodset som ett svart hål i det äldre kulturland
skapet (2001). Efter det att gårdsanläggningen i Slöinge upphörde under 900- 
talet togs platsen inte i bruk för bosättning. Den äldsta historiskt kända bebyg
gelsen i närområdet utgörs av små bebyggelseenheter, som omfattade mellan 1/8 
och 5,5 mantal. Ortnamnen är av vikingatida eller yngre ursprung, och det är 
värt att notera att flera av dessa enheter bär efterleden -torp. Administrativt 
var Slöingebosättningen perifert belägen, nära sockengränsen mellan byarna 
Slöinge och Eftra, med sockencentrum i Slöinge, närmare två kilometer sydost 
om bosättningen.

Marken som tillhörde hallbosättningen kan således ha styckats upp i mindre 
enheter när bosättningen upphört att vara i bruk. Det kan inte uteslutas att
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detta var en process i flera led. En hypotetisk möjlighet är att godset uppgick i 
ett annat, närbeläget godskomplex, och att fragmenteringen skedde i ett senare 
skede. Asige är av intresse i sammanhanget, eftersom det är den närmast be
lägna platsen med tydliga indikationer på en tillhörighet till de övre sociala 
skikten. Veterligen finns det emellertid inget som direkt utmärker Asige under 
1000-talet och senare.

Likt och olikt
Av redogörelsen framgår att materialen från de olika gårdskomplexen inte är 
helt lätta att jämföra. Undersökningarnas omfattning varierar stort, liksom 
undersökningsmetoderna. I publikationerna har respektive författare/undersö
kare anlagt delvis skiftande perspektiv, och lägger särskild vikt vid företeelser 
som är speciella för den plats de arbetat med. Det skall åter framhållas att 
resultaten i flera fall är preliminära, och att kunskapsutvecklingen kring flera 
av platserna befinner sig i vad som kan betecknas som ett dynamiskt skede.

I det följande skall några grundläggande likheter och olikheter diskuteras. 
Jag avstår helt från exempelvis kvantifieringar av fyndmaterialen, vilka i nulä
get vore dömda att snabbt bli inaktuella. Jag tänker inte heller mer i detalj göra 
byggnadstekniska jämförelser och diskutera paralleller utanför sekvenserna. 
Syftet är i första hand att diskutera kronologiska hållpunkter för de redovisade 
sekvenserna, och i någon mån också att försöka urskilja ”koncept” och föränd
ringar över tid. Järrestad involveras också i de sammanställningar som skall 
göras här.

Det diakrona perspektivet
Det står klart att de rumsligt fixerade hallsekvenserna ingår i ett vidare krono
logiskt sammanhang. Föregångare och efterföljare framkommer vid nya under
sökningar i närmiljöerna. Också i Järrestad finner vi en äldre gård i närheten av 
hallkomplexet (yta B). Av den rikt utrustade graven att döma kan denna gård i 
ett tidigt skede sättas i samband med ett lokalt elitskikt med kopplingar till 
aristokratiska nätverk (jfr Stjernquist 2003; Fernstål 2004). I kvinnograven fanns 
exempelvis ett silverbleckspänne av en typ som påträffats som lösfynd i anslut
ning till hallarna i Slöinge, och som utgör det äldsta daterade prestigeföremålet 
på denna plats. Den äldre gården i Järrestad var sedan sannolikt i bruk paral
lellt med hallarna under fas 1, det vill säga under 600-talet. Gårdsbebyggelsen 
i sig gör emellertid inget imponerande intryck, sett i ett jämförande sydskandi- 
naviskt perspektiv (jfr Söderberg 2003b).
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Den äldsta gården vid Tissø tonar fram omkring 550, som en betydligt mer 
imponerande anläggning, med en differentierad bebyggelse. Här finns möjligen 
ett residens/långhus och en liten hall, vilket knyter an till ett äldre koncept; 
Ytterligare en byggnad var direkt integrerad i ett särhägnat område. Dessa kom
ponenter smälts samman och formas om på den yngre gårdstoften, där behovet 
av ett (traditionellt) residens/långhus uppenbarligen inte fanns längre. Den nya 
hallen lånade drag av såväl bostadshuset som hallen på den äldre gården. Inget 
tyder på att de båda gårdarna var i bruk parallellt. Den äldsta gården brann, 
och möjligen kan det ha dröjt någon tid innan den yngre anläggningen uppför
des. Men eftersom det finns vissa kopplingar mellan de båda komplexen är det 
troligt att detta skedde relativt snabbt.

I exemplet Strøby Toftegård har ingen föregångare framkommit. Däremot 
tycks en närbelägen rik gård eller bosättning vid Kastanjehøj ha varit parallellt 
i bruk med Toftegård i alla fall under vikingatiden, och denna gård fortfor att 
vara i bruk en tid efter det att sekvensen på Toftegård upphörde. De närmare 
kronologiska relationerna är inte kända. I Slöinge är det betydligt svårare att 
finna vare sig föregångare eller efterföljare, möjligen beroende på att undersök
ningarna är mindre omfattande. Komplexet i Asige är beläget på ett så pass 
stort avstånd att ett mer direkt förhållande knappast kan förutsättas. Asige 
förefaller att spänna över en minst lika lång tidsrymd som Slöinge, och av det 
lilla vi vet om gestaltningen av denna plats kan den ha varit väl så betydande. I 
Lejre, slutligen, påbörjades gestaltningen av en formidabel härskarmiljö under 
500-talet, kanske 150 år innan den äldsta hallen i sekvensen etablerades (se 
nedan). Det förefaller dessutom sannolikt att ett gårdskomplex som är yngre än 
den undersökta sekvensen kommer att bli föremål för undersökningar så små
ningom.

Ser vi till sekvenserna så kan det konstateras att de är problematiska, inte 
bara för att de i flera fall är att betrakta som preliminära. I några fall kommer 
kronologin att kunna preciseras ytterligare genom de analyser som pågår inom 
ramen för respektive projekt. Vidare är komplexens mer övergripande struktu
rella uppbyggnad långtifrån klarlagda. Med undantag för gården vid Tissø är 
inte de undersökta ytorna (som publicerats) tillräckligt stora för att sådana 
förhållanden skall kunna diskuteras med säkerhet. En annan svårighet består i 
att det är svårt att uppskatta hur lång tid en hall var i bruk. I fallet Slöinge är 
det dessutom oklart om hallarna var kontinuerligt i bruk sedan sekvensen eta
blerades. Möjligen är det så att hus II och III utgör hallsekvensen på denna 
plats. Hus I kan vara en hall av den äldre typen, men hittills är det egentligen 
bara husets belägenhet i sekvensen som indikerar att det skall uppfattas som en 
hall. I de andra exempel som redovisats förekommer inga hallar av den äldre 
typen; sekvenserna är också kontinuerliga, fram i sen vikingatid. Vidare är de

166



båda hallarna hus II och III i Slöinge mycket likartade, och orienterade i samma 
riktning; hus I avviker också genom att det är orienterat i en annan riktning. 
Det bör emellertid påpekas hus I är den sämst kända byggnaden i sekvensen, 
och att delar av andra byggnader kan dölja sig inom den undersökta ytan; 
dessa kan i likhet med hus I vara jämförelsevis små (om nu hus I verkligen är så 
litet som antagits).

De grundläggande uppgifterna om sekvenserna kan generaliseras på olika 
sätt. Figur 39 är ett försök att systematisera de kronologier som sekvenserna 
uppvisar, inklusive eventuella föregångare och efterföljare. Eftersom dateringa
rna i flera fall är preliminära kan angivelserna variera något i olika publikatio
ner; det ligger också i sakens natur att dateringsforslagen är ungefärliga. Jag 
har försökt att i görligaste mån konstruera grafen utifrån de mest detaljerade 
dateringsforslag som har redovisats i de publikationer som använts, vilket inte 
är helt okomplicerat. En viss detaljeringsgrad är emellertid nödvändig om sam
manställningen skall vara meningsfull. För att kunna diskutera hallsekvensernas 
etablering bör man också se till hur förhållandet ser ut mellan sekvenserna och 
de företeelser som ibland finns i de nära omgivningarna. Vilka tidsspann faller 
exempelvis de ”hallindikationer” inom, som finns i dessa miljöer? Till hallin
dikationer räknas i förekommande fall prestigebetonade föremål. Enstaka äldre, 
”isolerade” företeelser eller föremål i närområdet, exempelvis den romerska 
graven i Strøby, som mer generellt låter antyda en områdeskontinuitet räknas 
inte dit. När det gäller gården vid Tissø så har endast de mest substantiella 
aktiviteterna på höj dryggen tagits med i beräkningen. Slutligen är det av in
tresse att se vad som händer i respektive områden när hallsekvenserna upphör. 
I vilken utsträckning finns närbelägna miljöer där hallsekvensen så att säga kan 
tänkas leva vidare, om än i en annan form?

I det följande är det viktigt att hålla i minnet att generaliseringar måste 
göras för att materialet skall kunna bearbetas. Av figuren kan man utläsa att 
samtliga sekvenser med rimlig säkerhet inleddes under loppet av 600-talet, och 
att de därefter ägde bestånd fram till 900-talets mitt. Trådarna bakåt i tid varie
rar. Generellt förefaller indikationer som är äldre än cirka 500/550 att vara 
diffusa. Äldre gårdsanläggningar som går tillbaka till denna tid, och som med 
rimlig säkerhet kan sägas vara föregångare till sekvenserna, finns i nuläget en
dast i Lejre och vid Tissø. Förhållandena i Järrestad, och Slöinge framstår som 
jämförelsevis svåranalyserade. Det är tänkbart att ett lokalt elitskikt tidigt var 
representerade på dessa platser, medan de nämnda själländska gårdarna kon
trollerades av de övre elitskikten. Någon föregångare till gårdsanläggningen 
vid Toftegård är i nuläget inte känd.

Framåt i tid kan möjligen en kronologisk tudelning anas. Några sekvenser 
kan ha brutits under den andra hälften av 900-talet medan några tycks äga
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Fig. 39. Sammanställning av kronologiska relationer i de 
diskuterade miljöerna, baserad på de publikatio
ner som refereras i kapitlet. Kategorin "hallindika
tioner" avser fynd i hallarnas närhet som indikerar 
att sekvensen kan representera en längre tidsrymd 
än vad som föreslagits. Platser i närområdet anges 
om de är rumsligt separerade i förhållande till hall
sekvensen men associeras med den. Tidiga gravar 
som kan kopplas till en aristokrati är markerade.

Synthesis of chronological relations in the discus
sed settings, based on the publications referred to 
in this chapter. The category "Hallindikationer" 
"hall indications" refers to finds in the near vicinity 
of the halls, indicating that that the seguence may 
represent a longer time span than suggested. Asso
ciated neighbouring units are noted when they are 
considered separate but associated with the seg
uence. Early graves that can be linked to an aristo
cracy are marked.
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bestand ytterligare en tid, troligen ett stycke in i 1000-talet. Mer exakta date
ringar är naturligtvis problematiska och anges som regel inte. Slutligen finns ett 
antal närbelägna enheter (huvudgård, kungsgård, rik bosättning) av vilka nå
gon med rimlig säkerhet är i bruk parallellt med sekvensen, och någon snarare 
tycks ha etablerats när sekvensen upphörde, eller en tid därefter.

Hallsekvensen har som regel antagits vara kontinuerlig när den väl etable
rats, vilket i flera fall framgår med rimlig säkerhet genom de faser som kan 
spåras och de rumsliga relationer som hallarna uppvisar. Det är naturligtvis 
omöjligt att diskutera ödeläggelseperioder med kort varaktighet. Slöinge utgör 
som nämnts ett svårbedömt undantag. Det har också föreslagits att hallar kan 
ha anlagts på andra platser i närheten. Ovan diskuterades huruvida hus I skall 
betraktas som en hall. Om så är fallet kan det vara den enda av de redovisade 
sekvenserna som bryts för att sedan återupprättas. Slöinge är emellertid också 
den plats där störst diskrepans kan sägas råda mellan den redovisade hallsekvens
ens tidsspann, och det daterade fyndmaterialet eller ”hallindikationerna”. Ett 
visst glapp mellan sekvens och”hallindikationer” i form av daterande fynd i 
hallmiljön förekommer också i Strøby Toftegård. Frågan är naturligtvis om en 
föregångare av den art som framkommit vid Lejre och Tissø också finns på 
dessa platser, eller om dessa glapp kan förklaras på ett annat sätt?

För att provocera fram ett ställningstagande i detta avseende har tabell 1 
sammanställts, där antal hallar och det totala antalet byggnadsfaser som före
slagits för respektive sekvens anges. Med ”byggnadsfas” avses dels en genom
gripande ombyggnad, dels uppförandet av en ny hall på exakt samma plats, 
och dels uppförandet av en ny hall i nära anslutning till den gamla. Endast i de 
fall en förflyttning sker räknas den också i kolumnen ”antal hallar”, också i de 
fall då förflyttningen är marginell, och hallarna överlappar varandra. Detta 
motiveras av att bevaringsförhållandena skiftar från plats till plats. Det kan 
vara svårt att med säkerhet skilja ut en genomgripande ombyggnad från en helt 
nyuppförd hall i de fall de uppfördes på exakt samma plats, och inte resulterade 
i exempelvis en breddning.

Termen ”genomgripande” är högst subjektiv, och uppgifterna om antalet 
byggnadsfaser kan bara vara ungefärliga. De är avhängiga av arkeologernas 
iakttagelser, och det är förvisso knappast möjligt att med säkerhet avgöra hur 
många gånger stolpar kan ha bytts ut i den inre takbärande konstruktionen i 
hallen vid Tissø, och sannolikt inte heller någon annanstans.

Jämförelsen i tabell 1 indikerar att ungefär lika många byggnadsfaser kan 
påvisas i de fem sekvenserna. Kategorin ”Antal hallar” varierar i betydligt större 
utsträckning, liksom det tidsspann som respektive författare räknar med att 
sekvensen täcker in. För att ytterligare tänja gränserna har hallarnas genom
snittliga brukningstid beräknats, genom att det längsta angivna tidsspannet



Sekvens
Antal
hallar

Antal
faser

Antal
typer

Sekvensens
spännvidd

Fasens
varaktighet

Lejre 2 4 1 K 250-300 år 75 år

Tissø 2 4 2 K 350-400 år 100 år

Strøby Toftegård 5 5 1 K 250-300 år 60 år

Slöinge 3 4-5 2 ? 200-300 år 60-75 år

Jårrestad 3 5 3 K400-500 år 100 år

Tabell 1. En uppskattning av hallsekvensernas innehåll med avseende på antal hallar, bygg na ds- 
faser, byggnadstyper, kontinuitet och varaktighet (K = kontinuerlig sekvens).

An estimation of the content of the hall sequences in terms of number of halls, total 
number of building phases, types, continuity and duration (K = continued sequence).

dividerats med det högsta antalet faser. Hallarna fördelar sig då i en grupp med 
brukningstiden 100 år (Jårrestad, Tissø), en grupp med brukningstiden 60 år 
(Slöinge och Toftegård); den genomsnittliga brukningstiden i Lejre år 75 år. Det 
bör betonas a tt denna jämförelse endast syftar till att belysa skillnaderna mel
lan sekvenserna som helhet.

Utifrån dessa siffror kan man argumentera för att vissa sekvenser kan spänna 
över en kortare eller längre tidsrymd än vad som angivits. Ser vi till hall- 
indikationerna i fig. 39 så ligger det närmast till hands att tänka sig att sekven
serna i Slöinge och Toftegård eventuellt kan spänna över något längre tids
perioder än vad som antagits. Kan det möjligen vara så, att de hallar som är 
kända från åtminstone de båda förstnämnda platserna faktiskt representerar 
hela, eller större delarna av de perioder som hallindikationerna i figur 39 om
spänner? För Slöinges del skall det kanske inte uteslutas att hus II och III utgör 
hela sekvensen (beräknad brukningstid är 75 år om hus I exkluderas). Det fynd
material som utgör tidiga hallindikationer i Slöinge är inte särskilt omfattande, 
och det kan inte uteslutas att en del av fynden, exempelvis den fragmentariska 
silverbleckfibulan, kan ha varit i omlopp under en längre tid, som ”skrotmetall”. 
Flera alternativa möjligheter finns. Sådana alternativ tycks däremot inte vara 
aktuella på Toftegård, där ytterligare hallar faktiskt inte har identifierats vid de 
senare, kompletterande undersökningar som har utförts. För Lejres vidkom
mande kan analyser av den nu upptäckta äldre gårdsanläggningen också an
vändas i diskussionen kring när sekvensen etablerades. Slutligen kan det natur
ligtvis ifrågasättas om sekvenserna i Järrestad och Tissø spänner över så lång 
tid som angivits.



Resonemangen är naturligtvis förknippade med åtskilliga källkritiska fallgro
par. Sammantaget menar jag dock att jämförelserna tyder på att sekvenserna 
som regel etablerades under 600-talet, och att de ägde bestånd till 900-talets 
andra hälft, och i några fall ett stycke in i 1000-talet. Detta grundas inte minst 
på att sekvenserna i sig får ses som uttryck för att det var mycket eftersträvans
värt att anlägga den nya hallen på samma plats som den gamla. Antalet för
flyttningar, vilket i tabellen är liktydigt med ”antalet hallar”, varierar en hel 
del. De båda extremerna utgörs därvidlag av sekvenserna i Lejre och Toftegård.

Kolumnen för ”antal typer” i tabell 1 avser primärt hallens disposition, inte 
byggnadstekniska variationer. Det kan då konstateras att Järrestadsekvensen 
med tre typer utmärker sig genom att hallens disposition förändrades i större 
utsträckning än i de övriga sekvenserna. Den något kortare Tissø-sekvensen 
innehåller två typer, och den likaså kortare Lejresekvensen en typ. Detta är en 
konsekvens av att de äldre föregångarna från 500-talet inte ingår i sekvenserna 
på dessa platser. I Toftegård tycks de förändringar som kan avläsas vara knutna 
till byggnadsskicket, medan hallarnas rumsliga disposition huvudsakligen be
varades intakt. Möjligen kan en indelning av Toftegårdhallen i två typer moti
veras utifrån möjligheten att ett extra rum adderades i de yngre hallarna, vilket 
dock inte kan påvisas med säkerhet. Slutligen kan det återigen konstateras att 
Slöingesekvensen är svårast att bearbeta. Om hus I räknas innehåller sekvensen 
två typer. De två yngre hallarna uppvisar variationer i byggnadsskick, medan 
dispositionen förefaller att vara i stora drag oförändrad.

Störst likheter uppvisar sekvenserna på gårdarna vid Tissø och Järrestad när 
man ser till hallkomplexet i sin helhet, det vill säga förhållandet mellan hall och 
palissadomgärdat område. Detta förhållande skall diskuteras vidare i nästa 
kapitel, utifrån något mer detaljerade analyser av hallkomplexet i Järrestad. 
Här skall endast den kronologiska relationen mellan de båda gårdarna jämfö
ras. Figur 40 ger en schematisk bild av de båda sekvensernas utveckling över 
tid.

Dateringsmarginalerna är vida, och flera osäkerheter vidhäftar jämförelsen. 
En påtaglig skillnad består i att komplexet vid Tissø etablerades som en helhet 
efter omlokaliseringen, under 600-talets andra hälft. I Järrestad etablerades ett 
mycket likartat koncept någon gång under 700-talet, det vill säga efter ett inle
dande skede med två byggnadsfaser som antas motsvara 150-250 år. Trots de 
vida kronologiska felmarginalerna framstår det som rimligt att tänka sig att 
hall och hallområde i Järrestad uppfördes i enlighet med ett etablerat koncept. 
Det är naturligtvis inte möjligt att med säkerhet hävda att en sådan överföring 
skedde just från gården vid Tissø. Hallar kan förvisso ha uppförts på andra 
platser enligt detta koncept. Det bör då framhållas att de jämförelser som gjorts 
i detta kapitel visar på att hallar och hallområden kunde gestaltas tämligen
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Fig. 40. Hallsekvenserna vid Tissø och Järrestad. Tissø: 1. Omlokalisering och eta
blering med ny typ av hall integrerad med palissadinhägnat område. 2. 
Hall och palissadinhägnat område separeras. 3. Ny typ av hall. 4. Slut på 
sekvens. Järrestad: 1. Etablering av hallsekvens. 2. Ny typ av hall integre
rad i palissadinhägnat område. 3. Ny typ av hall. 4. Slut på sekvens.

The hall sequences at Tissø and Järrestad. Tissø: 1. Relocation of the hall 
and the establishment of a sequence with a new type of hall integrated 
in a palisaded enclosure. 2. Separation of hall and palisaded enclosure. 
3. New type of hall. 4. End of sequence. Järrestad: 7. The establishment 
of a hall sequence. 2. New type of hall integrated in palisaded enclosure. 
3. New type of hall. 4. End of sequence.

olikartat. Exemplet Toftegård visar att den rumsliga relationen mellan hall och 
inhägnat område kunde utformas som en arkitektonisk helhet också på andra 
platser, men på ett annat sätt.

Likheter och olikheter mellan sekvenserna i Järrestad och vid Tissø framstår 
därför inte som slumpmässiga, i synnerhet som de inte inskränker sig till en fas. 
De yngsta hallarna i dessa sekvenser uppvisar ju också stora likheter. Det finns 
vissa möjligheter att resonera kring en relativ kronologisk relation också för de 
yngsta hallarnas vidkommande. Denna består i att försöka avgöra hallarnas 
relativa kronologi genom en bedömning av deras utförande, vilket naturligtvis 
är spekulativt, inte minst med tanke på att det rör sig om två byggnader som för 
närvarande saknar egentliga paralleller. Den stora skillnaden jämfört med an
dra större byggnader från denna tid består i dessa byggnaders bredd (upp till 
12,5 respektive 14 meter) sett i förhållande till den bärande konstruktionen.

Det kan i alla händelser konstateras att båda hallarna pekar framåt i tid 
konstruktionsmässigt, då väggarnas utformning i kombination med andra de
taljer tyder på att de kan ha varit uppförda som närmast skiftesverksliknande 
konstruktioner. I detta avseende gör Järrestadhallen ett yngre intryck, eftersom 
den saknar den traditionella inre takbärande konstruktion som finns i hallen 
vid Tissø, även om den i detta fall reducerats till ett minimum. Det bör då 
påpekas att graden av erosion var så pass omfattande i Järrestad att stolphål 
som inte var djupt nedgrävda kan ha odlats bort. Möjligen kan de märkliga
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indragna ”väggstolphålen” i Järrestadhallen indikera att delvis andra konst
ruktionsprinciper tillämpats; vissa förslag har diskuterats, exempelvis en cruck- 
konstruktion, men det är svårt att finna några övertygande paralleller (Söder
berg 2003b). Här hade otvivelaktigt en undersökning av hallen i sin helhet 
kunnat ge viktig information. Sammantaget förefaller det troligt att konceptet 
också i detta fall introducerades tidigare vid Tissø än i Järrestad; skillnaderna i 
tid kan emellertid antas ha varit betydligt mindre än i föregående skede.

Avslutningsvis skall det tilläggas att flera forskare har konstaterat att vikinga
tidens byggnadsskick i många avseenden innebar en brytning gentemot en äldre, 
betydligt mer homogen byggnadskultur (jfr Tesch 1993; Skov 1994; Schmidt 
1999:9 ff). De yngsta hallarna synes inte ha avvikit från detta mönster. Byggnads- 
tekniskt var de äldre hallarna i Järrestad tämligen likartade; de kan inte sägas 
avvika på något avgörande sätt från en tradition som kan föras tillbaka till 
äldre järnålder.

När och varför avslutades sekvenserna; vad kom istället? Utifrån det relate
rade materialet är det troligt att sekvensen i Järrestad och kanske också vid 
Tissø levde vidare ett stycke in i 1000-talet, medan övriga sekvenser synes upp
höra kring 900-talets mitt, eller andra hälft. För Järrestads vidkommande fram
står ett samband med det närbelägna kungalevet Tommarp som troligast. För 
Lejres del bör viss försiktighet naturligtvis iakttas, men det förefaller troligt att 
en ny gårdsanläggning uppfördes ett stycke från den gamla platsen under 900- 
talets andra hälft, vilken sedan ägde bestånd under 1000-talet. Ytterligare en 
omstrukturering skedde sedan under 1100-talet, då ett stenhus uppfördes när
mare ån.

Utvecklingen vid Tissø kan möjligen ses mot bakgrund av det närbelägna 
Sæby, som under 1100-talet tonar fram som en huvudgård i Hvide-ättens ägo. 
Ryttargraven från 900-talet i denna miljö låter antyda att denna plats varit av 
särskild betydelse också tidigare. Det kan eventuellt vara fruktbart att se för
ändringarna vid Tissø, där funktioner som var knutna till kult, rättslig utöv
ning och marknadsaktiviteter var representerade, mot bakgrund av utvecklingen 
på andra platser i västra Själland, exempelvis uppförandet av ringborgen i Trel
leborg, och etableringen av kungalev i området. En del indikationer i det arkeo
logiska materialet låter antyda att denna process var konfliktfylld och turbu
lent4.

För Toftegårds vidkommande har diskussionen främst kretsat kring förhål
landet till närbelägna Kastanjehøj och Strøby, men i likhet med Slöinge är det 
svårare att finna indikationer på ”efterträdare” än på de övriga platserna, där 
kungamakten är tydligare representerad. Ett eventuellt jordegods i Slöinge kan 
ha styckats upp i mindre delar, alternativt ha uppgått i ett annat komplex för 
att styckas upp i ett senare skede.



Länkarna framåt i tid varierar således en hel del. Samband med andra, mer 
eller mindre närbelägna platser kan föreslås med varierande grad av sannolik
het, men förändringarna framstår som generellt sett svåra att belysa närmare. 
Att föra fram väl grundade hypoteser om enskilda förlopp kräver betydligt mer 
genomgripande analyser av platser och regionala förhållanden än vad som va
rit möjligt att utföra inom ramen för detta arbete. Hallsekvensernas upphöran
de sammanhänger otvivelaktigt med generella förändringsprocesser, samtidig 
som varje enskilt slut får antas utgöra en egen, specifik historia.

Det synkrona perspektivet

Här skall några inledande reflektioner göras, vilka ligger till grund för fortsatta 
diskussioner i kapitel 5. Vilka slutsatser kan dras av de skissartade jämförelser 
som gjorts av platsernas gestaltning och rumslighet, indikationer på kultutövning, 
fyndmaterial, och så vidare?

När det gäller fyndmaterialen, så är de naturligtvis i stor utsträckning be
tingade av undersökningarnas omfattning, vilka delar av komplexen som under
söktes och vilka metoder som användes, och så vidare. Om man tänker sig att de 
fyndkategorier som förekommer i hallmiljöerna är någorlunda representativa, 
trots att förutsättningarna var tämligen olikartade, så antyder jämförelserna att 
det kan finnas en del likheter och skillnader. De ”rikaste” fyndmaterialen från 
själva hallmiljöerna (sekvenserna) förefaller, av redogörelserna att döma, att här
röra från Strøby Toftegård och Slöinge. På dessa platser var också guldfoliebleck 
med figurframställningar knutna till hallarna. I Järrestad fanns en patris för till
verkning av guldfoliebleck med parframställningar, vilken dock framkom ett stycke 
från hallområdet, i anslutning till ett hus som föreslagits vara i bruk under skede 
1. Sambandet är emellertid osäkert. Motsvarande fyndkategori förekommer inte 
i Lejre, och inte heller vid Tissø. Något generaliserande var föremålsfynden i de 
sistnämnda miljöerna, med undantag för nyckelkategorier som vapen, glasbä
gare, amuletter och vissa snarast unika föremål, mer frekvent förekommande i 
områdena utanför hallen och dess närmaste omgivningar. I dessa miljöer var 
verkstadsområdena tydligt separerade från hallarna. Indikationer på specialise
rat hantverk i anslutning till hallarna förekommer emellertid också i dessa kon
texter, något som med vissa undantag inte har behandlats närmare i publikationer
na. Föremål som relaterar till olika typer av specialiserat hantverk tycks vara 
vanligare förekommande i hallmiljöer som Toftegård och Slöinge samtidigt som 
de i varierande utsträckning också förekommer på platser i närområdet. Tydligt 
separerade verkstadsområden har dock inte lokaliserats i dessa fall.

I förra kapitlet påpekades att fyndmaterialet i Järrestad framstår som litet 
sett i relation till de andra platserna. Fyndkategorier som kan betecknas som



typiska exponenter för hallmiljöerna (men som varierar en del från plats till 
plats) utgörs av bägarglas, smycken, och amuletter, ovanliga föremål och före
mål från andra regioner, samt vapen- och ryttarutrustning. Dessa finns inte i 
särskilt imponerande mängder i hallmiljön i Järrestad, men det är viktigt att 
konstatera att de flesta av dessa kategorier är representerade. Det specialise
rade hantverket finns också i denna miljö samtidigt som det uppenbarligen före
kommer på andra platser i närområdet.

En mer iögonfallande skillnad består i landskapsgestaltningen kring hall
miljöerna, vilken synes variera påtagligt. Landskapets topografiska kvaliteter 
och den kulturella gestaltning som tidigare generationer bidragit med, är i några 
fall mycket uttalade. I detta avseende framstår Lejre som en snarast exceptio
nell miljö. De monument som adderades under yngre järnålder saknar också 
motsvarigheter i övriga miljöerna. Genom de undersökningar som har utförts 
ges en viss inblick i de riter som ägde rum på ett gravfält och som i rumslig och 
kognitiv mening knyter an till hallen. Dessa inkluderade måltider och offer av 
både djur och människor. Dödshus och andra konstruktioner i trä, exempelvis 
grupper med fristående stolpar, uppfördes också på gravfältet. De levande och 
de dödas boningar separerades av vattendraget, och framstår som parallella 
världar (jfr Clunies Ross 1998:304).

I Slöinge fanns sannolikt ett stråk med gravar utmed den vägled som bosätt
ningen var belägen invid. Gravar från yngre järnålder har inte lokaliserats i 
direkt anslutning till bosättningarna vid Strøby Toftegård eller Järrestad. På 
gården vid Tissø, med den säregna maritima topografin, har inte heller några 
monumentala gravanläggningar påträffats. I denna miljö framstår nedläggelser 
av silver- och guldföremål och omfattande vapenoffer som ett slags signum. 
När det gäller skattfynd eller nedläggelser av ädelmetaller så är förhållandena i 
Lejre svårare att bedöma. Liera exklusiva fynd finns från de nära omgivning
arna men fyndomständigheterna är ofta oklara. En likhet mellan Lejre och Tissø 
består i att nedläggelser av guldföremål eller gravar med guldföremål förekom
mer på platser i närområdet som är strategiskt belägna mellan hallbosättningen 
och omvärlden, vilka kan ha förlänats militära ledare. Guldföremålen diskute
rades också som rituella nedläggelser, och dessa båda perspektiv motsäger inte 
heller varandra. Det kan också vara idé att närma sig silverdepåerna i ett lik
nande perspektiv, och uppmärksamma Toftegård och Kastanjehøj i detta sam
manhang. Några motsvarigheter är inte kända från Slöingeområdet; däremot 
finns en anhopning av skattfynd och nedläggelser utmed Ätrans dalgång (jfr 
Hårdh 1976b; Nicklasson 2001).

Genom nedläggelserna tangeras problematiken kring hallarnas och gårds
anläggningarnas relation till kultutövning och deras förmodade funktion som 
samlings- och mötesplatser. På gårdarna i Strøby Toftegård, Järrestad, och vid
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Tissø fanns, utöver hallen, inhägnade områden med små byggnader som kan 
antas ha fyllt funktioner i samband med den hallcentrerade kulten (jfr Jørgensen 
1998; Andrén 2002). I Lejre ansluter en sekvens av små byggnader norr om 
hallen till detta mönster. På gården i Slöinge har inga motsvarande strukturer 
spårats, vilket möjligen är en konsekvens av att den undersökta ytan var liten. 
Vidare finns ett brett spektrum av indikationer på kultiska eller rituella målti
der och festande, exempelvis i form av djurben i våtmarken vid Tissø, jord
ugnarna i Strøby Toftegård, de stora mängderna skörbränd sten i Lejre och 
Järrestad, och måltidsrester på gravfältet i Lejre.

Det skall tilläggas att Thietmar av Merseburg pekade ut Lejre som ett kult- 
centrum i ungefär samma ordalag som Adam av Bremen använder i sin beskriv
ning av kulten i Uppsala. Detta har ännu inte kunnat belysas närmare arke
ologiskt5. Vid Strøby Toftegård kan det inte uteslutas att exempelvis de äldre 
högarna Kastanjehøj och Toftehøj skall tillskrivas kult- och tingsfunktioner el
ler andra betydelser som bidrog till att ge dessa platser någon form av särställ
ning. I Slöinge kan de sakrala namnen ett stycke från bosättningen nämnas. De 
hägnade gångstigarna som ledde fram till hallen kan också ses som uttryck för 
en ritualiserad rumslighet i hallmiljön.

Frågan kring när och hur kristianiseringen gör sitt inträde i hallmiljöerna är 
av stort intresse. Erfarenheterna från exempelvis Ystadsprojektet, men också 
tidigare undersökningar i exempelvis Lisbjerg och Omgård visar att många av 
de äldsta kyrkorna uppfördes som gårdskyrkor på gårdar tillhöriga de övre 
sociala skikten (Nielsen 1991; Anglert 1995). Denna process kan antas vara 
om inte helt avhängig, så i alla fall nära knuten till det organiserade kristnandet, 
det vill säga till uppförandet av kyrkor på platser som kan knytas till kunga
makten, och till inrättandet av biskopssäten. De äldsta biskopssätena i södra 
Skandinavien inrättades i Hedeby, Ribe och Århus strax före mitten av 900- 
talet. Dessa biskopar uppges ha fått ansvaret för de kyrkor som var belägna på 
Fyn, Själland och i Skåne (Adam av Bremen [1984]: 2:3-4). Om och i så fall hur 
detta ansvar var organiserat är inte närmare känt (Anglert 1995:10). Träkyrkan 
i Lund, som är den hittills äldsta daterade kyrkan i Skåne, förefaller att ha 
uppförts omkring 990 (Cinthio 2002:30). Uppförandet av lundakyrkan, som 
helgades till Trefaldigheten/Frälsaren, tillskrivs Sven Tveskägg (a.a.), och mar
kerar en ny maktpolitisk fas, där inflytandet från engelskt område gjorde sig 
alltmer gällande i sydöstra Skandinavien och i synnerhet Lund. Enligt Adam 
uppfördes kyrkan i Roskilde av Harald Blåtand. Också denna kyrka invigdes 
till den heliga Trefaldigheten, och Harald uppges ha begravts i kyrkan cirka 
986 (Adam av Bremen [1984]: 2:28). I detta sammanhang bör också den för
modade kyrkbyggnaden på gravplatsen vid Trelleborg på Själland nämnas. På 
förborgen finns en gravplats med både kristna och icke-kristna gravar. Leif



Chr. Nielsen satte förändringen av gravskicket och uppförandet av en kyrka på 
denna plats i samband med en återuppbyggnad av ringborgen, som han mena
de ägde rum 980-981 (Nielsen 1990:140 ff, 1991:252 f)). Denna tolkning är av 
stort intresse, men materialet är problematiskt på flera sätt, och uppfattningen 
kan inte sägas ha vunnit allmän acceptans (jfr Anglert 1995:53).

Den allmänna uppfattningen är att Lund och Roskilde anlades av en stärkt 
kungamakt, och att de var avsedda att fungera som nya politiska och ideolo
giska centra i en mer beständig riksbildning. Det är tänkbart att ringborgarna 
syftade till att fylla liknande funktioner, möjligen i ett inledande skedet av denna 
”process”. Frågan är då när man tidigast kan räkna med att gårdskyrkor upp
fördes i de gårdsanläggningar som diskuteras här? Adam låter ju förstå att det 
faktiskt fanns kyrkor i sydöstra Skandinavien strax före 900-talets mitt. Detta 
har emellertid inte kunnat bestyrkas genom andra källor; de äldsta indikatione
rna härrör från 980-talet.

Som en slags arbetshypotes förefaller det inte osannolikt att uppförandet av 
gårdskyrkor i dessa miljöer skall sättas i samband med tämligen omfattande 
förändringar i övrigt, exempelvis uppförandet av nya hallar eller omlokalise
ring. Därmed tangeras diskussionen om kultplatskontinuitet (Olsen 1966; And
rén 2002). Utan att gå närmare in i denna mångbottnade diskussion så menar 
jag att de miljöer som behandlas här kan uppfattas på två vitt skilda sätt. Dels 
var de i egenskap av institutionaliserade maktmiljöer direkt knutna till förkris- 
ten kultutövning, och utgjorde närmast en slags modeller av ett förkristet kos
mos, det vill säga en traditionell, rådande ordning. Det är också rimligt att 
tänka sig att kulten var direkt integrerad i de ekonomiska system som så att 
säga låg till grund för hallmiljöernas fortlevnad. Å andra sidan var dessa mil
jöer uppenbarligen också potentiella centra för förändring. En polarisering i, 
och mellan dessa miljöer kan då vara karakteristisk för en övergångstid. Krist
nandet innebar inte minst ett centralt ingrepp i de övre sociala skiktens traditio
nella bestämmanderätt över lokala angelägenheter, däribland frågor av religiös 
art (Nielsen 1991:250). Mer generellt och sett över en något längre tidsrymd är 
det rimligt att sätta hallmiljöernas och sekvensernas upphörande i samband 
med ett tilltagande kristet inflytande, och etableringen av en ny kosmologisk 
ordning. Men att se detta som den enda eller direkta orsaken till de omstruk
tureringar som skedde i hallmiljöerna under perioden cirka 950-1050 är högst 
tveksamt. Det är knappast möjligt att separera denna faktor från de ekono
miska, politiska och militära maktresurserna, vilka samtliga var föremål för 
förändring vid denna tid.

I de hallmiljöer som diskuterats har den lilla runda, eller korsformade bygg
naden som uppfördes i det yngsta skedet på gården vid Tissø föreslagits vara en 
kyrkobyggnad. För Lejres vidkommande kan framtida undersökningar utvisa



om den gårdsanläggning som möjligen uppfördes i slutet av 900-talet verkligen 
försågs med en kyrka. För Järrestads del skall jag diskutera möjligheten att ett 
kristet inflytande gjorde sig gällande i samband med omgestaltningen av hall
området i skede 3. Det skall påpekas att det inte rör sig om mer solida indika
tioner som på gården vid Tissø, snarare indirekta indikationer och analogier 
med utvecklingen på denna plats. När det gäller Slöinge och Toftegård har 
liknande indikationer inte uppmärksammats.

Avslutningsvis skall anläggningarnas lokalisering i landskapet kommente
ras kort. Det kan konstateras att de uppvisar en generellt stark koppling till 
utpräglade beteslandskap. Ett annat karakteristiskt drag är att de med något 
varierande tydlighet relaterade till flera olika typer av resursområden; slätt, 
skog och kustmiljö. Jakt och fångst avspeglas också i viss utsträckning i djur- 
bensmaterialen, även om man kunde förvänta sig ett större genomslag för hög
vilt. En sådan ekologisk infallsvinkel är emellertid inte särskilt fruktbar när 
primära lokaliseringsfaktorer diskuteras. I ett kommunikationsperspektiv upp
visar gårdarna möjligen också en del variationer. I jämförelse med de själländ- 
ska anläggningarna har kopplingarna till vattenvägarna tonats ned något för 
Slöinge och Järrestad. Det är emellertid viktigt att konstatera att båda dessa 
platser var kommunikativt mycket fördelaktigt lokaliserade sett i relation till 
bygderna, och det allmänna intrycket är att också dessa platser har en stark 
koppling till den maritima sfären.

Gårdarna vid Tissø och Lejre intog också gränslägen, men relaterar sanno
likt till helt andra geografiska skalnivåer. Komplexet vid Tissø är otvivelaktigt 
den mest utpräglat maritimt orienterade platsen av dem alla, och öppnar sig ju 
också inåt, mot regionen. Lejre öppnar sig ändå mer inåt. Det djupt indragna 
läget tyder på att platsen relaterade till flera regioner, i olika delar av Själland. I 
förhållande till segellederna framstår platsen som väl skyddad, och omvänt kan 
det konstateras att platsens läge i förhållande till Roskildefjorden och Isefjorden 
möjliggjorde olika handlingsalternativ. Strøby Toftegård intar slutligen ett in
tressant läge nära kusten och ”mellan” förmodade anlopps- eller landningsplatser, 
vilket möjligen också skall ses i ett sådant perspektiv. Sammanfattningsvis visar 
de skissartade jämförelser som gjorts att de olika gårdskomplexen framstår som 
högst medvetet lokaliserade i förhållande till kommunikation och nåbarhet, men 
att principerna för denna lokalisering inte är enkla och entydiga.

Om nätverk och kvinnors betydelse

I föregående avsnitt framhölls en del av de olikheter som de olika gårdskomp
lexen uppvisar, medan de uppenbara likheter som finns sköts något i bakgrun
den. Sammantaget menar jag att de fem anläggningarna uppvisar stora likheter;



etableringen och vidmakthållandet av hallsekvenserna på de olika platserna 
visar att de aristokratiska nätverken formerades i södra Skandinavien under 
loppet av det ”långa sexhundratalet”. Senast vid tiden omkring 700 får sådana 
nätverk anses ha varit väl etablerade, liksom grundläggande spelregler för ett 
umgänge. Den i kapitel 2 diskuterade institutionaliseringen av makten som jag 
menar att sekvenserna ger uttryck för, kan ses som en process som inleds när 
hallen återuppförs på samma plats. Även om miljöerna skiljer sig en del, så 
råder det ingen tvekan om att de tidigt ger uttryck för en väletablerad och 
erkänd aristokratisk gruppidentitet. Genomgången visar också tydligt på vad 
som är välkänt, nämligen att en viss materiell kultur kännetecknade de aktörer 
som var delaktiga i nätverken.

I flera av de arbeten som diskuterats visar Herschend på hallmiljöernas be
tydelser i skapandet av aristokratiska identiteter på individ- och gruppnivå, 
vilket tål att upprepas än en gång. Utformningen av dessa miljöer visar att 
kontakterna mellan aristokratiska grupperingar i regionerna intensifierades 
under 600-talet. Relationer mellan individer och grupper skapades under 
individernas uppväxt; Herschend (2001) har framhållit vikten av en period i 
männens liv, ungefär motsvarande tonåren, då de anträdde sin resa. Utöver att 
knyta samman familjer i allianser och nätverk syftade denna till att ge indivi
den möjlighet att förvärva nödvändiga erfarenheter och det personliga nätverk 
som krävdes för att upprätthålla ett eget herravälde. Denna period tillbringa
des i andra, på olika sätt befryndade aristokraters följen (jfr Olausson 2000). 
Flera forskare har utifrån olikartade utgångspunkter betonat något olikartade 
aspekter på de ”familjärt” präglade strukturer som kan ha karakteriserat för
hållandena mellan hirdmedlemmar, såväl som relationen mellan dessa och den 
ledande familjen (jfr Varenius 1998, Hermansson 2000; Nordberg 2003). Så
dana relationer kunde också formaliseras, genom exempelvis adoption och fost- 
brödraskap. De vertikala lojalitetsbanden grundades mer generellt på föreställ
ningar om heder och ära, vilka erfordrade vissa åtaganden av båda parter (jfr 
Jakobsson 1992). Personliga band knöts genom utväxlandet av lojalitet och 
tapperhet å ena sidan, och hedersbetydelser och generositet å andra sidan; ritu
ella dryckesceremonier och gåvor var av stor betydelse för vidmakthållandet av 
dessa band. I tidigare forskning fokuserade man främst på ”stormannens” roll 
i denna struktur, men under senare år har intresset i allt större utsträckning 
riktats mot kvinnans betydelse i detta och liknande sammanhang (Enrightl 996; 
Herschend 1998, 2001; Sundqvist 2002; Nordberg 2003; jfr också Hermans
son 2000).

Herschends analys av Lejrehallens indelning i en manlig och en kvinnlig sfär 
är av intresse eftersom den öppnar för vissa möjligheter att belysa aristokratin i 
det nätverksperspektiv som jag vill lägga särskild vikt vid. Här skall ytterligare
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några aspekter på äktenskapsalliansen, och kvinnornas fundamentala betydelse 
för den nätverksbaserade politiska kulturen diskuteras. Som en hypotes, som 
skall utvecklas i något olikartade sammanhang, vill jag tillskriva guldfolieblecken 
med parframställningar en särskild betydelse i detta perspektiv. Av de hallsek
venser som granskades närmare framkom guldfoliebleck i Slöingehallarna, där 
de var deponerade på likartade platser i två av hallarna, och i Toftegård kunde 
ett guldfoliebleck knytas till ett stolphål i en av hallarna. Fyndet av en patris i 
Järrestad knyter bruket av sådana bleck också till denna plats. Däremot före
kom inga guldfoliebleck eller patriser vid Tissø och i Lejre.

Uppfattningen att guldfolieblecken relaterar till äktenskapsallianser mellan 
de familjer som ingick i de aristokratiska nätverken har mest explicit behand
lats av Rudolf Simek, som primärt ser parframställningarna som framställningar 
av dynastiska bröllop, inte som mytiska bröllop (Simek 2002:107). Simek för
nekar inte att framställningarna som sådana har kopplingar till myterna, men 
menar då att vissa äktenskap mellan gudarna - exempelvis det mellan Tor och 
Siv - i så fall var mer förebildliga än andra. Han avvisar följaktligen uppfatt
ningen att parframställningarna skall ses mot bakgrund av Skirnismal, att de är 
avbildningar av hieros gamos, det heliga bröllopet, men som i detta fall skall ha 
ägt rum mellan guden Frej och jättinnan Gerd6. Detta bröllop resulterade i 
framavlandet av den prototypiske fursten (jfr Steinsland 1990).

Simek grundar sin uppfattning på analyser av händernas starkt formaliserade 
positioner och figurernas klädedräkter, vars ceremoniella karaktär betonas 
(Simek 2002: fig 18; jfr Watt 2004:204 ff). I många fall är det uppenbart att 
både dräkt och handföring var viktiga att avbilda i detalj. Ibland omfamnar 
figurerna varandra, och håller motparten om midja eller axlar, men i de flesta 
fall håller de tag i varandras underarmar, och i några fall tar de tag framtill i 
motpartens rikt utstyrda klädedräkt. Åtminstone de båda senare gesterna upp
fattas som rättsligt signifikanta. Enligt Simek symboliserar de konceptet att ”ta 
under sitt beskydd”, vilket var det centrala innehållet i ett germanskt äkten
skap, där den äkta mannen övertog rollen som hustruns enda rättsliga repre
sentant. Det dynastiska äktenskapet var i grund och botten ett kontrakt mellan 
två familjer, där överföringen av kvinnan från familjens kontroll till den äkta 
mannen var ett centralt moment. Simek påpekar att kontraktsäktenskapet en
dast var ett av minst fem olika typer av äktenskap som kan urskiljas i tidig- och 
högmedeltida germansk rätt, där också frilloäktenskapet och konkubinatet var 
lagenliga. Det var emellertid endast de äktenskap som baserades på egentliga 
kontrakt som gav avkomman arvsrättigheter (a.a.: 105 f).

Simek grundar sin hypotes på ikonografiska analyser och rättsliga källor, och 
finner också slående ikonografiska paralleller till nämnda gestik i en 1200-tals- 
källa, Sachsenspiegel, där den förevisas i detalj inom ramen för en bröllopsceremoni



(a.a.: fig. 19). Ett strikt anammande av det dynastiska bröllopsperspektiv som 
Simek förespråkar för parframställningarnas vidkommande framstår emellertid 
inte som helt uttömmande. Uppfattningen behöver knappast utesluta andra 
tolkningsforslag som framförts kring detta motiv, och kring guldfolieblecken 
mer generellt. Dessa kan mycket väl ha varit inkluderade i ett brett fält av fö
reställningar som var länkade till aristokratiska identiteter och självförståelse i 
det nätverksperspektiv som förespråkas här (jfr Skre 1998). De kan ha varit 
relaterade till kosmologi och härskarideologi (Steinsland 1990; Herschend 1997), 
fruktbarhet och specialiserat hantverk (Hed Jacobsson 2003), och schamanism 
(Back Danielsson 2002). Guldfoliebleck kan kanske också mer generellt ha fyllt 
en funktion som en form av ”tempelpengar”, vilket är ett tämligen vitt begrepp 
(Watt 2004). Den mångfald av föreslag som presenterats bottnar naturligtvis i 
våra högst begränsade möjligheter att ”förstå” det mytiska framställningssättet 
och den föreställningsvärld som låg bakom bruket av guldfolieblecken; det är 
väl känt att myter är dubbelbottnade, och att betydelsenivåerna kan vara många. 
Vidare tänker vi oss att religiösa och rättsliga föreställningar var i högre grad 
sammansmälta företeelser i det förstatliga samhället. Det framstår också som 
högst troligt att vissa betydelseförskjutningar ägde rum under den sannolikt gan
ska långa, och dessvärre svåravgränsade period då guldfolieblecken var i om
lopp. De relativt få goda kronologiska hållpunkter som finns indikerar att enkel
figurer var i bruk under 500-talet, och att parmotivet senast var i bruk från 600- 
talet och möjligen in i vikingatid (jfr Lamm 2004:130; Watt 2004:214 ff). Det 
kan inte uteslutas att det senare motivet var i bruk uppemot 200 år, vilket får 
anses understryka att det fyllde funktioner som var socialt betydelsefulla.

Sammanfattningsvis menar jag att Simeks hypotes framstår som välgörande 
konkret, och att den erbjuder intressanta tolkningsmöjligheter av guldfolieblec
ken i det perspektiv som betonas här. Ar det en slump att motivet introducera
des under det långa 600-talet, då de aristokratiska nätverken blev allt mer fin- 
maskiga, och att det skedde i södra Skandinavien? De kopplingar som Marga
reta Watt gör mellan guldfoliebleck med parframställningar som framkommit 
vid Lundeborg på Fyn, Toftegård samt Uppåkra, indikerar tidiga och nära för
bindelser mellan aktörer på dessa platser (Watt 2004:214 f). För parframställ
ningarnas vidkommande har påtagliga stilistiska likheter mellan guldfoliebleck 
i Slöinge respektive Helgö och Svintuna uppmärksammats (Lamm 2004:131). 
De starkaste förbindelser som hittills varit möjliga att etablera rör emellertid 
enkelfigurer som framkommit i Uppåkra och på Bornholm. Inte mindre än nio 
typer i Uppåkra, däribland en patris, är stämpelidentiska med typer som fram
kommit på Bornholm (Watt 2004:214 ff).

I föregående kapitel redogjordes för de fyndomständigheter som indikerar 
att Järrestadpatrisen förmodligen skall dateras till 600-talet. Birgit Arrhenius
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Fig. 41. Spridningen av guldfoliebleck med figurframställningar och associerade artefakter i Skandinavien. 

The distribution of gold-foil figures and associated artefacts in Scandinavia (Watt 2004:168).
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(1995) menar att de aristokratiska kvinnorna uppnådde en starkt ökad bety
delse under 500- och 600-talen, då de i allt större utsträckning kom att fungera 
som ”fredsväverskor” mellan ledande familjer i Skandinavien och Europa. I 
dessa diplomatiska kontakter föreslås i synnerhet brakteaterna, och exklusiva 
smycken som bars av kvinnorna att ha varit av särskild betydelse (Arrhenius 
1995; jfr också Andrén 1991). I kapitel 3 berördes i korthet Lotta Ferneståls 
diskussion av en viss kategori kvinnogravar som anlades under romersk järn
ålder, bland annat i Järrestad, vilka bland annat tillmättes en liknande, relations- 
skapande betydelse. Spridningen av guldfolieblecken med figurframställningar 
kan tänkas ge en impressionistisk bild av de aristokratiska nätverkens geogra
fiska utbredning under yngre järnålder (fig. 41). Det bör dock påpekas att me
kanismerna bakom spridningen av guldfolieblecken inte är närmare känd. Hit
tills har den främst diskuterats utifrån modellen med ambulerande hantver
kare, som var knutna till de övre sociala skikten (Watt 1999, 2004). I kapitel 5 
kommer guldfolieblecken åter att tas upp i samband med diskussioner kring 
högsätet, det specialiserade hantverket och föreställningar kring fruktbarhet.

Om hallars likheter och sekvensernas implikationer

I detta kapitel har vissa mer grundläggande jämförelser gjorts av hallmiljöer i 
sydöstra Skandinavien, som ligger till grund för de fördjupade analyser som skall 
göras. De sekvenser av hallar som har undersökts på dessa platser utgör det 
centrala källmaterialet, och för att kunna utnyttja detta fullt ut har också andra 
aspekter på miljöerna diskuterats. Att uteslutande fokusera på platser leder emel
lertid ofta tankarna fel. Genom att inleda diskussionen kring de aristokratiska 
nätverken har jag försökt integrera ett aktörsperspektiv i framställningen.

Det är då dags att knyta an till de inledningsvis nämnda resonemangen som 
rör gårdsanläggningarnas skiftande sociala tillhörighet och de samband som de 
kan tänkas ge uttryck för. Jørgensen föreslår att platser som Lejre och Tissø 
relaterade till den yppersta eliten i södra Skandinavien, medan Strøby Tofte
gård och Slöinge representerar platser tillhöriga individer och grupperingar av 
lokal eller regional betydelse (Jørgensen 2001). Vidare tillskrivs Lejre funktio
nen som ett permanent kungligt residens, medan gården vid Tissø antas ha varit 
sporadiskt i bruk, i samband med att gårdens innehavare eller företrädare för 
denne vistades på platsen. Jämförelser görs med den karolingiska pfaltzorgani- 
sationen och komplexet i Aachen, där de två dominerande stenhusen omkring 
år 800, Aula Regia och pfalzkyrkan, var sinsemellan förbundna med en gång. 
Hallen och det särhägnade området på gården vid Tissø uppvisar likartade 
strukturella drag, och utifrån det samlade materialet kan de funktioner som 
förknippas med pfaltzanläggningen i Aachen också påvisas vid Tissø; kult, rätts
skipning, marknadsaktiviteter, och militär närvaro. När härskaren anlände till
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platsen, exempelvis i samband med återkommande religiösa högtider, steg aktivi
tetsnivån på platsen. Människor från olika delar av regionen anlände då till 
platsen för att delta i kult-, tings- och marknadsaktiviteterna (Jørgensen 2002:243 
ff). Gårdsanläggningen vid Tissø föreslås i enlighet med dessa resonemang vara 
ekvivalent med en kungsgård, vilken föreslås ha fungerat enligt modellen ”det 
resande kungadömet” (a.a.). Utifrån de likheter som hallområdena i Järrestad 
och gården vid Tissø uppvisar under perioden 700/800-1000/1050 (Järrestad 
skede 2 och 3) kan det ligga det nära till hands att tänka sig att de aktörer som 
kontrollerade respektive platser stod i nära förbindelse. Denna möjlighet skall 
undersökas närmare i kapitel 5.

På ett mer generellt plan ger teoribildningen kring materialiserade ideolo
gier som behandlades i kapitel 2 utgångspunkter för diskussioner kring sådana 
samband på olika nivåer. Enligt detta synsätt syftade gestaltningen av hall- 
miljöerna att legitimera social makt på lokal nivå genom att hallen utgjorde ett 
centrum för ett områdes politiska ekonomi. På den nivå som stått i fokus här 
förknippas hallmiljön med en aristokratisk gruppidentitet som byggde på per
sonliga kontakter och allianser i överregionala nätverk, som blev av allt större 
betydelse. En sekvens kan förstås som ett uttryck för att herraväldet reproduce
rades på ett framgångsrikt sätt, och att en viss form av social ordning upprätt
hölls. De sekvenser som analyserats i detta kapitel ger då uttryck för en ökad 
grad av centralisering och i viss mening också en institutionalisering av den 
sociala makten i sydöstra Skandinavien under loppet av 700- och 800-talen.



► I föregående kapitel jämfördes fem gårdsanläggningar med undersökta sekven
ser av hallar, i sydöstra Skandinavien. Det konstaterades att sekvenserna eta
blerades vid något olika tidpunkter och att upprinnelsen skiftade. Sekvenserna 
i Lejre och vid Tissø etablererades under 600-talets andra hälft; närbelägna 
föregångare finns på båda dessa platser, vilka har spårats tillbaka till 500-talet. 
I Strøby Toftegård föreslås etableringen ha skett under 600-talet, liksom i Slö
inge. I det senare fallet är sekvensen förhållandevis dåligt känd, och möjligen 
fanns en mindre hall av en äldre typ redan i ett tidigt skede på platsen. Några 
föregångare kunde annars inte spåras i dessa båda miljöer. I Järrestad slutligen, 
pekar dateringarna relativt entydigt på att sekvensen etablerades kring 600. En 
närbelägen gårdsanläggning (område B) kan möjligen uppfattas som en före
gångare, men denna synes ha varit i bruk parallellt med de äldsta hallarna i 
sekvensen.

Under 600-talets andra 
hälft, allra senast omkring år 
700, var sekvenserna i samt
liga fall etablerade. Från och 
med denna tid framstår kon
tinuiteten som påfallande 
stark; en rad hallar byggdes 
om och nyuppfördes under 
tre århundraden, fram till 
900-talets andra hälft, då sekvenserna i Lejre, Slöinge och Strøby Toftegård 
bröts. I Lejre är det troligt att en ny gårdsanläggning uppfördes nära den gamla, 
och att ytterligare en förflyttning skedde under 1100-talet, då ett stenhus upp
fördes. I Strøby Toftegård fortfor en närbelägen rik gårdsanläggning vid Kas
taniehøj att vara i bruk in i 1100-talet. Denna är emellertid inte närmare känd. 
Av fyndmaterialet framgår att den kan ha varit i bruk parallellt med sekvensen 
under en längre tid. I Slöinge finns det inte några kända efterträdare.

Sekvenserna vid Tissø och i Järrestad antas ha varit i bruk ett stycke in i 
1000-talet. En sista generation av hallar kan ha uppförts ungefär vid samma 
tid som de övriga sekvenserna upphörde. De yngsta hallarna var likartade, och 
saknar i nuläget egentliga paralleller. Det är oklart hur länge de var i bruk; 
hallen i Järrestad föreslås ha upphört absolut senast omkring 1050. Avslutet 
sätts i samband med etableringen av en kungsgård i närbelägna Tumatborp. 
En så tydlig koppling saknas för närvarande vid Tissø. Upptäckten av ett be
fäst hus som uppfördes kring 1200 i närområdet, indikerar emellertid att om
rådet var av fortsatt intresse i ett maktperspektiv. Borgen har satts i samband 
med Hvide-släkten, som också innehade huvudgården Sæbygård, sydost om 
sjön.

5. Rumslighet, smide 
och festande
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Hallsekvensernas upphörande kan, på ett mer övergripande plan, sättas i sam
band med de förändringar som skedde kring år 1000, såsom formeringen av en 
centraliserad maktstruktur, kristnandet, och etableringen av de nya centralor
terna. På ett liknande sätt kan också etableringen av sekvenserna ses mot bak
grund av sociopolitiska förändringar, i detta fall under det långa 600-talet, vilka 
resulterade i att aristokratiska nätverk (om)strukturerades på överregional nivå. 
Vidmakthållandet av sekvenserna under perioden mellan dessa båda förändrings- 
skeden kan då ses som uttryck för en viss social stabilitet. Att tala om politisk 
stabilitet under denna period leder emellertid lätt fel, eftersom det implicerar 
att fredliga förhållanden rådde, och att maktförhållandena i området inte för
ändrades under perioden. Sekvenserna kan kanske liknas vid annaleshistoriker- 
nas longue durée; hallmiljön var så att säga större än de individer och gruppe
ringar som mer temporärt var i besittning av dem. Hallmarodörernas dagar var 
kanske inte förbi, men i de miljöer som diskuterats innebar en nedbränd hall 
uppenbarligen inte ett avslut (jfr Herschend 2002).

Utifrån dessa reflektioner kan sekvenserna ses som ett uttryck för att hall
miljöerna institutionaliserades, enligt den definition som gavs i kapitel 2. De 
jämförelser som gjorts, och som skall fördjupas i detta kapitel, visar på att 
hallmiljöer ger uttryck för en rad konventioner, vilka tog form genom praxis 
och tradition, och överfördes från generation till generation. Detta innebär att 
den sociala makt de förknippas med - utövandet av herraväldet i dess olika 
former - också blev föremål för en institutionalisering under perioden. I denna 
process framstår hallmiljöernas betydelse för aristokratisk självförståelse och 
identitet som mycket stor, liksom dess potential för utövandet av social makt. 
Som ytterligare en infallsvinkel på miljöernas betydelse för formeringen och 
upprätthållandet av de aristokratiska nätverken diskuterades också guldfolie- 
blecken med parfigurer, som är intimt förknippade med hallen. Dessa sattes i 
samband med dynastiska äktenskap och egendomsförhållanden inom en aris
tokrati där släktskapsrelationer användes strategiskt för att befästa politiska 
allianser.

Utgångspunkten för de fördjupade analyser som skall göras i detta kapitel 
är att de ideologier och handlingar som kommer till uttryck i hallmiljön byggde 
på ideologier och värderingar som var väl kända för aktörerna. Hallmiljöerna 
låg till grund för utformningen av myter och kosmologier som bland annat 
syftade till att legitimera den rådande ordningen (jfr Sundqvist 2002; Nordberg 
2003). Till dessa miljöer koncentrerades också ekonomiska och militära resur
ser. I sin egenskap av social institution och angöringsplats för en aristokrati 
tecknar sig hallmiljön fundamentalt annorlunda än annan samtida bebyggelse. 
Valet av plats för uppförandet av hallen, dess gestaltning, omgestaltning och 
slutliga upphörande, var samtliga betydelsefulla och kritiska skeenden, som



kan sättas in i mer övergripande sociopolitiska kontexter. I enlighet med diskus
sionen i kapitel 2 karakteriseras de lämningar som bevarats i respektive hall- 
miljöer som manifesta spår, vilket innebär att de är uttryck för medvetna, ideolo
giska överväganden och handlingar, som dessutom ofta var resurskrävande.

Kapitlet inleds med några reflektioner kring valet av plats för hallen i 
Järrestad, och avslutas med en kort diskussion kring övergivandet av platsen. 
Dessa båda skeenden utgör så att säga ramen kring de diskussioner som i tur 
och ordning skall föras kring hallområdets arkitektur och rumslighet, det hall
anknutna specialiserade hantverket vars främsta exponent i Järrestad utgjordes 
av smidet, och spår efter festande i samband med kult och gästabud.

Valet av plats
I de diskussioner som förts kring hallens läge i landskapet diskuteras sällan 
valet av plats på mikronivå mer ingående. När så sker är det ofta hallens expo
nerade och manifesta läge som betonas. Denna preferens fanns säkert också i 
Järrestad (fig. 42). Hallen uppfördes på den sydöstra kanten av issjösedimentets 
centrala platå, på en plats som dessvärre var, och är, mycket erosionsbenägen. 
Flera iakttagelser tyder på att hallområdet anlades på en förhöjning som var 
något mer accentuerad än vad som framgår av dagens topografi (Söderberg, 
red. 2002). Figur 42 ger inte heller rättvisa åt sluttningen ned mot våtmarken i 
öster, som ursprungligen var betydligt brantare. Den vikingatida markytan i 
våtmarken cirka 50 meter öster om hallen var belägen drygt 1,5 meter under 
dagens markyta, som terrängmodellen utarbetats efter. Liknande förhållanden 
är förmodligen giltiga för vissa partier i sluttningarna mot söder, ned mot ån. 
Tusen år av mekanisk erosion i kombination med vinderosion har medfört att 
terrängskillnader har jämnats ut högst avsevärt.

Trots denna process framträder topografins grundläggande drag tämligen 
väl. Ett kort stycke öster om hallområdet sluttar terrängen fortfarande påtag
ligt, även om våtmarken har fyllts igen med matjord. Man kan också urskilja 
att våtmarken på denna plats är en del av ett långsmalt stråk som är orienterat 
i nord-sydlig riktning, med en dragning åt nordost. Detta stråk tycks ha bestått 
av djupare hålor omväxlande med något grundare partier. I nordost stod det i 
kontakt med ett mer utbrett våtmarksområde. Ett femtiotal meter söder om 
hallområdet vidtar de böljande, ställvis ganska branta sluttningarna ned mot 
Tommarpsån, där de lätta jordarna i issjösedimentet övergick i lerigare, tyngre 
jordar. Hallen var synlig flera kilometer i alla riktningar, i det öppna, trädlösa 
landskapet. Anblicken av den bör ha varit särskilt ståtlig när den betraktades 
från sydost.



Fig. 42. Topografin i Järrestad och kring hallen.

The topography of Järrestad and the vicinity of the hall.

188



Platåns geologiska uppbyggnad innebar att nederbörd filtrerades relativt snabbt 
genom de ytliga jordlagren där den, tillsammans med grundvattnet, transporte
rades utmed den underliggande leran mot lägre terrängpartier och vidare ut 
mot sluttningarna. Vattnet läckte sedan ut i diffusa flöden och källsprång i de 
randområden där de lätta jordarna övergick i lerig morän. Jämförbara geolo
giska förhållanden rådde vid järnåldersbosättningen på Gårdlösaåsen, där 
källkult praktiserades under äldre järnålder (Stjernquist 1993b; Mikaelsson & 
Sandgren 1981:38 ff). Hallen i Järrestad uppfördes sammanfattningsvis på en 
plats med mycket påtagliga höjdskillnader; hallen gavs ett upphöjt och expone
rat läge på torr mark med lätta jordar invid branta sluttningar ned mot våt
marker och källflöden.

Valet av plats kan också belysas utifrån det tidigare bruket av den. Som 
nämndes i kapitel 3, utgjordes bebyggelsen under äldre järnålder av mindre 
gårdsenheter, vilka flyttade omkring på issjösedimentet. Spår efter sådan be
byggelse kunde inte påvisas med säkerhet inom, eller i omedelbar anslutning till 
hallområdet. Delar av ett stolphus identifierades emellertid i hallområdets syd
västra utkant. Huset var dock endast delvis beläget inom undersökningsytan, 
vilket innebar att det inte kunde typbestämmas och dateras. Möjligen skall 
huset räknas till den äldre järnålderns bebyggelse, som av allt att döma upphör
de i detta område senast under yngre romersk järnålder. Det kunde emellertid 
konstateras att platsen för hallområdet hade utnyttjats vid flera tillfällen längre 
tillbaka i tiden. De äldsta lämningarna som påvisades var ett par distinkta gro
par från mellanneolitikum. Dessa innehöll brända djurben och rikt ornerad 
keramik och sätts i samband med rituella aktiviteter. Neolitiska keramikskärvor 
framkom också i matjorden, i flera av de rutor som sållades. Lämningar efter 
ett större funktionsindelat hus från äldre bronsålder fanns också på platsen för 
hallarna, och ett kort stycke väster om hallområdet framkom en nästan helt 
bortplöjd brandgrav från mellersta bronsålder (Söderberg & Hellerström 2003).

Platsen för hallområdet kan jämföras med platsen för den undersökta järn- 
åldersgården med kvinnograven inom område B (fig. 42). Denna anläggning 
var belägen på ett markerat backkrön som avslutade en nord-sydligt oriente
rad höjdsträckning. An slingrade sig i en krök förbi backen, och platsen om
gavs i tre väderstreck av branta sluttningar ned mot ån och angränsande våt
marker. Jordarten bestod, till skillnad från hallområdet, av moränlera. Lämninga
rna efter tidigare aktiviteter på platsen påminde mycket om förhållandena i 
hallområdet. Flera mellanneolitiska gropar fanns också på denna plats, och 
innehållen i dem var likartat groparna i hallområdet. Keramiken var mer frag- 
menterad och saknade ornering, men både kärl och lerplattor var representerade. 
Nära groparna, ett litet stycke söder om graven, fanns ett större hus från mellersta 
bronsålder.
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Återgår vi till område A, så kan det konstateras att det fanns en del lämningar 
från äldre perioder i det undersökta utsnittet av våtmarken invid hallområdet. 
Äldst var några mellanneolitiska härdar som var belägna på sluttningen. Ute i 
våtmarken framkom en grov ekstam, med 500 årsringar. Splintveden var beva
rad, och 14C-daterades till senneolitikum. Trädstammen stack endast ut någon 
meter från schaktväggen, och var dessvärre inte möjlig att ta ut och undersöka 
i sin helhet (Söderberg, red. 2003: appendix 1 och 2). Inga spår av bearbetning 
kunde identifieras på den del av stammen som var tillgänglig. Eftersom resulta
ten av pollenanalysen av sedimenten nära trädstammen inte tydde på att träd 
växte i denna miljö är det möjligt att trädstammen transporterats till platsen 
(Liljegren & Björkman 2003). Bland de fåtaliga föremål som framtogs ur gyttjan 
fanns enstaka flintavslag och djurben, en pilspets av flinta med urnupen bas, 
och ett stycke av en blå pärla med trolig datering till äldre järnålder. I ett litet 
vattenhål (fig. 9, A63951) som daterades till 600-talet framkom en malsten, 
fragment av träkärl, en rulle med lindbark och en mängd små avskurna käppar. 
Under 800-talets förra hälft togs den undersökta delen av våtmarken mer in
tensivt i anspråk genom att en stor mängd skörbränd sten deponerades i ett 
sammanhängande flak, och genom att brunnar anlades invid stenflaket.

Det finns således indikationer på att återkommande rituella handlingar ägde 
rum i våtmarken vid hallområdet under mycket lång tid. Några liknande akti
viteter kunde inte påvisas i våtmarkerna nedanför backen i område B (Heller
ström & Söderberg 2000). Det bör då påpekas att våtmarkerna i område B var 
rumsligt separerade från backkrönet, och att en motsvarande plats kan ha fun
nit på ett större avstånd från backkrönet. De topografiska förhållandena och 
båda platsernas kulturella biografier framstår i övrigt som anmärkningsvärt 
likartade. Båda platser togs i bruk för rituella handlingar och begravningar vid 
upprepade tillfällen. Vidare fanns större gårdar från äldre skeden av brons
åldern. Mellanneolitiska gropar och bronsåldershus förekom inte på andra de
lar av de undersökta ytorna.

Ser vi till bronsåldersgårdarna så kan det konstateras att bronsålderns elit
skikt är väl representerat i närområdet. I kapitel 2 diskuterades strategier att 
skapa och befästa social makt, vilket bland annat skedde genom att individer 
och grupper skapade företräden till sfärer utanför lokalsamhällets kontroll, ex
empelvis till det hinsides, eller till eliter i andra regioner. Sådana samband mani
festerades på olika sätt. De strategier som praktiserades under kanske i synner
het äldre bronsålder framstår i flera avseenden som ganska likartade de som 
praktiserades under mellersta och yngre järnålder (jfr Larsson, T. B. 2002).

Det är tänkbart att bronsåldersgårdarna är uttryck för ansatser av detta 
slag, vilka kom att ta sig så starka uttryck på båda platserna under järnåldern. 
Effekten av sådana handlingar och manifestationer får antas ha förstärkts när



de ägde rum på platser som var länkade till föreställningar om det hinsides. 
Sammantaget finns det flera indikationer som tyder på att hallen uppfördes på 
en sådan plats. Materialet är begränsat, men man bör hålla i minnet att endast 
ett tvärsnitt genom våtmarksstråket undersöktes.

De båda platsernas tämligen likartade biografier låter antyda att sega 
strukturer påverkade landskapsutnyttjandet över tid, och det framstår inte som 
särskilt långsökt att vissa platser som tillmättes särskilda betydelser tid efter 
annan utnyttjades i olika syften. Ett sådant återkommande bruk av vissa mil
jöer för olika slags rituella handlingar har påvisats på många platser, vilket 
skall diskuteras utifrån några andra exempel i följande kapitel. Utifrån det i 
och för sig begränsade materialet och platsens särpräglade naturgeografiska 
kvaliteter vill jag föreslå att lokaliseringen av hallen bland annat syftade till att 
knyta an till de hinsides kvaliteter som platsen var förknippad med.

Ser man till de gårdsanläggningar som diskuterades i föregående kapitel, så 
står det klart att i synnerhet gården vid Tissø etablerades på en plats som till
mätts extraordinära kvaliteter i ett långtidsperspektiv. Utifrån de många offer
fynden och nedläggelserna i sjön, utmed ån, och i sankmarkerna väster om 
höj dryggen, så framstår det som troligt att detta landskapsavsnitt periodvis 
under förhistorien varit föremål för mer omfattande, kollektiva kulthandlingar, 
vilket gudanamnet också tyder på; namnets ålder är emellertid okänd. Det är 
värt att notera att traditionen med våtmarksoffer återupptogs, eller vidmakt
hölls i en annan form, i samband med att gårdsanläggningen etablerades. I 
Järrestad finns de ovan relaterade blygsamma föremålen i vattenhålet, som san
nolikt är traditionella våtmarksoffer vilka syftade till att gynna fruktsamhet. 
Sådana mer ”vardagliga” nedläggelser förekommer för övrigt också vid Tissø, 
parallellt med de mer spektakulära föremålen. Bakom dem döljer sig, som Niel
sen uttrycker det, en fruktbarhetskult med djupa historiska rötter, som går på 
tvärs mot sociala indelningar (Nielsen 1991:262). Etableringen av hallarna i 
dessa miljöer behöver således inte innebära att en äldre offerpraxis omedelbart 
förändrades (jfr Fabech 1991, 1995; Hedeager 1998). Bland de övriga plat
serna framstår i synnerhet Lejre som en likartad miljö. Vattendragen och 
våtmarkerna i detta område är mindre kända, men det faktum att flera monu
mentala gravanläggningar uppfördes under neolitikum och bronsålder indikerar 
att också denna miljö skall tillskrivas speciella kvaliteter i det långa tidsper
spektivet. I Strøby Toftegård och Slöinge är sådana samband svårare att se.

I det samlade materialet finns således en tendens till att hallarna anlades på 
platser som knyter an till äldre offerpraxis och gravar, och i några fall är så
dana kopplingar tydliga. Dessa miljöer kan karakteriseras som gränszoner i 
landskapet, som präglas av närheten till vattendrag och våtmarker. Sammanta
get ger valen av plats för uppförandet av hallarna anledning att fundera kring



förhållandet till en äldre offerpraxis, som var riktad mot våtmarksområden. 
Det förefaller troligt att denna praxis i flera fall upprätthölls parallellt med de 
individcentrerade kulthandlingar som förknippas med hallmiljöerna. Detta ger, 
menar jag, en mer nyanserad bild av hur rituell praxis kan ha förändrats över 
tid. Genom att, när så var möjligt, låta uppföra hallen vid en plats som var 
förknippad med extraordinära kvaliteter, knöt aristokratin an till en traditio
nell rituell praxis. På så vis skapades ett generellt tolkningsföreträde, och möj
ligheter öppnades för fortsatta medvetna eller omedvetna manipulationer av en 
äldre offer- och kultpraxis i individcentrerad riktning.

Hallområdets arkitektur och rumslighet
I detta avsnitt skall hall och hallområde i skede 2 bli föremål för något mer 
inträngande analyser (fig. 43). Avslutningsvis skall också de övriga hallarna i 
Järrestad diskuteras i korthet, varvid jämförelser görs med de hallsekvenser 
som beskrevs i föregående kapitel.

Hallområdet i skede 2 bestod av tre rumsligt integrerade delar; hall, en min
dre byggnad, och palissad. Byggnaderna och palissaden var inbördes relaterade 
på så vis att hall och palissad tillsammans bildade ett slutet rum, en innergård. 
Den lilla byggnaden var belägen på innergården. Ungefär en tredjedel av hallen 
i väster var integrerad i palissaden, medan resterande två tredjedelar befann sig 
utanför. Hallområdet vid Tissø uppvisar en likartad grundplan, och var arrang
erat på samma sätt under skede 1 och 2 (kap. 4). Det inhägnade området med 
de mindre byggnaderna fanns också i Toftegård. I detta fall var hägnet inte 
direkt integrerat med någon av hallarna, men relationen mellan de äldsta hal
larna och det inhägnade området låter antyda att anläggningen också i detta 
fall var utformad som en arkitektonisk helhet. Förhållandet mellan hall och 
hägnat område i Toftegård påminner om rumsligheten på den äldsta gården vid 
Tissø (Jørgensen m. fl. 2004).

Herschend exemplifierar hur de äldre hallarna i några fall var lokaliserade till 
gårdens yttre hägnadsgränser, vilket ses som ett uttryck för hallens funktion som 
en kontaktpunkt mellan gårdsfolket och den vidare sociala sfären (Herschend 
1998:20 ff). Rumsligheten i hallmiljöerna vid Tissø och i Järrestad förmedlar sna
rast det motsatta budskapet. Anläggningarna präglas av slutenhet, och det ligger 
nära till hands att tänka sig att avsikten kan ha varit att exkludera, snarare än att 
kommunicera. Slutenheten framgår tydligast av den förstnämnda gårdens grund
plan, där hall och särhägnat område uppfördes ungefär mitt på den stora, inhäg
nade gårdstomten. Detta helhetsperspektiv kan dessvärre inte anläggas på Järrestad, 
men också utan det yttre tofthägnet ger hallområdet i Järrestad ett slutet intryck.



193



Särhägnade områden har framkommit i andra gårdsmiljöer än de som hittills 
diskuterats. De två särhägnade områdena på storgårdstoften i Vorbasse repre
senterar två faser under sen vikingatid (Hvass 1980:164 f). I båda faser fanns 
större byggnader, som kan tänkas vara sena hallar, vars gavlar var integrerade 
i de hägnade områdena. I den äldsta fasen finns i likhet med Toftegård en liten 
byggnad, vars långsida är integrerad i hägnet, och ytterligare en liten kvadra
tisk byggnad i ett hörn av det inhägnade området. I den yngre fasen är rumslig
heten betydligt mer komplex. Flera hägnade områden är belägna mellan hallen 
i väster, ett långhus i öster, och en mindre byggnad norr om dessa, vilken kunde 
sättas i samband med bronsgjutning. Hägnaderna ger intryck av att knyta sam
man byggnaderna (jfr Jørgensen 1998:243). Rättshistoriker Anette Hoff sätter 
de inhägnade områdena i Vorbasse-gården i samband med begreppet Lægarth, 
som omnämns i medeltida danska lagtexter, vilket dock mer generellt ses som 
ett inhägnat område i anslutning till gårdens boningshus som var avsett att ge 
lä (Hoff 1997:64 f, 83). Det är emellertid värt att notera att bebyggelsen på den 
nämnda gården vid Bul brogård vid Tissø är strukturerad på ett sätt som påmin
ner om det sistnämnda; boningshus och hall är belägna på vardera sidor av ett 
hägnat område, och ytterligare en byggnad, av ännu oviss funktion är integre
rad i hägnet. Mer detaljerade analyser av ”magnatgården” i Vorbasse har inte 
kunnat göras, men det förefaller inte osannolikt att de nämnda inhägnaderna 
skall tillmätas andra innebörder än vindskydd.

De diskussioner som har förts kring den vikingatida gårdsanläggningen i 
Omgård framstår då som mer fruktbara. Mot slutet av 900-talet uppfördes en 
stor hall på denna plats, och gårdens kultplats, som var belägen ett stycke från 
hallen bestod av ett stenröse och en inhägnad slaktplats med ett mindre hus och 
en brunn. I ett senare skede uppfördes dessutom en gårdskyrka med östkor på 
samma plats (Nielsen 1980, 1987, 1991). Också denna miljö har varit föremål 
för tolkningar i relation till begrepp som förekommer i skriftliga källor, i detta 
fall begreppet Stavgard, som dels nämns i 1200-talstexter och dels förekommer 
som platsnamn på Gotland. Ola Kyhlberg (1991:108) föreslår att den inhäg
nade platsen på Omgård kan tänkas motsvara detta begrepp, och tänker sig 
också att stenröset kan vara ett harg. Begreppet Stavgard nämns i Gutasagan 
(kap 1), i en passage som i flera avseenden är av intresse för diskussionen kring 
Järrestad, och som skall återges i sin helhet.

”Före den tiden och länge därefter trodde man på hult och på högar, helge
domar och stavgårdar och på hedniska gudar. De offrade sina söner och döttrar 
och boskap jämte mat och dryck. Det gjorde de efter sin vantro. Hela landet 
hade för sig det högsta blotet med människor. Eljest hade var treding sitt blot. 
Och smärre ting hade mindre blot med boskap, mat och dryck. De kallas offer
bröder ty de offrade alla tillsammans” (Holmbäck & Wessen 1979:292).
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Vidare nämns begreppet stavgård i Gutalagen (kap 4), där blot och åkallan 
med ”mat eller dryck” av ”hult eller högar eller hedniska gudar, helgedomar 
eller stavgårdar” förbjuds, (a.a.: 207). Kyhlberg tolkar lagtexten så, att hult 
betecknar ”skogs- eller offerlund”; högar (hauga) ses som en felskrivning för 
begreppet harg. Vidare utgör helgedomen (vi) ”ett offerområde, ett för kulten 
invigt område, en kultplats”. Uppställningen i dessa båda begreppspar fram
står i Kyhlbergs tolkning som följdriktig. Det förra begreppsparet, hult och 
harg, åsyftar ”konkreta kultinstrument”, det vill säga offerlunden och offer
altaret, eller offerstenen. Det senare paret, vi och stavgard, ”relateras till areella 
företeelser, inom vilkas helgade områden de föregående företeelserna kunde 
återfinnas” (Kyhlberg 1991:108 f). Denna tolkning är intressant sett i ljuset av 
exempelvis undersökningarna i Borg (Nielsen 1997) samt Sanda och Säby (Aquist 
1996). I dessa miljöer har byggnader och konstruktioner framkommit, som 
utifrån fynd och andra omständigheter kan antas vara kultplatser med harg 
som var belägna i anslutning till storgårdar (jfr Andrén 2002). I Sanda har en 
ovanligt ”komplett” miljö undersökts, som bland annat innehåller en sekvens 
av hallar (jfr Aquist 1996:111 ff). Brink diskuterar förekomsten av namnet 
Stavåker i anslutning till ett Vi i Forsa socken, Hälsingland, och föreslår att 
stavar eller stolpar rests på denna plats, kanske som fruktbarhetssymboler eller 
markeringar för gravar (Brink 1990:478).

Anders Hultgård (1996) noterar att begreppet harg i flera fall förekommer 
tillsammans med begreppet hov i de fornvästnordiska texterna, exempelvis i in
ledningen av Voluspa, som skildrar hur gudarna möttes på Idavall, och ”timrade 
höga harg och blothus” (Den poetiska eddan; [1972]: vers 7). De båda termerna 
förekommer också separat, och tillsammans med andra kultplatsindikerande be
grepp, och Hultgård menar att de ”tycks motsvaras av olika utgestaltningar av 
en kultplats eller två skilda element på en och samma kultplats” (a.a.:30). ”Harg” 
uppges ursprungligen vara ett naturbetecknande ord för ”klippa, markerad berg
häll, ansamling av stenblock”, som tidigt fick en kultisk innebörd. Ursprungligen 
kan det ha rört sig om kultplatser i det fria, vilka kan ha byggts på med sten- och 
träkonstruktioner. Ordet ”hov” har den terrängbetecknande innebörden ”höjd, 
höjdsträckning” men som ortnamn syftar det ofta på storgårdar, och ibland också 
kultplatser. Den övergripande betydelsen föreslås vara ”samlingsplats”, och ”hov” 
betecknar en plats med central funktion (a.a.:31; jfr Olsen 1966; Brink 1996). I 
de yngre, medeltida sagorna, Håkon den gode saga i Heimskringla, och Eyrbyggar 
Saga är begreppet hov ekvivalent med platsen där offerblotet ägde rum, vilket 
involverade härskare och ”bönder” i en kollektiv kultgemenskap. Dessa båda 
källor skall diskuteras i senare avsnitt.

Hallområdet i Tissø har, som tidigare nämnts, diskuterats i förhållande till 
begreppet ”hov och harg” och det har föreslagit att de små sidohusen som ofta
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är belägna i anslutning till hallarna representerar begreppet ”harg” (Jørgensen 
1998; Andrén 2002:316). I analogi med Hultgårds diskussion skulle begrepps
paret ”hov och harg” möjligen kunna motsvaras av det särhägnade området 
respektive sidhuset. Begreppet ”stavgard” skulle då kunna ses i relation till 
begreppet ”hov”, eller åsyfta en liknande funktion.

Vissa mått och konstruktionsdetaljer stödjer uppfattningen att hallområdet 
i Järrestad under skede 2 är en genomtänkt, arkitektonisk helhet som dessutom 
kan karakteriseras som formaliserad. Hallen (hus 8) var drygt 37 meter lång, 
det vill säga ungefär lika lång som palissadens sydvästra långsida. Vidare var 
det lilla huset på innergården nästan vinkelrätt beläget i förhållande till hallen 
och centrerat i förhållande till nämnda långsida. Denna var uppförd i fyra sek- 
tionsliknande delar, som var ungefär tio meter långa, och det lilla huset var 
inpassat i förhållande till de båda mellersta sektionerna. Regelbundenheterna 
skall emellertid inte överdrivas; det palissadomgärdade området var några me
ter bredare i norr än i söder och således inte rektangulärt. Det lilla huset var 
inte exakt vinkelrätt beläget i förhållande till hallen, och inte heller parallellt i 
förhållande till palissadens långsida. Oregelbundenheterna kan möjligen ses 
som ett resultat av anpassningar till topografiska förhållanden, och kanske också 
till områdets disposition under skede 1, som dessvärre är dåligt känd. De kan 
naturligtvis också betyda att en mer exakt regelbundenhet än så helt enkelt inte 
var eftersträvansvärd.

Inne i hallen var en rad anläggningar bevarade, främst i form av stolphål i 
olika kontexter, men också härdanläggningar. Med ledning av dessa kan hallen 
delas in i fem rum. I hallens mitt fanns den cirka 17 meter långa salen. Denna 
flankerades av två förmak, med ingångspartier som var tydligt markerade av 
indragna stolphål. Slutligen fanns rum i vardera gavel. I hallens mittaxel var tre 
härdanläggningar bevarade. I den nedre delen av den stora salen fanns spår, 
snarast avtryck, efter en ugn, och i den övre delen av salen, i väster, fanns 
diffusa rester efter en härd. Vidare tyder en liten härdgrop i det västra gavel
rummet på att detta var avsett för boende. Det faktum att rester av härd och 
ugn hade bevarats trots den omfattande jorderosionen, tyder på att de sanno
likt varit belägna i en långsmal nedgravning av liknande slag som i hallen på 
den isländska gården Hofstadir (fig. 44).

De dubblerade stolphålsraderna utmed salens södra långsida kan också ses 
i ljuset av denna hall. Spår av motsvarande arrangemang fanns också utmed 
nordväggen i Järrestadhallen, men var fragmentariskt bevarade, som en följd 
av att sydväggen i den yngsta hallen var nedgrävda i detta parti (jfr fig. 43). På 
salens kortsida i väster fanns ett par likaså dubblerade stolphål. Dessa var 
centrerade i förhållande till stolphålen efter det par med stolpar som avgrän
sade salen mot väster, och härdresten i öster. Några motsvarigheter till dessa



stolphål kunde inte spåras i anslutning till 
de stolphål som markerade salens avgräns- 
ning mot öster. Stolphålen utmed salens lång
sidor har uppfattats som spår efter bänkarr
angemang, sagolitteraturens set eller pallr 
(Schmidt 1999:92 ff), eller möjligen platt
formar; det sistnämnda bedöms dock som 
mindre troligt. Av stolphålens dimensioner 
att döma kan det inte uteslutas att bänkarna 
utmed långsidorna varit förenade med stol
par som ingick i den bärande konstruktio
nen. Avstånden mellan de stolphål där de 
parställda takbärande stolparna varit ställda 
uppgick till åtta respektive nio meter i den 
stora salen, som således var ungefär sjutton 
meter lång och drygt åtta meter bred. Efter
som det inte fanns några spår efter yttre stöd
stolpar kan det inte uteslutas att en supple
ring av stolpar erfordrats i denna del av hal
len. Den regelmässiga dubbleringen av 
stolphålen utmed salens långsida indikerar 
också att detta bänkarrangemang vid något 
tillfälle bytts ut i sin helhet.

Spåren efter bänkarrangemanget har sam
manfattningsvis tolkats så, att högsätet var 
beläget i mittskeppet, mellan de båda tak
bärande stolparna i väster som separerade 
sal och förmak. Bänkarna i övrigt följde sal
ens långsidor. Eftersom högsätets placering 
är avgörande för den tolkning av hallen och 
hallområdet som skall presenteras här och 
får anses vara av central betydelse för upp
fattningen av den sydskandinaviska hallen 
överhuvudtaget, skall det ägnas särskilt ut
rymme.
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Fig. 44. Hallen i Hofstadir; notera också kokgropen (G) söder om hallen.

The hall in Hofstadir; note the cooking pit (G) to the south of the hall (Olsen 1966:183).



Högsätets betydelser

De båda orden hasceti och ondvegi, används i en rad lagtexter och i sagalitte
raturen som beteckningar för det nordiska högsätet, vilket ursprungligen antas 
ha varit i bruk hos bönderna och inom aristokratin. Den senare termens bety
delser är omdiskuterad, men en vanlig tolkning är att ondvegi betydde ungefär 
”sätet mittemot”. Det har också föreslagits att ordet betecknade bondestugans 
hedersplats, medan hasceti kan ha varit en beteckning som uppkom i härskar
miljöer. De juridiska och rituella aspekter som var knutna till ondvegi kom så 
småningom att överföras till begreppet hasceti (KLNM 2:290 ff); Steinsland 
1991:76). Jag kommer fortsättningsvis att använda termen högsäte. De skrift
liga och arkeologiska källorna kring högsätet har senast behandlats av Sund
qvist, och jag följer huvudsakligen dennes utförliga presentation av de källor 
som ger information om högsätets rättsliga och religiösa signifikans (2002:266
ff).

Högsätet nämns i de äldsta norska lagtexterna, den äldre Gulatingslagen 
och den äldre Frostatingslagen, och i båda dessa fall framgår att högsätet till
mättes en central rättslig och symbolisk betydelse i frågor som rör egendom 
och arv. Av en passage i den förra lagen framgår att högsätet gick i arv tillsam
mans med egendomen i övrigt. Av den senare framgår att en person dispone
rade över sin jordegendom så länge han (eller hon) förmådde sitta i högsätet. 
Liknande formuleringar finns i de något yngre medeltida lagtexterna, och sam
bandet mellan högsäte, arv och egendom berörs också i flera av de isländska 
sagorna (a.a.: 267). Högsätet framstår således som hushållets centrala punkt 
och som den förmedlande länken mellan de olika generationerna i en släkt
gemenskap. Högsätet konstituerade så att säga släkten som juridisk person, 
och utgjorde tillsammans med gravhögen de konkreta uttrycken för enheten 
mellan släkten och dess jordinnehav. ”Det är en fruktbarhetscentrerad rättssyn 
som framträder, en helt annan verklighetsuppfattning än missionens och den 
kanoniska rättens” (Frense 1982:195).

De isländska berättarna tillskrev högsätet en rad betydelser, inte minst i det 
härskarperspektiv som är av primärt intresse här. Utöver de rättsliga innebörder 
som diskuterades ovan, står det klart att högsätet förknippades med en rad reli
giösa föreställningar. Sundqvist framhåller att högsätet hade en kosmisk struk
tur och att det kan ha uppfattats som en port eller rituell tröskel till den mytiska 
världen. Som exempel anförs källor som berättar om att hövdingar och kungar 
i dödsögonblicket begärde att bli upplyfta i högsätet (Sundqvist 2002:271 f). 
Sundquist visar också på de funktioner högsätet fyllde under exempelvis offer
festen, då härskaren skulle utföra vissa centrala riter sittande i högsätet, exem
pelvis utbringande av skålar och reciterande av formler (a.a.:184 ff, 259 ff).
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När härskaren satte sig ned i högsätet, skriver Sundqvist, skapade denne en 
specifik kontakt med de andra världarna, och fungerade som en förmedlare 
mellan folket och de heliga krafterna (a.a.:268). Enligt den poetiska eddan kunde 
alla världar överblickas från Odins högsäte Hlidskialf. Snorre nämner det också 
vid flera tillfällen i Gylfaginning. I beskrivningen av Asgård i kapitel 6, heter 
det att ”Det är ett ställe som heter Hlidskialf och när Odin satte sig i högsätet 
där, då såg han över hela världen och var mans göromål och visste alla ting som 
han såg”. I kapitel 9 heter det att ”Det finns en stor plats som heter Valaskjalf, 
den platsen äger Odin...och Hlidskialf är i den salen, högsätet som kallas så; 
och när allfadern sitter i detta säte ser han ut över alla världar” (alla heima). I 
kapitel 23, som är en parafras av prosainledningen i Skirnismal bekräftas att 
det faktiskt var högsätet som benämndes Hlidskjalf, och inte ”stället”. Steinsland 
anför också två äldre skaldedikter från 900-talets slut eller 1000-talet, där 
”Hlidskjalf” utgör ett av leden i kenningar som allmänt tolkas som Odin-epitet; 
Hlidskialfar barri och Hlidskialfdr gr amr, ungefär ”Hlidskialf fursten”. Förutom 
i Skirnismal förekommer Hlidskialf i ytterligare en passage i eddadiktningen, i 
Grimnismal, som berättar att Odin och Frigg satt i Hlidskialf och såg alla värl
dar (Steinsland 1991:66 ff).

Skirnismal inleds emellertid med att det är guden Frej som befinner sig i 
Odins högsäte. Från denna plats blickar han in i världarna (heima alla), tills 
han i Iotunheima, jättarnas värld, får syn på jättinnan Gerd som han fattar åtrå 
till. Diktens tema är den förestående föreningen mellan guden och jättekvinnan, 
vilken dock inte fullbordas inom diktens ramar. Flera andra litterära källor 
berättar emellertid om denna förening mellan Frej och Gerd, vilket tyder på att 
det kan ha varit ett väl känt mytologiskt tema (a.a.:87). Mytens betydelser har 
varit omdiskuterade, i synnerhet sedan Steinsland lade fram sin tolkning av 
Skirnismal som ett stycke norrön kungaideologi. Frejs övertagande av Odins 
högsäte uppfattas i denna tolkning som en mytisk modell för den nordiska furst
ens maktövertagande, och Steinsland menar att bröllopet med jättinnan Gerd 
har en institutionaliserande funktion, eftersom den är knuten till furstens krö
ning. Det heliga bröllopet mellan fruktbarhetsguden och jättekvinnan, resulte
rade i en speciell avkomma, den prototypiske fursten (a.a.:169 ff), som kunga- 
släkterna hänförde sitt ursprung till.

Denna tolkning av Skirnismal har kritiserats av många forskare, som ställt 
sig skeptiska utifrån skilda utgångspunkter. Simek menar, som nämndes tidi
gare, att det är helt orimligt att likna en kungagemål vid den motvilliga och 
hotade jättinnan Gerd (Simek 2002). Sundqvist intresserar sig för myten i diskus
sionen kring Ynglingaättens mytiska ursprung, eftersom Snorre i Ynglingasaga 
uppger att Gerd var Frejs gemål, och Fjolner, ynglingarnas mytiske anfader, var 
deras son. Kort sammanfattat resulterar Sundqvists granskning av källmaterialet
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i att Ynglingarna högst sannolikt räknade Frej som sin gudomliga anfader, men 
att det inte är möjligt att identifiera modern (Sundqvist 2002:168). Sundqvist 
framhåller också att härskarfamiljernas genealogier inte alltid kan härledas till
baka till föreningen mellan gud och jättinna. Sköldungarna i Lejre härledde, 
enligt Snorre, sin härstamning till föreningen mellan Odins son Skild och gu
dinnan Gefiun. Vidare uppges en del norska härskare vara arvtagare till den 
manlige jätten Forniot, vilket i så fall innebär att den mytiska fadern inte alltid 
var en gud (a.a.: 2002:168 och anförd litt.).

Flerschend menar att detta mytiska tema - bröllopet mellan härskaren och 
”utgårdskvinnan” - användes i hyllningspoesi i det merovingiska hovet under 
500-talet (Herschend 1996). Dessutom föreslås att de samband som relaterades 
i kapitel 4, mellan Lejrehallens disposition och utformningen av Osebergsgraven, 
också anspelar på liknande föreställningar. Guldfolieblecken med parfigurerna 
uppfattas, som nämndes i föregående kapitel, ofta i enlighet med Steinslands 
tolkning. Denna diskussion har exempelvis förts av Anna Fled Jakobsson (2003: 
167 ff ), som utan att ta ställning till mytkomplexet i sig uppmärksammar det 
specialiserade hantverkets koppling till myterna. Föreningen mellan guden och 
jättinnan uppfattas då snarare som en omskrivning för en kosmisk balans som, 
när den inträffar, resulterar i rikedom och fruktbarhet (a.a.:168 f). Denna in
fallsvinkel skall utvecklas i nästa avsnitt. I detta sammanhang skall sambandet 
mellan guldfoliebleck och stolphål i hallen diskuteras, med fokus på fynd som 
med något varierande grad av sannolikhet kan relateras till platsen för hög
sätet. Denna koppling uppmärksammades av Oskar Lidén, i samband med en 
undersökning i Mære kyrka i Inn-Trøndelag. Kyrkan överlagrade en byggnad 
som får antas vara en hall, och i denna fanns fyra stolphål i en liten rektangel 
vid hallens långvägg, nära härden. I anslutning till denna plats framkom nitton 
guldfoliebleck med parmotivet (Lidén 1969). Fynden i Slöinge, som diskutera
des i kapitel 4, är att betrakta som den hittills starkaste indikationen på ett 
samband mellan högsäte och guldfoliebleck. I ytterligare några hallar har fynd 
av guldbleck kunnat påvisas på ungefär samma plats; Borg i Lofoten (Stamsø 
Munch 1991), Helgö i Mälaren (Herschend 1997) och, mer osäkert, Svintuna i 
Östergötland (Norden 1929; Nielsen 1997:84).

Guldfolieblecken nr 1 och 2 från Bolmsö (se omslag) kan möjligen utgöra ett 
annat exempel på kopplingen mellan högsäte och guldfoliebleck. Dessa båda 
identiska bleck beskrivs av Jan Peder Lamm ungefär så, att de avbildar en man 
under en båge, sedd en face med armarna hängande nedför sidorna. Mannens 
händer och fingrar är oproportionerligt långa och stiliserade. Vidare är fot
terna svängda åt höger, och eventuellt sitter han på en ”fotpall” (Lamm 2004:76, 
96). Detta är veterligen den figur i guldfoliebleckens värld som tydligast är 
avbildad i sittande ställning. Mansfiguren är iklädd en lång klädnad och ett



tydligt markerat bälte. Det förefaller sannolikt att denne skäggprydde man, med 
axellångt hår och spetsigt skägg, i själva verket sitter i ett högsäte. Att tydligt 
avbilda en figur sittande i ett högsäte på ett guldfoliebleck utgör ett bildtekniskt 
problem som konstnären kan tänkas ha löst genom att placera pallen med sina 
små ben fullt synlig mellan mannens ben. I alla händelser får det anses vara rim
ligt att betrakta denna ”pall” som ett betydelsebärande element.

Ser vi till andra tidiga avbildningar av högsätet, så har en rad hängen som 
ibland är utformade som kubbstolar tolkats som symboliska högsäten som var 
ägnade åt Odin (Arrhenius 1961). Dessa har också diskuterats av Neil Price 
(2002:163 ff), som konstaterar att sådana hängen som regel framkommit i 
kvinnogravar. En av dessa gravar, i Fyrkat, anses vara en völva-grav, och i ytter
ligare några gravar förekommer andra amuletter tillsammans med miniatyr
stolarna. Price menar, i likhet med Arrhenius, att förekomsten av miniatyrstolar 
i dessa kontexter skall ses som representationer av Hlidskjalf: thus they would 
symbolize the view over every world, with a link to the patron of sorcery... 
(Price 2002:167).

I detta sammanhang skall fyndet av ett miniatyrhögsäte i skatten från Eke
torp i Närke nämnas. På den dekorerade framsidan finns två fästhål, vilka till
sammans med lödspår på sätet visar att det ursprungligen suttit en figur på det 
(Ekelund 1956). I detta skattfynd som dateras till 900-talets andra hälft, fanns 
ytterligare några föremål av rituell karaktär; en figurin (stående), en Tors- 
hammare och flera små eldstålsformade hängen (a.a.). Slutligen skall figurinen 
från Eyrarland på Island nämnas, som endast iförd en toppig huvudbonad sit
ter upprätt på en stol och tvinnar sitt gigantiska skägg, vars form påminner om 
en hammare. Dessa högsäten kan ses mot bakgrund av Adam av Bremens be
skrivning av templet i Uppsala; Tor har sin tron i salens mitt. På var sida om 
honom sitter Oden och Frej (Adam av Bremen [1984]:4.26.). Argument kan 
således anföras för att det kan vara både Tor och Odin som Bolmsöblecken 
avbildar sittande i högsätet, förutsatt att den oansenliga ”fotpallen” accepteras 
som en symbol för högsätet. Bältet, den långa dräkten, ”fotpallen”, och det 
skäggprydda ansiktet, kan föra tankarna i båda riktningar.

Med detta vill jag också fästa uppmärksamheten på att högsätet i hallen 
ibland hade en direkt motsvarighet i form av de miniatyrhögsäten som gu
darna satt i. Det förkristna altaret (med eller utan gudabilder) är i de medeltida 
skriftliga källor ofta förbundna med begreppet stallir, vars betydelse är oklar; 
Hultgård menar att detta begrepp kan syfta på större konstruktioner av sten 
och trä, vilket i så fall är närliggande begreppet harg. En annan möjlighet är att 
begreppet skall förstås som i betydelsen ”ställning till gudabild”, vilket kan ses 
mot bakgrund av att flera av de figuriner som är kända får antas ha varit 
fastade i någon form av stativ (Hultgård 1996:50). Av intresse är också de
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indirekta samband med andra rituella föremål som några av de nämnda figur
framställningarna och fyndkomplexen visar på, och som för tankarna till amulett
ringen och figurframställningen på det runda spännet i Järrestad.

Diskussionen kring högsätets rättsliga och religiösa betydelser kan lämpli
gen avslutas genom att återanknyta till den i föregående kapitel relaterade hy
potesen om guldfoliebleckens rättsliga innebörd. Parmotivet sattes i samband 
med de ledande familjernas kontraktsäktenskap (Simek 2002). Denna tolkning 
framstår som intressant sett i relation till högsätets ovan diskuterade egendoms- 
och arvsrättsliga betydelser, och kan då eventuellt också bidra till att kasta ljus 
över den intrikata frågan om varför guldfolieblecken i flera fall synes vara de
ponerade i anslutning till stolphål som sätts i samband med högsätet. Men som 
framställningen ovan visar på, framstår sambanden mellan guldfoliebleck och 
högsäte som mer komplexa än så, och här kan högsätets väl dokumenterade 
religiösa innebörder ge en fingervisning om att inte heller parmotivet uteslu
tande skall ses i detta rättsliga perspektiv. Som nämndes i föregående kapitel är 
det inte rimligt att separera en rättslig kategori från en religiös kategori, vilket 
också demonstreras genom det ovan relaterade citatet av Frense, som menar att 
lagtexterna om högsätet ger uttryck för en fruktbarhetscentrerad rättssyn. Till 
detta kommer de föreställningar som rör högsätets gränsöverskridande kvalite
ter (Sundqvist 2002; Price 2002).

För att mer ingående diskutera dessa infallsvinklar på högsäte och guldfolie
bleck borde också enkelfigurerna i större utsträckning dras in i analysen, vilket 
inte har varit möjligt att göra inom ramen för detta arbete. Jag skall emellertid 
återkomma till guldfolieblecken och kopplingen till fruktbarhet i delvis andra 
sammanhang. Istället skall några aspekter på högsätets placering diskuteras. 
Herschend har diskuterat denna problematik i en rad arbeten (1995,1997,1998, 
2001), utifrån textanalyser och arkeologiska material, och ett hypotetiskt schema 
över högsätets placering under olika skeden av yngre järnålder har lagts fram 
(fig. 45). Det finns sammanfattningsvis goda grunder att tänka sig att högsätet 
tidigast var placerat invid den norra långväggen, oftast centralt i hallen, eller 
den stora salen, vilket också guldfoliebleckens spridning tyder på. Denna praxis 
förändrades emellertid under loppet av yngre järnålder. Förändringen kan sät
tas i samband med Snorres berättelse i Heimskringla, Olaf Kyrres saga, kapitel 
2, där kung Olaf lät flytta högsätet från dess plats centralt utmed den norra 
långväggen till platsen mitt på gavelväggen. Det bör också noteras att högsätets 
skiftande placering har ett samband med andra aspekter av rumsligheten, inte 
minst tillträdesmöjligheterna, vilket också framgår av figur 45.

Omplaceringen av högsätet kommenteras av Herschend. ”Vad vi inte vill är 
naturligtvis att införa den konungsliga placeringen för tidigt, eftersom den så 
tydligt symboliserar en form av individuell makt, och ett centralperspektiv i

202



(K)

Tw:
(X)

'Jål

samband med makt, som vi än idag 
respekterar. Det skall inte anakro
nistiskt förläggas till yngre järn
ålder, ty den tidens ideal om indivi
dualitet och makt är mycket långt 
från våra” (Herschend 1997:50).

Omsatt till hallen i Järrestad 
kan man utifrån dessa infallsvink
lar föreslå att denna ”konungsliga 
placering” av högsätet introduce
rade i hallen som uppfördes i skede 
2, det vill säga under 700-talet. Jag 
skall i följande avsnitt försöka visa 
att högsätet framstår som den cen
trala symbolen i en härskarideo
logi (jfr kap 2), vilken låg till grund 
för utformningen av hallområdets 
arkitektur och rumslighet. Högsä
tet placerades i mittskeppet, mel
lan de båda takbärande stolparna 
som avgränsade salen mot väster.
Genom att palissaden som omgär
dade innergården och hallens väs
tra del slöt an till den punkt på hal
lens fasad som motsvarade hög
sätets placering, kan man säga att 
högsätet exponerades i anlägg
ningens fasad (fig. 46). Gestalt
ningen kan i detta avseende jäm
föras med fasaden i Lejre, vilken 
Herschend karakteriserar som ”en 
ideologiskt inspirerad fasad” (kap 
4). Genom denna rumslighet kan 
man tänka sig att flera centrala
aspekter av härskarideologin framhävdes, såsom härskarens gränsöverskridande 
kvaliteter och rollen som kultens främste beskyddare. Den ideologiska fasaden 
kan också ha syftat till att erinra om genealogiska föreställningar om härskarens 
gudomliga ursprung (jfr Sundqvist 2002).

Av figur 46 framgår att två par dubblerade, mindre stolphål fanns på den 
plats som högsätet associeras med. Dessa var belägna invid stolphålen efter de

Fig. 45. Möjliga placeringar av högsäte och platsen 
mittemot.

Possible locations of the high seat and the 
opposite seat (Herschend 1999:52).
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Fig. 46. Den västra delen av hallen (skede 2) med den förmodade platsen för högsätet markerad med 
kryss på planen. Notera anslutningen mellan palissad och hall som markerats med den vitmålade 
kubben till vänster på fotografiet. Observera att ritningen av hallen har vänts för att stämma med 
fotografiet som är taget från nordost

The western part of the hall (phase 2) with the presumed location of the high seat marked with a 
cross on the plan. Note the connection between palisade and hall marked with a white block to 
the upper left. Also note that the drawing of the hall is turned, in order to match the photograph. 
Photo (from northeast): Sven Waldemarsson.

takbärande stolparna i väster. Undersökningen visade att de var likartade de 
likaså dubblerade stolphålen som föreslogs relatera till bänkarrangemangen 
utmed salens långsidor. Fyllningarna bestod genomgående av mörkfärgad, svagt 
humusblandad sand, och stolphålsdjupen varierade som regel mellan 0,15 och 
0,30 meter. Sammanfattningsvis uppvisade stolphålen på platsen för det förmo
dade högsätet inga särdrag som kan sägas stödja tanken att de ingått i en sådan
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konstruktion. Som par betraktat synes de inte heller vara helt regelbundet be
lägna i förhållande till stolphålen efter de takbärande stolparna. Men eftersom 
dessa nedgrävningar mätte ungefär en meter i diameter och antas vara omgrävda, 
så är sådana mindre avvikelser svåra att förhålla sig till. Omedelbart framför 
den förmodade platsen för högsätet fanns ett område med mycket sot och en
staka träkol och skörbränd sten, vilket tolkades som rester efter en bortplöjd 
långhärd (se nedan). Det kan konstateras att dessa detaljer överensstämmer 
med högsätets förslagna placering i Lejre.

Det bör också påpekas att det inte finns några föremål i dessa eller de andra 
stolphålen i anslutning till det förmodade högsätet som skiljer ut sig från de 
föremål som framkom i andra stolphål i hallen. Som nämndes i kapitel 3 vatten- 
sållades alla fyllningar. Möjligen skall det enda guldfyndet som framkom i hal
len sättas i samband med denna rumslighet. Det bestod av ett litet fragment av 
klippguld som framkom i den norra väggrännan, ungefär i höjd med den för
modade platsen för högsätet (jfr fig.16) Fyndmaterialet från hallen skall disku
teras i ett senare avsnitt. Hypotesen om högsätets placering i Järrestadhallen 
(skede 2) kan således inte uteslutande baseras på de relaterade stolpsättningarna 
och guldfyndet, vilka i bästa fall kan betraktas som indicier. I det följande skall 
ytterligare argument för denna tolkning presenteras, genom tillträdesanalyser 
och jämförelser med hallarna i de övriga sekvenserna.

Hall och hallområde i tillträdesanalys

Av de beskrivningar som hittills gjorts framgår att hallar och hallområden var 
rumsligt komplexa anläggningar, i alla fall sett i relation till samtida skandina
visk bebyggelse. I kapitel 2 diskuterades i korthet ett teoretiskt synsätt på bygg
nader och en metod för att tillämpa detta synsätt. Metoden, som kallas gamma 
analysis eller ”tillträdesanalys”, erbjuder vissa möjligheter att mer systematiskt 
närma sig en ”social rumslighet” (Hillier & Hanson 1984). Metoden har til
lämpats på högst olikartade typer av byggnadslämningar, och givit intressanta 
resultat (exempelvis Price 1994; Andersson 1997 och där anförd litt.). Grund
tanken är att rumsliga arrangemang av gränser och tillträden i byggnader, främst 
väggar och dörrar men också mer subtila och arkeologiskt svårfångade gränser, 
strukturerar och genererar relationer mellan de människor som använder bygg
naden. Genom tillträdesanalyser är det möjligt att tydligare åskådliggöra så
dana rumsliga arrangemang, och göra dem jämförbara. Analysen ger, i enlighet 
med den arkitekturteoretiska terminologin som, översatt från engelska är nog 
så otymplig (jfr Andersson 1994), möjligheter att studera byggnaders grad av 
integrering eller segregering, det vill säga hur dess olika delar och nivåer sam
verkar, och att värdera byggnaders grad av djup och ytlighet. Vidare visar den 
olika utrymmens grad av genomtränglighet, och om kontrollen över tillträdet
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till byggnaden kan anses vara odelad eller spridd. Med genomtränglighet (per
meability) avses hur en viss punkt i byggnaden är belägen i förhållande till 
tillträdesmöjligheterna (Hillier & Hanson 1984:143 ff).

Grunden för tillträdesanalys av en byggnad eller ett byggnadskomplex be
står i att en grafisk framställning över tillträden upprättas, där samtliga utrym
men som kan definieras inom byggnaden markeras med en punkt, och där 
tillträdesmöj ligheterna visas i form av linjer. Grafen justeras sedan, vilket sker 
i relation till en allomfattande utgångspunkt (carrier space), utanför byggna
den. I grafen ordnas sedan punkterna i parallella nivåer sett i relation till ut
gångspunkten. Grafen kan konstrueras med högst varierande detaljeringsgrad. 
Möjligheterna att effektivt analysera hallar och hallområden enligt denna me
tod är uppenbarligen beroende av hur ”komplett” grundplanen kan anses vara. 
Det skall då sägas att ingångspartierna i dessa komplex ofta är tydligt artikule
rade, och till skillnad från det multifunktionella långhuset kan man dessutom 
utgå från att alla passager i en hall var avsedda för människor (Herschend 
1998:37 ff). Rumsligheten inne i hallen är däremot inte sällan problematisk. 
Ibland saknas exempelvis spår efter mellanväggar trots att man kan sluta sig till 
att sådana med största sannolikt har funnits, och rummen är svåra att funktions- 
bestämma mer i detalj. Man kan utgå från att ett rum har innehållit olika slags 
mer eller mindre distinkta utrymmen som är svåra eller omöjliga att identifiera 
i det arkeologiska materialet.

Jag har valt att konstruera de justerade graferna i följande figurer något 
annorlunda än vad som redovisas i Hillier & Hanson (1984). Skillnaden består 
i att själva tillträdena in och ut ur en byggnad (eller innergård) markeras. Dessa 
passager utgör således en egen nivå i grafen, vilken adderas till rummen ifråga. 
Inne i byggnader markeras tillträde dock endast med linjer, vilka förenar de 
symboler som markerar rum. Detta förfarande motiveras av att de rum som 
olika passager är relaterade till uppenbarligen hade varierande funktioner. Ef
tersom den arkeologiska dokumentationen i viss, svårbedömd utsträckning är 
ett resultat av varierande, men generellt sett dåliga bevaringsförhållanden på 
respektive platser, är dessa ofta svåra att precisera närmare, vilket gör att ett 
redan mycket begränsat material blir svårare att jämföra.

Hallen i Järrestad var, som ovan nämndes, indelad i fem rum. Dessa skall 
inledningsvis redovisas något mer i detalj. Mellan gavelrummet och förmaket i 
väster finns tydliga spår efter en mellanvägg, och en härdgrop i mittskeppet 
inne i kammaren uppfattas som samtida med hallen. Omfånget av salen i hall
ens mitt definieras utifrån placeringen av de takbärande stolparna och det dis
kuterade bänkarrangemanget. Salen kan, i enlighet med Herschends (1994,1998: 
170 f, 1999b och 2001) analyser av hallen i Lejre, delas in i två delar; den övre 
delen av salen med högsäte och härd i mittskeppet, och den nedre delen av salen



med bänkar i sidskeppen och härdanläggning i mittskeppet. Någon mer exakt 
gräns mellan övre och nedre sal kan inte dras. I gavelrummet och förmaket i 
öster kunde inga mellanväggar påvisas, men dessa förmodas vara separata rum, 
som i väster. Denna del av hallen kan möjligen, utifrån analogier med hallarna 
i Tissø och Lejre, associeras med köks- och/eller forrådsfunktioner. Med tanke 
på den förmodade ugnen i den nedre delen av salen kan det inte uteslutas att 
rummet istället var en kammare, eller ett förråd. Viss matberedning kan således 
ha skett i den nedre salen, men framför allt på olika platser utanför hallen, 
vilket skall diskuteras senare. Djurben och hushållskeramik var tämligen jämnt 
fördelade i hela hallen, med viss övervikt i öster. Fyndet av en stor maisten i ett 
av stolphålen mellan förmak och gavelrum indikerar matberedning, försåvitt 
den inte mer generellt skall uppfattas som en fruktbarhetssymbol (jfr Hansson 
1997:58; Zachrisson 2004). Det bör noteras att en maisten med liknande pro
portioner påträffades i ett stolphål i ungefär samma del i den ”mest” undersökta 
av hallarna i Slöinge (kap 4).

Den justerade grafen som relaterar till hallen i figur 47a uppvisar ett enkelt 
schema. En ingång i vardera änden av huset leder in i förmaken. Från söder 
träder besökaren via förmaket in i kammaren till vänster, eller den övre salen 
med högsätet till höger. Från norr träder besökaren via förmaket in i kammaren 
till vänster, eller den nedre salen med bänkarna till höger. Men enkelheten och 
besökarens alternativ är skenbara. Hallen i Järrestad var en integrerad del av 
en helhet, vilket figur 47b åskådliggör. Exakt vilken rumslighet som mer i detalj 
skall tillskrivas innergård och hus 1 har ännu inte diskuterats närmare. Ett 
försök att belysa funktionerna i enlighet med den i föregående avsnitt förda 
diskussionen skall göras i nästa avsnitt. Detta är förenat med vissa källkritiska 
problem, eftersom innergården inte kunde undersökas i sin helhet; huset på 
innergården var dessutom i likhet med hallen starkt nedplöjt. Om mellanväggar 
fanns i detta hus så har de i likhet med ytterväggarna inte lämnat några spår 
efter sig. Den justerade grafen öppnar för möjligheten att de två ingångspartie- 
rna som påvisades ledde in till förmak i var ände av byggnaden, genom vilka 
tillträde sedan skedde till ett centralt rum. Alternativen består i att ett det fanns 
två rum, eller att byggnaden bestod av ett enda rum med två ingångar. Gavlarnas 
utformning, med de dubblerade stolphålen, är inte helt vanlig, och man skall 
kanske inte helt utesluta att också dessa kunde öppnas upp. Detta alternativ 
har dock inte adderats.

Byggnadskomplexets djup ökar naturligtvis när anläggningen betraktas som 
en helhet, och ytterligare nivåer av gränser och passager adderas. Av den juste
rade grafen för komplexet i sin helhet framgår att kammaren i den västra delen 
av hallen är den minst genomträngliga delen av komplexet. Vägen till kamma
ren går genom en port i palissaden, över innergården, genom en port i hallen
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och in i förmaket. Alternativt går vägen genom en port i hallen, en dörr till 
salen, genom den nedre och övre salen, och in i förmaket. Förmaket i väster och 
den övre salen med högsätet karakteriseras också av en låg grad av genom- 
tränglighet, i fallande skala från väster till öster. Den låga graden av genom- 
tränglighet exponerades för övrigt också genom fasadens utformning, genom 
att palissaden omslöt dess västra del.

Det lilla huset på innergården uppvisar liknande kvaliteter som den västra 
delen av hallen, något beroende av hur vi ser på en eventuell rumsindelning i 
huset. Om huset är tredelat, så är graden av genomtränglighet i det mellersta 
rummet låg. Det är emellertid troligt att det i så fall kunde nås från båda gavel
rummen.

Ser vi till graden av integrering och segregering i byggnadskomplexet som 
helhet, så kan det konstateras att det består av två delar, som båda uppvisar en 
karakteristisk rumslighet; dels hallen, och dels innergården, med gårdshuset. 
Båda kan nås direkt utifrån, och i båda finns en del med låg genomtränglighet 
och en del med hög genomtränglighet. I hallen utgör den övre salen med det 
förmodade högsätet en kontaktyta mellan hallens ”invånare” och gästerna. På 
innergården är rumsligheten mer komplex, och analysmöjligheterna mer be
gränsade. Där finns de båda ingångarna till det lilla huset, och ingången till 
förmaket i hallens västra del. Den senare passagen är uppenbarligen betydelse
full eftersom det endast är den som förenar och ger tillträde till båda delarna av 
komplexet. Samtidigt är den belägen i direkt anslutning till den minst genom- 
trängliga delen i komplexet.

Anläggningen som helhet kan diskuteras utifrån begreppet deepest space, 
som beskriver en rumslighet som anses vara karakteristisk för helgedomar och 
byggnader för institutionaliserad religiös utövning inom en rad kulturer (Hillier 
& Hanson 1984:180 f). Det ”allra heligaste” rummet skapas genom att en serie 
differentierande nivåer skiljer det från områden med en högre grad av genom
tränglighet. På innergården kan det föreslagna rummet i mitten av det lilla hu
set ha varit avskilt från innergården genom förmak. I hallen anländer besöka
ren från norr och tas mot i ett förmak, varefter han eller hon träder in i den 
nedre salen. Längst bort i den stora salen, bortom härdanläggningen, finns hög
sätet, som är riktat mot besökaren.

Platsen för högsätet utgör kontaktytan mellan hallens ägare, som har odelad 
kontroll över den slutna, västra delen av hallen, och besökaren, som är hänvisad 
till den öppna, nedre delen av salen. Högsätet kan då jämföras med en teater
scen. Hillier & Hanson (a.a.: 182) konstaterar att helgedomar och palats i likhet 
med teaterscenen tenderar att utveckla en ”scendörr”. Med hjälp av denna kan 
framträdanden och sortier arrangeras på ett effektfullt sätt. Scendörren leder i 
detta fall till förmaket, där valet kan stå mellan att dra sig tillbaka i kammaren,



eller att göra ett framträdande på innergården. Det sistnämnda alternativet, att 
träda fram på innergården, innebär att också denna punkt kan ses som en po
tentiell kontaktyta, vilken står i förbindelse med samma scendörr.

Tillträdesanalysen belyser sammanfattningsvis hallkomplexets karaktär av 
ritualiserad social arena. Komplexet kan delas in i kategorier som ”privat” och 
”offentligt”, och kontaktytorna mellan dessa båda kategorier är utformade på så 
vis att de förstärker och underlättar härskarrollen. Hallkomplexets rumsliga ut
formning kan sägas syfta till att reglera, kontrollera, och formalisera sociala rela
tioner. När det gäller ingångarnas placering, är beskrivningen av Torolfs gård i 
Eyrbyggar Saga av intresse. Torolf kallade gården ”på Hovstad”, och där ”...lät 
han resa ett hov och det var ett stort hus. En dörr fanns på långväggarna, nära 
båda kortändarna. Där innanför stod högsätesstolparna och i dem fanns det spi
kar; de hette gudaspikar. Allt där innanför var fredad plats. Längre in i hovet 
fanns ett rum av liknande slag som nu koret i kyrkan och där stod offeraltaret 
mitt på golvet...” (översättning efter Hultgård 1996:38). Denna rumslighet erin
rar åtminstone inledningsvis om hallen i Järrestad. Om hovet i detta fall är ekvi
valent med det stora huset så är det troligt att belägenheten av det rum som liknas 
vid koret, och som var beläget ”längre in” skiljer sig. I Järrestad kan detta rum 
tänkas motsvara hus 1 på innergården, vilket skall diskuteras längre fram.

Ser vi till de andra skedena i Järrestad, så står det klart att de båda hallar 
som uppfördes i skede 1 var arrangerade efter delvis andra principer. Eftersom 
de inte kunde undersökas i sin helhet, är denna diskussion i stor utsträckning 
hypotetisk. Endast en ingång i den äldsta av de båda hallarna i skede 1 kunde 
påvisas med rimlig grad av säkerhet. Denna var belägen centralt på den södra 
långsidan. Genom denna kunde en besökare träda direkt in i det rum som för
modas vara den stora salen, där härdanläggningen också fanns. Fler ingångar 
fanns; högst sannolikt i den östra delen av den södra långsidan då hallen bygg
des om i fas 2, och möjligen också i gavlarna. Endast ett mindre parti av den 
norra väggrännan kunde undersökas, och det kan inte uteslutas att en eller 
flera ingångar fanns också här; de får i sådana fall tänkas ha varit placerade 
nära gavlarna. Sammantaget finns det inget som tyder på annat än att högsätet 
i den äldsta hallen var placerat ungefär mitt på den norra långsidan, och sanno
likt då norr om härden, i enlighet med det äldre konceptet för högsätets place
ring som beskrevs ovan. Det är inte meningsfullt att göra en tillträdesanalys av 
hallarna i skede 1 helt enkelt för att samtliga ingångar inte är kända, och ovan
stående får betraktas som ett förslag. Iakttagelsen att tillträde kunde ske direkt 
in i den stora salen i den äldsta fasen i skede 1 är emellertid viktig. Det kan inte 
uteslutas att detta förändrades i samband med att hallen byggdes om, men 
placeringen av båda härdanläggningarna i ungefär samma del av byggnaden 
indikerar att dispositionen inte förändrades på något mer avgörande sätt.
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Ser vi till den yngsta hallen, så är analysmöjligheterna också starkt begränsade. 
Hallen kan rekonstrueras till längd och bredd, och ingångspartier kan påvisas i 
den västra respektive östra delen av hallens södra långsida. Tillträde kunde 
sannolikt också ske från det öppna gavelpartiet i öster, där ett gavelrum antag
ligen fanns, vilket kan ha stått i förbindelse med andra rum i hallen. Tre in
gångar kan således påvisas med rimlig säkerhet, och eftersom endast mindre 
delar av hallens norra långsida undersöktes kan fler ingångar ha funnits. Den 
yngsta hallen tycks således ha utformats med betydligt större genomtränglighet 
än dess föregångare. Men även om dispositionen förändrades på så vis att den 
nya hallen var förhållandevis mer öppen än den tidigare, så antyder placeringen 
av ingången i sydväst, på ungefär samma plats som i hallen skede 2, att rums
ligheten i vissa avseenden kan ha varit likartad.

Det jämförande perspektivet
De tre typer av hallar som ingår i sekvensen i Järrestad framstår som både 
rumsligt och byggnadstekniskt olikartade, vilket är en viktig observation i ett 
jämförande perspektiv. 1 det följande skall sekvensen av hallar i Järrestad jäm
föras med de hallsekvenser som diskuterades i kapitel 4.

Det har redan framhållits att utformningen av hall och hallområde i Järrestad 
under skede 2 erinrar starkt om motsvarande grundplan i gårdskomplexet vid 
Tissø fas 1 och 2. De rumsligt integrerade arrangemangen med hall, palissad, 
och sidhus är likartade, i synnerhet fas 2. Ingångar till hall och palissadomgärdat 
område återfinns på ungefär samma ställen, och anläggningarnas dimensioner 
är i stora drag likartade. Vissa detaljer skiljer sig emellertid, och hallens rums
liga disposition har också, vilket diskuterades i föregående kapitel, preliminärt 
tolkats på ett annat sätt än hallen i Järrestad. I enlighet med denna tolkning har 
endast tre av de fem inre takbärande stolphålen markerats i figur 48, vilket 
minskar likheterna med Järrestadhallen.

Det förhärskande intrycket är emellertid att likheterna är stora också i den 
tolkning som föreslagits, i ett tillträdesperspektiv och beträffande utformningen 
av den ”ideologiskt inspirerade fasaden”. Detta stärker, menar jag, uppfattningen 
att arkitekturen i dessa anläggningar var formaliserad, att den uttrycker samma 
centrala aspekter av en härskarideologi som i Järrestad, och att rumsligheten 
utformades för att reglera och kontrollera sociala relationer, och iscensätta 
härskarens framträdanden. Jørgensens tolkning av hallen (fas 1-3) såsom delad 
i två hälfter, med en ”privat” sfär i väster, och en ”offentlig” sfär i öster, ansluter 
i huvudsak till den rumslighet som diskuterades ovan. Jag menar emellertid att 
man bör överväga om inte denna hall innehöll samtliga fem par stolphål och var 
rumsindelad enligt samma mönster som Järrestadhallen. Ingångarnas mycket
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likartade placering och relationen till det hägnade området tyder på att kon
ceptet kan ha varit likartat också i detta avseende. Frågan är med vilken säker
het mellanväggarna kan relateras till de olika faser som beskrivs. Kan de möjli
gen ha tillkommit i ett senare skede, exempelvis i fas 3, då en rad andra föränd
ringar ägde rum?

En av de förändringar som skedde i fas 3 bestod i att hall och hallområde 
separerades (fig. 33). Denna omgestaltning sammanfaller i tid med att gården 
strukturerades om också i andra avseenden. Flera ekonomibyggnader och bo
ningshus uppfördes på den inhägnade gårdstoften, och fyndmaterialet visar på 
att aktiviteterna intensifierades. Dessa förändringar indikerar, menar Jørgensen 
(2001), att en övergång skedde från ett tributbaserat system till ett system som 
i större utsträckning byggde på egen produktion. Frågan är om det finns något 
samband mellan en sådan socioekonomisk förändring och omgestaltningen av 
hallområdet? En möjlighet är att omstruktureringen innebar att hallen togs i 
bruk mer permanent. Detta kan ha gjort det problematiskt att upprätthålla en 
rumslighet där tillträdesmöjligheterna begränsades genom att den ”privata” 
delen av hallen stod i direkt förbindelse med den slutna innergården. Ett spora
diskt utnyttjande av anläggningen, kanske främst i anslutning till kultfester och 
liknande, avlöstes då möjligen av ett mer varierat nyttjande, som delvis block
erades av det starkt ritualiserade arrangemanget. Som en alternativ möjlighet 
till ett sådant funktionellt perspektiv kan man diskutera huruvida de härskar
ideologiska aspekter som manifesterades i anläggningen inte längre var rele
vanta eller lämpliga att upprätthålla. Flera möjligheter föreligger naturligtvis; 
här skall det endast slå fast att det ”integrerade konceptet” inte var förenligt 
med anläggningens förändrade funktion.

I fas 4 förändrades så hall och hallområde åter på gården vid Tissø, vilket 
också skedde i Järrestad. De hallar som uppfördes på båda platser innebar att 
ett nytt byggnadsskick introducerades. Hallarnas dimensioner och utförande 
var återigen mycket likartade, vilket visar att likheterna under föregående skede 
inte kan betraktas som en tillfällighet. Sambandet mellan gårdarna upprätt
hölls. Inledningsvis framhölls att dessa monumentala byggnader uppfördes i ett 
skede då övriga hallsekvenser närmade sig ett avslut; i några fall hade de kan
ske redan brutits. Det har också föreslagits att ideologiska förändringar gjorde 
sig gällande på gården vid Tissø (Jørgensen 2002). Palissaden gick ur bruk, och 
i stället uppfördes den lilla korsformiga byggnaden, som eventuellt kan vara en 
kyrkobyggnad. I Järrestad är det svårt att säkert avgöra om palissaden verkli
gen togs bort vid denna tid. Mellanslavisk keramik framkom i ett av stolphålen 
i det ombyggda ingångspartiet som överlappar palissaden; samma keramik fanns 
också i grophuset i den västra delen av hallområdet, som är stratigrafiskt yngre 
än sidhus och palissad. Detta kan möjligen tyda på att palissaden varit i bruk
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en tid efter ombyggnaden. Ser vi till relationen mellan den stora hallen och 
palissaden så kunde ingen stratigrafisk överlappning påvisas. Dåliga bevarings- 
förhållandena i detta område ger emellertid inga möjligheter att belysa denna 
relation närmare. I det tolkningsforslag som skall utvecklas närmare i nästa 
avsnitt menar jag att nämnda keramikskärvor kan ha deponerats i stolphålet 
tillsammans med en rad andra föremål i samband med att det hägnade området 
omgestaltades, och palissaden monterades ned. Detta bör ha skett vid ungefär 
samma tid som den stora hallen uppfördes.

Ser vi till Strøby Toftegård, så konstaterades det i förra kapitlet att arkitek
tur och rumslighet på denna plats skiljer sig på flera sätt från de ovan diskute
rade gårdarna. Till en början påminner hallsekvensen ur rumslig synpunkt mer 
om förhållandena på en ”ordinär” gårdstoft, där nya hus som regel uppfördes 
ett stycke från det gamla. Förhållningssättet skiljer sig således i detta avseende 
från de andra sekvenserna, och det bör påpekas att förflyttningen skedde var 
gång en ny hall uppfördes. Kanske avspeglar denna skillnad att olika slags be
hov gjorde sig gällande, som var knutna till exempelvis ett permanent respek
tive ett sporadiskt bruk av byggnaderna.

Det inhägnade området med de mindre byggnaderna som framkom i den 
östra delen av hallområdet i Toftegård (fig. 36) uppfattas som en kultplats av 
liknande slag som i Järrestad och vid Tissø. Det inhägnade området var omgivet 
av de fem hallarna utan att någon av dessa var i egentlig mening integrerade i 
hägnet. I kapitel 4 föreslogs emellertid att hall och särhägnat område utgjorde 
en arkitektonisk helhet i de två äldsta faserna. Det är viktigt att konstatera att 
hägnaden inte var nåbar direkt från hallen. Som diskuterades ovan, kan detta 
indikera att hallen på denna plats var i permanent bruk, eller att bruket av den 
åtminstone var mer varierat, vilket ligger i linje med resonemanget att hallarna 
uppfördes på nya platser under samtliga fem faser.

Den ”högsätesrelaterade” ideologiska fasaden finns således inte i Strøby 
Toftegård, där en härskarideologi får antas ha tagit sig andra uttryck. Detta 
skedde i de äldsta faserna genom att hall och hägnat område arrangerades som 
en helhet. Guldfolieblecken ger uttryck för en härskarideologi på en annan nivå, 
och länkar dessutom platsen till Slöinge, där blecken fanns på platser som 
indikerar att högsätet på båda dessa platser var beläget vid den norra lång
väggen i den stora salens mitt. Det är troligt att högsätets placering förblev 
oförändrat detsamma över tid. Detta är naturligtvis ett hypotetiskt resonemang, 
som stöds att de fem hallarna på Toftegård synes ha disponerats på ett likartat 
sätt (fig. 49). Eftersom materialet från Toftegård inte har publicerats i detalj 
kan det finnas föremål i dessa kontexter som motsäger en sådan tolkning. Av 
arkitektur och rumslighet att döma, är det dock troligt att Jørgensens bedöm
ning av denna gård är korrekt. Gården tillhörde förvisso ett elitskikt, men inte
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Fig. 49. Tillträdesanalys och justerad tillträdesgraf av hallen hus 5 i Strøby Toftegård.

/Iccess analysis and justified graph of the hall house 5 in Strøby Toftegård (based on 
Tornbjerg 1998:223). Legend: fig. 47.

den yppersta eliten, vilket hallens rumslighet och högsätets förmodade place
ring också ger uttryck för.

De tre ingångarna och deras placering indikerar generellt en högre grad av 
genomtränglighet i hallen på Toftegård. Det är främst utformningen av hallens 
västra del, med dubbleringen av ingångspartier i förmaket, som skiljer sig från 
Järrestad. Detta koncept låter sig svårligen förenas med ”scendörren”. Denna 
utformning av hallens västra del återfinns också i Slöinge, där guldfoliebleck- 
ens placering, i enlighet med de rättsliga och religiösa innebörder som diskute
rats ovan, uppfattas som en stark indikation på lokaliseringen av högsätet till 
salens norra långsida.

Flera indikationer tyder således på att högsätet i Strøby Toftegård var place
rat som i Slöinge. Ser vi till de skeden som är representerade i Slöinge, så upp
visar de båda hallarna hus II och III ett rumsligt förhållande som kan beskrivas 
som ett slags mellanläge när de jämförs med övriga sekvenser. De överlappar 
inte varandra, men de är belägna så tätt invid varandra som överhuvudtaget är 
möjligt. Lundqvist kan emellertid ha rätt när han föreslår att hallar kan ha 
funnits på andra platser i närområdet, och det kan inte heller uteslutas att det 
döljer sig fler hallar bland de många nedgrävningar som fanns inom den under
sökta ytan även om förefaller mindre sannolikt. I det förra fallet skulle likhe
terna med Strøby Toftegård accentueras.

Det är tyvärr inte meningsfullt att utföra tillträdesanalyser av hallarna i 
Slöinge, eftersom samtliga ingångar inte är kända. Det förefaller emellertid san
nolikt att båda hallarna var likartat arrangerade, vilket inte minst nedläggelse- 
rna av guldfoliebleck låter antyda. Utifrån de delar som undersökts av hus III är 
det troligt att hallarna var indelade i fem rum enligt mönstret kammare/för
mak/sal/förmak/kammare. Tillträde till förmaket i väster kunde ske från både
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norr och söder, vilket överensstämmer med rumsligheten i Strøby Toftegård. 
Ett litet särdrag i Slöinge består i att ingångarna i det västra förmaket inte var 
helt motställda. Istället var de maximalt förskjutna i förhållande till varandra 
på så vis att ingången från söder var belägen i anslutning till det inre västra 
stolpparet, och ingången från norr var belägen vid det inre östra stolpparet. 
Det är svårt att avgöra om detta var funktionellt betingat, eller om det kan ha 
någon annan förklaring.

Lejre, slutligen, framstår som hallkonservatismens högborg i det perspektiv 
som diskuterats här. När denna hall vid ett tillfälle under en omkring 300 år 
lång period faktiskt förskjuts rumsligt, så sker detta av allt att döma i enlighet 
med en minutiös avvägning i förhållande till den äldre föregångaren, och för
slagsvis avspeglar detta inte ett praktiskt - funktionellt förfarande. Möjligen 
skall det ses mot bakgrund av att ett sådant arbetsföretag betraktades som 
högst vanskligt och kritiskt, och att det föranledde rigorösa säkerhetsåtgärder i 
form av riter och ceremonier som kanske kan beskrivas i termer av övergångsriter. 
Hallen i Lejre framstår som den yttersta symbolen för världsordningen bland 
de hallar som undersökts här, och i det tillstånd som rådde innan den nya hallen 
hade uppförts var denna ordning hotad.

Rumsindelning, ingångspartier, och högsätets belägenhet behölls av allt att 
döma oförändrade under hela denna period, vilket också gäller hallens dimen
sioner och byggnadsskicket, med några smärre avvikelser. Hallen i Lejre skiljer 
ut sig från de övriga hallarna som studerats vad beträffar storlek, rumslighet 
och byggnadstekniskt utförande. Det råder knappast någon tvekan om att resi
densets och samlingslokalens funktioner var kombinerade i denna hall, vilket 
diskuterades i föregående kapitel.

Tillträdesanalysen visar att hallen i Lejre var betydligt mer genomtränglig än 
de slutna hallkomplexen i Järrestad och Tissö (fig. 50). Hallen kunde nås genom 
fyra ingångar, men det faktum att samtliga dessa ingångar relaterade till olika 
rum visar på att detta i viss mån är skenbart, och att tillträdet var differentierat 
och reglerat. En rumslig uppdelning i herrefolk och tjänstefolk låter sig göras 
utifrån grafen och de rumsbestämningar som föreslagits av Herschend, och som 
redovisades i föregående kapitel. I det första förslaget (Herschend 1994) uppfat
tas de rum som var belägna öster om salen som tjänarnas domän, eventuellt med 
undantag för rummet närmast salen. I det andra förslaget, som enligt min me
ning är det mest intressanta, uppfattas gavelrummet som kök, och rummet när
mast salen i väster som ett förrådsrum, medan rummet mellan dessa föreslås 
vara drottningens kammare. De båda ingångarna relaterar enligt denna tolk
ning, till kök och förråd, och dessa utrymmen kunde således nås av tjänste
folket, utan att dessa inkräktade på drottningens domäner. Tillträdet till drott
ningens kammare var begränsat i den mening at den inte kunde nås utifrån.
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Fig. 50. Tillträdesanalys och justerad tillträdesgraf över hallen (IV ab) i 
Lejre.

Access analysis and justified graph of the hall (IV ab) in Lejre. 
Legend: fig. 47.

Kammarens placering mellan de båda förmodade ekonomiutrymmena diskute
rades i egenskap av drottningens roll som ”the competent householder” (Isaks
son 2000). På en annan betydelsenivå föreslås ”mjödstigen” ha knutit samman 
de olika delarna av hallens feminina, östra del med den maskulina västra delen, 
vilket föreslås symbolisera kvinnans brudfärd och resa genom livet (Herschend 
2001). Utifrån fynden av de malstenar som var nedlagda i stolphålen i de östra 
delarna av hallarna i Järrestad skede 2, och i Slöinge (hus 2) kan man diskutera 
huruvida även dessa uttrycker en liknande genderindelning av hallen, i en väst
lig och en östlig del. Dessa fynd låter antyda att det kan finnas en slags proto
typisk indelning av dessa byggnader, som hypotetiskt kan tänkas bottna i före
ställningar som hierogamimyten knyter an till. Hallen kan då ses som en repre
sentation av föreningen av urkrafterna. I de perspektiv som främst Steinsland 
(1990) och Hed Jakobson (2003) diskuterar, skulle hallens västra del kunna 
vara förknippad med föreställningar kring man : kultur, och dess östra del med 
kvinna : natur (jfr Söderberg 2003a). De övriga hallarna saknar emellertid den 
artikulerade rumslighet som Lejrehallen uppvisar i den östra delen, för så vitt 
inte det östra gavelrummet skall uppfattas som den kvinnliga motsvarigheten 
till mannens kammare i väster. Man kan också anföra den diskuterade ”tenden
sen” till ett sjätte rum som möjligen kan ha utvecklats i de yngsta, något större 
hallarna i Strøby Toftegård (hus 4 och 5).
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Vidare kan man konstatera att den nedre salens karaktär av offentligt utrymme 
accentueras i Lejre genom att tillträdet skedde direkt utifrån, vilket tangerar ett 
äldre koncept. Det är också intressant att konstatera att det förmodade kult- 
huset i detta fall inte är inhägnat och dolt ”bakom” hallen utan tvärtom åter
finns nära ”paradentrén” i norr. Slutligen möter vi återigen den karakteristiska 
rumsligheten i hallens västra del, med högsätets placering i mittskeppet, och 
scendörren som leder till förmaket, och som leder vidare till den privata kam
maren i gaveln eller ut från hallen i söder. Här bör en möjlig skillnad uppmärk
sammas. Området söder om hallen i Lejre förefaller inte att ha varit förknippat 
med ”offentliga” aktiviteter, så som i Järrestad. Utgången mot söder kan då 
möjligen karakteriseras som ”privat”, medan den i Järrestad snarare uppfattas 
som en scendörr av samma slag som fanns mellan högsäte och förmak.

Om hallområdenas utformning i Järrestad och Tissø i grund och botten ut
trycker en härskarideologi, där härskarens genealogi och roll som kultens be
skyddare uttrycks i den ideologiskt inspirerade fasaden, varför återfinns då inte 
detta koncept i Lejre? Sekvensen av kulthus norr om hallen indikerar att kulten 
var en integrerad del också i denna miljö. Varför var dessa hus inte inhägnade? 
En möjlig förklaring består i att Lejre var ett permanent residens, där de nämnda 
aspekterna av en härskarideologi tog sig andra uttryck, inte minst genom de 
gravmonument som omgav gården med hallbyggnaden. Rumsligheten i Lejre 
kan naturligtvis också diskuteras utifrån den funktionella infallsvinkeln. Den 
ritualiserade rumslighet som återfinns på gårdarna i Järrestad och vid Tissø 
kan ha varit problematiskt att kombinera med ett mer permanent nyttjande av 
hallen som residens.

Sammanfattningsvis menar jag att analysen av härskarideologins arkitekto
niska gestaltning och rumslighet äger potential att belysa samband och skillna
der mellan gårdskomplex med hallar som innehades av individer och gruppe
ringar i en sydskandinavisk aristokrati. I huvudsak bekräftas de förslag som 
framförts av Jørgensen i olika sammanhang (2001, 2002) om gårdarnas något 
olikartade sociala tillhörighet. Slöinge och Strøby Toftegård representerar då 
förslagsvis inflytelserika aristokratiska grupperingar, men inte den yppersta 
aristokratin. Härskarideologiskt manifesterade denna grupp sig genom uppfö
randet av hallar, genom att gårdarna var knutna till kultutövning, och genom 
att man praktiserade dynastiska bröllop, där man anspelade på myter som 
guldfolieblecken synes ge uttryck för. Högsätets placering i hallen knöt an till 
en traditionell rumslighet, och hallarna saknade den typ av ”ideologiskt inspi
rerad fasad” som på något olikartade sätt uttrycktes i gestaltningen av de hal
lar som utgör den andra huvudkategorin, det vill säga Tissø, Järrestad och Lejre. 
Dessa senare anläggningar uppfattas som relaterade till den yppersta aristokratin, 
det vill säga släktgrupperingar som genealogiskt kunde göra anspråk på en
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” kunga värdighet ”. I enlighet med de resonemang som fördes i kapitel 2 inne
fattas jarlar i denna kategori.

Denna senare kategori av gårdsanläggningar är emellertid inte homogen. 
Gården i Lejre uppfattas som ett permanent kungligt residens under hela den 
tidsperiod hallsekvensen representerar. Gården vid Tissø antas däremot ha va
rit mer sporadiskt i bruk, åtminstone i de båda äldsta faserna. Anläggningen 
kan då, som föreslås av Jørgensen, ha varit i bruk exempelvis i samband med 
återkommande kultfester, vilka ramade in andra aktiviteter av betydelse för 
befolkningen i området. Den nya gestaltningen av hallkomplexet i fas 3 kopp
las till en socioekonomisk förändringsprocess, och möjligen indikerar omgestalt
ningen av hallområdet att gården togs i bruk på en mer permanent basis i sam
band med detta. I den avslutande fas 4 finns indikationer på att en ideologisk 
kursändring inleddes.

För Järrestads vidkommande föreslås att de båda hallarna som uppfördes 
under skede 1 representerar samma sociala kategori som hallarna i Strøby Tofte
gård och Slöinge, vilket möjligen också avspeglas i att en tillverkning av guld- 
foliebleck med parmotiv ägde rum på platsen. Det bör dock framhållas att dater
ingen av Järrestadpatrisen är osäker. Under skede 2 uttrycker hallkomplexet 
nya aspekter av en härskarideologi vilket tog sig likartade rumsliga och arki
tektoniska uttryck som i dess troliga förebild, gården vid Tissø (fas 1 eller 2), 
som i enlighet med jämförelserna i kapitel 3 är äldre än Järrestad; denna rumslig
het karakteriserar också den västra delen av residenset i Lejre.

Hallkomplexet i Järrestad kan i detta skede förslagsvis ses i relation till den 
stora byggnaden hus 16, som var belägen väster om hallkomplexet, och som 
bör ha uppförts decennierna omkring 800 (fig. 51). Byggnader med yttre stöd
stolpar finns i stort antal i Skåne och södra Skandinavien i övrigt, men är med 
då med några få undantag betydligt yngre. Hans Skov har sammanställt ett 
stort antal sådana hus, och visar att hustypen är vanligt förekommande på 
större gårdar i olika delar av Danmark (inklusive Skåne och Halland) under 
perioden 950 till 1050 (Skov 1994). Senare års undersökningar har förstärkt 
denna bild (Andersson & Söderberg 2001) Ett fåtal äldre hus med detta karak
teristiska konstruktionsdrag finns emellertid, på platser som Lejre, Strøby Tofte
gård, och möjligen också på Runegård på Bornholm (Watt 1983). På den se
nare platsen är dateringen något oklar, liksom platsens status. Det är intressant 
att notera att hustypen i det tidiga skedet intar en framträdande plats i de hall
miljöer som diskuterats här, liksom dess starka anknytning till kungamakten i det 
yngre skedet, då den utgjorde en väsentlig arkitektonisk komponent som präg
lade utformningen av exempelvis ringborgarna. Med hjälp av de yttre stödstolparna 
kunde den inre takbärande stolpkonstruktionen bantas ner, och öppna utrym
men skapas. Den inre stolpkonstruktionen i hus 16 kan också karakteriseras som
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Fig. 51. Hus 16.

House 16.

en förhållandevis lätt konstruktion, och avståndet mellan de två centrala stolp- 
paren som får antas ha avgränsat en sal, uppgick till tio meter, vilket innebär 
att det var någon eller några meter längre än i de hallar som uppfördes under 
skede 1 och 2.

Hus 16 i Järrestad kan förslagsvis ha utgjort huvudgårdens permanenta ”re
sidens” eller boningshus, och relateras till de individer som ägde eller förval
tade Järrestad. I kapitel 3 diskuterades möjligheten att huset var ett i en rad av 
större byggnader på denna plats, där det i övrigt fanns fynd som visar på att 
platsen var i bruk under minst lika lång tid som hallsekvensen. Dessvärre kan 
inte tillträdesanalyser av hus 16 göras på ett tillfredsställande sätt, eftersom 
ingångarna inte kunde lokaliseras med tillräckligt stor säkerhet, då båda vägg
linjerna ställvis var förstörda eller omrörda av trädrötter, och där i synnerhet 
den östra delen av byggnaden var belägen i ett område som varit intensivt ut
nyttjat under flera perioder. Hallkomplexet i Järrestad under skede 2 föreslås 
ha varit en specialiserad anläggning med funktioner som primärt relaterade till 
representation och kult.

Det mångdimensionella hantverket
Genomgången av fyndmaterialet i Järrestad i kapitel 3 visade att ett antal fynd 
med koppling till specialiserat hantverk, främst olika slags metallhantverk, kan 
knytas till vissa delar av hallkomplexet. I följande avsnitt, som skall kretsa
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kring föremål som associeras med olika typer av rituella handlingar, och de 
kontexter dessa föremål påträffades i, skall denna kategori av artefakter ägnas 
särskild uppmärksamhet. I några fall rör det sig om verktyg, men i de flesta fall 
rör det sig om avfallsprodukter. I något enstaka fall kan föremålet ifråga karak
teriseras som en slutprodukt. Få föremål framkom som med säkerhet kan be
tecknas som byggnads- eller invigningsoffer, vilket också gäller föremål med en 
mer allmänt etablerad koppling till ritualer och ceremonier, såsom amuletter, 
fragment av glasbägare och så vidare.

Fyndmaterialet är av särskilt intresse för tolkningen av innergården och bygg
naden söder om hallen eftersom de flesta föremålsfynd som relaterar till specia
liserat hantverk, i synnerhet smide, framkom i detta område. Utanför hall
komplexet förekom lämningar efter i synnerhet metallhantverk spritt över hela 
undersökningsytan, med en viss koncentration till den plats där hus 16 uppför
des kring 800. I de flesta fall rörde det sig om enstaka fragment, exempelvis 
slaggstycken, smältor av olika slag, och fragment av gjutformar och deglar, 
som ofta var sekundära i kontexterna. Några kontexter, exempelvis grophus 
och platser med härdar förslogs med varierande grad av sannolikhet vara smedjor 
och bronsgjutningsplatser (Grandin 6c Hjärthner-Holdar 2003). Det bör tilläg
gas att lämningar efter olika slags metallhantverk också konstaterats i grophus 
som tidigare undersökts norr om undersökningsytan (kap 3). Vidare är det tro
ligt att en del av de många grophus som kunde lokaliseras i området söder om 
den undersökta ytan också skall ses i relation till specialiserat hantverk av olika 
slag. I något enstaka fall förekom hantverksrelaterade fynd i kontexter utanför 
hallområdet som kan uppfattas som nedläggelser. Sammantaget finns indika
tioner på att specialiserat hantverk fanns i flera kontexter utanför hallkomplexet. 
Frågan är då varför det specialiserade hantverket överhuvudtaget är represen
terat i själva hallkomplexet, vilket primärt uppfattas i termer av formaliserat 
socialt umgänge och kultutövning?

Tolkningsramar

Om vi höjer blicken från Järrestad, så står det klart att lämningar efter specialise
rat hantverk ibland förekommer i sammanhang som inte omedelbart associeras 
med hantverk. Detta framgår tydligt i några av de hallmiljöer som diskuterats i 
detta arbete, och hantverkets speciella karaktär framträder också i de nordiska 
myterna. Vidare utgör de gravar där verktyg av olika slag deponerades, tillsam
mans med vapen och andra mer konventionella uttryck för rikedom och makt, en 
kategori av särskilt intresse. Flär har också andra samband uppmärksammats, 
exempelvis gravar med fyllning av järnslagg (Burström 1990), gravar i anslut
ning till järnframställningsplatser, och i själva järnframställningsugnen (Gansum
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2004). I historiska och antropologiska studier uppmärksammar i synnerhet Mary 
Helms (1993) de nära sambanden mellan specialiserat hantverk, makt, religion 
och politiska auktoriteter som finns inom många kulturer, och hur det speciali
serade hantverket ofta är föremål för mytologisering. Mats Burström (1990), 
Lars-Eric Englund (2002) och Terje Gansum (2004) har anlagt något olikar
tade perspektiv på föreställningar kring födsel och död som förknippades med 
järnframställning och smide. I flera av dessa arbeten tillmäts inte minst olika 
kategorier av ”avfall” stor vikt sett i relation till människors föreställnings
värld. Det finns anledning att diskutera hur människor förhållit sig till speciali
serat hantverk och de avfallsprodukter som är knutna till det, vilket ofta karak
teriserar de jämförelsevis metallrika miljöer som behandlas här.

Anna Hed Jakobsson diskuterar i sitt avhandlingsarbete bland annat de sam
band som kan antas ha rått mellan specialiserat hantverk, centralplatser och 
politisk auktoritet under yngre järnålder (Hed Jakobsson 2003). Inledningsvis 
anförs ett exempel, som jag menar är av särskilt intresse också för diskussionen 
av hallkomplexet i Järrestad. Det rör den rumsliga relationen mellan smedja 
och kyrka på Island, och de förändringar som skedde i samband med kristnandet. 
På flera gårdar uppfördes privata kyrkor under 1000-talet, och arkeologiska 
undersökningar har visat att minst fem av de nio kyrkoruiner som har varit 
föremål för undersökningar var uppförda på platser för äldre gårdssmedjor 
(Hed Jakobsson 2003:31 foch anförd litt.). Det finns anledning att avslutnings
vis återkomma till de tankar som detta väcker.

Ett annat exempel kan hämtas från Uppåkra, vars namn har föreslagits be
tyda ungefär ”den högre upp belägna delen av Akra”, då sett i relation till den 
närbelägna, lägre belägna offermossen Gullåkra (Vikstrand 2004:232), eller 
”Himmelsåkra” om relationsbestämningen uppfattas som knuten till ett 
metaforiskt landskap, såsom dödsrikets motpol (Andrén 1998b; jfr Vikstrand 
2004:334). Utifrån ett förbluffande stort antal metallföremål som genom regel
bundet utförda metalldetektoravsökningar har framkommit inom stora ytor på 
denna plats kan en infallsvinkel diskuteras som kretsar kring sambanden mel
lan makt, fruktbarhet och specialiserat hantverk. Birgitta Hårdh har, utifrån 
iakttagelsen att nålfästena ofta saknas på fibulorna, föreslagit att dessa helt 
enkelt gjordes obrukbara för att deponeras i denna miljö (Hårdh 1999:159 ff). 
Många av de metallföremål som påträffats under senare år i ”Himmelsåkrarna” 
och på liknande platser kan, i ett sådant perspektiv, kanske snarare ses som en 
speciell kategori av fruktbarhetsoffer än upplöjda depåer med metallskrot som 
var avsett att smältas ned; dessa perspektiv utesluter förvisso inte varandra. 
Åkrarna blir i detta fall en metafor för skapande och fruktbarhet som omfattar 
det specialiserade hantverket (jfr Hed Jakobsson 2003:171). Dessa skapande- 
och fruktbarhetsaspekter, som ju för övrigt tydligt uttrycks i den så ofta citerade
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sjätte versen i Voluspa, som skildrar den guldålder då gudarna själva utförde de 
materiella transformationer som i ett senare skede dvärgarna övertog, framstår 
som viktiga att hålla fast vid i ett försök att förstå också de något yngre aristokra
tiska miljöerna.

Ett tredje exempel tar sin utgångspunkt i de båda fyndförande stolphålen i 
Slöingehallarna som diskuterades i föregående kapitel. I dessa anmärknings
värda depositioner var guldsmide, silversmide, järnsmide, bronsgjutning, glas- 
pärltillverkning, bearbetning av rågranater och textilhantverk representerat, 
tillsammans med brända och obrända djurben, keramikskärvor, med mera (Lund
qvist 2003; jfr Ersgård 1996:104; Arrhenius 1997:46). Det finns anledning att 
i likhet med Hed Jakobsson (2003:169) räkna upp de hantverk som är repre
senterade snarare än föremålen. Flera kategorier representeras av såväl hantverks- 
avfall som halvfärdiga, och färdiga produkter, och i något fall också av red
skap. Dessa kombinationer av material som härrör från olika steg av produk
tionsprocesser, och guldfoliebleck med mytiska motiv, kan ses som en slags 
nyckel till förståelsen av hantverkets betydelse i hallmiljöerna. Hed Jakobsson 
formulerar det ungefär så, att hantverkaren genom tillverkningen av gudabilder
na återskapade och gav liv åt samma gudar som ursprungligen skapade män
niskan, och gav henne hantverkskunnandet (a.a.:169; jfr Helms 1993:32). Ska
pandet av gudabilderna ses i detta perspektiv som en rituell transformation, 
och placeringen av guldfolieblecken i anslutning till hallarnas högsäten tolkas 
av Hed Jakobsson så, att ”ledande familjer och härskarsläkter uppträdde som 
frambringare av välstånd”. Denna koppling, mellan det härskande skiktet och 
deras förmåga att skapa välstånd, uppmärksammades också av en äldre forsk
ning, där välståndet emellertid uppfattades i termer av goda skördar och mycket 
boskap. Hed Jakobsson menar att både myterna och det arkeologiska materia
let kan tolkas så, att ”det fanns en metaforisk koppling mellan frambringande 
av grödor och frambringande av andra värdefulla ting, som skulle omsättas i 
mellanmänskliga relationer. Fruktbarheten utsträcktes så att säga till all produk
tion” (Hed Jakobsson 2003:171).

Här skall kort erinras om den diskussion som fördes i föregående avsnitt, 
kring guldfoliebleckens parframställningar. Steinsland föreslår att motivet re
presenterade det heliga bröllopet mellan Frej, som symboliserar härskaren, och 
jättinnan Gerd, som symboliserar det land som herren utövade herravälde över 
(Steinsland 1991). Föreningen mellan guden och jättinnan uppfattas som en 
omskrivning för den kosmiska balansen. När denna inträffar, resulterar den i 
rikedom och fruktbarhet (Hed Jakobsson 168 f). Sådana föreställningar kring 
fruktbarhet är av intresse eftersom just denna aspekt av kulten får anses ha 
berört breda sociala skikt. Kontrollen av det specialiserade hantverket var av 
generellt stor betydelse. I ett ideologiskt perspektiv för att de ledande familjerna



härledde sitt ursprung till samma kosmiska krafter som symboliserades av för
eningen mellan guden och jättinnan, som frambringade välståndet. Man kan 
då föreställa sig hallmiljön som ett slags kraftcentrum där sådana myter spela
des upp vid speciella tilldragelser, exempelvis bröllop, begravning, och arv
succession. Denna ”annorlunda logik” föreslås bottna i de sociala relationer
nas betydelse för att etablera och upprätthålla social makt (a.a.). Gåvan var av 
central betydelse för att reglera och uttrycka mellanmänskliga relationer, och 
förhållandet mellan människa och föremål var av en speciell art (Mauss [1997]; 
Gurevitj 1985). Att kontrollera det specialiserade hantverket erbjöd möjlighe
ter att reglera sociala relationer.

Den bakomliggande uppfattningen är att kosmologin låg till grund för ett 
komplex av myter, som uttryckte flera nära relaterade föreställningar kring 
fundamentala aspekter av det aristokratiska livets villkor. Kosmologi och myt 
modellerades i sin tur utifrån hallmiljöerna. Rättsliga och religiösa föreställ
ningar var på olika sätt invävda i kosmologin; att frambringa välstånd var en 
aspekt, att ingå äktenskap en annan, arvssuccesionen ytterligare en.

Källkritiska aspekter
Hur kan man avgöra om en artefakt som återfinns i ett stolphål skall betraktas 
som en primär deposition, eller om den hamnat där som en följd av andra 
processer? Stolpen kan exempelvis ha grävts ner genom ett kulturlager vid upp
förandet av huset, och föremål kan ha transporterats till nya kontexter i sam
band med ombyggnader av huset, sättningar i golvet, eller då stolpen slutligen 
drogs upp i samband med att huset övergavs. I det senare fallet tänker man sig 
ofta att stolphålsfynden avspeglar aktiviteter som ägt rum i byggnaden.

Denna välkända problematik skall kort belysas utifrån ett konkret exempel, 
stolphålet A21785 i Slöinge hus III, som beskrivits ingående av Lars Lundqvist 
(2003:58 f). Guldfoliebleck och andra föremål var samlade i den södra delen av 
stolphålets övre lager, vilket till stor del bestod av en vit, kalkhaltig substans som 
i väntan på analys föreslås vara benmjöl, eller möjligen krossade musselskal. 
Delar av stolpen hade bevarats i stolphålets bottenlager, med en dragning åt den 
norra delen av stolphålet. Utifrån analyser av stolphålets lager och fyndförhål
landen menar Lundqvist att det översta lagret i stolphålet ursprungligen utgjort 
en golvyta som legat ovanför och invid stolpen. Efter det att huset övergivits och 
stolpen ruttnat har golvytan sjunkit ner i stolphålet. Som förklaring på varför 
golvlager bevarats just i detta stolphål, och inte i de andra, där för övrigt rester 
efter stolpar fanns i ytterligare några fall, diskuteras två möjligheter: att aktivi
teterna var koncentrerade till salen, och att de takbärande stolparnas dimensio
ner var grövre i husets mitt, vilket innebar att ett större tomrum skapades när
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stolpen ruttnat. Lundqvist tar inte explicit ställning för om föremålen skall be
traktas som medvetet deponerade eller ej, och betonar att diskussionen kan 
föras slutgiltigt först nära huset är undersökt i sin helhet.

Av beskrivningen att döma finns det utrymme också för andra tolknings
möjligheter. Man kan då ta fasta på att fynd och stolpe påträffades i delvis olika 
delar av stolphålet. Det går knappast att utesluta att föremålen deponerades i 
samband med själva stolpsättningen, att de lades ner invid stolpen då huset var 
i bruk, eller att de deponerades i samband med att huset övergavs. I det sistnämn
da fallet kan man tänka sig att stolpen var som mest angripen i övergångszonen. 
Om föremålen hade anhopats invid stolpen, kanske som ett led i upprepade 
nedläggelser, är det möjligt att hålrummet uppstod i den stund stolpen avlägsna
des.

Arkeologer har ofta fokuserat på stolphålsfynd i egenskap av byggnads- 
offer. En tydlig definition av ett byggnadsoffer har formulerats av Paulsson: 
”ett föremål som vid ett givet tillfälle har offrats på ett utvalt strategiskt läge i 
relation till uppförande eller tillbyggnad av en byggnadskonstruktion”. I defi
nitionen stipuleras också att det offrade föremålet inte skall vara tillgängligt 
efter byggnationens slutförande (Paulsson 1993:1; för diskussion se också Kitzler
2000). En sådan definition kan i realiteten endast appliceras på invigningsoffer, 
vilka Paulsson också karakteriserar som “byggnadsoffer i dess mest renodlade 
form” (a.a.). Begreppet byggnadsoffer är förknippat med en rad problem (för 
en uttömmande diskussion, se Carlie 2004:17 f). Är det exempelvis möjligt att 
dra gränser mellan rituella handlingar som riktats specifikt mot byggnaden, 
och rituella handlingar som äger rum i symboliskt laddade delar av byggnaden? 
Kan de särskiljas? De diskussioner som förts kring Slöingestolphålet och hög
sätet visar att en rad rituella handlingar och ceremonier som kan förknippas 
med begrepp som ägande, arv, fruktbarhet och gränsöverskridande var knutna 
till en specifik plats i byggnaden. Sådana handlingar kan naturligtvis ha resulte
rat i nedläggelser av föremål vid en rad tillfällen, då huset eller högsätet uppför
des, när de var i bruk, och när de upphört att vara i bruk.

I likhet med Anne Carlie har jag valt att tona ned offer begreppet, och an
vänder istället begreppet ”rituella nedläggelser”. Begreppet öppnar för alterna
tiva tolkningar, samtidigt som det tar fasta på att det ligger en avsiktlig hand
ling bakom nedläggelsen (a.a.:18). I de fall en mer specifik tolkning är motive
rad tas den upp för diskussion. Det kan konstateras att flertalet artefakter som 
kan relateras till denna mer generella kategori i Järrestad i en del fall framkom 
relativt ytligt i stolphålsfyllningarna. Det är troligt att en del av dem är ned
läggelser i samband med olika rituella handlingar, medan andra mer allmänt 
kan sättas i relation till aktiviteter i de olika byggnaderna. Gränsen mellan det 
ena och det andra är utomordentligt svår att säkert fastställa. I jämförelse med



stolphålen i Slöinge kan det dessutom konstateras att stolphålen i Järrestad 
lämpade sig illa för mer ingående analyser av tafonomiska processer. Distinkta 
lagergränser var sällan synliga i de grusiga fyllningarna, och bevaringsförhållan- 
dena var överlag dåliga. Ser man till bevaringsförhållanden och andra faktorer 
som kan ha påverkat materialet, så kan det konstateras att röjning, uppodling 
och erosion av de lätta jordarna i hallområdet, som var beläget invid en marke
rad sluttning, har skattat området hårt. Olika uppskattningar indikerar att 0,5 
meter eller mer kan skilja mellan dåtidens och dagens markyta (Söderberg, red.
2002). Som nämndes i tidigare avsnitt kan slitaget ha varierat något inom hall
området, som ursprungligen tycks ha företett en varierad mikrotopografi, där 
exempelvis det lilla hus 1 kan förmodas ha varit beläget på en mindre förhöj
ning (a.a.). Högst sannolikt har detta inneburit att huset drabbats hårdast, vil
ket bland annat indikeras av att spår av väggkonstruktioner saknas, med un
dantag för ingångspartierna. Undersökningen visade att byggnadens södra hälft 
farit särskilt illa. Dessa omständigheter innebär, bland annat, att flera av de 
föremål som framkom ytligt i fyllningarna får antas ha varit belägna ett stycke 
ned i desamma vid tillfället för nedläggelsen.

Sammantaget kan det konstateras att det i princip inte är möjligt att med 
absolut säkerhet fastslå huruvida enstaka artefakter i stolphål utgör medvetna 
nedläggelser eller ej. Sannolikheten för detta måste bedömas kontextuellt. I 
fallet Slöinge visade föremålsspridning och sammansättningen av föremålskate- 
gorier att vissa stolpar eller platser i hallen tillmätts speciell betydelse. Sådana 
”upprepade anomalier” kan förslagsvis tillmätas ett stort källvärde.

Hallkomplexet; föremål och hantverk

Flera artefakter som hör samman med olika typer av specialiserat metallhantverk 
valdes ut för metallurgiska analyser (Grandin & Hjärthner-Holdar 2003). Dessa 
visar att järnsmidet ägt rum i direkt anslutning till det palissadomgärdade hu
set. Smältor och andra avfallsprodukter från brons- och mässingsgjutning och 
ädelmetallhantverk är också representerade i hallområdet, men några egentliga 
anläggningar som kan hänföras till hantverket, exempelvis ugnar eller härdar, 
kunde inte påvisas. Vad beträffar järnsmidet, så visade analyserna att material
kvaliteterna var goda, och hantverkskunnandet bedömdes som stort. Det före
slogs exempelvis att en vapenproduktion på platsen varit fullt möjlig, även om 
den inte kunde påvisas konkret. Vidare diskuterades möjligheten att smederna 
varit stationära på platsen, och att kunskapsöverföring kan ha skett mellan 
generationer av smeder i samma släkt (a.a).

Också ädelmetallhantverket befanns vara av god kvalitet, och rymde också 
enstaka inslag som beskrevs i termer av “högstatuskaraktär”. Några detaljer i
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materialet uppfattades så, att ett visst experimenterande förekommit, vilket ses 
som karakteristiskt för platser där hantverket i fråga var av mer stationär art 
(a.a.)- Det bör emellertid framhållas att materialet inte är särskilt omfattande. 
Hantverket i hallkomplexet antogs härröra från vendeltid och tidig vikingatid, 
vilket dock främst baserades på dateringen av hus 1 och det fåtal andra kontexter 
som var daterbara. Det finns anledning att modifiera denna uppfattning något, 
i och med att hus 1 och innergården får antas ha varit i bruk under en mycket 
lång period inom tidsspannet 700/800 till omkring 950/1000, det vill säga un
der 150 till 300 år.

Tillverkningen av pärlor av lokala mineraler, som också ägde rum vid, eller 
i nära anslutning till hallområdet, kan dateras till tiden omkring 950/1000. 
Textilhantverket var representerat i hallområdet såväl som andra delar av bo
sättningen och förekom under hela perioden då bosättningen var i bruk. I jäm
förelse med många andra bosättningar med grophus som har undersökts så 
framstod detta material emellertid inte som särskilt omfattande (jfr Andersson 
1996). Det bör emellertid påpekas att sländtrissor var tämligen vanliga fynd, i 
synnerhet i grophusen. Totalt framkom 22 exemplar, det vill säga ungefär en 
sländtrissa för varje undersökt grophus. Avfall från ben- och hornhantverk var 
däremot försumbart, och några spår efter tillverkning av glaspärlor fanns inte; 
däremot förekom glaspärlor i många kontexter, inte minst i stolphål.

Ser man till spridningen av smidesslagger i anläggningar, så intar det palissad- 
omgärdade hus 1 en särställning, genom att det stora flertalet stolphål som var 
bevarade i detta hus innehöll smidesslagg (fig. 52). I övrigt fanns små stycken 
av smidesslagger sekundärt i ett relativt stort antal anläggningar; i enstaka fall 
kan förekomsten med något varierande grad av säkerhet antas vara primär. En 
stor slaggskålla som återfanns i bottenlagret i en brunn i våtmarken har uppfat
tats som en rituell nedläggelse av speciell karaktär (offer), vilket skall diskute
ras i nästa avsnitt. Endast ett fåtal artefakter med koppling till ädelmetallhantverk 
fanns i direkt anslutning till hallkomplexet, främst olika slags smältor, vilka 
företrädesvis fanns i matjordslagret. Något fler artefakter med denna koppling 
fanns i de kontexter som omgav hallområdet, och i området vid hus 16 i väster.

I figur 53 har de artefaktkategorier som påträffades i stolphål tillhöriga hus 
1 markerats. Samtliga stolphål som relaterade till husets takbärande konstruk
tion innehöll artefakter utom ett, och i de flesta fall var flera föremålskategorier 
representerade. I övrigt var endast stolphålen i de båda ingångspartierna beva
rade, och det är värt att notera att inga föremål framkom i dessa. Många arte
fakter har en koppling till metallhantverk, i synnerhet järnsmide. Bland avfalls- 
produkterna var smidesslagg vanligast förekommande, men glödskal och sprut- 
slagg noterades också i flertalet av de fyndförande stolphålen. Källkritiskt bör 
det påpekas att det finns ett samband mellan stolphålens grad av bortplöjning
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Fig. 52. Spridningen av smidesslagger i hallområdet och angränsande delar av undersöknings- 
ytan.

The distribution of smithing slag in the hall area and adjoining parts of the investigated 
area.

och antal föremål. Stolphålens djup och diameter avtog successivt i sydlig rikt
ning, vilket kan förklara varför färre föremål framkom i denna del av huset.

Det stolphål som innehöll flest fyndkategorier har markerats på figuren. De 
hantverksrelaterade föremålskategorierna i detta stolphål bestod, utöver smides- 
slagg, glödskal och sprutslagg och smält lera, av en holkyxa, en smidesham- 
mare och två oidentifierade järnföremål. Holkyxan var vertikalt placerad i 
stolphålet, med holken uppåt, och hammarhuvudet låg intill, liksom de flesta av 
de övriga föremålen. De flesta av föremålen i detta stolphål har tolkats som en 
samlad nedläggelse, varav några har plöjts upp. I samband med undersökningen 
presenterade nämligen markägaren ett litet smidesstäd av ålderdomlig typ, vil
ket han sade sig ha funnit på samma plats. Ytterligare ett föremål framkom i 
ploggången, i anslutning till stolphålet; en järnring med en diameter av 95 mil
limeter. Ringen var smidd av rundjärn med en tjocklek av omkring åtta millime
ter. Ett brott på ringen, sannolikt i vällfogen, har uppfattats som en sekundärt 
tillfogad skada då brottytorna är ojämna. Det fanns inga vulster, spår av orna
mentik eller liknande på ringen, som således ger ett anonymt intryck. Det kan
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väl inte helt uteslutas att ringen är ett yngre smide, men med tanke på att den 
framkom i nära anslutning till nedläggelsen i stolphålet får ett samband med 
denna anses vara troligast. En uppenbar möjlighet är att det rör sig om ett ring
handtag till en dörr. I samband med undersökningen av det tidigare nämnda 
ceremonihuset i Uppåkra framkom ett ringhandtag i ett av husets stolphål. Detta 
fynd har diskuterats av Anders Ödman, som också gör jämförelser med yngre 
ringhandtag till kyrkdörrar. Ringhandtaget från Uppåkra är större, dess diame
ter är 147 mm, och tjockleken uppgår till 13-14 mm. Vidare är den prydd med 
fyra vulster, och en märla som är tillverkad av ett bandjärn omslöt ringen (Ödman 
2003:89).

I övrigt kan nämnas att fragment av brända och obrända djurben fanns i 
samtliga fyndförande stolphål. Bland de mer vanligt förekommande fynden fanns 
bearbetad flinta och keramikfragment. Dessutom fanns fossiler, några fragment 
av malstenar, en bit av granatglimmerskiffer, en järnkniv, oidentifierade frag
mentariska föremål av järn och i ett fall av kopparlegering, en liten skärva av 
en glasbägare, en droppformad pärla av ametistliknande mineral, och en glas- 
flusspärla. Föremålen framkom oftast relativt ytligt i stolphålen, i likhet med 
den förmodade nedläggelsen.

De artefakter som fanns i stolphål och andra anläggningar som kan associe
ras med de båda hallarna i skede 1 var inte särskilt omfattande. Materialet är 
emellertid svårbedömt, eftersom anläggningar tillhöriga dessa hus inte kunde 
undersökas i sin helhet; några kunde inte undersökas överhuvudtaget. Fynd
materialet dominerades av fragment av brända eller obrända djurben, och i 
övrigt fanns bränd lera och bearbetad flinta i några stolphål. Förutom keramik
fragment kan nämnas en glaspärla, några oidentifierade järnfragment och en 
nit, samt fragment av en degel.

De anläggningar som hör till hallen i skede 2 innehöll betydligt fler artefakter. 
I detta fall kunde emellertid samtliga anläggningar undersökas i sin helhet, utom 
delar av väggrännorna och flera stolphål i de förmodade bänkarrangemangen, 
vilka undersöktes till hälften. En del av stolphålen i detta hus innehöll bety
dande mängder fyllning, och antalet stolphål inne i hallen var stort. Sammanta
get var 38 stolphål eller andra anläggningar fyndförande, däribland samtliga 
stolphål som ingick i hallens inre takbärande konstruktion. Materialet domine
rades av brända eller obrända fragment av djurben, keramikfragment och bear
betad flinta. Hantverksrelaterade fynd var emellertid fåtaliga; en bit klippguld 
nämndes i föregående avsnitt, och i övrigt fanns några stycken av smidesslagg, 
fragment av en gjutform och smält lera. Inga verktyg eller redskap kunde påvi
sas. Dessutom fanns tre glaspärlor, ett litet fragment av en glasbägare, flera 
likaså fragmentariska föremål av järn och kopparlegering varav endast en järn
nit, en del av en förmodad dräktnål och en beslagsdel kunde identifieras med
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Fig. 53. Spridningen av artefakter i stolphål tillhöriga hus 1. 
Holkyxa, hammarhuvud, städ och förmodat ringhandtag 
föreslås utgöra en samlad nedläggelse.

The distribution of artefacts in postholes belonging to 
house 1. Adze, hammerhead, anvil and possible door
knob interpreted as a joint deposition.
Graphics: Staffan Hyll.

Teckenförklaring Kategori Förekomst (ant. stolphål)
Ö Smidesslagg 10
© + glödskal/sprutslagg 7
® + smält lera 2
B Ben, brända och obrända 11
K Keramik 6
F Flinta, bearbetad 4
Fo Fossil 4
Fe Järnföremål, oidentifierade 2
BrL Bränd lera 2
Gp Glaspärla 1
Gb Glasbägare, fragment 1
Ap Ametistpärla 1
Kn Kniv, järn 1
Cu Bronsföremål, oidentifierat 1
Ms Maisten, fragment 1
Gg Granatglimmerskiffer 1
Kv Kvarts, bearbetad? 1
Deposition (i markerat stolphål) Holkyxa av järn, hammarhuvud av järn 1+1
Deposition? (vid markerat stolphål) Smidesstäd, av järn, smidd ring (ringhandtag)
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säkerhet. Bland de övriga fynden nämndes den stora malstenen i föregående 
avsnitt. Fyndspridningen i hallen kan inte sägas uppvisa några tydliga mönster. 
Man kan ta fasta på att det fanns en viss förtätning av föremål, och i synnerhet 
då köks- eller förrådsrelaterade sådana (ben, keramik, maisten) i husets östra 
del medan exempelvis guldfragmentet framkom i den västra delen, i höjd med 
högsätet. Ur källkritisk synpunkt är spridningsbilden problematisk. Föga för
vånande fanns flest föremål i de mest voluminösa stolphålen. Malstenen är det 
enda föremål som med rimlig säkerhet kan antas vara en medveten nedläggelse. 
Sannolikheten för att exempelvis guldbiten i likhet med ett stort antal andra 
föremålsfragment har hamnat slumpvis i fyllningarna får bedömas som stor, 
om man betänker de många hallar som uppförts på platsen.

I den yngsta hallen kunde endast ett fåtal stolphål undersökas, och flera av 
dessa var fyndförande i någon mening; fynden bestod som regel av brända eller 
obrända djurben. Bearbetad flinta förekom också, och ett stycke smidesslagg. 
Ett stolphål tilldrog sig särskild uppmärksamhet och kunde undersökas i sin 
helhet. Stolphålet var beläget i nära, eller möjligen direkt anslutning till det väs
tra ingångspartiet. Det innehöll fem pärlor som tillverkats av en lokal flusspat, 
och i övrigt fanns ett fossil i form av en sjöborre, en avslagskärna av flinta, samt 
fragment av ben och avfall av flinta. De fem pärlorna uppfattas som en rituell 
nedläggelse i samband med uppförandet eller invigningen av hallen. Pärlorna 
återfanns samlade, och var belägna nära stolphålets botten. Det är inte osanno
likt att de övriga föremålen, och i synnerhet då sjöborren också ingått i nedläggel- 
sen. Sjöborrar har i första hand uppmärksammats som amuletter med beskyd
dande kraft, vilket understryks av dess placering vid ingångspartiet (Carlie 
2004:155 f). Tilläggas bör att ytterligare en sjöborre och tre belemniter fram
kom i stolphål i den norra delen av hus 1, och att ytterligare en sjöborre fram
kom i grophuset som anlades efter det att hus 1 gick ur bruk.

Ser vi slutligen till palissaden i hallkomplexet, så var fynden från dessa stolphål 
som regel få och anonyma. Undantaget utgjordes av det norra av de båda stolp
hålen i det yngre ingångspartiet, vilket med viss osäkerhet har hänförts till över
gången mellan skede 2 och 3, det vill säga 950/1000. I botten av stolphålet 
fanns ett lager med 100 gram brända ben. Spridda i fyllningen ovanför detta 
lager fanns ytterligare en del brända ben, och närmare 300 gram obrända djur
ben. Endast de vanligaste tamdjuren kunde identifieras; nöt, svin och får/get. 
Här fanns också ett tjugotal keramikskärvor, bland annat några skärvor av 
mellanslavisk keramik, två oidentifierade järnfragment, en glattsten, en sländ- 
trissa, ett bryne och en klotformig pärla av bergkristall. I det södra stolphålet 
framkom en bit smidesslagg.

För bedömningen av artefaktspridningen i hallområdet, och i synnerhet hus 
1, var de matjordsarkeologiska insatserna av viss betydelse (Söderberg, red.
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2002). Matjordssållningen i hallkomplexet koncentrerades av olika anledningar 
till platsen för hus 1, dock med tämligen magert resultat. De fynd som fanns i 
matjorden i de 36 kvadratmeterrutor som sållades var med få undantag mycket 
fragmenterade (a.a.:82). Keramikfragment, flisor av brända ben och bearbetad 
flinta dominerade i det relativt begränsade fyndmaterialet, där enstaka små 
bitar av slagg och fragment av recenta föremål också fanns (det nämnda för
modade ringhandtaget framkom redan vid förundersökningen). Jämförelser med 
de matjordsenheter som sållades i området väster om hallen, 22 kvadratmeter i 
anslutning till hus 2 och 3, och åtta kvadratmeter i anslutning till hus 16, visar 
emellertid att matjorden i hallområdet trots allt innehöll betydligt fler artefakter, 
och i synnerhet fler fragment av brända ben. Den sistnämnda iakttagelsen är i 
viss mån impressionistisk, eftersom fragmenten i många fall var så små att de 
inte kunde tillvaratas utan orimligt stora arbetsinsatser. Några metallsmältor 
och föremål av järn och kopparlegering framkom också vid metalldetektor- 
avsökningarna i hallområdet, men dessa var inte påtagligt fler än inom vissa 
andra delar av undersökningsytan.

Ser man till de byggnader som undersöktes utanför hallområdet, så var 
stolphålsfynden genomgående få, trots att bevaringsförhållandena i en del fall 
var bättre. De många stolphål som ingick i det stora, halliknande, 40 meter 
långa hus 16 innehöll exempelvis inga föremål överhuvudtaget som kunde rela
teras till den tid då det var i bruk. I stolphålsfyllningarna framkom tidigneolitisk 
keramik som kunde kopplas till äldre aktiviteter på platsen. I de stolphus som 
undersöktes i övrigt framkom endast en pilspets i ett stolphål; detta hus var 
beläget omedelbart väster om hallområdet, och pilspetsen skall troligtvis hän
föras till kategorin rituella nedläggelser. Fyndspridningen i den kategori av an
läggningar som var mest fyndförande, det vill säga grophusen, har inte analyse
rats närmare inom ramen för detta arbete. Det kan emellertid konstateras att 
exempelvis amulettringen och den nämnda sjöborren framkom i grophus. I båda 
fall förekom de i fyllningarna, och det är källkritiskt problematiskt att bedöma 
om de skall ses som nedläggelser i samband med att husen ”stängdes” eller om 
de hamnat där av andra skäl (Carlie 2004:157).

I kapitel 3 redovisades undersökningens kanske mest uppmärksammade 
enskilda föremålsfynd, den skaftade patrisen för tillverkning av guldfoliebleck 
med parmotivet. En så kallad pixe-analys1 utfördes av patrisen, i syfte att ut
röna om den använts för tillverkning av guldfoliebleck. Analysen utföll posi
tivt, då spår av mycket små mängder av guld påvisades på präglingsytan, vilket 
gör att det får anses högst troligt att guldfoliebleck med parmotivet tillverkats 
i Järrestad. Sådana bleck borde då, i linje med den diskussion som förts ovan, 
ha framkommit i vissa stolphål i hallarna, i alla fall i de båda hallar som var i
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bruk under skede 1, som patrisen (med viss osäkerhet) har hänförts till. De 
stolphål som i analogi med förhållandena i exempelvis Slöinge kan ha varit 
belägna på den förmodade platsen för högsätet i dessa hallar, det vill säga norr 
om de centralt belägna härdanläggningarna var dessvärre belägna utanför 
undersökningsytan. I övrigt kunde endast omkring hälften av fyllningarna i 
stolphålen undersökas i dessa båda hallar.

I jämförelse med hallarna i Slöinge, och sannolikt också Strøby Toftegård 
och de övriga hallarna (fyndspridningen har inte redovisats i detalj), var fynden 
i hallarna få, och kanske också mer anspråkslösa. Några ”praktföremål” fanns 
inte, och de mest prestigebetonade fynden utgjordes av en bit guld och ett en
staka fragment av glasbägare. Spridningsbilden indikerar att dessa och andra 
föremål kan ha hamnat slumpvis i stolphålen i samband med uppförande- och 
ombyggnadsskeden. Ett tydligt undantag från denna generella bild kunde kon
stateras; en nedläggelse av pärlor och en sjöborre i ett stolphål vid ingångs- 
partiet i den yngsta hallen. Denna nedläggelse har lägesmässigt en motsvarig
het i form av den uppsättning föremål som framkom i stolphålet i det yngsta 
ingångspartiet i palissaden. Slutligen avviker hus 1 på innergården på ett påtag
ligt sätt från det gängse mönstret, och föremålsspridningen i detta hus har upp
fattats som en upprepad anomali av det slag som nämndes inledningsvis. Dessa 
tre nedläggelser (föremålen i stolphålen tillhöriga hus 1 föreslås huvudsakligen 
representera en och samma rituella nedläggelse) tycks då härröra från ungefär 
samma tid, övergången mellan skede 2 och 3.

Smedja och kulthus?

De hantverksrelaterade artefakterna, främst avfallet, utgjorde en stor del av 
fynden från stolphålen i huset på innergården, och förekomsten av sprutslagg 
och glödskal i flera stolphål visar att järnsmidet med största sannolikhet ägt 
rum i anslutning till huset. Det är, menar jag, troligt att stora delar av fyndmate
rialet skall ses som rituella nedläggelser, men eftersom stolparna i huset satts 
om, och smidet ägt rum i anslutning till byggnaden, så är det svårt att påvisa 
med säkerhet. Holkyxan och smideshammaren utgör med säkerhet en nedläg
gelse, till vilken städet och det förmodade ringhandtaget med stor sannolikhet 
hör. Placeringen av dessa föremål i stolphålet som är markerat i figur 53 tyder 
på att de lades ned i samband med att huset upphörde att vara i bruk. Om 
järnringen verkligen är ett ringhandtag, så är det rimligt att anta att nedläggelsen 
skedde i samband med vad som kan karakteriseras som en rituell begravning av 
byggnaden (jfr Nielsen 1997; Ödman 2003, Carlie 2004). Det förefaller också, 
av skäl som skall diskuteras, troligt att smidesslagg och många av de andra
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artefakterna som framkom i stolphålen skall ses i ett detta perspektiv. I flera 
fall fanns slaggklumpar och andra föremål ytligt i stolphålen; som ovan nämn
des försvårar bevaringsförhållandena sådana bedömningar.

Depositionen och artefakterna i övrigt tyder dock inte på att huset skall 
uppfattas som en smedja i konventionell mening. Brända och obrända frag
ment av ben fanns i stort sett i samtliga stolphål, liksom en del föremål som 
definitivt inte förknippas med smedjor; ett fragment av bägarglas, några glas
pärlor, en slipad halvädelsten, med mera. Hustypen påminner inte heller om 
andra smedjor som har undersökts (Grandin &t Hjärthner-Holdar 2003:319). 
Som tidigare nämnts knyter huset snarare an till en grupp av små ”sidohus” 
som är belägna på ett motsvarande sätt i förhållande till hallen. De närmaste 
motsvarigheter finns på gårdarna i Lejre och vid Tissø (kap 4), och, i likhet med 
hallarna förekommer hustypen ibland i sekvenser (Jørgensen 1998). Likartade, 
ungefär samtida byggnader finns på huvudgården Borg i Östergötland, och 
möjligen också Sanda, i Uppland. De senare byggnaderna har satts i samband 
med begreppet ”harg”, och i fallet Lejre kan huslämningarna ses i relation till 
uppgiften i Beowulf, att det fanns ett heargtræf, ”hargtält” vid hallen, i vilket 
invånarna i Heorot, ”hjorthallen”, offrade (Andrén 2002:325 f). Till denna 
grupp av kulthus skall sannolikt också byggnaderna i det inhägnade området 
vid hallarna i Strøby Toftegård räknas.

Av de nämnda byggnaderna är det lilla huset i Borg än så länge bäst belyst 
(Lindeblad 1996; Nielsen 1997). I anslutning till detta hus fanns lämningar 
efter järnframställning, smide och en depå med amulettringar. Hela produk
tionsprocessen var således representerad i miljön. På den stenlagda gården ut
anför byggnaden fanns dessutom stora mängder djurben. Kranier och käkben 
var klart överrepresenterade i materialet. Bland arterna fanns nöt, get och svin, 
men häst och hund var också väl företrädda. Kategorin svin uppvisade ett in
tressant spridningsmönster, i det att suggkäkar var koncentrerade till depån 
med de eldstålsformade amulettringarna, medan käkar efter galtar fanns i an
slutning till järnframställningsugnarna. I fruktbarhetssymboliken på denna plats 
associerades således galten, som förbands med Frej, med själva järnframställ
ningen, medan suggan, som förknippades med Freja, tycks ha varit knuten till 
slutprodukten, de rituella föremålen (Hed Jakobsson 2003:171).

Hallkomplexet i Järrestad erbjuder inte några motsvarande möjligheter till 
detaljstudier. En diskussion kring innergårdens funktion skulle delvis kunna 
bygga på analogier med denna bättre kända anläggning, där djuroffer och kul
tiska måltider är intimt förknippade med smide och ingår i en fruktbarhets- 
symbolik. 1 huset och innergården i Järrestad tycks det också finnas kopplingar 
mellan djur och smide, men dessa är betydligt vagare. Även om vissa bakomlig
gande föreställningar förmodligen är likartade bör man kanske inte förutsätta

234



t

Fig. 54. Fosfatvärden i det karterade området söder om hallarna. 

Phosphate values in the mapped area south of the halls.

att riterna var de samma och tog sig samma rumsliga uttryck på de båda plat
serna. De osteologiska analyserna av djurben i närbelägna grophus, som date
ras från vendeltid till vikingatid, tyder i alla händelser inte på att detta material 
skall ses i ett sådant perspektiv (Nilsson 2003). Djurbenen från Järrestad skall 
diskuteras i ett senare avsnitt, och här skall endast observationer redovisas som 
rör hus 1 och innergården.

Vid sållningen av matjorden på platsen för hus 1 observerades att små frag
ment av brända ben var relativt sett vanligt förekommande. En mindre fosfatkar
tering utfördes i syfte att belysa om utnyttjandet av innergården avsatt spår i 
markkemin som avvek från områdena utanför. Proverna analyserades enligt 
citronsyremetoden. Analysresultaten visade att fosfathalterna var märkbart för
höjda på gården, sett i relation till angränsande ytor (fig. 54). Ytorna närmast 
palissaden utmärktes också av generellt sett höga värden, vilka sedan sjönk 
påtagligt i båda riktningar från ett avstånd av cirka tio meter från palissaden.

Permanenta förhöjningar av fosfatvärden på en och samma plats skapas 
genom att organiskt avfall deponeras i marken, som ett resultat av ett kontinu
erligt eller återkommande utnyttjande. I synnerhet ben antas bidra till förhöjda
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fosfatvärden, men också mjukdelar från djur och människor. Exkrementer och 
urin ger små utslag, vilka dock varierar en del från art till art. Vegetabilier ger 
också generellt små, men varierande utslag. Aska och kol innehåller fosfater, 
och genom bränder kan fosfaterna bindas hårdare till jorden. Slutligen påver
kas fosfatvärden av en rad andra faktorer; vissa typer av fosfater löses lättare 
upp än andra, och olika geologiska förhållandena påverkar urlakningsprocessen 
och anrikningen av fosfaterna på olika sätt (sammanfattning i Hedmanl992). 
Alla dessa möjligheter och potentiella felkällor gör att fosfatanalys inte lämpar 
sig särskilt väl för att närmare bestämma arten av de aktiviteter som avsatt 
fosfaterna. Den visar endast att det finns klara skillnader i utnyttjandet av 
områdena innanför respektive utanför den palissadomgärdade gården. I denna 
kontext är det i första hand rimligt att de förhöjda värdena orsakades av ben 
och/eller mjukdelar från djur, inte minst mot bakgrund av att brända ben var 
vanligt förekommande i matjorden. Det bör också noteras att brända ben före
kom tillsammans med obrända ben i de flesta stolphålen i huset, och att båda 
kategorier var representerade i den ovan relaterade nedläggelsen i det yngre 
ingångspartiet.

Sammantaget indikerat materialet att djurben, och kanske i synnerhet brända 
djurben var en av källorna till de förhöjda fosfatvärdena på innergården. Dels 
kan man anta att de förklaringar som nämndes för Borgs vidkommande är 
giltiga också i denna kontext, men dessvärre kunde de inte påvisas. Skillna
derna gentemot Borg bestod bland annat i att de vanligaste offerdjuren häst 
och hund inte är representerade, och att benen är påfallande ofta är brända. 
Andra infallsvinklar bör då prövas.

Utifrån fynd av djurben i slagger, och i anslutning till blästugnar och smedjor, 
har det föreslagits att djurben, som ju är rika på kalcium och fosfor, ibland 
användes i smidesprocessen i syfte att tillsätta fosfor till järnet, för att ge smidet 
ökad hårdhet och/eller seghet. Ben kan också antas ha använts som bränsle 
(Hjärthner-Holdar m. fl.1997; Grandin & Englund 2002). Behovet av att till
sätta fosfor kan tänkas ha varierat beroende av hur hög halten var i malmen/ 
smidesjärnet, och utifrån de krav som ställdes på föremålet som skulle smidas. 
Man kan tänka sig att ett sådant förfarande kan ha varit vanligare förekom
mande i ett högkvalitativt smide. Proceduren innebar att delar av djur i rent 
fysisk bemärkelse kom att införlivas i det smidda föremålet, vilket kan vara 
värt att notera. Det bör påpekas att en sådan direkt koppling mellan djurben 
och smide inte påvisats i Järrestad. De många fragment av brända ben som 
fanns i matjord såväl som nedgrävningar på denna plats visar emellertid på ett 
samband, liksom kombinationen med slagger och andra smidesföremål. Det 
skall också nämnas att metallurgiska analyser av knivar som framkom i anslut
ning till hallområde indikerade att fosfor hade tillförts under smidesprocessen
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(Grandin & Hjärthner- Holdar 2003:324 f). Inget säger emellertid att just dessa 
knivar tillverkats i hallområdet.

I en nyligen publicerad studie av Terje Gansum (2004) utforskas delvis an
dra aspekter på kopplingarna mellan djurben och smide. Genom praktiska ex
periment och äldre litteratur som beskriver metallurgiska arbetsprocesser dis
kuterar Gansum möjligheten att benkol, det vill säga reduktionsbrända ben, 
utnyttjades i smidesprocessen på ett annat sätt än det ovan beskrivna. Genom 
att tillsätta krossat benkol och träkol till råjärn kunde järnet härdas till stål. 
Reduktionsbränt benkol föreslås ha fungerat som aktiviseringsmiddel for at 
karboner i trekullet ska føres over å trenge dypere in i jernet (Gansum 2004:130). 
Detta öppnar för en rad tankeväckande perspektiv som utvecklas genom dis
kussioner av fornnordisk mytologi, djurornamentik, och smeden roll som spe
cialist och gränsöverskridare. Bruket att använda benkol i härdningsprocessen 
förknippas i hög grad med produktionen av svärd, och ses som en expertkun
skap som omgavs av magi och mystik. Gansum konkluderar att kan bruket av 
djurben och kanske också människoben i denna process kan ge nya infallsvink
lar på hur teknik, ritualer och symboler integrerades. Det var, menar han, möj
ligt att smi både dyret og mennesket inn i våpnene, med all den symbolikken 
som et slikt handlingssett medfører (a.a.:145).

För att etablera ett starkare samband mellan ett smide av den art som Gansum 
diskuterar och det palissadomgärdade området i Järrestad krävs att reduktions
bränt benkol identifieras, vilket inte har varit möjligt att göra inom ramen för 
detta arbete. Benkolet beskrivs som lätt bränt ben (ej kremerat), vars yta har en 
matt, gråsvart och sotig färg som uppstått genom att benen bränts utan tillförsel 
av syre (a.a.:138). Det krävs då större och mer intakta ben än vad som vanligen 
påträffades i hallområdet för att med rimlig säkerhet kunna konstatera detta. 
De nedläggelser och benfragment som framkom kan således inte självklart hän
föras till denna kategori. Gansum påpekar emellertid att bristen på syretillförsel 
sannolikt varierat, och att flera av de ben som i rapporter och andra redogörel
ser klassificeras som dåligt brända ben kan tänkas vara benkol. När det gäller 
produktionen av benkolet menar han att den inte behöver ha ägt rum i anslut
ning till platsen där smidet skedde. Kokgropar föreslås vara en kategori av in
tresse i sammanhanget, i synnerhet när de förekommer i anslutning till gravfält.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den palissadomgärdade inner
gården i Järrestad framstår som en plats där ett sådant, esoteriskt hantverk 
mycket väl kan tänkas ha tagit plats. Tidigare nämndes också att analyserna 
visar på att smidet generellt varit av en sådan kvalitet att vapenproduktion inte 
kan uteslutas. I nuläget finns dock inte möjligheter att mer konkret belysa dessa 
idéer. Trots att smidesrelaterade föremål intar en framträdande plats i materia
let från hus 1 och hallområdet är det inte givet att smidet skall ses som den
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primära aktiviteten på platsen. Smidet skall istället förmodligen ses som en av 
flera aktiviteter som ägde rum i denna del av hallkomplexet. De specialiserade 
hantverken kan då ha ingått i en vidare kontext, där arten av andra handlingar 
dessvärre är ändå svårare att belysa närmare. Dessa kan bland annat antas ha 
kretsat kring djuroffer, rituella måltider, och dryckesceremonier (jfr Hultgård 
1996). Med utgångspunkt från det palissadomgärdade områdets storlek kan 
man tänka sig att området var avsett för en större krets av deltagare än exem
pelvis hallen.

Den rumsliga analysen och analogier med denna och liknande miljöer tyder 
på att innergården och huset var förknippade med vad som kan sammanfattas 
som handlingar i samband med kult, festande och liknande aktiviteter. Några 
djupt grävda och stenskodda stolphål som fanns på innergården, men som inte 
kunde relateras till huskonstruktioner och liknande, kan exempelvis uppfattas 
som fristående, resta stolpar, i enlighet med föreställningar om livsträdet, eller 
axis mundi, i norrön mytologi (jfr Andrén 2004). Stolpar eller störar har också 
diskuterats i samband med djuroffer, bland annat i analogi med Ibn Fadians 
beskrivning av offerskicket hos rus, som bland annat yttrade sig i att ox- och 
fårhuvuden hängdes upp på träpålar som var nedslagna i marken (Ibn Fadlan 
[1978]:65). Tidigare fastslogs att miljöanalyserna entydigt visade på att träd 
inte fanns i hallmiljön, vilket kan stödja förmodandet att vertikala förbindelser 
i denna miljö skapades och upprätthölls genom att stolpar restes. Men också 
denna hypotes är svår att utveckla mer konkret; inga föremål påträffades i de 
nämnda stolphålen, och de kan inte med säkerhet knytas till sådana handlingar.

Smidet kan hypotetiskt belysas närmare utifrån dess rumsliga kontext, depo
sitionen och fyndspridningen, vilka samtliga tyder på att det tillmättes en speci
ell betydelse. Utifrån de perspektiv som diskuterades inledningsvis menar jag att 
det trots källmaterialets begränsningar finns fog för att karaktärisera det som 
”ett mytiskt smide”. Genom det specialiserade hantverket manifesterades my
terna kring fruktbarhet och det välstånd som hallens härskare var kapabla att 
frambringa. Man kan anta att smidet från en sådan smedja som, genom att den 
var innesluten i hallkomplexet med allt vad detta innebar, ansågs vara särskilt 
kraftfullt. Smidet i denna och andra hallmiljöer skall kanske i första hand ses i 
relation till gåvan, som ju är en handling som i äldre texter primärt förknippas 
med miljöer av detta slag, och till de föreställningar som vissa föremål kan antas 
ha varit förknippade med. Den ”lycka” som härskaren ofta var särskilt rikt 
utrustad med, och som härskarsläkterna får antas ha ägt i större utsträckning än 
människor i allmänhet, kunde överföras till anhängare på olika sätt, bland an
nat genom att de belönades med gåvor (Gurevitj 1985:219). Sådana föremål, 
menar Gurevitj, uppfattades som faktiska bärare av denna lycka (Gurevitj 
1997:86; jfr Sundquist 2002:18 ff; Hed Jakobsson 119 ff och anförd litt.).
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Om den tidigare nämnda tolkningen av de rituella nedläggelserna i hus 1 skall 
ses som ett led i en rituell begravning av huset är riktig, så väcker detta en rad 
frågor. Några av föremålen i stolphålen, exempelvis en skärva granatglimmer- 
skiffer från Hyllestad i Norge, och kanske också den droppformade pärlan av 
centraleuropeisk proveniens, indikerar att huset kan ha varit i bruk fram till 
dess att omgestaltningen av hallområdet skedde, under 900-talets andra hälft. 
Det finns indikationer på att smide och specialiserat hantverk också fortsätt
ningsvis bedrevs på platsen i viss utsträckning, men det är värt att notera att det 
inte uppfördes någon efterföljare till hus 1, i alla fall inte inom den undersökta 
ytan.

Det kan då vara dags att återvända till frågan som inledningsvis ställdes, 
utifrån de isländska exemplen (Hed Jakobsson 2003:32). Varför hade man inte 
längre behov av en smedja i Järrestad? I det isländska exemplet ersattes gårds
smedjor med gårdskyrkor. Utifrån de omständigheter som har relaterats, före
faller det rimligt att anta att det fanns nära kopplingar mellan smidet och den 
förkristna kulten. Uppenbarligen var dessa föreställningar i hög grad levande 
på Island när gårdskyrkorna uppfördes; lokaliseringen av dem grundades rim
ligen på uppfattningen att det var den rätta platsen.

Det har föreslagits att smidet i hallområdet var förknippat med kosmologi, 
myter kring fruktbarhet, och med härskarens förmåga att frambringa välstånd 
i kraft av ”lyckan” denne ägde. ”Lyckan” kan i sin tur ha ett samband med den 
gränsöverskridande förmåga som förkroppsligas genom arkitekturen, där pa- 
lissaden markerade högsätet. Av dessa resonemang följer att det lilla huset sna
rare skall uppfattas som ett harg än en smedja, vilket ju också tillträdesanalysen 
av komplexet får anses indikera; i linje med den diskussion som fördes inlednings
vis i kapitlet ter det sig rimligt att innergården är ekvivalent med begreppet hov, 
och möjligen också stavgård. Denna värdering av rumsligheten tillsammans 
med det samlade föremålsmaterialet, och i detta bör också de amuletter som 
redovisades i kapitel 3 vägas in, liksom patrisen, det runda spännet och några 
vapendetaljer, låter antyda att hus 1 och det hägnade området var ägnat åt den 
aristokratiska kulten. Smidet kan hypotetiskt sättas i samband med de gåvor 
som anhängare belönades med. Kulten i sig är dessvärre problematisk att dis
kutera utifrån detta material. Man kan endast genom analogier anta att måltider, 
dryckesceremonier och djuroffer utgjorde några av inslagen, vilket olika aspek
ter av det samlade materialet vagt ger uttryck för.

De diskuterade nedläggelserna låter i alla händelser antyda att det inte var 
en okomplicerad sak att ”avsluta” detta hus (jfr Carlie 2004:193). Det är na
turligtvis teoretiskt tänkbart att exempelvis de slaggstycken som fanns i de flesta 
stolphål i huset hamnade där av en slump i en situation då huset monterades 
ned, och stolparna drogs upp, alternativt då stolparna hade ruttnat ned. Detta
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bör emellertid förutsätta att en mängd slagg avlagrats på platsen, som en följd 
av smidesaktiviteterna. Mot bakgrund av de resonemang som förts framstår 
denna tolkning som mindre trolig. Spridningen uppfattas därför som ett resul
tat av avsiktliga handlingar. Jag vill föreslå att de smidesrelaterade föremålen 
lades ned i hålrummen efter stolpar som drogs upp, och att det gjordes i syfte 
att binda de krafter som huset förknippades med. De andra artefakterna kan på 
olika sätt ha ingått i de ceremonier som utfördes i samband med detta.

Den rituella begravningen av det palissadomgärdade huset kan, i likhet med 
det isländska exemplet, indikera att omgestaltningen av hallområdet som in
ledde skede 3 sammanhänger med en ideologisk omorientering. Liknelsen kan 
tyckas något haltande. I detta fall uppfördes ju inte någon kyrka på platsen för 
huset. Istället uppfördes ett grophus, vilket överlappade palissaden och hus 1.1 
grophuset framkom en mängd fynd som kan associeras med olika typer av 
hantverk, men framför allt med matberedning. Förhållandet mellan grophuset 
och den äldre byggnaden kan jämföras med sekvensen av de små byggnaderna 
norr om hallen i Lejre, vilken också avslutades med ett grophus som har kopp
lats till matberedning (kap 4). Uppenbarligen skedde stora förändringar i hall
området och sannolikt också på gårdskomplexet som helhet vid tiden kring 
950/1000.

Pärlorna, berget och hallen

Om depositionen i hus 1 uppfattas som ett uttryck för en rituell begravning av 
detta hus, så ger nedläggelsen av pärlorna i ett stolphål i den yngsta hallen i 
stället intryck av att kunna sättas i samband med en invigningsritual. I själva 
verket behöver det inte ha förflutit särskilt lång tid mellan dessa händelser, som 
dessutom kan ha involverat depositionen i ingångspartiet i palissaden. Dessa 
tre nedläggelser är förbundna med varandra genom fynd av just pärlor, vilka 
dock är av tämligen olikartade kvaliteter (fig. 55). Sjöborrarna och fossilen 
utgör en annan kategori av intresse. Generellt kan nedläggelsen av dessa arte
fakter ses mot bakgrund av de föreställningar kring mineraler och stenar som 
Peter Carelli diskuterar (Carelli 1997 och anförd litt.). De kan också sättas in i 
ett övergripande sammanhang som involverar hallen, det kringliggande land
skapet, och föreställningar kring fruktbarhet och myter.

Fem pärlor tillverkade av ett lokalt mineral framkom vid undersökningen av 
ett av stolphålen mellan gavel och ingångsparti i hallens västra del. De låg väl 
samlade, nära stolphålets botten. Denna uppsättning av pärlor sluter an till de 
föreställningar kring fruktbarhet som diskuterats i tidigare sammanhang, bland 
annat genom att de representerar de tre sista stegen i en tillverkningsprocess. 
Den droppformiga pärlan är, tillsammans med en rektangulär pärla med något
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Fig. 55. Spridningen av de diskute
rade pärlorna och avfall från 
produktion av pärlor.

The distribution of the dis
cussed beads and waste 
from bead production. 
Graphics: Staffan Hyll.



avfasade hörn, de pärlor som kommer närmast ett färdigt föremål. Båda är 
jämnt slipade, och försedda med genomgående hål. Av de övriga tre pärlorna är 
två betydligt större; en är rund och platt till formen, men ojämn och kantig. 
Den andra är nästan kvadratisk, men något ojämn och skev. Båda är försedda 
med borrade hål. Den femte pärlan är liten, rund, platt och något ojämn till 
formen, och saknar hål. Samtliga är grå till mörkgrå, med en nyans av rödlila. 
På bilden i figur 55 har de arrangerats från det första steget (vänster) till den 
färdiga pärlan (höger).

Dessa pärlor kan ses i relation till de pärlor som förekom i andra kontexter 
i hallkomplexet. En klotformig pärla av bergkristall ingick i nedläggelsen i palis- 
sadens yngre ingångsparti, som kan tänkas vara ungefär samtida med den yngsta 
hallen. Pärlor av denna typ, med östlig proveniens, förekommer på flera av de 
gårdar som diskuterades i föregående kapitel (jfr Callmer 2003). De återfinns 
också i vikingatida gravar vilka var särskilt vanligt förekommande i de östra 
delarna av Sydskandinavien (Svanberg 2003a:188). Det andra pärlfyndet om
nämndes i samband med nedläggelserna i stolphålen i hus. Där framkom en 
vacker, noggrannt slipad ametistliknande, droppformig pärla som är av en helt 
annan kvalitet än den droppformiga pärlan i den yngre nedläggelsen. Pärlan 
härrör sannolikt från mellaneuropeiskt område (personi, meddel. Peter Kresten 
UV GAL). Några jämförbara pärlor framkom inte i de många kontexter som 
undersöktes utanför hallområdet. Pärlor av bergkristall, karneol och den sena
re typen av ametistliknande material är emellertid kända från flera andra plat
ser i regionen. En pärla av förmodat lokalt mineral och diffusa spår av eventu
ell produktion har framkommit i Gårdlösa. Några av dessa fynd diskuteras i 
senare kapitel.

Rester efter pärltillverkning framkom i en grop strax öster om hallområdet, 
vilken av keramiken att döma var ungefär samtida med den yngsta hallen, 
ingångspartiet i palissaden, och grophuset som anlades på platsen för hus 1. 
Ytterligare ett stycke bearbetad flusspat påträffades i en annan anläggning, 
väster om hallområdet. Materialet är således inte särdeles omfattande. I den 
förstnämnda gropen fanns förutom några mycket små fragment, ett tiotal nå
got större stycken av flusspat. Ett av dessa uppvisar, i likhet med en av pärlorna 
i depositionen, en snarast kvadratisk form, och har spruckit i samband med 
borrningen. Ytterligare ett stycke, som dock inte kan formbestämmas, tycks ha 
rönt samma öde. Samtliga råämnen utom ett är mjölkfärgade, och några uppvi
sar en svagt grönaktig nyans. Endast ett stycke har samma svagt rödlila nyans 
som pärlorna i nedläggelsen; detta stycke kan antas härröra från det inledande 
skedet i tillverkningsprocessen, då råämnet formas som sedan skall borras.

Det material som användes i den lokala pariproduktionen bestod av kalk- och 
flusspat (personi, meddel. Peter Kresten UV GAL). Tre platser som innehåller
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dessa mineraler har uppmärksammats i omgivningarna. En mindre och i dag 
överhöljd fyndighet finns strax söder om Simrishamn, och ytterligare en är känd 
från kustremsan mellan Brantevik och Gislövshammar. Den största fyndighe
ten återfinns på närmare håll, i förkastningen mellan Gladsax och Järrestad, i 
anslutning till de hällmarker som breder ut sig i detta område. I mineraliser- 
ingarna på dessa platser finns stora mängder blyglans, som ofta förekommer 
tillsammans med silver. De historiskt kända gruvbrotten på de båda sistnämnda 
platserna har kopplats till brytning av just blyglans. Vid Gladsax finns det be
lägg för tidiga skärpningar vid förkastningsbranten kallad ”Impan” som över
gavs på 1730-talet, och det har föreslagits att brytning ägt rum i detta område 
också tidigare, under medeltiden (Liljegren 1999 och anförd litt.).

Miljöerna utmed förkastningen norr om Järrestad är säregna. Det är natur
ligtvis svårt att avgöra hur den gruvdrift som ägt rum har påverkat områdets 
karaktär, tillsammans med den brytning av ”hallasten”, det vill säga kambrisk 
sandsten, som tidigt ägde rum (Sundnér 1995). Liljegren har föreslagit att 
mineralerna i berget i vissa delar av förkastningen och den ljusa kambriska 
sandstenen kan ha varit exponerade på ett iögonfallande sätt (Liljegren 2001). 
Denna iakttagelse kan diskuteras mot bakgrund av ortnamnet Gladsax, eller 
Glathsyas i det äldsta belägget 1322 (DD 2). Ytterligare ett exempel finns på en 
bebyggelse som bär detta namn; Gladsakse by nordväst om Köpenhamn. Liera 
tolkningsalternativ av ortnamnet har presenterats, men uppfattningen att nam
net är ett gammalt vattendragsnamn är dominerande. Ortnamnet Gladsax an
tas då vara sammansatt av glatb- i betydelsen ”skinande, blänkande” och -sax 
i betydelsen ”svärd” (Pamp 1983:83). Detta ”skinande svärd” föreslås antingen 
ha syftat på Tommarpsån nere i dalgången, alternativt den bäck som från 
Gladsaxområdet rinner ner mot Tommarpsån öster om Järrestad. Det bör till
fogas att en å flyter genom det själländska Gladsakse. Ytterligare några mindre 
sannolika tolkningar av ortnamnet har registrerats (DAL) och skall inte diskute
ras här.

Sven Benson har emellertid diskuterat ortnamnet och menar att ”det till 
buds stående materialet räcker icke för att med säkerhet abstrahera en vatten- 
eller vattendragsbetecknande betydelse eller en betydelse ”skåra, ränna” ur 
namnelementet ”sax”. Utifrån konstaterandet att ”sax” är väl belagt i vatten
dragsnamn vill han inte utesluta att såväl det skånska som det själländska Glad
sax kan ha betytt ”(bebyggelsen vid) den blänkande ån”. Benson nämner emel
lertid också en alternativ tolkning av ortnamnet: ”Det skånska Gladsax har av 
Hellquist (SvLandsm. XX.T, s. 524 och LO 890) uppgetts innehålla sax i bet. 
”klippa”. Tanken har ytterligare utvecklats i Svensk uppslagsbok, där förra 
leden, glad, anges betyda ”glänsande, glittrande”. Namnet skulle åsyfta före
komsten av ”ljus kambrisk sandsten som går i dagen på ett par ställen inom
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socknen”. Det danska Gladsakse tolkas av Hald i Nudansk ordbog såsom glad 
”lys, skinnende” jämte saks i bet. ”sten”2 (Benson 1966:43 f).

En av de märkligare hällristningslokalerna i södra Skandinavien är belägen 
i den södra delen av detta terrängavsnitt i den yttersta utkanten av Järrestads 
bymarker (fig.18). Olika slags framställningar av fotsulor utgör ett domine
rande motiv, och i nära anslutning till den stora hällen, och inom andra delar av 
detta område finns mindre hällristningsplatser och gravar. De gravar som un
dersökts av Carl Axel Althin, strax invid den stora hällen, dateras till brons
ålderns slutskede, period V och VI (Althin 1945). Förekomsten av en rad olik
artade motiv och överlappande ristningar indikerar, liksom några lösfynd, att 
ristningsplatsen och de nära omgivningarna utnyttjades för rituella handlingar 
från mellanneolitikum till bronsålderns slutskede. I en hypotetisk rekonstruk
tion av förhistoriska vägleder i området har platsen föreslagits vara belägen i 
anslutning till en vägled, möjligen en vägkorsning (Söderberg & Hellerström 
2003 och anförd litt.).

Vidare kan det konstateras att förkastningen som upptar ett stort cir
kelformigt område mellan Gladsax och Järrestad, i vissa partier utgör en karg 
utmark, som står i skarp kontrast till miljöerna kring i synnerhet Järrestad. I 
Gladsax är förhållandet delvis annorlunda; de norra, markerade förkast- 
ningsbranterna vid ”Impan” är belägna i relativt nära anslutning till den histo
riskt kända bebyggelsen i öster. Utifrån ovan förda resonemang vill jag föreslå 
att det mer specifikt kan vara denna karakteristiska formation som varit namn
givande för bebyggelsen.

Det är högst tänkbart att de suggestiva miljöerna på berget och förkast- 
ningsbranterna tillmättes extraordinära betydelser också under yngre järnålder. 
Den ovan diskuterade betydelsen av ortnamnet Gladsax som ”det skinande 
berget” uppfattas som en indikation på att berget var heligt, och tillskrevs kos
mologiska och mytiska betydelser. Nedläggelsen med pärlorna i den yngsta hallen 
visar också i denna riktning, och ytterligare några indikationer skall diskuteras 
i följande avsnitt. Det långvariga rituella bruket av denna miljö efterlämnade 
en rad spår som också kan tänkas ha gjort ett starkt intryck. Detta gäller i 
synnerhet de inristade fotsulorna, vilka också förekommer på en del andra platser 
i bygden, men ingenstans i tillnärmelsevis lika stort antal.

I bedömningen av denna plats bör dess kvaliteter i ett större landskapsperspektiv 
betonas; miljön är fundamentalt annorlunda än miljön i dalgången. Dess karghet 
är slående, och läget på gränsen mellan bymarkerna inbjuder till tolkningar om 
platsens betydelse sett i relation till den yngre järnålderns kosmologiska föreställ
ningar och specifika rumslighet. Flera forskare har i strukturalistisk anda beskri
vit förhållandet mellan centrum (inägor) och periferi (utmark) som en slags 
grundläggande dualism i världsuppfattningen (Gurevitj 1969; Hastrup 1985;
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jfr dock Brink 2004). Ytterligare en kvalitet som bör nämnas, är att siktbarheten 
är speciell. Kustlinjen kan följas utmed en lång sträcka i öster och en strimma 
av havet är synlig mellan berget och horisonten. Allt detta sammantaget; den 
karga gränsmarksmiljön, fotspåren i berget, den vida utsikten, och mineraler- 
na, som glittrade i berget när solen låg på, gör naturligtvis att miljön är intres
sant i ett landskapsarkeologiskt perspektiv. Det ligger nära till hands att tänka 
sig berget som betydelsebärande för människornas världsuppfattning (jfr Bradley 
1994). Om råmaterialet till pärlorna som deponerades i hallen verkligen häm
tades från denna plats, vilket framstår som högst troligt men svårare att leda i 
bevis, hur skall denna nedläggelse då tolkas?

Nedläggelsen av pärlorna låter sig, oavsett var råstoffet hämtades, diskute
ras som en representation av fruktbarhet och skapande, enligt de linjer som 
inledningsvis drogs upp i detta avsnitt. Den kan också ses som ett uttryck för en 
sammanlänkning av miljöer som associerades med mytiska världar. I detta fall 
mellan hallkomplexet, kanske i dess egenskap av Asgardr eller Idovallr, och 
berget, som genom kargheten, läget i gränsmarken och fotspåren, kan associe
ras med jättarna, och Jotunheim. De fem pärlorna beskriver förslagsvis stadier 
i en rituell transformation, i riktning från begrepp som ”natur”, ”kaos” och 
”det asociala” som jättarna på berget representerade, det vill säga från råvaran 
eller förarbetet, mot begrepp som ”kultur”, ”ordning” och ”det sociala” som 
hallen representerade, i form av den slipade, droppformiga pärlan, det färdiga 
föremålet.

Margaret Clunies Ross har ägnat de fornnordiska jättesläkterna speciell 
uppmärksamhet, och finner att de tillmättes högst motstridiga egenskaper. Vissa 
jättar och jättinnor ägde uppenbarligen fysisk styrka och rikedom, men också 
högt respekterad kunskap. En del egenskaper var emellertid klart negativt vär
derade, exempelvis fysisk fulhet och vanskapthet, lynnighet och sexuell omått
lighet. Det förefaller i stor utsträckning vara dessa negativa egenskaper som 
präglade attityden till jättesläktet såsom i grunden fientliga, annorlunda och 
onaturliga varelser. Jättarna var emellertid rika på vad Clunies Ross samman
fattar i begreppet ”naturresurser”, vilket avser materiella såväl som icke- mate
riella resurser; Suttungs skaldemjöd, Ägirs ölbryggningskonst, och Hymers 
bryggkittel för att nämna några exempel. Åsarna, och i synnerhet Odin, strävade 
oupphörligen efter att tillskansa sig dessa resurser eller ”råvaror”, genom ero
tiska förbindelser med jättinnorna som fullbordades med stöld och svek. Detta 
motiverades av att gudarna, till skillnad från de asociala jättarna, ville nyttig
göra dessa naturresurser genom att skapa kulturella värden av dem (Clunies 
Ross 1998:80 ff).

I ett sådant perspektiv representerar berget den karga och oordnade natu
ren, hallmiljön den skapande kulturen. Mineralerna måste brytas ut ur berget
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för att formas, borras och slipas i hallmiljön. Pärlor var dessutom varit särskilt 
förknippade med kvinnor (Hed Jakobsson 2003:166 f och anförd litt.), och 
Snorres förklaring i Skaldskaparmal, att kvinnor kan liknas vid ädelstenar eller 
glasstenar, ”eftersom det i gamla tider fanns ett kvinnosmycke som kallades 
stenkedja som de hade om halsen”, är tankeväckande. Slutligen framstår ned- 
läggelsens placering i den västra delen av hallen som intressant i förhållande till 
den rumslighet som föreslagits, med en manlig del i väster, som också represen
terade kultur, och en kvinnlig del i öster, som förknippades med natur. I ett 
sådant perspektiv framstår pärlorna som ytterligare ett uttryck för den frukt
barhet som uppstod i en förening av dessa båda motsatser, och som hallens 
härskare var kapabel att frambringa.

I kapitel 2 diskuterades den gränsöverskridande aspekten av det specialise
rade hantverket, vilket pärltillverkningen får anses stå som uttryck för. Mer 
generellt anfördes då hantverket som ett uttryck för gränsöverskridandet. Pärlo
rna kan då tänkas symbolisera den esoteriska kunskap som fanns utanför den 
ordnade världen, och som just genom detta utanförskap var nödvändigt att 
föra in, i syfte att reproducera världen (Helms 1993:8). På ett associativt plan 
finns också kontaktytorna mellan nedläggelsen och flera av de motiv som hit
tills diskuterats, i kapitel 4 och detta kapitel, och som kretsar kring jättinnan, 
utmarkskvinnan och brudens resa till brudgummen i hallen (Steinsland 1990; 
Herschend 1998, 2001).

Jag menar således att nedläggelsen av pärlorna och gropen med avfall efter 
detta hantverk utgör spåren efter handlingar och ceremonier som var länkade 
till mytiska föreställningar kring hallen och det kringliggande landskapet. Hand
lingarna utfördes i samband med uppförandet av den stora hallen, vilket skedde 
i en brytningstid, då huset på innergården begravdes. Allt detta måste ha varit 
stora händelser, vars betydelser inte kunde överblickas. I ett sådant ”föränd
ringsarbete” är risken för att kaoskrafter frigörs påtaglig. De riter som utfördes 
för att besvärja ett sådant scenario, och för att återskapa den nya hallmiljön 
kan ha varit omfattande, och krävt hjälp av rituella experter.

Ytterligare en iakttagelse som rör den yngsta hallen kan möjligen exempli
fiera övergångsriter av ett liknande slag som har diskuterats i samband med 
flyttningen av hallen i Lejre. Också i detta fall är stolphålen involverade. Det 
konstaterades att fyllningarna i de stolphål som undersöktes i den stora hallen 
var mycket likartade, och att de skilj de sig i förhållande till stolphålen i de äldre 
hallarna. Materialet utgjordes av mjäla med grus och småsten, och inslaget av 
kulturjord var förhållandevis litet. Fyllningarna i de stolphål som tillhörde de 
äldre hallarna bestod av en betydligt mer uppblandad sandig mjäla, och gav 
intryck av att ha grävts genom kulturlager och markhorisont. Detta förhållan
de diskuterades i fältsituationen och uppfattades som besynnerligt, eftersom
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man skulle kunna anta att det motsatta förhållandet vore mest logiskt, med 
tanke på att hallen var yngst på denna intensivt och långvarigt utnyttjade plats.

Det dominerande geologiska materialet i fyllningarna kunde ibland obser
veras på ett visst djup i undergrunden i den berörda delen av issjösedimentet. 
Det är således tänkbart att stolphålen i den yngsta hallen fylldes med material 
som togs från en annan plats. Eftersom fyllningarna inte heller tycks ha blan
dats i någon större utsträckning när stolparna vid någon senare tidpunkt togs 
upp så kan det inte uteslutas att mer omfattande grundarbeten utfördes vid 
uppförandet av den yngsta hallen. Den gamla markhorisonten kan exempelvis 
ha tagits bort, och det nya materialet lagts ut i ett sammanhängande lager över 
den yta som upptogs av den nya hallen.

Betydelsen av ett sådant förfarande kan då, i likhet med den föreslagna 
rituella begravningen av huset på innergården, mer generellt uppfattas som ett 
sätt att försäkra sig om framgång i etableringen av det nya konceptet. Av passa
ger i exempelvis Landnamabok och Eyrbyggar Saga framgår att jorden betrak
tades som helig i dessa miljöer. När Torolf Mostrarskägg begav sig till Island 
tog han, utöver högsätesstolparna, med sig mull från gudahovet på gården i 
Norge (Hultgård 1996). I detta fall skulle förfarandet snarare kunna förknippas 
med ett renande av området. Möjligen skulle det kunna uppfattas som en del i 
en rit där också stänkande av vigvatten ingick (jfr KLNM 20:7 f).

Mat och dryck; festande och rumslighet.
I detta avsnitt skall beredning och konsumtion av mat och dryck på huvudgården 
i Järrestad diskuteras, och de rumsliga och sociala sammanhang som detta skedde 
i. Möjligheterna att belysa produktionen och dess omfattning, inriktning och orga
nisation är mer begränsade vilket sammanhänger med att de delar av gårdskomp- 
lexet som undersöktes snarare utgjorde en agrar konsumtionsenhet än en produk
tionsenhet, något som också miljöanalyserna låter antyda.

Under senare år har kulturella och sociala perspektiv på mat fått ett stort 
genomslag också i järnåldersforskningen (exempelvis Hansson 1997; Hersch- 
end 1997; Isaksson 2000). Mat är naturligtvis mer än näring; mat och mat
vanor är kulturella markörer, som ger uttryck för en mängd betydelser; ”Det 
finns ... knappast någonting som är så integrerat i vår tillvaros olika dimensio
ner som just maten” (Bringeus 1988:11). Vidare är mat givetvis också en makt
resurs, kanske den mest grundläggande av dem alla. Det är uppenbart att ex
empelvis produktion och distribution av mat skapar möjligheter till kontroll 
och makt, men mat och matvanor kan också användas mer subtilt, i syfte att 
skapa och befästa skillnader och likheter mellan individer och grupper i ett
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samhälle. Mat kan användas strategiskt, i syfte att skapa gemenskaper, och för 
att stänga ute (jfr Isaksson 2000:7).

I det perspektiv som skall diskuteras är det i första hand festen och festandet 
som står i fokus. Festen definieras brett, som en speciell form av rituell och 
social aktivitet, vilket skiljer ut den från den dagliga måltiden. De dramaturgi
ska effekter, exempelvis sång, dans, och talekonst som associeras med fester 
understryker dess karaktär av rit, och bidrar till att skapa en förtätad stäm
ning. Allt detta gör att festen utgör den idealiska inramningen för sociala trans
aktioner av olika slag, exempelvis gåvogivning, utformning av allianser, och 
skapande av gemensamma värden (Dietler & Hayden 2001:3 f).

Etnologiska studier av det ”traditionella bondesamhället” i Norden har gi
vit infallsvinklar på hur sociala gemenskaper upprätthölls och strukturerades 
genom fester av olika slag i samband med arbete, religiösa högtider eller sär
skilda händelser (Bringeus 1988). Också under yngre järnålder kan man tänka 
sig att festandet tog sig flera former, och det är välkänt att vissa grundformer 
inte förändras nämnvärt; exempelvis de regelbundet återkommande tidpunkte
rna för flera av de större festerna, som ju i hög grad följde årstiderna, och den 
centrala betydelse som mat och dryck hade i dessa sammanhang3. Isaksson 
uttrycker det så, att festen kan uppfattas i termer av en institutionalisering av 
maten som maktmedel (Isaksson 2000:21). Festen gav bland annat möjligheter 
att utöva en fortlöpande social kontroll, i synnerhet när den var cykliskt åter
kommande och invävd i religiösa och ekonomiska aktiviteter, och andra bety
delsefulla begivenheter.

Förhållandet mellan kategorierna fest och kult är inte helt oproblematiskt i 
det sammanhang som diskuteras här. Generellt sett uppfattas de som integre
rade, vilket begrepp som ”offerfest” och ”kultmåltid” också ger uttryck för. I 
miljöer som Järrestad skulle man emellertid kunna förvänta sig att olika slags 
fester ägde rum, vilka hypotetiskt kan tänkas ha avsatt något olikartade spår. 
De festligheter som primärt förknippas med hallen, kan möjligen ses i relation 
till det yngre fornsvenska begreppet gästabud, gästabudb (Ne.se, sökord gästa
bud). I den medeltida sagolitteraturen tonar gästabuden inte sällan fram som 
tämligen bondska föreställningar, som står i kontrast till de fester som beskrivs 
i exempelvis Beowulfsagan, vilka präglas av ett ceremoniellt och formaliserat 
uppträdande, och som primärt framstår som angelägenheter för den ledande 
familjen, hirden och prominenta gäster, det vill säga en social elit. Begreppet 
gästabud betyder att gäster ”budades” till festen, vilket implicerar att gästerna 
valdes ut, och att en sådan fest kan ha varit en särskilt högtidlig tillställning, en 
slags ”bankett”. Man kan förmoda att fester av detta slag ytterst syftade till att 
bekräfta eller etablera sociala band med ledare och anhängare i en mindre krets. 
Att vara generös med mat och dryck var intimt förknippat med härskarrollen,
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och det är en likaså etablerad uppfattning att utdelande av gåvor och andra 
former av hedersbetydelser spelade en stor roll vid sådana tillfällen (jfr Enright 
1996; Lönnroth 1997; Sundqvist 2002; Nordberg 2003). Andra former av fest
ande (och kult) i hallen tonar också fram i de skriftliga källorna, exempelvis ett 
kultiskt festande som kan ha varit mer specifikt knutet till en krigargemenskap, 
och som då primärt kan ha kretsat kring Odinkult och Valhallaföreställningar 
(jfr Nordberg 2003). Begreppet gästabud används här snarast som ett samlings
begrepp, som får tänkas innefatta flera kategorier av festande som i första hand 
ivolverade den sociala eliten.

De offerfester som går under beteckningen ”blot” har då tilldragit sig större 
uppmärksamhet inom religions- och historieforskningen, bland annat genom 
Snorres beskrivning av blotet i Lade i Håkon den godes saga, och den tidigare 
relaterade beskrivningen av Torolfs hov i Eyrbyggar Saga. ”Blot” är det gammal
germanska ordet för offer och offerhandling, som i den senare källan är direkt 
förknippad med begreppet hov, i egenskap av gudahus (jfr KLNM 2:10 ff). 
Dessa källor beskriver något olika aspekter av offerfesten, och är i många avse
enden källkritiskt problematiska, i likhet med exempelvis Adams beskrivning 
av Uppsalablotet (Hultgård 1996; Sundqvist 2002). Hultgård (1996:44) kon
staterar att de fornskandinaviska offren huvudsakligen inbegrep sakrala målti
der med mat och dryck, och att köttet från offerdjuren då användes. Själva 
offerproceduren är inte närmare känd; den diskuteras ibland utifrån en passage 
i Havamal (strof 44), där de två begreppsparen bidja och blota kan tänkas 
beteckna böner, lovprisning och liknande i samband med offret. I det andra 
begreppsparet, senda och soa, antas begreppet soa beteckna det rituella slak
tandet av offerdjuret medan senda betecknar själva överlämnandet av delar av 
offerdjuret till gudomen (a.a.:32 ff).

Offerblotet får antas ha involverat olika slags gemenskaper. Då avses inte de 
ovan diskuterade gemenskaper som mer hypotetiskt kan relateras till det ovan 
diskuterade samlingsbegreppet ”gästabud”. De offerblot som beskrivs i de skrift
liga källorna relaterade till gemenskaper i geografiska skalnivåer, och synes ha 
omfattat individer med fri status, vilka ofta kategoriseras som ”bönder”. Så
dana sannolikt ”bredare” gemenskaper exemplifieras i den inledningsvis rela
terade passagen i Gutasagan, där tre skalnivåer anges; hela landet, var treding, 
och smärre ting. Blotet antas ursprungligen ha varit ett slags sammanskotts- 
gille, där deltagarna tog med sig offerdjur och dryck efter förmåga. I den tidi
gare citerade passagen i Gutasagan (kap 1) benämns deltagarna ”offerbröder, 
ty de offrade alla tillsammans”. Begreppet offerbröder, sudnauther, kan över
sättas ”kokkamrater” (siauda ”sjuda, koka”): ”de kallades så, därför att de 
blotade tillsammans och genom kokning (av offerdjurens kött) tillredde gemen
samma offermåltider” (Holmbäck &c Wessen 1979:292, 304 not 16). Det är
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troligt att de individer som utövade herraväldet på lokal eller regional nivå 
agerade kultledare.

Som tidigare nämndes ägde offerfesten i Eyrbyggar Saga (kap 4) rum i hovet 
”på Hovstad” där Torolf låtit ”resa ett hov och det var ett stort hus”. Detta 
beskrevs kort i avsnittet där hallens rumslighet diskuterades, och huset i fråga 
gav då snarast intryck av att vara en kombination av hallen och det mindre 
huset på innergården. Blotfesterna i Mære och Lade som Snorre beskriver i 
Håkon de/t godes saga (kap 14) ägde också rum på ett hov: ”Det var en gam
mal sedvänja att då det skulle vara blot, skulle alla bönder komma dit, där det 
fanns ett hov” och vidare: ”i hovet skulle eldar finnas mitt på golvet med kittlar 
över”. I dessa beskrivningar ägde således de centrala momenten i offerkulten 
rum i hovet, som i linje med de diskussioner som fördes i de tidigare avsnitten 
kan förmodas motsvara hallen och det inhägnade området med ”kulthuset”.

Offerblotets ”ursprungliga”, kollektiva art har framhållits av flera forskare, 
liksom de förändringar som sedan skedde i riktning mot en allt mer individ- 
centrerad kult (Fabech 1991; Herschend 1997). Samtidigt är det troligt att kult
festen, långt innan den integrerades i hallmiljön, utgjorde en social arena, som 
gav ledande individer och familjer möjligheter att befästa och utöka sin sociala 
makt, inom ramarna för en kollektiv acceptans. Genom att utföra offer
handlingarna på ”rätt sätt” stärkte dessa sin auktoritet, och det är sannolikt att 
de välbeställda hushållen bidrog med de största och mest prestigebetonade dju
ren, exempelvis häst och nötkreatur, och därmed ”sponsrade” offermåltiden 
(Herschend 1997). Skalden Kormak Ögmundarssons Sigurdsdrapa, som är en 
hyllningsdikt till ovan nämnda Sigurd Jarl skriven av en samtida skald kretsar 
bland annat kring den nämnda blotfesten i Lade, vilken ägde rum omkring 900- 
talets mitt. I denna situation hade blotets ursprungliga karaktär av kollektivt 
offer gått mer eller mindre förlorad, genom att kultledaren och ”viets väktare” 
Sigurd Jarl bekostade hela offermåltiden själv (a.a.). Förändringar av praxis i 
denna riktning kan tänkas ha skett successiv under loppet av järnåldern, i syn
nerhet då den kollektiva blotfesten avhölls på en helig plats som var belägen i 
anslutning till potentatens gård. Ett handlingsteoretiskt perspektiv kan då an
läggas. Genom den resursstarke aristokratens manipulationer av en hävdvun
nen, kollektiv religiös praxis urholkades blotfestens ursprungliga mening och 
struktur (jfr Herschend 1997:85).

För Järrestads del ligger det, i linje med de diskussioner som fördes kring 
hallens rumslighet, också nära till hands att se gästabudet mot bakgrund av 
begreppet ”gästning” (KLNM 6:2 ff), eller det västnorska begreppet veitsle, 
vilket diskuterades i kapitel 2. Utifrån nämnda källor skulle man då kunna 
tänka sig att ledande individer, eller företrädare för dessa, agerade kultledare i 
offerblot som involverade ”bönder” eller anhängare inom ett visst område, i
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samband med gästningen. Man kan också tänka sig att det skisserade gästa
budet kan ha varit av relevans vid sådana tillfällen. Frågan är då om det är 
möjligt att identifiera festandet i dess olika former i Järrestad, och att kategori
sera dem? Mot bakgrund av att vissa fyndkategorier som kan ses som ledarte- 
fakter i sådana sammanhang är svagt representerade i Järrestad så kan man 
ställa sig skeptisk till detta. I nämnda källor som behandlar offerfester framstår 
tre föremålskategorier som speciellt viktiga; olika typer av bägare, skålar och 
kittlar för tillredning respektive förtäring av mat och dryck (Hultgård 1996:49). 
De förstnämnda kategorierna är svagt representerade i fyndmaterialet, kittlar 
finns överhuvudtaget inte. Diskussionen kommer därför primärt att föras uti
från andra kategorier, främst sten, ben och ekofakter, samt anläggningar som 
kan kopplas till matberedning, och de rumsliga kontexter som dessa kategorier 
förekommer i. Även om det inte är möjligt att nå särskilt långt i denna diskus
sion för Järrestads vidkommande, så menar jag att det kan vara fruktbart att 
försöka diskutera hallmiljöerna i ett festandeperspektiv. Detta motiveras dels 
utifrån de möjligheter som festande erbjuder i termer av samförstånd och social 
kontroll, och dels för att hallmiljöerna kan sägas ha utformats just med tanke 
på social interaktion, som ju festande är ett distinkt uttryck för.

Matberedningsplatser; artefakter och ekofakter

Med begreppet matberedningsplats avses en plats med anläggningar/strukturer 
och artefakter eller ekofakter som är grupperade på ett sådant sätt att de kan 
associeras med tillredning av mat eller dryck. Framställningen kretsar i första 
hand kring våtmarken strax öster om hallområdet. Ett tvärsnitt genom denna 
miljö undersöktes ett femtiotal meter öster om hallkomplexet, som också skil
jer sig materialmässigt från den bebyggda delen av området, hallkomplexet 
inräknat. Samtidigt finns det tydliga samband mellan hallområde och våtmark. 
Under 800-talets första hälft omgestaltades våtmarken till vad som föreslås 
vara en matberedningsplats, med hårdgjord yta och brunn. Från och med denna 
tid är den undersökta delen av våtmarksstråket i kontinuerligt bruk. Det är 
således den senare perioden, i synnerhet skede 2, som återigen kan belysas bäst. 
Beredning av mat kunde med något varierande säkerhet identifieras på olika 
platser i anslutning till hallkomplexet.

Ser vi till de olika materialkategorier som skall bli föremål för granskning, så 
kan det konstateras att bevaringsförhållandena för djurben var mycket goda i våt
marken, och betydligt sämre uppe på platån. Större mängder av ben förekom, främst 
i två kontexter; brunnar och grophus. Den förstnämnda kategorin fanns uteslu
tande i våtmarken. Djurben från ett urval grophus och samtliga brunnar analysera
des, varvid en del skillnader påvisades (Nilsson 2003). Artsammansättningen i

251



grophusen konstaterades ligga väl i linje med analyserade material från andra, 
samtida bosättningar i Skåne. Djurbenen från brunnarna avvek på olika sätt 
från ett sådant mönster, och har tolkats som rituella nedläggelser i samband 
med igenfyllningen av brunnarna.

Skörbränd sten var den mest frekvent förekommande ”föremålskategorin” i 
Järrestad. Aktiviteterna på platsen hade genererat så stora mängder av detta 
material, att det kunde användas för att omgestalta våtmarken. Sådan sten 
fanns huvudsakligen i två kontexter i denna miljö. Dels i form av ett kompakt, 
ouppblandat lager som var utlagt i våtmarken, och dels i ett lager ovanpå detta 
stenflak, där såväl spridda stenar som koncentrationer av stenar var blandade 
med kulturpåverkad humusblandad mo. Stenen i detta lager hade förts på i 
olika omgångar efter det att platsen upphört att vara i bruk. Anhopningar med 
skörbränd sten fanns också i anslutning till hallkomplexet, där några grophus 
var fyllda med detta material. Som kontrast till de stora mängderna skörbränd 
sten som förekom i olika kontexter påvisades endast ett fåtal härdar och kok
gropar inom undersökningsytan; totalt registrerades endast ett femtiotal härd
anläggningar, inklusive ugnar av olika slag.

Makrofossil förekom inte i särskilt stora mängder i anslutning till bebyggel
sen, men var desto rikligare förekommande i brunnarna där färskt material hade 
bevarats, medan materialet i de ”torra” kontexterna var förkolnat. Makrofossil- 
prover togs systematiskt i stolphålsfyllningar, och främst då i hallområdet. Ett 
relativt stort antal prover analyserades också, men innehållet av makrofossil i 
proverna var generellt sett små, och tydliga mönster kunde inte avläsas. Anine 
Moltsen (2002) påpekar att detta var en konsekvens av att provmängderna var 
för små, vilket i så fall innebär att det är källkritiskt problematiskt att diskutera 
hur vanligt förekommande förvaring och beredning av spannmål var i hallarna. 
Resultaten av analyserna tyder inte på att det var vanligt. Det är troligt att grop
hus och liknande anläggningar utnyttjades som matberedningsplatser, men makro- 
fossil från dessa anläggningar kunde endast undantagsvis analyseras.

Ben och brunnar

Djurbensanalysen utfördes av Lena Nilsson (2003), och materialet omfattade 
totalt omkring 33 kg identifierade ben från kontexter som daterades till både 
vendel- och vikingatid. Vissa skillnader kunde konstateras över tid, men de 
framstår inte som signifikanta. Det äldre benmaterialet från våtmarken utgjorde 
en mycket liten del av det totala materialet. Samtliga ben från denna period 
härrörde från ett vattenhål som saknade spår efter inre konstruktioner. Ben 
från nötkreatur dominerade, följt av svin, medan häst, får och get förekom spar
samt. Materialet från grophusen var jämnare fördelat över tid; vissa skillnader
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kunde noteras, men de framstod inte som entydiga. Så var exempelvis antalet 
ben av svin påtagligt större i grophus med vendeltida dateringar, däremot var 
vikten jämnare fördelad.

Här skall intresset istället riktas mot det mer omfattande materialet från 
vikingatid, och de skillnader som kan avläsas mellan brunnar och grophus. 
Fördelningen av de vanligaste arterna framgår av stapeldiagrammet i figur 56. 
Enstaka eller få fragment av ytterligare några arter förekom. I brunnarna rörde 
det sig om en underkäke av älg, och ett ben av hund. I grophusen fanns ett 
fragment av säl, och enstaka fågel- och fiskben; de senare var sannolikt under- 
representerade som en följd av de dåliga bevaringsförhållandena. Det kan til
läggas att brända ben inte förekom i brunnarna. Av de brända ben som kunde 
artbestämmas från grophuskontexter, eller i den deposition som beskrevs i fö
regående avsnitt, dominerade kategorin får/get.

Den mest iögonfallande skillnaden mellan de båda kontexterna bestod i att 
häst var betydligt vanligare förekommande i brunnar, främst på bekostnad av 
kategorin får/get. En annan skillnad var att andelen fragment av kranier, och 
främst då underkäkar, var större från samtliga arter som var representerade i 
brunnarna. Ser man till vilka delar av djuren som i övrigt var representerade i 
brunnskontexter, så härrörde ben av häst främst från djurets köttrika delar; 
skärmärken på en del av dessa visade att köttet hade skurits bort. Fotben av 
häst var tydligt underrepresenterade. Ben av svin kom också främst från de 
köttrika delarna, i synnerhet fram- och bakdel. Även här fanns skärmärken och 
spår efter styckning. Ben av nötkreatur var jämnare fördelade mellan kranier 
och köttrika partier, och fotben av nöt förekom också mer frekvent. Gruppen 
får/get antas främst ha bestått av får; benfördelningen var likartad nötboskapen, 
med ett undantag; fram-, bak- och mellanfotsben fanns, men övriga fotben sak
nades. I grophuskontexterna var mängden fotben generellt större, och samtliga 
arter var väl representerade. Vidare spårades ungefär dubbelt så många skär
märken, fler styckningsmärken och dessutom flånings- och filetteringsmärken 
på benen i denna kontext.

Åldersfördelningar varierade betydligt mer i grophuskontexterna. Svin var 
generellt yngre, men av får fanns både halvårs- och helårslamm och gamla djur. 
Nötkreatur uppvisade också stor spännvid, från spädkalvar och halvårskalvar 
till fullvuxna djur. I brunnskontexterna var flera hästar ålderstigna; bland annat 
fanns ett kranium av en mycket gammal hingst. Kategorin svin innefattade galtar 
och suggor av olika åldrar, men spädgrisar förekom inte. Bland nötkreatur var 
både kalvar och fullvuxna djur representerade. Slutligen skall det konstateras att 
materialet från brunnarna generellt sett var betydligt mindre fragmenterat. Lik
väl uppvisade 6 % av benen från brunnarna någon grad av vittring, och 17 % 
hade gnagmärken. Motsvarande siffror från grophusen var 9 % respektive 26 %.
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son 2003:291, 294).
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Av de båda kontexter som inneslöt benen skall brunnarna granskas något när
mare här, medan grophusen diskuteras längre fram. Det ovan nämnda vatten
hålet, som saknade inre konstruktioner, daterades till 600-talet4. Den platskonti
nuitet som de vikingatida brunnarna ger uttryck för ligger i linje med sekvensen 
av hallar. Sju, möjligen åtta brunnskonstruktioner av timmer, flätverk och sten 
kunde påvisas på i stort sett samma plats, och visar på ett kontinuerligt bruk 
från cirka 850 eller något tidigare, till ett eller två decennier in i 900-talet (fig. 
57). Ett kort stycke söder om denna intensivt utnyttjade plats undersöktes en 
brunn med två konstruktioner, som antas representera två faser; ett äldre flät
verk inneslöt en yngre plankskoning. Brunnen antas ha varit i bruk kring år 
1000 och möjligen något senare. Eftersom dateringarna i detta fall härrör från 
sekundäranvänt virke från byggnads- och skeppsplankor är de källkritiskt pro
blematiska5. Dessutom påvisades ytterligare en brunn, som delvis avtecknade 
sig i den norra schaktkanten, vilken inte kunde undersökas. Spår efter ytterliga
re en nedgravning genom den skörbrända stenen fanns i den södra schaktkanten, 
vilket får ses som en indikation på en brunn.

Brunnskonstruktionerna bestod i de flesta fall av flätverk som stabiliserats 
med tillspetsade störar som slagits ned i undergrunden. I den stora nedgravningen 
fanns också två brunnskar med knuttimring i så kallad rännknut, det vill säga 
ett enkelt hak på stockens översida. I en brunn (A63488) bestående av tre stock
skift fanns rester efter ett brunnskar av sten. Tre stycken ljusa, snarast vitgrå 
stenflisor av kambrisk sandsten fanns kvar i brunnen. Två stod i ursprungligt 
läge, ställda mot det översta timmerskiftet, medan den tredje hade fallit om
kull. Stenflisorna var rektangulära till ytan och släta; den största av dem, som 
utgjort en av karets kortsidor mätte 0,75 meter lång, och var rest till en höjd av 
0,5 meter. Ursprungligen har stenkaret varit drygt 1,0 gånger 0,75 meter stort, 
och sammanfogat av ett antal sådana flisor vilka placerats runt omkring botten
ramen. Vikingatida knuttimring har veterligen inte påvisats tidigare i Skåne; 
och jag har inte funnit några samtida paralleller till stenkaret i Sydskandinavien.

Denna ansamling av brunnar, som bedöms ha varit i bruk kontinuerligt under 
en omkring 75 till 100 år lång period, uppvisar således i en del fall ovanliga kon
struktioner. Vidare har det uppenbarligen var angeläget att brunnarna var belägna 
på samma plats, vilket inte kan förklaras utifrån hydrologiska förhållanden. På 
den nivå som brunnarna var grävda ned till var våtmarken vattenförande i sin 
helhet; vilket de båda övriga brunnarna demonstrerade. Vidare är det svårt att se 
en sådan platsfixering som praktiskt betingad; tvärtom bör det ha varit i allt högre 
grad problematiskt att anlägga nya brunnar på samma plats. Förhållandet kan i 
första hand belysas utifrån nedläggelserna av ben, men också utifrån brunnskaret. 
Stenarna i brunnskaret ger upphov till reflektioner av samma art som framförts 
vad avser nedläggelser av vita stenar i järnåldersgravar (Carlie 1999; Artelius
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Nedgravning 
lösvirke 907 - 908

Knuttimrat brunnskar
3 prov (898 - 99)

Knuttimrat brunnskar

Flätat brunnskar 
1 prov (886±2)

Flätat inre brunnskar 

63565 och 63749
Yttre flätverk 
1 prov 871 ±3

Fig. 57. Brunnarnas belägenhet i relation till lagret med skörbränd sten i 
våtmarken; planer, profiler och kronologi.

Flätat inre brunnskar

Yttre flätverk

The location of the wells in relation to the layer of fire-cracked 
stones in the marshy area; plans, cross-sections and chronology.
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n :*P:

Inre plankskoning 
2 prov 908±7 - 926±7 

11 prov 938 - 949

Flätat brunnskar
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2000:174 ff och anförd litt.). I sin analys av denna sedvänja tar Artelius fasta på 
att stenar ofta använts som fruktbarhetssymboler, och på att den ljusa färgen i 
skandinavisk mytologi representerade det transcendenta. I Voluspa (vers 19) be
skrivs hur Yggdrasils stam var ”stänkt med vitgrus” och fann näring från Urds 
brunn. Vidare anförs Snorres påstående att Heimdall kallades den store och vite, 
och eftersom Heimdall bedömde de avlidnas egenskaper inför överfarten till de 
dödas värld kännetecknades passagen mellan världarna av den vita färgens när
varo. Brunnen och vattnet kan då ha tjänat som förbindelse mellan de levande 
ovan jord, varelserna under jorden, och gudarna däruppe (jfr Brink 2004:308). 
Här finns det anledning att erinra om den i föregående avsnitt diskuterade miljön 
på berget, vid Gladsax, där den vita kambriska sandstenen gick i dagen, och 
dessutom innehöll glittrande mineraler på vissa platser. Stenflisorna i brunnska
ret kan mycket väl ha brutits på denna plats.

Fyndmaterialet från brunnarna var, med undantag för djurben och botaniskt 
material, inte särskilt omfattande. Det vendeltida vattenhålet innehöll en hel 
del organiskt material i fyllningen, exempelvis barkbitar, träspån och framför 
allt korta käppar, som ofta var avfasade i ena änden. Vid den nämnda rullen av 
lindbark fanns fragment av en stor svepask, en liten mal- eller mortelsten, och 
en stor svart, jämnt rundoval sten. I de vikingatida brunnsfyllningarna fram
kom ett halvt keramikkärl av typ hängkärl, en halv botten som tillhört ett laggat 
kärl, och ett urgröpt kärl, sannolikt en enkel dryckesskål (A63461). I den översta 
fyllningen i den stora brunnsnedgrävningen fanns också en koncentration skär
vor av östersjökeramik. Dessa var genomgående av typen med inåtsvängda 
mynningar, som dateras till perioden 1000-1050 (jfr Brorsson 2003). De var 
således betydligt yngre än den yngsta brunnen i denna nedgravning. I botten
lagret av en brunn fanns ett stor smidesskålla (A63539), och i den yngsta brun
nen i söder fanns två ”isläggar”, tillverkade av hästmetapodier, som låg tillsam
mans i brunnens bottensediment (A64130). Vidare ingick delar av en båtreling 
bland de plankor som utgjorde skoningen till den yngsta brunnen (Söderberg 
red. 2002: appendix IV). Båtplankorna är av intresse inte minst med tanke på 
fynd som gjorts av båtar och miniatyrbåtar som offrats i våtmarker. I de nor
röna myterna finns det en koppling mellan vanerna och båtar eller skepp, ex
empelvis Frej och skeppet Skidbladnir; asagudarna nämns sällan eller aldrig i 
sådana sammanhang (Kobyliński 1995:16 och anförd litt.). Isläggarna kan 
möjligen också ses i ett liknande perspektiv; de har föreslagits vara en referens 
till Ull (Nilsson 2003), som också var av vanernas släkt.

Smidesskållan är intressant i sammanhanget eftersom den var ensam i sitt 
slag. Inga föremål i brunnarna relaterade i övrigt till metallhantverk, eller metaller 
överhuvudtaget. Dessa kategorier var, i likhet med andra föremål, överhuvud
taget sällsynt förekommande i våtmarksmiljön (jfr fig. 52). Det schema som
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diskuterades i föregående avsnitt om hallens indelning i två hälfter, där den 
västra delen representerade den manliga aspekten och kultur, och hallens östra 
del representerade den kvinnliga aspekten och natur, kan då utsträckas till att 
omfatta våtmarken i dess egenskap av natur. Materialet inbjuder, i enlighet 
med tidigare beskrivna föreställningar kring föreningen av urkrafterna, till en 
tolkning av smidesskållan som ett fruktbarhetsoffer. Till skillnad från nästan 
alla djurbenen, som låg i olika fyllningslager har smidesskållan antingen depo
nerats i brunnen när den var i bruk, eller innan man stod i begrepp att fylla den. 
Av de övriga vikingatida föremålsfynden återfanns endast isläggarna i samma 
typ av kontext. Dessa sluter också an till föreställningar kring fruktbarhet, och 
framtonar i sin egenskap av färdigt föremål som en rituell transformation, inte 
minst för att det fanns en del hästben, bland annat metapodier, i fyllningen i 
samma brunn. Är det en slump att just de två nedläggelser som mer distinkt 
uttrycker olika aspekter av ”kultur” var placerade på detta sätt?

De nedläggelser, eller offer, som flera av de relaterade föremålen får anses 
representera, kretsade i hög grad kring fruktbarhet, vilket ju också det kollek
tiva blotet får anses ha varit ett primärt uttryck för, i termer av ar ok fridr det 
vill säga ungefär ”god äring och fred” (för diskussion se Hultgård 1996: Sund
qvist 2002:194). Brunnskaret för också tankarna till föreställningar om frukt
barhet, samtidigt som dess ljusa färg kan associeras med gränsöverskridande 
och passager mellan världarna. Ett liknande symbolspråk kan eventuellt också 
ha uttryckts i brunnen där båtplankor placerats bland andra plank, möjligen 
väggplank, i det skodda brunnskaret. Det är intressant att konstatera att metal
lerna med ovan nämnda undantag inte är representerade i brunnarna, vilket 
kontrasterar med fyndspridningen i den byggda miljön.

Föremålen i övrigt är som sagt inte heller många, och ger ett snarast blyg
samt intryck, sett i relation till miljön som helhet betraktad. Påfallande är att 
föremål som ofta något rutinmässigt benämns ”hushållsavfall” var mycket spar
samt förekommande i våtmarksmiljön. Hängkärlet, de fragmentariska träbehål
larna och dryckesskålen, samt östersjökeramiken i den yngre depositionen, kan 
förvisso ses som exempel på just denna kategori, som relaterar till matberedning 
och måltider, vilket ju framstår som en karakteristisk aspekt av den undersökta 
delen av våtmarken.

Växtmakrofossilen i brunnarna var ett omfattande och artrikt material. Den 
dominerande kategorin av fröer utgjordes av ogräs och ruderatmarksväxter, 
där i synnerhet brännässla var vanlig. I övrigt var i synnerhet fuktmarksväxter 
representerade. Andelen odlade och insamlade växter var däremot obetydlig. 
Något enstaka sädeskorn fanns, liksom lin och smultron. Anmärkningsvärt är 
att humle var representerat i inte mindre än fem av sex lager som analyserades, 
också i den äldsta, vendeltida vattenhålan där ett enstaka frö framkom. Fler
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frön kunde identifieras i tre av brunnarna i den stora nedgravningen och i den 
yngsta brunnen (Lagerås 2003:250 ff, tabell 1). Lagerås förhåller sig skeptisk 
till huruvida det äldsta fröet verkligen avspeglar odling av humle, men framhål
ler att humle är en klätterväxt som i vilt tillstånd är knuten till alkärr och andra 
fuktiga skogstyper. Avsaknaden av indikationer på träd i våtmarken är ett indi
cium på att humlefröna kommer från odlade eller insamlade växter (a.a.:257). 
Som Lagerås också påpekar, är de fynd av troliga delar av honungsbin som 
påträffades i ett brunnsprov av särskilt intresse i detta sammanhang (Lemdahl 
2003:281). Förekomsten av humle i nästan alla undersökta lagerföljder skall 
ses i relation till den diskussion som förts ovan, kring blothandlingar, nedläggelser 
av ett urval ben från offrade djur, och associationerna till brunnarna som pas
sager mellan världar.

Sammanfattningsvis utgör den stora andelen hästben den mest uppenbara 
indikationen på att djurbenen i brunnarna representerar blothandlingar och 
offermåltider, det vill säga en rituell praxis som involverade slakt (soa), offer 
(senda), samt tillagning och förtäring av köttet. En viss sortering av benen kunde 
påvisas, i det att kraniedelar och underkäkar av i synnerhet häst och svin är väl 
representerade, medan fotben, främst av häst, är klart underrepresenterade. 
Sammantaget dominerar emellertid de köttrika delarna av djuren. Vidare tyder 
skärmärkena på att köttet har skurits bort från benen, vilket med stor sannolik
het innebär att det var avsett att kokas. Sorteringen yttrar sig då också i att inga 
sönderbrutna eller märgspaltade ben fanns i brunnarna. Vidare tyder spår av 
hundgnag och vittring på att benen varit exponerade en tid innan de deponera
des i brunnarna. Vid utgrävningen av brunnarna kunde det också konstateras 
att flertalet ben antingen var inbäddade i fyllningslager eller framkom i lager
skiften, ett och ett, eller i mindre koncentrationer. Endast i enstaka fall fanns 
benen i fyllningar mellan inre och yttre flätverk, och de förekom mycket sällan 
i brunnarnas bottensediment. Benen kan uppenbarligen inte självklart ses i re
lation till begreppet senda, det vill säga själva överlämnandet av offergåvan. 
Kranier och kraniedelar antas ha behandlats på ett särskilt sätt i denna proce
dur, medan de köttrika delarna av djuren förtärdes i offermåltiden. Här synes 
båda kategorier vara representerade, i en sekundär kontext (jfr Hultgård 
1996:46; Nilsson 2003).

Till den hantering av djurben som kan påvisas på platsen, skall indikatione
rna på mjöd- eller ölbryggning framhållas. Det är inte ofta som humle kan 
påvisas i vikingatida makrofossil, och det faktum att humlefrön fanns i nästan 
samtliga analyserade prover stärker indikationerna på produktion och kon
sumtion av mjöd eller öl i denna miljö. En annan viktig iakttagelse är att flera 
av brunnarna utgjorde konstruktioner som i sig får betecknas som ovanliga. 
Det är troligt att de skall uppfattas som heliga brunnar, och att de betraktades
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som en slags passager som knöt samman olika världar. Det gränsöverskridande 
som de får antas uttrycka, för tankarna till ölet och mjöden, och det får anses 
troligt att vattnet från dessa brunnar användes just till beredningen av dessa 
drycker. Vidare ger såväl brunnskonstruktionerna som de artefakter som på
träffades i dem, och i synnerhet hästbenen, tydliga uttryck för en koppling till 
vanerna och fruktbarhetskulten (jfr Sundqvist 2002:231 f).

Det bör avslutningsvis uppmärksammas att odlade och insamlade växter, 
och vad som med viss tveksamhet kan betecknas som ”ordinärt hushållsavfall” 
var sparsamt förekommande, om man överhuvudtaget kan hävda att det finns 
något sådant i denna miljö. Jag tror inte det. De artefakter som framkom var 
påtagligt kontextbundna, och ansluter antingen till beredning respektive förtä
ring av mat och dryck, eller så kan de ses som uttryck för kosmologiska och 
mytiska föreställningar.

Skörbränd sten; matberedning och byggmaterial

De kulthandlingar som de ovan beskrivna brunnarna, nedläggelserna av ben 
och föremål och makrofossilmaterialet föreslås avspegla, kan också belysas 
utifrån den skörbrända sten som fanns i olika kontexter. Av dessa tilldrog sig 
den tidigare nämnda hårdgjorda ytan i våtmarken särskild uppmärksamhet, då 
materialet uteslutande bestod av skörbränd sten. Jag har valt att använda mig 
av termen ”skörbränd sten” framför det vidare begreppet ”skärvsten”, och det 
kanske alltför tolkande begreppet ”koksten”, vilket dock framstår som ett rele
vant begrepp i detta sammanhang (jfr Andersson Ambrosiani 2001). Av de in
ledningsvis nämnda stenförekomsterna ägnades det kompakta stenlagret i våt
marken särskild uppmärksamhet vid undersökningen. Det konstaterades att 
lagret innehöll mellan 50 och 60 m3 skörbränd sten inom undersökningsytan, 
och att det tilltog i omfång mot söder, där också det underliggande gyttjelagret 
var tjockare.

Stenarna i detta kompakta lager utgjordes av olika slags bergarter som med 
största sannolikhet är insamlad moränsten; kambrisk sandsten, som är den do
minerande bergarten i området kunde inte identifieras i de prover som analysera
des. Stenarna var genomgående kraftigt uppvärmda, och uppspruckna. I genom
snitt bestämdes upphettningstemperaturen till cirka 500° C6. Stenstorleken varie
rade ofta mellan en och två decimeter, så långt det nu var möjligt att bedöma. I 
vissa partier hade stenarna spruckit upp i mindre fraktioner, men en del större 
exemplar förekom också. Den kraftigt uppspruckna stenen var påfallande ofta 
tärningsformad, eller skärvig, med vassa kanter. I de 22 kvadratmeterstora rutor 
som handgrävdes genom detta lager framkom fynd endast undantagsvis. Också 
träkol var sällsynt förekommande, även i de fall då stenarna var sotiga, vilket
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inte heller var särskilt vanligt. De föremål som framkom var två knivblad av 
järn, en mässingssmälta och några bitar järnslagg, samt några keramikskärvor. 
De flesta av dessa föremål fanns i anslutning till en långhärd som var belägen i 
lagrets västra periferi, och som överlagrades av detta. I härden fanns ytterligare 
några föremål av delvis likartad karaktär, vilket tyder på att flera av föremålen 
i lagret skall ses som ett resultat av aktiviteter i anslutning till långhärden.

Lagrets karaktär, i stort sett utan någon inblandning av artefakter, träkol 
eller jord, tyder på att stenen deponerades i våtmarken vid ett och samma till
fälle. Vidare tyder de få inblandningarna på att stenen ursprungligen förvarats 
i rösen, vilket också kan diskuteras utifrån stratigrafin som helhet. Det bör 
också framhållas att det inte hade avsatts några kulturlager att tala om på 
stenflaket, vilket tyder på att detta varit föremål för kontinuerlig renhållning. I 
det tidigare nämnda stratigrafiskt yngre lagret fanns det också stora mängder 
skörbränd sten, som dock var högst ojämnt fördelad. Tillkomsten av detta la
ger sätts hypotetiskt i samband med uppröjningar av området efter det att an
läggningen gått ur bruk. Eftersom detta ”röjningslager” på vissa ytor var depo
nerat mer eller mindre direkt på det kompakta lagret, är det, med tanke på 
jorderosionen i området, troligt att röjningarna påbörjades relativt kort tid ef
ter det att platsen upphörde att vara i bruk. Det förefaller i alla händelser inte 
troligt att de närliggande markerna odlats före röjningarna, vilket borde ha 
avsatt spår i form av nederoderad matjord direkt på stenflaket. Vidare bör den 
omfattande förekomsten av skörbränd sten i det övre lagret tolkas så, att ytter
ligare rösen med skörbränd sten fanns i omgivningen, vilka slängdes ned i svackan 
i samband med röjningen. Den visar förmodligen också på att de aktiviteter 
som genererade all denna skörbrända sten pågick fortlöpande efter det att sten
flaket lagts ut.

TL-dateringarna indikerar att stenen ackumulerats i ett eller flera rösen från 
och med tiden kring år 600, det vill säga ungefär vid samma tid som den äldsta 
hallen etablerades på platsen. Tidpunkten för depositionen av lagret i våtmarken 
kan fastställas relativt väl, med utgångspunkt från dateringarna av den strati
grafiskt äldre långhärden, de dendrokronologiskt daterade brunnarna, som 
anlades i direkt anslutning till lagret, och den skörbrända stenen. De brunnar 
som undersöktes anlades av allt att döma fortlöpande från och med cirka 850 
e. Kr., och det förefaller sannolikt att stenen deponerades vid ett tillfälle under 
800-talets första hälft7.

I Sverige har skörbränd sten, skärvsten eller koksten tidigare främst diskute
rats i ett bronsåldersperspektiv, och intresset har i hög grad riktats mot så kallade 
skärvstensrösen. Det står emellertid fullt klart att stora mängder skörbränd 
sten kan påträffas i tämligen olikartade sammanhang över tid (Andersson Amb
rosiani 2001). Först under senare år har fenomenet också uppmärksammats i
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något varierande kontexter med mer eller mindre tydlig koppling till den yngre 
järnålderns hallmiljöer. Anhopningar av skörbränd sten kan då också finnas i 
miljöer som inte direkt har en sådan koppling. I en artikel av Olof Petterson 
(2003) redovisas förekomster av skörbränd sten i anslutning till byn med det 
bestickande namnet Nedre Odensvi, vilka jämförs med förekomster vid Halls
bergs kyrka, och Husby i Glanshammars socken; samtliga lokaler belägna i Närke. 
Diskussionen förs utifrån något olikartade anhopningar med skärvsten som un
dersökts på flera olika platser i Nedre Odensvi. Förekomster registrerades i an
slutning till yngre järnåldershus, i anslutning till historiskt känd bybebyggelse, 
och i en bäckravin och varierade påtagligt med avseende på topografi och ans
lutande bebyggelse. Den skörbrända stenen var i varierande grad uppblandad 
med skärvsten och jord; fyndinnehåll och fyndsammansättning varierade också 
från plats till plats, liksom stenmängderna. Som mest uppskattades volymen till 
600-700 m3 vid byn, där lagret enligt beskrivningen uppvisar störst likheter 
med lagret i Järrestad. Stenen fanns i en svacka invid en höjdrygg, där den yngre 
järnålderns ”primärbebyggelse” i Nedre Odensvi antas ha varit belägen8.

I den avslutande diskussionen framhåller Pettersson svårigheterna i att ge 
entydiga svar på vad de sinsemellan tämligen olikartade förekomsterna repre
senterar. De alternativa förklaringsmodeller som föreslogs var dels funktionella, 
exempelvis bronsgjutning, och dels symboliska; bland annat föreslogs att en 
produktion av skärvsten kan ha skett för en användning inom ramen för kult- 
baserade handlingar. Den senare förklaringsmodellen aktualiseras genom ana
logier med de ritualiserade områdena i Sanda och Säby i Uppland, där omfat
tande härdområden var karakteristiskt belägna vid något olikartade konstruk
tioner av sten respektive timmer, som har föreslagits motsvara begreppet harg. 
I anslutning till vissa av härdarna i Sanda hade ben av lamm deponerats. I båda 
fallen synes bosättningarna att ha varit strukturerade på ett likartat sätt. En 
rituell rumsindelning kunde tydligast påvisas i Sanda, där härdområden och 
harget var belägna i gränsområdet mellan hallen och gravfältet (Äquistl996). 
Dessa båda exempel för snarast tankarna till de många kokgroparna i gårds- 
komplexet Toftegård som diskuterades i föregående kapitel. Dessa var belägna 
i gränsliknande stråk mellan hallarna och den övriga ”småhusbebyggelsen” 
norr om dessa, och i anslutning till hallarna och det inhägnade området med 
små byggnader.

I föregående kapitel konstaterades också att mycket stora mängder skörbränd 
sten påträffades i Lejre, i ett rose som var beläget i en svacka öster om hallen. Till 
skillnad från Järrestad hade den skörbrända stenen i Lejre ackumulerats fortlö
pande i röset från 600-talet till omkring 1000, det vill säga under hela den tid då 
residenset var i bruk. Ytterligare en stor anhopning med skörbränd sten har se
nare upptäckts i anslutning till den äldsta hallen (roskildemuseum.dk).
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I Norge har skörbränd sten i j ärnålderskontexter uppmärksammats under en 
längre tid, och fenomenet har ägnats särskild uppmärksamhet av Lars Pilø (2002). 
I Norge benämns skörbränd sten av ett slag som relateras till begreppet ”våt
kokning” för bryggestein, medan kokning i kokgrop betecknas ”torrkokning”. I 
diskussionen som följer använder jag mig av dessa tre termer (a.a.). Termen 
bryggestein kan härledas till 1800-talet. Dessa stenar är som regel små, och ofta 
tärningsformade; stenen är rödbränd på en eller två av utsidorna och grå inuti. 
Kraftigt upphettad moränsten som släpps ned i kallt vatten erhåller dessa karak
teristiska drag. När stenen fragmenterats i så hög grad att värmeeffekten blir för 
liten, så kasseras den (a.a.: 135). Stora delar av den skörbrända stenen från 
våtmarkskontexterna i Järrestad motsvarar beskrivningen väl, och Pilø föreslår 
också att det nämnda röset i Lejre skall ses i detta perspektiv (a.a.: 138).

När det gäller bruket av kokkärl är Pilø dock inte särskilt meddelsam. Kok
ning kan förslagsvis ha skett i behållare av skinn, träkar, och kanske också i 
kittlar. Introduktionen av den sistnämnda kärltypen, som intar en så prominent 
roll i den norröna litteraturens beskrivningar av kult och gästabud, föreslås emel
lertid vara den troliga anledningen till att bruket att använda bryggestein så små
ningom upphörde, av den enkla anledningen att de kunde sättas direkt över el
den. Det uppvärmda vattnet antas främst ha använts till matberedning och öl- 
bryggning. Det sistnämnda är svårare att påvisa, men när det gäller matberedning 
kan Pilø referera till kronologiska iakttagelser inom undersökningsområde i Hede
marken i sydöstra Norge. Dessa tyder på att våtkokning med bryggestein i stort 
sett avlöste torrkokning i kokgrop under folkvandringstid, för att sedan domi
nera fram till 1200-talet (a.a.:137, tabell 4.1). Likartade kronologiska förhållan
den har påvisats också i andra delar av Norge, och kan i stora drag också stämma 
överens med de mer generella iakttagelser som gjorts i Skåne och södra Skandi
navien, där kokgropen synes vara en mindre vanligt förekommande anläggnings
typ under yngre järnålder (jfr exempelvis Carlie 1999:99).

I detta perspektiv utgör jordugnarna på Strøby Toftegård möjligen en intres
sant anomali i de miljöer som diskuterats. Här bör man dock hålla i minnet att 
iakttagelser än så länge endast omfattar Lejre och Järrestad; inga observationer 
har redovisats beträffande Tissø eller Slöinge. Men om nu kokgroparna i Tofte- 
gård skall sättas i samband med torrkokning, vilket förefaller rimligt, så fram
står skillnaden som intressant. Varför praktiserades torrkokning i kokgropar 
på denna plats, medan våtkokning med sten synes ha dominerat i Lejre och 
Järrestad? I båda fallen framstår aktiviteterna som omfattande. Av beskriv
ningarna framgår att sten i Toftegård som regel var belägna i sina primära 
kontexter, det vill säga i jordugnarna, och de anslutande eldhärdarna. Dessa 
har veterligen inte daterats, men av deras lägen att döma, så råder det knappast 
någon tvekan om att de härrör från hela den tidsperiod då komplexet var i bruk
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Möjligen kan torrkokningen i Toftegård diskuteras med utgångspunkt från 
vattentäkterna. I Järrestad fanns ju vattentäkterna i direkt anslutning till hall
miljön, vilket också får antas ha varit fallet i Lejre. I Toftegård var de brunnar 
som hittills undersökts belägna ett stycke från kokgroparna och hallarna, och 
eftersom inga tydliga tecken på vattenförande lager kunde identifieras i brun
narna har det föreslagits att de kan ha varit ämnade som regnvattenreservoarer 
(Tornbjerg 200:67f). Ytterligare en brunn, som identifierades i hallområdet, 
kunde dessvärre inte undersökas. En sådan funktionell betingad förklaring fram
står emellertid inte som särskilt upplysande. Andra förklaringar av dessa skill
nader bör således sökas, men det bör först påpekas att olikheterna inte är enty
diga. Skörbränd sten fanns också i några andra kontexter i Järrestad. I den 
fortsatta diskussionen kan det vara rimligt att ta fasta på den diskussion som 
inledningsvis fördes, nämligen att flera kategorier av festande kan spåras i Järre
stad.

Den stora sjudegropen som undersöktes vid den tidigare diskuterade gården 
Hofstadir, på Island sattes i samband med matberedning och gästabud i en 
hallmiljö (Olsen 1966:182 ff). Denna grop var belägen ett kort stycke söder om 
en så kallad veizluskäli, ”gillesskål”, det vill säga en ”gästabudshall” (fig. 44). 
Den 5x6 meter stora gropens läge i förhållande till hallen visar på dess bety
delse, och lämnar inga tvivelsmål om samhörigheten med hallen. Det rumsliga 
förhållandet mellan hall och sjudegrop i Hofstadir är förvisso intressant att 
jämföra med förhållandet mellan hall och brunnsområde i Järrestad. Olsen antar 
att köttet tillreddes i ”sjudegropen”, varefter måltiden intogs i hallen (a.a.). 
Gropens storlek kan sättas i samband med en vers i Hymiskvida, där tillagning 
av hela djurkroppar i kokgropar beskrivs. Piløs experiment visar att kokgropen 
var väl ägnad till matberedning för ett större antal människor. Utifrån egna 
experiment kalkylerar Pilø med att mat till omkring 30 människor utan pro
blem kunde tillagas i en rund kokgrop med en meters diameter och en halv 
meters djup. Större kokgropar än så anses inte ha varit funktionella, försåvitt 
inte syftet var att tillaga hela djurkroppar (a.a.:187 f).

Om nu bryggestein relaterar till matlagning och bryggning av jästa drycker, 
så är den också ett uttryck för mängden producerad mat/dryck på en gård, och 
kan således belysa gårdens sociala tillhörighet. I syfte att belysa bebyggelsens 
sociala nivåer i Åker karterade Pilø förekomsten av bryggestein på odlingsmarke
rna, vilket lät sig göras genom att denna sten, som ursprungligen lagrats i rösen 
eller flak, ofta hade plöjts ut på åkrarna. Karteringen visade att förekomsterna 
varierade påtagligt inom undersökningsområdet, och dessa variationer kunde 
diskuteras utifrån ortnamn och andra indikationer på social tillhörighet. Sär
skilt omfattande förekomster fanns i anslutning till tre huvudgårdar i området, 
med bebyggelsenamn av den äldsta typen. På en av dessa täcktes en 30 000 m2
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stor åkeryta av bryggestein, och i anslutning till denna gård påvisades dess
utom ett antal mycket stora kokgropar som daterades till äldre järnålder (Pilø 
2002:185 ff). Piløs slutsatser är att det mönster som förekomsterna av bryggestein 
uppvisar i Hedmark stämmer väl med en samfunnssorganisering basert på pa
tron-klient-forhold, hvor et særlig stort hushold og jevnlige gjestebud kan forklare 
den store bryggesteinsmengde ved enkelte gårder (a.a.: 188).

Utifrån de likheter som stenen i Järrestad uppvisar med Piløs beskrivningar, 
och de resonemang som förs kring den sociala kontexten, så förefaller det tro
ligt att mycket av den skörbrända sten som lades ut i våtmarken också härrör 
från våtkokning. Det är naturligtvis rimligt att det också ingår sten som härrör 
från andra användningsområden i den sammanlagda depositionen, exempelvis 
sten från eldstäder som värmt upp hallarna. En möjlighet som diskuterades i 
samband med undersökningen var om stenen kunde tänkas härröra från en 
badstuga, vilket är en intressant tanke som materialet i övrigt dock inte ger 
något stöd för. Ser man till materialet som helhet och den kontext stenflaket 
utgör tillsammans med brunnar och indikationer på beredning av kött och brygg- 
ning av mjöd eller öl, så finns det, i analogi med Piløs studie mycket som talar 
för att i alla fall den större delen av stenflaket utgörs av koksten.

I kitteln

Sammanfattningsvis kan det konstateras att våtkokning av stora mängder kött 
ofta sätts i samband med den inledningsvis beskrivna kollektiva blotfesten. Denna 
koppling är tydlig i de skriftliga källorna, och har också belysts arkeologiskt, 
exempelvis utifrån analyser av de ackumulerade måltidsrester som deponerats 
i ett vattenhål utanför Eketorps borg (Backe m. fl. 1994; Herschend 1997:63 
ff). De rituella måltiderna var en del i offer blotet, vilket leddes av härskaren 
eller dennes företrädare, som agerade utifrån en kollektiv acceptans. Blotet ägde 
enligt yngre och till viss del källkritiskt problematiska texter rum på ett hov 
som då kan anses motsvara en storgård med hall och harg. Dessa funktioner 
kan möjligen ha rymts i hallen, vilket (Eyrbyggar Saga) beskrivningen av Torolfs 
gård Hovstad kan tänkas ge uttryck för. Det är också troligt att de kan ha varit 
mer komplext ordnade, vilket de många glidande rumsbegreppen kan indikera. 
I skriftliga källor som är äldre än de ovan nämnda, kan blotet också sättas i 
samband med viet, vilket i vissa fall synes ha ”förvaltats” av härskaren eller en 
företrädare till denne (a.a.:84 f; jfr Sundqvist 2002:196 ff och anförd litt.). I 
kapitlets inledning diskuterades i korthet begreppen vi och stavgard som heliga 
platser i betydelsen helgade områden, där offerlundar eller harg kunde vara 
belägna (Kyhlberg 1991:108 f). I Järrestad kan fyra rumsliga företeelser identi
fieras som samtliga kan tillskrivas betydelser i detta sammanhang; dels den
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integrerade byggda miljön bestående av hall, innergård och sidohus, och dels 
våtmarken med brunnar och skörbränd sten. Frågan är hur denna komplexa 
rumslighet kan tänkas ha fungerat i det festandeperspektiv som föreslogs?

Ser vi till det undersökta utsnittet av våtmarken, så råder det inte tvivel om att 
denna miljö fyllde funktioner i samband med biot och festande, men det är be
tydligt svårare att mer exakt specificera arten av aktiviteter. Det arkeologiska 
materialet utgörs väsentligen av en yta som hårdgjorts med skörbränd sten (kok
sten), och brunnar. De i flera fall speciella konstruktioner som påvisats tyder, i 
likhet med den nämnda platsfixeringen, att brunnarna tillmätts en helighet. Några 
depositioner kan uppfattas som offer eller rituella transformationer, medan djur- 
bensmaterialet är svårare att tolka. De omfattande måltidsrester som framkom i 
det nämnda vattenhålet vid Eketorp representerade blotfester som avhållits i flera 
generationer. Det står klart att djurbenen i Järrestadbrunnarna inte kan karakte
riseras som måltidsrester i denna mening. Med tanke på att större, intakta ben 
och kraniedelar dominerade i materialet, är det troligt att benen avspeglar hand
lingar från de moment som föregår den rituella måltiden, och att de kan relateras 
till begreppen slakta (soa) och offra {senda). Den hårdgjorda ytan och tillgången 
till vatten gör att platsen uppenbarligen var en väl lämpad slaktplats. Frågan är 
om båda dessa handlingar avspeglas i benmaterialet från brunnarna?

Flela, eller delar av de djur som slaktades, exempelvis kranierna, kan, i en
lighet med Ibn Fadians ovan nämnda redogörelse ha spetsats på störar och 
varit exponerade en tid i denna miljö, eller på innergården vid hallen. Gnag- 
märken och spår efter vittring visar att åtminstone en del av benen hade expo
nerats en tid innan de slutligen deponerades i brunnarna. Fyndomständigheterna 
visar också på att benen deponerades i brunnarna efter hand, i samband med 
att brunnarna fylldes igen. Om vi tänker oss brunnen som ett gränssnitt mellan 
olika världar är det kanske rimligt att tänka sig att ett sådant arbete var förenat 
med vissa procedurer. Syftet kan exempelvis förstås i termer av att det gamla 
brunnshålet stängdes, i samband med grävningen av det nya.

Frågan är då om storkok och bryggning ägde rum i denna miljö? Ur praktisk 
synpunkt kan man konstatera att vattnet var tillgängligt. Själva gestaltningen 
av miljön indikerar också att så var fallet. Detaljer i brunnskonstruktionerna, i 
synnerhet de ljusa stenflisorna som ställts i ett kar, visar att vattentäkten var av 
ett mycket speciellt slag. Detta intryck förstärks genom terrängförhållandena 
och genom att brunnen omgärdades av skörbränd sten. Gestaltningen av plat
sen som helhet betraktad framstår som en metafor för ett storkok; brunnarna 
kan ses som kittlar, vilka omgavs av koksten. Platsen ger allmänt intryck av att 
ha varit ämnad åt aktiviteter i större skala.

Intogs i så fall också offermåltiden på denna plats? Här saknas måltids- 
resterna, det vill säga mindre, fragmenterade benrester. Sådana finns i större

267



mängder i hallområdet, men artmässigt finns det inget som tyder på att dessa 
skall ses som lämningar efter rituella måltider i samband med blot. Det fram
står då som rimligt att, i likhet med Herschend förmoda att resterna efter den 
rituella måltiden samlades ihop och återbördades i det vatten, fen, som också 
användes i storkoket (Herschend 1997:85), vilket i så fall kan ha skett på en 
annan plats i våtmarken. De andra föremålskategorier som framkom i form av 
några keramikskärvor, en dryckesskål och ytterligare några träkärl, kan mer 
allmänt sättas i samband med festande, men de kan också ses som nedläggelser 
som snarast har ett metaforiskt samband med miljön.

Ytterligare några omständigheter skall betonas. Ovan nämndes att föremål 
och djurben i övrigt var sällsynt förekommande i denna miljö, liksom avsatta 
kulturlager. Vidare innehåller det rika makrofossilmaterialet från brunnarna få 
inslag av odlade växter. Istället karakteriserades närmiljön av en öppen våtmarks- 
och ruderatmarksvegetation, och en riklig förekomsten av brännässla tyder på 
att ”våtmarken kring brunnarna tillförts hushållsavfall och annan kväve- 
berikning” (Lagerås 2003:264). Detta, i kombination med att mer omfattande 
avsatta kulturlager och föremålsfynd saknades på den hårdgjorda ytan, utgör 
de huvudsakliga argumenten för uppfattningen att platsen utnyttjats intensivt 
men sporadiskt. En sådan tolkning, som grundas på en i vissa stycken negativ 
bevisföring, är naturligtvis förenad med källkritiska problem. Så kan exempel
vis städning ha bidragit till denna bild.

Sammanfattningsvis uppfattas våtmarksmiljön som en av flera heliga plat
ser inom ett helgat område, där bland annat återkommande blotfester ägde 
rum, och där fruktbarhetskulten stod i centrum. Vatten som hämtades från 
brunnarna användes för slakt, kokning av kött och bryggning av mjöd eller öl, 
det vill säga de olika momenten i blotfesten, men huruvida dessa ägde rum i 
denna kontext, eller i den byggda miljön, är inte möjligt att avgöra. Detsamma 
gäller frågan var festmåltiden och offret ägde rum. Jag skall avslutningsvis åter
komma till denna problematik, men först skall aktiviteterna i ”det torra” dis
kuteras, det vill säga i hallområdet och de närmaste omgivningarna.

Åter upp till hallen

Analysen av djur bensmaterialet från grophusen uppvisar en artsammansättning 
som överensstämmer med material från andra järnåldersbosättningar i södra 
Skåne (Nilsson 2003). Frågan är då vad detta kan betyda, sett i relation till 
diskussionen som fördes kring matberedningen i våtmarken, som sattes i sam
band med blotfesten. Vad representerar djurbenen i grophusen vid hallkomplexet 
i förhållande till materialet i brunnarna?

Grundläggande frågor kring dieten under yngre järnålder har diskuterats av 
Sven Isaksson (2000), som ger flera infallsvinklar på denna problematik (jfr
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Hansson 1997). Isaksson utförde kemiska analyser av keramikskärvor med spår 
efter matrester som valdes från bosättningar vilka antogs representera varie
rande sociala skikt, såsom huvudgårdar i Vendel och Valsgärde, och ytterligare 
en bosättning som antogs representera en lägre social nivå. Dessa jämfördes 
med ett urval av skärvor från gravfält och ceremoniella kontexter. I analysen 
ingick också ett detaljstudium av den förmodade huvudgården i Vendel, diskus
sioner kring artefakter i gravkontexter med koppling till matberedning, och en 
analys av matbegreppet, bland annat utifrån äldre norröna texter. Köttets och 
mejeriprodukternas ideologiska koppling kan utläsas genom textanalyser och 
genom fynd av bland annat köttspett i prestigegravar. Det mönster som fram
trädde genom de kemiska analyserna stödjer denna uppfattning; spår efter ani- 
malisk kost fanns tydligast i gravar och ceremoniella kontexter, medan spår 
efter vegetarisk kost dominerade i bosättningskontexter.

Vissa variationer framträdde på bosättningsnivå som sattes i relation till so
ciala nivåer och ekonomisk organisation. På huvudgården i Valsgärde domine
rade vegetabilierna, vilket dels föreslogs vara en konsekvens av närheten till ett 
centrum i Gamla Uppsala, och dels av gårdens höga befolkningstal. Generellt 
antogs ett samband råda mellan befolkningstäthet och spannmålsproduktionens 
omfattning; ju fler människor, desto mer vegetabilier. I den perifert belägna huvud
gården vid Vendel var inslaget av animalier större men analysen indikerade också 
att skillnader rådde inom denna ”domän”. Materialet innefattade dels den under
sökta huvudgården, och dels en närbelägen gård som antogs representera ett hus
håll med fri status, men underordnat huvudgården. Den större andelen animaliska 
produkter på denna underordnade gård förklaras utifrån dess gynnsamma läge i 
förhållande till betes- och ängsmarker, och kan då uppfattas som ett exempel på 
specialisering inom ramen för den överordnade godsdriften (jfr Callmer 2001).

För Järrestads vidkommande kan en motsvarande, hypotetisk diskussion 
föras utifrån djurbensanalyser (Nilsson 2003), makrofossil (Moltsen 2002; Lage
rås 2003), indikationer på matberedningsplatser utöver den ovan diskuterade 
våtmarken, och områdets vegetation (Lemdahl 2003; Lagerås 2003; Liljegren 
& Björkman 2003). Köttets ideologiska betydelse har redan framhållits, och 
frågan är då hur man skall ställa sig till en vardaglig konsumtion av kött på 
huvudgården? Isaksson menar, utifrån analysresultaten, att kött- och mejeri
produkter var av begränsad betydelse i vardagsdieten (Isaksson 2000). Efter
som också Järrestad har uppfattats som huvudgården i en centralbosättning, 
där den egna hushållningen kan ha varit omfattande och länkad till olika kate
gorier av underordnade hushåll, så är det rimligt att tänka sig att vegetabilier 
var av betydelse i vardagsdieten också på denna plats. Genom att försöka vidga 
analyser av konsumtionsmonstret i Järrestad till att omfatta också dessa aspek
ter, kan huvudgårdens roll i relation till andra gårdsenheter diskuteras.
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Av pollenanalyserna att döma var det issjösediment som Järrestad anlades på i 
första hand att betrakta som en hävdad betesmark, ända sedan området togs i 
bruk för permanent bosättning under tidigneolitikum (Liljegren & Björkman
2003). Materialet tyder på att en viss odling kan ha ägt rum på platåns slutt
ningar, men att den var av mycket begränsat omfång under hela förhistorien. 
Mot slutet av äldre järnålder finns tecken på att betesmarken försämrades nå
got, samtidigt som odling fick en marginellt större betydelse. Dessa analyser i 
kombination med analyserna av brunnssedimenten (Lagerås 2003) och insekts
analysen (Lemdahl 2003) ger ett ovanligt entydigt besked om miljöns gestalt
ning, och om vegetation och markanvändning under yngre järnålder. Det rör 
sig om ett vidsträckt, öppet, och trädlöst gräslandskap där betesdjuren, främst 
häst och nötkreatur, dominerade. Slåtterängar kan också ha funnits, men egent
liga belägg för ställning saknas i det arkeologiska materialet. I anslutning till 
våtmarken fanns kärrmarksvegetation, och de centrala delarna av bosättningen 
och sluttningen ned mot våtmarken kan beskrivas som ruderatmarker, där tramp
tåliga växtarter dominerade. En del träd, i synnerhet al, kan ha vuxit som en 
bård utmed ån, men inget tyder på att träd växte i anslutning till huvudgårdens 
centrala delar eller i våtmarken. Pollenanalyserna indikerar att en viss, svår- 
kvantifierbar odling av korn och vete kan ha ägt rum i området, och de förkol
nade sädeskornen i stolphål och andra anläggningar bestod också främst av 
olika slags korn och vete (Lagerås 2003). Den sammanlagda åkerarealen be
döms emellertid inte ha varit stor, och det är inte heller troligt att den var belä
gen i anslutning till de undersökta delarna av huvudgården. Först under perio
den då huvudgården gick ur bruk ökar odlingsindikationerna (Liljegren 8c Björk
man 2003). Av de i övrigt få indikationer som fanns på odlingsväxter, är det 
naturligtvis av intresse att konstatera att humle och lin kan ha odlats, eller 
åtminstone hanterats på platsen, och de humlefrön som identifierades i brun
narna sätts också i samband med en tidig introduktion av humlekryddat öl på 
platser av central karaktär (Lagerås 2003:65 f). De förmodade honungsbina 
som framkom genom insektanalysen kan också sättas i samband med framställ
ningen av jästa drycker, mjöd eller öl (Lemdahl 2003).

Det finns således inte påfallande tydliga tecken på att en särskilt omfattande 
produktion av vegetabilier skulle ha ägt rum i hallkomplexets närhet, eller i 
Järrestad överhuvudtaget. Eventuella åkrar var sannolikt små, och belägna ett 
stycke bort. Betydligt fler indikationer finns på djurhållning. Förekomsten av 
flera fyrstolphus i anslutning till hallområdet bör också nämnas; totalt identi
fierades sju sådana hus. Dessa kunde inte dateras, och i något fall var tolkning
en osäker9. Det är möjligt att dessa skall ses som förvaringsplatser för foder. 
Platser för uppställning kunde inte identifieras, och det framstår som troligt att
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hushållen på de underordnade gårdsenheterna skötte det mesta av djurhållningen. 
En annan möjlighet är att sådana resurser fanns i anslutning till hus 16, och att 
de helt enkelt inte berördes av undersökningen.

I viss utsträckning påverkades säkert makrofossilmaterialets representativi
tet genom urvalet av analyskontexter, där stolphål utgjorde den dominerande 
kategorin. A andra sidan ger makrofossilinnehållet i brunnarna ett liknande 
intryck. Detta förstärks genom att ceralierna i makrofossilmaterialet endast 
utgjordes av förkolnade sädeskorn; inga övriga delar av sädesaxen var repre
senterade. Avsaknaden av tröskrester sammanhänger säkert också med att dessa 
hade mindre möjligheter att förkolnas och bevaras, men den totala frånvaron 
av sådana rester utgör också en indikation på att odling och processande av 
spannmål inte var någon omfattande verksamhet på platsen (jfr Lagerås 2003). 
Resonemanget stärks av att inga sådana rester fanns i de brunnsprover som 
analyserades.

Förmodligen hade detta negativa resultat ändå påverkats om fler makro- 
fossilanalyser gjorts av de kontexter som i flera fall skall uppfattas som mat- 
beredningsplatser. Sådana fanns främst i anslutning till själva hallkomplexet, 
och kanske tydligast på sluttningen ned till våtmarken (fig. 58). På sluttningen 
fanns ett grophus med rökugn (hus 45), och ytterligare några grophus med 
indikationer på eldstäder. Sammantaget kunde primära härdanläggningar av 
olika slag konstateras i elva av de 22 grophusen som undersöktes, vilket är ett 
relativt stort antal, sett i ett jämförande perspektiv.

Några tämligen ovanliga anläggningar som kan förknippas med matberedning 
undersöktes också; exempelvis en friliggande jordugn för permanent bruk, vilken 
tolkades vara en brödugn (Al964). En kvarnsten fungerade som ugnsplatta, och 
ugnen sköttes från en anslutande grop. I den västra delen av undersökningsytan 
identifierades två gropar, vars kanter hade varit fodrade med vidjor (A55122, 
A81580). Eftersom träet var förkolnat ligger det nära till hands att koppla dem till 
någon form av torkning eller rökning. Det är naturligtvis svårt att avgöra i vilken 
grad grophusen med härdanläggningar skall kopplas till matberedning, eftersom 
härdanläggningarna också kan ses i relation till uppvärmning och hantverk.

De grophus som innehöll större mängder skörbränd sten har beskrivits i ett 
annat sammanhang (Söderberg 2003 red: appendix II 398 ff). Det konstatera
des då att spisröseliknande anhopningar av skörbränd sten fanns i flera hus vid 
hallkomplexet, bland annat i det grophus som uppfördes efter det att hus 1 gått 
ur bruk. Det var svårt att urskilja regelbundna strukturer i i dessa anhopningar. 
I några fall förefaller det vara troligt att en härdanläggning var i bruk under 
husets funktionstid, och att denna sedan byggdes på, efter det att huset rivits 
ned. Det går emellertid inte att avfärda möjligheten att den skörbrända stenen
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Fig. 58. Anläggningar som primärt associeras med beredning av mat och dryck. Hall och palissad- 
omgärdat område (skede 2) har adderats för att tydliggöra de rumsliga relationerna.

Features primarily associated with the preparation of food and drink. The hall and palisa
ded enclosure (phase 2) have been added in order to elucidate the spatial relations.

helt enkelt dumpats i grophusen, när husen upphört att vara i bruk. En möjlig
het kan emellertid vara att grophusen använts sekundärt som sjudegropar på 
samma sätt som på gården Hofstadir, det vill säga för torrkokning av kött, och 
snarast då hela djurkroppar. Detta gäller i synnerhet hus 44 som anlades efter 
det att huset på innergården gått ur bruk, och det något äldre hus 54 som var 
beläget ett litet stycke väster om hallområdet (fig. 58). Båda dessa hus innehöll 
mycket stora mängder skörbränd sten, i synnerhet det senare. Ytterligare några 
grophus söder om hallarna innehöll vad som får betecknas vara ovanligt mycket 
skörbränd sten.

Konsumtionen kan också belysas utifrån skillnaderna mellan grophuskon- 
texter och brunnar genom de variationer i djurens slaktåldrar som inledningsvis 
diskuterades. Spädgrisar fanns exempelvis endast i grophusen, och kalvar var 
också mer frekvent förekommande i dessa. Om vi väljer att acceptera Isakssons 
förslag, att kött var av begränsat betydelse i vardagsdieten, så är det troligt att 
en hel del av djur benen i grophusen visserligen härrörde från gästabud och
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festande, men att det då kan ha rört sig om tillställningar av ett annat slag än de 
indikerade kultfesterna som materialet i våtmarken får anses återspegla. De 
senare kan då hypotetiskt tänkas ha haft karaktären av offerfester som involve
rade hushållen inom ett större område. Djurbenen i grophusen kan i stället 
antas representera konsumtionen i hallmiljön, i form av gästning och festande 
som involverade hirden, anhängare, gäster, och speciella kategorier av klienter. 
Djurbensmaterialet i hallmiljön kan naturligtvis också mer generellt, och i lik
het med materialet från brunnarna, ses mot bakgrund av de många belägg som 
visar att givmildhet med mat var av stor social betydelse (Isaksson 2000 och 
anförd litt.). Konsumtion av kött i hallområdet och näromgivningarna, och 
främst då gris- och nötkött, slöt i så fall uppenbarligen an till en slags normal
konsumtion på platser där man kan tänka sig att mer välmående hushåll var 
representerade (Nilsson 2003). Noggrannare analyser av slaktåldrar skulle för
modligen visa att spädgrisar och årskalvar var mer frekvent förekommande på 
dessa gårdar. De föremål som med större säkerhet skulle kunna belysa detta var 
emellertid få; några enstaka skärvor av bägarglas förekom i hallkomplexet och 
dess omedelbara närhet. Några föremål av kopparlegering skall också nämnas. 
Väster om hallområdet framkom några fragment av kopparlegering som vikts, 
och som sannolikt har varit kärl. I ett grophus framkom dessutom ett beslag av 
koppar som kan var skoningen till en mynningskant tillhörig ett dryckeskärl av 
trä eller horn. I keramikmaterialet identifierades i några enstaka fall fragment 
av små kärl, som möjligen skall ses som bägare (jfr Brorsson 2003).

Fragment av en rumslighet
I detta avsnitt har möjligheterna att anlägga ett perspektiv på Järrestad där mat 
och festande står i centrum utforskats. Ambitionen var att försöka avgöra om 
olika typer av fester och festande kan spåras i materialet, och om de i så fall kan 
tänkas knyta an till ett rumsligt mönster. Det föreslogs att de källkategorier som 
är relevanta i en diskussion kring konsumtionsmönster på huvudgården avspeg
lar två huvudsakliga typer av festande. Djurbenen i grophusen vid hallområdet 
uppfattas primärt som rester efter gästning och gästabud, det vill säga tillställ
ningar som antas ha involverat anhängare, allierade, och klienter med traktering 
av mat, dryck och gåvor från den ”mytiska smedjan”. Djurbenen i brunnarna 
föreslås representera den kollektiva blotfesten, det vill säga en fest som involve
rade ett bredare socialt skikt i området. Det sistnämnda materialet är emellertid 
sekundärt deponerat, och de handlingar det avspeglar kan inte säkert knytas till 
denna miljö. Ser man till miljön som helhet kan det konstateras att fyndmaterialet
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skilj de sig från hallområdet genom att föremålen trots att bevaringsförhållandena 
var mycket goda var få och enkelt utförda. I hallområdet där bevarings
förhållandena var dåliga, var föremålen inte heller så många, men i flera fall av 
mycket hög kvalitet.

Det förefaller i alla händelser som om resterna efter dessa båda kategorier 
av konsumtion har separerats, men de problem som sammanhänger med repre
sentativitet och bevaringsförhållanden gör diskussion problematisk. I enlighet 
med beskrivningar i den norröna litteraturen, och arkeologiska iakttagelser på 
gården i Borg och andra miljöer som diskuterats, skulle det vara rimligt att 
uppfatta huset på innergården som ett harg, där representationer av gudarna 
förvarades. En sådan tolkning grundas på analogislut, och får visst stöd genom 
analysen av anläggningens arkitektur och rumslighet. Huset och innergården 
kan då karakteriseras som en rituell ”multifunktionell ” miljö, där smidet var 
en av flera komponenter.

Om en sådan tolkning är riktig, så kan det konstatera att ben från offrade 
djur och rituella måltider har deponerats på andra platser (med reservationer 
för bevaringsförhållandena) och att den mer övergripande rumsligheten i Järre- 
stad var betydelsebärande. Som Andreas Nordberg uttrycker det, är det ”inte 
ovanligt att särskilda platser för religionsutövning ges en kosmologisk symbo
lik som gestaltar platsen ifråga som en mikrokosmisk reduplikation av världs
alltet” (Nordberg 2003:170). Denna infallsvinkel har hittills främst diskuterats 
för hallens vidkommande, där högsätet antas ha fyllt funktionen som en slags 
mittpunkt, en världspelare (a.a.). Nordberg konstaterar emellertid också att 
”Världsaxeln är intimt förbundet med den kosmiska källan i de kosmologiska 
myterna. Vanligen tänks denna ligga vid eller under världsträdets rötter”. Ur 
denna brunn sprang den kosmiska vätskan som i de fornnordiska myterna be
stod av mjöd” (a.a.:171). Denna kosmologiska symbolik gestaltades med en 
mycket distinkt rumslighet i Järrestad.

De platser som kan associeras med matberedning framstår sammanfattnings
vis som relativt sett många och differentierade, och var inte begränsade till 
köksutrymmen i hallar eller hus. Det är troligt att grophusen i en del fall skall 
uppfattas som specialiserade kokhus, och de kan också kan ha använts sekun
därt som kokgropar. Sammantaget finns det många och tydliga indikationer på 
tillredning av mat i Järrestad, sett i relation till yngre järnåldersbosättningar i 
allmänhet, vilket således utgör ett karakteristiskt drag för miljön som sådan (jfr 
Pilø 2002). Konsumtionen av kött, där dock resterna från själva blotmåltiderna 
saknas, framstår som särskilt omfattande, vilket stämmer väl med Isakssons slut
satser, att köttkonsumtion dominerade i rituella och ceremoniella sammanhang 
(Isaksson 2000). Som kontrast framstår spåren efter produktion och processande
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av vegetabilier som relativt sett få. Istället finns de mer ovanligt förekommande 
indikationerna på beredning av mjöd eller öl.

De aspekter på Järrestad som har diskuterats i detta kapitel ligger till grund 
för hypotesen att huvudgården kan delas in i tre kategorier. Gården i väster, 
som främst representeras av hus 16, har uppfattats som ett permanent residens 
för en ledande familj, eller dess företrädare på platsen. Denna enhet vet vi, kort 
sammanfattat, inte mycket om. I öster utgör området med hall och palissad- 
omgärdat område en distinkt kategori. Dess relation till den undersökta delen 
av våtmarken kan karakteriseras i enlighet med Nordbergs ovan relaterade 
beskrivning, som en helhet, uppbyggd av två delar. De båda delarna känneteck
nas av följande motsatspar; hallområde : våtmark, högt: lågt, torrt: vått, man
ligt : kvinnligt, kultur : natur, asar : vaner, död : liv (jfr Schjødt 1991b). En 
liknande ritualiserad rumslighet diskuterades också i ett mikroperspektiv, och 
sågs som en slags prototyp för hallens disposition. Man kan också hävda att 
denna föreställning ligger till grund för sammansättningen av den rituella 
nedläggelsen av pärlorna i den västra delen av hallen, eller slaggskållan i brun
nen. En sådan tolkning, som är strukturalistiskt inspirerad, är naturligtvis bara 
en av flera möjliga infallsvinklar som kan anläggas på rumsligheten i Järrestad. 
Den dualism som myterna ger uttryck för kan ge den ett visst stöd. Det faktum 
att den bygger på motsatspar är dess styrka, eftersom det tydliggör vissa aspek
ter som uppfattas som betydelsefulla för gestaltningen av rummet. Samtidigt 
utgör det en svaghet, genom att rumsligheten förenklas starkt.

En annan infallsvinkel på rumsligheten kan vara de kognitiva associations
modeller som har presenterats av Sven Isaksson, och som utgår från nyckel
symbolerna ”köttspettet” och ”kokkitteln” (fig. 59). Denna framstår som intres
sant inte minst med tanke på den vikt som lagts vid festandets betydelse i Järrestad. 
Modellen kan sägas både sammanfatta och addera ett delvis annorlunda, och 
mer komplext innehåll till de ideér och begrepp som diskuterats här (Isaksson 
2000:27 f). Rumsligheten skulle då, på en betydelsenivå, representera å ena sidan 
den ”aristokratiska festen” som var individcentrerad och koncentrerad till hallen 
och den palissadomgärdade innergården, och å andra sidan den kollektiva offer
festen, där härskaren agerade som kollektivets företrädare i fruktbarhetskulten. 
Det blygsamma materialet från våtmarken, utan några som helst ”status
indikationer” ger också intryck av att representera ett bredare socialt spektrum.

I en sådan social och kosmologisk tudelning kan palissadens funktion möjli
gen ha varit att markera och kanske också ideologiskt legitimera en social ord
ning och, inte minst, att rent praktiskt förenkla hanteringen av en social differen
tiering. Enligt denna modell utgör således våtmarken den minsta gemensamma 
nämnaren i kulten, medan hall och hallområde är avsedda för en elit. En sådan
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social tudelning är svårare att identifiera i de andra miljöer som har diskuterats 
i detta arbete. Här kan man möjligen knyta an till problematiken kring torr- 
respektive våtkokning. Den kolossala skärvstensanhopningen i Lejre skulle då 
kunna indikera närvaron av en kollektiv blotplats i anslutning till det så kallade 
verkstadsområdet nära ån, ett stycke från hallmiljön. En annan möjlighet är 
naturligtvis att skärvstenen på denna plats mer exklusivt utgör lämningar efter 
framställningen av jästa drycker som inmundigades i hallmiljön. Våtmarken i 
Järrestad skulle förvisso också kunna uppfattas på ett liknande sätt, men här 
finns ju faktiskt brunnarna och djurbenen som mer direkt indikerar handlingar 
i samband med offerfesten. Kokgroparna i Toftegård skulle då möjligen indi
kera att denna gårdsanläggning inte hade någon direkt koppling till en mer 
utbredd kollektiv offerkult. Det kött som tillreddes i denna miljö var kanske 
istället primärt ägnad åt gästabudet och en begränsad ”aristokratisk” offer
kult.

En ritualiserad rumslighet av det slag som skisseras för Järrestads vidkom
mande kan då tänkas ha en koppling till platsens mer specifika funktion. Till- 
trädesanalyserna syftade ytterst till att diskutera vilken social tillhörighet och 
vilka funktioner hallarna kan tillmäta i detta perspektiv. Högsätets placering 
befanns då vara av central betydelse, på flera plan. Den avgörande skillnaden 
antogs bestå i om högsätet var placerat enligt ett äldre koncept, centralt på den 
norra långsidan i salen, eller om det var placerat i den stora salens kortsida. 
Den senare placeringen föreslogs ha introducerats i Järrestad under 700-talet, i 
och med att hallkomplexet skede 2 uppfördes. Vidare föreslogs att den nya 
placeringen av högsätet exponerades i anläggningens fasad, och att detta kon
cept anspelade på föreställningar om härskarens genealogi och gränsöverskri
dande kvaliteter. Det befanns troligt att detta koncept överförts från anlägg
ningen vid Tissø, där det synes ha etablerats under 600-talets senare del, efter 
en omstrukturering av denna anläggning. Ungefär samma datering kan tillmä
tas ett liknande koncept i Lejre, där rumsligheten emellertid var av en något 
annan art, eftersom anläggningen var permanent i bruk. Det senare indikeras 
genom hallens storlek och komplexa rumslighet, och genom att hallen inte var 
fysiskt integrerad i ett palissadomgärdat område. Den direkta kopplingen mel
lan hall och inhägnat kultområde som de båda förstnämnda anläggningarna 
uppvisar, ger uttryck för en starkt ritualiserad rumslighet, som blockerar ett 
permanent bruk. En sådan rumslighet kan hypotetiskt förknippas med härskar
ens centrala betydelse som yttersta garant och främsta beskyddare av kulten, 
vilket så att säga är en förenande aspekt av makten.

Högsätets placering i Toftegård och Slöinge antas däremot vara oförändrat 
den samma, centralt på den norra långsidan. Högsätets förmodade placering i 
de fem anläggningarna har sammanställts i tabell 2. Det rumsliga förhållandet
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Plats
Högsäte vid 

langsida
Högsäte vid 

kortsida Residens Gästning

Lejre X X

Tissø X X

Järrestad X X Skede 1? Skede 2 och 3

Strøby Toftegård X X

Slöinge X X

Tabell 2. Högsätets placering som indikator på hallens sociopolitiska tillhörighet och funktion.

The location of the high seat as an indicator of sociopolitical affiliation and function of 
the hall.

mellan hall och kultplats i Toftegård skiljer sig genom att de inte är rumsligt 
integrerade, men ändå var avsedda att ses som en arkitektonisk helhet. Det bör 
också påpekas att uppförandet av nya hallar på ett visst avstånd från de gamla 
indikerar att hallen också i detta fall kan ha varit ett residens. För Slöinges 
vidkommande är detta mer problematiskt att diskutera, men i analogi med de i 
flera avseenden likartade förhållandena i Toftegård får det anses vara en möj
lighet.

Jag vill då föreslå att de diskuterade anläggningarna kan delas in i två grup
per som representerar två sociala kategorier inom de aristokratiska nätverken. 
Det yppersta skiktet, som associeras med det individcentrerade centralpers
pektivet representerar släktgrupperingar som förknippas med kungavärdighet 
och överherravälde. Skiktet under denna nivå, som associeras med högsätets 
traditionella placering, representerar släktgrupperingar som utövar det lokala 
eller regionala herraväldet. Dessa båda skikt uppfattas inte som statiskt åt- 
skiljda; hallsekvensen i Järrestad ger i själva verket uttryck för en förändring 
därvidlag, från herravälde (skede 1) till överherravälde (skede 2 och 3). I de 
sekvenser som diskuterats här utgör den emellertid det enda exemplet på en 
sådan övergång.

För att kunna utöva ett överherravälde relaterar den förstnämnda katego
rin till två kategorier av hallar; permanenta residens och gästningshallar. På 
de platser som hypotetiskt antas ha fungerat som en slags gästningsgårdar, 
och syftade till att upprätthålla ett överherravälde, kan man, som Jørgensen 
föreslår, tänka sig att stora mängder människor samlades vid de tillfällen då 
anläggningen var i bruk, åtminstone vid de tillfällen som detta sammanträf
fade med kultfester som var invävda i begivenheter av rättslig och ekonomisk

278



art. Modellen är analog med bruket av de karologingiska pfalzanläggningarna 
(Jørgensen 2002).

Ett annat exempel har diskuterats av Herchend; den kungliga anläggningen 
Yeavering i Northumberland, som av Bede betecknades som en villa regia, det 
vill säga en kungsgård i Bernicia (Berschend 1998:11). Stora delar av denna 
spektakulära anläggning har undersökts (Hope-Taylor 1977). Den uppfördes 
på en markerad krönplatå på höjderna invid dalgången till vattendraget Glen, 
som mynnar ut i floden Tweed. Platsen är belägen i en perifer del av central
bygden i denna region (jfr Bradley 1993).

Yeavering uppvisar rumsliga och andra drag som är intressant att diskutera 
i förhållande till Järrestad såväl som Tissø och Lejre. I fas IIIa-c uppfördes flera 
byggnader utmed en cirka 600 meter lång linje, vars ändar markerades av grav
högar, och områden med skelettgravar. Dessa föreslås, från väster, vara ett tem
pel, en romersk amfiteater i trä (!), samt en hallanläggning med en palissadom- 
gärdad gård (fig. 60). I anslutning till den tempelliknande byggnaden undersöktes 
ett kokhus, som kan sättas i samband med festande.

Utan att gå in i detalj på hallanläggningen kan det konstateras att högsätet 
antas ha varit placerat i enlighet med centralperspektivet, och att den slöt an till 
en övergripande axel som knöt samman de olika delarna av komplexet. Ytter
ligare ett förmodat högsäte, framför läktarna i amfiteatern, var integrerat i 
denna axel. Högsätet i den stora hallen var placerat på ett likartat sätt som i 
Järrestad i förhållande till den diskuterade ”scendörren” och härden. Vidare 
fanns spår efter plattformar för såväl bänkarrangemang som högsäte (a.a.:125 
ff). Högsätet i Yeavering framhävdes således i det övergripande arkitektoniska 
arrangemanget, vilket för tankarna till det förslag som lagts fram här, att hög
sätets placering i Järrestadhallen (skede 2) exponerades i palissaden. I Yeavering 
exponerades emellertid högsätet i hela anläggningens grundplan.

Hope-Taylors kronologiska diskussion är i vissa avseenden mycket detalje
rad, i och med att han gör ett försök att knyta enskilda hallar till de kungar som 
nämns i regentlängden. Hallen A2 och templet D2b som visas i figur 60 föreslås 
ha uppförts decennierna kring 600, vilket är av intresse sett i relation till de 
diskussioner som förts kring etableringen av hallsekvenserna i södra Skandina
vien. Det föregående skede II i Yeavering, som antas markera inledningen av 
den ”anglosaxiska” fasen på denna plats, antas motsvara perioden cirka 550 
till 600 (a.a.: 198 f, 308 ff). Denna datering motsvarar i stora drag det äldsta (?) 
skedet i de här diskuterade miljöerna, som tydligast markeras genom uppföran
det av den stora högen i Lejre och den hall som upptäcktes år 2004, och gården 
på Bulagerbro vid Tissø. Av mer specifikt intresse för de diskussioner som förts 
kring Järrestad är att fyndmaterialet från den monumentala miljön i Yeavering 
inte framstår som särdeles imponerande, samtidigt som flera fynd kan beskrivas



Fig. 60. Yeavering fas Illab. A2: Hall med det palissadomgärdade området. E: Amfiteater. D2: Tem
pel och begravningsplats. Den streckade byggnaden invid D2 associeras med beredning 
av mat i den föregående fas II.

Yeavering phase Illab. A2: Hall with palisaded enclosure. E: Amphitheatre. D2: Temple 
and burial ground. The building with dashed line close to D2 is associated with food 
preparation in the previous phase II (Hope-Taylor 1977:160).

i termer av rituella nedläggelser. Så framkom exempelvis omfattande nedläggelser 
av djurben, främst kranier av nötkreatur, i anslutning till ingångar och väggar i 
det förmodade templet (D2) i väster (a.a.:108). Ytterligare en iakttagelse är att 
den miljö som togs i anspråk för kungsgården hade utnyttjats under en rad perio
der, som begravningsplats, kultplats och befästning (Bradley 1993).

Utan att hårdra jämförelsen mellan Yeavering, Järrestad, och de sydskandi- 
naviska hallmiljöerna, så kan det konstateras att flera intressanta likheter finns. 
Den formaliserade och ritualiserade rumsligheten i enlighet med centralperspektivet 
har förvisso drivits betydligt längre i Yeavering vid tiden kring år 600 än vad
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den någonsin kom att göras i de skandinaviska miljöer som diskuterats. Fak
tum är ju att det inte finns några säkra belägg på lokaliseringen av högsätet 
enligt centralperspektiv förrän under andra hälften av 600-talet. Analyser av 
de äldsta anläggningarna som framkommit vid Lejre och Tissø kan möjligen 
förändra denna bild. Hur som helst var förutsättningarna för maktens centrali
sering av en annan art i södra Skandinavien, och att rumsligt arrangera de 
religiösa och rättsliga funktionerna såsom underordnade hallen och högsätet i 
ett centralperspektiv var förmodligen varken önskvärt eller möjligt i södra Skan
dinavien.

Epilog
Det material som har behandlats i detta kapitel indikerar att en genomgripande 
förändring skedde i Järrestad vid övergången från skede 2 till skede 3, det vill 
säga decennierna kring 900-talets mitt. Den yttrade sig dels genom att bebyg
gelsen i området kring hallkomplexet omstrukturerades, och dels i att själva 
hallkomplexet omgestaltades. Det får anses vara troligt att hallen, hus 1, och 
palissaden, upphörde att vara i bruk vid ungefär samma tidpunkt. Rituella ned- 
läggelser i de båda senare anläggningarna, vilka antas ha fyllt funktioner som 
kulthus (motsvarande harg?) respektive kultplats (motsvarande hov?) föreslås 
indikera riter och ceremonier som utfördes i syfte att binda de makter som 
detta koncept representerade, och på så vis avsluta det.

Vidare diskuterades stolphålsfyllningar och nedläggelser som föreslås indi
kera att uppförandet av den nya hallen också var föremål för omfattande cere
monier, vilka syftade till att rena platsen, beskydda den, och att främja dess 
framgång. Att spekulera i det som inte påträffades vid undersökningen är för
modligen oklokt, men i analogi med det koncept som etablerades på gården vid 
Tissø (och möjligen Lejre) vid ungefär samma tid, och som uppvisar stora lik
heter med Järrestad, så är det rimligt att tänka sig att en gårdskyrka uppfördes 
i anslutning till den nya hallen.

Av intresse är då att aktiviteterna i våtmarken av allt att döma pågick ännu 
en tid, möjligen fram tills dess att gården gick ur bruk. Nedläggelser av häst
ben, båtrelingen i plankskoningen, och en större ansamling östersjökeramik, 
tyder på att fruktbarhetskult och offerfester ägde rum också fortsättningsvis, i 
enlighet med en traditionell praxis. Detta kan betyda att omstruktureringen 
inföll något senare än vad som antagits; kronologin är svår att säkert precisera. 
Att se den kristna läran som ett färdigt koncept leder emellertid sannolikt fel, 
inte minst då hallmiljön i Järrestad får antas ha varit starkt förknippad med 
traditionell kult och sedvänja. Under vissa omständigheter är det tänkbart att
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plats och praxis, eller ideologi och ekonomi, är så intimt förknippade att mer 
genomgripande ideologiska förändringar är svåra att genomföra. Jag menar 
således att Järrestad i skede 3 kan tänkas representera en temporär ”bland
ning” av förkristen sedvänja och kristen ideologi. Det ligger då nära till hands 
att tänka sig flyttningen från Järrestad till Tommarp som ideologiskt betingad. 
Det bör då framhållas att flera exempel visar på att förkristna kultplatser fram
gångsrikt kunde omvandlades till kristna kultplatser (Andrén 2002; jfr också 
Nielsen 1987,1991). Det är sannolikt att övergivandet av hallarna och de gamla 
kultplatserna till förmån för de nya platser som etablerades också involverade 
skeenden och överväganden av annan art. Mer generellt kan omstruktureringar
na då tillskrivas den nya centralmaktens ambitioner (jfr Anglert 2003).
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► Den tidsrymd som sekvensen av hallar i Järrestad representerar är tankeväck
ande; de 400 till 500 åren motsvarar 16 till 20 generationer. Källmaterialet är i 
vissa avseenden fragmentariskt men får ändå anses visa på att hallen var den 
centrala institutionen för områdets politiska ekonomi under dessa århundra
den. Spåren efter produktion i denna miljö relaterade i första hand till speciali
serat hantverk, varav föremål av rituell karaktär såsom guldfoliebleck, pärlor 
av lokalt mineral, och kanske också amuletter, utgjorde en kategori. Ett hög- 
kvalitativt smide påvisades också, som indikerar att vapen tillverkades på plat
sen. Bronsgjutning och hantering av andra metaller visar att smycken och an
dra föremål tillverkades. En annan typ av produktion var knuten till bered
ningen av den mat och dryck som konsumerades i samband med festande i 
olika former.

Att göra kvantitativa upp
skattningar av de nämnda 
kategorierna leder dessvärre 
inte långt, eftersom endast ett 
mindre utsnitt av platsen un
dersöktes. Den kontrollerade 
och ritualiserade rumslighe
ten, de stora mängderna skör
bränd sten och djurbenen 
som sorterats i vissa kontex
ter låter antyda att festandet tidvis kan ha varit omfattande. Likaså indikerar 
det faktum att regelrätta verkstäder till största delen förefaller att ha varit belägna 
utanför den undersökta ytan, att den specialiserade produktionen är underre- 
presenterad i materialet. Bruket av hallmiljön uppfattades som återkommande 
snarare än permanent, men i enlighet med de resonemang som fördes om den 
politiska ekonomin i kapitel 2 kan en ideologisk materialisering karakteriseras 
som en kontinuerlig process. Eftersom den var knuten till konkreta arbetsupp
gifter strukturerades befolkningens sociala relationer också i en vardaglig praxis.

Omgestaltningarna i hallmiljön indikerar förändring. Vad dessa innebar i 
organisatorisk och ekonomisk mening är oklart. Elur mycket av överföringa
rna kan exempelvis karakteriseras som tributer, och hur stor andel var egen 
produktion under de olika skedena? Mer generellt indikerar hallmiljöns konti
nuerliga upprätthållande att de system och konventioner som reglerade 
produktionsprocesser och överföringar var uthålliga. Hallen i skedel uppfattas 
i analogi med hallarna i Slöinge och Toftegård primärt som uttryck för ett her
ravälde som utövades på lokal eller regional nivå. De individer och gruppe
ringar som utövade detta herravälde var också aktörer i de aristokratiska nät
verken som formerades starkare under denna period. Hallkomplexet i skede 2

6. Landskapet
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och 3 sätts i samband med utövandet av ett överherravälde. Det faktum att 
Järrestad från och med skede 2 i flera avseenden knyter an till hallmiljöerna vid 
Tissø och i Lejre ligger till grund för hypotesen att hallkomplexet skall ses i 
detta perspektiv, som en slags ”kungsgård”. Hallkomplexet vid Tissø förslås ha 
varit sporadiskt utnyttjad, i samband med återkommande besök, medan gårds
anläggningen i Lejre antas ha fungerat som ett permanent residens (jfr Jørgensen 
2002:243 ff).

Ett överherravälde kan då, som föreslogs i kapitel 2, diskuteras utifrån be
greppen delegerad respektive sanktionerad maktutövning (Hermansson 2000: 
63). Genom en delegerad maktutövning utövas överhöghet genom ombud, vil
ket antas förutsätta en institutionell apparat, och en formalisering av sociala 
relationer. Huvudgården drivs således av en förvaltare. En sanktionerad makt
utövning bygger däremot på en ömsesidighet. Ett överherravälde utövas då i 
kraft av personliga band mellan överherre och ledare på lokal och regional 
nivå; de senare utövar herraväldet i kraft av ursprung, tradition och personlig 
kapacitet. Dessa båda former för utövande av överhöghet kan ses i relation till 
tolkningen av gårdskomplexet i Järrestad såsom delat i två delar, med ett mer 
permanent boningshus i väster, och en specialiserad hallmiljö i öster. Bonings
huset kan då ha utgjort den ledande familjens residens, i enlighet med koncep
tet sanktionerad maktutövning, eller så kan det ha disponerats av en företrädare 
för de som upprätthöll överherraväldet, om makten var formellt delegerad. I 
det förra fallet kan man hypotetiskt tänka sig att hallmiljön utformades för att 
tillmötesgå konventioner och krav inom ramen för ett överherravälde, och att 
det var just detta som var ”kungsgården”; en starkt symbolladdad anläggning 
som togs i anspråk i samband med olika slags festande och gästning. I denna 
modell baserades överhögheten således på tributer, inte på jordinnehav. I det 
senare fallet vilade överhögheten på tributer och jordinnehav, och man får tänka 
sig att en förvaltare residerade på platsen. Dennes uppgifter kan, utöver att 
förvalta jordegodset, ha bestått i att utöva vissa aspekter av den kungliga eller 
aristokratiska auktoriteten. Hallmiljön förknippas med likartade funktioner i 
båda dessa modeller.

För att kunna diskutera denna aspekt av Järrestad närmare är det nödvän
digt att involvera det kringliggande landskapet i analysen. I kapitel 3 diskutera
des de perspektiv som tidigare anlagts på Järrestad utifrån något olikartade 
utgångspunkter, och med olikartade resultat (Thurston 1996, 2001; Callmer
2001). Dessa diskuterades i kapitel 2 och 3, och har uppfattats som relevanta 
för olika skalnivåer. Callmers diskussion av Järrestad som centralbosättning i 
ett godskomplex utgör utgångspunkten i detta kapitel. Samtidigt menar jag att 
Järrestad också kan karakteriseras som ett bygdecentrum. Att hålla dessa båda 
aspekter, eller ”funktioner” isär är naturligtvis problematiskt.
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Vissa av de resonemang som fördes kring hallkomplexet i föregående kapitel 
gav upphov till utvikningar som ledde ut i det kringliggande landskapet. Uti
från nedläggelsen av pärlorna diskuterades möjligheten att vissa platser - i detta 
fall ett heligt berg - var symboliskt länkade till hallen såsom mytologiska rep
resentationer av härskarens kapacitet att frambringa välstånd (Hed Jakobsson 
2003:121). Vidare framhölls att kvarlevorna av festen i dess olika former stod 
i kontrast till de diffusa spåren efter agrar produktion. Dessa ideologiska och 
ekonomiska aspekter på Järrestad uppfattas som delar av en helhet; när de sepa
reras görs det av analytiska skäl.

Inledningsvis skall emellertid de mer konkreta aspekterna av agrar produk
tion och godsorganisation diskuteras utifrån de infallsvinklar som presentera
des i kapitel 2. I de avsnitt som sedan följer granskas landskapet utifrån delvis 
andra perspektiv, som ett komplex av centrala platser eller funktioner, och i 
egenskap av ”gränssnittsliknande” miljöer (Brink 2004), som på olika sätt var 
relaterade till Järrestad. Undersökningen har i flera avseenden karaktär av idé
diskussion. I enlighet med diskussionen i kapitel 2 görs ett försök att applicera 
begreppet ideologisk materialisering i ett landskapsperspektiv.

Det produktiva landskapet
Den kontinuitet som hallsekvensen representerar visar att överföringar av nyttig
heter till centralbosättningen organiserades i stabila, om än i viss utsträckning 
föränderliga system. I ett ekonomiskt perspektiv utmärks källmaterialet å ena 
sidan av svaga indikationer på agrar produktion, och å andra sidan av starka 
indikationer på konsumtion, specialiserad produktion och, mer indirekt, distribu
tion. Järrestad var platsen där olika typer av transformationer ägde rum; råvaror 
förädlades och konsumerades. Materia som var länkad till dessa processer depo
nerades.

I kapitel 2 diskuterades Järrestad som godskomplex, varvid dess karaktär 
av social konstruktion framhölls. En kort diskussion fördes kring Iversens mo
dell av ett förhistoriskt landbosystem, som skulle kunna ligga till grund för en 
egen agrar produktion (Iversen 1995; jfr Skre 1998; Callmer 2001; Jørgensen 
2001). Den av Callmer föreslagna ”solsystemsmodellen”, som också diskutera
des i kapitel 3, är intressant av flera skäl. Till en början är det ju uppenbarligen 
så, att resultaten av undersökningen generellt framstår som förenliga med mo
dellen. En del av dennas attraktionskraft ligger också i dess relativa enkelhet. 
Domänen ses som en framväxt rumsligt sammanhållen enhet, bestående av en 
central bosättning som är omgiven av underordnade bosättningar. Flera förde
lar uppnås; transportsträckor minimeras, specialisering på olika nivåer gynnas,
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och kontroll underlättas (Callmer 2001; jfr Skre 1998). I denna modell äger 
agrar produktion primärt rum på de underordnade bosättningarna, medan spe
cialiserat hantverk sker på centralbosättningen.

Produktionsförhållandena utgör en central fråga. Arkeologiskt är det pro
blematiskt att påvisa närvaron av slavarbetskraft, och omfattningen av den. I 
arkeologiska material från södra Skandinavien framträder denna kategori tyd
ligast i gravkontexter. Ibland förekommer människooffer i gravarna, och i den 
sydvästra regionen kan de kremeringar som praktiserades parallellt med skelett
gravskicket ses i detta perspektiv (Svanberg 2003a och b; jfr också gravfältet i 
Lejre, kap 4). I bebyggelsekontexter har grophus med eldstäder föreslagits rela
tera till slavarbetskraft, vilket av en rad skäl är problematiskt att påvisa (Söder
berg 2000a). De stora grophusen, som ofta är inredda med rökugnar och sitt- 
bänkar, är en kategori som diskuterats i detta sammanhang (Olsson 1999; Sö
derberg 2000a). Dessa är emellertid inte särskilt vanligt förekommande, och 
har i Skåne främst påvisats i kungalev och köpingeorter under sen vikingatid. 
Det troligaste är kanske att dessa hus snarare representerar egendomslösa indi
vider med låg social ställning, som bildade ett eget hushåll på jordägarens toft 
och därmed stod i en direkt, underordnad klientrelation till denne (jfr Hoff 
1997:58 ff). Distinktionen mellan en sådan social relation och slaveri kan före
falla hårfin, men det finns anledning att försöka uppmärksamma gradskillna
der så långt det nu är möjligt.

I Järrestad kan det konstateras att hälften (11 av 22) av de grophus som 
undersöktes var försedda med någon typ av mer distinkt härdanläggning, vil
ket får anses vara en hög andel (Söderberg 2003b). Fyndmaterialet tyder dock 
snarare på att dessa hus var multifunktionella, och att funktioner som relate
rade till matberedning, olika former av hantverk, och förvaring dominerade. 
Det förefaller vara mer troligt att slaven antingen var integrerad i gårdshus- 
hållet, eller, i de fall där det fanns en större arbetsstyrka av slavar, att dessa var 
separerade från gårdshushållet, och samlade i regelrätta slavhus (Iversen 1994; 
Olsson 1999). Svårigheten att arkeologiskt påvisa slaveriet i en bebyggelse
kontext består väl just i att slavar inte bildade kärnfamilj och egna hushåll. När 
så skedde omdefinieras avhängighetsförhållande.

Mats Roslund föreslår att introduktionen av östersjökeramiken på bred front 
i Skåne skall ses mot bakgrund av den omfattande och återkommande krigfö
ringen i det södra Östersjöområdet mot slutet av 900-talet, med åtföljande här
tagningar. Detta ledde, menar han, till att människor från i synnerhet Rügen och 
Vorpommern anlände till Skåne i stort antal, företrädesvis till de gårdar och gods 
som tillhörde de ledande skikten. De härtagna kvinnorna förde med sig kunska
per om keramiktillverkning, och gavs också möjligheter att praktisera dem. Det 
äldre sättet att tillverka en enkel hushållskeramik som inte kan tillmätas någon

286



identitetsskapande betydelse, avtog mycket snabbt i Skåne (Roslund 2001:248 f). 
Enligt denna hypotes skulle således den tidiga östersjökeramiken indikera en 
närvaro av slavarbetskraft.

Ser vi till keramikmaterialet från Järrestad, så kan det noteras att introduk
tionen av östersjökeramik av allt att döma skedde tidigt på denna plats. Dess
utom är den i Skåne sällsynt förekommande mellanslaviska keramiken av 
Menkendorftyp, företrädd i flera kontexter kring den stora hallen i skede 3, och 
möjligen också något tidigare. Menkendorfkeramiken producerades i västslaviskt 
område från 800-talet och ett stycke in i 1000-talet, företrädesvis i de inre delar
na av det västslaviska området. Den i Skåne något vanligare förekommande 
mellanslaviska Fresendorfkeramiken var också representerad, dock med färre 
skärvor. Denna keramiktyp förknippas i synnerhet med de kustnära delarna av 
västslaviskt område, i synnerhet kring Rügen (a.a.:91 ff). Tidig- och senslavisk 
keramik förekom också, i form av Feldberg- och Teterowkeramik. De keramik
teknologiska analyserna visade att olika lertäkter använts för tillverkning av det 
mellanslaviska godset respektive det skandinaviska AIV-godset och östersjö
keramiken. Detta indikerat att de senare keramiktyperna producerades lokalt i 
Järrestad: de mellanslaviska keramiktyperna kan också ha tillverkats lokalt, men 
detta kunde inte belysas (Brorsson 2003). Keramikens tämligen ovanliga samman
sättning i Järrestad framstår möjligen som den mest konkreta enskilda indika
tionen på närvaron av slavarbetskraft under skede 3. Den indikerar också plat
sens knytning till aktörer som var involverade i allianser och krigföring i den 
västslaviska sfären, vilket skall diskuteras i ett annat sammanhang.

Underordnade hushåll kan tyckas vara enkla att kategorisera, och det är 
förmodligen också rimligt att uppfatta de båda mindre gårdarna som delvis 
undersöktes inom yta A i Järrestad som representanter för denna kategori. Den 
ena gården bestod av ett dåligt bevarat 20 till 25 meter långt stolphus och två 
grophus söder om detta (fig. 61). Den andra gården kunde bara undersökas till 
viss del. Ett stolphus kunde undersökas till hälften, och en mindre stolpburen 
ekonomibyggnad (Söderberg, red, 2002). Dessvärre är det svårt att fördjupa 
diskussionen utifrån detta material. De fynd som framkom i anslutning till gård- 
senheterna var fåtaliga, och fanns i första hand i grophusen. Här fanns bland 
annat delar av en kam och en i övrigt ovanligt förekommande typ av polykrom 
pärla. Det är intressant att notera att djur benen var betydligt färre jämfört med 
grophusen i hallmiljön. Närvaron av grophusen visar också att bebyggelse och 
produktion var i viss utsträckning differentierad också på dessa gårdar. En del 
av de underordnade hushållen i bosättningen kunde förmodligen vara omfattan
de, och det har påpekats att bruket av slavarbetskraft sannolikt var spritt i alla 
samhällsskikt, således också på förhållandevis små och underordnade gårdar 
(Iversen 1994).
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Fig. 61. Gårdslämningar (stolphus och grophus) i den västra delen av område A (fig. 6; fornläm- 
ning 44) som föreslås representera ett underordnat hushåll.

Remains ofa farm in the western part of area A (fig. 6; site no. 44) suggested to represent 
a subordinate household.

Med utgångspunkt från diskussionen i kapitel 2 är det troligt att godsets agrara 
arbetskraft i viss utsträckning bestod av slavar, eller frigivna slavar som drev 
egna hushåll. Bruket av slavarbetskraft och avhängiga hushåll i Järrestad kan 
emellertid främst diskuteras utifrån teoretiska ställningstaganden och analo
gier med andra platser. Vilket behov fanns av slavar på den centrala bosättningen, 
som antas ha karakteriserats av konsumtion snarare än agrar produktion? Be
hovet av tjänstefolk var förmodligen stort, och man kan också förmoda att det 
behövdes arbetskraft också för gårdens egna produktion, och den djurhållning 
som man måste räkna med, men vars omfattning är svår att uppskatta när
mare. Spridningen av den diskuterade mellanslaviska keramiken är av intresse, 
eftersom den uteslutande förekom i direkt anslutning till hallkomplexet. Det 
kan då förefalla sannolikt att den snarast representerar kategorin tjänstefolk. 
Det är troligt att flera kategorier av slavar och halvfria var representerade på 
såväl centralbosättningen som på gårdar i de föreslagna underordnade torp
bosättningarna (Callmer 2001).
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Godsets agrara produktion kan i viss, begränsad utsträckning också diskuteras 
utifrån de mest grundläggande nyttigheterna. Regelbundna överföringar av 
spannmål kan ha förts till huvudgården i färdigprocessat skick, i form av tröskad 
säd, och kanske också i form av bröd och färdiga maträtter (jfr Lagerås 2003). 
Periodvis, i samband med gästning och de olika slags fester som föreslagits, var 
efterfrågan på kött och mejeriprodukter förmodligen stor (jfr Isaksson 2000). 
En del sådana nyttigheter kan ha förts till huvudgården inom ramen för de 
kollektiva offerfesterna, som diskuterats i termer av redistribution (jfr Sund
qvist 2002; Welinder 2003). Det är emellertid svårt att se att sådana överföringar 
var tillfyllest för att garantera anläggningens drift över den långa tidsrymd som 
det rör sig om, och att tillfredsställa de behov och åtaganden som dess ägare 
grundade sin sociala position på.

En betydelsefull resurs som av miljöanalyserna att döma helt saknades på 
Järrestadplatån, var skogen. I stort sett allt bränsle och byggnadstimmer måste 
ha transporterats till huvudgården. Det är värt att notera att vedartsanalyserna 
visade att ek utgjorde det dominerande trädslaget som kunde påvisas i anlägg
ningar i hallkomplexet och de närmaste omgivningarna (Lagerås 2003). De 
dendrokronologiska analyserna av ekvirket i brunnarna gav dessutom vissa 
indikationer på att samma skogsbestånd kan ha utnyttjats vid olika tider (Sö
derberg, red. 2002:appendix 2), vilket antyder en viss regelbundenhet i över
föringarna. Med hallarna i åtanke kan man slå fast att åtgången på högkvalitativt 
byggnadstimmer periodvis var mycket omfattande. Det är också rimligt att anta 
att ek var det byggnadsmaterial som föredrogs, i alla fall i prestigebyggnaderna. 
Nu var ju inte hallarna de enda byggnaderna i den av allt att döma ganska stora 
bosättningen, även om de säkert var de mest virkeskrävande.

Men timmer behövdes trots allt endast periodvis, och i viss utsträckning 
kunde det också återanvändas för olika ändamål. Bränslet var däremot en dag
ligvara. Bortsett från den ved som krävdes för uppvärmning, så behövdes bränsle 
till en rad andra verksamheter, vilka åtminstone periodvis kan ha varit av om
fattande art, inte minst i hantverket. Eftersom detta sannolikt var underrepresen- 
terat i den miljö som undersöktes är det svårt att diskutera behovet närmare. 
Kolstybb förekom i en enstaka härd, och det finns indikationer på järnframställ
ning i närmiljön (Grandin & Hjärthner-Holdar 2003). En sådan produktion 
kräver, i likhet med smide (och de härdningsprocesser som diskuterades i före
gående kapitel), god tillgång på bränsle, liksom för övrigt bronsgjutning (a.a.) 
och keramiktillverkning (Brorsson 2003).

Den skörbrända stenen i våtmarken vittnar också om att bränsleåtgången i 
samband med beredning av mat och dryck periodvis var stor. De ofta skrymman
de skogsprodukterna aktualiserar inte minst hur transporterna organiserades. Detta 
behov kan ha varit mer omfattande än man kanske omedelbart föreställer sig.
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Ser man till utbredningen av skog i området, så år det troligt att större sam
manhängande skogsområden i första hand fanns i norr, i gränsområdet mellan 
Järrestad och Albo härader. Ortnamnens utbredning i detta område anger på 
ett ungefär gränsen mellan öppet landskap och mer sammanhängande skogs
områden under yngre järnålder, det vill säga där ortnamn med äldre efterleder 
som -stad, -lev och -by avlöstes av framför allt -ryd och -röd. Gränsen mellan 
skog och öppna områden var emellertid inte statisk, och skogsbestånd kan också 
antas ha funnits neråt kusten till området kring Simrishamn, och söder om 
Simrishamn, i Simrislund (jfr fig. 69). Spridda bestånd av skog kan ha funnits 
på ett avstånd av tre eller fyra kilometer från Järrestad, medan det förmodligen 
var något längre till sammanhängande skogsområden. Sett i relation till gods
komplexets förmodade utbredning, som skall diskuteras i detta kapitel, är det 
troligt att i alla fall Gröstorp i öster kan ha legat bra till i förhållande till skogsbe
stånden vid kusten. Förhållandena ett stycke inåt land, i området kring Tommarp 
och Tågarp, är inte kända.

Skogarna var av intresse inte minst genom att de erbjöd jaktmöjligheter, 
vilka kan antas ha varit särskilt omhuldade av järnåldersaristokratin (jfr An
drén 1997b). En del av skogens djur var också intressanta ur den specialiserade 
hantverkarens synvinkel, som exempelvis behövde horn för tillverkning av av 
en rad föremål (jfr Callmer 1995, 2003). Dessa aspekter avspeglas emellertid 
inte särskilt väl i materialet från Järrestad. Några av de pilar som tillvaratogs 
kan möjligen antas vara jaktpilar snarare än stridspilar, om nu sådana distink
tioner är relevanta, och en älgunderkäke framkom i en av brunnarna. Hantver
ket var svagt representerat också i detta avseende; ett fällhorn, en fragmenta
riskt skaft, sannolikt till en skopa, och några likaså fragmentariska kammar 
fanns också. De nämnda träkärlen som framkom i brunnarna avspeglar olika 
slöjdtekniker; läggning, svepning och svarvning, och ger, liksom frånvaron av 
glasbägarfragment, en antydan om träkulturens betydelse i detta avseende.

Dessa överväganden leder till en avslutande reflektion kring de specialister 
som får antas ha varit knutna till godsets centralbosättning. Också denna diskus
sion är problematisk att föra utifrån Järrestadmaterialet. Uppfattningarna kring 
de specialiserade hantverkarnas status går ibland isär, men det har framförts starka 
argument för att hantverksspecialister förmådde att hävda en relativ självständig
het gentemot sina ”uppdragsgivare” (Calllmer 2003:337 ff; Hed Jakobsson 2003: 
158 ff; Gansum 2004). Det har föreslagits att en smedsläkt var verksam i Järrestad, 
och det är tänkbart att också andra hantverkare uppehöll sig på platsen under 
längre perioder. Omfattningen och organisationen av hantverket i Järrestad är 
emellertid alltför dåligt känd för att denna diskussion skall kunna föras vidare på 
ett meningsfullt sätt. Det skall inflikas att specialister av olika slag också kan 
spåras på de underordnade bosättningarna, vilket aktualiseras i nästa avsnitt.
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Ett område med centrala platser
Stefan Brink har i flera arbeten diskuterat järnålderns “centrala platser” uti
från analyser av ort- och platsnamn, runstensinskriptioner och äldre texter, 
vilka ofta kompletteras med arkeologiskt material (Brink 1996, 1998, 1999,
2004). De omfattande och ofta detaljerade undersökningarna visar, kort ut
tryckt, på att vissa namnformer bildar förtätningar i det toponymiska landska
pet. Kärnan i dessa består ofta av namn som refererar till en hall eller en central 
bosättning, exempelvis husaby, salr, bo/bosgarder, till olika slags kult, samlings
eller tingsplatser, till exempel hof, vi, och harg. Dessa namnformer kombinera
des ibland med olika slags benämningar på härskare eller ledare, exempelvis 
kungar eller godar, eller gudanamn; Tor, Oden, Ull, och så vidare. Ytterligare 
namnformer, som relaterar till titlar av militär, men också annan betydelse, 
återkommer gång efter annan i dessa miljöer, i synnerhet rinkar, karlar och 
smeder. De olika namnen finns ofta inom ett väl definierat område. Eftersom så 
många av dem indikerar centrumfunktioner av olika slag, så menar Brink att 
det är mer korrekt att tala om ett område med många centrala platser än en 
centralplats (Brink 1999:425; Fabech 1999).

Denna namnstruktur förekommer så ofta att den kan ses som en modell, en 
slags mentalt fixerad struktur, för utformningen av den yngre järnålderns central- 
platskomplex i Skandinavien. De återfinns som regel i sammanhållna bebyggelse
områden, som är kommunikativt strategiskt belägna, dels i förhållande till ett 
”folkland”, en provins, eller en region, och dels i förhållande till omvärlden. 
Dessa komplex fanns, antar Brink, på något olika hierarkiska nivåer, som var 
länkade genom sociala band i form av överhöghetsförhållanden och allianser, 
vilka förändrades över tid (fig. 62).

Sådana komplex kan genomgående belysas betydligt bättre utifrån de mång
facetterade namnformerna i centrala Sverige än vad som är möjligt i Skåne och 
södra Skandinavien, där de är jämförelsevis sällsynt förekommande. Detta kan 
förklaras med att bebyggelserna i dessa områden i större utsträckning varit 
föremål för omstruktureringar eller störningar av olika slag, vilket lett till att 
äldre namn har försvunnit, förvanskats eller bytts ut (Brink 1998:301). Det 
finns naturligtvis undantag som kan sägas bekräfta modellens principiella gil
tighet. Brink visar på flera sådana exempel (a.a.:316 ff), men ett av de mest 
mångfacetterade komplex som hittils har påvisat återfinns i Ravlundaområdet, 
i Albo härad norr om Järrestad (Fabech 1998, 1999). Namnfloran i de äldre 
lantmäteriakterna från Ravlundaområdet ger en mängd infallsvinklar på olika 
platsers funktioner i detta område under yngre järnålder (Fig 63). Det bör på
pekas att det inte är bebyggelsenamn som i detta fall ligger till grund för analy
sen. Det rör sig istället främst om ägo- och naturnamn.
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A: Place-names in the Ravlunda district. B: The functions that place-names and other 
observervations are suggested to represent (Fabech 1999: 464, 466).
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Inledande kommentar kring källkritik och förhållningssätt

Ravlundakomplexet skall diskuteras i kapitel 7 och 8. Vissa aspekter på detta 
komplex är emellertid av mer principiell betydelse för framställningen i detta 
kapitel, där metodiska problem och möjligheter aktualiseras. Inledningsvis skall 
det konstateras att det finns ett arkeologiskt fyndmaterial från Ravlunda med 
omgivningar som klart visar att centrala funktioner upprätthållits från romersk 
järnålder till vikingatid, och som demonstrerar att kontakter med andra regio
ner upprätthölls (Fabech 1999:461 ff; Helgesson 2002). De tolkningar som pre
senteras i figur 63 framstår därför inte på något sätt som orimliga sett i relation 
till fyndmaterialet och andra indikationer. I en kritisk diskussion påpekar Ola 
Svensson att de funktioner som namnen föreslås representera är vad man kan 
förvänta sig av ett centralplatskomplex under yngre järnålder, exempelvis rätt
skipning, kult och härskare/residens (Svensson 2002:91). Dessa förekommer 
dessutom i ”dubbla uppsättningar”. Svensson menar emellertid att flera av 
marknamnen lika gärna kan ges alternativa, och i en del fall mer triviala förkla
ringar. Förleden vi- i Vikorran kan exempelvis tänkas syfta på växtbeteckningen 
”vide”, i dialektal form vie, istället för en helgedom. Den förväntade namn
formen skulle vara ve eller vä, i likhet med de bättre belagda helgedomarna Vä 
i Gärds härad, och Vä i Västbo härad i Småland. Viekorran är ett inte alltför 
ovanligt förekommande sjönamn i Skåne (Sørensen 1989:296 ff).

Ett mer mångtydigt exempel är tolkningen av Maletofta som en indikation 
på rättskipning, det vill säga en tingsplats. Förleden mal- antas då motsvara 
mål- som i ”brottsmål” eller ”rättsmål”. Svensson menar att förleden kan syfta 
på belägenheten vid stranden, det vill säga mal i betydelsen ”grus, sandrevel, 
klapperstensstrand”. En annan möjlighet är att mal syftar på magle i betydel
sen ”stor”, vilket kan vara av intresse i förhållande till efterloden -tofta, som är 
bebyggelseindikerande, och till de metalldetekteringar som utförts på platsen, 
där bland annat spår efter specialiserad produktion har framkommit (Svensson 
2002:91; Flelgesson 2002).

Invändningar av detta slag är naturligtvis inte nya, men utvecklas i Svens
sons artikel i mer konstruktiv riktning än vad som ofta är fallet. Svensson fast
slår att förutsättningarna för tolkningen av naturnamn skiljer sig från tolk
ningen av bebyggelsenamn. Som en viktig skillnad framhålls att naturnamnen 
traderades muntligt, i vardagen. Detta skedde i en rent oralkommunikativ miljö. 
De många förändringar som ortnamn genomgår genom att de traderas skrift
ligt föreligger således inte; i princip kan namnet vara åtminstone uttalsmässigt 
oförändrat från namngivningstillfället till nedtecknandet. Svagheten består i 
att den konservatism som skrivtraditionen medför saknas hos naturnamn: ”1 
samma stund som betydelsen av ett naturnamn uppfattas som oklar löper det 
en omedelbar risk att ursättas för en förklarande analogibildning” (a.a.:92).
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Som en ur källkritisk synpunkt framkomlig väg föreslås att hela det samlade 
namnmaterialet från ett större område undersöks. Efter en sådan språklig helhets
studie kan man, menar Svensson, göra jämförelser mellan namnmaterialen på 
platser som väljs ut med hänsyn till arkeologiska eller historiska faktorer.

Det skall konstateras att de bebyggelse- och naturnamn som uppmärksam
mas i detta sammanhang inte har studerats mot bakgrund av en sådan övergri
pande undersökning. För att i någon mån kompensera denna brist använder jag 
namnformerna som en av flera indikationer på de funktioner och betydelser 
som diskuteras. Jag anger också, i likhet med i föregående kapitel, de avvikan
de uppfattningar som presenterats. Ambitionen har emellertid varit att ta fasta 
på olika indikationer som kan tänkas belysa olika aspekter på Järrestad som ett 
centralplatskomplex. Förutom bebyggelse- och naturnamn används nedtecknade 
traditioner, och, i likhet med den diskussion som fördes i föregående kapitel om 
nedläggelsen av pärlor i hallen, dras också andra källkategorier in; landskapets 
topografi tillmäts också stor vikt i de resonemang som förs. Jag har försökt 
förhålla mig kontextuellt till de olika källkategorierna, i syfte att skapa en hel
hetsbild av de källmaterial har en potential i detta avseende.

Fantmäteriakterna för Järrestad innehåller inte namnformer av det slag som 
har uppmärksammats i Ravlunda. Detta innebär inte att de saknar intresse. De 
belyser i flera fall gravmiljöer som idag i stor utsträckning är bortplöjda liksom 
andra företeelser av intresse, som skall diskuteras fortlöpande. Järrestad är den 
enda registerenheten i området som har varit föremål för en uttömmande ex
cerpering av marknamn utifrån lantmäteriakterna (Riddersporre 2003). Över
siktliga namnexcerperingar av lantmäteriakterna från Östra Tommarp, Viarp, 
Simris och Nöbbelövs byar gjordes i samband med framställandet av historiska 
kartöverlägg1. Slutligen utnyttjades Dialekt- och ortnamnsarkivets kartotek i 
slutskedet av arbetet, då bebyggelse- och naturnamn i området, främst Simris 
och Östra Tommarps socken, kontrollerades. Vidare har källor som Funds stifts 
landebok (Lb) och Palteboken (Pb) utnyttjats för hela regionen. I en del fall, i 
synnerhet Köpingeområdet har ingående diskussioner förts kring denna käll- 
kategori (jfr Riddersporre 1997).

Tillsammans med bebyggelse- och naturnamn och en del andra uppgifter har 
det för Järrestads vidkommande varit möjligt att sammanställa ett material som 
i åtminstone några avseenden uppvisar likheter med några av de många exempel 
som Brink redovisat (1996, 1998,1999,2004). Det bör framhållas att den mång
fald av centralplatsindikerande namnformer som en del av dessa exempel uppvi
sar inte kan spåras i Järrestadområdet. De företeelser som trots allt förekommer 
skall bli föremål för mer ingående granskningar. Det kan då konstateras att 
ortnamnsformer av intresse inte bara förekommer i området kring Järrestad, men 
också ett stycke inåt land, där ortnamn som exempelvis Smedstorp, Onslunda

295



Fig. 64. Orter och platser associerade med Järrestad i egenskap av centralplatskomplex. 1: Indikerad medel
tida tingsplats. 2: Calgbacken. 3: Indikerad förhistorisk tingsplats.

Settlements and places associated with Järrestad as a central place complex. 7: Indicated high 
medieval assembly site. 2. Calgbacken, Callows Hill. 3. Indicated early medieval assembly site.
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och Frörum är av stort intresse. Några av de sammanhang som dessa platser 
kan tänkas ingå i skall diskuteras i kapitel 7.

Utgångspunkten för analysen av landskapet kring Järrestad är de hypoteser 
som Callmer fört fram kring ett godskomplex i Järrestad (Callmer 2001). Detta 
beskrevs såsom bestående av en central bosättning i Järrestad, och ett antal 
underordnade bosättningar. De senare utgjordes av de fem historiskt kända 
torpbyarna i området utmed ån; Tågarp, Tommarp, Vranarp, Viarp och Gräs
torp. Utifrån Arrhenius fosfatkartering diskuterades de förmodade äldre bosätt
ningarnas lägen i förhållande den historiskt kända bybebyggelsen (fig. 19). Det 
konstaterades att fosfathalternas spridning och det arkeologiska materialet indi- 
kerar att de äldre bosättningarna kan ha varit belägna i nära anslutning till de 
historiskt kända byplatserna. Utöver dessa bosättningar kan man hypotetiskt 
tänka sig att ytterligare underordnade bosättningar kan ha funnits i området, 
vilket också skall exemplifieras. Men framförallt skall namnformer av ”cent- 
ralplatsindikerande” karaktär som förekommer i detta område granskas. Det 
gäller främst närvaron av en militär ledare i Karlaby, det kultplatsindikerande 
ortnamnet Viarp, samt de indikationer som tyder på att tingsplatser funnits i 
området (fig. 64). Dessutom skall arkeologiska lämningar och observationer i 
kustavsnittet vid Tommarpsåns mynning och Simrishamnsbukten diskuteras, 
liksom förmodade kommunikationsleder i området.

Karlaby
Utgångspunkten för en diskussion kring orten Karlaby, som är belägen tre kilo
meter nordväst om Järrestad, är en studie av Brink (1999) där följeslagare och 
militära eller civila ledare och specialister i form av exempelvis karlar, rinkar 
och tbegnar diskuteras. Dessa förekommer i ortnamn och på runstensinskrifter 
men inte i andra äldre skriftliga källor från nordiskt område. De antas mot
svara de tbegns, ceorls och rinks i det anglosaxiska England som på olika sätt 
var relaterade till kungamakten. Dessa individer kunde följa kungen som med
lemmar av hirden, och vara bosatta i dennes omedelbara närhet, eller så förläna
des de land i form av gårdar eller gods. Av de äldre norröna texterna framgår 
att också de nordiska kungarna hade sin hird, och ledarna sina följeslagare. 
Brink antar att de sociala banden mellan dessa individer inte skiljde sig på nå
got avgörande sätt från de som rådde i anglosaxiska England.

Ortnamn av detta slag grupperar sig som ett bälte från östra Mellansverige 
till Bohuslän, men en del nedslag finns också i regionerna söder därom. Brink 
har identifierat fyra karlabyar och en rinkaby i Skåne (a.a.: 425, fig 1). När det 
gäller rinkabyarna har den militära kopplingen också påvisats arkeologiskt i 
några fall. En grav som kan förknippas med en högt uppsatt militär ledare, en
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rinker, har undersökts i Rickeby vid Vallentuna, och daterats till 600-talet (Sjö
svärd 1989). I skånska Rinkaby har delar av ett gårdskomplex undersökts; 
fyndet av ett exklusivt tränsbett från sen vikingatid i denna miljö indikerar 
också närvaron av en militär ledare (Kockum 2003).

I nordöstra Skåne är en av de fyra karlabyarna tillsammans med nämnda 
Rinkaby belägna i ett område med flera centrala bosättningar i Vä och Fjälkinge, 
liksom en arkeologiskt mindre väl känd plats med namnet Viby (jfr Brink 1998: 
318 f, fig 11). Västra respektive Östra Karaby återfinns i den västra slättbyg
den, där de är belägna på ett avstånd av ungefär 10 kilometer från varandra. 
Båda platser återfinns vid höjdplatåer som sticker ut markant i det flacka 
slättlandskapet. I Västra Karaby har en stor järnåldersboplats varit föremål för 
undersökningar. Platsen föreslås ha varit av central betydelse i området under 
yngre järnålder (Callmer 1995). I alla händelser visar inslag i fyndmaterialet på 
att det funnits en storgård på platsen; fyndet av en svärdsknapp är särskilt 
intressant sett i relation till ortnamnet. Området kring Östra Karaby, som åter
finns ett stycke in i landet, har föreslagits vara ett centralområde i Othænsheret, 
”Odens härad”, under yngre järnålder (Isaksson 1980). På och i anslutning till 
platån har en rad naturnamn registrerats som indikerar att såväl tings- som 
kultfunktioner upprätthållits i detta område, där bland annat det framträdande 
runstensmonumentet i Västra Strö finns (Moltke 1981). Av det äldre kartmate
rialet (Buhrmanns karta, 1684) framgår att vägleder av både lokal och regional 
betydelse korsade varandra invid platån.

Karlaby vid Järrestad kan sägas inta ett läge i landskapet som påminner om 
de båda senare karlabyarna. Det finns emellertid inga arkeologiska fynd regist
rerade från bymarkerna som dateras till yngre järnålder. Förhöjda fosfathalter 
har endast uppmätts inom ett relativt litet område (fig.19). Ingen genomgång 
har gjorts av lantmäteriakterna. Excerperingen resulterade endast i ett mark
namn av intresse, Bånghög, vilket indikerar en signaleld (se nedan). I det kame
rala källmaterialet tonar Karlaby fram som en relativt genomsnittlig by i områ
det (7 1/6 mantal) med en ovanligt splittrad sockentillhörighet, mantalen till
hörde Tommarp, Östra Vemmerlöv och Gladsax socknar (Gillberg 1767). Denna 
situation antas ha uppstått under 1500-talet; dessförinnan hörde orten i sin 
helhet till Tommarps socken (Karlsson 1998:154).

Källmaterialet från Karlaby är således inte särdeles upplyftande, men dis
kussionen kan fördjupas ytterligare något utifrån historikern Curt Wallins sam
manställning av de tidiga beläggen för detta ortnamn i Skåne (Wallin 1962 
1:275 f). Ortnamnet förekommer i gåvobrevet från 1085, där en rad egendomar 
donerades av Knut den helige till domkyrkan i Lund. I detta sammanhang refe
reras till Scora eller Skorre, som i ett tidigare skede hade överlämnat gods i 
form av Vi bol i vardera Sövestad och Karlaby som fredköp till kungen, vilket
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nu ingick i Knuts donation. Nästa källa är daterad 1145, och finns i form av en 
avskrift daterad 1494. Här redogörs för en rad omständigheter som kan antas 
ha varit av stor betydelse för domkyrkan. Bland annat stadfästes de prebenden 
som ärkebiskop Eskil inrättade vid domkyrkan, och de gåvor som denne skänkte 
för kyrkans utsmyckning räknas upp. Som vittnesmän uppträdde en rad högt 
uppsatta prelater, en mängd anonyma klerker, furstarna Sven Grathe och Knud 
Magnusen, Jarlen Erik och hans söner, samt inte mindre än tolv ”bönder” eller 
bondones, däribland en Pene i Karlaby (a.a.: 138 ff). Slutligen skall en uppgift 
i Liber Daticus lundensis nämnas, som förts in kring mitten av 1200-talet. Den 
anger att Arina, änka efter Ebbe till Stora Karlaby (de Karlaby majore) givit en 
penninggåva till Lunds domkyrkas byggnadskassa. Samma notis är något se
nare införd i den yngre gåvoboken (a.a.: 276).

Dessa uppgifter kan inte knytas specifikt till Karlaby vid Järrestad; det kan 
lika gärna, eller snarare troligtvis, vara någon av de andra karlabyarna som 
åsyftas. Isaksson (1980) argumenterar för att det är Östra Karaby som avses, 
och att det väl sammanhållna ärkebiskopliga länet med skudgården i denna ort 
som redovisas i Lunds stifts landebok (Lb) har sin uppkomst i donationen av år 
1085. Det är emellertid, som Wallin påpekar, värt att notera att ortnamnet 
Karlaby under tidig medeltid förknippas med ”självägande, mäktiga jorddrOt
tar”. Sammanfattningsvis framstår kopplingen mellan karlabyar och komplex 
med centrala platser som stark också i Skåne, om än utifrån något andra ut
gångspunkter än de ovan diskuterade namnförtätningarna. Det skall tilläg
gas att Penes och de andra ”böndernas” roll som vittnen framstår som intres
santa i den diskussion som Brink för kring karlarnas deltagande i hirden, eller 
följet. De tolv bondones som var närvarande i Lund 1145 fungerade som vitt
nen, men deras närvaro torde ha varit en följd av att de var följeslagare och 
rådgivare till de prelater, furstar och jarlar som nämns.

Ortnamn med efterleden -by anses vanligen ha varit produktiva under vi
kingatid (Pamp 1983). Hypotetiskt kan man tänka sig ett samband mellan in
troduktionen av en ny härskarideologi i Järrestad under 700-talet och etable
ringen av en fastare militär organisation i området, vilket Karlaby då skulle 
kunna ses som ett uttryck för. Brink är av uppfattningen att karlar och rinkar i 
likhet med andra specialister, exempelvis smeden eller den religiösa funktionä
ren, erhöll sin utkomst från gårdar eller gods som de förfogade över, men som 
den ledande familjen var i besittning av (Brink 1999:432 f).

Om tingsplatser
I kapitel 3 diskuterades möjligheten att en tingsplats funnits i anslutning till Järrestad 
under yngre järnålder. Det är allmänt accepterat att det finns kopplingar mellan
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tingsplatser och de orter eller platser som namngivit de södra häraderna i Skåne 
(Angiert 1995:45). Det bör då noteras att de flesta historiker har föreslagit att 
häradsindelningen vann fullständigt insteg först under 1100-talet, det vill säga 
en tid efter det att Järrestad förlorade i betydelse. När det gäller lokaliseringen 
av en tingsplats har man ofta förutsatt att det fanns nära samband mellan kult
plats, marknadsplats och ting; samband som för övrigt också fanns under med
eltiden, exempelvis i Distingen vid Uppsala. Enligt den själländska lagen var 
den rätta tingsplatsen den som konungen hade bestämt, och som alla i häradet 
hade givit samtycke till, och av olika källor och studier framgår att det ofta 
fanns nära rumsliga samband mellan kronogods, kungsgårdar och tingsplatser 
(KLNM 18:373 f; jfr Wilson 1994:65 ff).

För medeltidens vidkommande har flera historiker framhållit att tingsplats
ens funktioner och lokalisering förändrades över tid. Av en del skriftliga källor 
kan man sluta sig till att tingen under senmedeltid ibland kunde hållas på plat
ser som helt enkelt var praktiskt lämpade, utifrån arten av de ärenden som 
behandlades. Det är emellertid knappast troligt att en sådan funktionell inställ
ning till tingsplatsen var rådande under ett äldre skede. Tvärtom finns det goda 
argument för att tingsplatsen under yngre järnålder tillhörde de verkligt sega 
strukturerna i landskapet (Brink 2004:313). Det ligger nära till hands att de 
omstruktureringar som indikeras, exempelvis genom häradsindelningen, tycks 
ha skett under 1000- och 1100-talen. Det har i flera sammanhang påpekats att 
häradsindelningen bland annat innebar att tingsplatser flyttades för att passa in 
i de rättskretsar som skapades. I diskussionen kring tingsplatsernas belägenhet 
i Herrestads härad föreslår Tesch att ett äldre ”bygdeting” i detta område var 
beläget vid Tingshög invid Nybroån, och att denna tingsplats flyttades till Stora 
Herrestad i samband med uppkomsten av det nya häradet.

Curt Wallin har sammanställt skriftliga belägg för tingsplatser i Herrestad, 
Ingelstad, Albo och Järrestad, och den märkliga, lilla enklaven i norr, som omslöts 
av Färs, Albo och Ingelstad härader, men som var knuten till Herrestads härad 
(Walim 1955-62: III, exkurs IV; se också Wallin 1951:177 ff; Tesch 1983:80 f). I 
en skriftlig källa från år 1753 nämns ”Tingstufwan hwarest fordom theras birke- 
tinghus har stådt” i Herrestad bys västra vång. Även avrättningsplatsen, galg- 
backen, var belägen på bymarken i Herrestad, där också tingshögar och ”ting 
under bar himmel” nämns i traditionerna. För den lilla enklaven i norr (fig. 1), 
som tillhörde Herrestads härad, finns en källa från 1691, där kyrkoherden redo
gör för en muntlig tradition om att Tranås i äldre tid utgjorde en egen rättskrets, 
vilket enligt Wallin också styrks av andra uppgifter (jfr Karlsson 1998). Inga 
medeltida handlingar är kända som anger häradstingets samlingsplats.

De äldsta uppgifterna om tingsförhandlingar i Ingelstads härad gör gällande 
att dessa ägde rum i Ingelstorp år 1481, men eftersom dessa gällde ägoförhållanden
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i just Ingelstorp kan detta ha varit anledningen. En galgbacke i detta härad 
finns omnämnd vid ett tremarkaskäl i den norra delen av häradet, där Ullstorps, 
Bollerups och Kverrestads sockengränser möttes. Ordet ”tinghus” ingår i flera 
marknamn som nämns i Toarps jordebok (1824) i anslutning till denna plats, 
som är belägen några kilometer väster om Ingelstad. Först 1685 finns uppgifter 
om var tinget hölls i Ingelstads härad; åren 1685-1689 hölls det i Ingelstorps 
by, 1690-1694 i Glemminge by, och från och med 1695 i Hammenhög. När det 
gäller läget för en förkristen tingsplats har gravmonumenten i Östra Ingelstad, 
och i synnerhet kung Inges hög, med 21 kullfallna stenar, ofta framförts som en 
möjlighet. Denna koppling sattes väl tidigast på pränt av N. H. Sjöborg, som 
också redogjorde för de färgstarka lokala traditionerna kring denna plats (Sjö
borg 1822; jfr Wallin 1951:211 f). Generellt kan sägas att denna miljö, med 
högen de många resta stenarna, sluter väl an till de exempel på mellansvenska 
tingsplatser som Brink anför (Brink 2004:308 ff).

För Albo härads vidkommande kan tingsplatsen med rimlig säkerhet antas 
ha varit belägen i Ravlunda. Fantmäteriakterna innehåller, som ovan diskute
rades, en rad marknamn som indikerar platser med olika centrala funktioner i 
området. Som figur 63 visar, har två tingsplatser föreslagits i området. Den 
äldre av de båda antas ha varit belägen nära kusten och invid en helgedom, och 
indikeras av marknamnet Maletofta (se ovan). Den yngre tingsplatsen var belä
gen ett stycke in i landet, söder om den historiskt kända byn Ravlunda, i anslut
ning till ytterligare en indikerad helig plats och en huvudgårdstoft. Här indikerar 
flera marknamn närvaron av en tingsplats, och dessutom en galgbacke. Med 
tanke på att Ravlunda omnämns som kungalev i Kung Valdemars jordebok 
(KVjb) är indikationer på rättskipning också att förvänta i denna miljö.

Det äldsta belägget för häradstingets lokalisering i Järrestads härad är en 
vittnesuppgift från år 1502, som härrör från ett tillfälle då tingsförhandlingarna 
ägde rum i Gladsax. Eftersom ärendet som behandlades rörde prästgården i Glad
sax kan det då ha varit lämpligt att hålla förhandlingarna på denna plats. Detta 
är den enda kända uppgiften om det medeltida häradstingets samlingsplats i 
Järrestads härad. Wallin föreslår att den medeltida tingsplatsen kan ha varit be
lägen i Tommarp eller Gladsax, i det senare fallet ”åtminstone sedan länet upp
rättades”, det vill säga från och med 1400-talet. Platsnamnen Galgevången och 
Galgeåkrarna (Lh 1771) i Tommarps norra vång indikerar att rättsliga funktio
ner var knutna till kungsgården och den senare staden, vilket ju också är fullt 
rimligt. Det kan emellertid inte uteslutas att denna plats var en egen rättskrets. 
Av intresse är marknamnet Ingefrederna, som tidigast nämns i Fandeboken (Lb) 
i Tommarps östra vång, strax söder om de indikerade avrättningsplatserna, 
(Ingefren Lh 1771; Ingefreden Lh 1806). Detta marknamn förekommer också 
på angränsande sida av bygränsen, i Järrestad (fig. 18).
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Denna namnform, om vilken delade meningar råder, har tidigare diskuterats av 
Hellberg, som föreslår att den går tillbaka till Ingifrö i östra Skandinavien och 
den vanligare förekommande västskandinaviska namnformen Yngvifreyr. Den 
gemensamma protoskandinaviska formen antas vara Ingvia-fraujaR, där Ingvianiz 
är ”de folk som ansåg sig ha Ing som stamhjälte”; IngviafraujaR skulle då kunna 
betraktas som en kungatitel (Hellberg 1986; Brink 1999:431). Sundqvist diskute
rar också namnet Yngvi-Freyr som han menar användes som gudanamn, och att 
det i synnerhet associerades med ynglingarna (Sundqvist 2002:161 f) Såväl Hell
berg som Brink har uppmärksammat ”Ingefreds sten” som markerar gränsskälet 
mellan tre härader på Öland. I detta område, där alla tänkbara komponenter 
finns som ett hövdingsäte kan tänkas uppvisa, står också den berömda runstenen 
i Karlevi. Karlevistenen dateras till tiden omkring år 1000, och restes till minne 
av goden Sibbe av dennes följeslagare (a.a.: 429 ff). Hellberg föreslår att Inge- 
fredsstenen skall ses som en indikation på en tidig gränsläggning av de tre be
rörda häraderna. Det bör noteras att Thorsten Andersson ställt sig skeptisk till 
Hellbergs tolkning av namnformen; denne föreslår istället att namnformen rela
terar till egennamnet ”Ingefrid”, som är väl belagt på Öland (Andersson 1987).

Återgår vi till diskussionen kring tingsplatserna i regionen så kan det konsta
teras att kopplingen mellan tingsplats och kungsgård framstår som generellt stark. 
Östra Tommarp och Ravlunda har nämnts, och Stora Herrestad förknippas också 
med kungamakten genom donationsbrevet från 1085. Det har emellertid påpe
kats att de orter och lokaliteter som namngav de södra häraderna i Skåne, och 
som kan antas ha varit just tingsplatser, endast i ett fall betecknas som kungalev, 
nämligen Oxie i sydvästra Skåne (Anglert 1995). Ofta finns emellertid ett kunga
lev i de nära omgivningarna, eller, som i Stora Herrestad, en annan koppling till 
kungamakten (jfr också Skansjö 1983:158 f). När det gäller de äldre tingsplatserna 
framstår indikationerna av förklarliga skäl som betydligt vagare.

Uppgifter i DAL ligger till grund för en sammanställning av tingsplatsindi- 
kerande naturnamn i Järrestads härad2. Naturnamn som innehåller orden ”ting” 
och ”galge” i olika sammansättningar förekommer i följande socknar, sorterade 
i stigande ordning; Gladsax, Östra Nöbbelöv, Simris, Östra Vemmerlöv, och Östra 
Tommarps sn. Det kan konstateras att de kvantitativt och kvalitativt mest intres
santa namnkomplexen finns i de båda sistnämnda socknarna, varav den senare 
diskuterades ovan. Här skall intresset riktas mot de indikerade miljöerna i Simris 
socken, vilka framträder något vagare i detta material.

Galgbacken

Det finns anledning att tänka sig att en förkristen tingsplats i Järrestads härad 
kan ha flyttats under 1000-talet, då centrala funktioner överfördes från Järrestad
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till Tommarp. Indikationer på en äldre tingsplats finns i området söder om 
Tommarpsån och Järrestad. I detta område finns en plats som benämns ”Galg- 
backen”. Tyvärr ger inte den skånska rekognosceringskartan (fig. 64) rättvisa 
åt denna plats, som var belägen på en kulle invid ån, och som avgränsades av 
bäckar som mynnar ut i ån och lägre terrängpartier. Denna märkliga ”ö”, vars 
topografi idag har förändrats avsevärt genom att bäckar och våtmarker har 
rätats ut och dränerats, och genom röjning, uppodling och ett vägbygge, spelar 
en central roll i många folkliga traditioner. I en av traditionerna nämns att 
”folket samlades där i gamla tider och skipade rätt”, och att det ”finns en källa 
på vardera backen” (M12313). Curt Wallin har påvisat att platsen använts 
som avrättningsplats vid åtminstone ett tillfälle, år 1822 (Walllin 1951:312 och 
not 337), och det är troligtvis denna, yngre funktion som har givit upphov till 
en mängd bloddrypande sägner, som i stor utsträckning kretsar kring gengån
gare. Galgbacken framstår som en distinkt miljö i ett ”rädslans landskap” som 
tonar fram i den folkliga föreställningsvärlden. Man kan undra varför just denna 
plats, och inte avrättningsplatserna i Tommarp, eller närliggande Vranarp er
höll en sådan skräckblandad uppmärksamhet?

En del av förklaringen kan ligga i Galgbackens säregna topografi i kombi
nation med dess belägenhet i förhållande till bebyggelse, markgränser, och väg
leder. Platsen var, som Wallin uttrycker det, belägen i tre-sockenskälet mellan 
Bolshögs, Östra Tommarps och Simris socknar. Till dessa enheter skall väl också 
Järrestads socken fogas, vars gräns sammanfaller med Tommarpsån, som ju 
avgränsade platsen mot norr. Galgbacken var emellertid, det avskärmade läget 
till trots, mycket fördelaktigt beläget ur kommunikationssynpunkt, vid ett väg- 
kors nära den gamla Gislingebro över Tommarpsån. Här strålade flera vägar 
samman söder om ån. En av dem kan i äldre tider antas ha följt isälvsformationen 
Hörupsåsen, som sträcker sig i en vid båge mot sydväst, förbi de centrala, kust
nära bygderna i Ingelstad och fram till Köpingeslätten vid Nybroån. Ett annat 
stråk ledde mot Hammenhög, och ytterligare ett vägstråk ledde utmed ån och 
förbi galgbacken. Dessa vägleder, och kanske i synnerhet leden utmed Hörups
åsen kan tillmätas betydelse för den yngre järnålderns landburna kommunika
tion. I det äldsta, mer detaljerade kartmaterialet över området framstår emel
lertid Tommarp som knutpunkten i området (jfr fig. 69).

I samband med undersökningarna i Järrestad utfördes upprepade rekogno
sceringar utmed ån bland annat i syfte att finna topografiskt gynnsamma ter
rängavsnitt där denna kunde korsas. Det kunde konstateras att ”Gislingebro” 
nära Galgbacken och Hörupsåsen uppfördes i ett område som var särskilt väl 
lämpat för att passera ån. Framkomligheten i detta terrängavsnitt hindrades var
ken av branta sluttningar eller utbredda sankområden, vilka är så typiska för 
denna ådal utmed långa sträckor. Ytterligare några vadställen kunde konstateras
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i öster, men inget av dessa uppvisar jämförbara topografiska kvaliteter och 
förmodad knytning till vägnätet i stort.

I en tidigare artikel har Galgbackens läge beskrivits i relation till de tänkta 
förhistoriska kommunikationsstråken i närområdet (Söderberg & Hellerström 
2003). I denna studie kombinerades analyser av de naturgeografiska förutsätt
ningarna för kommunikation med en diskussion av fornlämningsmiljöerna. Det 
kunde konstateras att olika kategorier av förhistoriska gravar, i synnerhet hö
gar och hällkistor, och i några fall också dösar, gånggrifter och stridsyxegravar, 
ofta var belägna i stråk utmed naturgeografiskt lämpliga terrängavsnitt. I mil
jöer som kan beskrivas som övergångszoner i landskapet, det vill säga stråk 
och platser som inkluderade passager över åar, vägkors, och topografiskt sär
präglade platser, fanns ofta fornlämningsmiljöer med gravmonument från flera 
perioder. I flera fall fanns det också hällristningar i anslutning till sådana plat
ser, som ibland kan antas härröra från flera perioder. Platsen för Galgbacken 
var belägen i nära anslutning till ett stråk med gravar från olika perioder, på 
ömse sidor av ån och strax väster om Järrestad (a.a.: fig 10).

Några arkeologiska fynd och observationer är knutna till Galgbacken. I sam
band med nämnda vägbygge framkom ”en cirka 1,5 alnar lång påle, som stod 
rakt ned i marken, men var avkapad omedelbart under markytan. Man antog, 
att det var den nedre delen av galgen” (Walllin 1951:312, not 337). I samband 
med undersökningen år 2000 meddelade en kvinna som var uppvuxen på den 
gård som brukade marken, att ett stort antal ”stenyxor” och ”benknotor” hade 
framkommit i samband med plöjning på denna plats. Slutligen har en deposi
tion med två halsringar av brons framkommit vid en stor sten vid galgbacken. 
Halsringarna dateras till yngsta bronsålder eller äldre förromersk järnålder (Sö
derberg &c Hellerström 2003 och anförda källor).

Mot uppfattningen att Galgbacken kan vara en förkristen tingsplats talar 
främst avsaknaden av en storhög. Brink har analyserat ett antal tingsplatser i 
centrala Sverige, och kommer till slutsatsen att förekomsten av en storhög är 
”konstituerande för en förhistorisk tings- och samlingsplats i Sverige” (Brink 
2004:312). Gravhögen legitimerade platsens betydelse genom att den knöt an 
till förfäderna; de beslut som fattades på platsen sanktionerades ytterst av 
dessa. Gravhögen var ett slags redskap för kommunikation mellan gemenska
pen och förfäderna. Brink uppfattar just tingsplatsen som den fasta punkten i 
bygden, och för att vidmakthålla traditionen på denna plats är det rimligt att 
tänka sig att den omfattades av en mycket starkt, kollektivt förankrad tradi
tion (a.a.:308 ff). Som framgick av diskussionen ovan finns det flera exempel 
på ”tingshögar” också i det aktuella området, och det finns ingen anledning 
att tro att de förkristna tingsplatserna i Skåne och södra Skandinavien skiljde 
sig i detta avseende.
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Visserligen är topografin på Galgbacken sådan, att den i sig erinrar om en hög, 
och möjligen kan det vara så att röjningarna på denna plats har varit så omfat
tande att en äldre fornlämningsmiljö har spolierats. Ett sådant förmodande kan 
möjligen få visst stöd i Wallins uppgift om ett stenröse på platsen, vilket ”bort
flyttades” under 1920-talet (Wallin 1951:192), sannolikt före Lönnbergs in
ventering 1928-1929, där det inte nämns. Wallin uppfattar emellertid röset 
som ett offerkast, med hänvisning till att röset i den lokala traditionen sattes i 
samband med 1822 års avrättning.

Det är svårt att komma mycket längre i diskussionen kring Galgbackens 
status som eventuell tings- eller samlingsplats. Platsen uppfattas i första hand 
som en övergångszon, vilket skall diskuteras närmare. Depositionen av de båda 
ringarna indikerar, liksom uppgifterna om de många stenyxorna och benen, att 
platsen kan ha varit föremål för återkommande fruktbarhetsoffer, en aspekt 
som också kan ha varit av betydelse under yngre järnålder. Den närmaste grup
pen med högar, som dock är av tämligen beskedliga dimensioner, finns cirka 
300 meter i östlig riktning, mot Viarp. Först ett stycke in på Viarps västra vång 
möter vi en miljö som kan sägas uppfylla storhögskriteriet.

Viarp
Byn med detta bestickande namn är belägen två kilometer öster om galgbacken. 
Den nämnda rekognosceringen utmed ån visade att två platser strax väster om byn 
kan ha varit gynnsamma för kommunikation mellan Järrestad och Viarp. Den ena 
var belägen vid kvarnen och den andra i direkt anslutning till det i kapitel 3 disku
terade område B, det vill säga höjdsträckningen med kvinnograven och gården.

Thurston föreslår att ortnamnet Viarp, med äldsta skriftliga belägg 1514 
(Pb) syftar på ”den nya bosättningen vid den heliga platsen” (Thurston 1996: 
225). Ortnamnsforskarna menar emellertid att namnet är svårtolkat. I DAL 
finns några förslag arkiverade; Viffertorp som syftar på ett ”viv” förefaller 
mindre troligt. Ett troligare alternativ är då att förleden syftar på ett egennamn, 
exempelvis ”Vibe” eller ”Vipe” (DGP). Det finns flera anledningar till att Vi i 
betydelsen ”helig plats” i detta fall inte vinner gehör bland ortnamnsforskare. 
Tidigare diskuterades att former som Ve och Vä anses vara säkrare belägg på 
denna betydelse, medan formen Vi är starkt förknippad med vide. En annan 
aspekt är att förleden kombineras med den förmodat yngre efterleden -torp. 
Liknande kombinationer förekommer i ytterligare två fall i Skåne; Viarp i 
Härslövs sn (Wiwerop, äldsta belägg 1405; Rep 4688) och Viarp i Förslövs sn 
(Wyerop, äldsta belägg 1524; Krabbes jb).

En rad naturnamn med formen vi förekommer i bymarkerna; äldst av dessa 
(1514) är Vjeager (Pb:380), och i angränsande Simris bymarker relateras i en
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något yngre källa (Lb 1570) platsnamnen Villands agir och Villands höy agir. I 
den nämnda excerperingen av namn som innehåller ordet ”ting” förekommer 
också Villtingsängen, Vittingafallet och Vittingsängen. Denna sammansatta 
form är också representerad i Östra Vemmerlöv; Lilla Viting och Stora Viting. 
Inom ortnamnsforskningen föreslås att denna namnform kan vara en avled
ning av hvitaer i betydelsen ”vit”, med syftning på vit växtlighet (jfr Isaksson 
1980:173 och anförd litt.). Nämnas bör också några naturnamn i en av de båda 
andra nämnda Viarp-enheterna (Härslöv); Vigeråger, Vigesten; i den angränsande 
enheten Hilleshög finns dessutom Viestenseng (Pb) (Bruhn 1931).

Sammantaget framstår de relaterade namnformerna som intressanta i dis
kussionen kring betydelsen av förleden i Viarp, men andra alternativ finns uppen
barligen. Argumentationen för att namnen syftar på en helighet och tingsfunk
tioner måste då primärt föras utifrån det arkeologiska källmaterialet, och analo
gier (fig. 65).

De naturnamn som excerperats i olika sammanhang har emellertid i några 
fall direkta kopplingar till fornlämningsmiljön. Några av dem, som återges i 
figur 65, innehåller efterleden -hög och finns i likhet med övriga naturnamn 
som skall relateras, främst väster och öster om byn (Lh 1701, Söderberg 1995). 
I den västra vången finns tre angränsande åkrar med namnen Storhögsstycket, 
Tornåkrar, och Hövdaåkrarna. Två av dessa kan kopplas till Storehög (RAÄ 2, 
Simris sn), vilken benämns Tornehög i lantmäterihandlingarna. Sannolikt skall 
det äldre belägget för Tornhöy agir (Lb 1570) utan närmare lokalisering än 
Viarp, också ses i relation till en storhög på denna plats. Denna uppges i forn- 
minnesregistret (FMR) ha varit fyra meter hög och 35 meter i diameter, och 
skadad genom att en brytestuga byggts in i den. Högen undersöktes delvis av 
Montelius 1885, som påvisade fyra gravar, bland annat två ekkistegravar som 
båda var försedda med bland annat svärd och rakkniv, och daterades till brons
ålder period III (Oldeberg 1974: kat. nr 667). I fornminnesregistret uppges att 
två ”slaggropar” och en härd framkom vid en mindre arkeologisk undersök
ning som berörde området nära högen. Ett äldre fynd av en fågelnål av koppar
legering som dateras till folkvandringstid, kan möjligen härröra från högen 
eller dess närområde; som fyndplats anges Viarp Torshög (Strömberg 196111:41). 
Topografin i detta område framgår väl av figur 64. Högen är belägen i den 
södra delen av en platå, nära ett större våtmarksområde. En gammal vägled 
utmed ån delar sig vid högen.

Ett stycke norr om Storehög har en gånggriftsliknande hällkista undersökts, 
nära ån (Strömberg 1976). Mellan byn i öster och ån avtecknar sig tolv till 
femton cirkelformiga cropmarks med något varierande tydlighet på flygfoto
grafier. Dessa uppskattas till en diameter mellan fem och tio meter, och flera av 
dem är belägna i en krets strax norr om bebyggelsen. Ytterligare några bildar
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Fig. 65 Viarps by och marker före skiftet. A: Indikationer på upplöjda gravar från romersk järnålder 
och folkvandringstid. B: Indikationer på upplöjda gravar från yngre järnålder. C: Föreslagen 
tingsplats vid Storehög. Föremål daterade till yngre järnålder är koncentrerade till området 
kring byplatsen och de indikerade gravarna i norr.

The Viarp domain before the enskifte reallotment (Lh 1701). A: Indicated ploughed-up 
Iron Age graves. B: Indicated ploughed-up early medieval graves. C: Suggested assembly 
site at the large mound called Storhög. Artefacts dated to the early medieval period are 
concentrated in the near surroundings of the hamlet and the indicated graves to the 
north. Based on excerpt and clean drawing by Elisabeth Essen (Söderberg 1995).
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ett stråk mellan byn och ån3. Av skifteskartan framgår att stråket ungefär sam
manfaller med en betesmark som sträckte sig från byplatsen ned till ån. Utmed 
betet slingrade sig också en bäck, som avvattnade våtmarkerna söder om byn. 
Ett stycke öster om detta stråk grävdes några sökschakt i samband med de 
förarbeten som gjordes inom ramen för väg 11-projektet, varvid en del läm
ningar från yngre brons- och äldre järnålder framkom. Vägområdet var emel
lertid beläget i direkt anslutning till relativt branta sluttningar ned mot ån och 
perifert i förhållande till fornlämningsmiljön som helhet (Hellerström & Söder
berg 2000:133 ff).

I byns östra vång finns marknamnet Björnehögsåker, invid den gamla kyrk
vägen mellan Viarp och Simris. En gånggrift har funnits på denna plats, som 
Hilfeling tecknade av under 1700-talet (Hilfeling 1977). Ett kort stycke söder 
om den har ett cirka tjugo meter lång och tio meter brett område streckmarkerats 
i den gamla lantmäterikartan. I fornminnesregistret (RAÄ 61, Simris sn) före
slås markeringen indikera en skeppssättning eller ytterligare en megalitgrav. I 
byns södra vång finns Västra och Östra Örnabögsåkrarna, där Bruzelius anger 
att två högar funnits som benämndes Ormahögar. Ett stycke söder om dessa 
finns Ljungbögsåkrar, där ytterligare en hög var belägen enligt Bruzelius, och 
slutligen Stora Kullåkrar som saknar observationer (Bruzelius omkr. 1867). 
Ytterligare några marknamn som excerperats i DALs arkiv är knutna till Viarps 
östra vång; Sneckes tofter (jfr kap. 4), Torkille backa åkerlotter, Torkulls backa, 
och Tulängarne (samtliga i jb 1815). Till den senare namnformen knyter sanno
likt en rad naturnamn an, såsom Tuesänga, Tuveäng, Tueäng, Tuf\ och Tufve 
Falcks ängar (samtliga i jb 1815). I Tulängarne kan en ivrig uttolkare då möjli
gen skymta närvaron av en t bul, som av Sundqvist karakteriseras som en per
son eller ett ämbete som förvaltade traditionerna i det yngre järnålderssamhället, 
och som är starkt förknippad med tal- och skriftkonst (Sundqvist 1998; jfr 
också Brink 1996). Ett sådant ämbete låter sig naturligtvis mycket väl förenas 
med de tings- och kultplatsfunktioner som föreslås. Namnformen, som inte har 
granskats fackmannamässigt, kan emellertid ha ett trivialt ursprung.

På olika platser i denna miljö, som i så hög grad karakteriseras av gravmonu
ment från skilda perioder, vilka i dag är helt överplöjda och i stort sett försvun
na, har ett mångfacetterat lösfyndsmaterial tillvaratagits. Julius Olssons sam
ling innehåller föremål från i stort sett alla perioder, varav en hel del föremål 
också kan dateras till olika skeden av järnålder. Dessa har beskrivits av Stjern- 
quist (1968:10 ff). Samlingen är av särskilt intresse eftersom fyndplatserna i 
flera fall är relativt noggrant angivna. De flesta järnåldersföremålen har påträf
fats på två platser på Olssons äga väster om byn; dels vid byn, och dels i anslut
ning till en sänka ett stycke åt väster. Från sluttningarna till sänkan i väster finns 
ett förarbete till en sländtrissa av sten och flera pärlor som företrädesvis dateras
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till romersk järnålder och folkvandringstid. Ett keramikkärl härrör troligen 
härrör från samma period, och påträffades tillsammans med brända benbitar. 
Stjernquist förmodar att fynden indikerar att gravar från yngre romersk järn
ålder och folkvandringstid har plöjts upp på denna plats. Det kan då konstate
ras att platsen är belägen i höjd med område B, strax norr om ån, med den rika 
kvinnograven och gården med den långa bebyggelsekontinuiteten. Som tidi
gare nämndes finns topografiskt gynnsamma platser där ån kan passeras i detta 
terrängavsnitt.

I området vid byn har flera metallföremål framkommit; beslag, ringar och 
fragmentariska föremål av brons. De flesta kunde inte identifieras och tidsbe
stämmas närmare, men Stjernquist daterar en fibula och ett remändbeslag till 
romersk järnålder respektive folkvandringstid. Av ett stort antal keramikskärvor 
kunde några dateras till romersk järnålder, men det fanns också skärvor av 
vikingatidskaraktär. Till detta kommer ”förarbeten till brynen och en mängd 
brynen av ett för järnålderns senare del typiskt utseende” och en mängd sländ- 
trissor av olika slag, ”de flesta av sten och till formen platta”. Flera förarbeten 
och halvfärdiga sländtrissor finns i materialet. Ett stort antal pärlor med date
ring till yngre järnålder registrerades också i detta område. På angränsande 
ägor vid byn finns ytterligare hängbrynen av skiffer, sländtrissor och pärlor. En 
klotformig pärla av bergkristall nämns också, som anges ha framkommit i om
rådet där gravindikationerna i form av cropmarks finns. En pärla som föreslås 
vara av karneol härrör från ägan i väster (a.a 16 f).

Vid den inventering som Thurston utförde i samband med fosfatkarteringen 
i Viarp tillvaratogs också keramik av vikingatida typ såväl som östersjökeramik 
(Thurston 1996:265). Vidare skall det i samlingarna på Österlens museum ha 
funnits en armring av en vriden silverten, som påträffats på Viarp nr 11. Denna 
nämns i Lönnbergs inventering (1928) men kunde inte spåras av Stjernquist 
(1968:17). Slutligen har Strömberg registrerat en korsformig fibula och den 
tidigare nämnda fågelnålen, båda med trolig datering till folkvandringstid 
(Strömberg 196111:41).

Frågan är då hur man skall förhålla sig till detta omfattande men fragmenta
riska material. Är Thurstons datering av bosättningen i Viarp till sen vikingatid 
rimlig? Thurston föreslår att bosättningen etablerades i anslutning till en närbe
lägen offerplats, som var i bruk under romersk järnålder eller folkvandringstid 
(1996:265). Stjernquist menar att järnåldersfynden tyder på att det funnits gra
var från mellersta järnålder vid sänkan på den västra byvangen. Spridda före
mål indikerar att gårdsbebyggelse från äldre järnålder kan ha funnits runtom på 
byns marker, och kanske kan någon av dem jämföras med gården som under
söktes i område B, på andra sidan ån. Några av fynden, fågelnålen och i viss 
mån också den korsformiga fibulan, indikerar att det fanns gårdsenheter av viss
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betydelse också på Viarpssidan av ån, under denna period. Det omfattande 
fyndmaterialet från byplatsen visar också, enligt Stjernquist, att en yngre järn- 
åldersbosättning var belägen på ungefär samma plats som den nuvarande byn. 
Fyndmaterialet är mångfacetterat, och det förefaller inte troligt att det härrör 
från en torpenhet som anlades kring år 1000. Inte minst de hantverksindikerande 
fynden är av intresse. De halvfabrikat av sländtrissor och brynen som nämndes 
indikerar att en viss produktion kan ha skett på platsen, liksom förekomsten av 
slagger och de många metallföremålen.

Flera av lösfynden, exempelvis de många pärlorna och armringen av silver, 
tyder på att det funnits gravar i närheten, och det är frestande att tänka sig att 
föremålen plöjts upp från de gravar som indikeras av flygfotona. Sannolikt har 
dessa (om det nu verkligen är gravar), bevarats på fägatan långt fram i tiden, 
och plöjts sönder först under 1800- och 1900-talen. Vendel- och vikingatida 
gravar i sydöstra Skåne består ofta av runda stensättningar, och i något fall har 
också en hög registrerats, bland annat i närområdet (Svanberg 2003b). Det 
finns emellertid ett aber. Med tanke på att brandgravskicket var regel snarare 
än undantag i området under vendel- och vikingatid, så borde pärlor och andra 
föremål som plöjts upp vara brandskadade. Sådana skador nämns emellertid 
inte, vilket antingen betyder att föremålen inte härrör från gravar, eller att en 
del av gravarna inte var brandgravar.

Det omfattande fyndmaterialet från Viarp kan ses i relation till de jämförel
sevis fåtaliga fynd från vendel- och vikingatid från de övriga torpenheterna i 
området, som uppfattats som underordnade bosättningar i Järrestadsgodset. 
Några fynd i Gröstorp låter emellertid antyda att det kan ha funnits bebyggelse 
utöver det ordinära också på denna plats. Fynden i fråga är en doppsko med 
palmettmotiv och ett betselbeslag (Strömberg 1961 11:41). Båda föremålen da
teras till senvikingatid, och det är av intresse att konstatera att betselbeslaget 
tillhör en kategori av beslag vars utformning, med vulster, associeras med eng
elskt inflytande vid denna tid. Liknande beslag finns inte minst i Lund (Ström
berg 1961 1:145; Andrén och Carelli 1998). Ett betselbeslag påträffades också 
i Järrestad, liksom för övrigt en fragmentarisk doppsko, men dessa skiljde sig 
från fynden i Gröstorp. Betselbeslaget var inte försett med vulster, och dopp
skon var rikt utsmyckad med djurornamentik. Vidare skall en indikation på en 
ryttargrav i Tågarp ägnas uppmärksamhet nedan.

Med denna korta utvikning vill jag visa på att materialet från några av 
torpenheterna i det förmodade godskomplexet kan användas i en inledande 
diskussion kring godsets organisation. Det finns flera indikationer på att det 
funnits gårdar också inom de underordnade bosättningarna som disponerades 
av högre rankade individer, och i två fall indikerar de närvaron av en krigare 
under sen vikingatid.
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Materialet från Viarp låter antyda att flera funktioner kan ha upprätthållits på 
platsen, och att den var betydligt mer komplex än vad begreppet ”underordnad 
bosättning” förmedlar. Kan man då tänka sig att bebyggelsenamnets förled 
trots allt är kultplatsplatsindikerande, och att en del av de övriga naturnamnen 
som relaterades också är av relevans? Utifrån det nära rumsliga sambandet 
mellan Järrestad och Viarp, de många monumentala gravanläggningarna från 
skilda perioder och fyndmaterialets omfattning och karaktär, vill jag föreslå 
möjligheten att dessa båda platser i själva verket hänger intimt samman. Det 
faktum att gravar från yngre järnålder lyser med sin frånvaro i Järrestad gör 
det intressant att tänka sig Viarp som en nekropol i förhållande till Järrestad. 
Rumsligheten erinrar då om förhållandena i Lejre, där ån skiljer bosättningen 
med residenset från höjdryggen med gravplatserna (kap 4). Utifrån de samband 
som skisserats ovan mellan storhög, marknamn med förleden Vi- och Tor-, och 
de relaterade indikationerna på att en tingsplats funnits i denna miljö, framstår 
det inte som orimligt att någon form av religiös auktoritet - en thul? - kan ha 
varit representerad i Viarp.

Ortnamnet Viarp och de övriga naturnamnen skulle då möjligen kunna refe
rera till en helig plats på byns marker. Thurstons förslag, att en kultplats i Viarp 
var av äldre datum, kan inte uteslutas med tanke på närheten till gravfältet i 
Simris, som var i bruk under perioden 100 till 300, och som indikerar vissa 
centrala funktioner (Stjernquist 1955; Helgesson 2002). Det är en intressant 
tanke att Viarp skulle kunna representera en kult- och rättskipningskontinuitet 
i området. Andra möjligheter finns naturligtvis. Om torpnamnet skall dateras 
till sen vikingatid eller tidig medeltid, vilket framstår som troligt, så är det inte 
orimligt att platsen namngivits utifrån dess belägenhet i förhållande till ett väl
känt heligområde. Eftersom Viarp är den ort som ligger närmast Järrestad så 
kan namnet ha syftat på exempelvis kultplatsen vid hallen. Det är också tänk
bart att namnet syftade på områdets helighet i mer generell mening, vilket skall 
diskuteras vidare utifrån hypotesen att Järrestad och Viarp utgjorde den innersta 
kärnan i ett sakralt landskapsrum.

Tommarp
Forskningen kring denna ort har främst kretsat kring de problem som samman
hänger med stadens tillblivelse och utveckling (Thun 1967; Redin 1972; Jönsson 
2001). I likhet med en del andra tidiga städer i Skåne omnämns staden Tumathorp 
som kungalev i kung Valdemars Jordebok, vilket tyder på att kungsgården var 
drivkraften i platsens tidiga utveckling, och sannolikt också att häradet, eller ett 
motsvarande område, administrerades från denna gård (jfr Andrén 1983).
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Kungamaktens närvaro i Tommarp manifesteras tydligare från och med 1000- 
talets andra hälft, främst genom en viss myntproduktion som äger under Sven 
Estridsens regeringstid och som synes fortlöpa under de följande regenterna4, 
men också genom att aktiviteterna på orten generellt sett intensifieras. Två 
kyrkor omtalas år 1155 (Andrén 1985:183). En av dessa får antas vara en kungs- 
gårdskyrka; i analogi med förhållandena i andra tidiga skånska städer är det 
troligt att två kyrkor uppfördes i ett tidigt skede. Närmare kunskap om den 
kyrkliga organisationen i det äldsta Tommarp saknas emellertid.

Däremot har omfattande tidig- och högmedeltida verkstadslämningar un
dersökts på platsen, och i det äldsta skedet kan man sannolikt räkna med att 
smide och sannolikt också bronsgjutning var betydelsefulla aktiviteter på plat
sen (jfr Thun 1967). Det allmänna intrycket, som är svårt att mer i detalj för
djupa, är att platsen övertar och omformar vissa funktioner som i tidigare ske
den var förknippade med Järrestad; specialiserat hantverk, rättskipning och 
kultutövning, för att nämnda några. En del av produktionen kan, ungefär som 
har föreslagits före Järrestads vidkommande, ha fungerat som gåvor till an
hängare i regionen. Myntningen kan ses som ett uttryck för detta, liksom det 
specialiserade hantverket. Egon Thun föreslår, utifrån fynd av Urnesspännen 
och ett betselbeslag i engelsk stil att sådana föremål producerades på platsen 
(Thun 1967:22). Liknande föremålstyper tillverkades i det tidiga Lund (jfr Ström
berg 1961 I; Andrén & Carelli 1998).

Inledningsvis nämndes att kungsgården ofta har uppfattats som en nyetab
lering på en plats där ingen bebyggelse funnits tidigare, vilket ju också indikeras 
av namnformen och frånvaron av fornlämningar från det föregående skedet. 
Det bör emellertid framhållas att de undersökningar som ägt rum i Tommarp 
trots allt har varit tämligen begränsade, sett i relation till den stora ytorna med 
starkt förhöjda fosfatvärden. Thurston har beräknat ytan till cirka 45 hektar 
(Thurston 1996:270). Äldre lämningar kan vara svåra att urskilja bland de ofta 
ganska omfattande aktivitetsspåren, och en äldre agrar bebyggelse behöver ju 
inte ha lämnat några särskilt omfattande spår efter sig.

Några föremål indikerar äldre aktiviteter i området. De äldsta myntfynden 
utgörs av två tyska mynt, som präglats i Eltrecht (1027-1054) respektive Erfurt 
(1031-1051) vilka avbildades av Hilfeling (CNS 3.4.13), och dels en skandina
visk imitation av en anglosaxisk mynttyp med datering till cirka 997- (CNS 
3.4.14). Strömberg har registrerat ett fynd av ett ”alnmått”. Av beskrivningen 
att döma skall detta dateras till 900-talet eller första hälften av 1000-talet. 
Alnmåttet kan relateras till en omdiskuterad föremålskategori, som föreslagits 
vara mätstavar, völvastavar och stekspett (för en uttömmande diskussion, se 
Price 2002). Vidare kan två spetsovala eldslagningsstenar nämnas utöver det 
omfattande yngre materialet, från cirka 1050 och framåt (Strömberg 196111:42).
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Callmer uppger ett fynd av en fibula, vilken dateras till tiden omkring 800 
(Callmer 2001:120); slutligen finns en uppgift om en urna och en sländtrissa. 
Som fyndplats uppges Tommarps kvarn (ÖM: inventariekatalog 1917-1920, 
fynd nr 1168). Dateringen av dessa båda föremål är okänd, men det är troligt 
att de skall dateras till yngre järnålder.

I övrigt har jag bara funnit en uppgift som av intresse för det tidigare skedet 
i denna del av det förmodade godskomplexet, där Östra Tommarp och de min
dre byarna Vranarp och Tågarp utgör de historiskt kända bebyggelseenheterna. 
I Lönnbergs inventering (1929), som framstår som exemplariskt noggrant ut
förd, är fornlämning 5 i Tommarps sn, som rubriceras som ”hög, utplånad”, av 
särskilt intresse. Högen uppges ha varit belägen 200 meter söder om den stora 
landsvägen mellan Tommarp och Stiby, och cirka 100 meter söder om den så 
kallade ”Tågarpsdösen” (som är en gånggrift). Denna miljö, söder om Tågarps 
by och omedelbart väster om Tommarpsån, är idag mycket riktigt ett flackt 
åkerlandskap där endast Tågarpsdösen bryter monotonin. På Skånska rekogno- 
sceringskartan är några mindre kullar markerade i detta område (fig. 64).

I beskrivningen uppges att: ”Här synes numera endast ett stort grushål samt 
i S grushålets V kant en lång, smal, c:a 2 m, hög rest av en gruskulle. På denna 
gruskulle har fordom legat en gravhög, men den togs bort för mer än 50 år 
sedan”, det vill säga på 1870-talet. Vidare citeras en lokal sagesman: ”Där 
hittades en stor grav med sporrar eller stigbyglar och vapen”.

Den summariska uppgiften för tankarna till de ryttargravar, vilka kort dis
kuterades i kapitel 4. Ryttargravarna dateras till 900-talet, och 1000-talets in
ledande del. En liten grupp med liknande gravar återfinns i sydvästra Skåne, 
men dessa är äldre. De yngre ryttargravarna har av flera forskare satts i sam
band med 900-talets kungamakt, antingen det gäller Jellingdynastin (Rands
borg 1980:121 ff) eller Jellingdynastin och den dynasti som etablerades i 
Hebebyområdet kring 900 (Näsman 1991b:171 f). Utstyrseln av dessa gravar 
uppfattas som uttryck för överklassens Odinkult och Valhallaföreställningar 
(jfr också Nielsen 1991). Enligt det synsätt som tillämpas här utgjorde denna 
kategori av gravar materialiserad ideologi, som bland annat tjänade till att binda 
samman grupperingar i överregionala nätverk. Fördelningen av dessa gravar 
diskuterades i korthet i kapitel 4, där det framgick att de är svagt represente
rade i sydöstra Skandinavien. Endast några få gravar är kända på Själland; i 
Skåne har de inte påträffats. På Själland finns de registrerade gravarna i den 
västra kustbygden, vid ringborgen i Trelleborg och i anslutning till Tissøkomp- 
lexet.

De summariska uppgifterna kring Tågarpsgraven lämnar emellertid fältet 
öppet för andra tolkningsmöjligheter. I syöstra Skåne förekommer gravar med 
ryttarutrustning från 600-talet och senare. Sporrar eller stigbyglar har dock
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inte registrerats i dessa gravar (kap. 7). Sporrar förekommer emellertid i några 
gravar under romersk järnålder från Simris och möjligen i Ingelstorp (Nick
lasson 1997: kat. nr 11, 21 och 25). Det kan således inte uteslutas att den 
förmodade ryttargraven ingår i ett äldre sammanhang.

Sammanfattningsvis förefaller det utomordentligt märkligt om inte området 
kring Tommarp, Vranarp och Tågarp varit bebyggt under den yngre järnål
dern. De fynd och gravindikationen som diskuterats är visserligen få, men kan 
i några fall tillmätas en speciell dignitet. Vidare kan det konstateras att områ
det är mycket fördelaktigt beläget ur kommunikationssynpunkt, med blandade 
jordarter, som säkerligen var utmärkta ur agrar synpunkt. Monumentala gra
var från neolitikum och bronsålder finns också, som visar på att området hyst 
en stabil bebyggelse under tidigare perioder. Om området är någorlunda likar
tat andra områden i bygden, så är det högst troligt att det finns en bebyggelse
kontinuitet också i denna socken, från neolitikum och framåt. Den förmodade 
ryttargravens belägenhet nära det förmodade godskomplexets gränsområde och 
i anslutning till Tågarpsdösen är också av intresse. De äldre, monumentalt ge
staltade miljöerna utmed ån framstår som generellt betydelsefulla i gestaltningen 
av landskapet under yngre järnålder.

Ån och anloppsplatsen

Tommarpsåns betydelse som kommunikationsled har framhållits i flera sam
manhang (exempelvis Stjernquist 1991,1993; Thurston 1996, 2001), men med 
undantag för en kort diskussion som förts av Callmer (1995) har hamnplatser i 
detta kustavsnitt inte diskuterats i särskilt stor utsträckning.

Den mest uttömmande analysen av de naturgeografiska förutsättningarna 
för ån som kommunikationsled har utförts av Ronnie Liljegren (2001). Utifrån 
beräkningar av vattenföring, fallhöjd, och åns meandrande lopp avfärdas denna 
möjlighet tämligen kategoriskt; Liljegren menar att ån på sin höjd har varit 
segelbar fram till pasströskeln i höjd med Bjärsjömölla norr om Simris (fig. 64). 
Ett stycke öster om pasströskeln i detta avsnitt och söder om Gröstorp finns en 
gammal passage över ån kallad Hamnabro5. Liljegren framhåller emellertid att 
fördelarna med att använda ån som farled var tveksamma också i detta parti, 
eftersom den smala åfåran slingrar sig en lång och krokig väg runt ett höjd- 
parti. Från Hamnabro till kusten är avståndet till havet ungefär dubbelt så 
långt vattenvägen. Pasströskeln vid åmynningen uppfattas däremot inte som 
något direkt hinder.

Sammanfattningsvis resulterade Liljegrens analys i flera intressanta perspektiv 
på ån och kommunikationsmöjligheterna i området. Såväl person- som gods
transporter antas ha skett utmed höjdsträckningar längs med dalgången, längs
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stråk med lättare jordarter. Ån ses istället primärt som ett hinder för kommuni
kation, och lokaliseringen av Järrestad föreslås vara resultatet av att platsen 
var belägen vid en punkt där ån var särskilt gynnsam att passera. Denna punkt 
föreslogs vara plasen för ovan diskuterade Gislingebro vid Galgbacken, där 
terrängförhållandena framstår som särskilt lämpliga, och där ett öst-västligt 
stråk med lättare jordarter utmed ån knyts samman med ett nord-sydligt stråk, 
den så kallade Hörupsåsen. Denna bild är i stora drag också förenlig med de 
resonemang som förts kring fornlämingsmiljöerna i området, där gravar från 
olika perioder antas ha relaterat till kommunikationsleder.

Analyser av kommunikationsleder och vattenvägar är emellertid omvittnat 
problematiska, och man kan väl knappast helt utesluta att ån i viss utsträck
ning kan ha använts för olika slags transporter. Fyndet av båtplankor i en av 
brunnarna i Järrestad stämmer också till viss betänksamhet, även om dessa 
antas ha haft en symbolisk betydelse. I stora drag får dock Liljegrens väl under
byggda uppfattning anses vara den mest rimliga; landvägen bör ha varit att 
föredra framför vattenvägen. Man bör emellertid inte utesluta möjligheten att 
det nämnda området kring Bjärsjömölla, norr om Simris kan associeras med 
den maritima sfären; det ovan nämnda marknamnet Sneckes tofter i Viarp kan 
då vara av intresse (men har inte granskats av ortnamnsforskarna). Farleden 
fram till denna pasströskel skall då kanske snarare ses i ett militärstrategiskt 
perspektiv än ett rationellt kommunikationsperspektiv.

I diskussionen kring lokaliseringen av en hamn- eller anloppsplats framstår 
tre platser som intressanta; den ovannämnda platsen vid pasströskeln i Bjär
sjömölla, området vid Tommarpsåns mynning och den lilla Simrishamnsbukten. 
I övrigt är det svårt att se några lämpliga hamnplatser utmed kusten i Simris- 
hamnsområdet. I det glest bebyggda gränsområdet norr om åmynningen finns 
inga sådana skyddade platser, och kustlinjen är ofta bergig. Mot söder finns 
inte heller några skyddade lägen förrän i höjd med Brantevik, det vill säga 
utmed en närmare tio kilometer lång kuststräcka. Utmed denna del av kusten 
försvåras kommunikation mellan kust och inland av att ett bälte med exceptio
nellt leriga moränjordar följer kusten, och av att terrängen stiger jämförelsevis 
kraftigt. I sluttningarna ned mot havet finns en rad källor, och det är troligt att 
grundvattet läckte ut på många platser i dessa sluttningar, vilket bidrog till att 
göra dem svårpasserade. Från Brantevik och vidare söderut förändras terrängen 
och en rad kustnära järnåldersbosättningar har registrerats (se kap 7).

Ser vi till de tre nämnda platserna vid ån, så kan fornlämningsmiljön i avsnit
tet mellan Hamnabro och Bjärsjömölla indikera att detta avsnitt av ån har varit 
av betydelse som landningsplats i ett långtidsperspektiv. Området vid pasströskeln 
rymmer en rad monumentala gravanläggningar från neolitikum och bronsålder. I 
detta område är också Simrisgravfältet beläget (Söderberg & Hellerström 2003).
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Det finns emellertid inga mer konkreta belägg än så för att detta avsnitt av ån 
utnyttjats som anloppsplats under något skede. Men även om någon sådan 
plats inte har spårats i denna miljö finns det skäl att tänka sig att den var av 
betydelse under yngre järnålder, vilket jag skall återkomma till.

Området kring Tommarpsåns mynning har i korthet diskuterats av Callmer, 
som bland annat nämner att två arabiska mynt har framkommit i detta område 
(Callmer 1995:60). I övrigt saknas emellertid material för att diskutera bety
delsen av denna miljö, och det är svårt att skapa sig en egentlig uppfattning om 
denna märkliga miljö, där ån löper parallellt utmed stranden. Det är troligt att 
åmynningen har varit föremål för en rad förskjutningar över tid, men enligt 
skånska rekognosceringskartan från cirka 1815 har topografin varit i stort sett 
likartad under de senaste tvåhundra åren.

Ett något mer substantiellt arkeologiskt material finns i Simrishamn. På flera 
platser runtomkring i det medeltida stadsområdet har vikingatida och något 
äldre lämningar framkommit under de kulturlager med lerbottnar som gene
rellt kan dateras till 1100- och 1200-talen. Oftast rör det sig om spridda härdar, 
gropar och kulturlager, vilka av allt att döma finns inom stora ytor. Ett grophus 
har också konstaterats, med viss osäkerhet6. Vidare har Strömberg registrerat 
ett antal fynd från platser runt om i staden och dess nära omgivningar (1961 
11:56). I samband med muddring av hamnen 1882 påträffades en fingerring av 
guld med riklig djurornamentik. Enligt uppgift gjordes fyndet nära land. Ringen 
som är anmärkningsvärt bred, 3,2 cm tvärs över, har av Strömberg föreslagits 
vara en beslagsring, möjligen en prydnad på en stav. Den har en bukig utsida, 
och dekoren utgörs av en slinga med bandformiga djur. Dessa är symmetriskt 
inkomponerade i ett smalt fält som ramas in av av pärlband. Ringen är ett unikt 
arbete av yppersta kvalitet, och därmed också svår att passa in i ett samman
hang. Strömberg menar att den uppvisar drag av jellingstil, och föreslår en 
datering till den senare hälften av vikingatiden (Strömberg 1963b). Ytterligare 
några vendel- och vikingatida fynd från stadsområdet eller omgivningarna fram
står som speciella. Detta gäller i synnerhet en torne till en sölja med inlagda 
röda stenar (granater?), en korsformig baltisk nål, och ett ringspänne med 
facetterade ändknoppar och stämpelornamentik, som sannolikt är av gotländsk 
proveniens. Nämnas skall också två ovala spännen, ett likarmat spänne, och ett 
antal keramikkärl.

Sammanfattningsvis tyder materialet på att stora delar av det medeltida stads- 
området och de nära omgivningarna utnyttjades för återkommande aktiviteter 
från yngre romersk järnålder och framåt. Dessa tycks ha tilltagit under den se
nare hälften av yngre järnålder, men hittills har inga väl belagda konstruktioner 
eller sammanhängande strukturer varit möjliga att påvisa, vilket gör tolkningen 
problematisk. Fynd av praktföremål från olika skeden av yngre järnålder finns,
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men det är oklart vad de representerar. Guldringen uppfattas som en rituell 
nedläggelse, vilket skall utvecklas i ett senare avsnitt. En del föremål härrör 
förmodligen från gravar, och det framstår som troligt att det funnits en bosätt
ning i närheten av stadsområdet. Kartan figur 19 visar också på förekomsten 
av en av de relativt få distinkta fosfatkoncentrationer i området som inte rela
terar till senare, historiskt kända byplatser. Denna plats är belägen ett stycke 
väster om stadsområdet, ungefär en kilometer från kustlinjen. Det kan visserli
gen finnas anledning till en viss försiktighet, eftersom stadens jordar var be
lägna i detta område; det är troligt att avfall från staden har tillförts åkrarna. 
Det förefaller ändå sannolikt att en bosättning funnits i närmare anslutning till 
den förmodade anloppsplatsen än de kända bosättningarna, från vilken man 
bland annat sörjt för kontrollen av platsen. Från Gröstorp, som är närmast av 
de platser där en vikingatida bosättning har påvisats, är avståndet till den för
modade anloppsplatsen närmare tre kilometer.

Eld och utkik

Amatörarkeologen Hans Alebo har i en liten artikel uppmärksammat några plats
namn vid denna kuststräcka, som är av intresse i diskussionen kring kommuni
kation och kontroll av densamma (Alebo utan år). Utgångspunkten för Alebos 
studie var en arkeologisk observation som gjordes då en cykelväg byggdes på en 
höjd ett stycke inåt land från “Vårhallen”, som är en klippudde några kilometer 
norr om Simrishamn. Från denna backe kan hela Simrishamnsbukten överblickas. 
Alebo konstaterade att den smala vägen passerade genom stora mängder sot 
och träkol utmed ett tiotal meter långt avsnitt. Platsen har uppenbarligen varit 
väl lämpad som utkikspost, och det förefaller troligt att brandlagret skall upp
fattas som rester efter signaleldar. Platsnamnet Vårhallen kan sannolikt föras 
tillbaka till den i Skåne relativt sällsynt förekommande namnformen warth- 
(Vård- , Var-) som ofta innehåller ordet ”vakt” (Ejder 1958:76 ff). Det äldsta 
skriftliga belägget för naturnamnet “Vårhallen” är emellertid sent, och härrör 
från 1835, då rätten till ålafisket på platsen benämns ”Vårhalls-sättet” (a.a.:77). 
Av det femtontal platser med denna namnform som Ejder funnit i Skåne är unge
fär hälften belägna i den sydöstra regionen, där en koncentration finns i Ingelstad 
härad. Namnformen är oftast knuten till efterleden -hög och i några fall sam
mansatt med former av ”berg”, vilket Ejder menar säkerställer tolkningen av 
dessa platser såsom vaktplatser och signaleldsplatser.

Alebo nämner i sin artikel ytterligare två kullar, som är belägna strax utan
för det gamla stadsområdet i Simrishamn, med namnen ”Barnabacken” och 
”Bångsbacken”. I alla fall den senare platsen kan med rimlig säkerhet antas 
vara besläktad med ett betydligt vanligare förekommande och högst sannolikt
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yngre namnskikt med former som Bågen- Bong-, Bom-, Bond- och liknande. 
Dessa anses gå tillbaka på det forndanska ordet bakcen i betydelsen båk eller 
signaleld, ur vilket det danska ordet bavn har utvecklats (Ejder 1958). Typiskt 
är att dessa återfinns på vad som får betecknas som goda utkiksplatser, i syn
nerhet bronsåldershögar. I Lunds stifts landebok (Lb) finns ytterligare sex natur
namn av detta slag i Järrestads härad, som kan tänkas relatera till bakæn; “Bon- 
hög” i Gislöv, “Bågenhöy” i Nöbbelöv, “Bognhög” i Västra Vemmerlöv, “Bågen
hög” i Stiby, “Bonhög” i Karlaby, och “Bångbjär” i Vranarp. I Järrestad finns 
namnet “Tornbarnaåker” i den högre belägna terrängen norr om byn (fig. 18).

Sten Tesch har undersökt hur de mer vanligt förekommande namnen som är 
besläktade med bakcen är grupperade i olika zoner av landskapet i Ystadområdet, 
i förhållande till sockenindelningen och till runstenarnas spridning. Utifrån före
komsten av sådana namn i det inre, sent koloniserade backlandskapet, och ett 
förmodat samband med sockenindelningen, föreslås de representera ett signal
system som etablerades under senvikingatid, och som kanske vidmakthölls och 
byggdes ut under medeltiden (Tesch 1983:83). Spridningen av sådana namnformer 
i Ingelstad och Järrestad härader framstår också som relativt jämn. Flera platser 
är belägna i anslutning till goda utkiksplatser utmed kusten, och förekommer 
sedan med relativt jämna intervaller ett par mil in i landet (Ejder 1958:74). En av 
de mer intressanta lokalerna som Ejder dröjer kvar vid, är belägen i Svinaberga 
invid Stenshuvud. Platsen med namnformen ”Bångned” var belägen ungefär 120 
meter över havet och vida synlig. Namnformen är ovanlig i Skåne, och Ejder 
menar att den hänger direkt samman med folkmål på Bornholm (a.a.:63).

Ejder föreslår att formen warth förefaller att representera ett namnskikt som 
är äldre än avledningarna av bakcen, och möjligen kan då “Vårhallen” vara en 
mycket tidig utkiksplats från vilken farleden utmed kusten och de förmodade 
anloppsplatserna vid åmynningen och stadsområdet kunde bevakas. Jytte Ring
tved (1999:361 ff) har analyserat hur platser med denna namnform är lokalise
rade i bland annat Århusbygden. Här återfinns platser med warth-namn i relativt 
stort antal, främst utmed kusten och på öarna i bukten, och, i likhet med förhål
landena i den sydöstra regionen, längre in i bygden. Ringtved menar att utkiks- 
platserna relatera till kommunikationsleder såväl som platser av sakral betydelse, 
i vad som skulle kunna vara ett bygdeomspännande signalssystem som var i bruk 
under yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Detta system, konkluderar 
Ringtved, var tillsammans med pålspärrarna de viktigaste försvarsåtgärderna i 
de sydskandinaviska slättbygderna. I detta fall, där fördröjande pålspärrar knap
past var aktuella, var utkiken och den tidiga varning som signalsystemet kunde 
ge, det viktigaste försvaret i händelse av angrepp (a.a.).

Avslutningsvis bör det tillfogas att vårdkasesystemen är källkritiskt problema
tiska, inte minst med tanke på dateringarna. Mig veterligen har ingen sådan plats 
hittills varit föremål för arkeologisk undersökning som resulterat i exempelvis
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14C-analyser. I de skriftliga källorna spänner beläggen för vårdkasar från 900- 
talet, då de nämns i Grottesången i den poetiska eddan, och fram till 1809 års 
krig.

Kommunikation
Sammanfattningsvis kan det konstateras att lederna utmed Tommarpsån er
bjöd de bästa möjligheterna för kommunikation mellan kust och inland i denna 
del av den sydöstra regionen. Vid åmynningen och i den nuvarande hamnen i 
Simrishamn fanns skyddade lägen, vilka i övrigt är sällsynta utmed den aktu
ella kuststräckan. Arkeologiska observationer och fynd indikerar att dessa platser 
varit i bruk under i stort sett hela yngre järnålder. Indikationer finns också på 
signaleldssystem från olika skeden. Via Tommarpsån kunde man dessutom ta 
sig ett stycke in i landet, fram till Bjärsmjömölla, där det med stor sannolikhet 
också fanns en passage över ån.

Järrestad framstår i detta perspektiv som strategiskt beläget, drygt en halv 
mil inåt land, vid en punkt där ån var särskilt gynnsam att korsa, och där flera 
norr och söderifrån kommande leder strålade samman med de stråk som följde 
utmed ån. Det förmodade vadstället som knöt samman Viarp och Järrestad har 
uppfattats som lokala passager. Det skisserade vägnätet får betraktas som hy
potetiskt, men i väsentliga avseenden torde det vara grundat på ett mer omfat
tande naturgeografiskt och arkeologiskt material än de förslag som tidigare 
framförts, där vattenleden stod i centrum.

Detta vägnät, som sannolikt har gamla anor, förändrades emellertid i vik
tiga avseenden under 1000-talet, genom att de centrala funktioner som upp
rätthölls i Järrestad upphörde till förmån för Tommarp. Det är denna yngre 
situation som avspeglas i Buhrmanns karta (fig. 69), där Tommarp framstår 
som knutpunkten i området. De naturgeografiska förhållandena i Tommarp 
kan beskrivas som ganska likartade dem i Järrestad. Om vi ser till gravarnas 
rumsliga förhållande till kommunikationsstråken så kan det konstateras att en 
monumentalt gestaltad miljö finns i Tommarp. Den är inte fullt så komplex och 
distinkt utformad som i området kring Järrestad och Simris (Söderberg och 
Hellerström 2003); vid Tommarp befinner vi oss nära gränsen för den hävdade 
centralbygden. De neolitiska storstensgravarna och monumentala bronsålders
högarna är representerade. Längre inåt land upphör den förra kategorin, och 
den senare minskar påtagligt.

En sakral rumslighet
I kapitel 2 diskuterades kulturgeografen Robert A. Dodgshons perspektiv på sam
banden mellan social organisation och landskap. Varje ”samhällstyp”, menar
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han, svarar mot ett specifikt sätt att organisera landskapet, och uppvisar där
med en karakteristisk rumslighet. Den samhällstyp som karakteriseras som 
hövdingdömet (chiefdom) beskrivs enligt följande: Nodality became a sacred 
fact of geography. Indeed, so crucial was the sacro-religious authority of chiefs, 
that where local sanctuaries and shrines abound, we can assume that social and 
political authority was equally diffused (Dodgshon 1987:128).

I diskussionen av landskapet kring Järrestad framstår några aspekter av hall
miljön som särskilt viktiga att ta fasta på. Gestaltningen av denna miljö, med den 
högresta hallen och källan i våtmarken, liknades i föregående kapitel vid en ”mikro- 
kosmisk reduplikation av världsalltet” (Nordberg 2003:170). Rumsligheten kan 
också diskuteras mot bakgrund av dels de kognitiva associationsmodeller som 
presenterades i figur 59, och dels förslaget att hallen och källan var länkad till en 
helig plats i de nära omgivningarna, närmare bestämt berget i norr. Länken ut
gjordes dels av nedläggelsen av pärlorna i hallen, och dels av brunnskaret i käl
lan, som tillverkats av flisor av vit kambrisk sandsten; i båda dessa fall föreslås 
materialet härröra från berget. Dessa företeelser diskuterades också i egenskap 
av mytiska representationer för fruktbarhet, och pärlorna ses då som en symbol 
för rituell transformation, skapandekraft, och reproduktion. Liknande föreställ
ningar kunde skönjas bakom nedläggelsen av slaggskållan i källan. Dessa exem
pel knyter an till den diskussion som fördes i kapitel 2, om aristokratin som 
gränsöverskridare. Genom att föra in makt och esoterisk kunskap från världen 
”utanför”, exempelvis i form av pärlor, skaldemjöd eller utgårdskvinnor, kunde 
den ordnade världen ”i centrum” reproduceras.

I kapitel 2 diskuterades också olika uppfattningar om hur det mytologiska 
rummet kan ha varit konstruerat, varvid det konstaterades att den centrum - 
periferi modell som bygger på binära motsatspar har kritiserats på flera punk
ter. Istället har det föreslagits att det mytologiska rummet var flytande och 
komplext (Clunies Ross 1996:60 ff). Karakteristiskt för de centralplatskomplex 
som Brink diskuterar är just mångfalden av platser med sakrala eller teofora 
namnformer. I exempel efter exempel finner man bebyggelse- och naturnamn 
med ”gränssnittsliknande” kvaliteter i ett centralområde, ”vilket också gör det 
till ett slags mikrokosmos, där gudarna fanns allestädes närvarande. Uppenbar
ligen ville man ha sina gudar omkring sig, där man bodde. Man transponerade 
den mytologiska världen till sin egen värld” (Brink 2004:304 f). Denna mång
fald betonas också av Andrén: rituella handlingar utfördes på ett brett spektrum 
av platser; ”inomhus, på gravfält, på gravhögar, vid träd, vid vatten, vid stenar 
och kanske på gräsytor” (Andrén 2002:313).

I de fall landskapet var direkt knutet till en maktlegitimerande ideologi fram
står emellertid centrum - perifermodellen som särskilt intressant. Genom att 
avgränsa rummet struktureras landskapet i zoner. När mytologin ”byggs in” i 
landskapet kan den, utöver sin maktlegitimerande funktion, också förknippas
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med en potential att strukturera rörelser och utöva permanent påverkan och 
kontroll över de människor som vistas där (jfr Sundqvist 2004:164; Doxtater 
1990). I de diskussioner som hittills förts kring platser med förmodat centrala 
funktioner i området kring Järrestad tonar deras karaktär av gränsområden 
fram. Av särskilt intresse är vattendrag, våtmarker, höj dformationer och ka
rakteristiska stenar, stränder, och så vidare, i synnerhet när de är belägna i anslut
ning till kommunikativt intressanta miljöer, exempelvis anloppsplatser, vadställen 
och vägkorsningar (jfr Rudebeck 2002).

Utifrån analysen av den aristokratiska hallmiljön i Järrestad finns det i linje 
med dessa resonemang anledning att tänka sig det kringliggande landskapet 
som en representation av ett gudadominerat mytologiskt landskap. I diskussio
nen av detta landskap tar jag fasta på Hedeagers analys av Gudmekomplexet 
som en representation av Asgård, och dess betydelse som förebild för de något 
yngre komplexen av liknande art. Järrestadområdet sluter i flera avseenden an 
till bilden av ett arkeologiskt väldefinierat bosättningsområde och bör tveklöst, 
klassificeras som ”ett multifunktioneilt och sammansatt centralplatsområde” 
(jfr Hedeager 2001a:506 f)).

De avsnitt som följer inleds med en diskussion kring folkliga föreställningar 
som är knutna till de miljöer som skall beskrivas, och hur dessa kan tänkas 
relatera till den yngre järnålderns mytiskt gestaltade landskap kring Järrestad. 
Därefter beskrivs miljöerna, och avslutningsvis diskuteras en helhetsbild av 
Järrestad som multifunktionellt godskomplex och bygdecentrum i ett mytologiskt 
gestaltat landskap.

Rädslans landskap
”Huvudskallar tre stycken stodo i Tommerups kyrka i fönstret på koret. Om 
dessa skallar hade vi på resan av åtskillliga hört mycket berättas, huru de skulle 
vara ofanteligen stora, och att desse alltså beviste, att i fordna tider varit större 
människor; men då jag mätte dem, voro de alldeles lagliga och sådane som 
denna tiden allmänt finnes hos vårt folk. Rätta orsaken, vårföre desse skallar 
här bevarats såsom en antikvitet visste ingen att giva. Vidskepeligt folk trodde, 
att de varit tre renegater av lutherska läran, som dött katoliker, vårföre de ej 
kunnat ruttna i jorden, men om detta stode fast, hade de katoliske kyrkogårdar 
längesedan blivit högar av bara skallar” (Linneaus [1975]:175).

Utöver de ofta mångtydiga bebyggelse- och naturnamn som presenterades i 
tidigare avsnitt, har inga namnformer bevarats som ger närmare ledning om de 
platser som omger Järrestad, och som, med ett begrepp lånat av Brink, kan 
associeras med gränssnittsliknande kvaliteter som erinrar om högsätet, hallen 
och källan i hallmiljön (Brink 2004). Denna frånvaro skall sannolikt ses mot 
bakgrund av de troligtvis omfattande omstruktureringar som skedde i området 
under 1000- och 1100-talen, och senare (jfr Brinkl998).
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I ett tidigt skede av detta arbete uppmärksammades emellertid att traditioner 
kring jättar är mycket vanligt förekommande i området, och att de i en del fall 
också kunde förknippas med miljöer av gränssnittskaraktär i området. Sägner 
kring jättar och jättinnor är mycket vanligt förekommande i Norden och öv
riga Europa, men få områden uppvisar en sådan mångfald av jättesägner som 
den aktuella bygden. Detta sammanhänger säkert delvis med att sägnerna dröjde 
sig kvar länge nog i detta område, som av etnologer ibland betecknas som ett 
”reliktområde”, för att dokumenteras. När så skedde, genom kyrkoherden och 
historikern Curt Wallins systematiska insamlingar, innebär det att en veritabel 
skatt av sägner och traditioner har kommit att bevaras som härrör från just 
detta område'. Som framgår av det inledande citatet kunde dessa föreställningar 
ta sig proportioner som kan te sig både besynnerliga och lokalspecifika.

Utöver jättesägnerna finns det en mängd traditioner kring andra naturväsen 
och övernaturliga väsen i området, och båda kategorier är i många fall knutna 
till distinkta platser i landskapet. Den diskuterade Galgebacken med dess gen
gångare utgör ett exempel. Gemensamt är emellertid att föreställningarna ofta 
är knutna till platser med monumentala fornlämningar, byggnader, eller natur
formationer i topografiskt säregna miljöer, av gränssnittskaraktär. Kopplingen 
till de äldre miljöerna synes främst ha bestått i just detta, att miljöerna uppfat
tades som annorlunda. De föreställningar som kan ha rått kring dem har givet
vis skiftat starkt, men för en landsbygdsbefolkning som levde nära dessa mil
jöer och hade att förhålla sig till dem upphörde de inte att vara betydelsefulla. 
Nya föreställningar genererades kring dem, och i det etnografiska källmateria
let framstår de som en slags centrala platser i ett ”rädslans landskap”. Sådana 
platser var ofta befolkade med en mängd naturväsen som utövade sina spel. 
Flera etnologer anser att det har funnits fler typer av naturväsen i söder än i 
nordligare belägna delar av Sverige, och att traditionerna kring dem framstår 
som betydligt mer variationsrika söderöver. Dessa skillnader har kopplats till 
olikheterna i social organisation. Behovet av att framkalla rädsla och därige
nom uppnå olika former av social kontroll antas ha varit större i det hierarkiskt 
strukturerade och tätt befolkade byasamhället i söder (Stattin 1984, 1991; 
Frykman 1991).

Det finns således en klar dominans av jättesägner i det omfattande material 
av folkliga föreställningar som Wallin samlade in från området, vilket dock är 
rikt varierat även i övrigt8. I många fall ansluter jättesägnerna till gängse, vitt 
spridda temata. I dessa uppfattas jättarna inte som empiriska väsen, som man 
själv kunde träffa på; de ses som sedan länge utdöda väsen, och fungerar då 
huvudsakligen som aitiologiska, eller ursprungsförklarande väsen (Klint- 
bergl977:25 f). En mängd svårförklarliga fenomen, exempelvis flyttblock, 
monumentala fornlämningar och byggnader, och inhuggna fotsulor i hälleberget 
lät sig förklaras och diskuteras utifrån jättesägnerna. Sägner av denna typ är de
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mest vanligast förekommande i bygden, men den andra varianten, där jättar 
lever i ett grannförhållande med människorna, är också representerade.

Jättesägnerna genomsyrar kort sagt såväl platsrelaterade som bygdeöver- 
gripande traditioner. Det fanns minst en jätte i varje socken, men några var 
betydligt mer framträdande än andra; bland dessa var Glimmingej ätten, som 
Wallin poängterar, ”den mest allsidigt verksamme, bäst kände och av befolk
ningen mest omhuldade sägengestalten i bygden” (Wallin 1952:8). Glimminge- 
hus står i centrum i sägenkomplexet om Glimmingejätten, och statyn av vild
mannen är dess brännpunkt (fig. 66). Denna staty var högst sannolikt en del av 
de utsmyckningar som Adam van Düren lät förse Glimmingehus med, och som 
knöt an till en senmedeltida föreställningsvärld. Nära motsvarigheter till vild
mannen på Glimmingehus, med haren i ena handen och klubban, det uppryckta 
trädet, i den andra handen, återfinns som motiv i senmedeltida kyrkfönster 
från Schweiz och Rhenlandet. Ikonografiskt symboliserar haren fruktbarhet, 
medan klubban mer generellt ger uttryck för styrka. Sten Åke Nilsson har skri
vit om denne vildman, som var en mycket populär figur omkring 1500, då han 
uppträder i såväl folkliga upptåg som samtida intellektuell civilisationskritik. 
Vildmannen var den europeiska senmedeltidens svar på den fornnordiska jät
ten, och tillskrevs liknande, ambivalenta egenskaper men i en ny tappning. Vild
männen var, i likhet med föregångarna, råa, otyglade sällar, med kvinnorov 
som specialitet. Samtidigt idealiserades deras okonstlade livsföring i harmoni 
med naturen (Nilsson 1999).

Ett ganska ovanligt fenomen är att Glimmingejätten ofta identifieras med en 
historisk person, den danske länsherren och örlogsbefälhavaren Jens Holgers
son (sedermera Ulfstand), som lät uppföra Glimmingehus omkring 1500.1 många 
berättelser är dessutom ”Jättinnan” eller ”Jättens fru” delaktig, och ibland iden
tifieras jättinnan med Jens Holgerssons gemål(er) (exempelvis M12303). En del 
informanter är emellertid noga med att påpeka att Glimmingejätten visserligen 
byggde Glimmingehus, men att jätten och Jens Holgersson inte var samma per
son. I andra versioner framhålls sakligt att Herr Jens byggde stenhuset, och att 
jätten blev känd först senare, genom bilden av vildmannen (exempelvis M12344).

Sammanfattningsvis ger Glimmingehus och vildmannen en spännande his
torisk bakgrund till jättesägnernas uppkomst och popularitet i bygden. Man 
kan spekulera i om sägnerna eventuellt röjer äldre skikt i en föränderlig tradi
tion, vilket dock är svårt att utveckla vidare på ett meningsfullt sätt. I det aktu
ella området finns en rad monument, inristade fotsulor i berget, och natur
företeelser, som samtliga framstår som mycket väl lämpade att tillskriva jättarna, 
vilket också gör det troligt att sägnerna har rötter i föreställningar långt till
baka i tiden. Bilden av vildmannen kan antas ha adderat till dessa, inte minst 
genom dess inramning i en slottsmiljö, som av lantbefolkningen kan ha upp
levts som en synnerligen avvikande och riskabel miljö att vistas i.
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Fig. 66. Statyn av Vildmannen uppställd vid "Ingången till Glimmingehus". Litografi av Fr. Richardt.

The statue of the Wildman placed at "The entrance to Glimmingehus". Lithograph by F. 
Richardt (Ljunggren 1861).

Sägnernas koppling till de förkristna myterna som diskuterats skall således tonas 
ner. Vad de däremot kan tänkas visa på, är den strukturerande och kontrolle
rande potential som kan tillskrivas miljöer av ”gränssnittskaraktär”, och de före
ställningar som var förknippade med dessa miljöer i olika tider och samhällen. 
Befolkade med jättar och en armé av övernaturliga väsen fungerade de som in
strument för social kontroll inom ramen för ett ”rädslans landskap” i byasamhället. 
Kanske kan denna aspekt på utnyttjandet av äldre strukturer i landskapet exempli
fiera några av de resonemang som följer i detta och nästa kapitel; bruket av dessa 
miljöer under yngre järnålder knöt också an till äldre strukturer.
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Utmed byamarkens gränser

De historiskt kända bymarkerna i Järrestad sluter an till ett landskapsrum som 
topografiskt sett är mycket väl artikulerat, i likhet med många andra ådals- 
miljöer (fig. 67). Gränserna ansluter till höjdpartier och ådalen. Söder om ån är 
topografin likartad; själva ådalen utgör då ett fokus i detta rum. På höjdryggar- 
na finns ett större antal fornlämningar än de som markerats i figur 67. Jag har 
emellertid valt att fokusera på ett antal miljöer som sammanfaller tämligen väl 
med byamarken; söder om ån finns ytterligare några sådana miljöer, och i före
gående kapitel föreslogs att de tillsammans med Järrestad skall ses som en hel
het, möjligen ett vi.

Som tidigare nämnts har endast några få monument bevarats i den ursprung
ligen rikt varierade gravmiljön i området väster om Järrestad (fig. 67:1). På 
skifteskartan finns en rad marknamn som knyter an till gravmiljön; dysseåkrar, 
bägarens åkrar, med flera (fig.18). Idag är endast två monument tydligt synliga 
ovan mark, en dös och en gånggrift. Genom äldre uppgifter och i några fall 
också undersökningar och observationer har några bronsåldershögar registre
rats, varav en var uppförd över en hällkista som var omgiven av en stenkrets. 
Ytterligare en större hällkista är känd genom Lönnbergs inventering (1929). I 
samband med vägprojektet undersöktes en grupp med fyra sönderplöjda häll- 
kistor och en stridsyxegrav med flera begravningar. Söder om ån och Gislingebro 
har ytterligare en flatmarksgrav från mellan- eller senneolitikum undersökts; 
flera grupper med högar finns på olika platser i detta nord-sydligt orienterade 
stråk, och slutligen har miljön på Galgbacken diskuterats (fig. 67:12).

En våtmarkshåla som var belägen mellan de neolitiska storstensgravarna 
undersöktes delvis i samband med väg 11-projektet. Hålan växte igen under 
bronsålder, och i lagerföljden framkom en mindre ansamling av djurben, främst 
av häst, vilka dock inte kunde dateras närmare (Knarrström 2001: appendix; 
Liljegren & Björkman 2003). Vidare undersöktes boplatser från olika skeden 
av yngre stenålder, bronsålder och järnålder. Bebyggelsen under yngre järnålder 
tangerade också denna miljö, som av resultaten att döma har fungerat som både 
bosättningsområde och rituell arena under olika perioder. Den sistnämnda funk
tionen kan ses mot bakgrund av att de viktigaste kommunikationsstråken utmed 
ån och i nord-sydlig riktning korsades i detta område. Det tidigare diskuterade 
marknamnet Ingefrederna låter antyda att området uppfattats som speciellt också 
under medeltid, liksom indikationerna på rättskipning i detta område, som före
slogs relatera till en tidigmedeltida tingsplats.

I kapitel 3 återgavs Gillbergs notis (1767) om den lokala traditionen om 
Järrestad som sätet för en stor riddersman, en jarl, som begravts i den lilla 
”Jarladösen” närmast byn, medan den stora gånggriften i väster benämndes 
”Jarlafruns dös”. Jag har i ett tidigare sammanhang framkastat idén att denna
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Fig 67. Järrestad och miljöer som antas utgöra gränszoner i fysisk såväl som mental mening. Num
reringen relateras till platser som diskuteras i detta avsnitt. De gråtonade bymarkemas 
utbredning enligt storskifteskartan (fig. 18). Hallmiljön (stjärna) är belägen inom den största 
av de ytor som inte var tegindelade (mörkgrått).

Järrestad and settings which are considered to constitute border zones in a physical as 
well as a mental sense. The numbering refers to places discussed in this section. The 
shaded Järrestad domain according to the enskifte reallotment map (fig. 18). The hall 
setting is situated in the largest of the areas that were not included in the strip-field (dark 
grey) (Riddersporre 2003:233).

rumslighet kan ha en koppling till myten om utgårdskvinnan, vilket får ses som 
ett spekulativt forslag (Söderberg 2003a).

På berget och vid ristningsplatsen Järrestad nr 4 i norr, har inga fornlämningar 
kunnat dateras till yngre järnålder, och jag har inte heller funnit några traditio
ner kring denna plats (fig. 67:3). Utifrån länkarna till hallen och källan, i form 
av pärlnedläggelsen och brunnskaret, och platsens karaktär av gränssnitt, före
slås att berget betraktades som heligt också under yngre järnålder. Att så varit
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fallet lång tid tillbaka framgår av hällristningsplatsen och anslutande forn- 
lämningar (jfr Söderberg & Hellerström 2003 och anförd litt.). Det faktum att 
fotsulan var det vanligast förekommande ristningsmotivet, gör att miljön fram
står som intressant för diskussionen kring jättarnas betydelse. Slutligen bör det 
framhållas att hällristningsplatsen var belägen i anslutning till en nord-sydlig 
vägled, och att denna möjligen korsades av ett vägstråk utmed höj dryggarna, 
parallellt med ådalen. Utmed detta stråk finns i första hand högar och platser 
med enstaka hällristningar eller skålgropar (a.a.).

Per Vikstrand (2004:318 ff) menar att berget var av större betydelse i den 
förkristna föreställningsvärlden än vad som framgår av de norröna texterna 
Förekomsten av berg i Asgård indikeras genom namnet på Heimdalls boplats, 
Himingbjorg, men i övrigt är referenserna till berg fåtaliga. Berättelsen om jät
ten Suttung och skaldemjödet visar på att jättarna i några fall associerades med 
berg; eventuellt kan denna myt ha en viss bäring för brunnskaret och fynden av 
humlefrö i brunnssedimenten. Ser man till andra källor än eddadiktningen, så 
är i synnerhet Eyrbyggarnas Saga av intresse. Gården Hovstad som diskutera
des i kapitel 5, som Torsdyrkaren Torolv Mostrarskägg lät uppföra, var belä
gen i anslutning till ett fjäll. Han kallade det Helgafjäll, och ”dit trodde han att 
han skulle komma, när han dött, och likaså alla hans fränder på näset” 
(Eyrbyggarnas Saga [1978]:11 f).

Några berg i södra Skandinavien är starkt förknippade med en helighet. Så 
är exempelvis Gudme med de tre bergen med de sakrala namnen Gudbjerg, 
Albjerg och Galbjerg förmodligen de mest slående exemplen på att vissa berg 
betraktades som heliga platser i ett sakralt landskap (Hedeager 2001a). Slutli
gen skall det konstateras att bergen med granatfyndigheter som var belägna i 
anslutning till Slöinge och namnformen Allberg i denna miljö (kap 4) kan vara 
intressanta att diskutera i relation till berget i Järrstad.

Slutligen skall miljön vid Bjärsjömölla i öster uppmärksammas (fig. 67:4-9). 
Detta område uppvisar likheter med den diskuterade miljön väster om Järrestad, 
och området kan liknas vid en ingång till landskapsrummet Järrestad. I föregå
ende avsnitt diskuterades också möjligheten att ta sig fram till denna miljö 
vattenvägen.

På backkrönet norr om ån finns bronsåldershögen Kvejshög (fig 67:4), som 
mäter omkring 35 meter i diameter, och är sju meter hög. Ett stycke nedanför 
högen, på en avsats i sluttningen, finns gånggriften Stenstuan (fig. 67:5), och 
ytterligare ett stycke nedåt finns en rest sten, kallad pickasten eller pittjesten 
(fig. 67:6). Vid foten av backen vidtar ett våtmarksområde, som sluter an till ån 
(fig. 67:7). N. G. Bruzelius, som var verksam i området under 1860-talet, bland 
annat med att undersöka en del av högen, återberättar en tradition kring denna 
miljö, där de olika komponenterna symboliserade delar av en begraven jätte: 
”...hufvudet utmärks genom Quäxhög, hjertat genom Stenstuan, penis genom
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stenen och fotterna genom ett kärr” (Bruzelius omkr. 1867). Myten om denna 
jätte som var begraven i gränsområdet mellan Järrestad, Gladsax och Gröstorp 
saknar, enligt Wallin, motsvarigheter i sägenmaterialet i övrigt. Wallin nämner 
att traditionen också förekom i en delvis annan form, där Stenstuan (gånggriften) 
var jättens huvud och ”skrovet” nådde ända ner till ån. En källa som var belä
gen på ”skrovet” sattes oundvikligen i samband med den resta stenen (Wallin 
1951:212).

I Fornminnesregistret (FMR) återges en obekräftad uppgift att en guldring 
skall ha påträffats vid jättens nedre regioner, det vill säga i våtmarken vid ån 
(RAÄ 27, Simris socken). Vidare har ett rektangulärt platt spänne med genom
bruten djurormanentik i stil II tagits tillvara från jättens övre regioner, på en 
plats nära högen. Spännets utformning är inte vanlig, och det har föreslagits 
vara lokalt producerat (Strömberg 1963a:354 ff). Möjligen kan det härröra 
från en upplöjd grav, och den resta stenen får också antas indikera ett yngre 
järnåldersgravfält i denna miljö. Det finns emellertid inga uppgifter eller obser
vationer som kan belysa detta närmare.

I likhet med miljön väster om Järrestad kan man ana att det har funnits en 
slags ”fortsättning” på den monumentalt gestaltade fornlämningsmiljö som 
knyter an till jätten söder om ån (fig. 67:8), där ytterligare en gånggrift, högar 
och möjligen också hällkistor har funnits (Söderberg och Hellerström 2003:40 
ff). Ett stycke väster om denna miljö och Bjersjömölla återfinns slutligen det 
mest imponerande gravfältet från romersk järnålder (fig. 67:9) som undersökts 
på det svenska fastlandet (Stjernquist 1955; Nicklasson 1997; Helgesson 2002).

I sägnen om den begravda jätten knyts de lägsta och högsta punkterna i 
landskapet samman, liksom i de rituella handlingar som materialet låter antyda 
utfördes på olika platser i denna miljö, möjligen i samband med offer och be
gravningar. Miljön erinrar då starkt om ett gränssnitt, som ger fysiskt uttryck 
för sambanden mellan det underjordiska, det jordiska och det överjordiska. 
Oavsett om man sätter tilltro till uppgiften om att en guldring skall ha påträf
fats vid jättens fötter eller inte, så är det utpekade läget av intresse i förhållande 
till det tidigare nämnda fyndet av guldringen i vattnet strax utanför stranden i 
Simrishamn.

Turen runt byns marker avslutas i Viarp som också förlänades en monumental 
gestaltning under loppet av förhistorien, men som är i det närmaste helt försvun
nen idag. De många yngre järnåldersfynden vid byn diskuterades i föregående 
avsnitt bland annat som indikationer på ett gravfält (fig. 67:10) och, i ett större 
perspektiv, med bebyggelse- och naturnamn. Storhögen på den flacka platån i den 
västra vången föreslås vara en förkristen tingsplats med gamla anor (fig. 67:12).

I detta avsnitt har jag sammanställt de diskussioner som förts i föregående 
avsnitt kring ett antal miljöer som är belägna på ett sådant sätt i förhållande till 
hallmiljön Järrestad att de kan tänkas ha bidragit till att definiera och avgränsa
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ett sakralt landskapsrum. Dessa miljöer karakteriseras av att kommunikations- 
stråk passerar gränszoner; passager över eller utmed ån, och över berget i norr. 
Fyra områden - grovt sett i varje väderstreck - framstår som en slags ”rituella 
arenor” i ett långtidsperspektiv (jfr Rudebeck 2002). I ådalen karakteriseras 
dessa miljöer av att gravmonument uppfördes under yngre stenålder och brons
ålder. Miljön på berget avviker genom att hällristningslokalen intar den domi
nerande positionen; några mindre högar uppfördes under yngsta bronsålder i 
omedelbar anslutning till denna lokal, men i övrigt tycks ristningslokalen ha 
”respekterats”; högar och stensättningar återfinns på höj dryggarna ett stycke 
från denna säregna plats. Några spår efter yngre järnåldersaktiviteter fanns 
inte i detta område. I ådalen finns de flesta indikationerna på ett fortsatt rituellt 
bruk av dessa miljöer under yngre järnålder i Bjersjömölla och Viarp.

En sammanfattande modell
Utifrån de diskussioner som förts av ett tämligen spretigt och fragmenterat käll
material skall ett försök göras att skapa en syntes av ”Järrestadsfären ” som gods
komplex, bygdecentrum och sakralt landskapsrum. Utgångspunkten utgjordes 
av Callmers modell av godskomplexet, och i stora drag menar jag att denna 
modell är väl förenlig med resultaten av landskapsanalysen. Förutom torpbosätt
ningarna föreslås att Karlaby skall ses som en del av godskomplexet, liksom en 
anloppsplats i Simrishamn, Vidare förefaller det troligt att ytterligare en bebyggelse
enhet i närmare anslutning till Simrishamn har funnits. När det gäller torp
bosättningarna menar jag att Viarp kan knytas till speciella funktioner av reli
giös och rättslig art, och att detta område utgjorde en integrerad del av Järrestad 
som dock kan ha var skiljd från residenset och centralbosättningen i mental och 
funktionell mening. Viarp uppfattas således inte som en underordnad torp
bosättning i det förkristna skedet; miljön sätts i stället i samband med Järrestad 
som bygdecentrum. Vidare indikerar förekomsten av vapen- och ryttarutrustning 
i Gröstorp och möjligen också Tågarp en närvaro av militära resurser. Krigare 
kan således ha förfogat över egna gårdar för sin utkomst; i gengäld upprätthöll 
de kontrollen över området. Möjligen kan de också ha utövat inflytande över 
andra gårdar i bosättningarna och deras produktion.

De diskussioner som förts av ekonomiska och organisatoriska sammanhang 
har som regel varit av mer generell karaktär, och däri ligger också det problema
tiska i en undersökning av denna typ. Ett källmaterial tas fram och diskuteras 
utifrån vissa utgångspunkter och teoretiska perspektiv; genom analogier formu
leras sedan hypoteser. För att med större säkerhet kunna diskutera produktion 
och organisation inom ramen för ett godskomplex krävs målinriktade undersök
ningar i de olika enheterna. Ungefär det samma kan sägas när det gäller Järrestads
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funktion som bygdecentrum, och som sakralt landskapsrum. Analysens karaktär 
av idédiskussion har också betonats, liksom beroendet av analogier.

Det är mot denna bakgrund som den sammanfattande figur 68 skall ses, som 
är tänkt att ge en helhetsbild av Järrestad som godskomplex, multifunktioneilt 
bygdecentrum och sakralt gestaltat landskap. Modellen visar ett antal bosättningar 
som relaterar till Järrestad. Det finns också gränszoner i anslutning till ådalen 
och anloppsplatsen vid havet, ett heligt berg och en tingsplats. De olika kompo
nenterna bildar tillsammans, och i förhållande de framträdande landskapsele- 
menten vattendrag, kust och höjdområden, en karakteristisk rumslighet.

Järrestad och Viarp ramas in av gränszoner som antas sluta an till vägkors
ningar och vadställen över ån. Miljöerna vid berget i norr och Viarp i söder antas 
också ha slutit an till vägleder. Dessa element bildar ett innersta rum, som hypo
tetiskt föreslås vara ekvivalent med begreppet vi. Här finns centralbosättningen i 
Järrestad, och troligtvis också en viss bebyggelse i Viarp. Hallmiljön i norr relate
ras till övergripande funktioner för politisk ekonomi och ideologisk materialise
ring i form av kult, festande och specialiserat hantverk. En marknadsplats kan 
eventuellt ha funnits, förslagsvis i den västra delen av området, nära gränszonen 
och vägstråket. Söder om ån föreslås Viarp vara knutet till religiösa och rättsliga 
funktioner, såsom begravningar och tingssammankomster. Denna tudelning av 
det inre rummet diskuterades bland annat med utgångspunkt från Lejre, där den 
monumentalt gestaltade begravningsplatsen avgränsades av åarna, och var sepa
rerad från den centrala bosättningen med residens och verkstadsområden. Tings
platsens belägenhet vid en storhög i denna ”nekropol”, nära utkanten av det 
innersta rummet, står i samklang med de diskussioner som förts kring förfäder
nas legitimerande betydelse för rättsprocessen, men också för tingets status som 
en principiellt ”självständig” institution som relaterar till bygden som helhet. De 
underordnade bosättningarna och anloppsplatsen är belägna utanför detta inre 
rum. En slags yttre gränszoner kan också ha funnits, vid stranden i öster och där 
vattendragen flyter samman i väster. Liknande gränszoner kan ha funnits i norr 
och söder, i anslutning till kommunikationsnätet, men det förfaller troligt att 
Viarp och tingsplatsen skall uppfattas som en mer tillgänglig, eller ”öppnare” del 
av sfären.

Den beskrivna modellen avser att kombinera det ekonomiska perspektiv som 
Callmer (2001) primärt fokuserar på, med den sakrala rumsgestaltning som 
Brink (2004) och i synnerhet Hedeager diskuterat; den senare med utgångs
punkt från analysen av Gudme som en representation av Asgård (Hedeager 
2001a). Eftersom framställningen har fokuserat på det senare perspektivet, skall 
den beskrivna rumsligheten kort belysas utifrån några av de perspektiv på 
rumsligheten som Hedeager skisserar.

Hedeager lägger särskild vikt vid anloppsplatsen Lundeborg som en liminal 
zon, mellan land och hav, som var vansklig att utöva kontroll över. De människor
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Fig. 68. Ett försök att hypotetiskt åskådliggöra Järrestad som godskomplex, bygdecentrum och 
sakralt landskapsrum.

A tentative attempt to visualize Järrestad as manorial estate, district center and sacred 
space.

som anlände från ”Utgård” till Lundeborg, och som önskade anträda färden 
vidare till Gudme, fick korsa Tangeå och dödsriket, det vill säga gravfältet på 
Møllegårdsmarken. Detta var en kritisk passage, och Hedeager föreslår att ini
tieringsriter ägde rum på denna plats, och att den fortsatta färden till Gudme 
skedde i form av processioner, som ledde till det heliga landskapsrummet, med 
hallen, de tre bergen och sjön (a.a.: 504).

Det heliga landskapsrummet definierades genom bland annat nedläggelser 
av guldföremål, vilka ju i särskilt hög grad utmärker Gudmekomplexet. Skat
terna gav skydd mot de potentiellt farliga krafterna som fanns i världen utan
för, och bringade lycka till området (a.a.:505). I Järrestad kan guldringen vid 
stranden, och indikationen på ytterligare en sådan ring i gränszonen ses som 
motsvarigheter. I kapitel 4 föreslogs nedläggelserna av guldföremål och silver
skatter i Tissø att representera liknande föreställningar; dessa nedläggelser 
markerar i första hand bosättningsområdet, men finns också i anslutning till
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kommunikativt intressanta platser vid åmynningen och på andra sidan sjön. 
Det mest iögonfallande i Järrestad är det tidsdjup som fornlämningsmiljöerna i 
gränsområdena representerar. Gestaltningen av dessa gränszoner påbörjades 
under neolitikum, och genom att addera ytterligare skikt till de gamla knöt den 
yngre järnålderns ledare an till platsernas förflutna, och till den hävd som legi
timerade makten över området. Utöver nedläggelserna har ytterligare indika
tioner diskuterats som visar på att dessa miljöer upprätthölls under yngre järn
ålder; främst indikationer på begravningar och namnformer.

När det gäller hallens och centralbosättningens indragna läge i förhållande 
till anloppsplatsen så avspeglas ett generellt mönster, som också kommer till 
uttryck i modellen av det ideala centralplatskomplexet (fig. 62). Stranden var 
ur flera synpunkter en riskabel miljö som var svår att kontrollera också under 
den yngre järnåldern, och som man höll uppsikt över; det samma får antas 
gälla de vägar som ledde in i landskapet. Gränszonerna förknippas också med 
det signaleldsystem som utkiksplatsen vid kusten norr om Simrishamn indikerar, 
och med militära resurser i Karlaby, Tågarp och Gröstorp.

Avslutningsvis kan det vara på plats att kort överväga om landskapsanalysen 
kan sägas belysa någon av de båda modeller som inledningsvis diskuterades, 
om överherraväldet skall uppfattas i termer av sanktionerad eller delegerad 
makt, eller i någon mellanform. Jag vill då framhålla de tendenser till militär 
organisation som tonar fram i några av de förmodat underordnade bosättninga
rna som en möjlig infallsvinkel. Hypotetiskt kan man tänka sig domänen såsom 
bestående av ett antal egendomar, vilka försörjde en lokal hird och därutöver 
producerade ett visst överskott som möjliggjorde vidmakthållandet av Järrestad 
och de centrala funktionerna, däribland den förmodade gästningsfunktionen. 
Med ett militärt inslag i godskomplexet kan ansvaret för den egentliga agrara 
driften exempelvis ha burits av brytar (jfr Iversen 1994:209 f; Olsson 1999:34 
ff). En sådan modell kan tänkas parera några av de problem som är förknip
pade med begreppsparet sanktionerad och delegerad makt. Modellens starkt 
hypotetiska karaktär och dess förankring i det arkeologiska källmaterialet läm
nar emellertid en del i övrigt att önska; krigarindikationerna är få, i ett fall 
osäker, och dessutom jämförelsevis sena. Ortnamnet Karlaby får emellertid anses 
vara en stark indikation på att det verkligen fanns en militär organisation kopplad 
till domänen, eftersom det visar på närvaron av en militär ledare i Järrestads- 
området (jfr Brink 2004).
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► Så här långt har framställningen fokuserat på Järrestad; Innan vi lämnar denna 
miljö skall den diskussion som förts summeras i korthet. Hallmiljön tillskrivs en 
central roll i områdets politiska ekonomi, och dess betydelse för att skapa och 
reproducera sociala relationer och legitimera rådande maktförhållanden har fram
hållits. I analysen av landskapet kring hallen har jag försökt visa på närvaron av 
en rad centrala funktioner, som var relaterade till en övergripande rumslighet. 
Järrestad och Viarp föreslås ha utgjort den innersta kärnan i ett ”landskapsrum” 
som möjligen kan vara ekvivalent med begreppet vi. Tommarpsån delar detta 
rum i två hälfter. Norr om ån fanns hall, kultplatser, och verkstadsområden, och 
i söder föreslås gravfält, en tingsplats, och möjligen ytterligare kultplatser ha 
varit belägna. Gränszoner i anslutning till ån och berget i norr uppfattas som 
strukturerande element, som skiljer ut och definierar detta ”allra heligaste” 
landskapsrum. Dessa zoner, 
berget i norr och passager i 
anslutning till ån, utgör topo
grafiskt och kulturellt signifik
anta miljöer och framstår som 
en slags övergångszoner som 
passeras av vägleder. Kring 
det inre rummet finns torp
bosättningarna, karlabyn och 
anloppsplatsen vid Simris
hamn. I öster kan ytterligare en åpassage identifieras som kanske skall uppfat
tas som en yttre övergångszon; strandområdet vid Simrishamn förknippas med 
liknande kvaliteter.

Områdets topografi och tidigare generationers landskapsgestaltning utnytt
jades för att definiera en sakral rumslighet, vilken synes knyta an till kosmolo
giska och mytologiska föreställningar (jfr Hedeager 2001a). Den empiriska grun
den är dessvärre ganska bräcklig, men det kan konstateras att flera av de nämnda 
övergångszonerna är associerade med föremål eller andra indikationer som 
indikerar att miljöerna ”vidmakthölls” under yngre järnålder. Rumsligheten 
uppvisar också påtagliga likheter med “centralplatskomplex” i andra delar av 
Skandinavien, där centrala funktioner är samlade inom ett område som karak
teriseras av att det är kommunikativt fördelaktigt beläget i förhållande till en 
bygd och en hamnplats. Platser med namn som relaterar till förkristen kult 
intar då ofta en framträdande roll i dessa komplex, och namn som indikerar 
tingsplatser ansluter i flera fall till miljöer där namnformen vi också är repre
senterad (Brink 2004).

Genom vidmakthållandet av det sakrala landskapet upprätthölls en världs
ordning som ramade in och strukturerade människors vardagspraxis. I ett mer

7. Regionen; bygder, 
aktörer, identiteter
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renodlat maktperspektiv kan Järrestadsfären beskrivas som strategiskt belä
gen, och de perifera delarna av det beskrivna komplexet associeras med närva
ron av krigare; Karlaby i norr, Tågarp i väster och Gröstorp i öster; i de båda 
senare miljöerna finns fynd av, eller uppgifter om vapen- och ryttarutrustning. 
Namn som indikerat närvaron av krigare och smeder förekommer ofta i de 
centralplatskomplex Brink beskriver och inte sällan då i perifera lägen (jfr Brink 
1999).

Den ideologiska materialisering som Järrestad och liknande miljöer kan för
knippas med var ytterst knuten till konkreta arbetsuppgifter, och vissa försök 
gjordes också att diskutera denna aspekt. De överföringar som materialiseringen 
var avhängig av, kan dels ha organiserats inom ramen för det godskomplex 
som har skisserats (Callmer 2001), och de kan också ha involverat befolkningen 
i ett större område, kanske motsvarande det historiskt kända häradet. Järrestad 
kan ses som centrum för regelbundet återkommande blotfester, kanske i sam
band med rättsskipning. Från och med skede 2 förknippas Järrestad också med 
utövandet av ett överherravälde, och argument har framförts för att hallen 
bland annat skall ses i relation till begreppen gästning eller veitsle. Mer omfat
tande överföringar kan då ha aktualiserats. Utövandet av överherraväldet för
knippas med krav på tribut och att militära reurser skall ställas till förfogande 
(jfr Sawyer 1991b).

Järrestad förknippas sammanfattningsvis med funktioner som godskomplex, 
bygdecentrum, och som angöringsplats för en sydskandinavisk aristokrati. Uti
från de jämförelser som gjorts av hallens rumslighet har ett samband föreslagits 
med släktgrupperingar som kan associeras med liknande komplex vid Tissø 
och Lejre på Själland. I detta kapitel skall ett försök göras att undersöka Järre
stadsfären i en regional kontext. För att travestera Callmers karakteristik av 
makten under äldre tider ”som öar i ett hav av icke-makt” (Callmer 1997:15) 
är syftet att något närmare försöka karakterisera havet och arkipelagen i övrigt. 
Förhoppningen är att därigenom kunna problematisera både Järrestad och re
gionen, och att diskutera förhållandet mellan aktörer på regional och överregio- 
nal nivå.

Vad konstituerar då en region? Elisabeth Vestergaard definierar mer gene
rellt en region som ett avgränsat område i en större helhet, som den förhåller 
sig till, positivt och negativt. Förhållandet till den större helheten skiljer sig från 
förhållandet till andra regioner, eftersom relationer mellan regioner är horison
tella, medan relationen till den större helheten är vertikal. En region uppvisar 
ett eller flera distinkta gemensamma drag, exempelvis språk/dialekt, livsvärden, 
möjligheter och former för försörjning, byggnadsskick, mat- och festtraditioner 
(Vestergaard 1998:89). I Vestergaards exempel utgör nationalstaten (eller flera 
nationalstater) den större helheten. I denna studie motsvaras den större helheten
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då snarast av de aristokratiska nätverken, det vill säga ”rikets” förmodade 
ursprung. Vidare konstaterades att regionen konstitueras av vissa distinkta ge
mensamma drag; det bör också framhållas att den får antas innehålla ett visst 
mått av variation.

Utifrån de analyser och undersökningar som tidigare gjorts av sydöstra Skåne 
framstår de funktioner och den maktutövning som har tillskrivits Järrestad så 
här långt som problematiska i flera avseenden. Som nämndes i kapitel 3 beskri
ver Thurston Järrestads härad som ett jämförelsevis svagt centraliserat och in
tegrerat område, där möjligheterna att utöva social makt var mycket begrän
sade sett i ett jämförande sydskandinaviskt perspektiv (Thurston 1996, 2001). 
Helgesson intar en liknande ståndpunkt utifrån spridningen av centralplats- 
indikerande gravar och föremålsfynd, vilka uppvisar en splittrad bild jämfört 
med den sydvästra regionen (Helgesson 2002). Dessa iakttagelser kan ses mot 
bakgrund av de diskussioner som förts om regionens kontaktfält. Gravar och 
föremålstyper i den sydöstra regionen antas ge uttryck för kontakter med an
dra regioner i det södra Östersjöområdet, där relationen med Bornholm ofta 
betonas (jfr Stjernquist 1955); kontakter med västslaviskt område och angräns
ande regioner i norr har också framhållits (Svanberg 1999, 2003a). En regional 
”egenart” har diskuterats utifrån flera infallsvinklar (exempelvis Björk 2003), 
och demonstreras tydligast i analysen av det vikingatida gravskicket (Svanberg 
2003a och b). Det vikingatida gravskicket ligger till grund för avgränsningen 
av analysnivån, och utifrån uppfattningen att detta visar på en form av kollek
tiv identitet som förenade människorna i området, kan regionen beskrivas som 
en ”identitetsregion”.

Redan en hastig blick visar att regionen i en rad avseenden inte framstår 
som särskilt homogen. Ett ofta uppmärksammat gränsområde anses exempel
vis ha separerat Albo härad i norr från Järrestad och Ingelstads härader i söder 
(jfr Bolin 1933; Ejder 1979; Fabech 1993). Liknande bygdeskiljande områden 
kan också ha funnits i söder, där såväl naturgeografiska förhållanden som histo
riskt kända bebyggelsemönster visar på variationer. Ytterligare några ”central- 
platskomplex” som i vissa avseenden påminner om Järrestad har identifierats i 
regionen. Det mest uppmärksammade av dessa utgörs av Ravlundaområdet i 
Albo härad, som diskuterades i förra kapitlet. I söder är bilden mer splittrad, 
och centralplatsindikationer kan identifieras på en rad platser under loppet av 
romersk järnålder och folkvandringstid. Under den period som skall diskuteras 
här framträder Köpinge- och Tingshögsområdet kring Nybroån som ett kommu
nikativt intressant område, där funktioner som var centrala för en bygd kan ha 
upprätthållits (Tesch 1983, 1993). Detta område är beläget i den västra utkanten 
av analysområdet. Ytterligare några liknande miljöer kan urskiljas, vilka dock 
inte framstår som lika distinkta. Detta kan vara en konsekvens av kunskapsläget,
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och det bör också betonas att Järrestad och de nämnda, mer distinkta områ
dena uppvisar många olikheter.

I det följande skall dessa och andra aspekter av regionen diskuteras. Jag har 
valt att göra en grov indelning i två skeden, som ungefär sammanfaller med det 
senvikingatida skedet, då en territoriell maktstruktur introducerades i regio
nen. Denna indelning är emellertid svår att upprätthålla i en områdesanalys av 
det slag som görs här, och för att undvika upprepningar har den inte genom
förts konsekvent. Det skall också fastslås att fokus i detta arbete ligger på det 
äldre av de båda skedena.

Inledningsvis relateras några mer grundläggande uppgifter kring topografi, 
geologi och befolkningsspridning. Därefter diskuteras gravskicket något mer 
i detalj. I det avsnitt som sedan följer beskrivs de bosättningar som var be
lägna ”i skuggan” av Järrestadkomplexet, det vill säga i så nära anslutning 
till denna sfär att de kan förutsättas ha varit involverade i en mer direkt inter
aktion. Därefter vidgas analysen, och nedslag görs i ett antal olikartade mil
jöer i regionen. Slutligen behandlas kommunikation och kontaktfält med ut
gångspunkt från Gårdlösa och Järrestad, varefter ett sammanfattande tolk
ningsförsök görs.

Landskap och befolkning
De fyra häraderna i sydöstra Skåne, Herrestad, Ingelstad, Järrestad och Albo 
förknippas ofta med det vaga begreppet ”Österlen”, vilket har genomgått en 
rad betydelseförskjutningar. Begreppet antas tidigast ha varit en riktnings- 
angivelse, inte ett ortnamn. Begreppet ”på Österlen” användes således av väst- 
skåningarna för att beteckna ett obestämt område öster om den plats där de 
själva befann sig, medan begreppet ”västerlen” användes på ett motsvarande 
sätt av östskåningarna. Av dialektuppteckningar framgår att folk som bodde 
österut kallades österléningar eller östergassingar, men dessa beteckningar kan 
inte spåras längre tillbaka i tid än till 1700- och 1800-talen (Hallberg 1989b).

Den diskussion som inledningsvis skall föras kring landskapet är mycket över
siktlig, och fokuserar på några huvuddrag som utgör en bakgrund till de något 
mer detaljerade analyser som sedan följer. Utgångspunkten är ett utsnitt av den 
äldsta, mer detaljerade kartan över Skåne, det vill säga Gerard Buhrmanns karta, 
från år 1684. Kartan ger en översiktlig bild av kulturlandskapet med dess bebyg
gelse, topografi, vägleder, och den äldsta kända administrativa häradsindelningen 
(fig. 69). Kartan visar bland annat förhållandet mellan större skogsområden, 
som kan karakteriseras som glesbygder och gränsområden, och öppna områden, 
som domineras av odlings- eller betesmark, det vill säga befolkningstäta bygder.
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Sammanhängande bygder återfinns främst i sydost. Längst i norr finns en liten 
avgränsad bygd i Albo härad som ungefärligen motsvarar Ravlundaområdet. 
Området som helhet ramas in av skogar, som i huvudsak följer Romeleåsen i 
väster och Linderödsåsen i nordost; mellan dessa finns en öppnare korridor 
inåt land. Det bör påpekas att förhållandet mellan det beskogade och det öppna 
landskapet inte är statiskt över tid, och att kartan inte lämpar sig särskilt väl 
för detaljanalyser i detta avseende1. Däremot får den anses ge en god översikt 
över bygdeområden och gränsmarker.

När det gäller enskilda topografiska företeelser, bebyggelse och vägnät kan 
det konstateras att kartan har god detaljupplösning. Eftersom den framställdes 
för militära ändamål får den antas ha tillgodosett en rad grundläggande krav 
på kännedom om kommunikation och topografi. Vissa grova felaktigheter fö
rekommer emellertid, och kartan innehåller också mätfel som gör att den är 
svår att rektifiera2. Av den mer detaljerade informationen diskuteras i detta 
arbete främst häradsindelningen, som återges i figurerna nummer 1 och 85. 
Den förra kartbilden är identisk med Buhrmanns karta, vilken har rensats från 
all information utom häradsgränser och vattendrag. På den senare kartbilden 
har ett försök gjorts att rektifiera häradsgränserna och lägga in dem på en 
grundkarta. Detta var förenat med en del problem, och gränserna får ses som 
ungefärliga.

Kartan tydliggör de variationer som det sydöstskånska landskapet uppvisar, 
vilka har uppenbara ekonomiska och kulturella implikationer för bedömningen 
av regionen i ett ”bygdeperspektiv”. Mycket olikartade kulturlandskapsmiljöer 
finns inom relativt korta avstånd; slättbygd, risbygd3 och skogsbygd, det vill 
säga miljöer som i det traditionella agrarsamhället starkt påverkade det en
skilda hushållets årsrytm, livsföring, och ekonomiska förutsättningar (Camp
bell 1928). Dessa grundläggande skillnader kan antas ha påverkat ekonomisk 
och social interaktion i regionen (jfr Hanssen 1952). Vidare finns det anledning 
att speciellt uppmärksamma kustzonen, och regionens belägenhet i förhållande 
till Östersjön, med de långsträckta kusterna som vetter mot sydväst, sydost, 
och österut. Dessa kan ha givit upphov till varierande kontaktfält, i synnerhet 
som farvattnen utmed vissa kuststräckor var och är ökända, exempelvis områ
det vid Sandhammaren i söder (Gidlund 1949).

Terrängen utmed kusten i väster kan, med undantag för formationer som 
Köpinge backar och Kåsebergaåsen, beskrivas som flack, och de sandiga eller 
lätta jordarna förekommer i en bred zon i detta område. Mot öster blir terrängen 
allt mer brant, och lermoränen går betydligt längre ut mot kustlinjen. Kusten blir 
allt stenigare och mot norr går urberget ofta i dagen för att kulminera i Stens
huvud som är en utlöpare av Linderödsåsen. Inåt land avgränsas den sydvästra 
delen av regionen av Romeleåsen. I norr präglas den tidigare nämnda gränsmarken
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Fig. 69. Sydöstra Skåne. Utsnitt av Buhrmanns karta över Skåne (1684).

Southeast Scania. Section of Buhrmann's map of Scania (1684)
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av Linderödsåsen. Vidare är sjöarna fåtaliga, och vattendragen jämförelsevis små; 
Nybroån är det största vattendraget i regionen, som dock är blygsamt i jämfö
relse med flera åar i Skåne. Två mindre sjöar, Tunbyholmssjön och Gyllebo- 
sjön, är belägna i anslutning till gränsområdet mellan Albo och häraderna i 
söder. De tre största vattendragen i regionen utgörs från väster av Nybroån, 
Tommarpsån och Verkeån, och har uppenbarligen varit av betydelse för lokali
seringen av järnålderns centrumformationer.

I söder återfinns de sandiga och lättare jordarna främst i kustzonen, medan 
de tyngre moränlerorna dominerar ett stycke in i landet (fig. 70). Formationer 
av lättare material, exempelvis issjösediment, återfinns som öar i lermoränen 
och utmed nämnda vattendrag. Den långsträckta Hörupsåsen, som är belägen 
i en lång båge mellan Tommarpsån och Nybroån, utgör ett karakteristiskt in
slag i slättlandskapet som skall diskuteras något mer i detalj senare. Av Buhr- 
manns karta framgår att vissa sträckor av åsen tidigt utnyttjades som vägled; 
delar av åsen i söder togs i anspråk vid anläggandet av järnvägen från Ystad 
och österut. I nordost tar den lerfria moränen stora områden i anspråk.

Buhrmanns karta ger upphov till vissa reflektioner som rör befolkningsantal 
och befolkningstäthet i olika delar av regionen, och som får anses vara av viss 
betydelse i detta sammanhang. Det kan förefalla trivialt att konstatera att basala 
samband finns mellan befolkningstäthet, graden av social stratifiering och bebyg
gelseorganisation i ett område; de hierarkiskt organiserade ”centralplatskom- 
plex” som skall diskuteras hade inte kunnat formeras om det inte fanns ett visst 
befolkningsunderlag (jfr Nielsen 1999:214 ff). Av kartbilden och beskrivning
arna ovan framgår att befolkningstalet förmodligen varierade starkt från om
råde till område i den sydöstra regionen. Demografiska förhållanden i Skåne 
under äldre tid har bland annat diskuterats av Mattias Karlsson, som samman
ställt uppgifter om antal tiondegivare enligt Landeboken (Lb) omkring 1570 
(Karlsson 1998). För sydöstra Skånes vidkommande överensstämmer befolk- 
ningsspridningen tämligen väl med den impressionistiska bild som Buhrmanns 
karta ger. Fördelningen av de medeltida kyrkorna i landskapet ger i stora drag 
samma bild (a.a.).

Som utgångspunkt för en kort diskussion kring befolkningsantal och -sprid
ning ligger en kulturgeografisk undersökning som utförts av Flelge Nelson 
(1949a). Den visar situationen den 31/12 år 1805, då folktätheten i socknarna 
på den kalkrika baltiska moränleran i söder som regel uppgick till mellan 27 
och 45 personer/km2 (fig. 71). I områdets norra delar, som dominerades av 
betydligt magrare skiffer- och urbergsmorän, var folktätheten mellan 23 och 
34 personer/km2. I ett odlingsperspektiv var de högavkastande jordarna på 
kustslätterna ofta sanka och tunga att bruka, medan de högre belägna, magra 
jordarna var jämförelsevis lättbrukade (a.a.: 60 f).
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Fig. 70. Översikt av jordarternas fördelning i sydöstra Skåne.

A general view of soil distribution in southeast Scania (Nelson 1949b:9).

Dessa sentida förhållanden avspeglar naturligtvis inte situationen under yngre 
järnålder. Ortnamn, sockenstorlek, fornlämningsförekomst, resultat av pollen
analyser, med mera, visar entydigt att skillnaderna i folktäthet varit mer accen
tuerade. Ortnamnsformer, bebyggelsemönster och fornlämningsspridning visar 
att stora områden i regionen högst sannolikt inte koloniserades förrän under 
tidig- eller högmedeltid (jfr exempelvis Tesch 1983 för området i väster). Den 
anförda undersökningen visar på att variationerna i befolkningstäthet inte ute
slutande skall relateras till odlingsmöj ligheter. Att andra orsaker kan ha varit 
av väl så stor betydelse indikeras också av förhållandena i Albo härad, där 
centralplatskomplexet vid Verkeån uppvisar en fyndrikedom som inte tycks stå
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Fig. 71. Befolkningstäthet på sockennivå år 1805.

Population density at parish level 1805 (Nelson 1949a:62).

i proportion till de agrara näringarnas omfattning och bygdens storlek (jfr Fabech 
1993, 1998, 1999; Helgesson 2002). Förutsättningarna för framförallt kom
munikation framstår som en viktig faktor för befolkningstäthet, liksom förut
sättningarna för andra näringar, i synnerhet djurhållning (jfr Liljegren & Björk
man 2003). Till detta kommer andra svårgreppbara faktorer, exempelvis bety
delsen av tradition och hävd.

I absoluta tal beräknar Nelson befolkningsantalet i Järrestads härad år 1805 
(exklusive Simrishamns stad) till 4 912 personer, och i det ytmässigt betydligt 
större Ingelstads härad till 13 053 personer. Motsvarande siffra för Albo härad 
var 7 162 personer. Undersökningen omfattade inte Herrestads härad, men det
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antal hemmansbrukare och gathus som redovisas av Gillberg (1767), visar att 
befolkningsantalet i Herrestad var jämförbart med Järrestad. Detta skulle inne
bära att den rurala befolkningen i regionen omkring år 1800 totalt uppgick till 
omkring 30 000 personer.

Utifrån beräkningar av bosättningsstorlek och analogier uppskattar Thurston 
befolkningen i Järrestads härad under sen vikingatid till omkring 4 900 perso
ner (Thurston 2001:247). Sett i ljuset av Nelsons beräkning kan denna siffra 
framstå som alltför väl tilltagen, även då Simrishamn exkluderas. Järrestad 
upptar en cirka 150 km2 stor yta, och befolkningstätheten i häradet skulle en
ligt Thurstons beräkning uppgå till närmare 33 personer/km2. För att sätta in 
dessa uppgifter i ett sammanhang kan det konstateras att det gamla tabell
verkets uppgifter visar att folkökningen i Sverige var avsevärd under 1700- 
talet, även om den riktigt stora befolkningsökningen inträffade först under 1800- 
talets förra del (Hofsten 1986). Generellt utgår demografer från att befolk
ningen på de flesta håll i Europa under mycket lång tid har befunnit sig i till
växt. I denna bedömning vägs också katastrofer som exempelvis agrarkrisen 
och digerdöden in, vilka kan ha tagit lång tid att reparera (a.a.). Befolknings
tillväxten under tidig medeltid anses generellt ha varit omfattande, och beräk
ningar som har gjorts för danskt vidkommande tyder på att en maximal pro
duktionsnivå kan ha uppnåtts vid denna tid, vilken sedan inte passerades för
rän under 1700-talet (Porsmose 1988:210 f). Vidare har Jensen uppskattat be
folkningsantalet i Danmark till 500 000 personer vid vikingatidens inträde, och 
700 000 i slutskedet (Jensen 1982:204). Detta skulle innebära att befolkningen 
ökade med ungefär 25 % under loppet av vikingatiden. De siffror Jensen upp
ger motsvarar cirka 12 respektive 16 personer/ km2, vilket omräknat till Järre
stads yta skulle motsvara att befolkningen uppgick till cirka 1 800 personer 
omkring år 800, respektive 2 600 personer omkring år 1000. Men eftersom 
dessa siffror avser ett genomsnitt för hela Danmark och stora delar av Järrestad 
härad utgjordes av centralbygd med en relativt sett hög befolkningstäthet, så 
bör de justeras upp (jfr Nielsen 1999:214).

Thurstons beräkning framstår visserligen som mycket väl tilltagen, men är 
kanske inte alltför överdriven. Demografiska uppskattningar framstår emeller
tid i många avseenden som kvalificerade gissningar. När dessa nu har redovi
sats är det tid att rikta intresset mot det lilla fåtal av befolkningen vars kvarle
vor utgör den kanske mest intressanta källan till kunskap om regionen.

Gravskicket
Fredrik Svanbergs analyser av vikingatida gravskick i sydöstra Skandinavien 
erbjuder flera möjligheter att föra diskussioner kring sociala gemenskaper i
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området (Svanberg 2003 a och b). Svanberg slår inledningsvis fast att begrav
ningsritualerna i allmänhet var kollektiva angelägenheter; dessa praktiserades 
på specifika platser som av de berörda uppfattades som de rätta platserna. 
Vidare ses begravningsritualerna mot bakgrund av ett antal mer eller mindre 
distinkta ”rituella system”, som vart och ett bestod av en komplex uppsättning 
av ritualer. I flera fall kan sådana rituella system knytas till mindre grupper av 
människor, som var bosatta i avgränsbara bygder (Svanberg 2003a:148 f). Men 
bilden är mer komplex än så. Den vikingatida aristokratin förknippas med en 
egen rituell praxis som inte var områdesknuten. Dessutom diskuteras mer ut
bredda rituella traditioner mot bakgrund av Wulfstans begrepp Denemearcan 
och Sueon. Det förra begreppet uppfattas som en kollektiv ”identitetsstämpel”, 
vilken relaterade till en övergripande form av ”västligt orienterad gemenskap” 
som konstruerades och upprätthölls genom en kollektiv rituell praxis. Dene
mearcan förelås dessutom motsvara ett nätverk av nära kontakter och sam
arbeten mellan aristokratiska familjer och grupperingar. Begreppet Sueon kunde 
däremot inte relateras till en motsvarande distinkt, kollektiv rituell praxis, och 
föreslås ha betecknat en mindre väl manifesterad gemenskap som främst var av 
betydelse i relationer som involverade handel, eller andra former av kontakter 
och allianser mellan grupperingar i den sociala eliten (a.a.-.186 ff).

Svanberg visar att begravningsritualerna i sydöstra Skåne framförallt kon
trasterade mot de rituella system som praktiserades i sydvästra Skåne, men 
också de som praktiserades på Bornholm och i nordöstra Skåne. Begravnings
ritualerna i dessa områden beskrivs som en slags subsystems inom ramen för 
den större gemenskapen, Denemearcan. I denna utbredda tradition var skelett
gravskicket ett centralt inslag, men därutöver varierade ritualerna från område 
till område. På Bornholm placerades exempelvis den döde oftast i nord-sydlig 
riktning, och omgärdades sedan av olika slags stenkonstruktioner, vilka i en del 
fall också arrangerades i geometriska mönster. Vapengravar är sällsynt förekom
mande, vilket kontrasterar till en tidigare praxis (Jørgensen 1990, 1991). I syd
västra Skåne kan ingen särskild preferens för gravriktningar påvisas, och sten- 
konstruktioner är sannolikt ovanliga; vapengravar är relativt vanligt förekom
mande. Dessutom kan människooffer påvisas, och parallellt med skelettbegrav
ning praktiserades kremeringar. Brandgravarna antas vara underrepresenterade, 
och utifrån brandgravarnas innehåll och lokalisering föreslås de representera 
individer med låg status; begravningsritualerna framstår således som i hög grad 
socialt differentierade i detta område.

De begravningsritualer som praktiserades i sydvästra Skåne uppfattas som 
nära knutna till den geografiskt utbredda, västligt orienterade tradition som 
också praktiserades på Själland och de flesta andra regionerna inom nuvarande 
Danmark, medan det rituella system som praktiserades på Bornholm uppfattas 
som betydligt mer områdesspecifikt (Svanberg 2003:161 ff)). I nordöstra Skåne
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är materialet svårare att tolka. Skelettbegravning och kremering förekom, men 
kan, i motsats till sydvästra Skåne, sällan påvisas på samma gravfält. Båda 
dessa rituella system antas, med viss osäkerhet, ha praktiserats parallellt under 
vikingatid, möjligen i något olika delar av denna region. Svanberg föreslår att 
skelettgravskicket dominerade i de centrala slättbygderna, och att den största 
delen av befolkningen i dessa områden av strategiska skäl valde att knyta an till 
den övergripande rituella tradition som praktiserades inom ramen för Dene- 
mearcan.

Det rituella systemet i sydöstra Skåne skilde sig främst genom att brand
gravskicket var den gängse normen i området. Detta skick var också rådande i 
exempelvis Blekinge, Halland och mellersta Skåne. En rad andra ritualer fram
träder emellertid med något varierande tydlighet, som gör att man också i dessa 
fall kan tala om specifika områdesknutna rituella system. Signifikanta skillna
der kan avläsas i gravfältens och de enskilda gravarnas utformning, och de 
föremålskategorier som deponerades i gravarna varierade också från område 
till område. I sydöstra Skåne ingick stenkonstruktioner som en viktig kompo
nent i de externa gravkonstruktionerna, vilka främst utgjordes av runda eller 
ovala stenkretsar, skeppssättningar och runda stensättningar. I de fall vapen 
ingick i den gravlagdes utrustning var spjutet som regel representerat. Dräkt
smyckena utgjordes främst av likarmade och ovala spännen. Djurben har också 
identifierats i en hög andel av de jämförelsevis få gravar som varit föremål för 
osteologiska analyser (a.a.: 97 ff).

Svanbergs analys av det rituella system som praktiserades i sydost bygger på 
undersökta gravar på tio platser som är spridda inom området. Totalt arton 
gravar kan med säkerhet dateras till vikingatid. Till dessa kommer ett betydligt 
större antal gravar som med något varierande grad av säkerhet kan dateras till 
vikingatid (fig. 72). I detta sammanhang är de svårseparerade vendeltida gra
varna av lika stort intresse som de vikingatida gravarna, men när tonvikten 
ändå läggs vid de vikingatida gravarna beror det helt enkelt på att det vendel
tida gravmaterialet inte har analyserats i detalj sedan Märta Strömbergs studie 
(1961 I och II), då materialet var begränsat (jfr dock Stjernquist 1993b). Nå
gon detaljerad genomgång har inte kunnat göras inom ramen för detta arbete. 
De uppfattningar som skall presenteras bygger huvudsakligen på data från de 
större gravfält som undersökts, där vendel- och vikingatida gravar som regel 
förekommer tillsammans.

Det omfattande vendeltida materialet från Bornholm har behandlats ingå
ende (exempelvis Jørgensen 1990, 1991; Jørgensen, A. N. 1999), och visar på 
att brandgravar var relativt sällsynt förekommande på de större gravfälten under 
vendeltid. De har emellertid påvisats, och möjligen kan de, i likhet med 
brandgravarna i sydvästra Skåne, vara underrepresenterade. Materialet från
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sydvästra Skåne är svårare att värdera, men det generella intrycket är att ske
lettgravskicket dominerade klart också under vendeltid. På en rad gravfält, ex
empelvis Önsvala (Svanberg 2003b: kat. nr 225), Råga Hörstad (a.a.: kat. nr 
217), Lockarp (a.a.: kat. nr 218), och Trelleborg (a.a.: kat. nr 232), finns en 
eller flera säkert daterade vendeltida skelettgravar, och på andra gravfält, exem
pelvis Stävie (a.a.: kat. nr 218) och Norrvidinge (a.a.: kat. nr 219), har endast 
skelettgravar identifierats. Ett ganska stort antal av gravarna på dessa platser 
kan inte dateras närmare än vendel- och vikingatid, och flera av dem härrör 
med stor sannolikhet från vendeltid.

De undersökta gravarna i nordöstra Skåne är, som ovan nämndes, få och 
svåra att datera. De båda undersökta brandgravfälten antas ha varit i bruk 
under både vendel- och vikingatid. Några vendeltida dateringar har inte påvi
sats på skelettgravfälten i Fjälkinge, vilket naturligtvis inte hindrar att en del 
gravar kan härröra från vendeltid, i synnerhet den senare delen av perioden. I 
gravfältet i Färlöv, där bland annat flera skeppssättningar påvisades, och som 
tycks ha varit mer eller mindre kontinuerligt i bruk från sen romersk järnålder 
till vikingatid, kunde endast brandgravar påvisas (Björk 1999). De förmodade 
vendel- och vikingatida gravarna på denna plats var emellertid svåra att datera 
närmare.

Gravarna i regionen

Utifrån de tre större gravfältsundersökningar som utförts i sydöstra Skåne, och 
som omfattar gravar från båda perioderna, det vill säga gravfälten i Torup 
(Strömberg 1961), i Ingelstorp socken (Strömberg 1982) och på Gårdlösaåsen 
(Stjernquist 1993a och b), kan man våga påståendet att det inte finns något 
som tyder på att begravningsritualerna var föremål för några avläsbara föränd
ringar under vendel- och vikingatid i detta område.

De vendeltida gravarna är väl representerade på gravfälten, och i Gårdlösa 
är de med säkerhet betydligt fler till antalet än de vikingatida gravarna. Förhål
landet mellan brandgravar och skelettgravar tycks vara relativt konstant under 
båda perioderna; de sistnämnda förekommer endast undantagsvis (jfr Stjern
quist 1993b:86). De externa gravkonstruktionerna tycks inte heller förändras i 
någon större utsträckning. Som exempel kan de vendeltida gravkonstruktione
rna i Gårdlösa anföras, vilka på denna plats kunde belysas mer ingående än de 
relativt sett fåtaliga vikingatida gravkonstruktionerna. Enligt Berta Stjernquists 
analys anlades de i området vanliga stenkretsarna kontinuerligt från och med 
folkvandringstid, liksom runda och oregelbunda stensättningar, och resta ste
nar. Skeppssättningarna i Gårdlösa antas vara uppförda under vendeltid (Stjern
quist 1993b:74 ff, diagram 18). Rester av brandgravar som daterats till tidig
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Fig 72. Undersökta vendel- och vikingatida gravar i sydöstra Skåne. Numrering i enlighet med 
Svanbergs katalog. Tillägg A: S:t Olof sn. B: Fredriksberg, Stora Herrestad sn.

Excavated Vendel and Viking Age graves in southeast Scania. Numbering in accordance 
with Svanberg's catalogue (Svanberg 2003b:86). Additions: A: S:t Olof parish. B: Fredriks
berg, Stora Herrestad parish.
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vendeltid och vikingatid har framkommit i anslutning till ytterligare en skepps- 
sättning i sydöstra Skåne, Ales stenar vid Kåseberga i den sydvästra delen av 
regionen (Strömberg 2004).

De flesta och bäst kända vikingatida gravarna i området har registrerats i 
Ingelstads härad, dels i den kustnära slättbygden i Ingelstorp, Hagestad och 
Valleberga i söder, och dels i inlandet, på Gårdlösaåsen (Svanberg 2003b: kat. 
nr 243-247). Gravarna i Järrestad härad är färre och sämre kända (a.a.: kat. nr 
248-250), liksom gravarna i Albo härad ( a.a.: kat. nr 251, 252).

Det är svårt att mer exakt avgränsa begravningsskicket mot väster (a.a.:97). 
Svanberg föreslår att olika system förekommer parallellt i ett gränsområde som 
ungefär motsvarar den östra delen av Herrestads härad (a.a.: kat. nr 241 och 
242). I Stora Köpinge by (a.a.: kat. nr 241) har sex skelettgravar undersökts på 
en begravningsplats som föreslagits vara ”tidigkristen”, vilket skall diskuteras i 
olika sammanhang (Tesch 1993:127); en vendeltida skelettgrav har registrerats 
i samma socken (Strömberg 1961 11:27). På ett gravfält i Fredriksberg, i an
gränsande Stora Herrestad socken, har två brandlager med brända ben under
sökts, med troliga dateringar till vendeltid. En skelettgrav framkom också, som 
överlagrade det ena brandlagret (Svanberg 2003b:280). Gravfältet vid kvarteret 
Tankbåten utanför Ystad (kat. nr 242) var till stor del förstört, men rester av en 
vikingatida brandgrav undersöktes, och en brandgrav med vendeltida datering 
fanns också (Strömberg 1978:90). I de västra delarna av Herrestad härad har 
två vikingatida skelettgravar registrerats, båda i Ruuthsbo (Svanberg 2003b: 
kat. nr 239 och 240). Från detta område finns inga vendeltida gravar, men väl en 
samling gravindikerande föremål med datering till folkvandringstid som uppges 
härröra från en ”brandgrop” (Strömberg 196111:26). Sammanfattningsvis indi
kerat det likaså knapphändiga vendeltida gravmaterialet från detta område att 
olika system kan ha praktiserats parallellt också under denna period.

De relativt få gravar som har undersökts i Albo härad, och som är belägna i 
centralbygden vid Verkeån (Svanberg 2003b: kat. nr 251 och 252) ansluter till 
det rituella system som praktiserades i på slätten i söder, under såväl vendel- 
som vikingatid. Uppgifter finns också om en vikingatida vapengrav i S:t Olofs 
socken, det vill säga perifert i förhållande till centralbygden kring Ravlunda. 
Denna grav representeras av ett samlat fynd bestående av yxa, spjutspets och 
plogbill (a.a.:281), och är således osäker. Kombinationen är ovanlig i Skåne 
men uppvisar likheter med en grav i Önsvala, i sydvästra Skåne (a.a.:100).

Ovan nämndes att skelettgravskicket undantagsvis är representerat i sydös
tra Skåne, och analysen visar att några gravar också i andra avseenden tycks 
avvika från det system som vanligen praktiserades. Dessa förekommer under 
både vendel- och vikingatid, vilket, som Svanberg påpekar, är att förvänta, efter
som kulturella fenomen inte är avgränsade, statiska och oföränderliga helheter
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(jfr Svanberg 2003b:141). De variationer som registrerats skall diskuteras något 
mer i detalj. Det visar sig då att flera variationer har registrerats i Järrestad 
härad, där samtliga gravar som ingår i materialet är belägna utmed, eller nära 
kusten. I de gravfält som finns utmed kusten vid Gislöv och som sannolikt varit 
omfattande, men som nu är i stort sett försvunna, finns flera indikationer på 
skelettbegravningar (a.a.: kat. nr 249).Vid närbelägna Gislövshammar har dess
utom två skelettgravar påträffats i form av efterbegravningar i neolitiska häll- 
kistor. En av dessa dateras till 600-talet, medan den andra är osäkert daterad till 
vendel- och vikingatid (Strömberg 1985:118 ff). Enstaka skelettgravar förekom
mer också i gravfälten i Ingelstorp (Strömberg 1982) och Gårdlösa (Stjernquist 
1993b) där det sannolikt också rör sig också om vendeltida gravar. En tidig 
datering för skelettgraven i Gårdlösa får anses säkerställd. I denna grav fanns 
bland annat ett eneggat svärd (a.a.: grav nr 82), vilken i senare arbeten dateras 
till vendeltid (Helgesson 2002:173; jfr Svanberg 2003b: kat. nr 247). I enlighet 
med den typologi som Anne Nørgaard Jørgensen har upprättat, motsvaras 
Gårdlösasaxen närmast av typ 1, vilken antas vara i bruk under perioden 560/ 
70 till 610/20 (Jørgensen, A.N. 1999:50, 123). Vidare har ytterligare en trolig 
skelettgrav registrerats i Skåne Tranås, som med säkerhet kan dateras till vi
kingatid. Också i detta fall rör det sig om en vapengrav. Utrustningen bestod av 
en spjutspets och ett föremål som med osäkerhet anges vara handtaget till en 
sköld (Svanberg 2003b: kat. nr 246).

Ovan nämndes att det rituella systemet i sydöstra Skåne skiljer sig på flera 
punkter från det system som praktiserades på Bornholm, vilket, genom skelett
gravskicket, knyter an till det västliga systemet. Gravkonstruktionerna på ön 
framstår emellertid som egenartade, och visar att det rituella systemet också var 
områdesknutet. Den runda stenkretsen är, i likhet med sydöstra Skåne, vanligt 
förekommande på Bornholm, men omsluter då ofta en stensättning. Den andra 
huvudtypen utgörs av stenkistor eller mindre stenramar, vilka är täckta av flacka 
högar, rösen eller stensättningar (a.a.:121 ff, fig 53). Det är välkänt att arkeolo
giska material från Bornholm och sydöstra Skåne ofta visar på nära förbindelser 
(jfr exempelvis Stjernquist 1955; Nielsen 1996; Helgesson 2002), och det får 
anses vara troligt att förbindelserna upprätthölls också under vendel- och vikinga
tid. Vissa likheter mellan gravar på Bornholm och det dessvärre dåligt kända 
gravfältet utmed kusten vid Gislöv kan då möjligen ses som uttryck för detta. Det 
gäller främst det material som tyder på att skelettgravskicket praktiserades vid 
sidan av det dominerande brandgravskicket. I några fall kan det också diskuteras 
om de externa gravkonstruktionerna knyter an till gravformer på Bornholm. De 
nämnda efterbegravningarna i stenkistor kan möjligen vara ett exempel på detta. 
Det bör då påpekas att efterbegravningar kan diskuteras utifrån en rad andra 
infallsvinklar, exempelvis som genealogiska konstruktioner.
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De föreslagna förbindelserna mellan grupperingar på Bornholm och i sydöstra 
Skåne tar sig möjligen också uttryck i vissa likheter som de gravlagdas utrust
ningar uppvisar. Ett hundratal pärlor, av vilka en del var smälta, är registrerade 
som lösfynd från Gislöv (Svanberg 2003b: kat. nr 249). Pärlor är generellt sett 
vanligt förekommande i vikingatida gravkontexter, men Svanbergs samman
ställning visar att de var särskilt vanligt förekommande i kvinnogravar på Born
holm. Pärlor och ovala spännen utgör de föremålskategorier som registrerats i 
flest gravar på Bornholm, och båda dessa kategorier är också vanligt förekom
mande i sydöstra Skåne (a.a.:129 f, tab. 23). Ett par ovala spännen fanns till
sammans med ett treflikigt spänne i en förstörd grav i Gislöv. Eftersom denna 
uppsättning inte uppvisar brandskador kan den härröra från en skelettgrav 
(a.a.: kat. nr 249; Strömberg 1985:124). Ett annat smyckeföremål som är rela
tivt vanligt förekommande på Bornholm, är armringen, och en sådan är också 
representerad på Gislövsgravfältet, där den enligt uppgift framkom in situ, på 
armen av ett skelett (a.a.:122). Fynden av en järnkniv och ett bryne i den nämnda, 
osäkert daterade skelettgraven i hällkistan i Gislövshammar har också flest 
paralleller på Bornholm, men kombinationen är vanlig även på andra håll.

När det gäller gravar med vapen- och ryttarutrustning är dessa som nämnts 
sällsynta under vikingatid på Bornholm, vilket delvis kan vara en konsekvens av 
att mansgravar är underrepresenterade. Mycket tyder emellertid på att sedvän
jan att gravlägga med vapen, som under vendeltid var mycket vanligt förekom
mande, avtog omkring år 800 (jfr Jørgensen 1990, 1991). Flera vikingatida gra
var med vapen- och ryttarutrustning finns emellertid i sydöstra Skåne, och dessa 
skall diskuteras något mer i detalj, eftersom utformningen av dem också indikerar 
särdrag i förhållande till en gängse norm. Det bör då sägas att antalet vapen
gravar är så pass litet att det är svårt att med säkerhet fastställa normen.

En vikingatida skelettgrav i inlandet nämndes ovan, som var utrustad med 
vapen (Svanberg 2003b: kat. nr 246). Ytterligare en skelettgrav med vapen
utrustning (a.a.: kat. nr 241) har bedömts som osäker av Svanberg, och var 
dessutom belägen i Köpingeområdet, det vill säga i gränsområdet i väster. Två 
vapengravar vid Grosshög, nära Gislöv, beskrivs som rösen, det vill säga en 
gravkonstruktion som i övrigt inte har påvisats i regionen (a.a.: kat. nr 250; 
Strömberg 1985:110 ff). I det ena röset påvisades en brandgrav; närmare infor
mation saknas om det andra. Slutligen förknippas en vapengrav i närbelägna 
Gnalöv med begravning i hög, vilket också framstår som relativt ovanligt i 
området. Ytterligare detaljer kring denna eventuella högbegravning saknas också 
(a.a.: kat. nr 248; jfr Strömberg 1961 11:41). Det kan inte heller uteslutas att 
gravhögar är underrepresenterade på slätten.

Av de totalt fem gravar med vapen- och ryttarutrustning som av Svanberg 
med säkerhet hänförs till vikingatid, associeras en grav med skelettgravskicket;
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ytterligare tre är förknippade med rösen eller hög, vilka bedöms vara ovanligt 
förekommande i området (Svanberg 2003b:f00, tabell 15). Detta innebär att 
fyra av fem vapengravar som är kända i området i olika hänseenden avviker 
från vad som kan betecknas som normen. Eventuellt kan den i förra kapitlet 
nämnda uppgiften om en ryttargrav i Tommarps sn addderas, eftersom beskriv
ningen indikerar skelettgravskick. Den femte graven är en brandgrav i en sten- 
sättning i Gårdlösa, vilken innehöll ryttarutrustning (a.a.: kat. nr 247:96).

Av intresse är också de gravar med vapen och ryttarutrustning som dateras 
till vendeltid i området. Den tidigare nämnda skelettgraven i Gårdlösa, som var 
utrustad med ett eneggat svärd som dateras till tiden omkring 600, är den främ
sta exponenten för denna kategori, som har diskuterats av Helgesson (2002:172 
ff). Till denna kategori hör också en brandgrav i Gårdlösa, där delar av ett 
träns var deponerat, vilket Stjernquist daterar till perioden 550-700 (Stjern- 
quist 1993a: grav 64 A, b:42). Uppgifterna om den tredje graven i denna kate
gori är knapphändiga. Det rör sig, enligt Helgesson, om ett eneggat svärd av 
liknande typ som fanns i den ovan diskuterade i skelettgraven i Gårdlösa. Ström
berg anger att den påträffades i en liten gravhög i Vitaby sn, Albo härad; inga 
ytterligare uppgifter finns kring fyndomständigheterna (Strömberg 196111:15). 
Denna lilla grupp av gravar med vapen och ryttarutrustning är intressant av 
flera skäl. I tid sammanfaller den tämligen väl med det äldsta skedet av hall
komplexet i Järrestad. Ett eventuellt samband mellan hallkomplex och vapen
gravar kan möjligen konkretiseras, i och med att en knapp tillhörig ett eneggat 
svärd eller en dolk som dateras till tidig vendeltid framkom i mat jordslagret ett 
stycke från hallkomplexet. Det kan också konstateras att gravar med vapen 
och ryttarutrustning från 600-talet är sällsynt förekommande i Skåne. I den 
sydvästra delen av landskapet kan de inte påvisas förrän under 700-talet (Hel
gesson 2002). Däremot är de rikligt företrädda på Bornholm från och med 500- 
talet. Dessa är ofta betydligt rikare utrustade än de gravar som registrerats i 
Skåne, och dessutom associerade med skelettgravskicket (Jørgensen 1990,1991).

Ytterligare tre gravar med vapen och ryttarutrustning från 600-talet har 
identifierats i nordöstra Skåne, och Helgesson framhåller att dessa fynd är as
socierade med gravfält eller gravgrupper med skeppssättningar och resta ste
nar. Utbredningen av dessa föreslås indikera etableringen av ett stamförbund, 
eller ett småkungadöme, som kan ha varit sammanlänkat med Bornholm (Hel
gesson 2002:178 f, fig. 37). Oavsett hur man förhåller sig till denna hypotes så 
kan det konstateras att uppförandet av en skeppssättning som Ales stenar visar 
att individer eller grupperingar manifesterade sig genom att anlägga vapen
gravar och uppföra monument, något som ofta kopplas till nya typer av an
språk (jfr exempelvis Kristiansen 1991). Det bör då påpekas att dateringen av 
Ales stenar inte är utredd; en alternativ möjlighet kan vara att detta monument
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uppfördes under vikingatiden (jfr Strömberg 2004). Helgesson poängterar att 
vapengravarna i östra Skåne var de första som anlades i detta landskap sedan 
en längre tid.

En annan föremålskategori med datering till vendeltid som diskuteras av 
Helgesson är dräktsmyckena, där i synnerhet fågelfibulor uppvisar ett intres
sant spridningsmönster. I den sydöstra regionen och på Bornholm förekommer 
de ofta som gravfynd, vilket tyder på att de kan ha varit förknippade med en 
speciell betydelse i dessa områden. På gravfältet i Gårdlösa förekom fågelfibulor 
i inte mindre än sju av gravarna, vilket visar att denna tradition kunde vara 
mycket stark på lokal nivå (Stjernquist 1993a). Fågelfibulor finns i stort antal i 
Uppåkra, men förekommer som regel inte i gravar i denna region. Helgesson 
föreslår att de kan ha producerats i båda områdena, men att de främst använ
des i sydöst (Helgesson 2002:173). Fågelfibulans spridningsmönster kan ses 
som ytterligare en av de möjligheter som gravmaterialet erbjuder att diskutera 
gruppidentiteter och kontaktfält under vendeltid.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att gravskicket i sydöstra Skåne fram
står som i stora drag oförändrat under vendeltid och vikingatid. Brandgravskicket 
praktiserades under båda perioderna, och gravformerna förändrades inte nämn
värt; gravfälten uppvisar i flera fall en stark kontinuitet. De variationer som kan 
påvisas är få och jämnt spridda över hela perioden. De indikationer som finns på 
skelettgravar i Gislövsområdet kan möjligen ses som ett uttryck för att förbindel
ser med Bornholm var särskilt omfattande i detta område. Vidare kan det kon
stateras att det finns en tendens till att vapengravar är knutna till anomalier, 
exempelvis skelettgravskick och andra former av externa gravkonstruktioner än 
de gängse. Detta tyder möjligen på att de riter som praktiserades när krigare 
begravdes var av en annan art än de som vanligen praktiserades. Materialet är 
emellertid litet, och slutsatserna hypotetiska. Det kan också konstateras att det 
inte finns något som direkt tyder på att dessa eller några andra av de gravar som 
undersökts i sydöstra Skåne kan relateras till en aristokrati.

Skelettgravskicket på Bornholm dominerade med största sannolikhet också 
under vendeltid, även om brandgravar sannolikt är underrepresenterade också 
i detta område (Jørgensen 1990:17 f; Nielsenl996: 42). När det gäller gravkon
struktionerna kan vissa förändringar skönjas. Begravning i hög och i olika former 
av stensättningar förekom under båda perioderna, men tendensen över tid tycks 
vara att antalet högar minskade i antal, medan olika former av stensättningar 
blev vanligare. Av de sistnämnda har stensättningarna med geometriska möns
ter uppfattats som en i huvudsak vikingatida gravform. En annan förändring 
består i att vapen- och ryttarutrustning sällan eller aldrig kan påvisas efter om
kring 800. En generell tendens tycks också bestå i att färre och enklare föremål 
deponerades i gravarna under vikingatiden.



I sydvästra Skåne deponerades inte vapen i gravarna förrän under sen ven
deltid, men i övrigt kan inga påtagliga förändringar avläsas. Skelettgravskicket 
var sannolikt dominerande också under vendeltid. En detaljerad analys kan 
sannolikt nyansera denna bild. I nordöstra Skåne är förhållandena svåra att 
bedöma också under vendeltid. Säkra slutsatser kan inte dras, men de få exem
pel som finns antyder att skelettgravskicket i detta område kan ha blivit vanli
gare under 700- och 800-talen. Slutligen förefaller skelettgravskick och brand
gravskick ha praktiserats parallellt också under vendeltid i det diskuterade gräns
området i de östra delarna av Herrestads härad.

Medan begravningsskicket förefaller att ha varit mer heterogent i de områ
den som gränsade mot sydöstra Skåne, och, i något varierande omfattning, också 
föremål för förändring över tid, så är begravningsskicket i sydöstra Skåne oför
ändrat under hela perioden. Svanberg uppfattar begravningsritualernas utform
ning under vikingatid som ett strategiskt sätt att kommunicera information om 
gruppidentitet som riktades till befolkningar i de angränsande regionerna, och 
att det fanns ett starkt behov av att skapa en speciell känsla av samhörighet och 
identitet. Detta utesluter inte, menar han, att man i vissa avseenden kan ha iden
tifierat sig med exempelvis en övergripande sydskandinavisk gemenskap, men 
det visar att en sådan gemenskap var mindre viktig att framhäva i en rituell 
praxis än en kollektiv lokal identitet (Svanberg 2003a:175 f). I följande avsnitt 
skall en rad nedslag göras i regionen för att tydliggöra dess mångfald.

I skuggan av Järrestad
En rundtur i regionen inleds lämpligen i direkt anslutning till Järrestadkomplexet. 
Det skall slås fast att det arkeologiska källmaterialet från detta område är be
gränsat. För att bredda materialet har jag tagit fasta på Thurstons analys av 
bosättningarnas storlek (Thurston 1996,2001). Denna analys, som i första hand 
är baserad på variationer i fosfathalter och ortnamn, diskuterades i kapitel 3. En 
viss kritik framfördes då, främst för att analysen enligt min mening inte tar hän
syn till det arkeologiska materialet i tillräcklig utsträckning. Detta exemplifiera
des genom analysen av Viarp i föregående kapitel. Här vill jag också kort peka 
på några problem som sammanhänger med fosfatanalyser som redskap för ana
lyser av bosättningsmönster. Det kan konstateras att de bosättningar som identi
fierades och var föremål för fältarbeten i denna studie var belägna på, eller vid de 
historiskt kända byplatserna, vilket med vissa undantag framstår som ett gene
rellt mönster (jfr Callmer 1986). Detta innebär att endast delar av bosättninga
rna är åtkomliga för analys. På de områden som var tillgängliga, vilket varierade 
stort, utfördes fosfatkarteringar och ytinventeringar. Vidare utfördes fältinsatser
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Fig 73. Översikt över den yngre järnålderns bosättningar som diskuteras i detta avsnitt, i relation 
till den föreslagna utbredningen av Järrestaddomänen. Bosättningarna är som regel belägna 
i anslutning till de historiskt kända byplatserna, vilka markerats här

A general view of early medieval settlements discussed in this section, in relation to the 
suggested extension of the Järrestad domain. The settlements are, as a rule, located in 
the near vicinity of the historically known villages marked here.

endast inom ett urval bosättningar. De resultat som erhölls låg sedan till grund 
för generaliseringar av bosättningsstorlek utifrån Arrhenius fosfatkarta (Thurston 
1996:278). Man kan anföra att det inte framstår som helt självklart att förhöjda 
fosfatvärden alltid avspeglar den yngre järnålderns bosättningsstorlek, och inte 
heller att bosättningsstorlek i sin tur avspeglar befolkningsantal. I stora drag
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framstår emellertid bedömningarna som rimliga. Analysen indikerar att central
bosättningen i Järrestad var en av de fem stora bosättningarna i det lilla hära
det. Bosättningen i Simris beräknades uppgå till 34 hektar, Gislöv till 32 hektar 
och Vallby till 30 hektar. Därefter följde bosättningen i Järrestad, som omfat
tade närmare 29 hektar, och Gladsax, med närmare 27 hektar (Thurston 2001: 
222,232).

Ytterligare ett problem skall uppmärksammas. Mindre bosättningar kan antas 
vara underrepresenterade i Thurstons undersökning, eftersom de inte framträ
der som fosfatkoncentrationer på Arrhenius fosfatkarta. Detta är mest uppen
bart i kustområdet där en rad bosättningar övergavs under 900-talet, men det 
framstår inte som orimligt att en del mindre bosättningar i inlandet också kan 
ha försvunnit, utan att lämna spår efter sig. Sammanfattningsvis finns det skäl 
att förmoda att bebyggelsestrukturen i området var mer komplex än vad Thurs
tons analys visar. I det följande skall bosättningarna i Järrestadkomplexets när
område beskrivas något mer i detalj, vad avser arkeologiskt källmaterial och 
fosfathalter (fig. 73).

Simris

Den förmodade största bosättningen i området, Simris, är belägen i direkt an
slutning till vitala delar av Järrestadkomplexet, såsom Viarp, Simrishamn, och 
passagen över ån öster om Järrestad. Simris uppfattas inte sällan som en tidig 
“centralplats”, mot bakgrund av gravfältet som var i bruk under äldre romersk 
järnålder och fram till omkring 300 (exempelvis Helgesson 2002). Två mycket 
rikt utstyrda mansgravar, visar på att platsen kan ha varit ett hövdingasäte 
(Stjernquist 1955, 1972). Förekomsten av ytterligare vapengravar kan möjli
gen representera ledande individer i hirden (jfr Nicklasson 1997; Helgesson
2002), medan några rikt utstyrda kvinnogravar sannolikt skall relateras till den 
ledande familjen. Liksom på flera andra platser med rika gravar som dateras 
till äldre romersk järnålder har gravarna inte kunnat relateras till en bosättnings- 
kontext, och det finns inte heller några samtida lösfynd som belyser platsen 
under detta skede. Simris framstår inte bara som en plats av central betydelse 
under romersk järnålder. Platsen kan också förknippas med ledande gruppe
ringar i området under senneolitikum och bronsålder, och resterna av en sär
präglad, äldre fornlämningsmiljö med stora högar och hällristningslokaler finns 
i anslutning till höjdryggen söder om byn, och vid havet (Söderberg och Heller
ström 2003 och anförd litt.).

Från tidsperioden som spänner från 300 till 800 saknas data helt. Några 
lösfynd med dateringar till den senare delen av vikingatiden indikerar att bo
sättningen vid denna tid var av viss betydelse. Bland dessa finns en lansspets
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Fig. 74. Runstenen Simris II, Simris sn.

The runestone Simris II, Simris parish. Photo: Sven Waldemarsson.
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med silverinläggningar, ett ringspänne av brons, och ett baltiskt hängsmycke i 
form av en kam (Strömberg 1961 11:41). Föremålen kan dels sättas i samband 
med en lokal elit, och dels med kontaktfält som ansetts vara karakteristiska för 
sydöstra Skåne (jfr Svanberg 1999). Vid fältarbetet i Simris fann Thurston en
dast några skärvor av östersjökeramik vid inventeringen, och utifrån variatio
nerna i fosfathalter konkluderas att större delen av den äldre bosättningen var 
belägen i byområdet (Thurston 1996:249 ff).

Aktörer och kontaktfält kan också diskuteras med utgångspunkt från de två 
runstenar av efter Jelling typ som har påträffats i kyrkogårdsmurarna till den 
romanska kyrkan (fig. 74). Kyrkans utformning, med brett västtorn som in
rymde en gallerivåning, visar också på kopplingen till ett elitskikt under tidig 
medeltid. Runstenarna har diskuterats i många sammanhang, och inskrifterna 
visar att individer i den släkt som satt på Simris hade tagit del i större samman
hang. En av dem, Asulv, hade varit Knuts dreng, och en annan, Ravn, hade 
tjänat som sven hos Gunulv i Sverige4. Runstenarna i Simris avviker från samt
liga andra skånska runstenar från perioden. Den ”Knut” som nämns på den 
förra stenen (Simris 2) har föreslagits vara Knut den Store, och stenen har date
rats till tiden omkring 1025. Stilmässigt knyter stenen an till runstenar i Söder
manland, medan runorna uppges vara en blandning av svenska och danska 
runor,. Den andra stenen (Simris 1), som stilmässigt knyter an till runstenar i 
Uppland medan runorna är danska, har förmodats vara något yngre, omkring 
1050 eller senare. Svårigheterna att datera runstenarna mer exakt har framhål
lits (Moltke 1981:265 f, 280).

Gislöv

Ett för området ovanligt mångfacetterat arkeologiskt material finns från Gislöv, 
främst som ett resultat av Märta Strömbergs arbete i området (Strömberg 1985). 
En hel del av föremålen i Julius Olssons samling, som diskuterades i kapitel 6, 
härrör dessutom från en äga på bymarken (Stjernquist 1968). Bosättningar från 
yngre järnålder har konstaterats i anslutning till byn, och några kilometer åt 
söder, i nära anslutning till kustzonen. Lösfynd som härrör från både boplatser 
och gravar har påträffats på en rad platser, och det är troligt att gravar har fun
nits på olika platser utmed i stort sett hela kuststräckan från Brantevik i norr till 
Grosshögsområdet i söder. Av dessa återstår i dag bara enstaka spillror (fig. 75).

I anslutning till byn undersöktes medeltida kulturlager, vilka i sin tur över
lagrade kulturlager från senvikingatid och tidig medeltid, och indikationer fanns 
också på en mer omfattande järnåldersbosättning. Bland de många föremål 
som framkom har i synnerhet järnföremålen uppmärksammats, vilka tillsam
mans med ett lager med slagg i byn, och observationer om slaggförekomster
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Fig. 75. Den yngre järnålderns bosättningar, gravar och föremålsfynd i Gislöv. Notera läget för 
offerplatsen Gislövs Stjärna vid bygränsen i väster.

Early medieval settlements, graves and artefacts at Gislöv. Note the location of the sacrificial 
site Gislövs stjärna on the village border to the west. (Strömberg 1985:88).

söder om byn visar på att smidet som bedrevs på bosättningen tidvis kan ha 
varit omfattande.

En större bosättning identifierades vid Grosshögsområdet, nära kusten i den 
södra delen av bymarkerna. Ett fyrtiotal grophus framträdde i form av crop- 
marks; några av dessa undersöktes, och fynden visade på dateringar till vendel- 
och vikingatid. Också i denna miljö kunde smide påvisas. Fyndmaterialet i de
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grophus som undersöktes var tämligen rikt och varierat, och sluter an till fynd
material från de bosättningar som undersökts utmed kusten i sydväst (Ström
berg 1985: 88 ff). Ett senvikingatida betselbeslag av liknande typ som i Gröstorp 
(kap 6) har också framkommit i anslutning till platsen.

Thurston fokuserade i sin analys uteslutande på den stora bosättningen i 
anslutning till byn, där stora bosättningsområden konstaterades i norr. Vid 
ytinventering i detta område framkom 25 keramikskärvor av vikingatida ka
raktär och drygt 100 skärvor östersjökeramik; fragment av sländtrissor och 
brynen framkom också, liksom järnföremål. Några mindre provgropar gräv
des, och i en av dem fanns kulturlager med båda keramiktyperna i en stratigra
fisk sekvens (Thurston 1996:255).

Totalt räknar emellertid Strömberg med att bosättningen vid byn endast är 
en av minst fyra bosättningar som har funnits i Gislöv under yngre järnålder. 
De mest omfattande av dessa tycks ha varit bosättningarna vid byn och i Gross- 
högsområdet. Ytterligare två kustnära bosättningar antas vara belägna i an
slutning till Gislövshammar i söder, respektive Brantevik i norr, vilka represen
teras av lösfynd och gravar, eller gravindikationer. De kustnära bosättningarna 
övergavs under senvikingatid, varefter bebyggelsen antas ha koncentrerats till 
den historiskt kända byplatsen vid Gislöv. Strömberg menar att bebyggelse
utvecklingen i Gislöv påminner starkt om förhållandena utmed kusten i syd
väst, i Ingelstorp och Hagestad, där omfattande äldre och kustnära bebyggelser 
övergavs i sen vikingatid, och bebyggelsen koncentrerades i anslutning till de 
historiskt kända byarna (Strömberg 1985:126 f).

I Gislövsområdet etablerades en ny bosättning i inlandet, ungefär 500 meter 
norr om Gislövs by. Ortnamnet Nöbbelöv antas syfta på ett ”nyböle” (Pamp 
1983). Thurstons inventering i Nöbbelöv resulterade i att 19 skärvor östersjö
keramik, och en skärva vikingatida keramik togs tillvara (Thurston 1996:255). 
Thurston föreslår att etableringen av Nöbbelöv skall ses som en utflyttning av 
en huvudgård från Gislöv, och grundar denna uppfattning på att sockenkyrkan 
uppfördes i det lilla och sent etablerade Nöbbelöv i stället för det betydligt 
äldre och större Gislöv (a.a.: 251 f). Det förefaller emellertid av flera skäl troli
gare att ortens tillblivelse skall ses mot bakgrund av övergivandet av kustbo
sättningarna, vilket dock inte utesluter att bebyggelsen i Nöbbelöv kan ha haft 
huvudgårdskaraktär.

Slutligen skall miljön i gränsområdet mellan Gislöv, Glimminge och Skillinge 
uppmärksammas. Strax norr om den gamla vägleden, som passerade genom 
området, går berget i dagen, och utmed vägleden har flera mycket stora och 
kanske också märkligt utformade flyttblock funnits. Söder om leden finns en 
våtmark, och i anslutning till denna ett bestånd av gamla ekar. Denna våtmark 
kallas Gislövs Stjärna och framstår i det etnologiska materialet som ytterligare
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en distinkt miljö i det tidigare diskuterade ”rädslans landskap”, som i detta fall 
var knuten till Glimmingejätten och en uppsjö av naturväsen5.

Flera föremål har påträffats i samband med utdikningar av Stjärnan, varav 
det mest spektakulära är ett ornerat hängkärl av brons som daterats till brons
ålder period V. En rad föremål från neolitikum har också tillvaratagits och en 
lansspets, av Petersen typ H har daterats till den senare delen av vikingatid 
(Strömberg 1961 del II: 42). Strömberg föreslår att Stjärnan skall uppfattas 
som en kult- eller offerplats som var återkommande i bruk, och som åtmins
tone periodvis kan ha involverat flera bosättningar inom ett större område 
(Strömberg 1985:128).

Sammantaget visar Strömbergs analys att denna del av kustområdet var tätt 
befolkad under vendel- och vikingatid. Kustavsnittet synes vara den nordligaste 
delen av en mer omfattande kustbebyggelse; kuststräckan mellan Gislöv och 
Simrishamn i norr tycks inte rymma några bosättningar under yngre järnålder 
(jfr Söderberg m. fl. 1997).

Den av allt att döma tämligen omfattande bosättningen vid Grosshög har 
inte givit något tydligt genomslag i form av en fosfatkoncentration, vilket visar 
på en av svagheterna i Thurstons undersökning. Det är troligt att bebyggelsen 
vid kusten skiljde sig på flera sätt från inlandets bebyggelse, strukturellt och 
sett över tid. Bebyggelsen förefallet dels att ha bestått av mycket stora bosätt
ningar, vilka i likhet med bosättningen i Gislövs by var belägna ett stycke från 
kusten, och dels av kustnära bosättningar av varierande storlek. Sannolikt har 
i synnerhet de sistnämnda enheterna varit knutna till den maritima sfären, även 
om de förmodligen inte skall betraktas som specialiserade anloppsplatser (jfr 
Ulriksen 1998). Kustmiljön var dynamisk och villkoren skiftande, vilket inte 
minst omstruktureringen under 900-talet visar på (jfr Callmer 1986).

De något olikartade bosättningarna i Gislövsområdet skall sannolikt upp
fattas som permanenta bosättningar, inte minst med tanke på de många grav
miljöerna utmed kusten. Bosättningarna kan hypotetiskt tänkas ha haft sam
röre med enheter i angränsande områden utmed kusten i sydväst och Stjärnan 
kan i detta perspektiv uppfattas som en gemensam offerplats, vilken kan ha 
bidragit till att konstituera en specfik ”bygdegemenskap” i detta område.

Östra Vemmerlöv
Denna by är belägen nära det glest bebyggda området mellan Järrestad härad 
och Albo härad, som skall diskuteras i ett annat avsnitt. Thurston utförde inga 
fältarbeten på platsen, men utifrån Arrhenius fosfatkartering har bosättningen 
bedömts vara medelstor. Ett gravfynd med romerska föremål från äldre järn
ålder i närbelägna Vemmerlövstorp indikerar att det tidigt fanns aktörer av viss



betydelse i området (Stjernquist 1955). Norr om Östra Vemmerlöv, vid Gylle- 
bosjön, finns det medeltida säteriet Gyllebo och komplex med fynd från yngre 
järnålder; denna miljö skall diskuteras i ett senare avsnitt.

De offerfynd som har påträffats i mossen sydväst om sockenkyrkan gör att 
platsen är av särskilt intresse i detta sammanhang. Vid märgeltäkt i mossen 
fann man år 1918 ben efter minst fyra människor, ett vildsvin, en häst, en kalv, 
ett ungnöt, två får, en kronhjort, tjugo hundar och fem rävar. Benen påträffades 
i två anhopningar, tillsammans med klapperstenar och trärester. Den ena an
samlingen fanns i vad som tolkades vara en slags dammkonstruktion inne i 
mossen, vilken avgränsades av nedslagna pålar. Den intilliggande depositionen 
föreslogs ha varit belägen i en grävd fördjupning i kanten av mossen, dock utan 
spår av konstruktionsdetaljer. Inga daterande fynd fanns i anslutning till de 
båda depositionerna, vilka daterades till bronsålder med hjälp av pollenanalys. 
Benanalyser visade att hund och räv troligen lagts ostyckade i dammarna, medan 
endast vissa kroppsdelar av människa och övriga djurarter hade deponerats 
(von Post 1919). Ar 1927 framkom ytterligare en deposition med ben av djur 
och människa, samt bearbetade trästycken, denna gång i en stenklädd grop 
som var belägen ett fyrtiotal meter från de båda andra. Vid detta tillfälle fram
kom också ett daterbart fynd i form av en benkam som dateras till senvikingatid 
(Strömberg 1961 1:84 f; 11:42).

Fynden från Vemmerlöv är problematiska, inte minst ur dateringssynpunkt. 
Stjernquist gjorde i samband med arbetet med offerplatserna i Gårdlösa ett 
försök att tillsammans med en geolog utreda de närmare omständigheterna 
kring nedläggelserna. Detta visade sig vara svårt, och utifrån de fynd som tillvara
tagits är Stjernquist av uppfattningen att de representerar offernedläggelser från 
flera perioder (Stjernquist 1997:14). Om fyndangivelsen för benkammen och 
den pollenanalytiska dateringen är korrekt, så användes mossen under brons- 
och yngre järnålder i en fruktbarhetskult där såväl djur- som människooffer 
ingick. Alternativt representerar kammen en offerhandling som endast har ett 
rumsligt samband med tidigare offerhandlingar i denna miljö.

Östra Herrestad och Gärsnäs

De bosättningar som diskuterats ovan är samtliga belägna i Järrestad härad. 
Bosättningen i Tågarp, som har föreslagits vara den västligaste utposten i 
Järrestadskomplexet, gränsar mot Ingelstad härad i väster. På andra sidan härads- 
gränsen tilldrar sig området kring Gärsnäs sätesgård, norr om Tommarpsån, 
och Östra Flerrestads by, söder om ån, särskild uppmärksamhet (fig. 76). I 
centrum av detta område ligger Östra Herrestad by, med ett stort område med 
förhöjda fosfatvärden, en runsten, ett skattfynd och två myntfynd. Callmer 
(1980:145 f) har uppskattat att fosfathalterna är kraftigt förhöjda inom en mer 
än 34 hektar stor yta i anslutning till byplatsen. Ytterligare två områden med
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Fig. 76. Östra Herrestad med omgivningar. Skattfynd och mynt (numrerade); runsten och skeppssätt- 
ning. Områden med fosfathalter som överstiger 100 P är markerade.

Skeppssättning 

f\ Runsten 

^ Pengabacken

Mynt- och skattfynd

Östra Herrestad and surroundings. Silver hoards and coins (numbered); runestone and 
ship setting. Areas with phosphate values over 100 P° are marked (based on Calimer 
1980:145).
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förhöjda halter, som är mellan ett och tre hektar stora, finns norr respektive 
söder om det stora området. Dessutom finns en agglomeration med fem områ
den med förhöjda fosfathalter (mellan en och fem hektar), i den sydvästra delen 
av bymarken, knappt två kilometer från byn och inte långt från Hammenhögs 
by. Vid Gärsnäs har inga distinkta koncentrationer uppmätts, men en stor yta i 
anslutning till herrgården har inte karterats.

Runstenen i Östra Herrestad är rest till minne av en thegn, och Moltke har 
framhållit att vissa detaljer är likartade en runsten i Baldringe i Ystadområdet, 
som även den är rest till minnet av en thegn. Skiljetecken är i båda fall utfor
made som kors eller två små vertikala streck, det ena ovanför det andra, och 
runbanden avslutas med likartade ornament, vilka påminner om en lilja. En 
gemensam språklig egenhet har också observerats (Moltke 1981: 267 f, 270).

Ett av mynten som påträffats i byn är präglat under Hardeknus regeringstid 
1035-1042 (CNS 3.4.12; fig. 76:5). Fyndplatsen för ett Ethelred II mynt, som är 
präglat under perioden 986-1016, anges vara belägen cirka 200 meter sydost om 
kyrkan (CNS 3.4.11), inte långt från en höjd nämnd Pengabacken (fig. 76:4). Ett 
kort stycke väster om byn har ett skattfynd med 31 arabiska mynt, ringar av 
olika slag, hacksilver och ett treflikigt spänne påträffats (fig. 76:2). Det äldsta 
myntet i denna nedläggelse dateras till 771-772, och det yngsta till 918-919. 
(CNS 2.4.10; Hårdh 1976: kat. nr 150). På längre avstånd från byn finns ytter
ligare två skattfynd och ett myntfynd. Ett av skattfynden, bestående av 379 mynt, 
två armringar och hacksilver, har påträffats nära sockengränsen i söder (fig. 76:1). 
Det äldsta myntet i denna nedläggelse dateras till 803-804, och det yngsta till 
cirka 1023-1029 (CNS 3.4.9; Hårdh 1976: kat. nr 149). Vid Klockaregården, 
väster om byn, har ett bysantinskt mynt, präglat under Basil II 976-1025, fram
kommit (CNS 3.4.8; fig. 76:3)). Slutligen finns ett skattfynd från Gärsnäs, norr 
om ån (fig 76:7). På gårdsplanen påträffades år 1755 omkring 1500 mynt, varav 
de flesta Ethelredpräglingar, ett kors och en torshammare, en brosch, och hack
silver. Det äldsta myntet i nedläggelsen dateras till 975-978, och det yngsta till 
1018-1035 (CNS 3.4.7; Hårdh 1976: kat. nr 146).

Slutligen skall en speciell miljö nämnas, som är belägen vid ån, ungefär 1,5 
kilometer nordväst om Östra Herrestad. På en plats kallad Stenbed finns en 52 
meter lång och 14 meter bred skeppssättning, bestående av 30 liggande klump
stenar; tre av dessa är belägna i rad i skeppets mitt. Ytterligare en skeppssätt
ning skall ha funnits i direkt anslutning, vilken togs bort under andra hälften av 
1800-talet eller början av 1900-talet. 1 fornminnesregistret återges en uppgift 
från lagaskifteskartan år 1910, där platsen uppges ha varit en tingsplats (RAÄ 
1, Östra Herrestad socken).

Jämförbara koncentrationer av vikingatida skatt- och myntfynd är sällsynt 
förekommande i Skåne. I den sydöstra regionen, där skattfynden dessutom är
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jämförelsevis få, framstår den som anmärkningsvärd. Skattfynden härrör från olika 
skeden som har definierats i en periodindelning. Av de tre egentliga skattfynden är 
ett nedlagt under period I, och två under period II (det ena med viss osäkerhet; jfr 
Hårdh 1976:40, 140 ff; Anglert 1995:28 ff). Nedläggelserna under period II sätts 
ofta i samband med den kungliga maktstruktur som etablerades mot slutet av 
900-talet (Randsborg 1980:79 f; Anglert 1995:28 ff) och skall diskuteras mer 
ingående i nästa kapitel. Här skall det konstateras att flera “centralplatsindike- 
rande” fynd har registrerats i Hammenhög i söder, i form av en rikt utrustad grav 
från äldre romersk järnålder (Stjernquist 1955), ett lösfynd av en solidus, och en 
guldbrakteat (Helgesson 2002). Gravmonumenten i anslutning till byn Västra 
Ingelstad, som är belägen några kilometer väster om Östra Herrestad, diskutera
des i föregående kapitel, i samband med tingsplatserna i regionen. Några kilome
ter i nordvästlig riktning återfinns järnålderskomplexet på Gårdlösaåsen.

Övriga bosättningar kring Järrestadsfären

Bosättningen vid Gnalöv by, är belägen nordväst om Gislöv, ganska nära Nöbbe- 
löv. En vikingatida grav är känd, som diskuterades i föregående avsnitt. I övrigt 
finns inga lösfynd eller observationer. Thurston utförde inga fältarbeten på orten, 
och bedömer, utifrån Arhenius fosfatkartering, bosättningsområdet som litet.

Sockengränserna i Bolshög förbryllar. Kyrkan är belägen som en enklav när
mare en kilometer in i Östra Tommarps socken, och alla gårdar som tillhör Bols- 
högs socken är belägna inom det egna sockenterritoriet i söder. De gränsföränd
ringar som orsakade detta märkliga förhållande antas emellertid ha skett någon 
gång under senmedeltiden fram till 1658 (Karlsson 1998:154 och anförd litt.).

Ett lösfynd av en vikingatida nyckel har registrerats under Bolshögs socken 
(Strömberg 1961II: 41). Thurston utförde inga fältarbeten på platsen, och bedö
mer bosättningen, som antas ha varit belägen vid kyrkan, som mycket liten, uti
från Arhenius fosfatkartering. Enligt Mattias Karlsson (1998:154) framgår det 
av ett dokument från sent 1200-tal att det funnits bebyggelse i anslutning till 
kyrkan, och Karlsson föreslår att det kan ha varit en storgård (a.a; jfr också 
Thurston 1996:266). Miljön vid kyrkan framstår onekligen som särpräglad, med 
en hög, som sannolikt härrör från bronsålder; en källa uppges också ha varit 
belägen på platsen. Många traditioner kretsar också kring denna miljö. De flesta 
syftar till att förklara kyrkans märkliga belägenhet. I några traditioner uppges 
också att en tingsplats varit belägen i Bolshög. Jag har dock inte funnit några 
andra uppgifter, exempelvis marknamn, som pekar i denna riktning.

Vallby är belägen vid de förmodade vägstråken utmed Hörupsåsen, och i 
gränszonen mellan olika landskapstyper. Endast ett föremål, ett runt bronsspänne 
med djurornamentik, sannolikt med datering till vendeltid, har registrerats av
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Strömberg (1961 11:42). Thurston utförde inga fältstudier i Vallby socken, och 
bosättningens storlek bestämdes utifrån Arrhenius fosfatkartering. Sett i rela
tion till de inikationer som finns på en huvudgård i Glimminge eller närområdet 
från 1300-talet (jfr Skansjö 1999), och uppförandet av Glimmingehus 1499, 
kan en koncentration av torpenheter i detta område möjligen diskuteras som 
indikationer på underordnade bosättningar inom ramen för en domän, enligt 
mönster från Järrestad.

Från orten Virrestad, som är belägen norr om Tommarp, finns inga arkeolo
giska lösfynd eller observationer. Thurston utförde inga fältarbeten i byn, och 
bedömer bosättningen som utifrån Arrhenius fosfatkartering som mellanstor. 
Virrestad har enligt källmaterialet antingen tillhört Tommarps socken eller va
rit delad mellan Tommarps och Östra Vemmerlövs socknar. Marknamnet kyrko- 
toften i byns östra vång (Lh 1738) kan möjligen antyda att förhållandet tidi
gare varit ett annat; det förefaller emellertid mer sannolikt att marknamnet ger 
uttryck för ägoförhållanden (jfr Karlsson 1998:157).

Ortnamnet Sti by eller Stighby tyder på att en bosättning på denna plats 
skall ses i relation till vägleden mellan kust och inland som passerade i närområ
det (jfr Pamp 1983). Utöver en spetsoval eldslagningssten av vikingatida typ 
(Strömberg (196111:41) har inga fynd eller observationer gjorts i övrigt. Thurston 
uppskattade bosättningens storlek till ungefär 23 hektar, det vill säga nära grän
sen mellan stora och medelstora bosättningar. Ytterligare ett område med för
höjda fosfatvärden finns i söder, vilket antas representera en äldre bosättning 
(Thurston 1996:267).

Byn Gladsax återfinns i anslutning till det i kapitel 6 diskuterade forkastnings
området norr om Järrestad. Bosättningens läge i förhållande till Järrestadkomp- 
lexet påminner om Simris. Två distinkta fosfatkoncentrationer finns i området, 
varav den ena tangerar den historiskt kända byplatsen. Thurston inventerade 
båda platserna och fann att boplatsområden från yngre järnålder sammanföll 
med byläget. Söder och öster om byn framkom ett trettiotal keramikskärvor av 
vikingatida typ i samband med ytinventeringen. Den andra fosfatkoncentrationen 
bedömdes härröra från brons- eller äldre järnålder (Thurston 1996:262). Ett 
skattfynd, bestående av sju fragment av en halsring av silver, med datering till 
vikingatid (Strömberg 196111:41; Hårdh 1976: kat. nr 58) har påträffades i ett 
område som är beläget 700-800 meter väster om bosättningen söder om byn, 
på en äga som inte har fosfatkarterats (jfr Callmer 1980:146).

Diskussion

Det arkeologiska materialet från bosättningarna i området kring Järrestad är, 
med några undantag, tämligen magert. Det utgörs till största del av lösfynd, och 
arkeologiska observationer av olika slag. Flera indikationer tyder emellertid på
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att bebyggelsen kan ha varierat en hel del i området. Thurstons fosfatanalyser 
visar att flera stora bosättningar finns i omedelbar anslutning till Järrestadsfären. 
Simris återfinns dessutom i direkt anslutning till centralbosättningen. Till de 
bosättningar Thurston diskuterat, adderades bosättningen i Östra Herrestad, 
vilken framstår som mycket speciell genom de många skattfynd som deponera
des från omkring 950 och framåt. Vidare företer de flesta byarna som omger 
domänen äldre namnformer (-lev, -stad -inge, -hög, och -by) vilket står i kon
trast till torpenheterna kring Järrestad. Flera av dem - Gladsax, Simris, Glim- 
minge, Östra Herrestad, Gärsnäs och Stiby - är knutna till huvudgårdar i det 
skriftliga källmaterialet, eller så indikerar kyrkornas utförande en sådan kopp
ling (Lihammer 1996). Kyrkor med breda västtorn, som indikerar närvaron av 
ett frälse, är mycket vanligt förekommande i den sydöstra regionen (Jacobsen 
1993; jfr Anglert 1995).

Bosättningarna vid Gislöv representerar en kustbebyggelse som på olika sätt 
framstår som säregen i detta sammanhang. Mot bakgrund av Strömbergs un
dersökningar i Ingelstorp och Hagestad som skall diskuteras nedan, förefaller 
det troligt att Gislöv utgör den norra delen i ett stråk av bebyggelse som följer 
kusten ned mot Köpingeområdet i sydväst. Bosättningarna närmast kusten tycks 
formeras under tidig vendeltid och flytta under loppet av 900-talet, medan bosätt
ningarna ett litet stycke inåt land synes vara stabilare. Sett i relation till Järrestad
sfären bör det betonas att befolkningarna utmed kusten i Gislövsområdet inte 
var beroende av anloppsplatsen vid Simrishamn. Som Strömberg har påpekat, 
är denna kuststräcka inte lätt tillgänglig på grund av bottenförhållandena. För 
en lokalbefolkning som var bekanta med dessa förhållanden kan detta snarast 
ha varit en fördel. Mindre vattendrag, inbuktningar i kusten och den utskju
tande udden Gislövshammar kunde utnyttjas som skyddade hamnlägen (Ström
berg 1985:85).

Bebyggelsemönstret som helhet karakteriseras av att bosättningarna är stora 
och väl samlade. Det kan emellertid inte uteslutas att mindre bosättningar är 
underrepresenterade vilket förhållandena i Gislöv eventuellt indikerar, men det 
finns inget som tyder på att dessa skulle ha varit så vanligt förekommande i 
inlandet som i kustområdet, där förhållandena på flera sätt är speciella. Utifrån 
det befintliga materialet är det naturligtvis svårt att diskutera bebyggelsestruktur 
mer i detalj. I materialet från Östra Herrestad finns de mest tydliga indikationerna 
på närvaron av en social elit under vikingatiden (skeppssättning, flera skattfynd 
och runsten), och fosfatkoncentrationerna skulle kunna tänkas motsvara en 
hierariskt organiserad domän. Skattfyndens spridning kan eventuellt också vara 
av intresse i relation till den diskussion som förts om rituella nedläggelser i 
gränsområden. Det bör också noteras att de enda kända runstenarna i denna 
del av regionen finns i Östra Herrestad och Simris, det vill säga i de förmodat



största bosättningarna i området som uppvisar tydligast koppling till en social 
elit under vikingatiden. Dessa bosättningars belägenhet i anslutning till Tommarps- 
ån och Järrestadsfären är iögonfallande.

I två fall finns indikationer på offerplatser, i Gislövs stjärna, och vid Östra 
Vemmerlöv i norr, där enstaka fynd som dateras till den senare delen av vikinga
tiden har framkommit. De närmare omständigheterna kring dessa är dessvärre 
inte kända, men man bör inte bortse från möjligheten att de skall uppfattas som 
offer i en fruktbarhetskult som praktiserades på traditionellt sätt, i våtmarks- 
områden. Fynden ansluter till miljöer där sådana aktiviteter bedrivits återkom
mande, under mycket lång tid. Möjligen indikerar Stjärnans belägenhet i gräns
området mellan tre byar närvaron av en kultgemenskap på en nivå mellan den 
enskilda bosättningen och bygden.

Bygder, centralområden, kommunikation 
och kontaktmönster

Detta avsnitt syftar till att försöka identifiera bygder och bygdecentra i den 
sydöstra regionen, och att karakterisera dem närmare utifrån det arkeologiska 
material som är tillgängligt. Utifrån uppfattningen att en rituell ”bygdeöver- 
skridande” gemenskap förutsätter interaktion mellan bygderna i regionen dis
kuteras också förutsättningarna för kommunikation på olika nivåer. I den av
slutande diskussionen kring kontaktmönster dras Järrestad in i diskussionen.

En översikt
I följande diskussion står landkommunikation i fokus. Vattendragen i regionen 
var som regel små, och farbarheten begränsad. Flera av dem kan, i likhet med 
Tommarpsån (jfr kap 6), antas ha varit farbara några kilometer in i landet, men 
knappast mycket längre. Farlederna utmed kusten har naturligtvis utnyttjats 
lokalt, och nåbarheten har i viss mån gynnats genom områdets karaktär av 
halvö.

Ser vi till Buhrmanns karta (fig. 69) så framstår vägnätet under 1600-talet 
som förhållandevis välutvecklat. Det finns emellertid, vilket kort berördes i 
kapitel 6, anledning att tänka sig att många av dessa vägleder har ett medeltida 
eller yngre ursprung; förhållandena var säkert annorlunda under yngre järn
ålder. För den södra delen av regionen kan man exempelvis tänka sig att det 
utbredda flacka slättområdet med lerjordar var särskilt problematiskt för kom
munikation, och att förhistoriska kommunikationsstråk i görligaste mån följde 
höj dstråk med lättare jordar. Figur 77 visar utbredningen av isälvssediment i
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regionen. Dessa bildar ett karakteristiskt mönster, och ju längre söderut de är 
belägna, desto mer parallella med kustlinjen är de. Flera av dessa formationer 
karakteriseras som åsar, och har därmed erbjudit särskilt goda kommunikations
möjligheter. I söder framstår Hörupsåsen, det långa stråket med issjösediment 
som sträcker sig i en båge från Järrestadområdet mot Köpingeområdet i syd
väst, som särskilt iögonfallande. I de centrala delarna av det karterade området 
kan exempelvis Gylleboåsen och den mycket långsmala Tunbyholmsåsen strax 
norr därom ha varit av betydelse för kommunikation mellan Albo i norr och 
slättområdena i söder.

Hörupsåsen diskuterades i föregående kapitel som en viktig kommunika
tionsled som kan ha bidragit till att knyta samman stora delar av den bebyggelse
täta södra delen av regionen. Undersöker man Hörupsåsen något närmare så 
framstår detta emellertid inte som helt självklart. Åsen är ställvis smal och brant, 
och består av ett antal formationer med varierande längd; den utgör således 
inte en sammanhängande sträcka. Vidare följer stråk med lägre terräng och 
våtmarker utmed långa avsnitt av åsen (Daniel 1986:78 ff). Större delen av 
åsen har kanske egentligen bara varit väl lämpad för persontransporter, men 
för detta ändamål har den sannolikt varit mycket väl lämpad. Som Liljegren 
och Björkman (2003) påpekar var stora delar av slättlandskapet, som domine
ras av leriga moränjordar, svårframkomliga i det äldre, blöta kulturlandskapet; 
åsen däremot, var uppbyggd av isälvsmaterial, vilket gav en mycket god fram
komlighet för en ryttare. Det bör tilläggas att åsen erbjöd goda möjligheter till 
överblick och kontroll, och möjligen är det just den strategiska betydelsen som 
skall framhållas. Det är intressant att konstatera att åsen når ända fram till 
Tommarpsån och passagen vid Gislingebro strax väster om hallkomplexet, där 
en höjdrygg sträcker sig ned i ådalen, mot det gamla brofästet (jfr fig. 42).

I ett försök att strukturera landskapet i denna del av regionen kan det vara 
lämpligt att utgå från just Hörupsåsen, som också framstår som en gräns mel
lan landskapstyper, och som ett bebyggelsestrukturerande landskapselement (fig. 
78). I kustområdet söder om Hörupsåsen har Strömberg utfört en rad under
sökningar av bebyggelse och gravar från yngre järnålder. I vissa avsnitt är detta 
kustområde dessutom mycket rikt på fornlämningar och monument från tidi
gare perioder. Strömbergs undersökningar visar att den kustnära yngre järn- 
åldersbebyggelsen strukturerades om under sen vikingatid, och den historiskt 
kända bybebyggelsen utgör ett nästan sammanhängande åtta kilometer långt 
stråk som löper parallellt med Hörupsåsen och kustlinjen. Några av de större 
kyrkbyarna är bärare av de förmodat yngre torpnamnen.

Norr om Hörupsåsen vidtar den flacka slätten med tunga, leriga morän
jordar. De historiskt kända bebyggelseenheterna i detta område är som regel 
stora byar; dessa är jämnt spridda och belägna med tre till fyra kilometers
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Fig. 77. Isälvssediment och centralområden i den sydöstra regionen.

Claciofluvial deposits and central districts in the southeast region (based on Daniel 1986:57).

368



Fig. 78. Centralområden, gränsområden och topografiska karakteristika av relevans för kommunika
tion och bygdeindelning.

Central districts, border zones and topographical characteristics of relevance for commu
nication and subdivision in settlement districts.



avstand från varandra. Området förknippas således med ett bebyggelsemönster 
som utmärker slättområden i allmänhet. Ortnamnen är som regel av hög ålder, 
ofta med efterlederna -stad eller -hög, och det rumsliga sambandet med järn- 
åldersbebyggelsen kan antas vara tätare än i kustområdet söder om åsen. By
arna var som regel belägna i områden med lättare jordar, vilka avlagrats på 
bottenleran. En annan skillnad består i att de monumentala fornlämningarna 
från äldre perioder är betydligt färre på slätten. Arkeologiskt är området jämfö
relsevis dåligt känt, men i föregående avsnitt nämndes exempelvis fynd i anslut
ning till Hammenhög, som intar ett centralt läge på slätten. De rika järnålders- 
miljöerna ytterligare ett stycke in i landet, vid Östra Herrestad och Ingelstad, 
nära Tommarpsån är också belägna i detta område som i figur 78 benämns 
slättområdet. En mer precis gräns mot inlandsområdet, norr om Tommarpsån 
är svår att dra. Det senare området karakteriseras av en mer kuperad topografi, 
magrare jordarter, och närheten till gränsområdet mot Albo. Den historiskt kända 
bebyggelsen är ojämnare fördelad, och ortnamnen uppvisar en större variation. 
De synliga fornlämningarna från äldre perioder är jämförelsevis fåtaliga, och 
det arkeologiska materialet ojämnt fördelat. Tack vare Gårdlösaprojektet fram
står kunskapen om järnåldern i detta område som i vissa avseenden mycket väl 
utvecklad (Stjernquist, red, 1981; Sternquist 1993a och b).

Det tätt befolkade stråket mellan Sandhammaren och Hörupsåsen är svårt 
att avgränsa i öst-västlig ledd, och det finns anledning att se kustområdet som 
ett i stora drag sammanhängande bebyggelseområde. Flera stora byar är be
lägna i anslutning till åsen i avsnittet mellan Sandhammaren och Järrestad; 
Borrby, Hoby, Kvarnby och Vallby. Hela detta stråk, från Ingelstorp i sydväst 
och Kvarnby i nordost, som i förlängningen leder upp mot Järrestad, framstår 
som särskilt betydelsefullt under yngre romersk järnålder och fram i tidig ven
deltid. Det diskuterade området vid Gislöv kan ses som den östligaste utlöpa- 
ren av den riktigt kustnära bebyggelse får anses vara karakteristisk för området.

Gränsområden

Ett gammalt allmänningsområde i backlandskapet separerade Köpingeslätten vid 
Nybroån i väster från det flacka slättområdet i öster (Tesch 1983). Detta område, 
som skall diskuteras vidare i kapitel 8, har uppfattats som bygdeskiljande. Or
terna i själva allmänningsområdet bär med få undantag efterleden -torp (jfr Anglert
2003). Området har markerats som glesbygd i figur 77, men dess utsträckning är 
svår att bedöma. I diskussionen av detta områdes tidiga historia betonar Tech att 
det synes ha omgivits av föreställningar om en helighet. Efterleden -lund i ort
namnet Arvalund, där en kungsgård sedermera uppfördes, föreslås beteckna en
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förhistorisk kultplats och förleden i ortnamnen Benestad (Benitzstathe) och Tryde 
(Tbruwaeth) som var belägna i direkt anslutning till allmänningen, antas syfta 
på benved. Efterleden i Tryde är dessutom ordet ”ved” i betydelsen ”skog” 
(Tesch 1983:89 f och anförd litt.).

De skånska gränsområdena har diskuterats av Charlotte Fabech (1993). Bland 
dessa har Albo härad, vars äldsta kända namnform är Alsmarc (1120) ägnats 
stort intresse. Medan efterleden -marc antas syfta på områdets karaktär av 
gränsområde, så har betydelsen av förleden al- eller ale- varit mer omdiskute
rad. Den kan syfta på trädslaget ”al” och namnet skulle då betyda ungefär ”det 
med alskog bevuxna gränsområdet”, Förleden har emellertid också knutits till 
alhs i betydelsen ”helgedom” eller ”kultplats”, och Bertil Ej der diskuterade 
tidigt möjligheten av att en sådan helgedom kunde finnas i ett bygdecentrum 
vid Ravlunda och Verkeån (Ejder 1958:13 ff; jfr Brink 1996). De analyser av 
arkeologiskt material, lokala platsnamn och segelleder som utförts under se
nare år ligger till grund för Fabechs hypotes, att ett bygdecentrum vid Verkeån 
upprätthöll en status som fridhelgat gränsområde och mötesplats mellan två 
”riken”, eller inflytandesfärer, kanske motsvarande ett ”Uppåkrarike” i södra 
Skåne och ett ”Värike” i nordöstra Skåne (Fabech 1993:228 f, 1999).

Om Alsmarc så att säga utgjorde ett gränsområde som helhet betraktat, vilket 
jag menar förefaller vara en god idé, så kan det också vara intressant att anlägga 
ett liknande perspektiv på gränsområdet som antas ha separerat de centrala de
larna av Alsmarc från inlandsområdet i söder, men på en annan skalnivå. De 
föreställningar som detta gränsområde kan förknippas med erinrar då om Teschs 
diskussionen om allmänningsområdet i sydväst. Bertil Helgesson (2002) har upp
märksammat gränsområdet i Albo utifrån fyndet av ett krigsbytesoffer, med da
tering till folkvandringstid, som framkommit i en våtmark vid byn Onslunda, 
som återfinns en dryg halv mil norr om Smedstorp (fig. 79). Materialet är inte 
omfattande; det består främst av detaljer till ryttarutrustning. Strömberg nämner 
emellertid också ett tjugotal pärlor av glas, bärnsten och brons som har fram
kommit i samma våtmark. Detta indikerar att olika former av fruktbarhetsoffer, 
av både offentlig och privat karaktär, kan ha ägt rum i denna miljö (Strömberg 
1961 1: 83; jfr Stjernquist 2001:20 ff). Det bör också påpekas att denna kombina
tion, av krigsbytesoffer och sakrala eller teofora ortnamn (Onslunda - Odens 
lund) framstår som ovanlig i ett sydskandinaviskt perspektiv. Här kombineras så 
att säga en äldre offertradition som annars i hög grad synes ha blivit föremål för 
”namndöd”, med en yngre namntradition som har uppfattats som karakteristisk 
för en yngre, individcentrerad rituell praxis (jfr Fabech 1991). Vid sidan av ortnam
net Onslunda framstår ortnamnet Frörum (Frørom) som intressant i samman
hanget; Ejder (1958:54) föreslår emellertid att förleden sannolikt är adjektivet 
frö i betydelsen ”fruktbar, frodig, fortplantningsduglig”.
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Det kan tilläggas att neolitiska offerplatser har påträffats i den mer utpräglade 
ödemarken ett stycke österut (Stjernquist 1981), vilken annars är dåligt känd ur 
arkeologisk synpunkt. Vidare är den tidigare diskuterade offerplatsen vid byn 
Östra Vemmerlöv belägen ett kort stycke söder om gränsområdet. Slutligen skall 
vallfartsorten S:t Olof omnämnas, som är belägen i inlandet i Albo ett stycke från 
centralområdet vid Ravlunda, och där källkulten, som under medeltiden kombi
nerades med helgondyrkan, kan antas ha äldre anor. Det gamla sockennamnet 
Lunkende, som under senmedeltid ersattes med den för socknen så betydelsefulla 
helgonkungens namn, har föreslagits vara ett vattendragsnamn som relaterar till 
källkulten (Bringeus 1997 och anförd litt.; jfr Ejder 1958:103 f).

Andra platser av intresse i gränsområdet är Gyllebo, och fornborgen vid 
Stenshuvud. Den sistnämnda är en av de två säkert belagda fornborgarna i 
Skåne, vilka båda är belägna i landskapets östra del. Gyllebo är namnet på ett 
säteri, och dess medeltida föregångare var belägen på en halvö i Gyllebosjön. 
Ett kort stycke från slottet, på tidigare åkermark nära sjön, har en solidus fram
kommit (Stjernquist 1983). Vid metalldetekteringar som utförts i anslutning till 
fyndplats påträffades ytterligare fynd, bland annat flera dräktsmycken med 
datering till vendeltid (pers. meddel. Bertil Helgesson). Säteriets tidiga historia 
är inte känd, men fynden indikerar att en gård med aristokratisk framtoning 
kan ha funnits i denna miljö under mycket lång tid (jfr Jørgensen 1995).

Fornborgen på Stenshuvud är också tämligen outforskad, men inventeringar, 
uppmätningar och en mindre undersökning som utförts av amatörarkeologen 
Hans Alebo (1996) har givit viss kunskap om denna intressanta och betydelse
fulla anläggning (fig. 79). Vid undersökningen av den cirka 200 meter långa 
stenvallen som blockerade tillträdet till bergkrönen från söder, framkom ett 
omfattande brandlager och ett stort antal eldpåverkade stenar. Tre träkoisstycken 
från tre olika provgropar 14C-analyserades. Samtliga värden faller inom inter
vallet 413 till 654 e. Kr., kalibrerat med två sigma6.

De nämnda platserna kan ses i relation till kommunikation i gränsområdet 
mellan Albo i norr, och bygderna i söder och inåt landet. Av särskilt intresse är 
ett stråk från Svabesholmsplatån vid Stenshuvud, som ledde i en trång dalgång 
utmed Rörums södra å, genom det i övrigt starkt kuperade landskapet. Det är 
troligt att leden delade sig vid Gyllebosjön, där en sydlig led vek av i riktning 
mot centralbygden vid Järrestad, över Östra Vemmerlöv och Gladsax. Öst- 
västligt orienterade vägleder kan antas ha fortsatt på de tidigare nämnda 
åssträckningarna in i landet, på Tubyholmsåsen och Gylleboåsen, förbi huvud
gården Tunbyholm vid sjön med samma namn (jfr Skansjö 1981), och fram 
över Gårdlösaåsen för att ansluta till inlandsbygden vid Tommarpsån där stråken 
ledde vidare utmed ån eller ned mot Köpingeslätten.
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Fig. 79. Platser som diskuteras i detta och följande kapitel som är belägna i gränsområdet som sepa
rerade bygden i Alsmarc från bygderna i söder. Detalj: plan över fornborgen på Stenshuvud.

Places discussed in this and the following chapter, which are situated in the border territory 
that separated the settlement districts in Alsmarc from the districts to the south. Detail: 
plan of the Iron Age hillfort at Stenshuvud (based on survey by Alebo 1996).



De skisserade kommunikationslederna genom gränsområdet är av intresse sett 
i relation till den ”bygdeöverskridande” gemenskap som diskuterades i föregå
ende avsnitt. Offerplatser som Onslunda kan ha fungerat som mötesplatser 
mellan befolkningarna i de angränsande bygderna, och möjligen skall också 
fornborgen på Stenshuvud ses som en gemensam angelägenhet för befolkninga
rna på ömse sidor av gränsområdet (jfr Helgesson 2002). Från Stenshuvud kan 
farvattnet från Blekinge i norr till Bornholm i söder överblickas en klar dag, 
och betydelsen av en sådan utkik kan inte underskattas. Slutligen indikerat 
fynden från Gyllebo att gårdar av särskild betydelse kan ha funnits i anslutning 
till strategiska platser i ett sådant vägnät. Det bör framhållas att de nämnda 
platserna är dåligt kända, och att de skisserade sammanhangen är hypotetiska. 
De dateringar som för närvarande föreligger har en viss tyngdpunkt i mellersta 
järnålder, och lika gärna som fornborgar och strategiskt belägna gårdar kan 
knyta samman bygder, så kan de också skilja dem åt.

Centralområden

Tre relativt sett distinkta centralplatskomplex kan identifieras i regionen. För
utom området kring Tommarpsån och Järrestad är det området kring Verkeån 
och Ravlunda i Alsmarc, samt Köpingeslätten vid Nybroån. Det bör betonas 
att dessa tre områden framstår som i flera avseenden olikartade, vilket skall bli 
föremål för diskussion.

Utöver dessa tre centralområden, som hypotetiskt kan associeras med ett 
vidare inflytande i regionen men som är problematiska att avgränsa närmare, 
har tre större områden skiljts ut genom topografiska karakteristika och belä
genheten i regionen; det kustnära området söder om Hörupsåsen, det flacka 
slättområdet norr om samma ås, och inlandet. I dessa miljöer finns indikatio
ner på att aktörer på vissa platser kan ha intagit en ledande roll, men centralite- 
ten framstår inte som så distinkt som i de förstnämnda miljöerna. Detta kan 
mycket väl vara en konsekvens av källmaterialets ojämna karaktär, och diskus
sionens hypotetiska karaktär skall betonas.

De skisserade områdenas kommunikativa förutsättningar framstår som en 
faktor av betydelse i denna diskussion. Med kommunikativa förutsättningar 
avses dels lokaliseringen i förhållande till regionen, och dels i förhållande till 
omvärlden.

När det gäller kommunikation inom regionen framstår Järrestad otvivelak
tigt som den mest fördelaktigt lokaliserade platsen av de tre. Platsen kan i själva 
verket betecknas som optimalt belägen när det gäller nåbarhet i förhållande till 
andra områden i regionen, i synnerhet om Flörupsåsen kan tillmätas de kvalite
ter som föreslagits.
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I det senare perspektivet poängteras att naturliga hamnplatser som gav skydd 
mot öppet havet var jämförelsevis få utmed kusten i sydost. Det är kanske inte 
någon slump att de tre områden som framstår som mest distinkta är belägna i 
anslutning till de tre större vattendragen i regionen. Charlotte Fabech (1993:230) 
har betonat betydelsen av de få lämpliga platser som fanns, och ser inte minst 
Ravlunda i ett sådant perspektiv. I Albo var områdets centralbygd från och 
med romersk järnålder tydligt relaterad till Verkeån, och aktiviteterna i anslut
ning till kusten tycks snarast ha intensifierats under yngre järnålder (Fabech 
1998, 1999, Helgesson 2003). Verkeåns mynning med de nära omgivningarna 
framstår i det nuvarande kunskapsläget som den mest betydelsefulla anlopps- 
platsen i den sydöstra regionen.

Längst i väster har betydelsen av Nybroån och i viss mån också den närbe
lägna, mindre Kabusaån i öster framhållits i olika sammanhang. Nybroån får 
antas ha varit farbar åtminstone upp till köpingeorterna (Tesch 1993). I Järre- 
stadområdet tonar området vid Tommarpsåns mynning och Simrishamn fram 
som en anloppsplats, vilket diskuterades i föregående kapitel. I stråket mellan 
Hörupsåsen och kusten i söder, har betydelsen av de mindre vattendragen, ex
empelvis Tykeån i kustområdet i söder, betonats (Strömberg 1963c:12), vilket 
också synes vara giltigt för Gislövsområdet. När det gäller kommunikation 
som är relaterad till den maritima sfären framstår det sistnämnda området som 
väl så intressant som de tre centralområdena. Det bör emellertid påpekas att 
förutsättningarna i denna miljö skiljer sig påtagligt från i synnerhet Ravlunda 
och Järrestad. I de senare miljöerna erbjöd åmynningen och ån inte bara skydd. 
Vattendragen strukturerade landskapet också i andra avseenden, vilket kan antas 
ha gynnat en centralisering. När det gäller Tommarpsån kan det dessutom kon
stateras att det inte finns några bra alternativ till området vid åmynningen ut
med denna kuststräcka. I den södra kustbygden gynnade de naturgeografiska 
förhållandena, med flera små vattendrag utmed en lång, topografiskt tämligen 
likartad kuststräcka, snarare en acentral struktur.

En annan aspekt som kan tänkas förena de områden som uppfattas som 
”centrala”, är att de korrelerar med förekomsten av gravmonument från flera 
perioder. Detta gäller i synnerhet spridningen av neolitiska megalitgravar (jfr 
Strömberg 1980), och bronsåldershögar (jfr Olausson 1992). I detta avseende 
framstår kustområdet, och i synnerhet området mellan Ingelstorp och Borrby 
som en minst lika väl artikulerad miljö som de nämnda centralområdena. Det 
är intressant att konstatera att järnåldersmonumenten, det vill säga de stora 
skeppssättningarna, finns vid Verkeåns mynning, i kustbygden, och sannolikt 
också på Köpinge backar och vid Östra Herrestad. I detta sammanhang skall 
det tidigare nämnda Gislövsområdet också nämnas, där gravfälten från brons- 
och järnålder låg som ett pärlband mellan Gislövshammar och Brantevik.



Genom arkeologiska undersökningar och analyser av fyndspridning bekräftas 
de nämnda områdenas karaktär av centrala bebyggelseområden också under 
järnålder. Det bör inflikas att också de andra områdena av allt att döma tidvis 
var tätt befolkade under järnåldern, och att bosättningar och platser av bety
delse naturligtvis också fanns utanför de miljöer som så att säga knyter an till 
huvudstråken i regionen. Den grundläggande skillnaden kan antas samman
hänga med förutsättningarna för kommunikation; stora investeringar gjordes 
tidigt i kommunikativt exponerade miljöer. Miljöer av detta slag analyseras 
ibland tämligen ensidigt utifrån ekologiska eller kommunikativt/strategiska in
fallsvinklar. Dessa perspektiv är naturligtvis viktiga, men i linje med den dis
kussion som fördes i föregående kapitel får den accentuerade kulturella gestalt
ning som många generationers praktik förlänade vissa miljöer antas ha varit av 
betydelse för deras attraktionskraft också under yngre järnålder (jfr Bradley 
1993).

Tidigare konstaterades att det arkeologiska källmaterialets sammansättning 
varierar en hel del från område till område. Centralbygderna under i synnerhet 
äldre och mellersta järnålder kan belysas framförallt utifrån gravar och lösfynd 
i miljöerna utmed Verkeån, Tommarpsån, och kustområdet söder om Hörupsåsen 
(Björk 1999, 2003; Helgesson 2002). Bebyggelsemönster över tid kan främst 
diskuteras utifrån de analyser som utförts av Köpingeområdet (Tesch 1993). 
Följande text är av sammanfattande karaktär, och följer i stora drag de publika
tioner som refereras. För utförliga sammanställningar och spridningskartor över 
gravar och föremålskategorier hänvisas till Strömberg (1961 I och II), samt 
Flelgesson (2002).

Gravfältet i Simris, som var i bruk från det första århundradet till omkring 
300, indikerar att denna plats var ett centrum för en äldre järnåldersaristokrati 
i regionen. Ytterligare några gravar med prestigeföremål och/eller vapen under 
romersk järnålder är spridda i den sydöstra regionen. I detta skede finns det 
emellertid inte någon annan plats i regionen som uppvisar en jämförbar konti
nuitet. I bland annat Hammenhög, på slätten norr om Hörupsåsen, anlades en 
rikt utrustad grav under 200-talet. Fynden av en guldbrakteat och en solidus 
indikerar möjligen betydelsen av detta område under en längre tidsperiod (Hel
gesson 2002:151), och som diskuterades i föregående kapitel, har Östra Herre
stad ett stycke norr om Hammenhög uppfattats som en sfär av betydelse under 
yngre järnålder. I Ingelstad som namngivit häradet finns också en monumental 
gravanläggning. Norr om Tommarpsån kan området kring Östra Vemmerlöv 
och Gyllebo möjligen ses som en liknande sfär, med ett rikt gravfynd från Vem- 
merlövstorp och fynd av en solidus och något yngre dräktsmycken i Gyllebo.
I stråket mellan Hörupsåsen och kusten i söder finns en rad lösfynd, skattfynd 
och några välutrustade gravar. Ett samlat fynd med 600 denarer deponerades
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sannolikt under 200-talet (Strömberg 1961). Från folkvandringstid härrör ex
empelvis det berömda lilla ”kassaskrinet” av sten som innehöll en fingerring, 
spiralring och bitguld. Ett fynd av en solidus vid Gyllerup på Hörupsåsen på
träffades på 1780-talet, enligt en äldre redogörelse tillsammans med ytterligare 
24 solidi och några andra, mindre väl kända föremål, bland annat en guldkedja 
med en guldbrakteat (Strömberg 1988:140). Guldhalsringen från Östra Hoby 
är ytterligare ett spektakulärt fynd från området vid kusten (för en komplett 
sammanställning, se Helgesson 2002, tabeller).

Kustområdet i söder
Den sydöstra delen av regionen karakteriseras således av att prestigeföremål 
och vapen är spridda på en rad platser. Platser, eller snarare områden med viss 
permanens finns tidigast i Simris, något senare i Hammenhög, och en rad rika 
fynd från flera platser mellan Hörupsåsen och kusten, från Ingelstorp till Östra 
Hoby, indikerar att flera grupperingar av betydelse fanns i detta område. Sam
mantaget avviker spridningsbilden från exempelvis sydvästra Skåne, där vapen 
och prestigeföremål i större utsträckning förefaller att vara koncentrerade till 
Uppåkra, och närområdet kring denna plats. Dessa skillnader har diskuterats i 
termer av centralisering i sydväst, och en lägre grad av centralisering i sydost, 
möjligen kombinerad med konkurrens på lokal nivå (Jfr Helgesson 2002).

Tidigare konstaterades att området kring Simris och Järrestad vid Tommarps- 
ån är jämförelsevis svagt representerat under perioden cirka 300-550/600, det 
vill säga tiden efter det att gravfältet i Simris var i bruk och fram till dess hall
komplexet etablerades i Järrestad. Den rika kvinnograven och gården på om
råde B i Järrestad bidrar i viss mån till att fylla denna ”lucka”, men denna miljö 
är än så länge ensam i sitt slag i området. Det är av intresse att konstatera att 
den gård som kvinnograven relaterade till inte framstår som en särskilt impo
nerande anläggning sett i ett sydskandinaviskt perspektiv (Söderberg 2003b; jfr 
också Stjernquist 2003). Det fåtal fynd som i övrigt har registrerats i det nedre 
åområdet, exempelvis i Viarp och Järrestad, har diskuterats. Det kan då kon
stateras att de föremål som förknippas med störst prestige under denna period 
inte finns i detta område. I stället förekommer de i det nämnda stråket utmed 
kusten. I det nuvarande kunskapsläget förefaller det således som om området 
mellan åsen och kusten i söder ökade i betydelse under loppet av yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid. Spridningen av prestigeföremål låter antyda att 
flera grupperingar i detta område kan ha spelat en framträdande roll under 
denna period (jfr Helgesson 2002).

Kustområdets fortsatta betydelse understryks inte minst av uppförandet av 
Ales stenar vid Valleberga. Strömbergs undersökningar tyder snarast på att
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Fig. 80. Bebyggelse och gravar i kustområdet söder om Hörupsåsen under yngre järnålder och 
tidig medeltid. En viss omflyttning ägde under perioden, från de sandiga jordarna vid 
kusten till områden med blandade jordar ett stycke inåt land där de historiskt kända 
byarna är belägna.

Early medieval settlements and graves situated on the coast, south of the Hörup ridge. A 
certain relocation of settlements occurred during the period, from the sandy soils by the 
coast to zones with mixed soils somewhat further inland, where the historically known 
villages are situated (Strömberg 1982:204).

skeppssättningen skall dateras till 500- eller 600-talet, om nu inte dateringarna 
avspeglar aktiviteter som ägde rum på platsen innan skeppet uppfördes (Ström
berg 2004). Under vendeltid etablerades en rad bosättningar nära kusten, va
rav några har varit föremål för arkeologiska undersökningar. Grophus och gra
var har undersökts, och fyndmaterialet kan karakteriseras som generellt sett 
rikt och varierat (Strömberg 1961 11:32 ff, 1963c, 1982, 1988). Totalt har ett 
tiotal bosättningsområden identifierats inom en begränsad del av kustområdet 
(fig. 80). Fyndmaterialet från flera av dessa bosättningar kan sättas i samband 
med de kontakter som upprätthållits med exempelvis Bornholm och andra re
gioner i denna del av Östersjöområdet. Under sen vikingatid omstrukturerades 
denna bebyggelse om, i likhet med den kustnära bebyggelsen i det tidigare dis
kuterade Gislövsområdet.
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Området kring Verkeån
I Albo härad i norr gjorde sig centralbygden vid Verkeån också gällande från 
yngre romersk järnålder. Flera föremål av ädelmetall har påträffats i området 
kring åmynningen och på platser ett stycke inåt land; exempelvis guldhalsringen 
från Burahus, fem guldbrakteater, en solidi, flera denarer och guldfoliebleck 
med figurframställningar (Fabech 1999; Flelgesson 2002: appendix). Hittills 
har den arkeologiska utforskningen av detta område främst bedrivits i form av 
inventeringar av olika slag och metalldetekteringar, vilket har fördjupat kun
skapen om området avsevärt. Ett något yngre verkstadsområde har påvisats 
vid Maletofta nära Klammersbäck, vilket antas ha varit i bruk under tidig ven
deltid och framåt (Flelgesson 2002:179). Detta material har ännu inte publice
rats mer i detalj. De funktioner som har diskuterats utifrån marknamnen i 
området (fig. 63) ger en översiktlig bild av hur det kan ha varit strukturerat. 
Området är uppenbarligen mycket komplext, och flera omstruktureringar kan 
ha skett under loppet av järnålder och tidig medeltid. I jämförelse med de andra 
centralområdena i regionen framstår denna miljö som betydligt mer distinkt i 
det långa tidsperspektivet.

Tidigare diskuterades också de hypoteser som framförts om att detta om
råde fyllde en speciell funktion i egenskap av att det var fridhelgat; det kan 
således ha fungerat som en överregional mötesplats (Fabech 1993,1998,1999), 
en slags järnålderns port of trade. Det torde i alla händelser stå klart att den 
skyddade hamnplatsen, och dess läge i förhållande till segelleden utmed ost
kusten var av stor betydelse för området. Dess karaktär av nodpunkt i ett över- 
regionalt kommunikationsnät har en lång, men sannolikt inte obruten tradi
tion. Så har till exempel området vid Ängakåsen i närbelägna Kivik tillmätts 
stor betydelse som nodpunkt i kommunikationsnätet utmed den svenska ost
kusten under den senare delen av neolitikum och bronsålder (Gurstad Nilsson 
2001 och anförd litt.). Den mycket särpräglade miljön, med Stenshuvud som 
signifikant exponent, kan då tänkas ha utgjort ett fysiskt och mentalt land
märke för människor i stora delar av Östersjösfären under långa tidsperioder. 
De kustnära farledernas betydelse framgår inte minst av itinerariet i KVjb, vil
ket omfattar beskrivningar av rutter mellan sammanlagt 101 platser, från Ut- 
längan vid Blekinges sydöstra hörn, utmed den svenska kusten till Ålands och 
Finlands skärgårdsområden och vidare över Finska viken till Reval (Tallin). 
Skälen till att beskrivningen börjar i Utlängan kan bero platsens närhet till 
Åhus, eller att begynnelsetext tappats bort. Det kan också sammanhänga med 
att navigeringen fram till Utlängan var så välkänd att den inte tagits med i 
beskrivningen (Breide 1995:23).
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Området kring Nybroån

På Ystadslätten, som är belägen i den västra periferin i den skisserade regionen, 
är inte de tidiga, rika gravarna, eller de något yngre, rika fyndmiljöerna kända 
i samma utsträckning som i öster. En grav från äldre romersk järnålder innehål
ler emellertid ett föremål av provinsialromersk härkomst och ett guldföremål 
(Stjernquist 1955:77), och ett fynd av en guldfingerring har registrerats i Lilla 
Köpinge socken (Strömberg 1961 11:27). I området kring Ystad har en solidus 
registrerats (a.a).

De många boplatsundersökningar som utförts i Köpingeområdet i den östra 
delen av Ystadslätten indikerar emellertid att också detta område har karaktä
ren av centralbygd. Källmaterialens starkt varierande karaktär försvårar natur
ligtvis jämförelser. På Köpingeslätten framträder i synnerhet stora gårdsanlägg
ningar som daterats till förromersk och romersk järnålder. En del av dessa har 
också karakteriserats som ”hövdingagårdar” (Tesch 1993). För den yngre järn
åldern finns också ett mångfacetterat material. Sten Tesch har analyserat 
bebyggelseutvecklingen i området i ett långtidsperspektiv (Tesch 1993). Under 
loppet av yngre romersk järnålder skedde en omstrukturering av den omfat
tande och spridda bebyggelsen på Köpingeslätten som koncentrerades till färre 
och större bosättningar. Bland dessa tonar Tingshögsområdet, två kilometer 
uppströms Nybroån, fram som den mest betydande bosättningen i området 
(a.a.:27 ff). Området nämndes i kapitel 6, i diskussionen kring tingsplatserna. 
Utifrån en rad undersökningar i området har en modell av bebyggelsestrukturen 
i området konstruerats (fig. 81). Bebyggelsen återfinns på höjdsträckningarna i 
det flacka slättområdet mellan ån i väster, och Köpinge backar i öster, och i ett 
fall också väster om ån (a.a.:30, fig 29; platserna benämns Bil 25, 26, 29, 30, 
31).

I samband med en undersökning av en mindre yta på en höjdsträckning 
invid ån framkom ett stort hus med datering till sen folkvandringstid och tidig 
vendeltid, vilket har uppfattats som ett boningshus i en hövdingagård (fig. 81). 
Huset är av särskilt intresse sett i relation till Järrestad, eftersom det är den 
enda väl dokumenterade byggnad i den sydöstra regionen i övrigt, med datering 
till yngre järnåldern, som med någorlunda säkerhet kan relateras ett elitskikt.

Huset är ungefär 35 meter långt, upp mot sju meter brett, och förefaller att 
ha varit försett med fem ingångspartier. Det rör sig av grundplanen att döma 
högst sannolikt om ett långhus, det vill säga ett multifunktionellt hus. Ingångs- 
partiernas tydliga artikulering är av intresse, och en väl tilltagen ”bostadsdel” 
kan ha funnits i husets västra och centrala delar, medan en ekonomidel som 
möjligen relaterade till djurhållning fanns i öster. Ytan som banades av var 
liten, och bortsett från de grophus som framkom i sökschakten som grävdes i
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Fig 81. Den undersökta hövdingagården i Tingshögsområdet vid Nybroån (hus III och grophus) 
Stjärna: urnegrav från bronsålder. Infällt: modell av bebyggelsestruktur i Tingshögsområdet.

The excavated chieftain's farm in the Tingshög district by the River Nybroån (house III 
and sunken huts. Star: Bronze Age grave urn). Inset: model of settlement structure in the 
district (Tesch 1993:27, 205).
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direkt anslutning till det stora huset kunde ingen ytterligare samtida gårds
bebyggelse spåras (a.a.:76 f). Istället framkom två äldre byggnader, varav den 
ena var ett mycket stort hus från äldre järnålder (hus I). Dessutom fanns tre 
urnegravar i husets östra del.

Huset kan ses i relation till några fynd som tidigare gjorts på platsen, i sam
band med besiktningar och en mindre provundersökning. Sönderplöjda kultur
lager och ett fyrtiotal upplöjda härdar observerades, och flera fynd togs till
vara. Bland dessa märks främst en rikt utsmyckad parerstång av järn, med 
inläggningar av vit- och gulmetall, som dateras till 800-talet (Strömberg 1961 
1:135 f). En fågelfibula och ett likarmigt spänne framkom också (Strömberg 
1961 11:27). Fynden är således något yngre än huset, vilket indikerar att hus III 
är ett i en serie av huvudbyggnader i denna miljö. Tesch föreslår att föremålen 
kan tänkas härröra från sönderplöjda gravar. Strömberg nämner emellertid inga 
sådana observationer, och sett i ljuset av senare års undersökningar på metall
rika platser är naturligtvis andra möjligheter tänkbara.

Denna miljö (som betecknas A i fig. 81), sätts i samband med två platser på 
ömse sidor av ån där grophusbebyggelse framkommit (C); inga spår efter lång
hus eller liknande byggnader fanns på dessa platser, och grophusen föreslås 
vara lämningar efter verkstäder och marknadsaktiviteter i anslutning till en 
anloppsplats. Detta material har emellertid inte publicerats i detalj och är svårt 
att värdera. Slutligen har en bebyggelse undersökts på en höjdrygg som var 
belägen öster om backen med det stora huset, på andra sidan av ett mindre 
vattendrag, och ett kärr. Bebyggelsen på denna plats (B), där bronsåldershögen 
med namnet Tingshög är belägen och där spår efter ytterligare en bronsålders
hög dokumenterades, bestod av mindre stolphus och grophus. Dessa uppfatta
des som lämningar efter gårdar i en ”ordinär” agrar bosättning, vilken antas ha 
varit underordnad hövdingagården (a.a.:102 f). En delvis förstörd skelettgrav 
undersöktes också, vilken daterades till folkvandringstid (a.a.:104).

När det gäller lokaliseringen av tingsplatsen är det möjligt att denna kan ha 
varit belägen i anslutning till den nämnda bronsåldershögen. Det förefaller 
emellertid egendomligt att underordnade bebyggelseenheter också skulle fin
nas på denna plats. Som en alternativ möjlighet kan tingsplatsen ha varit loka
liserad till Köpinge backar, en kilometer i östlig riktning. På denna plats finns 
en rad med tre bronsåldershögar som benämns Tornehögar i lantmäteriakter 
från 1697. På ömse sidor om dessa finns dessutom indikationer på en borttagen 
skeppssättning och ytterligare en hög (a.a.:70 ff). Sammantaget finns det såle
des indikationer på att Tingshögsområdet skall uppfattas som en central bo
sättning med en differentierad struktur, till vilken inte bara underordnade gårds- 
enheter men också centrala områdesfunktioner kan ha varit knutna.
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Bebyggelsen på Tinghögsområdet övergavs i likhet med många andra kustnära 
bosättningar under loppet av 900-talet, och vissa centrala funktioner som upp
rätthölls i detta område kan då ha överförts till andra platser i området. Av 
dessa har i synnerhet Stora och Lilla Köpinge uppmärksammats, vilka är beläg
na ungefär en kilometer uppströms. Dessa bosättningar var sannolikt omfattande 
och ansågs tidigare ha varit i stort sett ödelagda under vendel- och tidig vikinga
tid, men vid senare arkeologiska undersökningar har bebyggelse i Lilla Köpinge 
dokumenterats från 700-talet och framåt (Andersson &c Söderberg 1999). I 
Stora Köpinge överväger än så länge dateringar från senare delen av 900-talet 
och framåt. Den tidiga bebyggelsen i Lilla Köpinge består av en delvis under
sökt gårdsenhet, där ett vikingatida långhus och ett vendeltida grophus dokumen
terades. Under sen vikingatid ersattes det äldre huset med ett så kallat ”trelle- 
borgshus”, vilket uppfördes på exakt samma plats som den äldre föregångaren.

De båda byarna har varit föremål för omfattande arkeologisk och kulturgeo
grafisk forskning (Tesch 1983, 1993; Riddersporre 1997). I figur 82 samman
fattas några av företeelserna i Köpingeorterna, som är av särskild relevans för 
det senvikingtida och tidigmedeltida skeendet i området (Tesch 1993:124 ff). 
En rad indikationer tyder på att sockenkyrkan i Stora Köpinge har en föregång
are i en tidig gårdskyrka som var belägen på en huvudgårdstoft (Riddersporre 
1997). Den enda runsten av Jelling-typ som är känd i Skåne framkom år 1627. 
Stenen, som utgjorde tröskeln i det östra ingångspartiet i kyrkmuren, dateras 
till 900-talets senare del och är rest till minne av en dreng7.

Vidare argumenterar Tesch för att den marknadsplats som kan associeras 
med köpingeorten var belägen i byns södra vång, där höga fosfathalter har 
uppmätts, och där terrängen i förhållande till ån var lämplig för att dra upp 
båtar8.1 anslutning till den förmodade marknadsplatsen fanns bland annat grop
hus med rökugnar, och en del andra anläggningar, men lämningar efter mer 
permanent bebyggelse kunde inte spåras. På platsen fanns också ett område 
med gravar, vilka föreslås indikera en tidigkristen kyrkogård (Svanberg 2003b: 
kat nr. 241). Tyvärr har inte dessa gravar redovisats i detalj, men av totalt tio 
anläggningar bedömdes sex som säkra gravar. Dessa innehöll spår efter skelett 
som var orienterade i öst-västlig riktning. I några av dem fanns enkla föremål; 
några få järnknivar, en glaspärla, ett nålbryne och några fragmentariska brons
föremål. I en nedgravning med proportioner som en grav, men utan spår efter 
skelett, framkom ett svärd med datering till sen vikingatid (Tesch 1993:127).

Av beskrivningen att döma förefaller det inte sannolikt att gravarna primärt 
skall uppfattas som ”kristna”. Istället bör de, i linje med den diskussion som 
förts kring gravskicket i regionen, ses i relation till den utbredda västliga traditio
nen.
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Fig. 82. Hypotetisk rekonstruktion av 
Köpingekomplexet vid Nybroån. 
1. Huvudgård, runsten och kyrka 
i Stora Köpinge. 2. Huvudgård 
och förmodad kyrka i Lilla Köpin
ge. 3. Marknadsplats med förmo
dad "kristen" begravningsplats. 4. 
Hamn. 5. Vattenkvarn.

Tentative reconstruction of the 
Köpinge complex by the River 
Nybroån. Manor, runestone, and 
church (Stora Köpinge). 2. Manor 
and supposed church building in 
Lilla Köpinge. 3. Market place 
with a presumed "Christian"bu
rial ground, 4. Harbour. 5. Water 
mill (Tesch 1993:131).

Som nämndes i föregående kapitel är det troligt att tingsplatsen vid någon tid
punkt flyttades till Stora Herrestad i den västra delen av Köpingeslätten, som 
också namngivit häradet. Vidare har en bebyggelseenhet vid Kabusaåns mynning 
associerats med militära funktioner. Ortnamnet Kabusa är ett så kallat pluralt 
husanamn, vilka har satts i samband med gårdar av viss administrativ och militär 
betydelse (a.a.:70 ff; Riddersporre 1997:133 ff). Denna tolkning har kritiserats, 
men Riddersporre och Tesch menar att de skånska husaenheterna inte skall jäm
föras med de svenska husbyarna, vilket diskuteras vidare i kapitel 8. Möjligen är 
det i detta perspektiv som skeppssättningen vid Tornahögarna skall ses, liksom 
marknamnen Båtkullstofter, Snäckedal och Bånghög, i denna miljö (a.a.).

Slutligen skall området kring staden Ystad kort sammanfattas. Detta om
råde är beläget en mil väster om det förmodade centralplatskomplexet vid 
Nybroån, men under yngre järnålder finns flera bosättningar av betydelse. Re
sultatet av undersökningen i kvarteret Tankbåten väster om staden visar att en 
kustnära bosättning etablerades under 600-talet som sannolikt ägde bestånd
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till slutet av 900-talet. I likhet med de kustnära bosättningarna i öster undersök
tes främst grophus, och fyndmaterialet påminner en hel del om vad som fram
kom på dessa platser. En del specialiserat hantverk, främst bronsgjutning, påvisa
des, och i keramiken fann ett tidigslaviskt inslag. Nära bosättningen har två grav
fält registrerats, och åtminstone det ena innehåller brandgravar från yngre järn
ålder (jfr föregående avsnitt). Bosättningens läge, vid en liten bukt som avskär
mas mot öster av en udde, var gynnsamt sett i relation till kommunikation. Fynd
materialet visar också på att kontakter upprätthållits med andra regioner, exem
pelvis området söder om Östersjön. Sammantaget erinrar materialet från kvarte
ret Tankbåten om de ovan diskuterade kustnära bosättningarna utmed kusten i 
öster (Strömberg 1978).

Kontaktfält
I detta avsnitt skall kontakter och förbindelser på olika nivåer diskuteras uti
från arkeologiska material från i synnerhet Gårdlösa och Järrestad. Detta ämne 
har redan berörts i andra sammanhang, inte minst i diskussionerna kring de 
rituella system som praktiserades i regionen och angränsande områden.

Gårdlösa och de perifera inlandsplatsernas betydelse
Det kan vara lämpligt att utgå från järnåldersbosättningen i Gårdlösa eftersom 
platsen är perifert belägen i förhållande till de kustnära centralområden som 
diskussionen hittills har kretsat kring. Här finns också ett arkeologiskt material 
från i stort sett hela järnåldern, som uppvisar en mycket stor bredd. Berta Stjern- 
quist karakteriserar bosättningen på Gårdlösaåsen som en tämligen ordinär 
och perifert belägen agrar bebyggelse (Stjernquist 1993b:147). Under äldre järn
ålder antas bosättningen ha bestått av ett hushåll. Under folkvandringstid och 
tidig vendeltid bedöms ytterligare något eller några hushåll ha funnits i bosätt
ningen, och under sen vendel- och vikingatid föreslås den åter ha minskat i 
omfång. Bosättningarna och gravfälten är belägna utmed ett 600 meter långt 
stråk på åsen, och flera förflyttningar har påvisats (fig. 83). De äldsta gårds- 
lämningarna på platsen kan spåras tillbaka till sen förromersk järnålder, och en 
flyttning till ett område några hundra meter bort antas ha skett under loppet 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Under folkvandringstid 
differentierades gårdsbebyggelsen, varvid antalet grophus ökade påtagligt. Nästa 
omstrukturering och förflyttning ägde rum under vikingatid. En sista omlokali
sering ägde rum kring år 1100, då det gamla bosättningsområdet på åsen över
gavs, möjligen till förmån för den historiskt kända byn som är belägen på slät
ten, söder om Tommarpsån (Stjernquist 1993b).
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Fig. 83. Bosättningar, gravfält och kultplats på Gårdlösaåsen.

Settlements, gravef ields and cultic site on the Gårdlösa ridge (Stjernquist 1981:18).

I ett skånskt järnåldersperspektiv framstår Gårdlösa som något av en nyckel
lokal, genom att ovanligt många aspekter av bosättningen över tid har varit 
möjliga att belysa. Gravarna diskuterades i olika sammanhang i föregående 
avsnitt, och offerkällorna har också nämnts. De sistnämnda fanns i direkt an
slutning till den äldsta bosättningen i norr. De offrade föremålen bestod främst 
av keramik och ben av nötkreatur, gris, och får/get. I den största källan fanns
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också hästben. Källorna omgavs av härdar, och i anslutning till den större av 
dem fanns en stenlagd yta, vilken förmodligen utnyttjats för slakt och matbered
ning; spår efter eldstäder påvisades. Dateringarna tyder på att platsen var i 
bruk från sen förromersk järnålder till folkvandringstid. De yngsta fynden ut
görs av fragment av glasbägare; dessa fanns i de övre lagren i källan, och i 
stenläggningen (Stjernquist 1993a:36 ff, 1993b:47 f, 123 f). Det bör inte uteslutas 
att källkult praktiserats även i anslutning till de yngre bosättningarna, vilket 
dock inte kunde påvisas. Det är naturligtvis svårt att avgöra huruvida denna 
kult uteslutande var en angelägenhet för bosättningen, eller om den involverade 
andra hushåll i området. Det samlade materialet, och kultens knytning till en 
bosättning utesluter inte möjligheten att också andra hushåll eller grupperingar 
på lokal nivå kan ha varit involverade (jfr Stjernquist 1993b: 12.4). Man kan 
inte undgå att notera att det finns vissa likheter mellan kultplatserna i Gårdlösa 
och Järrestad.

Undersökningarna i Gårdlösa utfördes före 1970-talet, då genombrott skedde 
i forskningen kring den förhistoriska bebyggelsens utformning. Även om går
darnas stolphus i flera fall identifierades och delvis också undersöktes, så klar
lades inte husens grundplaner. Detta framstår som undersökningens svaga punkt, 
och det är inte omöjligt att en delvis annan bild av bosättningen hade tonat 
fram om huskonstruktionerna hade blivit föremål för lika grundliga analyser 
som det övriga materialet. Utifrån flera aspekter av det samlade materialet 
(Stjernquist 1993a) finns det emellertid anledning att tillmäta bosättningen en 
större betydelse i ett regionalt perspektiv än vad som framgått av Stjernquists 
ovan relaterade uppfattning, där bosättningens perifera belägenhet betonas 
starkt. Detta perspektiv låter sig nyanseras också i den mer generella karakte
ristik av platsen som görs här.

Flera omständigheter tyder på att grupperingen i Gårdlösa skall karakteri
seras som resursstark. Materialet från bosättningskontexterna framstår som 
tämligen rikt och varierat, med ett litet men distinkt inslag av föremål som bäst 
kan beskrivas i termer av materialiserad ideologi. I bosättningskontexter fram
kom exempelvis skärvor från glasbägare, en guldpärla, och några silverföre
mål. I ett av grophusen (hus L) framkom ett bronsbleck som är monterat på en 
bronsplatta. Motivet på det tunna, något fragmenterade bronsblecket förestäl
ler en kvinna sedd eti face, iklädd fotsid klänning och långsjal. Kvinnans ögon 
är kraftigt markerade. Motivet ansluter till guldfoliebleckens motivvärld (fig. 
41), och framställningstekniskt finns likheter med liknande amuletter från Vä 
och Bolmsö, där brons- respektive guldbleck med enkelfigurer monterats på 
bronsplattor (jfr Lamm 2004).

Ser vi till gravarna, så så är dessa i flera fall välutrustade, med dräktsmycken, 
i ett fall en guldpärla, och i några fall också vapen/ryttarutrustning. En runristad



silverfibula från omkring 300, och den i föregående avsnitt diskuterade skelett
graven med sax från tidig vendeltid utgör några iögonfallande exempel (Stjern- 
quist 1993a). Gravarnas externa konstruktioner och manifesta läge bör fram
hållas. Den differentierade gårdsstruktur som introducerades under sen romersk 
järnålder bör också uppmärksammas. I flera kontexter fanns dessutom lämningar 
efter järnframställning och smide, och degelfragment från flera kontexter visar 
att bronsgjutning också förekom på platsen (Stjernquist 1993b:l 18 f). Ett rela
tivt stort antal grophus tyder också på att bosättningen kan förknippas med en 
viss specialisering.

I materialet från Gårdlösa finns således flera företeelser som kan ses i rela
tion till begreppet materialiserad ideologi. Gårdsbebyggelsen ger intryck av att 
ha varit komplex, och kultplatsen bör också framhållas. Gårdlösagrupperingen 
får antas ha varit aktivt involverad i de sociala, ekonomiska och kulturella 
nätverk som på olika sociala nivåer förenade människor i de olika bygderna i 
regionen, och som uttrycktes i en gemensam rituell praxis.

Också andra föremålskategorier i Gårdlösa skall uppmärksammas, som ger en 
antydning om utbredningen av de lokala eller regionala nätverken. De prove
niensbestämningar som gjordes av bergartsföremål såsom sländtrissor, brynen, och 
mal- och kvarnstenar, visade att råmaterialet till dessa härrörde från tre områden i 
regionen; Fyledalen i sydväst, området mellan Öved och Ramsåsa i väster, och 
Tommarpsåns dalgång, mellan Tommarp och Järrestad i öster (Bergström 1993).

Av särskilt intresse i relation till Järrestadkomplexet är att en viss pärltillverk- 
ning av lokala mineraler också påvisades i Gårdlösa. I ett grophus fanns ett tju
gotal kvartsstycken och en slagsten; en halvfärdig pärla och en spolformig pärla 
framkom i andra sammanhang. Den sistnämnda var tillverkad av ett amestist- 
liknande mineral. Pärlor av liknande typ förekommer på Bornholm, med date
ring till tidig vendeltid (Stjernquist 1993b:118 och anförd litt; 1993a:25, 26 P1 
LXXII:9, LXXIV:13). Slutligen fanns en droppformig sten, som tolkats som en 
pärla (utan hål), i en av de vikingatida brandgravarna (Stjernquist 1993a:61).

Det kan konstateras att den omsorgsfulla fyndbearbetningen ger möjlighe
ter att diskutera flera former av kontaktmönster. I analysen betonas också 
grupperingens delaktighet i nätverk på lokal/regional nivå (a.a.: 120 f). Denna 
diskussion överskuggas emellertid av ett delvis annat perspektiv, vilket för öv
rigt står i förgrunden också i denna undersökning. Fokus ligger då på de sociala 
eliter som kontrollerade de kommunikativt fördelaktiga områdena nära kus
terna, där kontaktytor fanns som riktade sig både utåt, mot andra regioner, och 
inåt, mot regionen. Ett sådant perspektiv kan kritiseras som i viss mån ensidigt. 
Befolkningarna i de perifera inlandsbosättningarna tenderar att framstå som 
passiva mottagare av enstaka prestigefyllda föremål, vilka ”nådde” fram till 
dem genom en rad mellanhänder.
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Utifrån de omständigheter som har anförts menar jag att grupperingen i Gård
lösa skall uppfattas som en lokal elit. Det finns fog för att anta att man under 
vissa skeenden upprätthöll direkta förbindelser med de grupperingarna i central
områdena. Vissa föremål, exempelvis glasbägare och guldföremål, och kanske 
i synnerhet bronsblecket med kvinnomotivet bör enligt min mening ses som 
indikationer på gåvoutväxling inom ramen för ett elitskikt (a.a.:120 f). Det 
framstår som mindre troligt att de skall ses i relation till distributionsystem som 
relaterar till lokala eller regionala nätverk på ”lägre nivå”. Ytterligare några 
silverspännen och dräktsmycken från olika perioder kan möjligen ses i ett så
dant perspektiv. Av gravarna framstår skelettbegravningen med det eneggade 
svärdet som särskilt intressant i detta sammanhang. Vapnet och skelettgrav
skicket visar på att den gravlagde varit delaktig i mer övergripande samman
hang än de som lokalsamhället normalt sett gav uttryck för.

Det kan således finnas anledning att skilja något på Gårdlösagrupperingens 
externa kontakter över tid. I ett tidigt skede, under perioden från 300-talet till 
600/700-talen, kan ledande aktörer i denna gruppering ha stått i mer direkt 
förbindelse med de eliter som kontrollerade centralbygderna i regionen. Paral
lellt med detta och under andra skeden deltog man också i nätverken på lokal 
och regional nivå. Brandgravskicket i Gårdlösa var mycket homogent, och en
dast den nämnda graven med eneggat svärd avviker från normen. Materialet 
från den senare delen av järnåldern är inte lika omfattande, och möjligen av
speglar detta att platsen minskade i betydelse under loppet av yngre järnålder.

Denna betydelse kan då möjligen diskuteras utifrån bosättningens belägen
het i förhållande till de kommunikationsstråk och centralområden som diskute
rades i föregående avsnitt. Gårdlösa kan förvisso karakteriseras som perifert 
beläget i förhållande till de kustnära centralbygderna, men det bör påpekas att 
vissa av stråken mellan centralbygderna i regionen kan ha strålat samman un
gefär i detta område, som så att säga är beläget ungefär mitt mellan central
bygderna vid kusterna. Ett sådant läge kan beskrivas som strategiskt, i och med 
att det erbjuder en rad handlingsalternativ. I synnerhet under folkvandringstid 
finns det också, som diskuterades ovan, indikationer på att aktiviteterna i gräns
området intensifierades.

Vidare kan det finnas anledning att se järnhanteringen som en resurs som 
denna gruppering på olika sätt kan ha dragit nytta av. Slagger av olika slag 
förekom i stor mängd i vissa kontexter, och anges i övrigt att ha varit spridda 
över hela bosättningsområdet. De miljöstudier som utfördes inom projektet visade 
på att det fanns god tillgång på skog i närområdet under hela perioden; myr
malm fanns också inom nära räckhåll, om än med ganska lågt innehåll av järn 
(Stjernquist 1993b: 118 f). Hypotetiskt kan ortnamnet Smedstorp tänkas ha en 
upprinnelse i, om inte bosättningen i Gårdlösa, så i alla fall i en lokal tradition
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av järnframställning och smide i detta område. Smedens betydelse, och före
komsten av ortnamn med förleden smed- i centralplatskomplex diskuterades i 
föregående kapitel (jfr Brink 1999). I närområdet finns ju också, bör det tilläg
gas, det sakrala ortnamnet Onslunda.

Sammanfattningsvis är Gårdlösabosättningen av mycket stort intresse i ett 
regionalt perspektiv. Bosättningen väcker en rad frågor kring hur grupperingar 
i regionen ingick i olika former av nätverk och beroenderelationer. I det förra 
perspektivet kan man hypotetiskt tänka sig den stabila bosättningen i Gårdlösa 
som en representant för en ganska omfattande social kategori i regionen, det 
vill säga en familjegruppering som under vissa omständigheter förmådde att 
utöka sitt inflytande på lokal nivå och uppnå en lokal elitstatus.

Ovan framhölls möjligheten att grupperingen i Gårdlösa i vissa skeden un
der perioden från yngre romersk järnålder fram till vendeltid aktivt upprätthöll 
relationer av mer direkt art till sociala eliter i andra delar av regionen. Kopp
lingar mellan Gårdlösa och Simris har också diskuterats av Stjernquist (1991) 
som uppmärksammar flera likheter vad gäller spännen och keramikkärl på de 
båda gravfälten. En eventuell koppling till Järrestad kan dessvärre inte grundas 
lika omsorgsfullt i materiell kultur. Symboliska objekt, exempelvis pärlor och 
guld/bronsfoliebleck kan diskuteras i ett sådant perspektiv, och möjligen skall 
Gårdlösagrupperingen uppfattas som lokala anhängare till aristokratin i 
Järrestad. I linje med den diskussion som förts bör det tillfogas att grupperingen 
kan ha haft valmöjligheter, vilket stärkte deras position.

Materialet från Gårdlösa stärker de tidigare nämnda indikationerna på att 
gränslandet mellan Alsmarc och bygderna i söder erhöll en ökad betydelse under 
folkvandringstid och tidig vendeltid. Möjligen kan detta ses i relation till en mer 
generellt trend, där betydelsen av gränsområden ökade, möjligen som en följd av 
att de mer inflytelserika grupperingarna strävade efter att utöka sitt inflytande i 
andra områden. Något liknande har diskuterats i exempelvis området kring Sjörup 
och Sösdala i mellersta Skåne, där en gruppering synes ha manifesterat en egen
art och upprätthållit en maktsfär som kanske ytterst betingades av den geogra
fiska lokaliseringen mellan två dominerande regioner (Fabech 1993). Under sen 
vendel- och vikingatid synes indikationerna i denna riktning vara färre, eller i 
alla fall mindre väl kända. Möjligen antyder detta att de sociopolitiska förhållan
dena stabiliserades över tid, vilket kan ha lett till att de geografiskt perifera gruppe
ringarnas handlingsalternativ minskade i motsvarande grad.

Som källmaterial betraktat väcker materialet från Gårdlösa också frågor 
kring järnåldersboplatsers representativitet i mer generell mening. Det kan kon
stateras att odling endast i begränsad omfattning hade ägt rum inom de under
sökta delarna av komplexet; bevaringsförhållandena skiljer sig därmed påtag
ligt från slättbygdens järnåldersbosättningar i allmänhet.
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Järrestad, region och omvärld
Berta Stjernquist har i olika sammanhang betonat kontakterna med den sydöstra 
regionen odi Bornholm (Stjernquist 1955, 1991, 2003). Denna koppling fram
står som tydlig inte minst under den del av romersk järnålder, då Simris tonar 
fram som en plats där ett ledande skikt residerade. Förbindelser till Bornholm 
och möjligen också östra Själland avspeglas i främmande prestigeföremål i gra
varna, men också vad gäller andra aspekter av gravfältet (Stjernquist 1955). I ett 
något senare skede är det av intresse att notera att kvinnograven från 300-talets 
senare del som undersöktes i Järrestad uppvisar stora likheter med en grav på 
sydöstra Själland vad avser smyckeuppsättning, medan keramikkärlen har nära 
paralleller på Bornholm (Stjernquist 2003). Bertil Helgesson (2002) föreslår att 
det stora denarfyndet i Hagestad och den indikerade solidiskatten vid Gyllerup 
representerar direkta förbindelser med grupperingar söder om Östersjön. De re
lativt fåtaliga och ojämnt fördelade brakteatfynden från regionen (en från Ham- 
menhög och fem från Ravlundaområdet) antyder snarast kopplingar till gruppe
ringar i Blekinge och på Öland (Andrén 1991: fig. 8).

Vissa av föremålen i Gårdlösa kan tänkas exemplifiera hur de sociala elite
rna använde sig av prestigeföremål som cirkulerade i de överregionala nät
verken som gåvor, i syfte att skapa allianser och olika slags avhängighetsför- 
hållanden på lokal eller regional nivå. Det bör emellertid betonas att materialet 
som helhet tydligt visar att det inte var möjligt att effektivt stänga ute andra 
grupperingar i regionen från den ”externa sfären”. Regionens geopolitiska be
lägenhet och de långa kuststräckorna, som dessutom var orienterade i olika 
riktningar, gynnade knappast en utveckling i riktning mot centralisering och 
monopolisering, detta i synnerhet som flera bygder och gränsområden kan identi
fieras.

Det råder knappast någon tvekan om att förbindelserna med Bornholm, om
rådena söder om Östersjön, och ostkusten norrut, vidmakthölls under vendel- 
och vikingatid (Svanberg 1999,2003). För vikingatidens vidkommande har Svan
berg fäst uppmärksamhet vid att föremål med västlig proveniens är ovanligt före
kommande i sydöstra Skåne, där istället kontakter med ovan nämnda områden 
tycks ha dominerat (Svanberg 1999). En iakttagelse av speciellt intresse är att 
föremål som kan kopplas till 800-talets plundringståg i väster hittills inte har 
påträffats i den sydöstra regionen. Så förekommer exempelvis olika typer av 
karolingiska beslag och anglo-iriska föremålskategorier på ett antal platser runtom 
i sydvästra Skåne och på Själland, inte minst på de i kapitel 4 diskuterade går
darna vid Tissø och på Toftegård. Sådana föremålskategorier kan i och för sig ha 
ett delvis annat ursprung än plundringar, men även om ”vikingatågen” i någon 
mån är en schablon, så får det anses troligt att sådana plundringståg var av stor 
betydelse på flera nivåer, inte minst som ”samarbetsprojekt” mellan grupperingar
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på overregional nivå, det vill säga de aristokratiska nätverken (jfr Varenius 
1998:31 ff). Svanberg visar på förekomsten av några föremålsgrupper som is
tället indikerat att grupperingar i den sydöstra regionen var involverade i ett 
”östligt” nätverk av kontakter, vilka föreslås ha bedrivits som handelsrelationer 
eller i form av allianser mellan socialt betydande familjer (Svanberg 2003:186 
ff, fig. 20 och 21).

Däremot framstår tiden för ”de andra vikingatågen” som väl representerad 
i regionen, det vill säga perioden från 900-talets avslutande decennier, och fram 
till 1000-talets mitt (Svanberg 1999:32, fig. 6 och appendix). Under denna pe
riod är det ingen tvekan om att grupperingar från sydöstra Skåne deltog aktivt 
också i dessa sammanhang, vilket en rad materialkategorier visar på, och som 
exempelvis runstenen från Valleberga explicit ger uttryck för9. Samtidigt indikerar 
de diskuterade runstenarna i Simris att förbindelserna med en nordöstlig sfär 
fortfor att upprätthållas. Vid denna tid framstår emellertid Skåne som helhet 
som en veritabel smältdegel, som involverade människor från snart sagt alla 
regioner i norra Europa (jfr Roslund 2001; Hårdh 2003a).

I det omfattande fyndmaterialet från Uppåkra har fyndkategorier från flera 
perioder uppmärksammats, som visar på att breda kontaktfält över stora om
råden upprätthölls också långt tidigare, på de klassiska centralplatserna (Hårdh 
2003a:62). Föremål av exempelvis östlig proveniens förekommer också på en 
del andra platser i sydvästra Skåne, men utgör ett förhållandevis begränsat 
inslag, sett i förhållande till föremål med västlig anknytning. I kapitel 4 nämn
des i korthet de kopplingar som finns mellan Uppåkra och Bornholm vad gäller 
stämpelidentiska guldfoliebleck. Det faktum att en patris för tillverkning av 
guldfoliebleck påträffats i Uppåkra, medan de guldfoliebleck som tillverkats 
med patrisen har påträffats på Sorte muld visar på starka samband. Vidare 
nämndes att totalt nio länkar har etablerats mellan dessa båda platser. I samt
liga fall gäller det enkelfigurer, och dateringsmässigt hänförs produktionen och 
bruket av guldfoliebleck med enkelfigurer i Uppåkra och på Bornholm till 500- 
talet (Watt 1999:180 f, 2004:214 f).

En liknande länk mellan produktion och färdigt föremål, om än på en annan 
nivå, råder mellan tre näbbfibulor, varav två har påträffats i Uppåkra och en 
har registrerats under Järrestads socken, utan bestämd fyndplats. Dessa har 
sannolikt inte gjutits i samma form, men föreslås gå tillbaka till en gemensam 
moderform (Hårdh 2001:196). Näbbfibulor tillverkades i stor omfattning i 
Uppåkra, men en produktion har också påvisats i Maletofta vid Verkeåns myn
ning (Hårdh 1999, 2001; Helgesson 2002). De komplexa spridningsmönster 
som vissa föremålstyper uppvisar, tyder på att interaktionen mellan gruppe
ringar i de olika regionerna i sydöstra Skandinavien var relativt omfattande
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också under vendeltid, och att specialiserade hantverkare rörde sig i flera regio
ner. Föremålstyper som är karakteristiska för vissa regioner återfinns inte säl
lan i andra regioner, och blandformer förekommer ofta (jfr Hårdh 2001).

De kontaktfält som fynden från Uppåkra representerar, exemplifierar ett 
tämligen allmängiltigt förhållande. Ett bredare spektrum av förbindelser, inklu
sive långdistanskontakter, upprätthölls i de miljöer där de aristokratiska nät
verken var närvarande. Detta resulterar rimligen i att fynd från en sådan plats 
ofta avviker från gängse mönster i ett område. Omsatt till regionen sydöstra 
Skåne kan man tänka sig att föremålsfynd som bryter mot de kontaktmönster 
som fyndmaterialet från regionen mer generellt ger uttryck för, kan förväntas i 
anslutning till de centralplatskomplex som diskuterats ovan. Från vendeltid 
och framåt gäller detta i första hand miljöerna i anslutning till Verkeån, Tommarps- 
ån och Nybroån, men kanske också utmed kuststräckan i söder, där flera grup
peringar kan ha varit involverade i den maritima sfären. Hittills har dock för
vånansvärt få föremål med en mer utpräglat västlig proveniens registrerats. 
Helgesson nämner några sådana föremål, som framkommit i samband med 
metalldetekteringar i Maletofta vid Verkeån: ett allemanniskt beslag och två 
mynt, varav ett karolingiskt mynt (Ludvig den fromme), och ett så kallat Hedeby- 
mynt (Helgesson 2002:206).

För Järrestads vidkommande gör sig ett sydligt inflytande gällande i en del 
sammanhang (jfr Brorsson 2003; Grandin & Hjärthner Holdar 2003). Detta 
kan sägas ligga i linje med de generella uppfattningarna om regionens kontakt
fält. Av större intresse är då indikationer på västliga kontaktfält, som bryter 
detta mönster. Sådana inslag finns också i keramiken, exempelvis ett stämpel- 
ornerat kärl som dateras till 600-talet, där de närmaste parallellerna har en 
västlig utbredning (Stjernquist 1992). Här är det av intresse att skärvor av ett 
mycket likartat kärl har framkommit i Kverrestad, som är beläget i den nord
västra delen av lerslätten, nära gränsen mot inlandsområdet (a.a.). Denna kera
mik är ytterligare en av de få mer direkta kopplingar som i nuläget kan göras 
med fynd från Järrestad och kringliggande bosättningar i regionen. En karakte
ristisk skärva av musselskalsmagrad keramik har enstaka paralleller på Birka 
och i Lund. I Hedeby är godstypen vanligt förekommande, och liknande kera
mik tillverkades i Rhenområdet och England (Brorsson 2003: 365 f).

Järrestadpatrisen kan också dras in i diskussionen kring kontaktfälten. Den 
utgör tillsammans med en patris från Vester Eges borg på södra Själland (Ulriksen 
2001:155) de första skaftade patriserna, avsedda för prägling av guldfoliebleck, 
som har påträffats. Av Margarethe Watts spridningskarta över de olika typer 
av guldfoliebleck som har registrerats i Skandinavien (fig. 41), framgår att 
dubbelfigurmotivet är sällsynt förekommande i Skåne och på Bornholm, medan
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det är vanligt förekommande i de västra, mellersta och norra delarna av Skan
dinavien. Materialet från östra Skåne består av några enkelfigurer från Ravlunda, 
och i övrigt av de två nämnda präglade bronsblecken med enkelfigurer från Vä 
och Gårdlösa. På Bornholm dominerar enkelfigurmotivet med eftertryck i ett 
mycket omfattande material, och dessa utgör också det stora flertalet av de 
guldfoliebleck som hittills publicerats från Uppåkra (jfr också Watt 1991, 2004; 
Lamm 2004). Guldfolieblecken, som föreslås vara ett av de mer distinkta ut
trycken för förbindelser inom de aristokratiska nätverken öppnar, liksom de 
något äldre brakteaterna, upp för intressanta möjligheter när det gäller sam
band mellan aristokratiska miljöer över stora områden (jfr Andrén 1991). I 
kapitel 4 och 5 diskuterades dubbelfigurerna som uttryck för en mytologisering 
såväl som en formalisering av det aristokratiska bröllopet och därmed sam
manhängande ägande- och arvsrättsliga uppfattningar. I enlighet med denna 
tolkning kan patrisen från Järrestad indikera att ett sådant bröllop ägde rum i 
Järrestad under tidig vendeltid, och att bruden hämtades från en aristokratisk 
familj västerifrån, kanske Själland. En sådan tolkning är naturligtvis hypote
tisk. Samtidigt kan det konstateras att den är en logisk konsekvens av de reso
nemang som förts fram i olika delar av detta arbete. Spridningen av guldfolie
bleck och relaterade artefakter framstår ju inte heller på något sätt som slump
mässig.

Ytterligare några föremål från Järrestad pekar i västlig riktning. Ett så kallat 
”Hedebymynt” är av särskilt intresse. Mynt av denna typ bär ofta spår efter 
upphängningsanordningar, och Järrestadfyndet utgör inget undantag. Myntets 
ena sidan föreställer en båt med segel, och under båtens köl finns en fisk. Baksi
dan föreställer en hjort, över dess rygg finns en ansiktsmask med skägg. Två 
spiralformade ormar finns i neddragna lägen. Mynttypen har behandlats av bland 
annat Britta Malmer (1966:204 ff) och dateras till omkring 825. Bestämningen 
av Hedeby som myntort får anses vara hypotetisk, men det förefaller råda enig
het om att myntorten fanns i södra Jylland. Ribe har nämnts som en alternativ 
möjlighet. Ser man till spridningen av de bildrika nordiska mynten som helhet, så 
är de exemplar som Malmer karterade i huvudsak koncentrerade till södra Jylland 
och till Mälardalen, i synnerhet Birka. I övrigt är mynten väl representerade på 
Själland, och enstaka exemplar finns i södra Norge, vid Vänern och i Skåne
landskapen (a.a.: pl. 55). Ett mynt från Löddeköpinge i västra Skåne och från 
gravfältet i Johannishus i Blekinge bär i stort sett samma motiv som Järrestad- 
myntet, men är egna präglingar. Ytterligare några mynt har framkommit under 
senare år. Ovan har nämnts att ett liknande mynt har påträffats i Ravlunda, 
och ytterligare ett i Uppåkra. Uppåkramyntet visar på ena sidan ett ansikte, 
och den andra sidan en hjort (Silvegren 1999:105 f, fig. 10). Ett av de två bildrika
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Hedebymynt som framkommit på gården vid Tissø tillhör samma motivgrupp 
som Järrestadmyntet, men är också en egen prägling10. Det faktum att mynten 
ofta synes ha burits som hängsmycke kan möjligen tolkas så, att de utgjorde 
gåvor till anhängare; i alla händelser är det troligt att de i egenskap av ”special
pengar” snarare utgjorde materialiserad ideologi än egentliga betalningsmedel 
(jfr Thurborg 1989).

Ett annat exempel på föremål av västlig proveniens är enkelkammen med 
flätornerad grepplist av brons och tandplattor av horn. Ett tämligen komplett 
exemplar fanns i ett grophus i Järrestad, och ett litet fragment av ytterligare ett 
exemplar framkom i ploggången. Kristina Ambrosiani (1981:70 ff) har regist
rerat två gravfunna exemplar i Birka; den ena i ett läderfodral och den andra 
förgylld. Den välbevarade kammen från Järrestad är i stort sett identisk med 
det sistnämnda Birkafyndet (grav 944) med undantag för förgyllningen. Ett 
exemplar som framkommit i lager från 900-talet i Staraja Ladoga uppvisar 
också stora likheter med denna typ. Slutligen nämner Ambrosiani ett fragmen
tariskt exemplar från en kvinnograv i Ihre, Hellvi socken, på Gotland. Kammar 
av detta slag antas gå tillbaka till förebilder från frisiskt område och Hedeby. 
Gjutformar till grepplister av detta slag har påträffats i Hedeby, där en 
framställningsplats således bör ha funnits.

Ser vi till föremålen av bergart, så finns ett visst inslag av typer med främ
mande provenienser. Av nitton analyserade bergartsföremål visade sig de flesta 
vara lokala bergarter, vars proveniens inte preciserades mer i detalj (Kresten & 
Melkerud 2001). En liten fyrkantig sten av en tät, gråsvart bergart har prelimi
närt bedömts vara en probersten av lydit, och är således att betrakta som ett 
föremål med östlig proveniens. Några föremål kunde proveniensbestämmas med 
stor säkerhet, däribland granatglimmerskiffer från Hyllestad i Norge, två 
hängbrynen av kvartsfyllit från Eidsborg, och två brynen av fyllit, så kallad 
”norsk blå”, sannolikt från Sognefjordområdet. En sländtrissa och ytterligare 
ett fragment av täljsten var troligtvis också av norsk, alternativt västsvensk 
proveniens. Dessa föremål förekommer främst i vikingatida kontexter, men i 
några fall kan senvendeltida dateringar inte uteslutas.

Det har framhållits att det specialiserade metallhantverket i Järrestad är svårt 
att karakterisera närmare utifrån det material som framkommit, men att det finns 
indicier på att det inkluderade en viss produktion också av dräktsmycken under 
främst vendel- och tidig vikingatid (jfr Grandin & Hjärthner-Holdar 2003). Ett 
gjutformsfragment som framkommit vid en tidigare undersökning i Järrestad, 
var sannolikt avsett för framställning av ett beslag med flätornamentik, och är 
således den enda säkert påvisade produkten (Callmer 1995:58 f, fig. 25). Dess
värre var de relativt få gjutformsfragment som framkom vid undersökningen år
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2000 alltför fragmentariska för att tillföra något till denna diskussion. Av in
tresse är ett rektangulärt, genombrutet silverspänne som framkom ett stycke 
från hallkomplexet. Spännet är aningen klumpigt utfört; gjutningen är inte helt 
lyckad. Stilmässigt framstår spännet som atypiskt, med djurhuvuden i stil II 
som kombineras med rombisk flätornering. Det i föregående kapitel nämnda 
spännet som påträffats öster om Järrestad var också rektangulärt, genombrutet 
och prytt med dj urornamentik. I jämförelse med ovan nämnda spänne kan det 
karakteriseras som stilmässigt enhetligt, med en ornamentik av bandformade 
djur i stil II. Strömberg menar att spännet representerar en lokal tradition, och 
att de närmaste parallellerna finns i östra Skåne och på Bornholm11. Det kan då 
ligga nära till hands att se Järrestad som produktionsplatsen för båda dessa 
spännen.

Avslutningsvis skall ytterligare en liten grupp av dräktsmycken kort om
nämnas, som identifierats av Strömberg. Det gäller i detta fall, till skillnad från 
ovan diskuterade spännen, en enhetlig grupp, som består av fyra runda spän
nen. Denna spännetyp, som dateras till tidig vikingatid, har hittills endast på
träffats i de östliga delarna av Skåne; två exemplar i Ystadområdet, och ett i 
vardera Hagestadsområdet och området vid Verkeån (Strömberg 1987; jfr 
Callmer 1995). Sammanfattningsvis kan de diskuterade spännena ses som indi
kationer på att vissa typer av dräktsmycken producerades i regionen, som pri
märt var avsedda för just lokalt, eller regionalt bruk.

Ett försök till tolkning
I detta kapitel har perspektiv på landskap, gravskick, bebyggelse och kommu
nikation diskuterats, i syfte att belysa den fysiska och sociala miljö som Järrestad 
utgör en del av.

Den mångfald och småskalighet som framstår som karakteristisk för regio
nen, har huvudsakligen diskuterats mot bakgrund av tre faktorer; befolkningsan
tal och -spridning, natur- och kulturgeografiska förutsättningar, samt förutsätt
ningar för kommunikation och interaktion inom regionen och i förhållande till 
andra regioner. Flera områden framstår som befolkningstäta, och i några fall 
separeras de av glest befolkade områden eller ödemarker. De befolkningstäta 
områdena karakteriseras av att kommunikativt intressanta kustavsnitt och ådalar 
tidigt hävdades, bland annat genom att monument av olika slag uppfördes som 
strukturerande element, vilka senare generationer adderade till. Vidare läggs vikt 
vid områdets karaktär av halvö med långa kuststräckor som var orienterade i 
olika riktningar. Geopolitiskt uppfattas regionens läge i det södra Östersjöområdet
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som perifert sett i relation till mer utbredda och inflytelserika maktsfärer i Skan
dinavien, vilket också konkretiseras i namnet ”Alsmarc”, där efterleden syftar 
just på områdets gränskaraktär. Slutligen antas närheten till Bornholm vara en 
betydelsefull och särskiljande faktor. Flera av dessa faktorer bidrog till att gynna 
en mångfald och motverka centralisering. Uppenbara svårigheter får antas ha 
varit förknippade med eventuella försök att stänga ute lokala grupperingar från 
externa förbindelser. Kontaktfälten var sedan gammalt förankrade i det södra 
Östersjöområdet, och dessa hävdades också under hela den period som diskute
rats här.

I det arkeologiska materialet tar sig denna mångfald uttryck på flera sätt, 
bland annat genom spridningen av ”prestigeföremål” eller ”centralplatsindi- 
kerande” företeelser i regionen, från äldre romersk järnålder och framåt. De tre 
centralplatskomplex som inledningsvis skiljdes ut var belägna i anslutning till 
de större vattendragen i regionen. En del centrala funktioner kan med något 
varierande grad av säkerhet tillskrivas dem. I övrigt framstår de som tämligen 
olikartade, vilket delvis kan vara en konsekvens av de ojämna källmaterialen.

Centralplatskomplexet i Ravlunda uppfattas som en jämförelsevis väl sam
manhållen miljö. En rad prestigeföremål i denna miljö och anslutande områ
den, visar på närvaron av en aristokrati som upprätthåller ett brett kontaktnät 
från yngre romersk järnålder och framåt. De föremål som framkommit i an
slutande miljöer indikerar lokaliseringen av anhängarnas gårdar, och/eller så 
kan de vara nedläggelser i syfte att definiera en sakral rumslighet. Centrala 
funktioner kan spåras i ort- och marknamnen, men den bygd som prestigeföre
målen och dessa funktioner antas ha relaterat står delvis i kontrast till dessa 
manifestationer, genom att den framstår som förhållandevis liten. Detta kan 
emellertid vara något av en illusion, som bottnar i att bygden i detta fall fram
står som ovanligt tydligt avgränsad. De hypoteser som föreslagits om Ravlunda- 
områdets status som ett fridhelgat område, med en mer direkt koppling till 
kommunikation på överregional nivå, framstår mot bakgrund av fyndmaterialet 
och platsens starkt maritima knytning ändå som högst rimliga i det nuvarande 
kunskapsläget.

Varken Järrestadsfären eller Tingshögsområdet på Köpingeslätten i väster 
utmärks av koncentrationer av prestigeföremål. I det förra fallet är det troligt 
att vissa centrala funktioner etablerades och upprätthölls i Simris redan i ett 
tidigt skede, och att en förskjutning av fokus sedan skedde. Perioden mellan 
cirka 300 till 550/600 är emellertid svagt representerad i detta avseende. Under 
denna tid framstår istället andra delar av regionen som framträdande, i synner
het Ravlundaområdet, medan spridningsbilden i kustområdet och lerslätten sna
rare ger intryck av att flera aktörer var involverade. Ser vi till Tingshögsområdet



knyter inte detta område an till någon äldre, mer distinkt sfär. Hövdingagården 
från omkring 600 kan jämföras med de äldsta hallarna i Järrestad, men en 
sådan jämförelse är förenad med flera problem. De äldsta hallarna i Järrestad 
undersöktes inte i sin helhet, och för Tingshögs vidkommande vet vi inte om det 
fanns en hall i anslutning till det undersökta huset, eller om sådana representa
tiva funktioner var integrerade i det av allt att döma multifunktionella lång
huset. Om vi tänker oss det senare alternativet finns det anledning att betona 
herraväldets lokala karaktär. Möjligen skiljde detta sig inte på något avgörande 
sätt från en rad andra lokala herravälden i den södra delen av regionen, vars 
närvaro antyds genom de ”centralplatsindikerande” föremål som har diskuterats.

Det påpekades att områdets naturgeografiska förutsättningar kan ha mot
verkat centralisering, vilket bebyggelsestruktur och fyndspridning på den långa 
kuststräckan i söder synes ge uttryck för. Detta område kan förknippas med en 
hög befolkningstäthet, och en rad fynd från yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid indikerar dess betydelse under denna period, inte minst sett i rela
tion till kommunikation. I ett yngre skede indikerar anläggningar som Ales 
stenar en maktsfär, och demonstrerar i likhet med gestaltningen av exempelvis 
gravfältet i Gislöv betydelsen av de externa kontaktfälten. Det kan då förefalla 
märkligt att inget distinkt, permanent centrum har spårats i denna miljö, vilket 
möjligen kan tänkas hänga samman med de förändringar som skedde under sen 
folkvandringstid och tidig vendeltid. En sådan bedömning kan naturligtvis vara 
avhängig av både källmaterial och det faktum att området saknar det distinkta 
fokus som ett större vattendrag förlänar. Den yngre järnåldern tycks samman
fattningsvis karakteriseras av att flera grupperingar var verksamma utmed kust
sträckan, och att dessa upprätthöll starka förbindelser med andra regioner, i 
synnerhet Bornholm.

Möjligen utövade grupperingar i slättområdet i väster och i Järrestadsfären i 
öster ett starkt inflytande på kustområdet i söder. Slättområdet saknar, vad vi vet, 
den sedan gammal tid hävdade monumentala landskapsgestaltningen. En rad 
centralplatsindikerande fynd från romersk järnålder och framåt i triangeln Ham- 
menhög - Östra Herrestad - Ingelstad indikerar ett centralområde i den centrala 
och norra delen av slätten. Ett sådant centralområde skulle hypotetiskt kunna 
jämföras med linjen Simris - Järrestad - Tommarp vid åns nedre lopp. ”Kung 
Inges grav” i Ingelstad, som namngivit häradet förknippas med tingsfunktioner, 
liksom skeppssättningen vid Östra Herrestad. Ett stycke norrut finns Smedstorp 
och Gårdlösa, ytterligare ett stycke norrut finns Onslunda.

Att konstruera fler ”centralplatskomplex" i regionen framstår emellertid inte 
som relevant i det nuvarande källäget. Det finns då snarare anledning att reducera 
antalet sådana komplex, och istället betona maktstrukturernas diskontinuerliga
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och flytande karaktär. Källmaterialet ger, menar jag, uttryck för att de lokala 
eliterna i regionen var en omfattande grupp. Många bosättningar kan, utifrån 
indikationer av olika slag, tillskrivas en mer framträdande roll under vissa ske
den. Till och med i de glest befolkade gränsområdena finns det indikationer 
som tyder på att platser av en viss betydelse kan ha funnits; Gyllebo är ett 
sådant exempel. Det omfattande materialet från Gårdlösa föreslogs också rep
resentera en lokal elitgruppering, som under vissa perioder förmådde inta en 
ledande roll på en lägre nivå.

Ser vi till en ”bebyggelsestruktur” som kan antas representera en sådan acefal 
maktstruktur, så framstår Thurstons arbete som mycket intressant. Området i 
sydost utmärktes av att en grupp med jämnstora bosättningar dominerade. Sett 
i relation till Järrestad är det särskilt intressant att de båda förmodat största 
bosättningarna, Östra Herrestad och Simris, vilka dessutom förknippas med 
elitära manifestationer under flera skeden, var belägna i direkt anslutning till 
denna sfär. I övrigt tyder de observationer som gjorts på att bebyggelsestrukturen 
var mer komplex och heterogen än vad Thurston föreslår, vilket förstärker in
trycket av att makten var uppsplittrad på många aktörer. Dessa antas ha ut
gjorts av familjegrupperingar som var inflytelserika på lokal nivå. De kan ha 
grundat sina positioner genom att upprätthålla patron-klientrelationer, och mer 
direkt knyta underordnade hushåll till sig. Upprätthållandet av sociala förbin
delser av nätverkskaraktär får antas ha varit ett karakteristiskt och viktigt in
slag också på denna nivå. Dessa upprätthölls i regionen, och externt i det södra 
Östersjöområdet, där i synnerhet Bornholm kan ha varit av betydelse. Sådana 
externa relationer kan också ha upprätthållits som en slags samarbeten mellan 
aktörer i regionen.

Vissa indikationer i materialet tyder på att fruktbarhetskulten kan ha varit 
av större betydelse i regionen längre fram i tid än vad som ibland antas. Denna 
kan, som i exemplet Gislöv, rumsligt ha knutit an till en äldre praxis och ägt 
rum i ett gränsområde mellan ett antal bosättningar. I exemplet Vemmerlöv 
kan möjligen ett närmare rumsligt samband mellan bebyggelse och kultplats 
spåras. I gränsområdena mellan bygderna finns slutligen indikationer på helig
platser, exempelvis Arvalund och Onslunda, som kan ha förenat grupperingar i 
olika bygder. Materialet är litet och svårtolkat, men uppfattas mer generellt 
som indikationer på kultaktiviteter som på något olika nivåer har bidragit till 
att konstruktionen av sociala gemenskaper, och att befästa de lokala eliternas 
sociala ställning.

I linje med de resonemang som förts kan det ligga nära till hands att betona 
betydelsen av en lokal identitet. Den gemensamma, ”regionala” identitet som 
kan utläsas i analysen av begravningsritualerna får anses ha förutsatt interaktion
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mellan de olika bygder som kan urskiljas i regionen, men framför allt ett ge
mensamt intresse att kommunicera en kollektiv identitet gentemot ”de andra”. 
Det kan då konstateras att bilden av det vikingatida gravskicket förändras en 
del när perspektivet förlängs bakåt i tid. Ett dominerande intryck är att de 
rituella systemen i sydöstra Skandinavien utgjorde mer stabila företeelser än 
vad man kanske i förstone tänker sig när de diskuteras i termer av strategiska 
medel att konstruera kollektiva identiteter. Denna aspekt har också framhållits 
av Svanberg (2003a:189). Det bör också betonas att de resonemang som fördes 
kring de rituella systemens utveckling under yngre järnålder är problematiska 
ur källkritisk synpunkt. Uppfattningarna grundas på indicier och tendenser, 
vilket kan vara särskilt känsligt i diskussioner som rör befolkningsgrupper och 
identiteter i det förgångna. Det finns skäl att inta en ödmjuk hållning och be
tona det hypotetiska i de resonemang som förs.

Gravskickets utveckling uppfattas så, att det finns påtagliga skillnader mel
lan de rituella system som praktiserades i sydvästra och östra Skåne som når så 
långt bakåt i tid som analysen kunde föras, det vill säga ned i (tidig) vendeltid. 
En särskilt påtaglig skillnad utgörs då av att skelettgravskicket dominerade i 
sydvästra Skåne, medan brandgravskicket dominerade i östra Skåne och högst 
sannolikt också i mellersta och nordvästra Skåne. På Bornholm praktiserades 
skelettgravskicket, och en påfallande stor andel gravar utmärktes genom att de 
var rikt utstyrda med vapen. Under loppet av vendel- och vikingatid förändra
des gravskicket i de områden som gränsade mot sydöstra Skåne. I nordöstra 
Skåne förefaller det sannolikt att skelettgravskicket fick en större betydelse över 
tid. På Bornholm förändrades gravformer och nedläggelser.

Eventuella förändringar i sydvästra Skåne och regionens relation till den 
stora traditionen är svåra att diskutera. En möjlig infallsvinkel är att den socialt 
differentierande rituella tradition som förekomsten av kremeringar som är asso
cierade med det dominerande skelettgravskicket föreslås representera, inte går 
så långt tillbaka i tid. Som Svanberg föreslår är kremeringarna troligtvis under- 
representerade, och några slutsatser är inte möjliga att dra. Det förefaller emel
lertid inte otroligt att kremeringsskicket skiftade innebörd under perioden, vil
ket kan diskuteras mot bakgrund av kremeringen i Grydehøj i Lejre som date
ras till tiden kring 550 (kap 4).

De olikartat utformade rituella systemen i östra Skåne som med något varie
rande säkerhet kan skönjas, uppfattas som olika förhållningssätt gentemot den 
utbredda och expanderande rituell traditionen som bars upp av befolkningar i 
sydvästra Skåne och stora delar av dagens Danmark, inklusive Bornholm. I 
östra Skåne kan ett sådant inflytande förutom i Järrestad ha utövats på exem
pelvis de handels- och mötesplatser som har undersökts i Ahusområdet (Callmer
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1991b), i Ravlundaområdet och i Köpingeområdet i väster. Sett i det längre 
tidsperspektiv som diskuteras här bör det påpekas att det rituella systemet i 
sydöstra Skåne i ett tidigare skede kanske snarare skall ses mot bakgrund av 
förhållandena på Bornholm. Interaktion mellan dessa båda regioner framstår 
som intensiv under hela tidsperioden, och möjligen kan det i ett sydskandinaviskt 
perspektiv snarast extrema gravskick som rådde på ön under vendeltid vara av 
intresse för förhållandena i den sydöstra regionen. Denna aspekt har inte varit 
möjlig att studera närmare inom ramen för detta arbete.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att två strategier kan urskiljas i 
östra Skåne; att knyta an till en inflytelserik västligt orienterad tradition (repre
senterad av befolkningsgrupper från Bornholm eller regionerna i sydväst) eller 
att inte göra det. I sydöstra Skåne valde man att inte göra det. I enlighet med de 
teorier som diskuterades i kapitel 2 sker sådana strategiska val som regel uti
från individers och gruppers föreställningar om de fördelar som kan uppnås. 
För att närma sig denna problematik måste den historiska kontexten analyse
ras, och de ledande aktörerna och deras strategiska intressen identifieras.

I detta kapitel har mångfalden framhållits; en maktstruktur som kan karak
teriseras som acefal kan ha varit tongivande i regionen under större delen av 
yngre järnålder. De lokala eliterna, som utgjordes av familjegrupperingar ut
övade ett traditionellt inflytande inom ramen för sina herravälden. Under vissa 
omständigheter kunde grupperingar sannolikt uppnå ett större inflytande och 
vidga maktsfärer, men ett mer bestående inflytande förefaller ha varit svårt att 
upprätthålla. Perioden från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid framstår 
som en orostid. Aktiviteterna i gränsområdet intensifieras under den senare delen 
av denna period; krigsbyte offras, fornborgen på Stenshuvud brinner. Mot slutet 
av perioden uppförs Ales stenar, vapengravar anläggs, och hallen i Järrestad 
uppförs. I denna process kan ett visst inflytande från Bornholm spåras i vapen
gravarna. De turbulenta förhållandena tycks sedan ha stabiliserats. Aktiviteter
na i kustområdena ökade, och de bosättningar som etablerades synes ha varit i 
bruk fram till 900-talet. Den relativa stabilitet som det långa sexhundratalet 
förde med sig skall kanske ytterst ses mot bakgrund av den institutionalisering 
som hallsekvenserna i Järrestad och på andra håll har föreslagits representera. 
Samtidigt finns det inget som tyder på en mer omfattande centralisering till 
Järrestad eller någon annan plats i regionen, möjligen Ravlundaområdet undan
taget, där en centralitet kan ha grundats på platsens läge i förhållande till segel
leder mellan regioner snarare än dess läge i regionen. Kanske var det just plat
sens perifera belägenhet i regionen som gjorde den lämpad som mötesplats.

De lokala eliterna synes också fortsättningsvis ha utgjort en stor och inflytelserik 
grupp i regionen; av materialet att döma upprätthöll de sina förbindelser i den
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södra Östersjösfären, och en traditionell rituell praxis. Det ”västliga inflytande” 
som Järrestad antas ge uttryck för har inte avsatt några nämnvärda spår i ma
terialet i övrigt. Tvärtom står rituell praxis och de kontaktfält som upprätthölls 
i kontrast mot ett sådant inflytande.

De ledande aktörerna i den utveckling som skisserats bestod då å ena sidan 
av de lokala eliterna, och å andra sidan av den aristokrati som upprätthöll ett 
överherravälde i Järrestad, och kanske också på andra platser, exempelvis i Rav- 
lunda. De strategiska intressen som den förra gruppen i första hand värnade om 
bestod i att reproducera det lokala herraväldet, och en därmed sammanhäng
ande traditionell livsstil. De lokala eliterna behöver inte nödvändigtvis ha stått 
i konflikt med den aristokrati som upprätthöll överherraväldet; det är tänkbart 
att de istället drog fördelar av det. Genom att konstruera och vidmakthålla en 
lokal, traditionellt förankrad kollektiv identitet kan de ha tydliggjort sig, och 
bidragit till att definiera ramarna för interaktion med aristokratin som utövade 
överherraväldet och deras representanter.
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► Kungalevsorganisation och häradsindelning utgör hörnstenar i en fastare, ter
ritoriell maktstruktur som introduceras under sen vikingatid och tidig medeltid 
i Skåne (jfr Dodgshon 1987:162 ff). Eftersom orten Järrestad har namngivit 
häradet och dessutom är rumsligt knuten till kungalevet Tumathorp, så finns 
det anledning att avslutningsvis överväga Järrestad i förhållande till denna struk
tur, och att granska hur den yttrade sig i övrigt.

Den period som skall diskuteras motsvarar i stora drag den senare delen av 
skede 2 och skede 3 i Järrestad. Med utgångspunkt i hallmiljön bör omgestalt
ningen av denna ses som en del i ett större sammanhang. I kapitel 5 diskuterades 
hur det förmodade kulthuset kan ha blivit föremål för en rituell begravning, och 
att palissaden sannolikt monterades ned i samband med detta. Denna förändring 
uppfattades som en indikation på en ideologisk kursändring, och det föreslogs att 
ett nytt kulthus, sannolikt en 
gårdskyrka, uppfördes på en 
annan plats i den nära om
givningen. Samtidigt uppför
des den sista hallen i sekven
sen, och fruktbarhetskulten i 
anslutning till källorna för
modades ha levt vidare en tid.

Vänder vi oss till de and
ra hallsekvenserna, så upp
märksammades likheterna med den yngsta hallen i Tissøsekvensen. För Lejres 
vidkommande föreslogs att en mer genomgripande omdaning skedde; sekven
sen bröts och eventuellt uppfördes en palissadomgärdad gårdsanläggning ett 
kort stycke från det gamla residenset. I Toftegård och Slöinge upphörde sek
venserna, och efterföljare är svåra att spåra. Dessa förändringar skedde av allt 
att döma under 900-talets andra hälft. Samtliga hallsekvenser var således före
mål för omfattande förändring vid denna tid.

Mot slutet av 900-talet knyts den södra delen av Skåne närmare till ett ex
panderande danskt rike. De företeelser som kan kopplas till detta skeende är 
främst koncentrerade till sydvästra Skåne, där etableringen av Lund som regio
nens nya centralort framstår som en särskilt betydelsefull händelse. I den syd
östra regionen var förhållandena betydligt mer splittrade, vilket också är att 
förvänta mot bakgrund av de förhållanden som diskuterades i föregående kapi
tel. Ser vi till Skåne och de angränsande landskapen kan det konstateras att de 
platser och andra företeelser som kan förknippas med den territoriella makt
strukturen är ojämnt fördelade.

Utgångspunkten för den fortsatta analysen av regionen är att de variationer 
som figur 84 visar på innebär att maktstrukturen dels etablerades över en längre

8. En territoriell maktstruktur
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o O Kungalev (KVjb) 
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Fig. 84. En territoriell maktstruktur. Spridningen av ringborgar, kungalev, myntorter och köpinge- 
orter i Skåne och angränsande landskap.

A territorial power structure. The distribution of ringforts, royal demesnes, coinage and 
places with köpinge-names in Scania and adjoining provinces (Söderberg 2000:295).

tidsrymd, och dels att den anpassades till äldre lokala eller regionala förhållan
den (Anglert 1995). I denna mening kan analysen retrospektivt ge vissa in
blickar i äldre förhållanden. Syftet är att också försöka anlägga ett synkront 
perspektiv på Järrestad och sydöstra Skåne. I föregående kapitel framhölls att 
det fanns ett starkt behov att markera en kollektiv identitet i regionen, vilket 
sattes i samband med ett tilltagande västligt inflytande, och en ökad grad av
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interaktion. Genom att studera de källkategorier som på olika sätt kan förknip
pas med en territoriell maktstruktur och ett västligt inflytande, kan såväl Järre- 
stad som de regionala aktörerna belysas.

Häradsindelningen
Den äldsta, mer omfattande administrativa områdesindelningen i södra Skan
dinavien antas vara den jylländska indelningen i sysslor. Denna indelning är 
inte känd från danskt område i övrigt, där administrationen antas ha varit ba
serad på häradet. De jylländska sysslorna har föreslagits motsvara äldre byg
der, vilka ”ärvdes” av en stärkt centralmakt, och delades upp i mindre härader 
vid tiden för ”Jellingestatens” expansion, då behovet av en mer finmaskig ad
ministrativ indelning antas ha ökat (Dodgshon 1987:162 ff och anförd litt.). 
Det råder naturligtvis delade meningar om hur långt tillbaka i tiden häradet 
kan föras, och vad ordet betecknar. I kulturhistoriskt lexikon uppges ordet ”hä
rad” vara sammansatt av hær i betydelsen ”skara”, och ett ord som är besläk
tat med verbet ”rida” (KLNM 6:488 f). Ole Fenger har föreslagit att förleden 
hær har en mer allmän betydelse av ”folk”, och att efterleden kan vara det 
gammaldanska ordet ”rådh”, som i denna sammansättning kan ha betytt ”rådig
heds- eller maktområde” (Fenger 1989:41 f). Det äldsta skriftliga belägget för 
härader härrör från 1085, då flera själländska härader nämns i Knut den heli
ges gåvobrev.

Den äldsta, mer ”kompletta” förteckningen av de danska häraderna finns i 
Kung Valdemars Jordebok (KVjb), och denna indelning uppfattas sedan som 
förhållandevis stabil. Detta hindrar naturligtvis inte att gränser lagts om vid 
flera tillfällen, och att en del större förändringar också skedde (jfr Lundqvist 
1967). Också i den sydöstra regionen förekommer en del egendomliga gräns
dragningar. I föregående kapitel nämndes exempelvis den lilla enklaven i norr, 
som var omsluten av Färs, Albo och Ingelstad härader, men räknades till Herre
stads härad. Denna enklav, med byarna Tranås och Esperöd, fanns fram till 
1892; Mattias Karlsson föreslår att den uppkom efter 1387, då dessa byar i ett 
skötebrev uppges vara belägna i Albo härad. Det äldsta belägget för enklaven 
härrör från år 1447, då dessa byar uppges vara belägna i Herrestad härad (Karls
son 1988:149). Gränsen mellan Ingelstad och Järrestad framstår också som 
besynnerlig, och bör ha varit föremål för förändring under loppet av medelti
den. Det faktum att delar av Borrby socken, bland annat kyrkbyn i det äldre 
materialet uppges vara belägen i Järrestad härad, innebär att Östra Hoby socken 
vid kusten i öster, som räknades till Ingelstad härad, närmast utgjorde en en
klav. Också detta förhållande har diskuteras av Karlsson, som föreslår att Borrby
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införlivades i Järrestad härad under tidig medeltid som en följd av att vissa 
centraladministrativa uppgifter var knutna till kyrkan i Borrby (a.a.:32, 150 f).

För att återgå till häradsindelningen ur mer generell synvinkel, så råder det 
enighet om att den skånska häradsindelningen har en komplex tillkomsthisto
ria, och att den huvudsakligen bygger på två strukturer. Indelningen har varit 
föremål för upprepade diskussioner och analyser av arkeologer under senare 
decennier (exempelvis Tesch 1983; Andrén 1983; Callmer 1991a; Fabech 1993; 
Anglert 1995; Svanberg 1999, Helgesson 2002).

I de norra delarna av landskapet går häradsnamnen tillbaka på äldre bygde- 
namn, möjligen ursprungliga ”folkland”; dessa är följaktligen sekundära härads- 
namn. Flera av dem omnämns inte heller som härader när de först uppträder i 
det skriftliga källmaterialet, från 1085 och framåt1. De härader som är belägna 
utmed kusten i söder är däremot som regel namngivna efter en bebyggelseenhet 
eller en annan plats inom häradet, och utgör då härader med primära härads- 
namn. Gränserna mellan de södra häraderna sammanfaller som regel med större 
vattendrag. Detta anses vara ytterligare ett argument för att de är sent till
komna, i administrativt syfte, eftersom gränserna antas skära genom äldre byg
der som vuxit fram utmed åarna (KLNM 6:488 f; Tesch 1983; Helgesson 2002). 
Det har föreslagits att en bebyggelseexpansion tidigt ägde rum i de befolknings- 
täta södra delarna av landskapet, vilka i stora drag sammanfaller med kustnära 
slättområden, och att denna expansion bidrog till att sudda ut gränsområden 
mellan äldre bygder. Stora delar av kustbygderna antas ha utgjort samman
hängande odlingsbygder vid tiden för häradsindelningen (Callmer 1991a; Anglert 
1995:43 ff: Brink 1998:316 ff).

Svårigheterna att avgränsa äldre bygdeområden i den södra delen av regio
nen sydöstra Skåne framhölls också i föregående kapitel. Det är då intressant 
att konstatera att ett sådant gränsområde kan ha funnits i väster, i anslutning 
till häradsgränsen mellan Herrestads och Ljunits härader. Sten Tesch föreslår 
att ett glest befolkat område i den östra delen av Ljunits härad kan ha delat 
området med primära häradsnamn. Den äldre bebyggelsen i detta område är 
tämligen sparsamt representerad, och relativt sett få fornlämningar och fynd är 
kända. Området var skogsbevuxet långt fram i tiden, och topografin karakteri
seras av att backlandskapet går nästan ända ut till kusten. Detta område utgör 
också en dialektgräns, och en rad skillnader har iakttagits vad beträffar tradi
tionellt dräktskick och sedvänja under nyare tid (Tesch 1983:82, och anförd 
litt.). Ser vi till de resonemang som förts kring gravskicket så framstår Herre
stads härad som ett gränsområde, där båda systemen föreslås ha varit represen
terade (Svanberg 2003b:97 f). Frågan är emellertid hur stor vikt som kan läg
gas vid ett sådant gränsområde. Jämfört med gränsområdet mellan Albo och 
Järrestad framstår inte dess utbredning som särskilt omfattande.
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Den sydöstra regionen, som i detta arbete definierats utifrån de rituella 
begravningssystemen, var indelad i tre härader i söder, som namngivits efter orter 
med efterleden -stad; Herrestad, Ingelstad och Järrestad. Dessa utgjorde således 
primära häradsnamn. Men regionen innefattar också Albo eller Alsmarc i norr, 
det vill säga en bygd med ett sekundärt häradsnamn, vilket antas gå tillbaka till 
äldre ”folkland”. Ur bebyggelse- och ortnamnssynpunkt har det ofta framhållits 
att just gränsområdet mellan Järrestad och Alsmarc framstår som särskilt dis
tinkt i ett jämförande skånskt perspektiv (exempelvis Bolin 1931; jfr också Ej der 
1979). Denna problematik behandlades i föregående kapitel, där den regionala 
mångfalden betonades, men här sätts den så att säga på sin spets.

Den sydöstra regionens förhållande till en uppdelning i primära och sekun
dära härader illustreras av figur 85, där den ställs mot de områdesknutna ritu
ella system som identifierats av Svanberg. Av sammanställningen framgår att 
gränserna mellan primära och sekundära härader i stora drag tycks överens
stämma med utbredningen av de rituella systemen. Undantaget består av syd
östra Skåne, där det rituella systemet omfattar härader med såväl primära som 
sekundära häradsnamn. Det bör emellertid påpekas att gravskicket är dåligt 
känt i stora delar av de områden som är belägna i gränszonen mellan härader 
med primära och sekundära häradsnamn2.

Men även om gränserna inte är så skarpa som figuren visar, så kan det 
konstateras att den kollektiva identitet som det rituella systemet i sydost före
slås ge uttryck för varken korrelerar med äldre naturgeografiska gränser eller 
med yngre administrativa gränser. Vidare saknar den uniforma namngivningen 
av de tre häraderna i den södra delen av regionen paralleller i övrigt i Skåne, 
och bidrar till att förstärka intrycket av den sydöstra regionen som tudelad. 
Detta namnskick indikerar att området söder om Alsmarc omformades genom 
häradsindelningen. För denna uppfattning talar också den av Ej der påtalade 
och tidigare diskuterade gränsen mellan Ingelstad och Järrestad (kap 3). I fö
regående kapitel nåddes aldrig någon mer bestämd uppfattning kring hur det 
södra området kan ha varit indelat i bygder. Materialet tillåter, menar jag, 
endast en mer generell karakteristik av området, såsom präglat av variation. 
Det kan då vara på plats att redogöra för ett mer koncist förslag som framförts 
av Sten Tesch, som menar att den senare indelningen av det södra området i tre 
härader innebar en uppsplittring av två äldre bygdeområden. Dessa båda äldre 
bygder föreslås ha relaterat till varsin tingsplats, motsvarande Tingshögs- 
området i Herrestads härad, respektive Järrestad i Järrestads härad (Tesch 
1983). Tesch baserar sin uppfattning på att det är: ”karakteristiskt för de för
historiska centralbygderna utmed Skånes kust att de just är uppdelade på två 
häraden med köpingeorten som centralpunkt och med någon ur ortnamns
synpunkt gammal by som namngivare, där också tingsplatsen var belägen”.
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Fig. 85. Områdesknutna rituella system (streckade linjer) i förhållande till indelningen i primära 
(snedstreckat) och sekundära häradsnamn.

Territorially based ritual systems (dashed lines) in relation to the division into primary (slanting 
lines) and secondary hundred names, (based on Svanberg 2003b: 148; Anglert 1995:45).

Utifrån denna rumslighet, som är karakteristisk för Nybroån, argumenterar 
Tesch för att tingsplatserna omlokaliserades i förhållande till de nya rättskretsar 
som upprättades i samband med häradsindelningen. Tingsplatsen i Tingshögs- 
området flyttades till byn Stora Herrestad, vilken följaktligen namngav hära
det, och en ny tingsplats skapades i Ingelstad, vilken namngav det nya häradet 
(Tesch 1983:80).
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I de undersökningar som gjorts här har ambitionen främst varit att visa på de 
variationer som utmärker detta område, samtidigt som de gemensamhetsskapan- 
de faktorerna har betonats, av vilka begravningsskicket framstår som (arke
ologiskt sett) mest framträdande. Det är då värt att åter framhålla att begrav
ningsskicket inte var enhetligt i den västra av de båda bygder som Tesch skisse
rar, samtidigt som det överlappade bygdegränsen mellan det södra området 
och Albo i norr. Detta behöver i och för sig inte hindra att nämnda tingsplatser 
var gemensamma för dessa områden. Tingsplatser kan emellertid ha relaterat 
till något olika skalnivåer, och det bör nog inte helt uteslutas att platser som 
exempelvis den i kapitel 6 nämnda kung Inges grav vid Östra Ingelstad kan ha 
haft en funktion som samlingsplats under yngre järnålder.

Avslutningsvis bör det noteras att Järrestad är ett av få primära härader vars 
gränser inte sammanfaller med ett större vattendrag. Istället genomkorsas själva 
centralbygden av det största vattendraget i denna del av regionen. Detta förhål
lande kan ses i relation till de gränser som i övrigt separerade de primära härade
rna i söder. Av totalt elva gränser sammanfaller samtliga utom en med ett större 
vattendrag. Gränsdragningen i den sydöstra regionen innebar således att den 
förhistoriska centralbygden i Järrestad inte splittrades upp, till skillnad från 
centralbygden vid Nybroån och flera av de andra, administrativt indelade härade
rna i söder.

Maktstrukturens beståndsdelar
De källkategorier som skall diskuteras i detta avsnitt kan med något varierande 
grad av säkerhet belysa olika aspekter av hur en senvikingatida och tidigmedel
tida centralmakt implementerades på regional nivå. Inledningsvis skall en rad 
platser diskuteras som kan antas ha varit av central betydelse i den territoriella 
maktstrukturen. Förekomsten av kronogods och kungligt släktgods kan disku
teras utifrån ett knapphändigt skriftligt källmaterial. När det gäller köpinge- 
orter och husbyar finns inget sådant källmaterial att tillgå (förutom de äldsta 
skriftliga beläggen). Kopplingen till centralmakten är i dessa fall således hypo
tetisk. De olika kategorierna fördelar sig i regionen enligt figur 86.

Kronogods och släktgods
Tre orter i den sydöstra regionen omnämns som kungalev i Kongelevs-listen 
(KVjb 1:118); ”Raflunda med sit tilliggende” i Albo, Tummæthorp i Järrestad 
härad, och Arucelund (nuv. Nedraby) i Ingelstad härad invid Nybroån och grän
sen mot Herrestad härad (Andrén 1983; jfr också Strömberg 1961a, Tesch 1983: 
87 f). Dessa orter är belägna i anslutning till de platser och områden i regionen
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Fig. 86. Spridningen av platser som associeras med en territoriell maktstruktur i den sydöstra 
regionen.

The distribution of places associated with a territorial power structure in the southeast 
region.
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som tillmättes centrala funktioner i föregående kapitel. Kanske är det signifika
tivt att den rumsliga relationen framstår som relativt sett minst distinkt i områ
det kring Nybroån i väster, där ett bygdecentrum inte träder fram lika tydligt 
som i Ravlunda och Järrestad. I detta område finns emellertid också en, eller 
rättare sagt två köpingeorter som är belägna närmare det förmodade äldre bygde
centrum i Tingshögsområdet, och som kan ha fyllt funktioner inom ramen för 
den territoriella maktstrukturen (jfr Tesch 1983, 1993).

Begreppet kungalev är problematiskt av flera skäl, inte minst för att förete
elsen endast är omnämnd i KVjb, där den inte ”förklaras”. Vad som hörde till 
konungalev räknas upp i Kongelevs-listen. Det gäller mindre områden, som 
öar, halvöar och skogar, orter och landsdelar, samt skatten från Frisland. Den 
mest långtgående analysen av kungaleven har utförts av Anders Andrén (1983); 
analysen har kritiserats bland annat för den tidiga dateringen av kronogodsets 
tillkomst, vilken har stora konsekvenser för synen på kungalevens funktioner 
och betydelse (Leegard Knudsen 1988; jfr också Pettersson 2000:49 ff).

Det råder emellertid i stort sett enighet om att de orter som benämns kunga
lev skall betraktas som kronogods. En åtskillnad mellan kronogods och kung
ligt släktgods är känd från andra delar av Norden och Europa3. Sedan går emel
lertid åsikterna isär. När det gäller kungalevens funktioner tar Andrén fasta på 
vissa skrivningar i kungalevslistan, och karakteriserar kungalev som kronans 
kungsgårdar eller förvaltningsgårdar, med tillhörande egendomar och rättighe
ter. En del orter, i den sydöstra regionen endast Ravlunda, nämns i kungalevs
listan med pertinensformeln ”med sina tillägor”, vilken i en annan del av KVjb 
är knuten till regelrätta godsbildningar. Vidare betecknas i ”Hallandslistan” 
(KVjb) samtliga i detta landskap belägna kungalev som mansio, det latinska 
begreppet för huvudgård eller storgård (Andrén 1983:34). Utifrån dessa ledtrå
dar får det anses vara troligt att kungaleven i flera fall var godsliknande enhe
ter (jfr Theliander 2000).

Utöver kungalevets funktion som forvaltningsgård (i ett godskomplex), före
slår Andrén att kungalevet var ”den grundläggande enheten i den kungliga makt
apparaten, dels som residensgårdar för det resande kungadömet, dels som lokala 
centra, varifrån de kungliga rättigheterna har kunnat hävdas i land, sysslor och 
härader” (a.a.: 36). Denna uppfattning grundas dels på att flera kungalev nämns 
i berättande källor och urkunder under 1000- och 1100-talet i förbindelse med 
kungamakten4, och dels på att många av kungaleven under 1000-talen är mynt
orter. Myntningen var ett regale, en kunglig rättighet, och en äldsta myntserie 
med identifierbara präglingsorter från omkring 1020 kan i fyra fall av fem knytas 
till myntorter som omnämns som kungalev i KVjb. Ett fortsatt starkt samband 
mellan kungalev och myntort rådde under 1000-talet, och ett stycke in i 1100- 
talet (Andrén 1983:47). I den sydöstra regionen antas myntning ha ägt rum i
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Tommarp mellan åren 1047 och 1086, där tre mynttyper är kända som till
skrivs tre regenter (kap 6).

Dessa källor ligger också som grund för dateringen av kungalevsorganisa- 
tionen till perioden cirka 1000-1020, vilket i övrigt diskuteras utifrån indika
tioner på ett äldre förvaltningssystem, och hypoteser kring ”Jellingstatens” ex
pansion. Det äldre systemet antas ha varit baserat på husbyar, vilka uppvisar 
ett visst rumsligt samband med den inledningsvis nämnda jylländska indelningen 
i sysslor, och föreslås härröra från tiden innan kronogods skildes ut från patrimo- 
niegods. Som tidiga centraladministrativa orter framhålls husbyarna, som inom 
danskt område återfinns främst på Jylland, där det finns högst en husby per 
syssla i ett bälte som sträcker sig över mellersta Jylland, och i en syssla i södra 
Jylland5. En husby finns också på Fyn, en på norra Själland, och en på Lister
landet mellan Skåne och Blekinge (Andrén 1983:50 f och anförd litt). I några 
av de jylländska distrikten finns också de flesta av de runstenar som knutits till 
Jelling-släkten (Randsborg 1980:27 ff). Ett antal skånska husbyar som upp
märksammats och varit föremål för debatt skall diskuteras i ett senare avsnitt.

Som ytterligare en indikation på kungalevens ålder, och på de politiska sam
manhang som de kan tänkas ingå i, diskuteras de senvikingatida ringborgarna, 
vilka antas ha ett samband med kungamaktens expansion och etablering på 
överregional nivå (Randsborg 1980; Stilling 1981). Ringborgarna kan i några 
fall daterats tämligen precist, inom perioden 980-1000 (jfr dock Nielsen 1990), 
och Andrén diskuterar några av de samband som ringborgar, kungalev och 
mynt/myntorter uppvisar6. Utifrån dessa och andra indicier föreslås att urskiljan
det av ett kronogods, i form av kungalev, skedde i stora delar av det danska 
kungadömet under perioden 1000-1020. Av kungalevslistan framgår också att 
det fanns betydligt fler kungalev i de östra delarna av Danmark än i de västra 
delarna, där den kungliga maktbasen i betydligt större utsträckning grundades 
på kungliga släktgods, patrimonium, dit husbyarna också har räknats. Detta 
står i kontrast till förhållanden i Sverige, där husbyarna på goda grunder knyts 
till kronogodset ”Uppsala öd”.

Kronogodset uppfattas inte sällan som mer statisk i förhållande till släkt
godset, det vill säga att denna godsmassa inte var föremål för uppsplittring vid 
arvsskiften och transaktioner i så hög grad som släktgodsen.. Det finns emeller
tid anledning att förhålla sig skeptisk till det senare, att denna godsmassa sällan 
var föremål för transaktioner (jfr Pettersson 2000; Nicklasson 2001). Som ett 
konkret exempel kan nämnas en notis i KVjb som rör en i Helsingborg verk
ställd överlåtelse eller ”skötning” av jordegendom i kungalevet Gårdstånga, vil
ken förvärvades av Abbot Jon av Öved (jfr Bååth 1925:258). Indikationer på att 
transaktioner eller donationer kan ha ägt rum finns också i en del andra fall (An
drén 1983:55; jfr Söderberg 2000:297 ff). Det förefaller sannolikt att regenterna
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vid behov använde sig av kronogodset som en strategisk resurs, inte minst i 
alliansskapande syfte, och kungaleven kan därmed tänkas representera en mer 
dynamisk godsmassa än vad som ofta antagits. Detta innebär att de egendomar 
som benämns kungalev i KVjb inte kan ses som en ”komplett” förteckning av 
en godsmassa som bevarats intakt. Kungalev och kronogods har sannolikt av
yttrats och tillkommit fram till jordebokens dagar. Samtidigt är det viktigt att 
framhålla att den struktur som kungaleven i KVjb ger uttryck för i stora drag 
framstår som representativ för äldre förhållanden, vilket inte minst Andréns 
undersökning visar på. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt, men i likhet med 
ovan relaterade exempel kan man tänka sig att avstyckningar var vanligare 
förekommande än överlåtelser av hela kungalev.

Även om uppfattningarna om kronogodset kan nyanseras något i detta av
seende, så var släktgodsen i betydligt större omfattning föremål för arvskiften, 
donationer, nyförvärv och konfiskeringar. Andrén antar att de huvudgårdar 
och jordgegendomar som nämns i KVjb, men som inte anges vara kungalev, 
skall uppfattas som släktgods. Större sammanhängande egendomar var kon
centrerade till delar av Jylland och Fyn, medan egendomarna på Själland, Lolland 
och Falster främst bestod av strögods. Några huvudgårdar fanns också i Hal- 
land, men KVjb innehåller ingen information om vare sig huvudgårdar eller 
strögods i Skåne. Av andra berättande källor och urkunder, i synnerhet dona
tioner från enskilda regenter och medlemmar av kungafamiljen, framgår emel
lertid att kungliga egendomar fanns i alla delar av Danmark, inklusive Skåne, 
under 1000- och 1100-talen. Även i denna kategori nämns flest huvudgårdar i 
Jylland och på Fyn, medan egendomarna är färre och mindre i Skåne, Blekinge 
och Halland (Andrén 1983:41 ff). Den geografiska snedfördelningen av krono
gods och släktgods som framträder tolkas så, att kungaleven var organiserade 
i två system. I väster kan de fåtaliga kungaleven, som regel ett per syssla, i 
princip ha ersatt de äldre husbyarna. Kungamaktens maktbas vilade i denna del 
av riket således främst på de egna släktgodsen. I öster utgjordes maktbasen 
huvudsakligen av kungaleven.

De donerade egendomarna i Skåne finns främst i området kring Lund i väs
ter, och i den nordöstra delen av landskapet (a.a.:44; jfr Anglert 1995:46). I den 
sydöstra regionen är endast några få sådana överlåtelser kända. Ett halvt bol 
donerades till Lundakyrkan i Sövestad (1085), liksom åtta bol i Stora Herre
stad i Herrestads härad. Vidare nämns i Necrologium Lundense en kunglig 
donation till domkyrkan av ett halvt bol i Skepparp (Scipendorp) vid Ravlunda 
och ett halvt bol i Rörum (Rytharvmi) nära häradsgränsen i söder (Ejder 1958:80, 
89; Svensson 2002:84 f, 93). Slutligen donerades kyrkan S:t Laurentius i Sim
rishamn år 1161 till klostret i Tumathorp7.1 de båda förstnämnda fallen indikerar 
formuleringarna i gåvobrevet att dessa egendomar tillfallit kungen som fredköp.

413



I de senare fallen ansluter egendomarna rumsligt till kungaleven, vilket öppnar 
för möjligheten att dessa egendomar, i likhet med en del andra donationer i 
Skåne, kan ha styckats av från kungalevens tillägor (jfr Anglert 1985:46). Erin
ras bör då Riddersporres diskussion (kap 3) kring jordnaturen i Järrestad, som 
i det äldsta skriftliga källmaterialet dominerades med eftertryck av ett central- 
kyrkligt ägande. En uppenbar möjlighet är då att dessa egendomar i likhet med 
stora delar av det tidiga kyrkliga jordägandet har sin grund i donationer från 
kungligt håll.

I Skånelandskapen är det rumsliga sambandet mellan kungalevsorganisation 
och häradsindelning generellt sett starkt. I Skåne fanns som regel ett kungalev i 
varje härad, men fem härader saknar kungalev. Andrén föreslår att kungaleven 
kan ha utgjort administrativa centra för uppbördsområden vilka i de flesta fall 
motsvarade ett härad, och undantagsvis två, och avsaknad av kungalev i ett 
härad kan då också, utifrån ovan förda resonemang, tänkas bero på att orter 
som var kungalev avyttrats innan de registrerades i ICVjb. Andrén diskuterar 
också möjligheten att kungaleven relaterade till en äldre indelning i bygder, 
vilket i så fall innebär att häradsindelningen inte kan vara mycket äldre än det 
första skriftliga belägget från 1085. Som nämndes ovan ansluter Sten Tesch 
(1983:87) till den senare uppfattningen, och menar att det faktum att Herre
stads härad saknar kungalev beror på att Herrestad och den västra delen av 
Ingelstad tillsammans utgjorde en äldre bygd, inom vilken kungalevet var cent
ralt beläget. I enlighet med detta resonemang skulle kungalevet i Tommarp ha 
relaterat till Järrestad och den östra delen av Ingelstad härad.

Kungaleven anlades, menar Andrén, i syfte att etablera de kungliga rättighe
terna på lokal nivå, och i ett sådant perspektiv utgjorde de en nödvändig infra
struktur. I södra Skåne är de belägna på jämna avstånd, omkring 20 kilometer, 
vilket antyder att lokaliseringen i viss mån kan sammanhänga med nåbarhet. 
Möjligen tyder det regelbundna mönster, som kungaleven i den sydöstra regio
nen också utgör en del av, på att kungaleven etablerades tämligen samtidigt i 
den södra delen av landskapet (jfr Anglert 1995:44, fig. 14). Den regelbundna 
fördelningen av kungalev i söder kontrasterar mot förhållandena i nordöstra 
Skåne, där tre kungalev som relaterade till respektive Göinge, Gärd och Villands 
härader var belägna nära varandra i öster, där häradsgränserna stötte samman. 
Andra förutsättningar och behov tycks således ha styrt lokaliseringen av kungalev 
i denna region (jfr fig. 84).

I de diskussioner som skall föras i detta kapitel tar jag särskilt fasta på det 
samband som i KVjb råder mellan kungalev och allmänningsmark. Ordet ”all
männing” är känt från äldre svenska, danska och norska texter; etymologin är 
osäker, men ”begreppsmässigt täcker det i äldsta tid något som ingen hade 
någon form av särrättigheter till” (KLNM 1:95). I de äldsta skriftliga källorna

414



från 1100- och 1200-talet används allmänningsbegreppet om områden som 
inte är uppodlade och som regel var täckta med skog, och om vattendrag, strän
der och liknande som ingen enskild individ eller kollektiv hade särrättigheter 
över. I Kongelevs-listen betecknas allmänningar kungalev (KVjb 1:119). I Skåne 
nämns fyra allmänningar explicit som kungalev: Alminning, Thyumcen, Hørswith 
samt Stening, og Byer opstaaet deraf (KVjb 1:118). Av dessa har de två senare 
identifierats, och anses beteckna området söder om kungalevet i Asum, Färs 
härad respektive Stenestad på Söderåsen. Detta diskuteras av Tesch (1983:90 f 
och anförd litt.), som fäster särskild vikt vid detta samband i diskussionen kring 
den senvikingatida kolonisationsprocessen i Ystadsområdet. Utifrån skrivninga
rna i kongelevs-listen framstår det som en rimlig hypotes att mer generellt sätta 
kungamaktens expansion under sen vikingatid och tidig medeltid i samband 
med exploatering av allmänningsmark. Ett viktigt syfte kan ha bestått i att 
donera eller överlåta jordegendomar mer eller mindre temporärt till hirdmän, 
kyrkliga institutioner, och allierade släktgrupperingar.

De uppgifter som relaterats, om Tommarp som kungalev, uppgiften om en 
kunglig donation i Simrishamn, och den centralkyrkligt dominerade jordnaturen 
i Järrestad indikerar att det kungliga ägandet i detta område sträckte sig utöver 
orten Tommarp. Utifrån analogier med förhållanden i Ravlunda och Arvalund, 
ligger det nära till hands att förmoda att kungalevet i detta fall motsvarade den 
yngre järnålderns godskomplex. Det finns emellertid inte något direkt stöd för 
en sådan hypotes i det skriftliga källmaterialet, inte heller att kungalevet hade 
en bakgrund i ett äldre kungligt släktgods. Tvärtom indikerar de skriftliga käl
lorna att de kungliga släktgodsen i Skåne var jämförelsevis få och små, och 
koncentrerade till regionerna i sydväst och nordost. Det bör då påpekas att 
kungalevens bakgrundshistoria överhuvudtaget är höljd i dunkel8. Kungalev 
kan ha köpts, konfiskerats eller mottagits som gåva (Andrén 1983). Möjlighe
ten att vissa kungalev kan ha sin bakgrund i ett äldre kungligt jordägande får 
emellertid också anses stå öppen (jfr Brink 2000:73). Slutligen kan man i några 
fall tänka sig att kungalev (i betydelsen kungsgård) kan ha uppkommit mer 
direkt som en följd av att anspråk riktades mot allmänningsområden.

Avslutningsvis skall det konstateras att problematiken kring Järrestads för
hållande till det yngre kronogodset påminner inte så lite om de diskussioner som 
förts kring de svenska husbyarna. Dessa utgjorde, som nämnts, centraladminist
rativa enheter i det likaså svårfångade medeltida kronogodset ”Uppsala öd”, 
den svenska motsvarigheten till kongelevsorganisationen9. I några husbyar har 
det varit möjligt att arkeologiskt visa på dessa orters betydelse och koppling till 
ett elitskikt också under tidigare skeden. En stark koppling mellan husbyar, stor
högar, och centralområdesindikerande namnkomplex av det slag som diskutera
des i kapitel 6 finns också i vissa regioner. Den eventuella kontinuitet mellan den



yngre järnålderns ”centralplatser” och husabyarnas senare funktioner som 
kungsgårdar tonas i den moderna forskningen som regel ned. Gruppen som 
helhet antas, som diskuterades ovan för kungalevens vidkommande, ha formerats 
under en längre period. Brink visar i sin genomgång av husbyn som namnform 
betraktad att denna ofta är sekundär i landskapet. Namnformen ”har normalt 
ersatt ett äldre namn på en befintlig bebyggelse. Mot denna bakgrund är det 
fåfängt att försöka arkeologiskt datera husabyar” (Brink 2000:73).

Husabyar

Namnformen förekommer också i Skåne, vilket av olika skäl inte har uppmärk
sammats i någon högre grad. Namnformen -husa är plural av ”hus”, och anses 
indikerar förekomsten av en gård med flera hus som kan tänkas skilja sig från 
omgivningen, genom storleken eller på annat sätt (Tesch 1983: 65 ff; jfr Hall
berg 1989a och diskussioner i Olausson, red. 2000). Sammanlagt 22 samman
satta namn med efterleden -husa har identifierats i den södra delen av Skåne 
(Tesch 1983; jfr Hallberg 1989). Åtta av dessa är belägna i den sydöstra regio
nen, och ytterligare några i angränsande härader. Namnformen föreslås av Tesch 
representera bebyggelseenheter som utgjorde stödjepunkter i samband med att 
den territoriella maktstrukturen etablerades i Skåne (Tesch 1983:85 f samt ap
pendix II; 1993:72 f). Riddersporre har diskuterande en liknande koppling i 
analysen av husbyn Kabusa (Riddersporre 1997:118 ff och anförd litt.).

Tesch redovisar de gemensamma drag som han menar att de skånska hus
byarna uppvisar (jfr Hallberg 1989a). Som regel tonar de fram tämligen sent i 
det skriftliga källmaterialet; de äldsta beläggen dateras som regel från 1300- 
talet och fram till omkring 1600. Namnformen är då i första hand knuten till 
ensamgårdar, i några fall dubbelgårdar. Endast i fem fall kan den förknippas 
med historiskt kända byar. Enheternas lokalisering beskrivs som perifer, eller 
semiperifer, sett i relation till de äldre bygderna. I flera fall finns de i högt be
lägna terrängavsnitt, som idag är skogsbevuxna, men en av dem, Kabusa vid 
Kabusaån, är belägen i nära anslutning till havet. Vidare är de ofta belägna 
nära häradsgränser, och nära äldre vägleder och bildar enklaver som är be
lägna i utkanten av socknar, vilket indikerar att de var separata enheter, vid 
sidan av socknarna. Inägorna är sällan större än 0,5 km2. I en del fall menar 
Tesch att det finns indikationer på vikingatida gravfält i anslutning till dessa 
enheter, i områden som i övrigt framstår som glest bebyggda eller öde under 
denna period (Tesch 1993:72). I några fall intar enheterna intressanta lägen i 
förhållande till platser med runstenar, exempelvis i Bjäresjö, i området kring 
Hällestad i sydvästra Skåne, och i anslutning till Villie, närmare den sydöstra 
regionen. Namnformerna innehåller som regel ett mansnamn som förled, vilka
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inte direkt kan förknippas med någon hög status; namnen är som regel nord
iska, och kan härröra från högmedeltid men också vara äldre. I några fall, 
exempelvis Bjäresjö har förleden en topografisk betydelse. Flera av namnforme
rna karakteriseras som urspårade, och kan i dess yngre former inte omedelbart 
sättas i samband med formen ”hus” (Hallberg 1989a:121; jfr Tesch 1993:72).

I den sydvästra delen av regionen är de två ovan nämnda husa-enheterna av 
särskilt intresse, inte minst för att de har varit föremål för arkeologiska under
sökningar och kulturgeografiska analyser. Kabusa (Kabhusse 1366) vid Kabusa- 
åns mynning diskuterades kort i föregående kapitel. En huvudgård i Kabusa är 
känd i det skriftliga källmaterialet (1366). Riddersporre har analyserat de äldsta 
lantmäteriakterna och rekonstruerat storgården, vars ägor sträckte sig utmed 
kusten mellan Nybroån och Kabusaån, medan byn var belägen strax öster om 
Kabusaån (Riddersporre 1997:118 ff och anförd litt.). På tofterna öster om 
bybebyggelsen har senvikingatida bebyggelselämningar framkommit vid en 
mindre undersökning, och i anslutning till den rekonstruerade storgårdstoften 
finns marknamnet Snäckedal och strax öster om ån finns Båtkullstoften, med 
indikationer på en båtlänning. Utifrån dessa indikationer har platsen föresla
gits vara en ledungshamn (Tesch 1983:69).

En annan husa-enhet som rönt särskild uppmärksamhet är Bjäresjö, i den 
västra delen av Herrestad härad (Bierghusa 1344-1366). I Bjäresjö finns flera 
runstenar av efter Jelling-typ, och en arkeologisk undersökning vid den roman
ska stenkyrkan i byn visar att en huvudgård etablerades på denna plats under sen 
vikingatid. Gårdsbebyggelsen kunde följas i tre faser, fram till 1300-talets mitt, 
då den flyttade ut från byn till närbelägna Bjärsjöholmssjön. Namnet 
Bierghusabolm omnämns 1344 (Callmer 1992:411 ff). Dateringen av etablerings
fasen, belägenheten invid en kyrka, och den senare utflyttningen framstår som 
representativ för ett stort antal huvudgårdar runtom i Skåne och Danmark.

De övriga husa-enheterna i regionen står i skarp kontrast mot dessa båda 
enheter i sydväst. Samtliga sex enheter är belägna på Linderödsåsen, i den väs
tra, ur bebyggelsesynpunkt synnerligen perifera delen av Albo härad, i några 
fall nära landsvägar på Buhrmanns karta år 168410. Möjligen skall denna loka
lisering ses i relation till de husa-enheter som är belägna utmed ett förmodat 
allmänningsstråk mellan Ystads- och Lundaområdet. Tesch föreslår att dessa 
enheter kan ha fungerat som strategiskt lokaliserade utposter i en centralt diri
gerad kolonisationsprocess, som utöver att ha fyllt kommunikativt viktiga funk
tioner i relation till dessa vägstråk också kan ha syftat till att stimulera nyod
ling och bebyggelseutveckling i dessa allmänningsområden (Tesch 1993:72).

Dessa hypoteser har kritiserats (Hallberg 1989a; jfr också Skansjö 1992:19). 
Hallbergs kritik är mest utförlig, och riktas i synnerhet mot uppfattningen att de 
skånska husanamnen i likhet med de svenska husbynamnen skulle representera
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”ett senvikingatida/tidigmedeltida system av kungliga förvaltningsorter”. Ur 
språkhistorisk synpunkt menar han att det inte är säkert att de skånska namnfor
merna verkligen innehåller ett ”nobiliterande” pluralt -husa, och föredrar att 
ange pluralformen inom parentes: -hus(a) (Hallberg 1989a:121 f).

Tesch har bemött denna kritik, och menar att den delvis bygger på missför
stånd. Enheterna föreslås vara utposteringar i en centralt dirigerad kolonisations- 
process, inte centraladministrativa orter i stil med de svenska husabyarna (Tesch 
1993:73; jfr också Riddersporre 1997:134). Enheternas koppling till en kunga
makt är naturligtvis spekulativ, och uppgifterna om jordnaturen tycks, åtmins
tone ytligt sett, inte heller leda i denna riktning. Av de äldsta beläggen framgår att 
jordnaturen som regel är frälse. Några enheter ägdes av ärkesätet eller kanik- 
samfundet; endast i något enstaka fall är enheten att betrakta som kungligt strö- 
gods. Hallberg konkluderar: ”Något tidigmedeltida kungagods tycks inte före
komma, åtminstone inte ”kongelev” motsvarande Uppsala öd (jfr husabyarna) 
och det i Kong Valdemars Jordebog iakttagbara materialet” (Hallberg 1989a: 122).

En möjlighet som inte diskuteras av Hallberg är att enheterna i Albo kan ses 
mot bakgrund av den nämnda formuleringen i KVjb, om kungalevet Ravlunda 
”med sitt tilliggande” och de ovan diskuterade sambanden mellan kungalev 
och allmänning. Ravlundadomänen är inte närmare känd, men flera indikatio
ner tyder på att den var mycket omfattande (Svensson 2002). Donationen av 
ett halvt bol i Skepparp har nämnts, vilket är det äldsta belägget på ”ett inne
hav som i senare historiska handlingar utgörs av en enorm kronoskog som 
sträcker sig över hela häradets ytterområden” (Svensson 2002:85). Den likaså 
nämnda kungliga donationen av ett halvt bol i Rörum, nära häradsgränsen mot 
Järrestad är av intresse, eftersom den indikerar kronogodsets stora omfång i ett 
tidigt skede, innan egendomarna styckades upp. Delar av det omfattande inne
havet bevarades emellertid i kronans ägo, under Gladsax slott och län, fram till 
1621 då det blev föremål för en omfattande bytestransaktion. Svensson upp
märksammar omnämnandet av en Kungens ora under Skepparps fång, som 
ingick i denna godsmassa, och noterar också ortnamnen Kungsmölle och Kungs- 
landshus i Ravlunda socken, som också är indikationer på kronoegendom. Som 
ytterligare en indikation på ett omfattande kungligt ägande nämner Svensson 
en senmedeltida uppgift om en allmänningsskog som sägs sträcka sig från havet 
in i Sankt Olofs socken. Denna sätts i samband med uppgifter i ett kungligt 
bytesbrev år 1624 som, förutom allmänningsskogen i Brösarps socken nämner 
en Kongens ora i Elmults by i Sankt Olofs socken (a.a.:85, not 24)11.

Köpingeorter

Namnformerna kaupangr, köping och köpinge förekommer under vikingatid 
och medeltid i olika delar av Norden som namn på handelsplatser eller som
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appellativ med betydelsen köpstad (KLNM 10:106). Totalt är elva orter med 
köpingenamn kända i Skåne, och en i vardera Halland och Blekinge. I Skåne är 
orterna fördelade på sex platser. Dessa uppvisar några gemensamma drag i för
hållande till orter med efterleden -köping i andra delar av Skandinavien, vilket 
gör att de ibland har betraktats som en enhetlig grupp med en gemensam till
komsthistoria; en slags ”köpingesyntes”. De är lokaliserade ett stycke uppströms 
ett vattendrag, och till skillnad från de andra köpingarna utanför Skåne utveckla
des de aldrig till städer. Däremot är de som regel belägna i närheten av en plats 
som så småningom utvecklades till stad. Ortnamns- och historieforskningen har 
intresserat sig för köpingorterna sedan Adolf Schiick uppmärksammade dem i 
sin studie om stadsväsendets uppkomst (Schiick 1926). Den arkeologiska forsk
ningen kring köpingeorterna var särskilt omfattande från andra hälften av 1960- 
talet och fram till 80-talet, då ganska omfattande undersökningar ägde rum, främst 
i Löddeköpinge i sydvästra Skåne, och i Stora och Lilla Köpinge i Ystadsområdet. 
De åsikter som under årens lopp presenterats skiljer sig en del, inte minst beträf
fande orternas dateringar och funktioner (Söderberg 2000b och anförd litt.).

Sett i ett längre tidsperspektiv, under yngre järnålder och medeltid, framstår 
köpingeorterna i flera fall snarast som ett slags alternativa lokaliseringar av ”mark- 
nadsrelaterade” funktioner, vilka inte sällan förefaller att ha bedrivits i större om
fattning på mer gynnsamma, närbelägna platser. Källmaterialet varierar starkt 
från plats till plats, men i flera fall, i synnerhet i Löddeköpinge, är de vendel- och 
vikingatida aktiviteterna omfattande. Dessa ägde rum dels inom ett område som 
antas ha varit omgärdat av en vall, men också i angränsande områden, exempelvis 
den historiskt kända byn. Kring 900 förefaller aktiviteterna i det förstnämnda 
området upphöra, medan aktiviteterna i byn fortsatte; under 900-talets andra hälft 
intensifierades aktiviteterna i denna by och i grannbyn Borgeby, där en förmodad 
ringborg uppfördes, eller var i bruk vid denna tid (Svanberg & Söderberg 1999).

Området vid Nybroån uppvisar vissa likheter med denna utveckling. Vendel- 
och vikingatida aktiviteter har registrerats både Stora och Lilla Köpinge, men 
först mot slutet av 900-talet intensifierades aktiviteterna. Dessa beskrevs över
siktligt i föregående kapitel och skall inte diskuteras mer i detalj. Här skall helhe
ten framhållas, och det jämförande perspektivet. Det står klart att kungamakten 
under sen vikingatid visade ett stort intresse för flera av de sydskånska köpinge
orterna och områdena kring dessa. Köpingeorterna vid Nybroån ansluter till ett 
övergripande mönster som karakteriseras av ett nära rumsligt förhållande till 
kungalev, ringborgar eller liknande replipunkter. Vidare finns det ofta en kopp
ling till tidigkristna manifestationer, såsom tidiga kyrkor, begravningsplatser och 
liknande (Söderberg 2000b:296 ff, tabell 1 och 3).

Samband av liknande art kan, utöver i nämnda områden, med något varie
rande tydlighet urskiljas i anslutning till Lagan och Laholm i Halland, i området
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vid Råån och Helsingborg, vid Foteviken och Hököpinge samt Trelleborg och 
Gylle i sydvästra Skåne. Förhållandena i nordost, kring Vramsån och Helgeå i 
nordöstra Skåne, och vid Lyckebyån i Blekinge, utmärks också av ett nära 
rumsligt förhållande mellan kungalev och köpingeort, men får i dessa fall be
tecknas som mer diffusa. I några fall ger köpingeorten snarast intryck av att ha 
varit ett projekt som inte kom att förverkligas, och det bör inte uteslutas att 
företeelsen som grupp betraktad skall ses i relation till ärkebiskopliga strävan
den under ett mer framskridet skede av medeltiden (Callmer 1984).

Slutligen skall orten Kivik, som är belägen i anslutning till Ravlundakomplexet 
i Albo härad också nämnas. Kivik benämndes Kywig år 1532 och Kiøbewig år 
1571 (KLNM 10:109). Lämningar efter ett kapell och ett Nicolaigille är kända 
från Kivik (Svensson 2002) och en mindre arkeologisk undersökning har ut
förts på strandvallen norr om fiskeläget, där lämningar efter vad som uppfatta
des vara en tidigmedeltida säsongsmässigt utnyttjad bebyggelse framkom 
(Magnusson 1948:177 ff). Det kan då konstateras att Kivik påminner starkt 
om den ovan anförda aspekten av köpingeorterna, nämligen att de ofta fram
står som alternativa lokaliseringar i förhållande till närbelägna platser där ak
tiviteter som omfattar handel, utbyte och specialiserat hantverk synes ha varit 
mer omfattande. Svensson föreslår att de medeltida aktiviteterna i Kivik skall 
ses i relation till ett ärkebiskopligt godsinnehav i Albo, som var knutet till Södra 
Mellby socken, inom vilken Kivik är beläget. Aktiviteterna vid Verkeån synes 
ha varit av betydelse in i tidig medeltid. Dendrokronologiska provtagningar av 
de pål- och stolpkonstruktioner som spårats vid Verkeåns mynning visar att en 
spärr på denna plats kan ha uppförts under 1070-talet (Dahlén och Theander 
1993). Det förefaller sannolikt att dessa aktiviteter skall ses i relation till kunga- 
levet i Ravlunda, där häradstinget var beläget, och där yngre skriftliga källor 
indikerar att årliga marknadsaktiviteter kan ha varit av betydelse längre till
baka i tiden (Svensson 2002:86). Svensson föreslår att Ravlunda och Kivik un
der medeltiden relaterade till den kungliga respektive ärkebiskopliga maktsfären, 
och att aktiviteterna i Kivik var en bidragande faktor till att Ravlunda förlo
rade i betydelse under medeltiden (a.a.:93 ff). Kivik påminner därmed om flera 
av köpingeorterna som uppvisar en stark knytning till ärkebiskopssätet (Callmer 
1984; Söderberg 2000b). Därmed upphör emellertid likheterna mellan flera av 
köpingeorterna och Kivik. Den senare platsen var sannolikt inte av betydelse i 
det senvikingatida skedet.

Avslutningsvis skall det framhållas att orter med namnformen -köpinge sak
nas i både Albo och Järrestads härad. Detta är mindre vanligt i Skåne, eftersom 
köpingeorterna som regel var belägna i anslutning till häradsgränserna i vatten
dragen. I den sydöstra regionen ansluter endast området vid Nybroån till det 
tidigare nämnda övergripande mönstret under sen vikingatid.

420



Senvikingatida skattfynd
De senvikingatida skattfynden i regionen kan belysa aktörer på regional nivå och 
i förhållande till övergripande maktstrukturer. I detta sammanhang ägnas störst 
intresse åt skattfynd som indikationer på hur sociala relationer och kontaktfält 
kan ha förändrats under loppet av sen vikingatid (för diskussioner om varför skatter
na grävdes ner i jorden, se Anglert 1995; Hårdh 1996; Zachrisson 1998; von 
Heijne 2004). I detta perspektiv är skattfyndens relationer till runstenar och be
byggelse av särskilt intresse (jfr Anglert 1995; Helgesson 2002; von Heijne 2004).

Totalt finns sju registrerade skattfynd med mynt från sen vikingatid i regio
nen med dateringar som kan anges med terminus poste quem (tpq). Ytterligare 
ett skattfynd från Kverrestad socken är omnämnt, och anges ha bestått av ara
biska, engelska och tyska mynt; sammansättningen är dock inte närmare känd 
(Hårdh 1976 b:kat. nr 84). Spridningen av skattfynden i sydöstra Skåne fram
går av figur 87.

Ett av de fynd från Östra Herrestad (II) som diskuterades i föregående kapi
tel, är det äldsta kända skattfyndet i regionen, med tpq 918 (CNS 3.4.10). Fyndets 
sammansättning, som utgörs av 31 arabiska mynt och ett mindre antal tunga 
föremål med låg fragmenteringsgrad är likartad ett något yngre skattfynd från 
Holmsö, Osby sn i nordöstra Skåne. Dessa skiljer sig från skattfynden i västra 
Skåne från perioden, där fragmenteringsgraden är betydligt högre (Raus, tpq 
922; Brunnbv, tpq 925; Bunkeflo, tpq 928). Hårdh konstaterar att fynden visar 
på att det kan föreligga geografiska och strukturella skillnader i ekonomiskt 
hänseende också inom mindre områden (1996:104 f).

I de båda mindre skattfynden från Ystadområdet, med tpq 975/980 (CNS 
3.4.52) samt tpq 965 (CNS 3.4.53) förekommer nordiska mynt av karolingisk 
typ, med Hedeby som trolig myntort. I den mindre och yngre av de båda ned- 
läggelserna finns fler nordiska mynt än arabiska, och dessutom några tyska 
mynt. Baldringeskatten med tpq 983 (CNS 3.1.4) bryter definitivt det äldre 
mönstret som karakteriseras av att arabiska mynt dominerar myntmassan. Den 
stora mängden nordiska mynt med Hedeby eller Ribe som trolig myntort, inne
bar en nyhet i området. Inslaget av tyska mynt är också betydande, och frag
menteringsgraden är hög (jfr Hårdh 1996:106). Baldringeskatten kan ses mot 
bakgrund av runstenen som är rest efter en thegn i Baldringe. Detta samband 
stärks genom att skatten framkom på toften tillhörig den senmedeltida huvud
gården, som genom arkeologiska undersökningar kan föras tillbaka till sen vi
kingatid/tidig medeltid, och som gränsar mot kyrkogården (Billberg 1989:18 
f). I stort sett samma mynttyper och proportioner som i Baldringe finns i ett 
samtida skattfynd från Södra Sandby utanför Lund. Också detta fynd aktuali
serar en koppling till kyrka och huvudgårdstoft.
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I den något yngre Glemmingeskatten, med tpq 996 (CNS 3.1.27), dominerar de 
tyska mynten stort, och engelska mynt utgör den nästa största kategorin, vilket 
ligger väl i linje med de skånska skattfynden mellan 996 och 1003. Fragmen
teringsgraden är hög (Hårdh 1996:107). Skatten i Tolånga, Färs härad, med 
tpq 996, domineras också av tyska och engelska mynt. Skattfyndet i Glemminge 
kan också sättas i samband med en runsten (jfr von Heijne 2004). Skattfynd 
från perioden omkring 1003 till 1018 är sparsamt förekommande i Skåne och 
Danmark överhuvudtaget. Av de båda yngre skattfynden från Gärsnäs och Östra 
Herrestad, med tpq 1018? (CNS 3.4.7) och tpq 1023 (CNS 3.4.9) utgör i synner
het det innehållsrika yngre fyndet en parallell till flera samtida västskånska 
fynd, vilka bryter en period med relativt sett få nedläggelser. Skattfynden från 
denna period, från cirka 1018 till 1035, sammanfaller med Knuts närvaro i 
Skåne (Anglert 1995:32).

I det yngsta skattfyndet från regionen, från Vitaby i Albo härad, med tpq 
1048 (CNS 3.4.51), är andelen av danska myntpräglingar ungefär lika stor som 
de engelska och tyska mynten, vilket är i enlighet med de skånska skattfynden 
efter omkring 1040. Utöver mynten är inga fynd i övrigt kända i denna nedläg- 
gelse. Därmed avviker detta skattfynd från de övriga, som innehåller varie
rande mängder ädelmetallföremål i form av smycken och hacksilver. Dessa har 
beskrivits och analyserats av Birgitta Hårdh (1976a och b, 1996; jfr också Ström
berg 1961 I), och är av stort intresse i sammanhanget, men har dessvärre inte 
kunnat behandlas i önskvärd omfattning. Genom mer detaljerade analyser är 
det sannolikt möjligt att ytterligare belysa kontaktfält och grupperingar i olika 
regioner, i synnerhet när detta material kombineras med andra källkategorier. I 
likhet med mynten förekommer ofta samma eller likartade smyckefragment 
med skilda provenienser i skattfynd från olika delar av Skåne och regionerna i 
södra Skandinavien. Från och med Baldringeskatten, med tpq 983, synes gra
den av fragmentering i de sydöstskånska skattfynden vara i linje med det nor
mala i Skåne (Hårdh 1996).

Olika typer av ringar förekommer frekvent i skattfynden liksom en rad an
dra, inte fullt så vanliga smycketyper, med varierande provenienser. Slaviskt 
silver är vanligt förekommande i skattfynden i Skåne och Bornholm, liksom 
silver från sydskandinaviskt och västeuropeiskt område (a.a.) Dessa kategorier 
är ofta representerade i form av hacksilver med hög fragmenteringsgrad, och 
några exempel på föremål som är representerade i skattfynd från olika regioner 
har sammanställts12. Utifrån detta ”stickprov”, kan det konstateras att två eller 
fler föremålsparalleller som är representerade i skattfynd från sydöstra Skåne 
under perioden 983 till 1023 finns i skattfynd från Södra Sandby (5), Gärdslöv 
(3), och Stävie (2) i västra Skåne, samt Hjortsberga (2) i Blekinge. Slutligen 
skall en av Bertil Helgesson särskilt uppmärksammad liten, men karakteristisk,
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föremålsgrupp nämnas, som utgörs av spetsovala, vulstförsedda och stämplade 
bleck från västslaviskt område (Helgesson 2003). I Skåne förekommer sådana 
bleck endast i skattfynden från Baldringe, Östra Herrestad och Glemminge 
(Hårdh 1976a:75 f), det vill säga i skattfynd som relaterar till runstenar som är 
resta till minne efter thegnar och en bonde.

Runstenar och sociala kategorier

Flera av runstenarna i regionen har omnämnts i olika sammanhang i de föregå
ende avsnitten. Här skall materialet sammanfattas kort utifrån den rumsliga 
spridningen, varefter ett försök görs att diskutera några sociala kategorier av 
betydelse med utgångspunkt från runstenarna, de ovan diskuterade skattfynden, 
och de kontexter dessa ingår i. Figur 87 visar de runstenar i den sydöstra regio
nen som har registrerats i Danmarks runinskrifter (DaRun). Materialet består 
sammantaget av två stenar från Järrestads härad, fyra stenar från Ingelstads 
härad och åtta stenar från Herrestads härad. Totalt är tolv inskriptioner kända, 
och fjorton stenar13.

Med tanke på att två runstenar gått förlorade, och att det i flera fall framgår 
av äldre fyndbeskrivningar att en del stenar har upptäckts slumpmässigt, så 
förefaller det högst troligt att det ursprungligen funnits fler runstenar i området 
(jfr Riddersporre 1989:138 f). Sett i ett sydskandinaviskt perspektiv framstår 
emellertid den ojämna spridningen i området som i stora drag representativ. I 
Skåne finns det två koncentrationer med runstenar; i områdena kring Lund och 
Ystad. Runstenarna i Herrestad och Ljunits härader utgör således denna öst
liga koncentration. Därefter glesnar runstenarna i östlig riktning, och i häraderna 
norr om Järrestad finns endast en registrerad senvikingatida runsten, i Gärds 
härad.

Runstenarna i det västra gränsområdet som karterats i figur 87, utgör såle
des en del av en större helhet, vilken jag av avgränsningsskäl inte visar eller 
diskuterar, med ett undantag. Detta utgörs av runstenarna i Skårby socken, i 
Ljunits härad, som gränsar mot Sövestad socken. Dessa stenar framstår som 
särskilt intressanta i diskussionen kring sociala kategorier, och den krissitua
tion som kan ha varit utmärkande för den västra delen av regionen under sen 
vikingatid.

Det är välkänt att många av de senvikingatida runstenarna i södra Skandi
navien ger uttryck för icke-släktskapsrelaterade relationer. Det har också för
slagits att de restes för att hävda rättigheter till jordegendomar som avvek från 
normen, det vill säga ett jordinnehav som var knutet till släkten (jfr Randsborg 
1980; Christophersen 1982). Sedan Klavs Randsborgs banbrytande analys av 
de sydskandinaviska runstenarna har intresset i hög grad kommit att riktas mot
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de titlar och släktskapsrelationer som kommer till uttryck i inskriptionerna. De 
vanligaste titlarna är ”dreng”, och ”thegn”, och i enstaka fall förekommer ”hird
man”, ”boman”, ”landman” och ”bonde” eller ”husbonde”. Det råder i stort 
sett enighet om att de förstnämnda titlarna relaterar till individer som var knutna 
till kungliga hirden. Carl Löfving har sammanfattat diskussionen kring vad 
dessa titlar kan tänkas representera, och menar att titeln thegn i England be
tecknade en ”friboren man som är krigare och i furstes tjänst, ofta med eget 
följe”. Drengen föreslås vara en yngre, lägre rankad krigare i samma organisa
tion (Löfving 2001:87). Uttrycket ”harda godan” som ofta åtföljs av titeln fö
reslås betyda ungefär ”mycket god” i meningen ”god man”, det vill säga att 
individen ifråga var en ställföreträdande representant för centralmakten (a.a.:98; 
jfr diskussioner av Moltke 1981:284 ff; Berschend 1998). Mikael Olausson 
(2000:135 f) föreslår att titeln ”dreng” bars av unga krigare från välborna 
familjer, vilka under en fas i sina liv förväntades vinna ära och militära erfaren
heter i andras tjänst, innan de eventuellt uppnådde status som fulldraenglia, 
och kunde slå sig ned för att utöva det egna herraväldet (jfr Berschend 2001).

Runstenarna kan bland annat antas ha syftat till att befästa överföringen av 
titeln och det jordegods som får antas ha varit knutet till den. I en tid av nya 
anspråk är det emellertid också tänkbart att runstenar restes också för att hävda 
ett jordinnehav som var grundat på släktskap, i synnerhet om detta innehav var 
stort och upplevdes som hotat. De skånska runstenarna ger också i detta fall 
uttryck för hotade rättigheter, och det ligger nära till hands att mer generellt 
beskriva runstensresandet som en form av krissymptom i en övergångstid då 
jordrättigheterna var i stöpsleven. Enligt Birgit Sawyer kan det under Sven 
Tveskäggs regeringstid ha utlösts ett behov av att hävda motstånd eller anslutning 
till en politisk nyordning (Sawyer 1991:83). Om vi antar att spridningen av 
runstenar är i stora drag representativ kan det konstateras att detta behov var 
särskilt akut i vissa regioner, vilket ytterst kan sammanhänga med en polarise
ring mellan de äldre, traditionellt förankrade lokala eliterna och centralmaktens 
företrädare i dessa områden.

Mats Anglert har undersökt hur titlarna är relaterade till släktrelationer, 
och urskiljer två stenresarmönster (fig. 88). Den ena kategorin (som betecknas 
1 i figuren) bygger på tydliga familjeband mellan resare och ihågkommen. Re
lationerna kan karakteriseras som vertikala, och överföringen sker mellan ge
nerationer. I dessa inskriptioner nämns titlar som ”thegn”, ”bomand” och 
”bonde”. Den andra kategorin (som betecknas 2 i figuren) kännetecknas av att 
relationerna är horisontella, vilket indikerat olika typer av kompanjonskap 
snarare än egentliga familjeband. De bröder som nämns i denna kategori är 
förmodligen i många fall att betrakta som vapenbröder snarare än biologiska 
bröder (jfr Randsborg 1980:35). I inskriptionerna omtalas ofta död på annan



ort, och stenarna reses ofta av ett kollektiv, aldrig av en kvinna. Här förekom
mer titlar som ”dreng”, ”sven”, ”hirdman” och ”skipper”. Angiert tolkar detta 
mönster så, att de familjeanknutna stenarna med vertikala släktband ger ut
tryck för ett äldre, mer statiskt tillstånd, medan kompanjonstenarna ses som 
yttringar av ett i grunden nytt, och kanske också mer tillfälligt tillstånd (Anglert 
1985:40).

I figur 88 har utbredningen av de rituella systemen adderats till spridningen 
av runstenar i Skåne. Det kan då konstateras att den kris som runstenarna kan 
tänkas vara ett symptom på, framstår som mest akut i de centrala delarna av 
den sydvästra regionen, och i gränsområdet mellan de rituella system som prak
tiserades i sydväst och sydost. Med undantag för ytterligare några runstenar 
längre mot öster syns det inga spår av detta krissymptom i övriga områden med 
egenartade rituella system.

Ser man till spridningen av de båda stenresarmönstren så kan det konstate
ras att familjeanknutna kategori 1-stenar som regel är belägna ett stycke in i 
landet, medan kompanjonstenarna finns närmare havet, en spridning som kan 
vara av visst intresse utifrån de uppfattningar som redogjordes för ovan. Ser 
man till runstenarna med titeln thegn i inlandet, så nämndes i föregående kapi
tel Moltkes konstaterande (1982:267) att det finns en direkt koppling mellan 
stenarna i Östra Herrestad och Baldringe, som han menar var tillverkade av 
samma person. På dessa båda platser finns också skattfynd som uppvisar likhe
ter, liksom i Glemminge, där stenen är rest till åminnelse till en harda godan 
buti (bonde; jfr disk. i kap 3) vid namn Toste den skarpe. För Östra Herrestads/ 
Gärsnäs vidkommande finns två skattfynd som är relativt samtida eller något 
yngre än runstenen, och ytterligare ett som kan vara omkring 50 år äldre. Av 
dessa tre skattfynd uppvisar det äldsta fyndet den starkaste knytningen till kyr
kan och platsen för runstenen; ett senvikingatida engelskt mynt har för övrigt 
också framkommit i byn. De övriga skattfynden i regionen saknar kopplingar 
till runstenar (se nedan). Av intresse är också att formuleringen harda godan 
endast förekommer i kombination med titlarna thegn (i Baldringe, Stora Herre
stad och Östra Herrestad) samt bonde (i Glemminge). När relationerna runste
nar/skattfynd sammanfattas, så är det i synnerhet det starka sambandet mellan 
stora skattfynd och runstenar av kategori 1 som bör framhållas, det vill säga 
familjestenar med titeln thegn (Baldringe och Östra Herrestad) och bonde 
(Glemminge), liksom de samband som finns mellan dessa runstenar.

Cecilia von Heijne (2004:177 ff) menar att de största och flesta skattfynden 
i Skåne som deponerades under perioden 990-1046 representerar individer i 
ett äldre, välbärgat samhällsskikt. Denna koppling framstår då som särskilt 
tydlig i den sydöstra regionen, där inga skattfynd överhuvudtaget kan kopplas 
till namnformen -torp, och där familjestenar med titlarna thegn, bonde och
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Fig. 88. Det rumsliga förhållandet mellan rituella system och spridningen av senvikingatida runstenar 
i Skåne. Den senare kategorin är indelad utifrån relationen mellan resare och hågkommen.

The spatial relation between ritual systems and the distribution of late Viking Age rune- 
stones in Scania. The latter category is divided on basis of the relation between the 
erector of the monument and person remembered (based on Anglert 1995:37; Svanberg 
2003b: 148).
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bomand är knutna till orter med äldre namnformer som -inge och -stad. Som 
Axel Christophersen påpekar, är det förmodligen felaktigt att tänka sig att ti
teln thegn kunde vinnas uteslutande genom deltagande i den kungliga hirden. 
Titeln betecknar snarare en individ som i kraft av en egen maktbas, som var 
grundad på en hävdvunnen auktoritet i lokalsamhället, agerade som kunglig 
representant på lokal nivå (Christophersen 1982:130 f). En sådan relation kan 
förmodligen bäst beskrivas som reciprok, en karakteristik som erinrar om Lars 
Hermanssons uppfattning av 1100-talsmagnaten, vars maktutövning på lokal 
nivå var sanktionerad av kungamakten (Hermansson 2000).

Runstenarna och de ovan diskuterade skattfynden från Östra Herrestad, 
Baldringe och Glemminge representerar sannolikt, tillsammans med runstenen 
från Stora Herrestad, en grupp av lokalt förankrade släktgrupperingar vars röt
ter får antas gå långt tillbaka i tiden, till de lokala eliter som diskuterades i före
gående kapitel, vilka i kapitel 7 föreslogs vara de dominerande aktörerna i kon
struktionen av en kollektiv identitet. Under 900-talets andra hälft skedde en dif
ferentiering av de lokala eliterna, och vissa grupperingar i detta skikt kan nu 
istället tillskrivas en nyckelroll i etableringen och upprätthållandet av den nya 
maktstrukturen i den sydöstra regionen. Till skillnad från gruppen av drengar 
och svennar, som i åtminstone det senare fallet kan antas representera utifrån 
kommande hirdmän, var dessa grupperingar förankrade i lokalsamhället, där de 
i kraft av gammal hävd utövade herravälden. Skattfynden och titlarna indikerar 
att de nu tog aktiv del i de västligt orienterade nätverken. Det är emellertid också 
av intresse att konstatera att några föremålskategorier är specifika för de skatt
fynd som deponerades av de östliga grupperingarna, vilket möjligen indikerar att 
de upprätthöll nära förbindelser och kanske också agerade som grupp; de nämnda 
sambanden mellan runstenarna pekar också i denna riktning.

Randsborg menar att de flesta stenarna i sydost kan ha tillkommit kring 
1025, och att de generellt avspeglar vasall-liknande förhållanden (Randsborg 
1980). Denna uppfattning har, som ovan nämnts, nyanserats genom de under
sökningar som senare utförts, och det bör betonas att runstenarna avspeglar 
sociala förhållanden som var mer komplexa än så. Det är dessutom troligt att 
runstensresandet pågick under en längre period i den sydöstra regionen än i 
sydvästra Skåne och området kring Lund. Runstenen i Stora Köpinge, som tre 
kompanjoner reste till åminnelse av en felle och god dreng, är den enda stenen 
av typ Jelling i Skåne, och är då möjligen något äldre än övriga runstenar i 
regionen; en datering till 900-talets senare del är tänkbar (kap 7 not 7). Lramåt 
i tid kan det inte uteslutas att Simris 1 skall dateras till tiden kring 1050 (Moltke 
1982:280). Sammantaget finns det skäl att tänka sig att runstenarna i regionen 
representerar flera historiska skeenden, under en uppemot 75 år lång period, 
och att de sociala kategorierna och relationerna säkert var av skiftande karaktär
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under denna tidsrymd. Två sociala kategorier har diskuterats ovan, drengen 
och thegnen, vilka under sen vikingatid tonar fram som företrädare för en ny 
maktstruktur i regionen; den ena med lokal förankring, den andra med en an
knytning som kan karakteriseras som temporär. Det bör påpekas att runstenarna 
med titeln dreng i två fall av tre kan associeras med anspråk som återupprepas 
(Simris och Bjäresjö).

Mats Riddersporre har diskuterat flera infallsvinklar på förhållandet mellan 
runstenar och huvudgårdar med ledning av runstenarna i Herrestad och Ljunits 
härader (Riddersporre 1989:135 ff). I en analys av runstenarna i Skårby socken, 
Ljunits härad, visar Riddersporre på hur socialt komplex och svårtolkad situa
tionen kan ha varit i den sydöstra regionen. I Skårby socken finns fyra runste
nar med inskriptioner, och tre bildstenar, som har påträffats i olika kontexter. 
Det äldsta kända läget för Skårby 1 uppges vara på en äng, mellan Skårby och 
Gussnava, där stenen stod ”uthi en circulo av måttelige steenar”. Skårby 2 
påträffades i den norra kyrkogårdsmuren. Hunnestad 1, inskription och bild av 
yxbärande man, och Hunnestad 2, inskription och kors, ingår i Hunnestad- 
monumentet, som bestod av ytterligare sex stenar, varav tre med bildframställ
ningar och tre obearbetade stenar. Bildstenarna föreställer en kvinna, Hyrrekin, 
som rider på ett vargliknande djur, en framställning av ”det store dyr”, samt ett 
djur som gapar över en ansiktsmask. Monumentet uppges ha varit beläget på 
den historiskt kända huvudgårdens mark (Skansjö, Reisnert & Riddersporre 
1989:85 f). Detta exceptionella monument har sannolikt en komplex tillkomst
historia, och det har föreslagits att stenarna kan ha förts samman frän olika 
platser i området (Riddersporre 1989 och anförd litt).

Några titlar nämns inte i dessa inskriptioner, där emellertid flera person
namn återkommer på olika stenar. En av stenarna, Skårby 1, är den enda säkert 
fastställda ägarstenen i Skåne och restes till åminnelse av Tomme, som ”ägde” 
byn Gussnava i denna socken (jfr Christophersen 1982:126). Riddersporre före
slår att runstenarna i Skårby kan ha representerat en arvsföljd genom fyra gene
rationer, och att socknen i sin helhet kan ha kontrollerats av olika individer i 
denna familjegruppering.

Den andra socknen med runstenar som helt saknar hirdanknutna titlar i 
detta område är grannsocknen Sövestad i öster, där två runstenar och en bild
sten är kända. Bildstenen Sövestad 1, som föreställer en man med en korsstav, 
uppges ha framkommit i en sandbacke på slottet Krageholms marker. Under 
stenen fann man en del av ett svärd med långt fäste, som var starkt sönderrostat 
och föll samman. Utifrån beskrivningen ligger det nära till hands att tänka sig 
att det var ett tidigmedeltida svärd (Skansjö, Reisnert & Riddersporre 1989).

Runstenen Sövestad 2 var rest efter en man vid namn Bram, som uppges ha 
varit ”bäst av bomän”och ”givmildast med mat”. Stenen återfanns i en lund
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vid Krageholmssjön. Runstenen Sövestad 3 har gått förlorad. Av en äldre upp
teckning framgår att den funnits i en gärdsgård (a.a.: 85 f). Det skall tilläggas 
att en armring av guld också har påträffats i denna miljö. Den ovanligt tjocka, 
”knubbiga”, armringen med hopknutna ändar, som väger 1,8 hg, dateras till 
vikingatid (Strömberg 1961 11:27; 1963:111; Hårdh 1976b kat. nr 129, 1996). 
Den framkom år 1919 vid stranden av Krageholmssjön, och kan vara en rituell 
nedläggelse av liknande slag som diskuterades i kapitel 6 (jfr Hedeager 2001a).

Mats Anglert (1995:115) tolkar bildstenens motiv såsom föreställande en 
storman med processionskors, och betonar betydelsen av fyndomständigheterna. 
Bildstenen påträffades med den ristade sidan nedåt, vilket, i kombination med 
svärdsfyndet, ger intryck av en symbolisk handling, som syftade till att sätta 
punkt för en lokal maktutövning. Runstenarnas lägen, perifert i förhållande till 
sockenkyrkan kan sägas stödja tanken; det finns heller inget som tyder på att 
den relativt sena kyrkan i Sövestad har något med denna äldre tradition att 
göra. Vad gäller förhållandena i Skårby, så poängterar Anglert att kyrkan i 
denna ort sannolikt är den äldsta stenkyrkan i Ystadsområdet, med trolig date
ring till 1000-talets slut. Stenkyrkan sätts i samband en donation som visar att 
ärkebiskop Eskil ägde stora jordegendomar i socknen, och Anglert föreslår att 
Dalby klosters stora innehav av jord i Sövestad kan ses mot en liknande bak
grund. Några investeringar i Skårby kyrka kan inte påvisas under medeltiden, 
och ett kapell i Gussnava som omnämns i samband med Eskils donation 1145, 
har inte kunnat lokaliseras. Sammantaget tyder materialet på att en lokal makt
utövning som under lång tid hävdades i dessa socknar upphörde tämligen tvärt 
kring 1100.

Sammanfattningsvis föreslår Riddersporre att runstenarna i Hunnestad och 
Sövestad kan ha representerat ”ovanligt starka och självständiga stormannaätter 
som förmått hävda sina arvegods bättre än grannarna” (Riddersporre 1989:141). 
Om så är fallet kan runstenarna i den sydöstra regionen tänkas representera 
minst tre sociala kategorier av grupperingar med hög social ställning. Stenar 
med titlarna ”dreng” och ”sven” betecknar individer som var aktivt involve
rade i den kungliga hirden, och som disponerade jord i utbyte mot sin militära 
expertis. Det har föreslagits att dessa individer, eller snarare grupperingar, del
vis kom utifrån (jfr Anglert 1995: 49). Som kontrast antas thegnarna och bon
den representera en kategori som också var knuten till hirden, men vars förhål
lande till kungamakten baserades på en stark förankring i lokalsamhället. Kan
ske representerar åtminstone thegnarna en i högre grad ”lokalpolitiskt aktiv” 
gren inom den kungliga hirden, även om en så strikt åtskillnad kanske inte låter 
sig göras. Runstenarna från Skårby och möjligen också bomanden i Sövde re
presenterar en tredje kategori, bestående av starka lokala familjegrupperingar 
med omfattande jordinnehav, vilka under lång tid förmådde att hävda äldre
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förhållanden i en tid av nya anspråk. Av runstenarna att döma tog de inte aktiv 
del i den nya maktstrukturen, men synes ha accepterat kristendomen. Saknas gör 
de grupperingar som inte förmådde att anpassa sig till de förändrade villkoren.

En del av Riddersporres analys ägnas runstenarnas rumsliga förhållande till 
huvudgårdarna. Runstenarna har i flera fall varit inmurade i kyrkogårdsmurar, 
i Skårby, Baldringe, Bjäresjö, och Stora Köpinge. I Bjäresjö har man, som tidi
gare nämnts, genom arkeologiska undersökningar påvisat ett nära förhållande 
mellan huvudgård och kyrka, och Riddersporres analys av toftstrukturen i Stora 
Köpinge tyder på att kyrkan på denna ort ursprungligen varit uppförd på en 
huvudgårdstoft. Utifrån dessa observationer blir runstenarnas placeringar me
ningsfulla, och kan ses som ”en del i en samtida rumslig helhet” (a.a.:138). 
Stenarna föreslås ha placerats i dessa lägen, som symboliska gränsmarkeringar, 
medan deras ursprungliga innebörd fortfarande hade betydelse (jfr också Anglert 
1995:41 f; Zachrisson 1998). Den försvunna runstenen i Stora Herrestad upp
ges ha varit rest på herrgården invid kyrkan, vid förstugan och trappan (Wal- 
linl951:49 ff). Kyrkogårdsmurarna anges som de äldsta kända lägena för run
stenarna i Simris, där inte minst kyrkans gestaltning ger uttryck för dess knyt
ning till en huvudgård. I Östra Herrestad var runstenen inmurad i kyrkobygg
naden, med inskriptionen vänd inåt, mot kyrkorummet. Sambandet mellan 
huvudgård och kyrka får således antas ha varit starkt också i Ingelstad och Järre- 
stads härader. Det finns indikationer på huvudgårdar i många av kyrkbyarna, 
där västtorn och liknande företeelser, som ofta förknippas med ett stormannain- 
flytande är likaledes vanligt förekommande (Callmer 1992; Jacobsen 1993; 
Anglert 1995). Enligt mönster från Bjäresjö är det troligt att en ”ny” typ av 
huvudgårdar introducerades på bred front kring år 1000, där gårdskyrkan var 
ett centralt inslag. Om Jellingstenen i Stora Köpinge är samtida med en sådan 
gård är förvisso oklart, men utifrån resonemanget ovan bör det inte uteslutas 
att så var fallet; i så fall bör denna gård dateras till 900-talets senare del. Mynt
fynden från den arkeologiska undersökningen av huvudgården i Bjäresjö indi- 
kerar också en tidig datering av denna anläggning, till 900-talets sista decennier 
(von Heijne 2004: kat. nr 1.5).

Av intresse är slutligen inte minst det kristna inflytande som förekommer på 
några runstenar i regionen, i form av korset på en av stenarna i det i övrigt 
”hedniska” Hunnestadmonumentet, och processionskorset på bildstenen i Söve- 
stad, vilka antas representera de äldre familjegrupperingarna i denna del av 
regionen. Till skillnad från dessa uttrycker runstenen i Valleberga kristna influen
ser i både ord och bild; ”Gud hjälpe deras själar väl” (kap 7 not 9). Stenen är 
prydd med ett kors. Det faktum att de båda männen Sven och Thorgund hade 
avlidit och begravts i London hindrade inte att ett kumi, gravmonument restes 
i Valleberga. Wallin nämner ytterligare en sten i Valleberga, en ”ofullbordad



runsten” (ej markerad i fig. 87). Arrangemanget med kors och inskriptions
band på denna överensstämmer med den föregående, men av någon anledning 
har inskriptionen aldrig huggits in. Likheterna mellan de båda stenarna är som 
nämnts stor, och de har föreslagits vara samtida (Wallin 1951:53 f och anförd 
litt.). Formuleringen i Vallebergainskriptionen ”Gud hjälpe hans själ” återfinns 
också i runstensinskriptionen Simris 2 (kap 7 not 4). Slutligen har de nära nog 
identiskt utformade liljorna som kröner inskriptionsbanden på thegnstenarna i 
Baldringe och Herrestad diskuterats som kristna symboler. I båda fallen an
vänds dessutom kors som särskiljande tecken i inskriptionerna; det är emeller
tid osäkert hur detta skall tolkas (Moltke 1981:267 f).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de kristna influenser som gör 
sig gällande på runstenarna är tämligen sparsamt förekommande, vilket kan 
tyckas vara märkligt eftersom de i flera fall är belägna i de miljöer där de äldsta 
gårdskyrkorna kan antas ha uppförts. Det kan emellertid konstateras att regio
nen inte avviker i detta hänseende. I västra Skåne är de kristna influenserna i 
detta avseende också tämligen lätt räknade, liksom i Danmark i övrigt. Först i 
ett senare skede, på exempelvis Bornholm, synes denna koppling bli vanligare 
förekommande.

Torpnamnen

Ser man till bebyggelsemönstret i stort, så har Anglert observerat att introduk
tionen av nya former för överhöghet i sydvästra Skåne har en koppling till 
spridningen av kyrkbyar med torpnamn (Anglert 1995:26 ff). Som grupp betrak
tad utgör de ungefär 1000 torpnamnen den i särklass vanligaste namntypen i 
Skåne. Sven Dahls jämförelser mellan torpnamn och kyrkor visar att endast 8 
% av samtliga torpenheter i Skåne försågs med kyrka. Eftersom torpnamn är 
den vanligast förekommande namnformen finns ändå ungefär 25 % av alla 
sockenkyrkor i en by eller socken med torpnamn (Dahl 1942a:27). Detta visar, 
som Anglert påpekar, att det fanns en omfattande torpbebyggelse vid tiden för 
den kyrkliga etableringen. Av intresse är då den geografiska snedfördelningen i 
landskapet som helhet som namnformen uppvisar. De flesta kyrkbyar med torp
namn finns i den sydvästra delen av Skåne, där inte mindre än 34 % av samtliga 
orter med torpnamn blev kyrkbyar. Detta kan jämföras med slättbygderna i 
nordöstra Skåne, där inga kyrkbyar med torpnamn är kända.

Ser vi till kyrkbyar med torpnamn i den sydöstra regionen så är spridningen 
tankeväckande (fig. 89). I Herrestads härad saknas kyrkbyar med torpnamn helt, 
men i Ingelstads härad är inte mindre än 9 av 22 kyrkbyar torpenheter, eller 41 
%. I Järrestads härad finns en kyrkby med torpnamn, Tommarp, och i Albo finns 
ytterligare en, Brösarp. Detta mönster blir inte mindre intressant när spridningen
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av de torpenheter som inte försågs med kyrkor inkluderas. Dessa förekommer 
inte i särskilt stort antal, och spridningen är högst ojämn. I Herrestad har endast 
fyra enheter lokaliserats, varav två vid Nybroån, och i Ingelstad nio, det vill säga 
lika många som kyrkbyarna. En koncentration med fem torpenheter utan kyrka 
och fyra med kyrka är belägna på den diskuterade allmänningen i den västra 
delen av Ingelstads härad, som var knuten till kungalevet i Arvalund.

En liten koncentration av torpenheter finns inom ett område som överlappar 
Järrestads härad i sydväst, och Ingelstads härad. Med undantag för en enstaka 
torpenhet i norr är de övriga torpenheterna i häradet belägna kring Järrestad, 
där de har föreslagits representera underordnade enheter i den yngre järnålderns 
godskomplex. I Albo slutligen, grupperar torpenheterna sig i centralbygden kring 
Verkeån och Ravlunda, på ett sätt som påminner starkt om förhållanden kring 
Tommarpsån och Järrestad. I övrigt finns ett antal torpenheter i gränsområdena 
i Albo, och i andra förhållandevis sent koloniserade områden på Linderödsåsen 
i nordväst och kring sjöarna i sydväst.

Spridningsbilden visar att torpenheterna i sydöstra Skåne dels har ett sam
band med centralbygderna och kungaleven i Järrestad och Ravlunda, och dels 
ett samband mellan kungalevet och allmänningsområdet i väster. Denna sprid
ning är av intresse sett i relation till de uppfattningar som framförts av Anglert 
(1995, 2003) och Callmer (2001), och som kort diskuterades i kapitel 3.1 detta 
sammanhang kretsade diskussionen snävt kring tolkningen och dateringen av 
torpenheterna kring Järrestad. Är dessa, som Callmer föreslår, att betrakta som 
ursprungliga bebyggelseenheter av en högre ålder än vad som vanligtvis före
slagits av ortnamnsforskare? Eller är de, i enlighet med Anglerts uppfattning, 
att betrakta som sekundära namnformer, vilka indikerar en omstrukturering av 
en bygd eller en äldre domän, som en följd av att nya former för överhöghet 
etablerades under sen vikingatid? Jag menar att spridningsbilden indikerar det 
senare, vilket skall diskuteras i korthet.

Till en början kan det konstateras att den sydöstra regionen också när det 
gäller torpnamnen synes uppvisa likheter med den sydvästra regionen snarare 
än nordöstra Skåne. Tidigare nämndes att det sannolikt fanns ett samband mellan 
den bebyggelseexpansion som torpbyarna antas representera, och etableringen 
av en ny överhöghet i västra Skåne under sen vikingatid (Anglert 1995:49). 
Anglert menar att etableringen av torpbyarna inte bara skall ses som en inre 
bebyggelseexpansion, utan sätter dem i relation till kompanjonstenarna. Detta 
utvecklas ytterligare något i en diskussion av von Heijne (2004:184 ff) där 
skattfyndet från Glemminge jämförs med ett skattfynd från Lilla Slågarp i syd
västra Skåne. Jämförelsen ligger till grund för hypotesen att de senvikingatida 
skattfynden kan delas in i två kategorier som i vissa avseenden (gammalt/nytt) 
kan tänkas avspeglas också i indelningen i familjestenar och kompanjonstenar.
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Fig. 89. Spridningen av bebyggelsenamn med efterleden -torp och kungalev i sydöstra Skåne'4.

The distribution of settlement names with the suffix -torp and royal demesnes (kungalev) 
in southeast Scania.
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De stora skattfynden med hög fragmenteringsgrad från tiden kring millenieskiftet 
uppfattas som knutna till ett äldre elitskikt och äldre ortnamn, medan de något 
yngre skattfynden med lägre fragmenteringsgrad synes relatera till ett nytt eko
nomiskt förhållningssätt och kanske också en ny elit. I den sydöstra regionen 
exemplifierar Vitabyskatten till det nya förhållningssättet.

Runstenarnas koppling till de titlar som förknippas med den kungliga hirden 
indikerar att delar av detta följe kom att förfoga över jordegendomar i Skåne. 
För sydöstra Skånes vidkommande kan man också tänka sig att inflyttning från 
flera regioner skedde. Inskriptionerna och utformningen av de båda runstenar
na i Simris visar på att en viss inflyttning kan ha skett norrifrån, vilket också 
diskuteras av Anglert (1995). Vidare nämndes i kapitel 6 en del indikationer i 
Järrestadmaterialet som kan sättas i samband med att människor från västsla- 
viskt område var närvarande på denna plats, kanske i egenskap av härtagna 
slavar (jfr Roslund 2001). Som diskuterades ovan visar förekomsten av slaviskt 
silver i skattfynden mer generellt på förbindelser i denna riktning, och som 
Roslund påpekar var det högst sannolikt inte bara slavar som anlände till Skåne 
från områden söder om Östersjön vid denna tid. Den danska kungafamiljens 
allianser med de västslaviska obotriterna, och deltagandet i de upprepade väst- 
slaviska krigen från inledningen av 980-talet och framåt, innebar troligen att 
flera sociala kategorier från västslaviskt område var närvarande i Skåne. Ett 
uppmärksammat och omdiskuterat exempel på slavisk närvaro i utkanten av 
den sydöstra regionen utgör öbosättningen på Mölleholmen i Elleholmssjön i 
Ystadsområdet (Kelm 2000; jfr Roslund 2001:162). Slutligen är det tänkbart 
att de runstenar som restes efter drengar representerar hirdmän som kom väs
terifrån och slog sig ned också i denna del av Skåne. Runstenen i Valleberga ger 
explicit uttryck för förbindelser i denna riktning och Jellingstenen i Stora Köp
inge kan också ses som ett uttryck för sådana samband.

Med ledning av torpnamnens spridning kan man anta att det fanns ett visst 
utrymme för bebyggelseexpansion i de jämförelsevis lättillgängliga områdena i 
den västra delen av Ingelstad härad, där i synnerhet den gamla, sannolikt glest 
befolkade allmänningsmarken öster om Nybroån kan ha varit attraktiv. Torp
namnen längre söderut, i de kustnära delarna av Ingelstads härad kan ses mot 
bakgrund av den i föregående kapitel diskuterade omstruktureringen av den 
kustnära bebyggelsen till de historiskt kända, mycket stora byarna som ligger 
på rad utmed Hörupsåsen. Några av dessa, Ingelstorp, Löderup och Hörup, 
var torpbyar som försågs med kyrkor, vilka i likhet med andra kyrkor och 
kyrkoinventarier i denna gigantiska radbyliknande bebyggelse, exempelvis rund
kyrkan i Valleberga, dopfunten och kastalerna vid kyrkorna i Valleberga och 
Löderup ger uttryck för resursstarka och inflytelserika grupperingar som etable
rade intressesfärer i området under tidig medeltid.



Allmänningsområdet vid kungalevet Arvalund i den västra delen av Ingelstads 
härad nämndes ovan. Tesch föreslår att kungamakten tidigt gjorde anspråk på 
detta område, och att vissa funktioner som var knutna till kungalevet i Arva
lund så småningom flyttades till detta område, där lämningar efter borg
anläggningar finns i Tosterups socken (den så kallade ”Vallen”) och i Örup 
(Tesch 1983:87 ff). Tesch noterar också förekomsten av de många torpenheterna 
i ”Arvalunds-allmänningen”, vilka föreslås vara upptagna under högmedeltid 
(a.a.:90 f). Detta allmänningsområde har senast diskuterats av Anglert (2003:136 
ff), i relation till äldre domäner (Uppåkra och Järrestad) eller centralområdet 
(Dybäck/Vemmenhög i Ljunits härad), vilka han menar transformerades av en 
torpbebyggelse. I fallet Arvalund synes det ha snarast ha rört sig om ett anspråks- 
tagande av ett tämligen glest bebyggt område. Arkeologiska undersökningar i 
Nedraby (Strömberg 1961a) och Svenstorp (Tesch 1993:81) indikerar att såväl 
kungalev som underordnade bosättningar i detta område kan ha etablerats under 
1000-talet; möjligen låter efterleden -lund antyda att etableringen skedde på en 
plats som förknippades med en helighet, vilket diskuterades i kapitel 7. Ser vi 
till de övriga socknarna i allmänningsområdet så kan det konstateras att en del 
lösfynd har registrerats i de berörda socknarna. Sammantaget indikerar dessa 
att allmänningsområdet inte var helt öde under yngre järnålder, men att aktivi
teterna tycks ha intensifierats under sen vikingatid15. Det bör påpekas att mate
rialet är alltför litet för att ligga till grund för några säkra slutsatser kring 
allmänningens tidiga omfång och senare omvandling.

För Järrestads vidkommande visade genomgången i kapitel 6 att några av 
torpenheterna uppvisar en högre ålder. I detta sammanhang är Viarp av särskilt 
intresse, genom de indikationer som ligger till grund för förslaget att centrala 
rättsliga och religiösa funktioner kan förknippas med platsen under vendel- och 
vikingatid; mer generellt synes aktiviteterna i stora drag ha varit kontinuerliga 
under i stort sett hela järnåldern. Torpnamnet ger därmed klart intryck av att 
vara sekundärt. Flyttningen av de centrala funktionerna från Järrestad till kunga
levet Tommarp under 1000-talets förra hälft utgör naturligtvis annars den mest 
påtagliga förändringen i detta komplex: ”kopplingen mellan ortnamnet, ett torp
namn, och omvandlingen av landskapet tycks uppenbar” (Anglert 2003:138).

Ser vi slutligen till Ravlunda och Albo, så diskuterades i ett föregående av
snitt de omfattande gränsmarkerna, som föreslogs motsvara kungalevets 
tilliggande. Torpenheterna som är koncentrerade till centralbygden vid Verkeån 
och Ravlunda består av Skepparp, Torup, kyrkbyn Brösarp, och Bosarp. Till 
dessa kommer de båda enheterna Södra Björstorp (söder om ån) och Norra 
Björstorp (norr om ån). Det råder inte någon tvekan om att aktiviteterna på 
platserna i de båda förstnämnda fallen är av hög ålder. För Skepparps vidkom
mande kan man snarast tänka sig en funktion som erinrar om Viarp vid Järrestad.
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I Brösarp finns ett beslag med djurhuvud i mammen- eller jellingstil, det vill 
säga en föremålskategori som av flera forskare sätts i samband med Jellingdyna- 
stin och dess nära allierade (jfr Helgesson 2002; Hårdh 2003 och anförd litt.)16.

I övrigt kan det konstateras att torpenheterna i gränsmarkerna är förhål
landevis få, och i flera fall är de torpenheter som karterats i detta område högst 
sannolikt att betrakta som senmedeltida eller yngre. Här finns istället de disku
terade husaenheterna och ett antal enheter med efterled som -röd, -ryd och - 
hult. Ett intressant undantag utgörs av huvudgården i Andrarums socken som 
benämndes Sörup före tillkomsten av Andrarums sätesgård år 1621, vilken under 
1700-talet gavs namnet Kristinehof17.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att torpnamnen i den sydostskånska 
regionen har en tydlig koppling till de tre centralplatskomplex som identifie
rats, och som i ett yngre skede är knutna till kungalev. Sambanden tycks emel
lertid vara av varierande art. I Ravlunda och Järrestad synes namnformerna 
vara direkt relaterade till äldre enheter av olika slag, som kan sättas i samband 
med en äldre domänstruktur. I fallet Arvalund/Nedraby relaterar namngivningen 
snarare till en kolonisation av de allmänningsmarker som kungamakten gjorde 
anspråk på. Här skulle man då kunna tänka sig ett motsvarande mönster i de 
vidsträckta allmänningsområdena i Albo härad, vilket dock inte synes vara fal
let; en del torpenheter finns, men de är förhållandevis få. De variationer som 
kan avläsas tycks sammanhänga med områdenas tidigare status som domäner i 
centralbygder, eller glest bebyggda eller öde allmänningsområden18.

En senvikingatida backspegel
Detta kapitel har kretsat kring olika aspekter av den territoriella maktstruktur 
som förknippas med riksbildningen; den formaliserade struktur som lades ut 
över landskapet i form av häradsindelningen, och som tillsammans med kunga
lev, andra platser och ett nytt namnskick transformerade äldre, lokala strukturer. 
Runstenar och skattfynd kan sägas indikera eliternas förhållningssätt och strate
gier i denna brytningstid. Tillsammans med några av de företeelser som disku
terades i kapitel 7, främst begravningsskicket, fyndspridningen och, i mindre 
skala, offernedläggelser, utgör dessa kategorier ett spektrum av yttringar som 
signalerar med- och motmakt i förhållande till den nya strukturen.

Med undantag för gravarna på köpingeplatsen i den västra delen av regionen 
kan inga skillnader avläsas i det rituella system som praktiserades i sydöst. Det 
kan då konstateras att det västliga rituella systemet gjort sig gällande långt 
tidigare i köpingeområdet, och att dessa gravar troligtvis inte skall ses som i 
egentlig mening ”kristna”. De säkert daterade vikingatida gravarna i den syd
östra regionen fördelar sig relativt jämnt till vikingatidens olika skeden. De är
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emellertid svåra att findatera, med undantag för två av brandgravarna i 
Torupgravfältet i Albo, som båda innehåller östersjökeramik och därmed kan 
dateras till 1000-talet (Svanberg 2003b:100 f). Underlaget är dessvärre för litet 
för att en närmare granskning av det rituella systemet i sydöst skall kunna 
diskuteras i förhållande till kristianiseringen (a.a.:147 ff).

Materialet från sydvästra Skåne lämpar sig bättre för en sådan diskussion 
(a.a.). Kristna begravningsplatser var i bruk från och med cirka 990 i Lund, och 
kring millenieskiftet eller decennierna därefter i Helsingborg. Begravningsplatsen 
i Löddeköpinge bör ha tagits i bruk senast kring mitten av 1000-talet. Gemen
samt för dessa platser är det starka kungliga inflytandet. De förkristna grav
fälten i denna region synes i en del fall ha varit i bruk fram mot mitten av 1000- 
talet, och de båda systemen förefaller således ha överlappat varandra under en 
generation eller två. Det förkristna skelettgravskicket skiljer sig emellertid inte 
så mycket från den kristna traditionen, åtminstone inte till det yttre, vilket gra
varna i Stora Köpinge kan exemplifiera. I sydöstra Skåne framstår olikheterna 
som desto mer påtagliga och brandgravskicket får antas ha stått i en skarpare 
kontrast till en kristen praktik. I analogi med förhållandena i sydvästra Skåne 
är det troligt att de äldsta kristna kyrkogårdarna finns på de platser där det 
kungliga inflytandet gjorde sig gällande, det vill säga i kungaleven, och i syn
nerhet då i Tommarp, där åtminstone två kristna kyrkogårdar anlades i ett 
tidigt skede (jfr kap 6). Tidigkristna eller medeltida gravar är överlag dåligt 
kända i sydöstra Skåne19.

Ser vi till fyndspridningen så märks en tydlig förändring under 900-talets 
senare del, på så vis att ett västligt inflytande gör sig gällande i flera avseenden. 
Skattfynd och runstenar ger tydligt uttryck för ett deltagande i västligt oriente
rade nätverk, i synnerhet när de är rumsligt integrerade. Också när det gäller 
lösfynden kan en sådan trend skönjas, från tiden kring millenieskiftet. Denna 
skall ses mot bakgrund av runstenarna och de titlar som där förekommer, lik
som det sparsamma men ställvis distinkta kristna inflytandet som kan spåras. 
Sammantaget indikerar dessa källmaterial att en ny kategori av huvudgårdar 
med gårdskyrkor introduceras kring millennieskiftet, vilka kom att utgöra rygg
raden i ett bebyggelsemönster där huvudgården sannolikt var representerad i 
de flesta socknarna.

De flesta av de senare kategorierna bör rimligen uppfattas som indikationer 
på vad som med ett samlingsbegrepp kan betecknas medmakt, även om vissa 
företeelser kan framstå som något tvetydiga. Så menar exempelvis von Heijne 
(2004:189 f) att det finns ett samband mellan deponeringar av skattfynd och 
myntorternas aktivitetsperioder; silvret grävdes ner, menar hon, för att det an
nars riskerade att dras in. Denna hypotes framstår som tveksam i den sydöstra 
regionen, ur kronologisk synpunkt, och för att nedläggelserna i flera fall kan 
kopplas till de grupperingar som av (samma) skattfynd och titulering att döma
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kan karakteriseras som centralmaktens representanter på lokal nivå och inflytel
serika aktörer i de västligt orienterade nätverken. Det finns naturligtvis anled
ning att vara försiktig med sådana tolkningar. Runstenarna indikerar att de so
ciala relationerna var komplexa, och att det fanns motsättningar på olika nivåer 
i regionen, där de gamla elitgrupperingarna drabbades av nya anspråk. Dessa 
framstår som mest omfattande i den västra delen av regionen och angränsande 
Lj units och Vemmerlövs härader. I de östra delarna av Ingelstads härad och i 
Järrestad är sådana manifestationer färre. Möjligen ger de båda offerfynden från 
Östra Vemmerlöv och Gislöv uttryck för en identitetsskapande motmakt i denna 
del av regionen, i linje med de resonemang som förts kring begravningsskicket?

I alla händelser rådet det ingen tvekan om att regionen genomgick stora för
ändringar under decennierna kring millenieskiftet, och att detta bland annat inne
bar att gamla strategier omprövades. Utvecklingen i delar av den sydöstra regio
nen synes i flera avseenden knyta an till utvecklingen i sydvästra Skåne. I ett så
dant jämförande perspektiv bör det tilläggas att förändringarna inte framstår som 
så genomgripande som i sydväst, och högst sannolikt var processen också mer 
utdragen, som ett resultat av de varierande förhållanden som rådde i regionen. I 
det följande skall jag kort diskutera de förutsättningar som den nya överhögheten 
kan tänkas ha byggt vidare på, och hur förändringar yttrade sig på lokal nivå.

Den nya strukturen förefaller i hög grad ha byggts upp ”inifrån”, det vill 
säga i de centralområden som lyftes fram i föregående kapitel. Utvecklingen 
under sen vikingatid skiljer sig emellertid inom dessa områden. Det koncept 
som introducerades i området vid Nybroån i väster, knyter an till ett mönster 
som är känt från den sydvästra regionen, där köpingeorten återfinns några 
kilometer uppströms ån, och kungalevet ytterligare ett stycke uppströms. De 
många, och i flera fall spektakulära runstenarna i den västra delen av regionen 
ger uttryck för starka spänningar i området och indikerar, som nämndes ovan, 
att den nya överhöghetens anspråk var omfattande och delvis stod i konflikt 
med en äldre maktstruktur. Kompanjonstenar och husaenheter föreslås repre
sentera en organiserad militär närvaro och därmed sammanhängande försök 
att kontrollera kommunikationsleder och ta markområden i anspråk. Förekom
sten av en koncentration med torpenheter i ett stort allmänningsområde som 
relaterade till kungalevet indikerar kolonisation och centralt dirigerad expansion.

Den äldre maktstrukturen i den västra utkanten av regionen antas ha ut
gjorts av ett antal familjegrupperingar som tidigare opererat inom ramen för 
egna, väl tilltagna herravälden. Tingshögsområdet framstår i ett jämförande 
perspektiv inte som ett distinkt maktcentrum.

En maktbalans inom ett elitskikt kan ha förskjutits under 900-talets andra 
hälft, exempelvis i samband med att vissa grupperingar involverades i de västligt 
orienterade nätverken. Det faktum att området i ett tidigt skede framstår som 
ett gränsområde, där olika influenser gjorde sig gällande, vilket tydligast kan



utläsas i begravningstraditionerna, kan ha varit av betydelse för den turbulens 
som senare utlöstes. Den sociala kategori som familjestenar med titlar och skatt
fynd föreslås representera (Baldringe, Stora Herrestad), antas ha vunnit i bety
delse i samband med att den nya maktstrukturen etablerades. Genom förank
ringen i lokalsamhället kunde dessa grupperingar fungera som centralmaktens 
representanter i lokalsamhället, där de också drev sin egen politik inom ramen 
för egna herravälden. De kungliga intressena i området synes ha etablerats väl 
så tidigt som i sydvästra Skåne, vilket Jellingstenen i Stora Köpinge indikerar. 
Detta innebar också att en ny elit, bestående av utifrån kommande hirdmän, 
disponerade över jordegendomar i området, och att vissa grupperingar i det 
äldre lokala elitskiktet blev undanträngda.

Området kring Verkeån och Ravlunda i nordost framstår i flera avseenden 
som en motpol till området i sydväst. Manifestationer i form av runstensresande 
är inte kända, och skattfyndet är det yngsta i regionen. Ett distinkt västligt, 
aristokratiskt inslag gör sig gällande mot slutet av 900-talet, genom de beslag i 
Mammen- eller Jellingstil som framkommit vid åmynningen och i Brösarp. Frå
gan är när huvudgården i kungalevet Ravlunda etablerades, och hur den för
höll sig till föregångaren i den äldre domänen. Som källmaterialet ter sig i nulä
get tycks vissa funktioner ha strukturerats om under sen vikingatid, men det är 
oklart vilka funktioner det rör sig om. Möjligen kan en omstrukturering ha 
skett i flera etapper, och inletts i samband med det mer allmänna övergivandet 
av kustbandet under loppet av 900-talet (jfr Callmer 1986).

Husa-enheterna i de perifera inlandsområdena i Alsmarc uppfattas som sen- 
vikingatida stödjepunkter av ett mer tillfälligt slag. Syftet med dem kan i så fall 
antas ha varit att etablera kungliga rättigheter över perifera allmänningsområ- 
den, eller obygder, som var i stort sett fria från hävdade anspråk, och som var 
av betydelse för landkommunikation. Om husa-enheterna verkligen skall ses i 
detta perspektiv kan det konstateras att det inte finns något som direkt kan 
sägas tyda på att de bidrog till en bebyggelseexpansion i gränsområdena under 
detta skede. I alla händelser kan det konstateras att torpenheterna inte är repre
senterade i skogsområdena i någon större utsträckning, den påtagliga koncen
trationen till centralplatskomplexet till trots.

Sammanfattningsvis är det problematiskt att utvärdera en äldre maktstruktur 
i Albo, och dess transformation till en kunglig, och, i ett senare skede också en 
ärkebiskoplig, maktsfär. Med tanke på platsens föreslagna karaktär av mötes
plats är det troligt att ett västligt inflytande går långt tillbaka i tid, vilket för 
övrigt också några av de föremål som framkommit ger uttryck för (Helgesson 
2002). Det är tänkbart att ett sådant inflytande stärktes under de oroliga ti
derna under 900-talet. Frånvaron av runstenar och skattfynd låter emellertid 
antyda att transformationen av centralområdet kan ha skett något senare, eller
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att omständigheterna kring detta skeende var av ett annat slag. Ola Svensson 
(2002) har pekat på olika indikationer som låter antyda att omvandlingen inte 
inleddes förrän omkring mitten av 1000-talet och senare, under Sven Estridsens 
regeringsperiod, då kungamakt och kyrka i större utsträckning synes ha riktat 
intresset österut, mot Bornholm och Blekinge.

Materialet från Järrestad kan sägas inta en slags mellanställning i förhållande 
till de båda ovan relaterade områdena. Torpnamnen förefaller att ha anpassats 
till en äldre struktur, som i Ravlundaområdet; framför allt skedde en mycket 
tydlig omstrukturering av centralplatsen, i detta fall till en enhet med torpnamn. 
Vidare saknas konfigurationen kungalev/köpingeort, och de båda runstenarna i 
det närbelägna Simris kan vara 25 till 50 år äldre än runstenarna i väster. Mynt
skatter är inte kända i häradet, men dessa gränser kan inte anses vara relevanta 
för de samband som diskuteras här. Den största koncentrationen av skattfynd i 
regionen finns i området kring Östra Herrestad och Gärsnäs några få kilometer 
från Tommarp, ett stycke uppströms Tommarpsån. Dessa spänner över närmare 
ett sekel, från 900-talets mitt fram till tiden strax innan 1000-talets mitt och kan 
hypotetiskt sättas i samband med en äldre lokal elitgruppering med relationer till 
såväl Järrestad som Tommarp. Av särskilt intresse är att thegnen kan ha utövat 
herraväldet på denna plats vid en tid som bör motsvara skede 3 i Järrestad. Vi
dare bör det noteras att de båda runstensmanifestationerna i området kring 
Järrestad äger rum i bebyggelseenheter som antas ha gränsat till domänen. Slut
ligen kan det konstateras att ”arronderingen” av häradet innebar att central
bygden utmed Tommarpsån inte splittrades, och att namngivningen av häradet 
framstår som en reminiscens av de äldre förhållandena.

I detta material finns således indikationer på såväl kontinuitet som diskonti
nuitet; sammantaget skiljer det sig väsentligt gentemot förhållandena i väster. 
Materialet är naturligtvis av intresse sett i relation till de arkeologiska under
sökningsresultaten som visar på att omgestaltningen av hallområdet som skedde 
under 900-talets andra hälft var relativt sett synkron med utvecklingen vid Tissø 
och möjligen också i Lejre; på den senare platsen skedde förvisso en omgestaltning 
då hallsekvensen bröts, men utgången av den är inte känd. I omgestaltningen i 
Järrestad finns också denna blandning av kontinuitet (sekvensen upprätthålls) 
och diskontinuitet (omgestaltning/ideologisk omorientering). Det är värt att no
tera att denna förändring kan vara relativt samtida med huvudgårdsetableringarna 
i Herrestads och Ingelstads härader, där den tidigaste indikationen utgörs av 
Jelling-runstenen i Stora Köpinge.

Det arkeologiska materialet visar också på att gården i Järrestad var i bruk 
ett stycke in i 1000-talet; exakt hur länge är svårt att säga. De två yngsta mynten 
som framkom i Järrestad dateras till kring år 1000 (kap 3 not 2), och det faktum 
att östersjökeramik fanns i ett relativt stort antal kontexter tyder på att det bör



ha rört sig om minst ett par decennier, kanske fram till mitten av århundradet. 
Att mer exakt fastställa när kungsgården i Tommarp formerades är vanskligt; 
utmyntningen skedde från och med Sven Estridsens regeringsperiod. I alla hän
delser är det viktigt att påpeka att överföringen av centrala funktioner och den 
därmed sammanhängande omstruktureringen inte framstår som synkron med 
introduktionen av de nämnda huvudgårdarna i väster, och den turbulens som 
runstenarna ger uttryck för i detta område. Den förefaller istället dateringsmässigt 
närma sig tiden då de båda runstenarna restes i Simris och de båda yngre skatt
fynden deponerades i Östra Herrestad. Möjligheten är stor att den ”Knut” som 
nämns i inskriptionen på runstenen Simris 2 är Knut den store (kap 7 not 4).

Utifrån dessa överväganden framstår det som rimligt att tänka sig att en 
transformation från ”region till rike” skedde i flera steg. Två av de inledande 
stegen i denna omvandling kan då skisseras utifrån ovan nämnda resonemang. 
Under 900-talets senare del introduceras en ny typ av överhöghet och ideologi. 
Detta sätts i samband med omgestaltningen av hallområdet i Järrestad (skede 
3) vilket sannolikt skedde någorlunda samtidigt med de förändringar som sker 
vid Tissø och Lejre. En thegn synes vid sidan av sin roll i den kungliga hirden 
hävda ett eget, hävdvunnet herradöme i den angränsande bosättningen Östra 
Herrestad decennierna kring år 1000. Ytterligare två thegnar och en bonde var 
verksamma vid denna tid, i olika delar av regionen, varav åtminstone de förra 
kan ha agerat i egenskap av centralmaktens representant på lokal nivå.

Runstensresandet inleddes sannolikt tidigast i den västra delen av regionen, 
och uppfattas i detta område som symptom på fortlöpande konflikter mellan 
företrädare för en ny överhöghet och delar av en äldre jordägande elit. Vidare 
ger runstensresandet i detta område ger intryck av att vara tämligen synkront 
med motsvarande manifestationer i området kring Lund. Det bör noteras att 
indikationerna på eventuella konflikter är fåtaliga i området kring Järrestad 
vid denna tid; möjligen kan offerfynden peka i denna riktning.

I Albo slutligen, utgör de båda beslagen i mammen- eller jelllingstil de enda 
mer konkreta indikationerna som med rimlig säkerhet kan föras till 900-talets 
senare del, och som kan tolkas som indikationer på ett ökat inflytande från 
centralmaktens sida vid denna tid.

Till ett något senare skede, förslagsvis perioden 1025-1050, hör då etable
ringen av Tommarp och överföringen av centrala funktioner från Järrestad. 
Ytterligare några manifestationer kan med rimlig säkerhet hänföras till detta 
skede, exempelvis runstensresande i Simris, och de båda yngre nedläggelserna 
av silverdepåer i Östra Herrestad. Förslagsvis skall förflyttningen från Järrestad 
till Tommarp och transformationen av domänen sättas i samband med forme
ringen av kronogodset, och då inte bara i Järrestad utan också i andra delar av 
regionen.
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► Aristokratiskt rum och gränsöverskridande
Det första av de två syften som inledningsvis presenterades, bestod i att belysa 
hur aristokratiska härskarideologier kan ha gestaltats i hallmiljön och i land
skapet. Vad representerade dessa ”koncept” och hur relaterade de till aktörer 
på olika nivåer? I det följande skall de försök som gjorts att belysa denna pro
blemställning sammanfattas och utvecklas något.

Den yngre järnålderns härskarideologi kan delvis härledas till de positiva 
egenskaper som härskaren förknippas med enligt samtida och något yngre käl
lor, främst hyllningspoesi (Sundqvist 2002:141 ff). I panegyriken betonas i syn
nerhet härskarens ledaregenskaper, främst dennes militära kunnighet och mod; 
vidare prisas härskarens rikedom och generositet. På ett mer grundläggande 
plan legitimerades emellertid 
härskarmakten av genealogi
ska principer; härskaren mås
te vara av en släkt som kunde 
hävda ett ädelt och heligt ur
sprung. De genealogier som 
är kända går som regel till
baka till gudomar och ibland 
också till mytologiska väsen, 
och ger därmed en koppling 
till härskarens kultiska färdigheter och dennes roll som kultens beskyddare. I 
samtida källor omnämns härskaren som vés valdr (Sigurdsdrapa) eller vordr 
véstalls (Ynglingatal), vilket antas betyda ungefär viets förvaltare eller väktare; 
liknande samband kan också utläsas i andra källor (a.a: 196). Schjødt menar att 
det som i grunden skilj de härskaren från andra, var att denne gjorts delaktig 
esoterisk kunskap och därmed var i stånd att fungera som ”pars pro toto over for 
gudarne, og som det gudommeliges repræsentant over for samfundet” (Schjødt 
1991a:307).

Teoribildningen kring materialiserad ideologi ger möjligheter att strukturera 
och anlägga ett helhetsperspektiv på den yngre järnålderns härskarmiljöer och 
att åskådliggöra och sätta in de mer specifika aspekterna av härskarideologi i 
vidare kontexter. Ideologi definieras i detta sammanhang kort uttryckt som de 
sätt ett härskande skikt använder sig av meningsskapande kategorier och sym
boliska representationer i syfte att skapa och upprätthålla makt. Materialisering 
betecknar då transformationen av idé till fysisk verklighet, där den kan ta for
men av exempelvis arkitektur, ornamentik, offerfest och landskap. Begreppet 
syftar också till att framhålla dess karaktär av ständigt pågående process. Det 
som i ett maktperspektiv gör att en ideologi blir framgångsrik på bekostnad av

9. Sammanfattande diskussion
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konkurrerande ideologier föreslås vara avhängigt av materialiseringen. I detta 
perspektiv ges således inte idéerna företräde framför de materiella medel som 
de kommuniceras genom, vilket gör att synsättet är särskilt väl lämpat för det 
arkeologiska perspektivet (DeMarrais, Castillo & Earle 1996).

I centrum för arbetet står miljöer med sekvenser av hallbyggnader. Två as
pekter på dessa skall framhållas särskilt, i enlighet med ovan relaterade ut
gångspunkter. Dels utgjorde hallmiljön materialiserad ideologi i sig, i det att 
hallen var den centrala representationen av de rådande kosmologiska föreställ
ningarna. I kraft av dess rumslighet kan hallmiljön också tillmätas en övergri
pande betydelse i förhållande till andra kategorier av materialiserad ideologi, 
såsom kult, festande, ceremoniella och rituella handlingar, och specialiserat 
hantverk, det vill säga gränsöverskridande handlingar som ”ägde rum” i denna 
miljö. Genom dessa och liknande aktiviteter rotades ideologin i vardagslivet 
och arbetsorganisationen; det överskott som skapades i området överfördes till 
hallmiljön där det transformerades till festmat och -dryck, offer, gåvor och så 
vidare. Hallmiljön utgjorde därmed den centrala institutionen för ett områdes 
politiska ekonomi.

Hallmiljöernas rumslighet, festandet och specialiserat hantverk, i synnerhet 
smidet, har ägnats särskilt intresse. Försök har gjorts att belysa dessa katego
rier utifrån det arkeologiska materialet i Järrestad och jämförelser med de an
dra hallmiljöerna. Festandet föreslogs ha avsatt något olikartade spår, som re
presenterade gästabud och offerfest, och smidet sattes i samband med gåvan 
och kulten. Betydelsen av dessa aktiviteter i järnålderssamhället framhålls ofta: 
Taking part in feasts and exchanging gifts - these were the main channels of 
social intercourse among the barabarians (Gurevitj 1985:226). Smidets och hant
verkets påtagliga koppling till vissa kontexter, exempelvis det palissadomgärdade 
huset, visar på de dimensioner som detta hantverk förknippades med, i termer 
av gränsöverskridande och fruktbarhet (jfr Hed Jakobsson 2004). Några rituella 
nedläggelser i hallkomplexet, framför allt pärlorna i stolphålet tillhörigt den 
yngsta hallen skall framhållas, eftersom de kan liknas vid ett destillat av dessa 
föreställningar.

Hallmiljöernas rumslighet utgör det centrala temat. För Järrestads del kret
sade diskussionen kring flera rumsliga skalnivåer; hallen, hallmiljön och land
skapet. De rumsliga skalnivåerna diskuterades bland annat i förhållande till de 
fornnordiska begrepp som betecknar heligplatser. I stigande ordning föreslogs 
de motsvara begreppen hall och har g, hov, möjligen stavgård, och vi. Gestalt
ningen av hallmiljön erbjuder emellertid betydligt mer givande och komplexa 
infallsvinklar. Skissartade försök har gjorts att beskriva en ritualiserad rumslig
het som knyter an till kosmologiska föreställningar. Den mytologiska semantik 
som gestaltningen av hallmiljön och dess landskap ger uttryck för har dessvärre
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inte varit möjlig att ägna den uppmärksamhet som ämnet förtjänar, och de 
försök som har gjorts i denna riktning får ses som skissartade.

Kosmologiska föreställningar tonar i första hand fram i gestaltningen av 
skalnivån hallmiljön, där själva hallkomplexet och våtmarken med den heliga 
brunnen synes utgöra två ”poler”, eller aspekter, av världsaxeln. Tillsammans 
utgör dessa en ”mikrokosmisk reduplikation av världsalltet” (jfr Nordberg 2003: 
170). I ett strukturalistiskt perspektiv ger polerna uttryck för motsatspar som 
högt: lågt, torrt: vått, manligt: kvinnligt, kultur : natur, asar : vaner, död : liv 
(jfr Schjødt 1991b). En liknande polaritet kan också urskiljas i hallens rumslig
het, där Lejrehallen dock framstår som ett bättre exempel än Järrestadhallen 
(och övriga hallar som diskuterats) och i det mytologiska landskapet, där olika 
platser synes ha varit symboliskt länkade till hallen, kan samma mönster skön
jas på ett mer basalt plan, genom att miljöerna är knutna till de högsta och 
lägsta terrängpunkterna i landskapet. I en del fall kombineras dessa på ett sätt 
som erinrar om rumsligheten i hallområdet.

I analysen av landskapet rekonstruerades ett sakralt landskapsrum, vilket 
definierades i förhållande till platser av övergångs- eller gränssnittsliknande 
karaktär (jfr Hedeager 2001a; Brink 2004). Dessa miljöer karakteriseras, som 
nämndes, av att de är topografiskt säregna genom att de relaterar till de högsta 
och lägsta terrängpunkterna i landskapet; berg eller kullar och våtmarker eller 
vattendrag. Vidare kan de liknas vid ett slags flaskhalsar i förhållande till kommu- 
nikationsstråk; gravmonument, nedläggelser och ristningar från skilda perioder 
visar på att de tillmätts speciella betydelser över tid, vilket förlänar dem det 
förgångnas auktoritet. Indikationerna på att de vidmakthölls under yngre järn
ålder är sparsamma men har bedömts vara tillräckligt distinkta för att de bör 
uppmärksammas.

Det sakrala ”inre rummet” delades också i två hälfter av ett vattendrag, och 
troligtvis är också denna rumslighet signifikant i förhållande till denna mytolo
giska semantik. Norr om ån fanns centralbosättning med residens och kult
plats, och i söder föreslås tingsplats och gravfält ha varit belägna; tudelningen 
erinrar om rumsligheten i Lejre. Utanför detta innersta rum fanns så de under
ordnade bosättningarna i domänen (Callmer 2001), och anloppsplatsen.

Utgångspunkten för analysen var att makten använde myter om kosmos i 
ett legitimerande syfte (Sundqvist 2004:145 f). I enlighet med rekonstruktionen 
erbjöd dessa myter vissa möjligheter att strukturera landskapet i en centraliseran
de riktning; ett moment av kontroll var inbyggt i detta koncept.

Störst utrymme har emellertid hallen ägnats. En viktig aspekt av dess rumslig
het är att den kan åskådliggöras och göras jämförbar genom tillträdesanalys, 
vilket ligger till grund för flera av de resonemang som förts. Det kan då konsta
teras att antalet jämförelseobjekt är högst begränsat idag. I detta arbete har



fem hallsekvenser varit föremål för analyser. Flera av dem, bland annat Järrestad, 
är dessutom inte kända i sin helhet, och tillträdesanalysen kan i nuläget endast 
genomföras konsekvent i några fall.

Utifrån högsätets förmodade placering, i centralperspektiv eller vid långsi
dan, delas hallarna in i två huvudkategorier (Herschend 1999). Var och en av 
dessa kategorier karakteriseras av en specifik rumslighet och de båda härskar
ideologiska koncept som dessa kategorier antas ge uttryck för, sätts i samband 
med något varierande skikt inom en aristokrati. Hallarna i Lejre, Järrestad 
skede 2 och 3, och vid Tissø förknippas med släktgrupperingar som förmår 
göra anspråk på kungavärdighet och överherravälde, medan hallarna i Järrestad 
skede 1, Slöinge och Toftegård sätts i samband med utövandet av herraväldet 
på lokal/regional nivå. Vidare föreslås att det förra konceptet rymmer två fun
damentalt olikartade typer av hallar, vilka i enlighet med tidigare framförda 
hypoteser (Jørgensen 2001, 2002) relaterar till ett sporadiskt respektive perma
nent utnyttjade. Dessa båda olika former för utnyttjande sätts i samband med 
herraväldets geografiska räckvidd. Den förra typen, som representeras av hall
sekvensen vid Tissø och Järrestad skede 2 och 3 ses i relation till maktutövning 
utanför den egna regionen, i form av överherraväldet (Sawyer 1991b). Hall
sekvensen i Lejre ger uttryck för ett herravälde inom den ”egna” regionen, och 
ett överherravälde utanför denna.

Den rumslighet som de båda hallkomplexen vid Tissø och Järrestad demon
strerar, föreslås i detta perspektiv att ha gestaltats för ett sporadiskt utnyttjan
de i samband med gästning - at veizlum - eller liknande. Dessa komplexa 
anläggningar har uppfattats som arkitektoniskt formaliserade. Arkitekturen 
syftade till att manifestera härskarens genealogi och roll som kultplatsens be
skyddare - vés valdr. Detta uppnåddes genom att högsätet exponerades i den 
palissad som på ett karakteristiskt sätt knöt samman och avgränsade de olika 
komponenterna i detta komplex; hall, innergård, och det lilla huset på inner
gården. Denna slutna, ritualiserade rumslighet uppfattas som problematisk att 
förena med ett permanent utnyttjande.

Hallen i Lejre saknar den karakteristiskt slutna rumslighet och ideologiska 
fasad som kännetecknar de båda andra miljöerna, där den genealogiska aspekten 
av härskarideologin manifesteras genom arkitektoniska medel. I Lejre kunde denna 
aspekt av härskarideologin manifesteras på ett hävdvunnet sätt, genom uppfö
randet av gravmonument kring residenset. Det är tänkbart att den innovativa 
”maktarkitektur” som tillämpades i anläggningarna vid Tissø och Järrestad av
såg att lösa det mest grundläggande problemet som är förknippat med utövandet 
av herraväldet utanför den egna regionen, nämligen härskarens frånvaro. Ge
nom högsätets exponering i hallkomplexets exteriör markerades härskarens sym
boliska närvaro. I enlighet med de gränsöverskridande kvaliteter som tillskrivs
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högsätet i myterna förmådde härskaren, i likhet med Odin, att överblicka värl
darna - alla beima - då han befann sig i högsätet. Exponeringen av det mytolo- 
giserade högsätet kan då liknas vid en symbolisk extension av herraväldet1.

Det finns då anledning att åter erinra om anläggningens sakrala innehåll, 
och betona härskarens roll som kultens beskyddare. Den gemensamhetsskapande 
potential som kan tillskrivas denna aspekt av härskarideologin skall sannolikt 
tillmätas en fundamental betydelse i konstruktionen av den yngre järnålderns 
överherravälde. Av de sparsamma källor som kan belysa överherraväldets ka
raktär, förefaller det mindre troligt att de som upprätthöll denna maktställning 
kunde gripa in i, och förändra de traditionella maktstrukturer på lokal nivå 
mer än högst temporärt, då överhögheten utmanades. I första hand tonar över
herraväldet fram som ett medel att uppbåda sociala resurser inom ramen för 
befintliga strukturer. Samtidigt innebar överherraväldet ett steg i riktning mot 
det territoriella riket när det kopplas samman med hallanläggningar och domä
ner i andra regioner, så som gjorts i detta arbete.

Hallmiljöns betydelse för konstruktionen av den aristokratiska identitet som 
utgjorde grunden för formeringen av de aristokratiska nätverken och en fort
satt interaktion mellan grupperingar i dessa nätverk, har diskuterats i en rad 
arbeten (Herschend 1997, 1998 och 2001). Likaså har dess betydelse för kon
struktionen av de sociala banden mellan ledare och följeslagare diskuterats 
(Nordberg 2002). I synnerhet de förstnämnda aspekterna har berörts också i 
detta arbete, bland annat utifrån guldfolieblecken. Denna föremålskategori är 
intimt länkad till hall och högsäte, och dess karaktär av materialiserad ideologi 
har uppmärksammats i olika sammanhang. I det nätverksperspektiv som stått i 
fokus föreslås guldfolieblecken med parframställningar ha fyllt symboliska funk
tioner av äktenskaps- och äganderättslig betydelse, och i dessa motiv skymtar 
den diskuterade mytologiska semantiken åter fram. Mer generellt menar jag att 
i likhet med guldfolieblecken, exempelvis Lejre-hallens rumslighet (Herschend 
2001) låter antyda äktenskapsalliansens betydelse för de aristokratiska nät
verken, och de aristokratiska nätverkens karaktär av politiska släktskapskonst- 
ruktioner (jfr Hermansson 2000).

I detta perspektiv är det av intresse att konstatera att de undersökta hallsek
venserna som regel uppvisar samma typ av rumslighet över tid. Järrestad utgör 
ett undantag, i det att den rumslighet som associeras med överherraväldet in
troducerades först efter två generationer av hallar. Det är värt att notera att 
denna förändring inte innebar att platskontinuiteten (sekvensen) bröts, som 
fallet tycks ha varit i Lejre, och vid Tissø. Exakt hur de äldre anläggningarna på 
dessa platser tedde sig är inte klarlagt ännu, och har inte heller diskuterats 
närmare här. I fallet Tissø kan det emellertid konstateras att både residens och 
hall synes vara representerade i den äldre anläggningen, vilken därför bör ha



varit en anläggning i permanent bruk (jfr Jørgensen m. fl. 2004). Det faktum 
att den äldre anläggningen brändes, och att den fundamentalt olikartade (gäst- 
nings-) hallen upprättades på en annan plats, låter i detta fall snarast antyda ett 
maktövertagande med våld. För Järrestads vidkommande kan övergången hy
potetiskt sättas i samband med fyndet av patrisen för tillverkning av guldfolie- 
bleck med dubbelfigurer och, i analogi med resonemangen ovan utgöra ett ex
empel på en överföring till en kunglig släktgruppering mot bakgrund av en 
politisk äktenskapsallians.

Frågan är då hur hallmiljöerna relaterade till aktörer i andra samhällsskikt, 
utanför de aristokratiska nätverk som kontrollerade dessa centra, och deras 
hushåll med följeslagare?

Det framhålls ofta att hallen uppfördes för att synas, och i linje med de 
diskussioner som förts kring Järrestad, vill jag hävda att det kringliggande land
skapet genomsyrades av dess närvaro. I egenskap av den centrala institutionen i 
områdets politiska ekonomi berörde anläggningen naturligtvis alla människor i 
området. Innebar detta också att hushållen i området också tog del i de gemensam- 
hetsskapande offerfesterna i hallmiljön? Under senare år har många forskare 
tenderat att se blotfesten som en del i ett redistributivt system2, där överföringar 
av överskott så att säga var en form av motprestation för deltagande i kulten 
(och beskydd). I detta arbete föreslås dessutom att jordägande, eller, snarare 
rätten till att förfoga över jord, och produktion i egen regi också bör tillmätas 
betydelse (jfr Callmer 2001). Detta perspektiv har emellertid inte heller varit 
möjligt att utveckla i önskvärd utsträckning. Mer allmänt menar jag att ideologi 
och ekonomi inte kan separeras. Mot bakgrund av de diskussioner som har förts 
är det tänkbart att den yngre järnålderns domän skall ses som en sakral motsva
righet till det sammanhållna medeltidsgodset. Något tillspetsat utgör Asgardr 
den yngre järnålderns prototyp för godsdomänen (jfr Hedeager 2001a). I en 
sådan konstruktion kan man hypotetiskt tänka sig att militära och religiösa ledare 
förfogade över de underordnade bosättningarna, vilket skulle kunna erbjuda en 
infallsvinkel på det dilemma som är förknippat med begreppsparet sanktionerad 
och delegerad makt (Hermansson 2000).

Det kan konstateras att denna diskussion är problematisk att föra för Järrestads 
vidkommande, om man så som har gjorts här, dels laborerar med en godsdomän, 
och dels med ett överhöghetsförhållande. Att hålla dessa kategorier isär är förenat 
med vissa grundläggande problem, och möjligen kan man hävda att utövandet av 
ett överherravälde, som dessutom är grundat på permanenta överföringar inom 
ramen för en egen domän, är att betrakta som ett mer ”statsliknande” system.

Det är tänkbart att hallmiljöns gemensamhetsskapande funktion var av sär
skild betydelse på en plats som Järrestad, vilken, i enlighet med de tolkningar som 
föreslås, var den primära kontaktytan mellan de som utövade ett överherravälde,
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och de lokala eliterna i regionen. Det kan då exempelvis vara befogat att peka 
på komplexets slutna karaktär, och tillskriva exempelvis palissaden en socialt 
differentierande funktion. Detta behöver inte innebära att festandet i Järrestad 
uteslutande involverade elitskiktet inom ett visst område, men att den komplexa 
rumsligheten bland annat syftade till att differentiera deltagarna.

Mellan region och rike
Det andra syftet bestod i att diskutera spänningsfältet mellan aktörer på regio
nal och överregional nivå och att undersöka några av de uttryck som interak
tion och eventuella intressekonflikter kan ha tagit sig under loppet av yngre 
järnålder i regionen.

De resonemang som har förts tar sin utgångspunkt i Svanbergs analys av det 
specifika rituella system som gravskicket i regionen ger uttryck för under vi
kingatid. Detta avvek från de rituella system som praktiserades i omgivande 
regioner, och kontrasterade i synnerhet mot den utbredda kollektiva tradition 
som omfattade sydvästra Skåne och stora delar av nuvarande Danmark. Dessa 
förhållanden kan, menar Svanberg, inte ha varit okända i sydöstra Skåne. ...the 
different practices there must thus be seen as a strategic way of emphasizing a 
sense of belonging to (as well as actually constructing) a different community 
with a different collective identity (Svanberg 2003a:175 ff). I det absoluta cen
trum av samma region har hallmiljön i Järrestad givit upphov till överväganden 
av snarast motsatt art. Denna miljö antas från skede 2 ha kontrollerats av aris
tokratiska grupperingar som innehade likartade anläggningar på Själland, och 
som därför sätts i samband med utövandet av ett överherravälde i regionen.

I ett försök att närma sig en förståelse av denna kollision mellan manifesta 
uttryck för regionala och överregionala strävanden ägnades en rad företeelser i 
regionen ett fördjupat studium; gravskick, bebyggelsestruktur, fyndspridning, 
bygdeindelning, och maktstruktur över tid. I den sammanfattande karakteristi
ken av regionen lades vikt vid dess heterogena och småskaliga karaktär.

Regionen var uppdelad i flera mindre bygdeområden, vilka separerades av 
naturliga gränser i form av öde eller glest bebyggda sammanhängande skogs
områden. Av intresse är att häradsnamnet Alsmarc inte är ett primärt härads- 
namn utan synes gå tillbaka till ett ursprungligt ”folkland”, vilket står i kon
trast till de uniforma primära häradsnamnen i söder. Betydelsen av efterleden - 
marc, ”gränsområde”, är också av intresse i sammanhanget, liksom indikatio
ner på att skogarna mellan bygderna betraktades som heliga områden.

Vidare noterades vissa strukturella skillnader mellan de olika bygderna i 
regionen över tid. I Alsmarc fanns ett distinkt centralplatsområde från och med



yngre romersk järnålder, vars betydelse dock snarare tycks ha varit knuten till 
farlederna utmed kusten än till ”bygden i sig”. Maktens centrum utmed Tom- 
marpsån tycks däremot ha varierat över tid. Under äldre romersk järnålder och 
tidig yngre romersk järnålder intog en gruppering i Simris högst sannolikt en 
maktställning. Därefter kan inga sådana tendenser spåras förrän omkring 600, 
då hallsekvensen i Järrestad etablerades. I den sydvästra delen av regionen är 
det svårt att finna bygdecentra och centralplatskomplex med längre varaktig
het. Komplexet vid Nybroån uppfattades som en tämligen svagt utvecklad cen
trumbildning. I analogi med exempelvis spridningen av ”centralplatsindike- 
rande” föremål under äldre järnålder och folkvandringstid tonar bilden av ett 
relativt talrikt och tidvis konkurrerande elitskikt fram; maktstrukturen karak
teriserades som acefal.

Den relativt sett ”småskaliga” maktstruktur som föreslås vara utmärkande 
för den sydöstra regionen kan ha gynnats av regionens naturgeografiska förut
sättningar och geopolitiska belägenhet. Gränsområdena mellan bygderna har redan 
nämnts, och regionens karaktär av halvö, med långa kuststräckor, kan också 
tillmätas betydelse. Det torde exempelvis ha varit svårt att monopolisera externa 
kontaktfält och hindra konkurrerande grupperingar från att upprätthålla förbin
delser med samma, eller andra regioner. Geopolitiskt bör regionens perifera belä
genhet i förhållanden till de större, folkrikare, och högst sannolikt mer inflytelse
rika regionerna i sydvästra och nordöstra Skåne betonas, liksom närheten till 
Bornholm. I det större perspektivet talar vi om gränsområdet mellan de diffusa 
politiska formationerna bakom begreppen Denemearcan och Sueon.

Återgår vi till gravskicket så konstaterades att det vikingatida gravskicket i 
regionens kärnområde uppvisar stark kontinuitet tillbaka till övergångstiden 
folkvandringstid-vendeltid. I regionens västra utkant förekom en blandning av 
brandgravar och skelettgravar som är svår att diskutera närmare eftersom 
materialet är litet. Några skelettgravar är också kända i de centrala delarna av 
regionen, men de är få och ger intryck av att vara relativt jämnt fördelade över 
hela perioden. I några fall är skelettgravskicket kopplat till vapengravar, eller 
externa gravkonstruktioner som avviker från en gängse norm; möjligen skall 
åtminstone de vendeltida gravarna ses mot bakgrund av gravskicket på Born
holm.

I några av de kringliggande regionerna förändrades gravskicket en del un
der denna period. Materialen är inte oproblematiska att tolka. Förändringar 
kan enklast påvisas på Bornholm där det vikingatida materialet dessvärre är 
begränsat. Den rituella tradition som praktiserades på Bornholm under vikinga
tiden karakteriseras av Svanberg som områdesspecifik, samtidigt som den kny
ter an till den utbredda västligt orienterade traditionen. I ett tidigare skede 
framstår gravtraditionen på Bornholm som mycket speciell, med ett stort antal
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rikt utrustade gravar där i synnerhet vapengravarna visar på ett merovingiskt 
inflytande. I nordöstra Skåne synes både kremeringar och skelettgravar före
komma parallellt under vikingatiden. Endast ett fåtal gravar dateras till ven
deltid, och synes i förekommande fall vara brandgravar. Svanberg föreslår att 
skelettgravskicket under vikingatiden kan ha varit ett strategiskt sätt för be
folkningen att betona sociala band med den utbredda västliga traditionen, det 
vill säga motsatsen till förhållandena i sydöstra Skåne.

Sammanfattningsvis ger materialet från sydöstra Skåne således fog för tan
ken att det rituella systemet i denna region hör samman med en samhällsstruk
tur som skiljde sig från samhällsstrukturen i västra Skåne. De mest substanti
ella iakttagelserna kretsar kring regionens hegerogena och småskaliga karak
tär, vilket indikerar en lägre grad av centralisering i sydost. En annan iaktta
gelse består i att kontaktfälten inte tycks sammanfalla i påfallande hög grad. 
Något mer omfattande inflytande från sydvästra Skåne är i nuläget svårt att 
spåra i sydöstra Skåne under vendeltid, och föremål som kan knytas till de 
västligt orienterade nätverken är överhuvudtaget sparsamt förekommande i 
regionen fram till 900-talets senare del.

Om nu de förändringar som kan avläsas i öster betraktas som strategiska 
val i förhållande till den utbredda och inflytelserika rituella traditionen i väster, 
så varierade förhållningssätten påtagligt. I nordost valde vissa, sannolikt infly
telserika grupper att knyta an, medan befolkningarna i sydost valde att betona 
en egen identitet. På Bornholm knöt man under tidig vendeltid an till en mero- 
vingisk rituell tradition, som man synes ha avvisat på de övriga danska öarna 
och på Jylland, vilket har föreslagits vara en strategi för att hävda självständig
heten gentemot ett ökat inflytande från detta håll (jfr Näsman 1991a:173 ff). I 
detta gravskick är vapengravar frekvent förekommande, vilket kan ses som 
uttryck för en inre konkurrens. De förändringar som skedde på Bornholm vid 
vikingatidens inträde då detta gravskick synes upphöra kan ses som en följd av 
att de interna förhållandena stabiliserades (Jørgensen 1991).

För sydöstra Skånes vidkommande har valet att betona en lokal identitet 
satts i samband med ett tilltagande västligt inflytande och etableringen av ett 
överherravälde i Järrestad. De lokala eliterna, som var en förhållandevis talrik 
grupp i regionen, uppfattas som tongivande i detta val. Det var sannolikt i 
första hand denna sociala kategori som mer konkret upplevde sina traditionella 
intressen hotade, och som förmådde utöva ett inflytande på denna punkt. Ge
nom att betona en kollektiv identitet som i väsentliga avseenden avvek från den 
västliga traditionen förmådde de att tydliggöra sig som en självständig och i 
viktiga avseenden oavhängig förhandlingspartner.

Undersökningen av gravskicket visade emellertid att det rituella system som 
praktiserades i den sydöstra regionen inte var en dagslända, som kan sättas i



mer direkt samband med ett ökat inflytande från den utbredda västliga tradi
tionen. När vi talar om identiteter som situationella konstruktioner, som var 
strategiskt anpassningsbara allt efter rådande förhållanden, finns det således 
anledning att vara eftertänksam. Det förefaller emellertid inte rimligt att tänka 
sig att befolkningarna i sydöstra Skåne praktiserade ett rituellt system som var 
väsentligt olikartat de (föränderliga) system som praktiserades i omgivande 
regioner, för att de ”alltid hade gjort så”.

I konsekvens med denna iakttagelse är det rimligt att tänka sig att behovet 
att markera en egenart går längre tillbaka i tid än etableringen av överherra
väldet i Järrestad. Möjligen kan det ses mot bakgrund av den ovan relaterade 
utvecklingen på Bornholm under sen folkvandringstid och tidig vendeltid. Med 
tanke på närheten till ön, och det faktum att tidiga vapengravar som röjer en 
bornholmsk påverkan är representerade i regionen, förefaller det inte osanno
likt att interaktion med befolkningen på denna ö var av det intensiva slaget, 
och innefattade såväl vänskapliga som fientliga relationer. Det bör således inte 
uteslutas att konstruktionen av en lokal, kollektiv identitet i sydöstra Skåne var 
en strategi som skall ses mot bakgrund av något olikartade typer av interaktion 
över tid. Inledningsvis kan den ha formats genom en intensiv interaktion med 
en nära granne, för att i ett senare skede utvecklats till en strategi som riktades 
gentemot representanter för ett överherravälde i Järrestad. Den äldsta fasen 
skulle då möjligen kunna belysas genom systematiska jämförelser av de äldre 
gravarna på Bornholm och i sydöstra Skåne, vilket ligger utanför ramarna för 
detta arbete. Flera studier visar att nära kopplingar finns (exempelvis Stjern- 
quist 1955, 2003; Nicklasson 1997).

Behöver det tilläggas att diskussioner av detta slag alltid innebär att de befolk
ningsgrupper som behandlas reduceras i viktiga avseenden? Undersökningen 
av sydöstra Skåne visar på en mångfald som motverkar en sådan hållning, vil
ket samtidigt kan sägas förstärka intrycket av att den rituella traditionen verk
ligen tjänade som just en viktig, förenande kraft. Det finns emellertid anledning 
att inta ett ödmjukt förhållningssätt, och att framhålla det hypotetiska i de 
diskussioner som förts.

I det senare skedet, som sätts i samband med överherraväldet i Järrestad, 
finns det anledning att tänka sig att den skisserade strategin föll väl ut, för de 
lokala eliternas vidkommande. Av det samlade materialet att döma finns det 
inget som tyder på en nämnvärd centralisering till Järrestad, eller att deras 
handlingsfrihet beskars nämnvärt. Överherraväldet föreslås ha bidragit med en 
viss stabilitet i regionen, vilket indikeras genom att materialet från de kustnära 
bosättningarna i regionen snarast tycks öka under 800-talet, då en rad gruppe
ringar var verksamma i den maritima sfären. Vidare tycks betydelsen av gräns
områdena i regionen ha minskat, vilket tolkas i samma riktning. Det är intres
sant att konstatera att det inte finns några indikationer på att ett överherravälde

452



i Järrestad ”når ut” i regionen förrän under 900-talets andra hälft, då en ge
nomgripande förändring av maktstrukturerna i regionen inleddes. Å andra si
dan är det förmodligen just det som är karakteristiskt för ett överherravälde, 
och som utgör den grundläggande skillnaden gentemot den maktutövning som 
förknippas med ”staten”.

Det kan då konstateras att de förändringar som sedan skedde i den sydöstra 
regionen uppvisar variationer som låter antyda att maktstrukturerna i regionen 
inte var homogena. Det tycks också finnas en viss kronologisk fördröjning i 
denna process, som följer gränsen mellan folkland i norr och härader i söder. 
De skillnader i ”integrationsförloppet” som Anglert (1995) påvisat i jämförelser 
mellan sydvästra respektive nordöstra Skåne går således igen på regional nivå.

De tidigaste och mest genomgripande förändringarna skedde i väster, och 
gav upphov till fortlöpande konflikter mellan grupperingar inom den lokala 
eliten och representanter för den nya överhögheten. I Albo i norr finns det inga 
synliga tecken på förändring och konflikt i detta skede. I Järrestad omgestaltas 
hallområdet, men sekvensen bröts inte; ett kristet inflytande föreslås ha gjort 
sig gällande, i linje med en ungefärligen samtida omgestaltning av hallkomplexet 
vid Tissø. Kring år 1000 föreslås den nya överhöghetens representanter på lo
kal nivå att ha varit företrädda i hela den sydöstra delen av regionen, bland 
annat i nära anslutning till Järrestadomänen. Men först i ett något senare skede, 
under perioden 1020-1050 bröts hallsekvensen i Järrestad, vilket har tolkats 
så, att de centrala funktionerna överfördes till kungsgården i Tumathorp. I och 
med denna överföring togs ytterligare ett steg i riktning från region till rike.

Problem och perspektiv
De hypoteser och uppfattningar som lagts fram i detta arbete är förenade med 
problem av olika slag, men förhoppningsvis också några möjligheter. När jag i 
detta korta avslutande avsnitt främst ägnar mig åt den förra kategorin, så sker 
det i syfte att ytterligare något försöka belysa och förtydliga ett problemom
råde som har kommit att inta en mer framträdande roll än vad som ursprung
ligen avsågs, nämligen de samband som skisserats mellan Järrestad och ett kung
ligt överherravälde.

Bland de problem som är förknippade med denna syn på Järrestad hör inte 
minst den nämnda överföringen av centrala funktioner från Järrestad till Tumat
horp. Varför skedde denna överföring om ett kungligt överherravälde i Järrestad 
hade gamla anor på just denna plats? Är den inte, som exempelvis Thurston 
(2001) menar, en tydlig indikation på att en exogen maktstruktur ersätter en 
endogen maktstruktur? Till detta kommer så invändningar som kan sägas vara 
av mer perspektivberoende art, och som dels kan riktas mot de uppfattningar
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som framförts om kungamakten under yngre järnålder, och som dels rör tolk
ningen av hallarnas rumslighet och de likheter som finns mellan hallkomplexen 
i Järrestad och vid Tissø. Kan inte dessa förklaras på andra sätt än de som 
föreslagits här, som ett resultat av andra former för interaktion?

Det kan konstateras att det källmaterial som har presenterats är tolkningsbart, 
och att det inte ger ett självklart stöd för de hypoteser som presenterats. I en 
inledande fas av arbetet hade jag vissa problem med att acceptera att de likhe
ter som hallarna uppvisar, och som kunde fördjupas genom rumsanalyserna, 
ledde i den riktning som föreslås. Problemet bestod, inte minst, i att det var 
svårt att finna material som vid första anblicken stödde i dén om ett tidigt 
västligt orienterat överherravälde i regionen; kontaktfälten sammanföll inte, 
och gravskicket var ett annat.

Det bör påpekas att idén om ett överherravälde i den södra Östersjöregionen 
inte är ”ny”, vilket framgår av figur 3 (kap 2). Den hör då samman med den i 
kapitel 2 diskuterade ”stora berättelsen” (jfr Näsman 1998; Nielsen, K. H. 
1991 och anförd litt.). Uppfattningen grundas i detta fall främst på analyser av 
materiell kultur, det vill säga föremålsspridning, vilket jag menar är ett betyd
ligt mer problematiskt material än det som redovisats här. Överherraväldet har 
också diskuterats av exempelvis Sawyer (1991a och b), men då i mer generella 
termer. Dock har få mer konkreta förslag lagts fram om vilka former ett tidigt 
överherravälde kan ha tagit sig.

De likartade koncept som manifesteras i skede 2 i Järrestad och fas 1 och 2 
vid Tissø, i kombination med upprepningen i skede 3, gör att det är utomordent
ligt svårt att tänka sig sambanden som ett uttryck för interaktion i form av 
konkurrens och efterhärmning, i enlighet med teoribildningen kring peer polity 
interaction, vilket skulle vara ett alternativ till den uppfattning som framförs 
här (Renfrew 1986:8; jfr Näsman 1998). Av de analyser som i övrigt har gjorts 
framgår dessutom att de övriga hallkomplexen i sekvenserna är olikartat ge
staltade; i synnerhet Toftegård framstår som intressant i detta sammanhang. 
Också på denna plats synes hall och inhägnat område utgöra en arkitektonisk 
helhet, som dock är av en annan art.

När ett tidigt kungligt inflytande i Järrestad föreslås är det viktigt att hålla i 
minnet att:

• Kungamakten uppfattas som ett diffust avgränsat ”anspråk” inom en aristo
krati som utgjordes av ett antal släktgrupperingar vilka organiserade sig i 
nätverksliknande former på överregional nivå.

• Järrestad inte uppfattas som ett permanent kungasäte. Anläggningen före
slås representera ett mer sporadiskt nyttjande i samband med exempelvis 
gästning och upprätthållandet av ett överherravälde i regionen.

454



• Kungamakt och överherravälde i södra Skandinavien inte uppfattas som 
kontinuerliga företeelser. Så menar exempelvis Sawyer (1991b) att det över
herravälde som etablerades av Jellingätten under 900-talets andra hälft var 
en nyskapelse, inte en direkt fortsättning på det det överherravälde som 
förknippas med kungamakten under 700- och 800-talen.

• Utifrån skriftliga källor sätts det tidiga överherraväldet i södra Skandina
vien ofta direkt i samband med maktsfärer i södra och mellersta Jylland och 
på Fyn. Ser vi till de miljöer med hallsekvenser som har redovisats, väcks 
emellertid frågan om det kungliga överherraväldets karaktär i sydöstra Skan
dinavien. Representerar sekvenserna i Lejre, Tissø och Järrestad ett specifikt 
överherravälde? Och hur skall de klassiska centralplatserna Uppåkra och 
Sorte muld ses i detta perspektiv? Representerar de småkungadömen under 
denna period?

Överföringen från Järrestad till Tommarp kan utifrån dessa synpunkter förkla
ras på olika sätt som inte kan sägas stå i någon direkt motsättning till de hypo
teser som förts fram. För det första kan det konstateras att omständigheterna 
kring Jellingättens expansion under 900-talets andra hälft är mycket dåligt kända. 
Vilka konkurrerande grupperingar med anspråk på kungavärdighet och över
herravälde slogs ut i processen? Viktigt är då att konstatera att den yngsta 
hallen i Järrestad bör ha uppförts under denna period, och att liknande föränd
ringar skedde vid Tissø och möjligen också i Lejre vid ungefär samma tid. Detta 
indikerar att Järrestad mot slutet av 900-talet var en del i en överregional sfär 
av domäner som kontrollerades av en och samma gruppering. Detta behöver 
emellertid inte ha varit fallet i ett tidigare skede, och i enlighet med den ovan 
relaterade synen på överherraväldet som ett diskontinuerligt fenomen bör det 
kanske påpekas att det inte nödvändigtvis var samma dynasti som etablerade 
överherraväldet i Järrestad under 700-talet.

Tills vidare föreslås att överföringen till Tumathorp kan ha skett mot bak
grund av kronogodsets formering, vilket kan ha involverat domäner av skif
tande ursprung (Jfr Andrén 1983; Brink 2000). Snarare än att se detta som ett 
uttryck för att en exogen maktstruktur ersatte en endogen maktstruktur kan 
överföringen ses som ett uttryck för en kvalitativt förändrad centralmakt. De 
domäner som var involverade kan ha omstrukturerats för att möta nya krav 
alldeles oavsett deras ursprung.

Detta arbete har inte primärt syftat till att vara ett inlägg i diskussionen 
kring riksbildning, men eftersom det material som lagts fram direkt berör denna 
fråga finns det skäl att föreslå möjligheten att flera parallella ”statsbildnings- 
processer” ägde rum i södra Skandinavien under sen vikingatid. Vilka var egent
ligen de grupperingar som innehade platser som Lejre och Uppåkra vid denna
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tid, och hur såg deras inflytandesfärer ut? Möjligen kan man komma vidare i 
en sådan diskussion om materialet från sydöstra Skandinavien jämfördes mer 
systematiskt med materialet från sydväst. Finns det exempelvis tendenser till 
centralortsförskjutningar också i väster, under perioden? Den gemensamma 
nämnaren för dessa förskjutningar i öster synes vara att de hänger samman 
med formeringen av en territoriell och formaliserad maktstruktur. Förskjutningen 
i Järrestad kan förvisso sägas representera en manipulation av landskapet, och 
utgör åtminstone i denna bemärkelse en exogen struktur. Den kosmologi som 
var byggd kring hallen, och som i huvudsak låg fast också efter den förmodat 
kristet influerade omgestaltningen i skede 3, bröts definitivt i och med omstruk
tureringen. Om Järrestad och Viarp betraktas som en helhet, vilket har föresla
gits, ligger det nära till hands att denna bröts upp, och att etableringen av torp
enheterna också skedde vid denna tid.

I detta arbete har de nära sambanden mellan bland annat ideologi och eko
nomi betonats. I de omstruktureringar som skedde är det sannolikt svårt att 
separera dessa kategorier och framhålla den ena som mer viktig än den andra. 
Man kan tänka sig en landskapsmanipulation så, att ett nytt kristet centrum 
etablerades i periferin av det gamla, varefter investeringar beredde vägen för en 
ökad uppslutning kring det (jfr Helgesson 2002). En sådan mer successiv över
gång synes stå mer i samklang med begreppet manipulation, såväl som de mer 
kontinuerliga drag som lyftes fram i kapitel 8, på bekostnad av indikationer på 
konflikt och motmakt.

Avslutningsvis vill jag framhålla att järnåldersforskningen i hallmiljöerna och 
”de centrala platserna” har funnit de manifesta anläggningar som exempelvis 
kyrkor, borgar och städer utgör för medeltidsforskningens vidkommande. Denna 
kategori av arkeologiska lämningar, som möjliggör synkrona såväl som dia
krona jämförande analyser över långa tidsperioder, kan tillmätas en snarast 
unik potential att belysa järnålderssamhället mer i sin helhet, vilket ytterst måste 
vara ambitionen. Det har också påpekats att forskningen kring dessa miljöer 
berör en rad discipliner förutom arkeologin, vilket gör dem ytterligare värde
fulla. Den dynamik som präglar forskningsområdet har framhållits, och i olika 
delar av arbetet kan man möjligen skönja att det inte är helt riskfritt att ägna 
ett avhandlingsarbete åt dessa miljöer. Kunskapen om dem förändras snabbt. 
Ännu så länge är de bristfälligt kända; nya och bättre grundade infallsvinklar 
kommer säkert att introduceras efter hand, allteftersom kunskapen byggs upp.
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► Aristocracy, Spatiality, and Border-crossing
Järrestad and Southeast Scania Between Region and Realm 600-1100

Chapter 1. Introduction

During the last fifteen years central-place complexes and the settings of an 
aristocracy have gained increased attention and developed into a prominent 
field of research in the archaeology of early medieval Scandinavia. The point of 
departure is a recently (2000) excavated early medieval aristocratic setting in 
the village of Järrestad, which is situated in southeast Scania, in the southernmost 
part of Sweden. The Järrestad setting is a part of the “second wave” of central 
place complexes in Scandina
via, emerging during the “pro
longed” 7th century, which is 
thought of as a watershed in 
several respects.

Two closely connected 
problem complexes are tack
led in the dissertation. One 
concerns the interpretation of 
the pre-Christian aristocratic 
setting. As a first step the setting in Järrestad is analysed and compared to simi
lar settings in southeast Scandinavia, i.e. present-day east Denmark and south 
Sweden, in order to discuss the formation of an aristocracy at interregional 
level, their means of organizing, and how Järrestad fits into this scheme. The 
principal aim is to identify and discuss the staging of rulership ideologies in 
hall-settings and surrounding landscapes. What did these concepts represent, 
and in what ways did they relate to actors at different social and spatial levels? 
This part of the dissertation is reflected in the main title: Aristocracy, spatiality, 
and border-crossing.

The second complex of problems is concerned with the regional approach. 
So far central-place complexes and aristocratic settings in Scandinavia have not 
been subject to any thorough regional studies. There are probably several rea
sons for this, not least methodological difficulties connected with the study of 
the central place complex itself, being a relatively new field of research. How
ever, in recent years a growing interest in the regional perspective and the study 
of somewhat smaller groups of people can be noticed. In the region examined 
here, a distinct tradition of death rituals has been singled out and discussed. 
This collective tradition forms the point of departure of the regional approach,

Summary
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which is supplemented by data concerning the cultural landscape, settlement 
districts and settlement patterns, communication, social categories, etc. The 
aim is to discuss the tension between actors at regional and interregional level, 
and to examine how this interaction, and possible conflicts of interests, was 
expressed throughout the period. This part of the dissertation relates to the 
second half of the subtitle: Between region and realm.

Chapter 2. Starting points

The nature of early medieval political formations in southern Scandinavia is 
certainly obscure; varying attempts to capture them have proved to be difficult, 
to say the least. A “grand narrative” covers a wide range of research into a 
process which is sometimes described as a development from “tribe to state”, 
taking place during the Iron Age and Early Middle Ages. A more or less outspo
ken neo-evolutionistic historical perspective is often combined with a focus on 
territorial aspects of political formations; by and large they are equal to the 
territories of the Scandinavian nation states. These formations are suggested to 
have emerged during the “prolonged” 7th century, as a result of intense inter
action and political pressure exercised by an expanding Merovingian kingdom. 
In this process an archaic form of non-permanent kingship over a federation of 
tribes was replaced by permanent kingship and the hegemony of one tribe, the 
Danes. Around 700 the island of Funen was the nucleus of the kingdom, south
ern Jutland and Zealand an inner periphery; northern Jutland and Scania the 
outer periphery. In some scenarios the later development is sometimes described 
as a more or less continuous process of centralization, in other scenarios discon
tinuities play an important part.

The narrative has been justly criticized from various angles, for example, 
the evolutionistic rectilinear historical perspective, and a tendency to view cul
ture and community throughout vast tracts of lands as more or less homogene
ous phenomena. Due to the subject, this dissertation is also a part of the grand 
narrative, although the approach differs in some respects. The regional perspec
tive has been mentioned, which indeed serves as a remedy for oversimplifica
tion. Another difference is the understanding of Scandinavian kingship as a 
discontinuous and pluralistic “claim” harboured within an aristocracy. Instead 
of primarily focusing on the vertical bonds of society, the aristocracy is dis
cussed in terms of horizontal networks, albeit including important hierarchical 
relations between individuals as well as groups. From this it follows that soci
ety is not considered a territorial construction. On the other hand, territoriality 
was on its way, in the wake of the border-crossing aristocracy, and it is argued 
that landed property, or rather rights of disposition of the land, gained increased
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importance during the prolonged 7th century. Domains connected to the net
works of an aristocracy may well be an important factor in the winding paths 
towards territoriality.

•

It is a well recognized fact that there is a close connection between the social 
and the spatial, in landscapes as well as settlements and houses, which is the 
main theme of the dissertation and the point of departure for the analysis of the 
aristocratic settings. A closely related aspect is the highly formalized character 
of the settings; the architecture and spatial layout of the halls are considered 
“textlike” or “manifest”. Furthermore, the settings are regarded as representa
tions of pre-Christian cosmology and mythology, as reflected in mythological 
texts, the Saga literature, and place-names. The topography of the landscape 
and its natural and culturally distinct places is another category of source ma
terial which is treated.

The aristocratic hall-setting is considered a vivid example of cosmology and 
mythology being used in order to legitimize power, a perspective which is follow
ed in this dissertation. The many different aspects of ideology are mainly treated 
as power resources. The main sources of social power have been identified by 
sociologists as ideological, political, economic, and military power. These have 
been used, or combined, by rulers throughout history in order to achieve cer
tain goals, in conscious or “taken-for-granted” ways. In early medieval pre- 
Christian society power resources are intertwined, and any emphasis on a sin
gle category obviously risks leading wrong. Since ideology is the main topic 
among the resources discussed here, a holistic perspective on ideology is cru
cial; a perspective on ideology as a process of materialization has been fol
lowed. In this approach ideology is defined as the ways in which a ruling elite 
use meaning and symbolic representation as a source of power; in other words, 
the material means of communicating the ideology are as important as the ide
ology itself. Materialization is the transformation of ideas into physical reality, 
for example, halls, gifts, and feasts. Materialized ideology creates shared values 
and beliefs, and makes it possible to extend ideologies beyond the local group. 
The process of materialization is regarded as an ongoing process, and the ideol
ogy is rooted in the economy, for example, through the building of a hall, the 
crafting of a gift, and the processing of food before a feast. In this perspective 
the aristocratic setting is regarded as the central institution for the political 
economy of a district.

All the above power resources are, of course, reflected in the rulership ideol
ogy of the early medieval period. In panegyrics and other source material, the 
ruler is often praised for his leadership, power, and warlike qualities. Wealth



and generosity are also frequently mentioned. In recent studies in the history of 
religion the religious and genealogical elements have attracted special atten
tion, and the religious dimension of genealogies is considered crucial in royal 
contexts. It is obvious that rulership ideologies are manifested in the aristo
cratic settings, and expressed in the actions taking place there: feasting, craft
ing, and so on. It is suggested that it is possible to discuss rulership ideology and 
the formation of the aristocracy in more detail through the analysis of the spa
tial and architectural qualities of the settings.

Finally, identities at different social levels are discussed. The concept of iden
tity is understood as a dynamic construction, based on the history and experi
ences of individuals or groups, and the relations between them. The purpose of 
identity for individuals and groups is to define the connections with a larger 
social reality, and form the frameworks for interaction; in this perspective iden
tities are perceived as instrumental, situational, and multidimensional. The con
struction of a specific aristocratic identity is considered crucial for the forma
tion of aristocratic networks at interregional level during the period. In a simi
lar way collective identities at local or regional level can be looked upon as 
strategic constructions in order to cope with other groups, as a consequence of 
the forms of interaction taking place. At both levels material culture, or rather, 
materialized ideology, is used as an active medium in order to construct social 
realities. The interpretation of the material remains of these past realities - and 
the question whether they were actually realized or not - is obviously depend
ent on the historical context.

Chapter 3. Järrestad

The many-faceted source material concerning Järrestad is presented. The exca
vated manor and settlement was situated on a plateau in a river valley about 
five kilometres from the Baltic Sea. There are a number of Neolithic and Bronze 
Age monuments in the valley, and Järrestad is part of a sequence of localities 
associated with central functions during the Iron Age and Middle Ages; the 
river valley was obviously the central district in this part of the region, even 
though the foci of power shifted. The medieval administrative hundred was 
also named after Järrestad, indicating central functions, for example, an assem
bly site. The meaning of the place-name is probably “the place of the earl”, 
although this interpretation has been somewhat debated. Close to Järrestad is 
the medieval town of Tumathorp, originally a royal demesne, founded in the 
11th century.

The Järrestad settlement has been estimated to cover an area of about 300,000 
m2 in total, of which about 20,000 m2 was excavated. The hall area, with a
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sequence of five large halls and a palisaded enclosure, was situated close to a 
steep slope and marshy ground with a spring, where several wells had been 
dug. The surrounding settlement primarily consisted of sunken huts and post- 
built houses; among the latter a very large house. The chronology of the settle
ment has been structured in three main phases, in accordance with the datings 
of the halls. The settlement was established 550/600 and abandoned, or rather 
restructured, 1025/1050. The settlement and manor appear to have been con
tinuously in use during this period.

The surrounding landscape consisted of vast, open grasslands reflecting high 
grazing pressure; this type of cultural landscape seems to have an unbroken 
history from the Neolithic up to the period when the manor was abandoned. A 
variety of palaeoecological material has been analysed, showing that the level 
of agricultural production - animal husbandry excluded - was quite low in 
Järrestad throughout the early medieval period. More intense cultivation and 
further processing of cereals must have taken place at other settlements. The 
central Järrestad plateau was not affected by farming until the restructuring of 
the manor took place. An analysis of the cadastral maps shows that one or 
more large farms were established after the restructuring; later on they were 
split up and divided. Information regarding ownership is scant, but a domina
tion of ecclesiastical ownership, possibly the entire village, is indicated.

The Iron Age settlement pattern in the Järrestad area fits well into the pasto
ral landscape, and consisted of small, short-lived farmsteads up to the 4th cen
tury, when a large farm was established, breaking up this archaic settlement 
pattern. A richly equipped woman’s grave at the toft, dating to an early phase 
of the farm, has been interpreted as a founder’s grave. The farm was in exist
ence parallel to the manor, well into the 7th century.

Most of the excavated area at the central settlement was interpreted as the 
toft of a manor, although no definite demarcations were identified. The hall 
area and nearby spring are connected to rituals of power, cult, and feasting, and 
was probably in use on special occasions. The large house may have served as 
the permanent residence of the manor. The find material includes evidence of 
specialized craft, for example, different kinds of smithing and casting, as well 
as the performance of cultic activities, including feasting and animal sacrifice.

Two small farm units on the periphery of the settlement were interpreted as 
households of commoners. There are several indications suggesting that the popu
lation outside the manor was socially heterogeneous, linked by a variety of social 
bonds to the lords. There are also indications of major change on two occasions, 
during the 8th century, and the second half of the 10th century. In both instances 
new types of halls were introduced. This period, phase 2, from the 8th century to 
about 950/1000, is the best-documented phase. The introduction of the new type



of hall is connected to an overlordship and possibly also a restructuring of the 
domain. The second period of change is connected with Christian influence.

Chapter 4. Comparative perspectives

The aim of this chapter is to form an empirical base for the interpretation of 
aristocracy as organized in interregional networks and the function of Jarrestad in 
this perspective. The prime object of analysis is the sequences of halls, which are 
considered the central element of the aristocratic setting as well as the central 
element of the materialized ideology connected to aristocracy. A sequence is de
fined as a series of successive halls or rebuilt halls, with a close spatial relationship.

The development of the Iron Age and early medieval hall is discussed, and it 
is suggested that a large, more complex “multifunctional” type of hall is char
acteristic of the period c. 600-1000, when residential and representative func
tions are sometimes combined. The picture is, however, complicated. In some 
instances distinct smaller houses appear close to the large hall, resembling the 
older type of hall, which is generally a one-room house.

Four aristocratic settings in southeast Scandinavia where sequences of halls 
have been investigated are analysed: Lejre, Strøby Toftegård, and the complex 
by Lake Tissø, all in Zealand, and Slöinge in Halland. The presentations in
clude brief descriptions of overall settlement structure, finds, landscape, com
munication, and attempts are made to discuss the sequences in a wider chrono
logical framework.

The presentations are based on published results. It is important to note that 
the scale of excavations differs a great deal between the settings. The published 
results also differ quite a lot. In some instances there are actually ongoing projects 
and some results are of a preliminary character. Although some difficulties cer
tainly arise, the focus is on the generally better-known sequence, and not the 
setting as a whole, which in some cases is less well known.

The comparisons show that the sequences were established during the 7th 
century and ended in the period 950-1050. In several instances there are most 
probably precursors, and in some instances the settings succeeding the sequences 
may be distinguished. There is no evidence of discontinuities in the sequences; 
if they were disrupted they were certainly recreated very soon. This does not 
mean an absence of political unrest, warfare, or feud, but rather that the set
tings grew “larger” than individuals and groups perhaps more temporarily in 
control of them. In general terms it is suggested that the sequences represent a 
certain social stability, an “institutionalization” of power.

There appear to be many close similarities between the settings; structural 
layout, single features, and the find material indicate the same type of action in
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terms of specialized craft, feasting, and cultic activities; indications of military 
resources and contacts with other regions are frequent. As expected, the settings 
represent a fairly homogeneous aristocratic culture, which is interpreted as indi
cations of close interaction in the aristocracy. However, there are also differences, 
most obvious, for example, in variations in the quality and quantity of finds, 
which are difficult to interpret because of the varying scale of excavations and 
methods employed. In this respect differences in the layout of the halls and the 
character of the sequences as a whole are considered significant. It is easy to note 
the great similarities between hall layouts as well as the sequences in Tissø and 
Järrestad, which do not seem to have any close counterparts.

Besides the hall, attention is drawn to a certain category of finds; the tiny 
figural gold foils. The connection between the often-debated foils and the halls 
has been noted for quite some time, since the foils often appear in certain 
postholes in halls. From a more general point of view it is safe to interpret them 
in terms of distinct materialized ideology within the aristocracy. The double 
figure has recently been suggested to represent the dynastic wedding between 
family groups in the aristocracy. This interpretation is most interesting consid
ering that the gold-foil double figures seem to have been in widespread use over 
a long period of time, perhaps more than two centuries. It is suggested that the 
gold foils indicate that the aristocratic networks to a significant extent were 
built through constructions of political kinship, spanning vast distances.

Chapter 5. Spatiality, smithing, and feasting

Returning to the setting in Järrestad, three phenomena are singled out in order 
to deepen the discussion; spatiality, smithing, and feasting. Initially it is sug
gested that the original hall was erected at a place which was connected to 
fertility cult. This action reflects a societal change which occurred during the 
prolonged 7th century; the role of the individual in the cult became far more 
accentuated.

The prime subject to be discussed concerns the layout of the halls. As a 
method to compare layouts, the gamma, or access analysis is introduced. This 
method is supplemented with a series of observations in the different hall se
quences discussed. The most important single observation is connected to the 
location of the high seat in the hall. The different meanings of the high seat are 
well attested in written as well as archaeological sources. It is closely connected 
with judicial functions of utmost social importance, such as ownership and 
inheritance, as well as religious functions and rulership ideology.

Eddie poems and Sagas throw light on the religious-ideological significance 
of the high seat, describing Hlidskjalf, the high seat of Odin. From Hlidskjalf it
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was possible to see all over the different worlds; the qualities of the all-seeing 
good was transformed to the ruler in the high seat. When the ruler entered the 
high seat he functioned as an intermediary between the people and the divine 
powers. In the Sagas, holiness and cosmological meaning were specifically at
tached to the high-seat posts, symbolizing the axis of the world. These connec
tions are no doubt of central importance to the interpretation of the gold-foil 
figures, which are sometimes found in postholes in halls. In recent studies new 
dimensions have been added to previous interpretations of myths, where the 
holy wedding is linked to rulership ideology. Besides the gold foils, large num
bers of items connected with craft may occur, indicating links between rulership 
ideology, control of specialized craft, and fertility.

It is thus suggested that the location of the high seat in the hall is of special 
significance to the interpretation of the halls, and their function in the aristo
cratic networks. Two types of locations are known from written sources: the 
high seat in a central perspective, at the short side of the large room in the middle 
of the halls, and the high seat in a traditional manner, e.g. in the middle of the 
long side, to the north in the same room. It has been suggested that the former 
location was introduced in royal halls, such as Lejre. Furthermore, the different 
types of locations are connected with certain types of layouts. The central per
spective is combined with a back door, leading to an entrance room from which 
it was possible to enter a chamber, or to go outside the hall. In this spatial con
cept, the high seat is compared to a stage at the theatre; it is designed to orches
trate appearances in front of an audience. In the traditional spatial concept there 
is no such focus on individuality; the ruler is seated among the others.

When the layouts are analysed and systematized in graphs, both locations and 
spatial layouts are present in the discussed settings. It is suggested that the tradi
tional concept was practised in Slöinge, Strøby Toftegård, and Järrestad phase 1, 
and the central perspective in Lejre, Tissø phases 1-3, and Järrestad phase 2. 
Furthermore, the similarities between Järrestad and Tissø are obviously of sig
nificance. In both instances the hall and a palisade form a courtyard where a 
smaller house is situated. The spatial features, including entrances, are very much 
the same. The point where the palisade meets the hall faęade is of a special inter
est; in Järrestad it has been fairly well established that it coincides with the loca
tion of the high seat. The preliminary description of the spatial layout in the Tissø 
halls may well support this observation, although it differs in some respects. This 
architectural detail which is repeated in the two layouts is clearly of importance; 
it is thought of as an ideological faęade, in which the high seat was exposed in the 
exterior of the hall complex. The architecture is thus interpreted as a representa
tion of rulership ideology; the message involves a genealogical aspect which is 
intimately connected with the role of the ruler as protector of the cult.
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The specialized craft in Järrestad that took place in the hall area is probably not 
representative of the settlement as a whole. Special meaning is attached to 
smithing and the production of beads of local mineral; both crafts were prac
tised close to the hall; artefacts connected to various stages of the production 
process were deposited in key structures. Smithing was practised close to the 
house at the courtyard, which is interpreted as a cubic house, possibly equal to 
a harg, and the palisades enclosure to a hov. The smithing inside the hov is 
connected to the generosity of the ruler, and aspects of fertility; it is suggested 
that the high-quality smithing included the production of ritual objects and 
weapons. The house at the courtyard was ritually buried in connection with the 
restructuring that took place in the late 10th century. The postholes were filled 
with smithing slag, and other artefacts were also deposited, for example, tools 
and a ring-handle, the latter probably from the entrance to the house. Although 
artefacts connected to smithing formed the bulk of the find material from the 
house, the house is interpreted as a cultic house, where the representations of 
the goods were kept.

Feasting is considered to have been one of the most important activities in 
the hall area, and an attempt was made to reveal different kinds of feasting: 
gästabud or banquets, and the blot, i.e. sacrificial feast. It is not possible to 
isolate these two main categories, however. In the marshy ground close to the 
hall, tons of fire-cracked stones were deposited in the middle of first half of the 
9th century, and a series of wells were dug. The stones are interpreted as cook
ing stones, which has been connected with wet cooking of meat and the sacrifi
cial meal

Depositions of animal bones in the wells, with horse as the predominant 
species, are interpreted as remains of slaughter and sacrifice, deposited when 
the wells were “closed”. A rich variety of plant macrofossils and pollen from 
the wells shows that ruderal plants dominated the area. Finds of hops show 
that this plant was processed, and possibly grown, at the site. This is taken as 
an indication that hops were introduced as a beer additive in connection with 
the feasting. As a contrast, indications of other processed plants were scant. 
Apart from the animal bones other artefacts in this setting were scarce. How
ever, some artefacts are interpreted as sacrifices or ritual depositions.

On dry ground, by the halls, fire-cracked stone and animal bones were de
posited in large quantities in the sunken huts. The horse bones are relatively 
few in this context, and other species, such as pig, generally younger. The fire- 
cracked stones in this context are tentatively connected to dry cooking.

There are obviously significant differences in the overall spatial layout of 
the setting, and it is suggested that the setting is a microcosmic reduplication of 
pre-Christian cosmology. In Eddie mythology the axis of the world is connected



to the opposite poles, the high seat and the elevated hall, and to the spring as 
well, which is connected to cosmic fluids, i.e. mead or beer. In a tentative at
tempt to capture an overall ritual space in the setting, the structuralist approach 
may be of relevance, with binary opposites such as high : low, dry : wet, man : 
woman, culture : nature, Æsir : Vanir. Cognitive association models summa
rized in the key symbols of the spit (hall area) and the cauldron (the spring) is 
perhaps less rigid, better suited to the notion that different categories are diffi
cult to isolate.

Chapter 6. The landscape

In recent research into central-place complexes, Järrestad and other known 
complexes have been interpreted as hierarchically structured domains, consist
ing of central settlements with manors, around which subordinate farms/settle
ments were located. The hypothesis fits quite well with the archaeological data 
from Järrestad; obviously there were transfers of a surplus from the surround
ing settlements to the manor during a very long period of time. So far, the solar 
system model has been discussed from a purely economic perspective, which is 
difficult to develop further without more field research into the proposed sub
ordinate settlements.

From another angle the Järrestad domain may be viewed as a complex of 
central places. In this perspective attention is directed towards indications of 
various functions in the surrounding landscape connected to shifting aspects of 
centrality, for example, assembly sites, cult sites, harbours, and so on. In recent 
work this approach has been combined with attempts to reconstruct landscapes 
as mythical and cosmological representations (of Asgard). The methods used 
involve the analysis of place-names, an inventory of stray finds, the topography 
of the landscape and distinct natural features as well as the cultural moulding 
of places, i.e. signs of a renewed “use” of monumental settings from earlier 
periods and an assessment of communication routes.

The aim is to combine these two perspectives. A sacral inner landscape 
“space” can be reconstructed, which by and large is equal to the historically 
known domains of the villages of Järrestad and Viarp, split into two distinct 
areas by the river. It is suggested that Viarp functioned as necropolis and assem
bly site; functions which fit well together since decision making at the thing was 
made legitimate by the presence of forefathers. This was perhaps the “public” 
part of Järrestad, separated by the river from the residence and adjoining cultic 
site. The bipartite structure is quite similar to Lejre.

The inner space is partly defined by topography. The two passages over the 
river functioned as ritual arenas; megalithic tombs and Bronze Age mounds

466



constitute the tip of an iceberg in these zones, and it is considered most likely 
that they were re-used for ritual practice during the early medieval period; stray 
finds and depositions is found in the zone to the east, where the focus through
out prehistory probably is due to the fact that it was possible to sail upstream 
this far, but no further. The harbour place, however, was probably situated in 
the area of the later town of Simrishamn by the sea, where deposits, hearths 
and postholes have been registered all over the area of the high medieval town.

The supposedly holy mountain to the north of Järrestad was most likely of 
cosmological significance. The links between the hall area and the mountain 
are strong; calcite from the mountain was turned into pearls and deposited in 
the postholes of the hall, and a stone cist in one of the wells probably also 
originated from this setting.

Outside the inner space demarcated by these zones, the subordinate settle
ments were situated. A late Viking Age chape and a bridle have been found in 
Gröstorp, and in Tågarp there is and old observation of a grave with weapon 
and spurs. The presence of warriors in the subordinate settlements is highligh
ted by the place-name Karlaby, situated to the northeast, which refers to a 
military leader, a carl. Even though the material is rather scant, it is suggested 
that land in the peripheral settlements was given to warriors in return for their 
service.

Chapter 7. The region: districts, actors, identities

The regional level of analysis comprises the high medieval hundreds of Järrestad, 
Ingelstad, and Herrestad to the south, and Albo to the north. In recent research a 
distinct system of death rituals practised during the Viking Age has been identi
fied, and forms the basis for the delimitation of the region. The ritual system, 
characterized by cremation burials covered by different kinds of stone settings, 
was significantly different from those practised in the adjoining regions, espe
cially southwest Scania, but also on the island of Bornholm and in northeast 
Scania. It has been suggested that the ritual system practised in the region was a 
strategic way of emphasizing a strong sense of belonging to - as well as con
structing - a different community with a local collective identity. Consequently 
the regional level of analysis may be characterized as an “identity region”.

The ritual system practised in southwest Scania was part of a widely spread 
and expanding ritual tradition, covering most of present-day Denmark, charac
terized by inhumation burials, to some extent associated with cremation buri
als of a special kind, possibly representing social subordination. The system 
practised on Bornholm is characterized as a subsystem in this collective tradi
tion; burials were exclusively inhumations, often covered with special stone
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settings. Conditions in northeast Scania appear to be complex; inhumations 
and cremation burials are to be found on separate gravefields, perhaps repre
senting parallel traditions during the Viking Age.

When the death rituals practised in Scania and Bornholm during the Viking 
Age are scrutinized in a somewhat longer temporal perspective, a supposedly 
situational and very fluent character of collective identities should obviously be 
played down somewhat. The element of continuity and stability appear to be 
strong on the whole. However, some distinct variations between the regions call 
for attention. In some regions there seems to be very little change from the Mi
gration Period onwards. This seems to be true for the greater part of the south
east region, and the southwest region as well. For the other regions discussed, to 
the northeast, and on the island of Bornholm, ritual practice changed in some 
important respects during the period; this is most obvious on Bornholm and 
probably also true for the northeast region even though the evidence is scant. 
The variations are thought to reflect different choices. It has been suggested that 
variations during the Viking Age in the regions to the east may be linked to the 
growing importance of the widely spread and expanding collective tradition 
practised by the populations to the southwest. Different strategies seem to have 
been designed in order to cope with intensified interaction during the period, 
most probably involving elements of domination. The choices of strategies in 
the regions to the east are thought to reflect a variety of attitudes on ways to 
promote certain interests in this process; supposedly the attitudes of the most 
influential social groups at community level. In the southeast region the strategy 
was to highlight differences from the great tradition, thereby constructing a dif
ferent kind of community with a different kind of collective identity.

In order to examine the social structure, for example, the communities be
hind this strategy, the regional analysis comprises aspects of physical geogra
phy as well as the cultural landscape, settlement patterns, and communication. 
It is concluded that the ritual tradition involved the populations of several more 
or less well-defined settlement districts, which in some instances were sepa
rated by sparsely populated territories. Three relatively distinct, central com
plex areas of a more continuous character are identified - Ravlunda to the 
north, Järrestad in the centre, and the Köpinge area to the west - but seem to be 
quite differently structured as regards, for example, continuity and most prob
ably also in relation to external communication. Furthermore, there are quite a 
number of indications of central settings of a more or less temporal character.

In general terms power structures are considered somewhat varied, but gener
ally rather small-scale, with a less well pronounced level of centralization and 
hierarchy compared to the power structures behind the great ritual system to the 
west. The backbone of the structure is probably constituted by local lordships, 
exercised by a large number of smaller groups, forming political kinship-alliances
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at the local level but also externally, in the regions of the south Baltic. The 
island of Bornholm may have been of special importance in this respect. A 
supposedly strong element of competition in combination with factors attached 
to the quite varying natural conditions as well as the overall geopolitical loca
tions may have prevented local elites from gaining more than temporal influ
ence over other groups in the region.

The many variations indicated in the region rather emphasize the importance 
of the collective ritual system, and offer explanations of its distinctly different 
character. By this joint practice, the local elites supposedly made themselves 
visible as an independent party, well capable of negotiating the frameworks of 
interaction. This involved, however, a certain dominance from the outside, exer
cised in the form of overlordship supposedly introduced in Järrestad (phase 2). 
Since there are no indications of major changes affecting the small-scale power 
structure described above, there are reasons to consider the arrangements as 
beneficial for the parties involved. With the exception of the Köpinge district to 
the west, where cremations as well as inhumations probably reflect parallel sys
tems during the Viking Age, there is very little proof of any far-reaching influ
ence from the southwest. The local elites continued to reproduce their lordships, 
and upheld their contacts in the south Baltic in the traditional way.

Chapter 8. A territorial power structure

The purpose of overlordship was not to initiate social change or replace local 
elites, but rather to gain increased power by extracting social support through 
already existing structures. Consequently, there are no indications of change in 
this respect until the close of the 10th century, when an escalating process of 
territorial claims was started, finally resulting in the formalization of royal rights 
at local level. The source material connected to this process includes places 
such as royal demesnes - kongelev - belonging to the crown, indications of 
royal patrimonium land ownership, husaby farms, hypothetically connected to 
a centralized soldier-colonialist organization, köpinge market places, and thorp 
settlement units - the three latter categories more hypothetically linked to the 
structure. Runic stones and silver hoards form another category of source ma
terial, indicating the break-up of local elites into different categories; those who 
in different ways contributed to the establishment of the territorial power struc
ture, those who did not participate directly but managed to uphold lordship 
anyway, and those who were simply destroyed in the process.

The discussion is two-sided. Retrospectively, the structure is analysed pri
marily as a spatial pattern, which may throw some light on the older power 
structures, thereby contributing to previously discussed hypotheses concerning, 
on the one hand, Järrestad as a domain and basis of overlordship, and, on the
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other, the lordships of local elites in the region. Synchronously, the focus is 
primarily on the period of change itself, and attempts are made to structure and 
describe the different elements involved, and to establish a basic “chronology 
of change” in two steps.

Change seems to have been initiated “from within”, i.e. in the central place 
complexes, or perhaps it is more correct to say that change was manifested at 
these places at an early stage. The development in the köpinge district to the 
west seems to be synchronous with the changes taking place in the southwest 
region. In both instances a restructuring of central functions took place, albeit 
on a less intense scale, in the köpinge district than in the southwest region, 
where the new-order centre of Lund was established around 990. Manors, for 
example, at the köpinge market place to the west may have functioned as less 
accentuated new-order centres in the southeast region. The concentrations of 
runic stones in this area are interpreted as symptoms of crisis, more specifically 
regarding land rights. According to the runic inscriptions the royal hird is strongly 
represented in this part of the region, with drengs as well as thegns. Whereas 
the first category are generally thought of as young noble warriors, given land 
in return for military services, and perhaps without kin relations in the region, 
the second category are interpreted as senior leaders and local nobility.

To the north, in the Ravlunda district, there are no runic stones or other signs 
of change at this early stage. In Järrestad the rearranging of the hall area is tenta
tively associated with Christian influence in analogy with the concept introduced 
at about the same time at Lake Tissø. There is, however, no sign of other disconti
nuities or a restructuring taking place at this point. However, one of the thegns in 
the region resided in nearby Östra Herrestad, on a domain where silver hoards 
were repeatedly deposited from the middle of the 10th century onwards.

At the other end of the Järrestad domain a runic stone was erected where an 
individual serving Knut, possibly King Knut, is mentioned. The stone is dated 
to a somewhat later period, and a second stone is dated to about 1050. These 
two stones, strongly influenced by Swedish runic tradition, may be of some 
significance in relation to the fundamental restructuring of the Järrestad do
main which is suggested to have taken place during the period 1025-1050. The 
central functions connected to Järrestad were moved to the royal farm of 
Tumathorp, where it was established at a supposedly older subordinate settle
ment in the domain. The break-up of the pre-Christian cosmological landscape 
of Järrestad and the establishment of a distinct new-order centre in nearby 
Tumathorp is thus suggested as a second phase in a development of change, 
initiated some 25-50 years earlier.

This is perhaps also the time when the other royal farms belonging to the 
crown were formed in the region, in close spatial relation to the old central- 
place complexes; Arvalund in the west, and Ravlunda to the north. Somewhat
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different crown domain origins may tentatively be found. In Järrestad and 
Ravlunda old sacral domains were transformed into new-order domains by 
means of restructuring and to some extent also renaming; the thorp names 
surrounding Järrestad and Ravlunda and the common land at Arvalund are 
thought of as a part of the change. In Ravlunda it is possible that vast tracts of 
allmänningsmark, i.e. common land, were also claimed in the process. In Arva
lund the royal farm itself was possibly established at a pre-Christian cultic site 
situated on common land, which also made up a large part of this domain.

Chapter 9. Concluding Discussion

In this chapter the aims of the dissertation are summed up and an attempt is 
made to take them somewhat further. In the summary there is little need to 
summarize, and I will focus upon an aspect of the main theme of the disserta
tion, concerning the hall in relation to lordship and overlordship. It is argued 
that these two types of rulership have been identified in the layouts of the halls 
discussed. The main difference between the layouts is connected to the location 
of the high seat, which is obviously the focal point of the hall. The central 
judicial and religious importance of the high seat is well attested in a number of 
written sources as well as the archaeological material, such as gold foils and 
amulets. The different locations are also mentioned in the written sources. The 
location on the long side is connected to traditional lordship, and the location 
on the short side to an individual-centred view of rulership, which was most 
probably introduced during the prolonged 7th century in southeast Scandina
via. It is suggested that this type of location functioned as an ultimate symbol of 
royal power, exercised through overlordship.

Of the three settings where the short-side location is identified, Järrestad 
and Tissø are very similar as regards the architecture of the halls. Compared to 
the third setting, in Lejre, they are somewhat smaller, and there are fewer rooms 
and entrances. The distinct layout of the west part of the hall associated with 
the short-side high seat is, however, the same. The differences are suggested to 
reflect different needs; the smaller halls were used in connection with visitation, 
a system well known from the high Middle Ages, sometimes termed “the trav
elling kingdom”. Consequently the Lejre hall was a permanent residence. This 
hypothesis may also be discussed from the overall architectural concept of Lejre 
and Tissø, termed the ideological faęade, thereby referring to the manifestation 
of the high seat in the exterior architecture, through the connection between 
palisade and the point of the hall where the high seat was situated. The reason 
why this architectural concept is not found in Lejre was discussed in functional 
terms; the ritual space formed by hall and palisade and thereby blocking an 
entrance was simply regarded as an obstacle in a permanently settled residence.



In this setting there were clearly other means to express the genealogical aspect 
of rulership ideology, such as the construction of monumental graves. This may 
well be the case, but another aspect of the supposedly ingenious architecture 
must be suggested. From Odin’s high seat called Hlidskjalf it was possible to see 
all over the different worlds, and the qualities of the all-seeing god were trans
formed to the ruler in the high seat. The ideological faęade may thus be viewed 
as a metaphorical solution to the fundamental problem of overlordship, namely, 
the absence of the ruler. Through the manifestation of the high seat in the exte
rior of the hall complex the presence of the ruler was denoted. In accordance 
with the border-crossing qualities ascribed to the high seat in the myths, the 
ruler was, like Odin, capable of surveying all the worlds - alia beima - when he 
was seated. The manifestation of the mythologized high seat may thus be viewed 
as a symbolic extension of the lordship.

In this work Scandinavian kingship has been understood as a discontinuous 
and pluralistic “claim” harboured within aristocratic networks at interregional 
level. The aristocracy has been thought of in terms of horizontal networks, 
albeit including important hierarchical relations between individuals as well as 
groups. The territorial aspect of royal overlordship during the early medieval 
period should, in my opinion, be played down. The regional analysis clearly 
hints at the limitations of social power in this respect.

Although the main theme of this dissertation concerns the hall and the hall 
sequences, the approach may be described as holistic. An attempt has been 
made to discuss the settings as an ideological and economic totality, and the 
settings have been discussed in relation to actors in the aristocratic networks as 
well as to local elites and populations at the regional level. Some perspectives 
have, admittedly, been too briefly touched upon, and there are certainly many 
problems connected with most of them.

•

To conclude; the aristocratic settings and central-place complexes discovered 
during the last few decades constitute a category of manifest material whose 
importance may be compared to the role of churches, castles, and towns for 
research into later medieval periods. Spanning over long periods of time, and 
thus making synchronous as well as diachronic analysis possible, special impor
tance may be attached to the hall sequences, which may be characterized as the 
backbones of the settings. At present, this material is rather fragmented and 
limited. Judging from the dynamic development in this field of research, this is 
changing by the minute, and it is fairly certain that new and better-founded 
perspectives will soon be introduced.
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► Kapitel 3. Järrestad
1. Fornlämningsområdena som markerats på kartan är: Järrestad socken: RAÄ 34, 

(Järrestad bytomt) samt RAÄ 44, 45:1-2, och 50 (boplatser), Gladsax socken: RAÄ 
89 (Gladsax bytomt), Simris socken: RAÄ 56 (Simris bytomt), RAÄ 55 (Viarps 
bytomt), Östra Tommarp socken: RAÄ 25 (Tommarps medeltida stadsområde), 
Simrishamn stadssocken: RAÄ 25 (Simrishamns medeltida stadsområde).

2. Ett nordiskt mynt med kombinationen båt/hjort (Hedeby? cirka 825), en dirhem 
(Abbasid cirka 844-869), en dirhem (KhazariskP/Mardinat al-Salam? Cirka 883- 
894), en dirhem (Abbasid/Arminiya Kalif al-Mutamid cirka 890-91), en dirhem 
(VolgabulagariskP/Samarkand Kalif al-Muktafi cirka 902-908), en pfennige (Tysk
land Otto - Adelheid 990/
995 -1000) och ytterligare 
ett mynt (Tyskland/Franken 
Heinrich II början av 1000- 
talet). Myntbestämningar 
av Ulla Silvegren, LUHM, 
och Gerd Rispling, SHM.

Notförteckning

3. Tina Thurston har huvud
sakligen registrerat dater
ande keramikskärvor från olika delar av bosättningen, samt en brynsten och en kvarn
sten. I spridningskartor och löpande text nämns i flera sammanhang också järnslagg 
och enstaka metallföremål (Thurston 1996:258 ff). I det av Strömberg undersökta 
grophuset fanns järnföremål av olika slag, däribland en järnnål med nålhuvud av brons 
som var smyckat med en mångkantig knopp, med datering ca 800. Här fanns också 
gjutformsfragment, bland annat med bandornament, ett stort antal degelfragment, 
smidesslagg, samt keramikskärvor av typ AIV (Strömberg 1976; Callmer 1995; Brors
son 2003). De registrerade lösfynden från byområdet, med datering till yngre järn
ålder, utgörs av en S-formad ormbrosch, en oval, genombruten, platt fibula med djur- 
ornamentik, en ornerad nyckel av kopparlegering och en dräktnål. En armring av 
silver (Hårdh 1976b: taf. 28:1), en bronsring och en näbbfibula kan hänföras till 
bymarkerna (Strömberg 196111:41). Ormbroschen har diskuterats av Martin Rundqvist 
(2003) som hänför den till typ Lid, vilken dateras till 500-talets andra hälft. Tre broscher 
av denna typ är kända, inklusive Järrestadbroschen. De är högst individuellt utfor
made, och de båda övriga broscherna härrör från västra Skåne (Uppåkra) respektive 
Öland. Ormbroschen utgör tillsammans med den i texten nämnda fågelnålen och det 
likaså ormprydda fragmentet av en korsformad fibula, en tämligen exklusiv men ännu 
så länge liten grupp av föremål från Järrestad med datering till folkvandringstid.
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4. C. G. Hilfeling reste runt i sydöstra Skåne vid flera tillfällen under 1770-talet och 
gjorde systematiskt avritningar och beskrivningar av ett antal monumentala forn- 
lämningar i sydöstra Skåne (Hilfeling 1977). Flera av de monument som Hilfeling 
dokumenterade förstördes sedan, under jordmobiliseringens århundrade. N. G. 
Bruzelius utförde en rad undersökningar av gravar under 1860- och 70-talen, och 
samlade in folkliga traditioner och fynd (Bruzelius omkr. 1867). N. H. Sjöborg 
(1822) intresserade sig i synnerhet för de monumentala fornlämningarna i regio
nen, vilka i tidstypisk götisk anda kopplades till färgstarka kungar och skeenden, 
hämtade från sagolitteraturen. Att Sven Nilsson ägnade den sydöstra regionen stort 
intresse framgår bland annat genom dennes tes, att fenicierna koloniserade sydös
tra Skåne under bronsåldern: ”Sjelfva folket i denna trakt af Skåne förefaller mig af 
en egen race, icke blott genom sin dialekt, som är helt egen, utan genom sitt sätt att 
meddela sig och genom sitt folklynne” (Nilsson 1875:25). Riksantikvarien Bror 
Emil Hildebrandt och i synnerhet Oscar Montelius var tidvis mycket aktiva i Skåne, 
bland annat på Österlen. Stora ansträngningar gjordes att bygga upp samlingarna 
på SHM genom utgrävningar och förvärvande av fornsakssamlingar, varav många 
av de äldsta i samlingarna härrör från regionen (Montelius 1874).

5. Också i fallet Ingelstad har en större bebyggelseenhet namngivit häradet, liksom i 
Herrestad. De äldsta beläggen för häradsnamnet Ingelstad lyder, enligt Ejder (1980): 
1182-1202 (DD1:3:1:171, avskrift 1393): Ingilstedt herrit. 1231 (KVjb): \ngilstat- 
herit. 1238 (SD 1:292, avskrift 1238): ingelstetheret. Det äldsta belägget för den 
namngivande bebyggelseenheten, är kopplade till sockenbildningen: Ingelstatbe 1398 
(Testamenter fra Danmarks Middelalder, senare avskrift). Herrestad, Herwers ”ställe” 
omnämns tidigast i Knut den heliges gåvobrev 1085: in Heruestadum (DDI: R2:21). 
Observera att ortnamnet Östra Herrestad i Ingelstads härad, som diskuteras i kapi
tel 7, skrivs Hcerestatbe 1398, och skall innehålla ett genitiv av mansnamnet ”Hæri” 
(Pamp 1983:28). 6

6. Kvarnarna utmed Tommarpsån är namngivna enligt följande; Wippomölla, Cubo- 
mölla, Bromölla, Överstamölla och Valkemölla (Rep 1:20). Sven Ek menar att dessa 
namnformer knappast härrör från originaldokumentet 1161, bland annat för att 
kvarnar vid denna tid inte hade egennamn; de benämndes som regel molendinum 
eller liknande, och med ortangivelse. Detta innebär inte att Ek utesluter att fem 
kvarnar verkligen legat till Tommarps kloster, men att namnen sannolikt har tillfo
gats senare (Ek 1962:166 168; angående dokumentet 1161, jfr not 7 kap 8). Vid de 
inventeringar som utfördes utmed ån i samband med undersökningarna åren 1999 
och 2000 kunde endast fyra kvarnplatser identifieras i Tommarp, av de fem som 
nämns (Hellerström & Liljegren 2001). Kvarnen i Järrestad, som är belägen i direkt 
anslutning till den av Riddersporre (2003) analyserade ”storgårdsdomänen” söder
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om byn (Mölleängsmarken, fig. 19), kan då möjligen vara av ett visst intresse, och 
man kan spekulera i om den kan ha utgjort den femte kvarnen.

Kapitel 4. Jämförande perspektiv

1. Enligt gammal tradition benämns Ertedal Herthadalen, vilket har föreslagits ha en 
koppling till gudinnan Nerthus. Vidare uppges Hyldehøj vara identisk med skepps- 
sättningen, vilket högst sannolikt är felaktigt. En hög belägen i norr på samma 
höj drygg (och sannolikt också vid en skeppssättning) benämns också Hyldehøj (An
dersen 1995:11 f.; SB 4 Kornerup).

2. Tre träkolsprover från brandlagret har 14C-analyserats. Provet från brandlagrets 
centrala delar daterades till BP 1450±100. Ett något mindre centralt placerat prov 
daterades till BP 1410±100. Slutligen daterades ett prov som i likhet med det senare 
var mindre centralt placerat, till BP 2160+100 (Andersen 1995:113).

3. Totalt 146 skärvor av lokalt/regionalt producerad Stamford-keramik har registre
rats i Lund, motsvarande maximalt 96 kärl. Dessa skärvor är spridda över i stort 
sett hela det medeltida stadsområdet. En skärva tidigt Stamfordgods som med sä
kerhet producerats i England har också framkommit i Lund (Larsson 2000:74, 80f). 
Det är värt att notera att vare sig importerad eller lokalt/regionalt producerad Stam- 
fordkeramik från tidigt 1000-tal hittills inte har identifierats i Roskilde eller på 
andra platser i södra Skandinavien (pers. meddel. Stefan Larsson 2004).

4. Ringborgen i Trelleborg, liksom de många vapendetaljerna på gårdsanläggningen 
vid Tissø indikerar på att så är fallet. Den äldsta ringborgen brändes vid någon 
tidpunkt, varefter den återuppfördes (jfr Nielsen 1990). Den äldsta gården i kom
plexet vid Tissø brändes också. Vidare kan de många vapen som offrats i Tyrs 
(krigsgudens) sjö ses i ett liknande perspektiv, liksom graven med de båda avrättade 
männen vid bron. 5

5. Sådana samlingsplatser har föreslagits vara belägna på höjdpartierna några hundra 
meter väster om residenset, där Snogkilde var belägen (Zehmke 1994). I den äldre 
ovan nämnda traditionen har den så kallade Hertha-dalen eller ärtdalen uppmärk
sammats, vilken föreslagits vara namngiven efter gudinnan Nerthus. Ett fynd av 
skelettdelar skall härröra från denna miljö som möjligen kan tyda på att människo
offer har ägt rum. Något mer substantiellt material är emellertid inte känt (Chris
tensen 1991). Slutligen fäster Harald Andersen (1998) uppmärksamheten på en 
plats vid namn Onskilde (Oens Kilde, äldsta belägg 1680-talet) som är belägen vid 
vattendraget en dryg halvmil söder om Lejre. En uppgift berättar att en student vid



en utgrävning 1912 fann många djurben nära källan. En indikation på att denna 
källa kan ha varit ”något utöver det vanliga” består i att övriga heliga källor som är 
kända i Danmark inte bär Odins namn (a.a.).

6. Begreppet hieros gamos syftar, kort uttryckt, på att härskaren, som identifierades 
med växtlighetsgudomen, ingick bröllop med en fruktbarhetsgudinna. För forsk
ningshistorik och diskussioner kring de många kopplingar som gjorts mellan hieros 
gamos och äldre skandinavisk kungaideologi, se Sundqvist 2002:18 ff.

Kapitel 5. Rumslighet, specialiserat hantverk och festande

1. Förkortningen ”pixe” står för particle induced x-ray emission. Analysen utfördes 
av Klas Malmqvist vid avdelningen för kärnfysik, fysiska institutionen, Lunds uni
versitet. Analysen är icke-förstörande, och innebär att ett föremål utsätts för rönt
genstrålning i syfte att identifiera olika grundämnen. Dessa mäts i ppm (points per 
millimeter), och på patrisen från Järrestad indikerade de båda analyspunkterna på 
respektive vid sidan om präglingsytan ungefär lika mycket AU, något 100-tal ppm. 
Analyspunkten på handtaget innehöll inte någon mätbar halt av AU.

2. Artikeln om Gladsax i Svenska uppslagsbok (SvU) är inte signerad, men det är 
troligt att denna tolkning av ortnamnet skall tillskrivas Bertil Ej der, som anges vara 
en av medarbetarna i detta verk, och som dessutom var väl förtrogen med topogra
fiska förhållanden i sydöstra Skåne.

3. Enligt Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid var de förkristna blotfesterna 
kalendariska, det vill säga knutna till vissa tidpunkter på året; höstblotet mitt i 
oktober, midvinterblotet, och sommarblotet, mitt i april. Höstblotet antas ha varit 
knutet till ”god äring”, det vill säga god skörd, midvinterblotet till god gröda i det 
året som skulle komma, och sommarblotet till krigslycka (KLNM 2:11; jfr Sund
qvist 2002:188 ff).

4. Två l4C-prover av en två meter lång hoprullad remsa av lindbark som var nedställd 
på botten av den flacka gropen gav, kalibrerat med 1 sigma, värden inom intervallet 
560-700 (Ua-26078) respektive 640-780 e. Kr (Ua-25982). Analyserna är utförda 
av Svedberglaboratoriet, Uppsala universitet. 5 * * *

5. Den äldsta dendrokronologiska dateringen finns i fas 3, där ett prov daterades till
871±5, och de yngsta härrör från fas 7 och den något osäkra fas 8, i båda fall 907-
908. Samtliga dendrokronologiska dateringar från plankskoningen i brunnen A64130
härrör från sekundäranvänt virke i plankskoningen, vilket gav en viss spridning. Det
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äldsta av dessa uppvisade ungefär samma ålder som den yngsta fasen i ovan be
skrivna komplex, 908±7, och ett annat prov daterades till 926±7. Elva prover datera
des inom intervallet 938-949. Dendrokronologiska bestämningar utfördes av Hans 
Lindersson vid dendrokronologiska laboratoriet, Lunds universitet (Söderberg, red, 
2002: appendix IV; 2003: appendix II).

6. Sten i lagret och långhärden provtogs i stratigrafisk följd och bakgrundsstrålning 
uppmättes. Provtagningen utfördes i samråd med UV Gal, liksom analysarbetet. Syf
tet var att typbestämma stenen, bestämma upphettningstemperaturer och datera gynn
samma prover med hjälp av termoluminiscensmetoden. (TL) De förstnämnda analy
serna utfördes av docent Peter Kresten vid UV Gal, medan dateringarna utfördes av 
Ana Manzano vid Berlins universitet (Kresten 2001). Elva prover analyserades, och 
utifrån de erhållna resultaten valdes fyra prover ut för datering. Ett korrekt provurval 
ger erfarenhetsmässigt TL-dateringar som är i samklang med arkeologiska och natur
vetenskapliga dateringar (a.a.: 4). Typbestämningarna visade att sex av proverna ut
gjordes av granit, tre av porfyr, en av diabas och en av olivingabbro. Upphettnings- 
temperaturerna bestämdes med en felmarginal av max ±50° C, med undantag för två 
prover där felmarginalen var svår att bedöma. Temperaturen varierade mellan 300 
och 700° C och den genomsnittliga temperaturen har beräknats till 509° C.

7. Dateringarna gav följande resultat: Provet med den äldsta dateringen, 580+80 e. 
Kr., låg ytligt i lagret. Provet med den yngsta dateringen, 870+90 e. Kr., härrörde 
från långhärden som var stratigrafiskt äldre än lagret. Slutligen gav två prover samma 
ålder, 765+70 e. Kr. Proverna togs med någon decimeters intervall i en sektion 
genom lagret med skörbränd sten. Två 14C-analyser av träkol från nämnda lång
härd ger, kalibrerat med ett sigma, värden inom intervallet 770-960 e. Kr. (Ua- 
25313), respektive 690-890 e. Kr (Ua-26086)). 8

8. Utöver de exempel som diskuteras i texten har jag funnit ytterligare några. I sydvästra 
Skåne, vid Toarp utanför Malmö har ett cirka 15x25 meter stort skärvstensflak un
dersökts. Detta var beläget några hundra meter från ett senvikingatida så kallat 
”trelleborgshus”. Lagret skiljde sig emellertid från motsvarande i Järrestad, i det att 
härdar och kokgropar grävts ner genom det. Fynden i lagret var få, och bestod av 
enstaka keramikfragment, bearbetad flinta och ben, och lagret daterades med viss 
osäkerhet till äldre järnålder. Det var beläget invid en våtmark, vilket inspirerade till 
förslaget att stenen kan ha vattenbegjutits i syfte att framkalla het ånga, för att forma 
eller böja trä (Andersson 1991). Vid undersökningarna av Binga-Hossmokomplexet i 
Möre som utfördes i samband med undersökningarna för väg E22 framkom vid 
Ljungbyåns strandkant ett utkastlager som innehöll stora mängder skörbränd sten. 
Lagret förefaller inte ha varit särskilt fyndförande, men en del brända och obrända
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ben, en båtnit och ytterligare några järnföremål samt en glasmosaik framkom. Ett 
stycke från lagret fanns en stenskoning och stolphål, vilket uppfattades som läm
ningar efter bryggor. Verkstadsområden, bebyggelse och gravar med dateringar till 
yngre järnålder fanns på ömse sidor av ån. Den skörbrända stenen blev inte föremål 
för någon mer explicit tolkning, men uppfattades snarare som en av flera indikatio
ner på de säsongsmässigt betingade verkstads- och marknadsaktiviteterna som fö
rekommit i anslutning till en vendeltida anloppsplats. Närvaron av gravar och viss 
bebyggelse kan emellertid tyda på att permanenta gårdsenheter också fanns i an
slutning till platsen (Having 2001).

9. Dessa har inte tagits med i de översiktsplaner som redovisas i kapitel 3, eftersom de 
inte kan dateras närmare.

Kapitel 6. Landskapet kring Järrestad.

1. Namnexcerperingen inom ramen för arbetet med det historiska kartöverlägget 
ufördes av Elisabeth Essen, RAÄ UV mitt, i samband med den arkeologiska utred
ningen av vägområdet i Järrestad år 1994. Kartöverläggen baserades på olika gene
rationer av skifteskartor i lantmäterihandlingar från Östra Tommarp, Järrestad, 
Viarp, Simris och Nöbbelöv (Söderberg 1995).

2. Namnformerna i DALs arkiv av namn som innehåller formerna ”ting” och ”galge” 
härrör som regel från lantmäteriakter och jordeböcker. Uppgifterna har excerperats 
av Ola Svensson, forskningsassistent vid DAL, som vänligen ställt dem till förfo
gande. Listan, som inte gör anspråk på att vara i någon mening ”komplett”, lyder 
enligt följande: Gladsax sn: Tingbög, Tinghöga Åkerlotter, Tinghöga Åkrar. Simris 
sn: Villtingsängen, Vittingafallet, Vittingsängen, Galgabacken. Östra Nöbbelövs sn: 
Galgabacken, Hundagallsäkrarna, Hundagallsåker. Östra Tommarps sn: Tinghöga, 
Galgagraven, Galgarumpor, Galgarumporna, Stora Galgastyckena, Galgavången, 
Stora Galgåkra, Små Galgåkrarna, Galgängar, Tinghöga. Östra Vemmerlövs sn: 
Tinghög, Lilla Vitting, Stora viting, Galgahög, Västra Galgahög, Galgbacken, Gall- 
åker, Gallåkra.

3. I enlighet med flygfotografier som var utlagda på lantmäteriet.se (under Sverigebilden, 
sökning på hela Sverige i svartvitt). Då referensen kontrollerades 2005-03 -08 hade 
flygfotot över det aktuella området uppdaterats. På lantmäteriet kunde man dess
värre inte ge besked om referenser för äldre flygfoton som lyfts ut ur databasen.

4. I danska samlingar finns tre mynt med inskriptionerna TVMAI, TVMAD respek
tive TV som antas syfta på Tommarp som myntort. Ett av mynten är präglat under
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Sven Estridsens regeringstid (1054-74), ett under Harald Hein (1074-80) och det 
tredje under Knut den Helige (1080-86) (Thun 1967:48 och anförd litt.).

5. En bro vid Hamnabro omnämns 1637 under namnet “Haffnebro” vilket antas be
tyda “bron som leder till hamnen” (Åkesson 1996:91 och anförda källor).

6. Vikingatida aktiviteter har påvisats i kv Ålen, i form av härdar och kulturpåverkade 
sandlager. Fyndmaterialet var begränsat och bestod av fragmentariska keramikskärvor, 
spikar, djurben och en nit (Jacobsson 1977). I kv Sumaros var förhållandena likarta
de, med undantag för att vikingatida anläggningar saknades, och att fynden var ännu 
färre (Jacobsson 1975). En liknande bild erhölls i kv Kocken (Söderberg 1993). I de 
gatuschakt som dokumenterats är sådana äldre, diffusa lager representerade utmed 
vissa sträckor (Sabo 1994). I kv Taltrasten framkom stolphål och härdar, varav en 
med fynd av av slagg; ett antal keramikskärvor daterades till vendel- eller vikingatid 
(Gardell 1995). Vid en gatuschaktning i Brunnsgatan dokumenterades en större ned
gravning i schaktväggen som med viss osäkerhet bedömdes vara ett grophus. Ned
gravningen kunde sättas i samband med de äldsta lagren. Träkol i ett av dessa lager 
14C-daterades till yngre romersk järnålder (Söderberg 1992).

7. Mellan åren 1939 och 1954 samlade Curt Wallin in ett omfångsrikt material kring 
folkliga föreställningar, seder och bruk på Österlen. Delar av materialet har publice
rats (Wallin 1951, 1952). På Folklivsarkivet i Lund finns 464 av Wallins intervjuer 
arkiverade, vilka med enstaka undantag gjorts med människor i Albo, Järrestad och 
Ingelstads härader. Informanterna var med enstaka undantag födda och bosatta i 
socknarna söder om Tommarpsån, i synnerhet i Bolshög och Vallby socken. Dessa 
var födda under 1800-talets andra hälft, med en klar dominans för 1860- och 1870- 
talen. I de fall deras yrken eller titlar anges, rör det sig främst om bönder, arbetare, 
hemmansägare, och ”fruar”. Några ”kyrkans tjänare”, en hantverkare, en kapten, 
och en folkskolelärare, är också representerade. I några fall finns också upplysningar 
om informanternas anknytning till sin hemsocken. Så omnämns till exempel att 
informanten Per Persson i Simris, född 1870 tillhörde den nionde generationen av en 
släkt som varit verksam i denna by (M 12368). Informanternas lokalanknytning fram
står som generellt stark, även om inte detta anges explicit. Traditioner uppges ofta ha 
förmedlats av föräldrar, eller mor- och farföräldrar. Av de senare var en del förmodli
gen uppväxta i det gamla byasamhället, innan skiftenas tid. 8

8. Utifrån en översiktlig ämnesförteckning studerades ett femtiotal intervjuer av varie
rande omfång inom ramen för detta arbete. De intervjuer som valdes ut behandlar 
främst folkliga föreställningar som är knutna till olika platser i landskapet, eller till 
landskapet i allmänhet.



Kapitel 7. Regionen: bygder, aktörer, identiteter

1. Alunverket vid Andrarum, som är beläget i de inre skogsområdena i Albo är ett 
exempel på detta. Av Buhrmanns karta framgår att ett stort område har öppnats 
upp. Detta kan möjligen ses mot bakgrund av brukets tillkomst 1637. Brukets ska
pare, Jochum Beck hade redan tidigare, år 1622, förvärvat mark i området av kro
nan, och erhöll privilegierna för själva alunfyndigheten år 1637 (jfr diskussion om 
kronogodset i Albo i kap 8). Den rika tillgången på skog och bränsle var en avgö
rande faktor för brukets utveckling (Svensson 1973).

2. Den grövsta enskilda felaktigheten som jag har observerat består i att Gyllebosjön 
och orten Östra Vemmerlöv i den norra delen av Järrestads härad har ”bytt plats”.

3. Det yngre begreppet risbygd, ”mellan skogen och plogen” har knappast någon bä
ring för den tid som diskuteras här.

4. Inskriptionen på Simris 1 lyder: ”Bjarnger lät sätta denna sten efter Ravn, hans 
broder, sven hos Gunu(lv) i Sverige”. Inskriptionen på Simris 2: ”Sigrev lät resa 
denna sten till minne av Forkun E..., fader till Asulv, Knuts dreng. Gud hjälpe hans 
själ”, (egen översättning efter Moltke 1981:262). Runstenarna uppges ha fram
kommit år 1716; nr 1 i den västra kyrkogårdsmuren, vänd inåt, och nr 2 i den 
norra kyrkogårdsmuren, vänd utåt (a.a.:539; jfr Wallin 1951).

5. Flera platser i denna miljö förknippades med naturväsen. I våtmarken och lunden hu
serade skausnuan, skogssnuvan, och skaumannen, skogsmannen. Den bland sägnerna 
i övrigt sällsynt förekommande skogsmannen förvandlade sig i en tradition till en man 
som bodde i området, och lurade sig på dennes hustru; ”barnet blev ofantligt starkt” 
(M12346). Bäckahästen var också knuten till våtmarken (M12346). Vid närbelägna 
Glimminge hallar och bjär fanns Branbobacken, med den i nästan samtliga intervjuer 
nämnda trollkvinnan Branbo-Kittas tillhåll vid Branbostenen, ett stycke från trollens 
och/eller pysslingarnas hemvist vid den närbelägna Trollasten. Något förenklat kan 
sägas att Branbo-Kitta, som framträdde i olika skepnader, var ett slags socialt test av de 
förbifarande. De som snärjdes av henne var genomgående individer med lägre social 
ställning. De som förmådde att avvisa henne var som regel socialt högre stående indivi
der (jfr Stattin 1984). Flyttblocken i området sprängdes i början av 1900-talet och 
stenen forslades i väg till bland annat hamnbygget i Skillinge, ett företag som av befolk
ningen i området betraktades med stor misstro och gav upphov till nya sägner.

6. Analyserade l4C-prover från fornborgen i Stenshuvud är: Lu 3938: BP 1540+60. Lu 
4038: BP 1490±60. Lu 4039: BP 1520+60. Analyserna är utförda av laboratoriet 
för 14C-analys vid kvartärgeologiska avdelningen, Lunds universitet.
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7. Inskriptionen på runstenen i Stora Köpinge lyder: ”Vrest och Nyk och Kruse reste 
denna sten till minne av Ape, deras felle, en god dreng” (egen översättning, efter 
Moltke 1981:541 f).

8. Riddersporre har som en alternativ möjlighet föreslagit att marknadsplatsen var 
belägen på bygatan (1995:116).

9. Inskriptionen på runstenen i Valleberga lyder: ”Svend och Thorgund (Thorgot?) 
gjorde detta kummel (monument) till minne av Manne och Svenne. Gud hjälpe 
deras själar väl. Och de ligger i London” (egen översättning efter Moltke 1981:238).

10. Myntet från gården vid Tissø publicerade på Nationalmuseets websida (natmus.dk). 
Som författarna av nyhetsbrevet, Lars Jørgensen och Jørgen Steen Jensen påpekar, 
så har man hittills inte identifierat några stämpelidentiska exemplar av denna mynt
typ. Vid kontroll av referensen 2005-03-08 hade nyhetsbrevet utgått.

11. De tre spännen som nämns har framkommit i Stora Herrestad sn i sydöstra Skåne, 
Vä i nordöstra Skåne, och Skåne utan närmare angivelse (Strömberg 1963a:354 ff).

Kapitel 8. En territoriell maktstruktur

1. I sin analys av häradsnamnen ansåg Torsten Andersson (1965) att Ljunits, Färs och 
Frosta relaterade till äldre bygder, och att Bjäre och Lugudde skapats av äldre byg
der. De båda förstnämnda namnen har också satts i samband med Bergio och 
Luothida som omnämns i Jordanes uppräkning av 500-talets folkstammar utmed 
västkusten (Svennung 1967; Callmer 1991a). Östra och Västra Göinge räknades 
fram till 1637 som ett område, tidigast benämnt Gutbisbo (1085), och Norra och 
Södra Åsbo har troligtvis också tidigare uppfattats som ett område. Albo härad 
benämndes som nämnts ursprungligen Alsmarc omkring 1120 och Alesmarc om
kring 1145, och i nordost skrevs Gärds härad, Geri, 1085, medan Villand benämn
des Wetland 1135 och 1145.1 några av dessa härader kan äldre bebyggelseområden 
urskiljas utifrån exempelvis ortnamnens och kyrkornas spridning, och i typfallet 
omgavs en sådan bygd av glest bebyggda områden och ödemarker.

2. Begravningsskicket i nordvästra Skåne, som gränsar mot de primära häraderna i 
sydväst är dessvärre inte särskilt väl känt. Svanberg har registrerat en grav i detta 
område, med vikingatida datering (Svanberg 2003b:kat. nr 216). Denna är dess
utom dåligt känd; utifrån beskrivningen uppfattas den som en kremering. Ett stycke 
längre norrut, i Åsbo är materialet något mer omfattande, och utgörs av kremeringar 
(a.a.: kat. nr 213-215). I de angränsande Onsjö, Frosta och Färs härader i mellersta
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Skåne har inga gravar undersökts. Först i södra Göinge (a.a.:kat. nr 265 och 266) 
finns ett material, bland annat från gravfältet vid Vätteryd (a.a.:kat. nr 265) och 
från ett mindre gravfält (a.a.:kat. nr 266). Med ett undantag var de undersökta 
gravarna brandgravar.

3. Leegard Knudsens undersökning visar på att den danske kungen i praktiken kunde 
hantera krongods och patrimonium oberoende av regelverket (Leegard Knudsen 
1988), och Jonathan Pettersson hänvisar till en undersökning som visar på att ter
minologin i norska diplom inte speglar ”en konsekvent åtskillnad mellan dessa 
olika typer av ägande, även om uppdelningen användes vid regler om arvskifte efter 
konungar” (Pettersson 2000:55). Av detta kan man möjligen dra slutsatsen att den 
bakomliggande idén bakom åtskillnaden bestod just i att skapa en struktur som 
kunde överleva ett arvskifte. Samtidigt innebar denna konstruktion, som Andrén 
påpekar, en uppenbar risk; kungaleven var till skillnad från släktgodsen tillgängliga 
genom formella beslut och kunde således ställas till förfogande för kungsämnen 
efter kungahyllningar på landstingen (Andrén 1983:55).

4. För kungaleven i den sydöstra delen av Skåne kan några tidiga omnämnanden an
föras. Tommarp omnämns dels i Heimskringla, i avsnittet om Kalmare ledung, då 
Sigurd Jorsalafars plundrade Tommarp (omkring 1123), och dels i det kungliga 
privilegiebrevet daterat år 1161, där Valdemar I tillför egendom till klostret (jfr not 
7 kap 8). För Arvalunds vidkommande menar Tesch att några omnämnanden av 
Saxo syftar på denna ort, och inte på Arendala utanför Lund, vilket har föreslagits 
(Tesch 1983:89 och anförd litt.). Det gäller dels Oluf Haraldssons överfall på kon
ung Erik Lam (1137-1146, då denne uppehöll sig in Arualundensi (Saxo [2000]: 
14.2.5), och dels i samband med det skånska upproret på 1180-talet, då det omta
las att invånarna i Skånes sydöstra del samlades vid Arnam wallem - Arnedal (Saxo 
[2000]:14.2.6, 14.13.1).

5. För kritik av en så tidig datering av de danska husbyarna, se Leegard Knudsen 1988 
och Pettersson 2000. Brink menar att de svenska husbyarna i flera fall framstår som 
sekundära namnformer, och sannolikt är yngre (Brink 2004).

6. Genom senare års forskningsresultat kan man hävda att samband mellan ringborgar, 
kungalev och myntning har stärkts ytterligare. Ringborgsanläggningen som har 
undersökts i Trelleborg är belägen nära kungalevet Gylle med eventuell koppling 
till myntorten Gori, och den förmodade ringborgen i Borgeby har eventuell en di
rekt koppling till myntpräglingarna med ortangivelserna Borbi och Burg. Om dessa 
ortangivelser är korrekta skedde således myntning på dessa platser under 1000- 
talet (Anglert 1995:53 ff; Söderberg 2000b:296 ff). Borgeby föreslås i analogi med
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förhållandena i Aggersborg vara kungalev; anledningen att platsen inte nämns i 
Kongelevs-listen kan förklaras med att den övergick i ärkestiftets ägo i början av 
1100-talet. Den kungliga kyrkan S:ta Maria Minor ägde tre bol i Borgeby som 
donerades till det nybildade ärkestiftet 1102-1104 (Andrén 1983:67, not 75). Av 
skriftliga källor framgår att borgen i Borgeby var i ärkebiskopens ägo under 1300- 
talet, och att denne hade starka intressen i området under 1200-talet (Svanberg & 
Söderberg 1999 och anförd litt.).

7. Den omtalade donationen av Valdemar I till Tommarps kloster (DD 1:2 nr 143) 
dateras år 1161 men originaldokumenteter saknas. Dokumentet är känt genom en 
vidimering i form av en avskrift, daterad år 1430. Äktheten av detta, ur rättshisto- 
risk synpunkt viktiga dokument har ifrågasatts. Dokumentet är ett privilegiebrev 
för Premonstatenserklostret i Tommarp, där detta ställs under kungligt beskydd. 
Samtidigt är det en donation av kyrkan S:t Nicolai i Simrishamn och fem vatten
kvarnar (jfr kap 3 not 6) i Tommarpsån, från Valdemar själv till klostret. Dokumentets 
mer principiella och omtvistade betydelse består i att det är det äldsta dokument 
inom danskt lagområde som fastslår rätten för enskilda personer att testamentera 
förmögenhet till kloster. Donationen i sig har inte ifrågasatts (för en utförlig redo
görelse se Eriksson 1969 och anförd litt.).

8. I de orter som i Skåne anges som kungalev, har, utöver Lund, Helsingborg, Skanör 
och Vä, främst Gårdstånga och Oxie i sydvästra Skåne varit föremål för arkeolo
giska undersökningar. I båda dessa fall har lämningar dokumenterats som visar att 
bebyggelse funnits på platsen innan kungaleven formerades under 1000-talet. I det 
förra fallet låter materialet antyda att det kan ha rört sig om en större gård (Söder
berg 1994). Analyser av materialet från Oxie visar att kungalevet i detta fall synes 
ha etablerats i direkt anslutning till vad som karakteriseras som en ”lokal central
plats” under yngre järnålder (Jönsson & Brorsson 2003:197 f). Av de förstnämnda 
orterna kan det inte uteslutas att kungaleven etablerades på allmänningsmark i Lund, 
Skanör och möjligen också Helsingborg, medan Vä är väl belyst som ”centralplats” 
under tidigare skeden av järnåldern.

9. Forskningsläget kring de svenska Husabyarna har sammanfattats i en rad artiklar i 
volymen En bok om Husbyar (Olausson 2000 (red). För en kritisk granskning av 
kopplingen mellan husbyar och det svenska kronogodset Uppsala öd, se Jonathan 
Petterson i nämnda volym.

10.Orterna är: Agusa (Aggwse 1484), Saxhusa (Saxhusse 1530), Gumhusa (Gwmhws 
1491), Kvighusa (Kwywssae 1491), Attusa, (Atthusze 1449) samt Tåghusa (Toko- 
husa 1313) (Tesch 1983, app II; jfr Hallberg 1989a).



11. Av intresse i sammanhanget är de undersökningar som Curt Wallin utfört av de 
närmast bortglömda sätesgårdarna Grevlunda och Eljaröd i de inre delarna av Albo 
(Wallin 1975). Inom parentes kan det konstateras att husaenheten Tåghusa och 
troligtvis Attusa låg till Grevlunda gods, medan Gumhusa och Kvighusa låg till 
Eljaröd (Wallin 1975). Dessa tämligen omfattande godskomplex kan spåras till
baka till samma ägare, Niels Erlandsen Galen, som med vissa avbrott innehade 
ämbetet som kungens gälkare i Skåne under perioden 1251-1282. Niels var gift 
med Elsebe Pedersdatter, dotterdotter till Esbern Snare av Hvide-ätten. Därmed er- 
hålles, som Wallin uttrycker det, en fingervisning om varifrån Niels gälkare erhållit 
åtminstone en del av sin stora förmögenhet. Denna indikation på att Hvide-ätten i 
ett tidigare skede kan ha innehaft godskomplex i Albo är av intresse inte minst 
genom Saxos skildringar av hur representanter för Hvide-grupperingen vann ett 
starkt inflytande i Skåne som en följd av deras stöd till Valdemar I (Saxo [2000]: 15. 
4.; jfr Hermansson 2000). Hvide-ättens koppling till regionen har tidigare diskute
rats utifrån kyrkan i Tryde (Eriksson 1969; Jørgensen & Eriksson 1973). En möjlig 
tolkning är att delar av ett omfattande kungligt jordägande i regionens norra delar 
kan ha överlåtits till denna gruppering i utbyte mot deras tjänster och stöd.

12. Följande exempel på föremål som förekommer i skattfynd från sydöstra Skåne och 
andra regioner har excerperats (Hårdh 1976a och b); de sydöstskånska skattfynden 
har kursiverats. Runda smyckespännen från nordvästtyskt område finns i skattfynd 
från Lilla Slågarp, Gärdslöv, och Östra Herrestad (Hårdh 1976a:71 f); små runda 
stämpelförsedda pressbleck med centrerad buckla, vilka förekommer i skattfynd i 
Danmark såväl som i Östersjöområdet, finns också i Glemminge, Stävie, Södra 
Sandby och Hjortsberga (a.a.:74). Pärlor i filigran- och granulationsgrupp A (se 
nedan) finns i Baldringe, Östra Torp och Tofta (a.a.: 82 f). En grupp runda smycken 
med djurornamentik, sannolikt spännen i filigran- och granulationsgrupp B är re
presenterade i skattfynd från Baldringe, Södra Sandby och Hjortsberga. Dessa 
smycken kan betecknas som aristokratiska till sin karaktär. De närmaste parallel
lerna föreslås vara spännet från Näsinge i Taxinge sn i Södermanland, och från 
ringborgen Nonnebakken i Odense (a.a.: 86). Fragment av stiliserade rovfågelhuvud 
(grupp B) från Södra Sandby och Glemminge föreslås ingå i en grupp korsformiga 
hängsmycken i Hiddensee-stilen (a.a.:88). Pärlor, sannolikt främst från örhängen, i 
filigran- och granulationsgrupp C finns i Baldringe, Glemminge, Gärdslöv, Stävie 
och Södra Sandby. Kapselberlocker i samma grupp finns i Glemminge och möjligen 
också Skabersjö (a.a.: 88). Pärlor i filigran- och granulationsgrupp D finns i skatt
fynd från Baldringe, Glemminge, Sturkö, Fagered, Grönby, Gärdslöv, Hurva och 
Södra Sandby (a.a.: 89). Grupp A visar på förbindelser med västeuropeiskt område, 
grupp B är skandinaviskt, och grupp C och D visar på förbindelser med västslaviskt 
område.
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13. DaRun nr 270, 286-93, 337-39, 344-45. Lockhällar med runinskriptioner från 
Östra Hoby har inte tagits med, inte heller oregistrerade stenar som Wallin nämner; 
ett fragment från Ingelstorp socken, som kan antas ha varit en lockhäll, och en 
”ofullbordad” ristning från Valleberga (Wallin 1951:53 f, 56). Av de tre stenarna 
från Sövestad socken har en gått förlorad utan dokumentation, och en är en bild
sten, utan inskription. Ytterligare en sten, i Stora Herrestad, har gått förlorad, men 
inskriptionen är i detta fall känd.

14. Till grund för spridningsbilden ligger torpenheter som excerperats ur Gillberg (1769) 
och Ej der (1958). Spridningsbilden kan jämföras med Sven Dahls kartering av torp
enheterna i Skåne, som i huvudsak baseras på 1651 års decimantjordbok (Dahl 
1942b:12). Skillnaden består sannolikt främst i att en del yngre torpenheter i de 
inre gränsområdena har adderats i den spridningsbild som återges här.

15. Två lansspetsar som bedömts härröra från yngre järnålder har påträffats i vad som 
möjligen kan vara en gravkontext, vid Bångbacken i Bollerup. Vidare finns ett be
slag tillhörig ett senvikingatida betsel som har framkommit i direkt anslutning till 
kyrkoruinen i Gerarp. Från Tosterup finns en folkvandringstida fibula; i Ullstorp 
ett runt, genombrutet spänne med djurornamentik, och slutligen i Toarp, ett häng- 
smycke av baltisk proveniens i form av en miniatyrkam (med parallell i Simris). De 
båda senare föremålen dateras till sen vikingatid (jfr Strömberg 1961 11:28 ff).

16.1 Torup finns det vendel- och vikingatida gravfältet som diskuterades i kapitel 6 
(Svanberg 2003b: kat nr 251). I Skepparp finns också skeppssättningar, och regist
rerade lösfynd av en armbygel, en fågelfibula och en lansspets (Strömberg 1961 II: 
12). I Brösarp finns en djurhuvudformig fibula, ett likarmat spänne och ett ändbe- 
slag i form av ett massivt djurhuvud i förgylld brons. Ett liknande beslag i mammen- 
eller jellingstil uppges ha framkommit vid Verkeåns mynning (a.a.:l 1; jfr Helgesson 
2002:187; jfr Hårdh 2003b och anförd litt.).

17. Det äldsta säkra belägget för Söstrup, Albo härad, är från 1510 (Pb). De äldre 
belägg som finns för denna namnform kan avse godskomplexen Sörup, Albo härad 
eller Sjörup, Ljunits härad, osäkert vilket (Ejder 1958:31).

18. Det intresse som under senare år ägnats åt torpbebyggelsen har paralleller inom danskt 
område, där bland annat Johnny Jakobsen (2004) har genomfört en grundlig under
sökning av lantbruks- och bebyggelseförhållanden under vikingatid till modern tid i 
nordvästra Själland. Utifrån denna studie, som anges vara av inledande art, studie 
diskuterar Jakobsen möjligheten att torpbildningen var mer intensiv i de områden 
där kungen eller biskopen innehade jordegendomar. Jakobsen menar emellertid att



analyser av ägandeförhållandenas samband med bebyggelsestrukturen ännu saknas 
för större områden, och att observationen tills vidare får anses vara ”obekräftad” 
(Jakobsen 2004:132).

19. Ser vi till den östra delen av regionen redovisar Wallin förekomsten av medeltida 
stenkistor i eller vid kyrkorna i Ravlunda, Östra Nöbbelöv, Östra Tommarp, Östra 
Hoby (två lockhällar med runsinskriptioner, varav den ena utgör en latinsk bön), 
Järrestad, Hannas och Östra Vemmerlöv. Dessa är dock som regel dåligt kända och 
dateras mer generellt till ”romansk tid”. Kistorna anges, i de fall noggrannare redo
görelser finns, att ha varit av kalksten, och sätts av Wallin i samband med en pro
duktion i anslutning till Tommarps kloster och ett närbeläget kalkstensbrott (Wal
lin 1951:86 ff; för Hobyinskriptionen se Mokke 1981:416).

Kapitel 9. Sammanfattande diskussion

1. Om vi följer denna tankefigur kan det konstateras att sagans kungliga Sköldunga- 
ätt benämndes Odins söner, och att Odins son Skiold uppges ha härskat över daner- 
na, medan hans andra son, Yngvi, härskade över svearna (Sundqvist 2002:159 f 
och anförd litt.).

2. Med begreppet redistribution avses vanligen att produkter överfördes till ett cen
trum och att det sedan skedde omfördelningar. Överföringarna skedde mot bak
grund av ett tvingande system av sanktioner, och systemet kopplas till en centralise
rad samhällsstruktur (Polanyi 1957:251 ff).
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I. 3







Under senare år har forskningen kring järnålderns centralorter utvecklats 
starkt. I hjärtat av dem finns hallen, en symbol för ett härskande skikt 
och en världsordning.

Med utgångspunkt från Järrestad på Österlen och jämförelser med likarta
de miljöer i sydöstra Skandinavien analyseras den yngre järnålderns hall
miljöer, och sambanden mellan dem diskuteras. Genom en studie av 
regionen sydöstra Skåne görs ett försök att vidga perspektivet. De frågor 
som ställs rör ytterst hallmiljöns gestaltning och betydelse för en aristo
krati, för människor i lokalsamhället och det föränderliga förhållandet 
mellan dessa sociala skikt.

Den andra boken om de arkeologiska undersökningarna i Järrestad är 
en avhandling i arkeologi. Bokens författare, Bengt Söderberg, är verk
sam vid Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund.
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